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آرا ِء گوناـگون درباره زردشت

*

سن و سالي که يادآوري گذشتهها خـوشايند است ٬بـه
به درخواست ريکا گيزلن ٬ ١در ّ

٢
دانيل ماجي ٬ ٣جانکارلو
نظرم رسيد خاطراتي را که خواهيد خواند و تنها گراردو نيولي ِ ٬
بولوني زي ٤و پي ِي ر لوکوک ٥با ميل گوش کرده بودند ٬بهصورت مکتوب به فيليپ ژينيوي
ِ

عزيز تقديم کنم.

از ميان همه فرزندان آسيا ٬شايد زردشت نخستين کسي باشد که غرب پـذيراي او
شده است .از آنجا که صداي بودا و کنفوسيوس مدت زيادي نيست که به اروپا رسيده
است ٬زردشت ٬با نام يونانيشده  Zoroastreـ ٬بهتنهايي نماينده حکمت باستاني آسـيا
ـگرديد ٬بهخصوص که ٬عالوه بر همه ٬در اثر خلط و اشتباهي فز اينده ٬ميراث پراعـتبار
بينالنهرينـــ اخترگري )احکام نجوم( و جادوگريـــ به او نسبت داده شد و در سايه نفوذ
معنوي اين مرجع که ُم غ )ساحر( شمرده شد قرار گرفت.
ظاهرًا زردشت ٬از طريق روايات »عاميانه« که بر طبق آنها مـغهاي سـر بـرآورده از
خاور ٬در بيتاللحم در برابر پاهاي کودک نوزاد مريم زانو زدند ٬بهطور غـيرمستقيم بـا
ظهور مسيحيت پيوند مييافت.
*ــاين مقاله در مجموعهاي با مشخصات زير:
Au carrefour des

 Guillemin (Universitë de Lie© ge), ``Variations sur Zoroastre'',ـ -ـJacques Duchesne

) , Res Orientales VII.در چهارراه اديان ٬يادنامه فيليپ ژينيو(
منتشر شده است.

religions, mélanges offerts à Philippe Gignoux

2) Gherardo Gnoli: Conferenza tenuta all'IsMEO il 29 aprile 1988.

1) Rika Gyselen

4) Giancarlo Bolognesi

3) Daniele Maggi

5) Pierre Lecoq
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طبيعي باورهاي يـهودي را دگـرگون
دقيقتر بگوييم ٬شايد آموزههاي زردشت سير
ِ
ثنويت کيهاني خوبي و بدي؛ سپاه ديوان و سپاه ايزدان هـر يک بـه رهـبري
ـکرده بود:
ِ
سر فرمانروايي بر جهان با هم در کشمکشاند؛ انتظار روز داوري؛
سرکرده خود که بر ِ
ويژگيهايي که در دين يهود پيش از خروج بنياسرائيل از مصر اصًال وجود نداشـته و
مشخصه دين ايراني مطمئنًا متعلق به پيش از قرن ششم قبل از ميالد است ...در مطالعه
تحول مستقل ديـن يـهود را مـنتفي دانست٬
احتمال
منشأ دين مسيحي ٬حتي اـگر نتوان
ِ
ِ
عنصر ايراني را ناديده گرفتن روا نيست.
سرانجام ٬آيين ميترا که ٬پيش از آيينهاي گنوسي و مانوي ٬يکي از نخستين رقـباي
دين مسيح بود ٬همانطور که هموطن من ٬فرانتس کومون ٦هم خواسته است نشان دهد٬
يادگارهاي چندي از دين قديم ايران دربرداشت.
جايگاه زردشت در آغازگاه همه آيينهايي که هنوز براي مـا حـايز اهـميت استـــ
شرک و مسيحيتـــ چنان است که هر تحقيقي درباره اين آغازگاهـــ يعني ٬در مجموع٬
آغازگاه خود ماـــ با اين چهره غولآسا روبهرو ميگردد و ٬بهاصطالح ٬ناـگزير ميشود که
سخنان او را بشنود.
وقتي ميدانيم که بررسي تاريخي درباره روايات مسيحي در سده هفدهم ٬در چـه
شرايطي آغاز شد و سپس در سدههاي بعدي ادامه يافت ٬در کنار قدرت کليسا و غالبًا
عليه آن ٬تعجبآور نيست که زردشت در آن زمان ٬ابتدا به مثابه نوعي موساي مشرک
ديگر داراي انحصار وحي را از هستي ساقط کند...
درخواست شده باشد تا آن موساي
ِ

دايرةالمعارفنويسان در اعزام آنکتيل دوپرون ٧به هند ٬به جستجوي اوسـتا  ٬کـتاب

مقدس زردشتيان ٬در درجه اول ٬قصد جدلي داشتند؛ و اين امر که آنکتيل ٬دلبسته به
ايمان نياـکان خود٬
مصر انه از آن خودداري نمود که از اوستا بر ضد روحانيان بهره جويد٬
ّ

بيگمان در قضاوت سختگيرانهاي چـون قـضاوت ولتـر دربـاره اوسـتا  ٬بـه تـعبير آشـفته

انديشههاي زشت منسوب به مردي زردشتنام  ٬دخيل بود.
انتظاري بيش از يک قرن الزم بود تا نام زردشت در يک موعظه ضدـمسيحي َعـلَ م
ـگردد که لحن خشونتآميز آن چهـبسا بيشتر فيلسوفان عصر روشنگري را شگـفتزده
7) Anquetil Duperron

6) Franz Cumont
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ـکرده باشد .نويسنده چنين گفت زردشت در جايي مينويسد:
ـکسي از من نپرسيده است ٬ميبايست از من پرسيده باشند که در سخن من ٬يعني در سخن
نخستين کسي که ارزشهاي اخالقي متعارف را ّ
محل تأمل و ترديد دانسته ٬نام زردشت چه
معنايي دارد .زيرا آنچه اين ايراني را به کيفيتي غولآسا ٬پديدهاي بيهمتا در تاريخ ميسازد٬
درست عکس آن است که پنداشتهاند :زردشت نخستين کسي بود که پيکار خوبي و بدي را به
حرکت درآورنده جهان ديد.

اـگر کسي اين را از نيچه نپرسيد ٬اـگر تعريض بيرون از حدّ او درباره زردشت از نظر
دور ماند ٬از اين رو بود که مردم تقريبًا از زردشت حقيقي چيزي نميدانستند و ٬بنابراين٬
نميتوانستند به تفاوت ميان او و زردشت نويسنده آلماني پي ببرند.
نيچه ميدانست که ٬بنا بر عقيده زردشتيان ٬از زمان زردشت به بعد ٬در پـايان هـر
هزاره ٬نجاتبخشي )مسيحي( بايد ظهور کند .او ٬با افشاي زوال تمدني که ليبراليسـم٬
سوسياليسم و دموکراسي مسيحي آن را به تباهي کشانده بود ٬خود را زردشتي نوظهور
ميديد و ميخواست آنچنان بنماياندـــ البته ٬بس متفاوت با زردشت ايرانيان ٬زردشتي
نو ٬پيامبر َابَ رانسان.

اـکنون درباره زردشت چـه مـيدانـيم؟ مـنابع شـناخت مـا از ديـن زردشـتي بسـيار

پر اـکندهاند .اين پر اـکندگي مسائلي در برابر تاريخنگاران مطرح ميسازد و دليل گوناـگوني
بسيار تفسيرهاي آنان را به دست ميدهدـــ تفسيرهايي که با شما در ميان خواهم نهاد٬
بيـآن که بخواهم به استقصا بپردازم.
 .١گاهان )ـگاثاها( ٬سرودهايي که ميتوان آنها را به زردشت نسبت داد ٬نيايشهايي
بيش نيستند .اين سرودها را شرح و روايتي منظّ م مانند رساله يا توضيحالمسائل نميتوان
شمرد .با اين حال ٬آنچه را در گاهان نيست و در نـوشتههاي مـتأخرتر ديـده مـيشود٬
ميتوان به حدس منسوب به زردشت يا نتيجه پرورش آموزه او دانست؛ اما ٬اين جمله
شايد هم بازتاب سنتي مستقل به همان قدمت يا حتي کهنتر باشد.
 .٢يسنا شامل هفت هات ٬که به همان گويش گاهان و احتماًال اندک زماني پس از گاهان

سروده شده و اساسًا نيايش آتش است.
 .٣اوستا ي غيرگاهاني ٬عالوه بر نيايش آتش ٬مربوط است به نـيايش هـوم  ٬نـوشابه
مقدس ٬و نيز ستايش حدود بيست ايزد ٬از جمله مهر ٬و ايز ْد بانويان ٬از جمله اناهيتا و٬
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سرانجام ٬قواعد اخالقي و عصمت و پاـکي .اـگر بسياري از اين دادهها در گاهان نـيامده
است ٬لزومًا بدان معنا نيست که در تجدّ د پيشنهادي زردشت نبودهاند .مثًال ٬زردشت از
جشنهاي موسمي ياد نميکند .آيا از اين امر بايد چنين نتيجه گرفت که او با آنها آشنا
نبوده يا آنها را تصويب نکرده و حتي دستور برگزاري آنها را نداده است؟ از سوي ديگر٬
بسياري از اين دادههاي اوستا ي غيرگاهاني ٬هرچند پس از گاهان به نگارش درـآمدهاند٬
در پرتو مقايسه با متون هندي ٬چهـبسا در روزگار کهن هندوايراني ٬يـعني دورانـي بس
پيش از زردشت ٬طرحريزي شده باشند.
 .٤هخامنشيان ٬دست کم از زمان داريوش بـه بـعد ٬هـمان خـداي زردشت ٬يـعني
اهور اـمزدا ٬را ميپرستيدند؛ اما ٬در کتيبههاي خود ٬هيچگاه از زردشت نام نميبرند .اـگر
ميتوانستيم ثابت کنيم که آنها زردشتي نبودند ٬بهتر ميشد درباره اصالت زردشت حکم
ـکرد .گواهي کتيبههاي هخامنشي ٬عالوه بر آن که در کار مقايسه با دين هند دوران ودايي
بهـکار ميرود ٬براي تصوير پسزمينهاي سودمند است که سيماي زردشت پيشاپيش آن
برجسته و نمايان ميگردد .متأسفانه ٬اثبات زردشتي نبودن هـخامنشيان دشـوار است٬
ـکمترين چيزي که بتوان گفت اين است :تفاوتهايي که ميان دين آنان با آموزه گاهان يا
آموزه اوستا ي متأخر )غيرگاهاني( مشاهده مـيشود ٬چـهـبسـا تـقريبًا هـميشه بـتوان از
تفاوتهاي مکاني و زماني و گويشي و ٬همچنين ٬از تفاوت نـظرگاههاي پـيامبر و شـاه
شاهان ناشي دانست.
ط تاريخي ٬از انبوه نوشتههاي پهلوي ٬که
 .٥تا چه اندازه ميتوان ٬فارغ از خطر خَ لْ ِ
بسي متأخرترند ٬براي تکميل شواهد حاصل از متون کهنتر ٬که عـمومًا مـجملترند و
متون بس
صراحت و روشني کمتري دارند ٬بهره جست؟ براي آن که دادههاي همه اين
ِ

ـگوناـگون را ٬با نشان دادن تحول دين زردشتيـــ اـگر چنين تحولي پديد آمده باشد و اـگر
ميس ر باشدـــ در چشماندازي تاريخي قـرار دهـيم ٬خـوشبختانه مـدارک
نشان دادن آن ّ

ديگري در اختيار داريم که عمومًا تاريخدارند ٬مانند سکّ هها ٬مهرها ٬نگارهها ٬روايات

نويسندگان بيگانه بهويژه يوناني و جز آن.
نخستين بار در سالنامههاي آشوري است که از حضور ايرانيان در ايران سخن رفته و
آن به پيش از قرن نهم قبل از ميالد باز نميگردد .دراين سالنامهها ٬از حضور ماده  Ma¦ daـها
و پارسه  pa¦ rsaـها در جنوب درياچه اورميه ٬واقع در شمال غربي ايران ٬ياد شده است .اما
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در آن زمان ٬تقريبًا هزار سال ميشد که يکي ديگر از اقوام هندواروپايي ٬يعني ِحتّ يها٬ ٨
آسياي صغير را اشغال کرده بودند .در پرتو حتّ يها و نوشتههاي بهجا مانده از آنان است
ـکه از قوم ديگري بهنام هوريائيان ٩خبر داريم که نه هندواروپايي نه سامي )نه ايالمي ٬نه
سومري( بودند و ٬در دورهاي از تاريخ خود ٬به زير سلطه طبقهاي از اشراف آريايينژاد
درآمده بودند .هوريائيان به حتّ يها پرورش اسب را آموخته بودند ٬و در آثار حتّ ي که اين
فن در آنها عرضه شده ٬واژگان بعضًا به زبان سنسکريت است ٬مثًال

aikavartana

بـه

دور ميدان« .در پايان معاهدهاي که در قـرن چـهاردهم پـيش از مـيالد بـين
معني »يک ِ
شوپيلوليومه ٬ ١٠شاهنشاه حتّ ي ٬و خراجگزار هوريائي او از ميتاني )بينالنهرين شمالي(
منعقد شده و ٬در آن ٬طرفين از خدايان دين خود بهعنوان پايندان ياد ميکنند ٬خدايان
هوريائيان همان خـدايـاني هسـتند کـه در هـند بـازـمـييابيم :مـيترهَ ٬و رونـه ٬ايـندره و

١١
تصرف کنند
ناستيه هاي دوگانه .پس ٬ظاهرًا آريائيان ٬پيش از آن که همنژادان آنان هند را ّ

يا همزمان با اين رويداد و احتماًال پيش از آن که خويشاوندان ايراني آنان بـه سـرزمين
ـکوهستاني ايران نفوذ کنند ٬سرزميني را در حـاشيه غـربي ايـران اشـغال کـرده بـودند.
بنابراين ٬ميتوانيم آنـان را هـندوآريائيان نـخستين بـناميم .گـواهـي ايـن مـعاهده بـراي
بازسازي يزدانشناسي هندوايرانيان ٬که پسزمينه يزدانشـناسي زردشت است ٬حـايز
بيشترين اهميت است.
آشکار است که دين ٬بر پايه مشترک هندوايراني ٬در ميان اين دو قوم ٬همانند خود
اين دو قوم ٬به دو صورت متفاوت تـحول يـافته است .آريـائيان هـند ٬بـراي تسـلط بـر
ـکاس ت( سازمان يافتند؛ در حالي که از
جمعيتهاي مغلوب ٬در سه طبقه انعطافناپذير ) ْ

مشابه اين ساختار در ايران ٬در گاهان سخني نرفته و تنها در اوستاي پس از گاهان  ٬آن هم

به نامهايي غير از نامهاي هـندي يـاد شـده است .در هـند ٬بـرهمنان آداب مـذهبي را
پروراندند و آن را در براهْ َمنَ ه ١٢ها به وفور شرح و تفسير کردند و در اين شرح و تفسيرها٬
به مناسبت موارد گوناـگون اين آداب ٬از خوانهاي متعدّ د پيکار ميان خـدايـان

deva

و

رديف ديوان تنزل کرده ٬ياد شده است؛ اما خدايان ٬به نوبه
خدايان به
َا سوره  asuraـها٬
ِ
ِ
خود ٬سرانجام ٬تابع قدرت قرباني )نيروي َي ِز ش( ميگردند که بدون آن ناتوان خواهند
11) Na¦ satya

10) Shupiluliuma

9) les Hourrites

8) les Hittites
12) bra
¦ hman¤ a
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بود .اين تنزل مقام خدايان چهبسا منجر به سحر و جادو ميشود که بهجاي پرستش آنان٬
در صدد مخالفت با آنان يا نديده گرفتن آنان است ٬و اين ٬در حقيقت ٬نسبتًا شبيه دانش و
فناوري ماست .از سحر و جادوگري هندي ٬خود در يکي از ودا هاي چهارگانه خبر داده
شده است.
سپس ٬امر تازهاي بروز ميکند و آن اعتقاد به تناسخ است .اين اعتقاد کـه احـتماًال
پيشآريائي است ٬در دين فاتحان رخنه ميکند .بـهعالوه ٬جـداي از مـناسک مـذهبي٬
روشي از زهد و مراقبه )احتماًال آن هم منشأ پيشآريايي دارد( در اوپانيشاد ١٣ها بيان شده
است .در اوپانيشاد ها ٬انسان به آـگاهي يافتن از هويت باطني خويش به کمک جوهر هستي
)(a¦ tman-brahman

فر اـخوانده ميشود تا از فالـکت تناسخهاي پياپي دايمي رهايي يابد.

اين روش را ٬که برهمنانـــ شايد به اـکراهـــ پذيرفته بودند ٬در قرن پنجم پيش از ميالد٬
مردي که از آنان نبود ٬وارون کرد و او يکـي از اعـضاي
کـاست کشـتريه  ks¤ atriyaـهـا يـا
ِ
سپاهيان ٬يعني شاهزاده شاـکيَ هموني ٬ ١٤بودا ٬بود که نيستي را ٬به مثابه هدف غايي انسان٬

جانشين هستي کرد.

دو قرن پس از مرگ بودا ٬پيام او حامي نامداري يافت و آن امپراتور َا شوکَ ه )آشوکا(

١٥

بود که احتماًال در ٢٦٦ - ٧ـم ٬پس از  ٣٦يا  ٣٧سال سلطنت ٬درگذشت .او ٬به گواهـي
فرمانهايي که به لهجههاي گوناـگون ٬بر ستونها يا تختهـسنگ ٬در سراسر امـپراتـوري
پهناورش نَ ْق ر شدهاند ٬به آيين بودائي روي خوش نشان داد .وي ٬در اين سنگنبشتهها
پرهيز از خشونت ٬مهرباني و نظاير اين رفتارها را تبليغ کـرد و ٬بـراي مـنصوص کـردن
قانون ٬مجمعي از روحانيان تشکيل داد ٬کاري که هرگز برهمنان نکرده بودند .در عـين
حال ٬سفارش به مدارا و تساهل کرد و يک کلمه از او در مخالفت با برهمنان وجود ندارد.
موضع او نسبت به آيين بودا چهبسا ٬از راه قياس ٬به ما کمک کند تا به روابط ميان
شاهنشاهان هخامنشي با آيين زردشتي پي بريم .هخامنشيان هيچگاه از زردشت سخن
نميگويند؛ آشوکا هم جز يکيـدو بار از بودا نام نبرده است .او از نيروانا ) نيروانَه  nirva¦ naـ(
ـکامًال بيخبر است .شايد ٬در خطاب به انبوه مردم ٬ترجيح داده است تنها وعده آسمان
را به آنها بدهد که فهم آن آسانتر است.
15) As¨ oka

¨ ¦ a kya Muni
14) S

13) Upanis¤ ad
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به هر حال ٬خدايان کهن در هند ٬چه در آيين برهمني و چه در آيين بودائي سخت
تنزل مقام يافتند .آنان جاي خود را ٬در آيين برهمني ٬به هستي يگانه دادند که در فرقههاي
متفاوت اين آيين َبرهْ ما  Brahmaـ ٬ويشنو
آيين بودايي ٬به بوداهاي گذشته يا آينده.

Vis¤¤n u

يا شيوا

¨Siva

خوانده مـيشود و ٬در

اين بياعتبار شدنِ ٬د َوه  devaـها در هند به تدريج و به اصطالح برأي العين ٬صورت
ـگرفته است .از سوي ديگر ٬جرياني مشابه اين را در ايران ٬هم از آغاز سنت زردشتي٬
سراغ داريم ٬زيرا منع پرستش َد َئوه  dae¦ vaـها در گاهان زردشت ديده ميشود .ببينيم در
ايران چه روي داده است.
ترجمهاي از اوستا به زبان پهلوي وجود دارد .اما در آن زمان که اين تـرجـمه انـجام
ـگرفت ٬زبان اوستائي تقريبًا بهطور کامل از ياد رفته بود .زبان پهلوي )فارسي ميانه( بـا
نياي خود ٬فارسي باستان ٬يا با زبان اوستائي همانقدر فرق داشت که مثًال زبان فرانسه با
التيني .در نتيجه ٬و با توجه به اين که زبان مقدس )اوستائي( آموزش داده نميشد ٬اوستا ٬
بهويژه گاهان  ٬چنان بد به زبان پهلوي برگردانده شده که براي تفسير اين سرودها ٬مقايسه
با زبان سنسکريت ضرورت يافت و دانشمندان غربي هم از قرن نوزدهم دست به همين
ـکار زدند.
از ميان اين دانشـمندان ٬نـخستين کسـي کـه گـاهان را ٬بـهعنوان اثـر احـتمالي خـود
زردشت ٬از ديگر بخشهاي اوستا جدا کرد ٬مارتين هاوگ ١٦آلماني بود .او ٬با مالحظه
اين نکته که سراينده گاهان جز از خداي يگانه نام نميبرد و با پرستش برخي از ايزدان
مبارزه دارد ٬او را پيامبر يکتاپرستي معرفي ميکند و اين موجب راحتي خيال پـارسيان
هند ميگردد ٬که ويلسون ٬ ١٧مب ّل غ فرقه آنگليکان ٬آنان را به ثنويت )آيين دو ُـب ني( متهم
مخالف مناسک مـيدانـد .بـدين سـان ٬زردشت
ـکرده بود .هاوگ همچنين زردشت را
ِ
همانند پيامبران اسرائيل جلوه ميکرد که يکتاپرستي را تبليغ ميکرد و اخالق را باالتر از
مناسک مذهبي ميدانست.
در آغاز قرن بيستم ٬پدر روحاني ديگري بهنام جيمز مولتون ١٨همين عقيده را درباره
زردشت داشت .او با تمايز ميان دو سنخ از مردان دين ٬پـيامبر و کشـيش ٬اولي را ٬بـه
18) James Moulton

17) Wilson

16)Martin Haug
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پيروي از مذهب پروتستان ٬برتر ميشمرد و زردشت را در صف پيامبران قرار ميداد و
درخور
اطالق نام زوتر  Zaotarبر او را ٬هرچند زردشت خود آن را بر خويش نهاده بود٬
ِ
او نميدانست ٬چرا که اين نام در واقع همانند معادل سنسکريت آن ٬هوتر  hotarـ ٬تـنها
ـگونهاي روحاني را مشخص ميکند.

١٩

٢٠
مـي ه ٬ ٢١مـتخصص بـزرگ
ـکــريستين بــارتلمه  ٬لغتنــامهنويس بــزرگ ٬و آنـتوآن ّ

انقالبيـــ به معناي اجتماعي آنـــ
زبانشناسي تطبيقي ٬هرـيک به نوبه خود ٬بر خصلت
ِ
پيامي تأـکيد کردهاند که ٬در آن ٬از حـقوق دهـقانان زحـمتکش در بـرابـر اجـحافات و
باجگيريهاي افراد بي َح َش م و َغنَ م و سپاهيان دامدزد دفاع ميشد .بارتلمه وجـود سـه
مرحله را در انديشه زردشت حدس ميزند که دو مرحله اول از آنهاـــ مـراحـل فـلسفه
دين٢٢ـــ به ترتيب با يکتاپرستي و ثنويت تعريف ميشوند و به دورهاي بازـميگردند که
زردشت هــنوز در زادگــاه خـود ٬سـرزمين مـاد ٬مـيزيست؛ مـرحـله سـومـــ مـرحـله
اجتماعي٢٣ـــ در ٬پناهگاه و حمايتگاه او ٬سيستان پديد آمد و دفاع از يکجانشيني در
برابر چادرنشينان بود .با اين حال ٬خود بارتلمه قبول دارد که اين سه مرحله در گـاهان ٬
آنچنان که به دست ما رسيده است ٬بهـروشني متمايز نيستند.

٢٤

من با مِيّ ه در آخرين سال تدريسش آشنا شدم :شـهرت او در زبـانشناسي مـرا بـه

پاريس کشانده بود؛  ٢١ساله بودم و بورس تحصيلي داشتم...

چند سال بـعد ٬در کـنگره خـاورشناسان کـه در ُرم ] ـدر جـوار بـرج نـاقوس زيـباي

ُب ّر وميني ٬ ٢٥در محله قديمي

ساپينتزا[٢٦

برـپا شده بود ٬با پروفسور آنتونينو پاليارو ٢٧آشنا

شدم؛ او متن سخنراني تازهاي را به من داد که دوست دارم چند سطر از آن را ٬به سبب

عالقه خود به زبان ايتاليايي هم شده ٬عينًا نقل کنم:
دين مرد )روحاني( و هم پيامبر است Ä
١٩ـ(ــاحتماًال هم ْ

K. Rudolph, ``Zarathustra, Priester und Prophet'', Numen 8, 1961, 81-116.
20)Christian Bartholomae, Zarathustra's Leben und Lehre, 1924.
21)Antoine Meillet, Trois Conférences sur les gâthâs de l'Avesta, 1925.

26) Sapienza

23) soziologisch

22) religions philosophisch

25) Borromini

24) nicht glatt von einander trennen
27) Antonino Pagliaro
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به همين دليل بود که فتوحات پادشاهان بزرگ ] ـهخامنشي[ ـ ٬بهخالف فـتوحات بـابليها و
آشوريها ٬با تخريب شهرهاي فتحشده و انتقال اجباري ساـکنان اين شهرها به مناطق ديگـر
انسانيت وجود داشت که
دين تجدّ دگراي زردشت ٬بيان جديدي از
ّ
قرين نبود ...بيشک ٬در ِ
رفتار هخامنشيان ملهم از آن بود .مفاهيم يکتاپرستانهاي که اين پيامبر ٬در آغاز ٬آن را مطرح
اخالقي آموزه خير و شر نشان ميداد که چهره روحاني اين آيين بر
ـکرده بود و نيز بنيان عميقًا
ِ

بتپرستي متحجرانه بابلي غلبه يافته است .بيگمان ٬دين هـخامنشيان بـازتاب بـيپيرايـه و

اصيل روح اوليه دين زردشت بود و هيچ اشتراـکي با تعاليم زردشتي دگرگون شده نداشت ...در
آن هنگام که ماد در پرتو اعمال مغان پايتخت ديني امپراتوري ايران

شد٢٨.

پاليارو بعدًا بر آنچه عنوان ايدئاليسم زردشت بر آن نهاد تأـکيد کرد.

٢٩

در همان کنگره ُر م ٬ساميشناس و ايرانشـناس بـزرگ سـوئدي ٬هـنريک نـيبرگ

٣٠

شرکت داشت که سال بعد او را در کپنهاـگ ٬در کنگره زبانشناسان مالقات کردم و از او
نظري از جنس ديگر شنيدم .در حالي که با گامهاي بلندـــ مـا تـقريبًا هـمقدم بـوديمـــ
خيابانهاي کپنهاـگ را گز ميکرديم ٬او نظري را بيان کرد که قصد انـتشار آن را داشت:
نيبرگ کليد گاهان را يافته بود .وي تصور ميکرد که سراينده آن نوعي شمن بوده که در
خلسه ناشي از بخور گياه بنگ شطحيّ اتي به زبان آورده است.

ـکتاب نيبرگ سال بعد ) (١٩٣٧به زبان سوئدي منتشر شد و برفور هاينريش شيدر٬ ٣١

ـکه خود کامًال با نظرهاي مؤلف موافق نبود ٬ ٣٢آن را به آلماني برگرداند .سـپس ٬والتـر
هنينگ ٬ ٣٣که از او هم سخن خواهم گفت ٬آراء نيبرگ و ٬در عين حال ٬آراء دانشمندي
ديگر ٬يعني باستان شناس بزرگ ارنست هرتسفلد ٣٤را بيرحمانه آماج انتقاد ساخت.
من ٬در سال  ٬١٩٣٥در بروکسل ٬در کنگره تاريخ اديان ٬با هرتسفلد آشنا شده بودم.
او ٬در آن کنگره )بخشي از( دعويي را مطرح کرد که در آن ٬با تجديد مطلع همان نظر
حامي زردشت ٬با همنام او ٬پدر داريـوش٬
ـکذائي يکي شمردن ويشتاسپ  Vis§ ta¦ spaـ٬
ِ
پرداخت و با اين کار ٬زردشت را دقيقًا در تاريخ جاي داد .شيوائي سخنان او در آن لحظه
ايتاليائي ديگـر را کـه در پـي
٢٨ـ (ــدر متن اصلي ٬به ايتاليايي نقل شده است .ترجمه اين قسمت و چند جمله
ِ
خواهد آمد و نيز ترجمه چند عبارت آلماني را مديون لطف دوست عزيزم ٬زهره هدايتي ٬هستم) .مترجم(
31) Heinrich Schaeder
33) Walter Henning

30) Hendrik Nyberg

 , 1938.ـ) اديان ايران باستان(

29) SMSR 30, 1962, 3 sq.

32) H. Nyberg, Die Religionen des altes Iran
34) Ernst Herzfeld
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چنان مفتونم ساخت که پس از سخنراني ٬ناشيانه به او گفتم که نظرم را درباره زمان ظهور
زردشت برگردانده و ظاهرًا با اين سخن او را بسيار شادمان کردم .بـيگمان ٬بـه هـمين
طي آن در مصر به کار مشغول بوده ٬مرا شاـگرد خود شمرد و
دليل ٬در پايان جنگ که او ِّ

نمونههاي چاپي کتاب خود بهنام زردشت و جهان او ٣٥را برايم فـرستاد .او بـرگهاي يک
روي حاشيهدار و بيشماره اين نمونهها را در دو جلد صحافي کرده بودّ ٬ام ا از خواندن
آنها دچار هراس شدم و با خود گفتم او را از سرخوردگي خود آـگاه سازم يا سکوت کنم.

به هر حال ٬روابط ما از همان زمان قطع شد.
هرتسفلد متون را دستکاري ميکند ٬هر زمان که خوش داشته باشد آنها را جسورانه
تصحيح ميکند ٬و بازسازي گزاف او تنها بهعنوان سرمشقي باقي خواهد ماند که نبايد از
آن پيروي شود .کار نيبرگ يکسره حکم ديگري دارد و داراي اين دو ُحسن بود که همـــ
مدتها پيش از ميرچا اليادهـــ بحث آيين شمني را به ميان آورد و هم توجه ما را به پيوند
رازورانه ميان ايزدان ٬پيامبر ٬شهريار و پيروان با مشارکت همه آنها در
ـکردـــ واژهاي که ٬از سويي ٬ظاهرًا بايد ريشه واژه اوستايي
سوي ديگر ٬ريشه واژه فارسي

باستان مَ گو magu

مَگَه maga

مَگَ َون magavan

»مغ«؛ و من معادل

جلب

باشد و ٬از

sacrement

را براي

آن پيشنهاد کردهام.
گري ٬ ٣٦دانشمند فرزانه امريکايي ٬که به نگارش تمايلي نداشت ٬فهرست
] ـلوئيس هـِ .

بسيار مفيدي از ايزدان و ديوان دين زردشت تدوين کرد که در سال  ٬١٩٢٩بـا عـنوان
بنيادهاي اديان ايراني ٬ ٣٧در بمبئي به چاپ

رسيد[.

هرمان لومِل ٬ ٣٨که او نيز در ودا و اوستا صاحبنظر است ٬بهخصوص بر ايـن نکـته
تأـکيد کرده بود که زردشت کاهن بوده و ٬درست مانند سرودخوانان ودا  ٬چهبسا بهعنوان
اجر اـکننده مراسم مذهبي ٬مـطالبه مـزد مـيکرده است .وي در کـتاب خـود بـهنام ديـن

زردشت ٬ ٣٩که در  ١٩٣٠منتشر شد ٬آموزه اوستا را دستگاه فکري پردامنهاي داراي تقارن
تام معرفي ميکند و ٬در عين حال ٬اين معني را ميپذيرد که در تعاليم زردشت به هيچ نظام

36) Louis H. Gray

35) Zoroaster and his World

38) Herman Lommel

37) Foundations of the Iranian Religions
39) Religion de Zarathustra

آراء گوناـگون درباره زردشت ١٥

متعصبانه و تعهد جزمي ٤٠برنميخوريم.
] ـاو ٬در کـتاب خـود ٬چـندان بـه مـتقدّ مان ارجـاع نـميدهدّ ٬ام ـا ٬در جـاي ديگـر٬

نظريههاي برنهارد گايگر ٬ ٤١يوهانس هرتل ٤٢و ديگران را ٬با کمال ذوق سليم ٬آماج انتقاد
گر ي کارابزارهاي بسيار مفيدي
قرار ميدهد .اثر او و اثر ِ

هستند[.

در چند سطر پيش ٬از شيدر ٬مترجم کتاب نيبرگ نام بردم .او که مسيحي دوـآتشهاي

بود ٬از جمله در باب دين زردشتي چنين مينويسد:
پارسايي زردشت و دعوي ] ـپيامبري[ او ٬که جلوه کامًال فردي و واقعًا بينظير نبوغ ديني او
بود ٬پس از او باقي نماند و ادامه نيافت .تعاليم او ٬به دست اسالف ناشي وي بهصورت اجزاي
پراـکندهاي درآمد که او ٬يک بار ٬توانسته بود آنها را در مجموعهاي فراهم آورد .انديشه او در
باب قدرتهاي نجاتبخش ٬هم ايزدي وهم انساني ٬به نوعي انديشهورزي و قيلـوـقال کالمي
درباره هفت رستگاريبخش جاودان ] ـامشاسپندان[ بدل شد .دريافت او از مينوهاي دوگانه و
از آغاز و ميانه و پايان جهان به تصوري ماـبعدـطبيعي از رستگاري مبدّ ل گرديد که بيش از پيش
از زندگي ٬از زندگي عجين با اخالقيات دور گشت .ايزداني که او طرد کرده بود ٬از نو در اجراي
آداب مذهبي رخنه کردند و پرستش آنان کمابيش با پيام پيامبر وفق داده شد .احکام روشن و
آشکار اخالقي زردشت زير بار سنگين دستورها و مراسم آييني محو

گشت٤٣.

در  ٬١٩٤٨در لندن ٬با والتر هنينگ آشنا شدم که چون همسرش يـهودي )خـواهـر
پولوتسکي ٬ ٤٤متخصص زبان قبطي( بود ٬از آلمان نازي مهاجرت کرده بود؛ من تازه کتابي
درباره زردشت منتشر کرده بودم حاوي ترجمهاي از گاهان که تـحريري از آن بـه زبـان
انگليسي به خانم هنينگ سفارش داده شده بود .به شوهرش گفتم که از اين انتخاب بسيار
خوشحالم و اميدوارم که ٬در اين فرصت ٬ترجمه من از نقد او برخوردار گردد .او به بانگ
بلند گفت :چنين انتظاري نداشته باشيد ٬من هيچگاه به گاهان نپرداختهام و فکـر مـيکنم هـرگز بـه آن

نخواهم پرداخت! او در متون مانوي و تاريخ مانويت تخصص يافته بود.
با اين حال ٬در  ٬١٩٤٩براي ايراد سلسله سخنرانيهايي با عنوان راتانْباي کاتْ راـک

٤٥

دعوت و از او درخواست شد درباره دو چهره کامًال متفاوتي که نـيبرگ و هـرتسفلد از
٤٠ـ(ــاين عبارت در متن به آلماني نقل شده است) .مترجم(
42) Johannes Hertel

41) Bernhard Geiger

43) H. Schaeder, Gott und Mensch in der Verkündigung Zarathustras, 1937.
45) Ratanbai Katrak

44) Polotzky

١٦
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زردشت تـصوير کـرده بـودند اظـهار نـظر کـند .بـه ايـن تـرتيب ٬بـخش زيـادي از ايـن
سخنرانيها را به رد نظر اين دو دانشمند اختصاص داد و سـخنانش در  ٬١٩٥١تـحت
عنوان
جذاب زردشت ٬سياستمدار يا جادوگر؟ ٤٦منتشر شد .با وجود اين ٬به عهد خود وفادار
ِ
ِ
مانده و در آن اصًال به متون بس دشوار گاهان نپرداخته و بـه بـررسي زمـان زردشت و

جايگاه تبليغ رسالتش اـکتفا کرده بود .او ٬در اين باب ٬خود را در عـرصهاي مـطمئنتر
مييافت اما ٬از بازي روزگار ٬تقريبًا همه آن موضعگيريهايي که او مستحکم و استوار
ميپنداشت امروزه ٬به اجماع ٬مردود شمرده شدهاند.

٤٧

هنينگ در مورد دين زردشت ميگفت
جنبشهاي ثنوي )دوـبُ ني( ٬اعتراضي بر

شايد از همه بهتر آن باشد که ] ـدين زردشت[ـ ٬همانند اغلب

يکتاپرستي شمرده شود .٤٨اين همان تعريفي است که صد سال

پيشـــ يادآوري آن برايم جالب استـــ فريدريش اشپيگل ٤٩در باستانشناسي ايران ٥٠خود
به دست داده بود.
پ.
جوزپه مِ ّس ينا ٬ ٥١که با او هم در  ١٩٣٥در ُرم آشنا شدم ٬با اين تصور که تحولي در
ّ
خود زردشت رخ داده باشد ٬فکر کرد ميتواند ] ـثنويت زردشتي را[ توضيح دهد با اين
قول که زردشت ابتدا با يکتاپرستي به مبارزه با چندـخدايي پرداخت ٬و سپس در مرحله
مينوي اهريمني معطوف شد که متأسفانه وجود داشت و
بعد» ٬هنگامي که توجه او به
ِ
بسيار هم آشکار بود ...چنين پنداشت که بتواند راهـحلي براي اين دو اصل برابر و هرـدو
جاويدان بيابد«.

٥٢

ريچارد زنر ٥٣که در فضاي کفر و انکار وجود خدا پرورش يافته سپس درست به نقطه
ميان يزش هوم haoma

مقابل آن ٬يعني مذهب کاتوليک ُرم گرويده بود ٬به خيال خود
آيين عشاء رباني مشابهتي يافت .نوشابه مقدس ٬در حقيقت ٬همچون گـياهي کـه ايـن

و

?46) Zoroaster, Politician or Witch-doctor

٤٧ـ(ــبهويژه از زمان پژوهشهاي گراردو نيولي.
٤٨ـ(ــاين قسمت در متن به انگليسي آمده است) .مترجم(
51) P. Giuseppe Messina

50) Eranische Altertumskunde

49) Friedrich Spiegel

52) Pietro Iacchi Venturi (ed.), Storia delle Religioni I, 1949, p. 880.

اين قسمت در متن به ايتاليايي نقل شده است) .مترجم(
53) Richard Zaehner

آراء گوناـگون درباره زردشت ١٧

نوشابه شيره آن است ٬جنبه مينوي پيدا کرده است .با خرد کردن ساقههاي ايـن گـياه٬
ايزدي را قرباني ميکنند؛ سپس عصاره يعني شيره يا خونش را نثار همتاي آسماني آن
ميکنند و ٬سرانجام ٬آن را در مراسمي از نوع آيين عشاء رباني مـينوشند .ايـن قـياس
تصور خداي رنجکش نزد
نظرگير است ٬اما زردشتيان همواره از آن فارغ ماندهاند ٬چون ّ

آنان بيگانه است و فکر ميکنم زنر يگانه کسي باشد که چنين دريافتي پيدا کرده است .او
به کرات بر سر آن بازگشت و همچون کاتوليکي مؤمن بر اين نکته پافشاري کرد که اساس
يک دين نه اسطورهشناسي آن است و نه احکام اخالقي آن بلکه در مـراسـم مـقدسي
است که با آنها اهل آن دين با الوهيت پيوند مييابند.
شهرت زنر بيشتر به خاطر استقصاي اوست در خداشناسي زروان  Zurvanـ ٬خداي
زمان ٬و تصحيح انتقادي بسياري از قطعات متون پهلوي .من اين فرصت را يافتم که در
موردي جزئي قول او را تصحيح کنم .در اين متون شـرح داده شـده کـه اورمـزد بـراي
آفرينش جهان ٬ابتدا »پيکري کروي ٬درخشان و از دور پيدا« ساخت ٬و اين پيکر از جمله
نامهاي ديگر٬

asro
¦ k karp

ديـن مرد« تـرجـمه
خوانده شد کـه عـمومًا آن را بـه
»پـيکر ْ
ِ

دين مرد« ٥٤دلخوشي نداشت٬
ميکردند .زنر که از اين
عنوان »پيکر عجيب و غريب يک ْ
ِ

ترجيح داد

صورت ا ََسر )(asar

به معناي تحتاللفظي »بيسر« را بپذيرد و آن را به معني

»پيکر بيانتها« بگيرد .در اين مورد ٬با حضور زنر ٬طي کنفرانسهايي که خود او ترتيب
داده بود ٬به بحث پرداختم .معالوصف ما فراموش کرده بـوديم کـه روز دوشـنبه عـيد
خمسين ٥٥تعطيل است و چون سرايدار دانشگاه در مرخصي بود ٬براي نخستين جلسه
درس ٬زنر و من و گروه کوچکي از مستمعان ٬از جمله چند تن از پارسيان با لباس خاص
خودشان ٬در پيادهرو »هاي استريت« ٥٦مانديم .خوشبختانه ٬زنـر خـيلي زود تـوانست
براي ما ٬در سمت مقابل ٬در کالج بسيار قديمي خود ٬آل سولز ٬ ٥٧پناهگاهي پيدا کند .در
خالل يکي از درسهايم پيشنهاد کردم ٬با توجه به ضبط بهترين نسخههاي خطي مانند
»آتشپيکر«٬

asro
درباره ¦ k karp

اوستائي
آوانويسي
ِ
دين مرد« کنده شود .در پايان کنفرانس ٬زنر ضـمن
غال اين »پيکر عجيب و غريب يک ْ
¦ aqro
¦ k•hrp-

توضيحي ارائه دهم تا

تشکر ٬با نظر من موافقت کرد .از آنجا که کمتر پيش ميآيد دو ايرانشناس در مسئلهاي با
56) High Street

55) Pentecoª te

54) awful body of a priest
57) All Souls
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يکديگر موافق باشند و آن را اظهار کنند ٬جلو رفتم که او را در آغوش بگيرم .او از اين
حرکت ٬که چندان انگليسيمآبانه نيست ٬يکه خورد و خود را عقب کشيد ٬البته نه بدان
معني که موافق نباشد.
زنر در پايان اثر خود بهنام طلوع و غـروب ديـن زردشـتي ٥٨کـه در  ١٩٥١مـنتشر شـد٬
ـکتابشناسياي توصيفي آورد که در آن ويژگي کار هر يک از اسالف خود را بهدقت و با
چاشني شوخطبعي بيان کرده است.
رشويچ ٬ ٥٩شاـگرد پرشور و شوق هنينگ ٬که نظر استاد را در مورد
چند سال بعد ٬گِ ِ

خاستگاهـــ خوارزم ٬در جنوب دريـاچه آرالـــ و زمـان زردشتـــ قـرن ششـم پـيش از
ميالدـــ پذيرفته بود ٬بر آن شـد کـه اصـل و نسب ايـن پـيامبر را مشـخص کـند .عـنوان
سخنراني او ٬که در امريکا ايراد شد» ٬سهم خود زردشت« ٦٠بود .اما با خواندن متن آن٬
متوجه ميشويم که ٬بر خالف عنوانش ٬بيشتر هرآنچه را در پيام گاهان خاص زردشت
نيست به ما نشان ميدهد.
روزي والتر هينتس ٬ ٦١استاد دانشگاه گوتينگن ٬ ٦٢مرموزانه از جيبش اوراق جالب اثر
خود ٬زردشت ٬ ٦٣را همچون هديهاي غـيرمنتظره درآورد .ايـن کـتاب هـم ٬مـانند کـتاب
زردشت من ٬ترجمه کاملي است از گاهان با شرحهاي فراوان .از آن چنين برـميآيد که
ايزدشناسي زردشت اساسًا با ايزدشناسي دين مسيح همسان است و اين همانندي را نه
با رابطهاي تاريخي ٬که بايد به پژوهش آن پرداخت ٬بلکه فقط با اين امر ميتوان توجيه
ـکرد که زردشت ٬مانند عيسي ٬حقيقت را با چشمي ديگر ديده بود ٬و از اين حيث بـا
ژانــدارک يــا رايـنر مـاريا ريـلکه ٦٤مشـابهت داشت ...بـايد دانست کـه خـود هـينتس٬
ايرانشناس فرزانه و خبير ٬نيز به نوعي نهانبين است .او که عضو فر اموشخانهاي است و
زندگي پس از مرگ در دههـا هـزار نسـخه مـنتشر
مرجعي ت دارد ٬آثاري در باب
در آن
ّ
ِ
ميکند که در آنها همهچيز با کوچکترين جزئيات ٬حتي گردشهاي در کوهستان ٬سامان
58) Dawn and Twilight of Zoroastrianisme

اين کتاب را تيمور قادري با نام طلوع و غروب زرتشتيگري ترجمه کرده و انتشارات فکر روز به چاپ رسـانده
است) .مترجم(
60) ``Zoroaster's own Contribution'', JNES 1984, 12-38.

59) Gershevitch

62) Go« ttingen

61) Walter Hinz

64) Rainer Maria Rilke

63) Zarathustra
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ـگرفته استـــ اين فر اموشخانه در زوريخ است .اين امر خارقالعاده است ٬اما هينتس ٬که
البته مسيحي )پروتستان( هم هست ٬کامًال در آن صادق به نظر ميرسد.
ترجمه او از گاهان  ٬همانند دو ترجمهاي که به فاصله سي سال ٬هـرمان لومـل ٦٥بـه
دست داده است ٬دست کم اين مزيت را دارد که بسيار روان استِ .ب رنْفريد شلِ رات ٬ ٦٦در

مــقدمه کـتاب خـود بـهنام زردشت ٦٧کـه در  ١٩٧٠مـنتشر شـد و مـجموعهاي است از

مستخرجات آثار دانشمندان کشورهاي گوناـگون به حق اين هـر سـه تـرجـمه را مـعتبر
آن زنـر و نـيز٬
ميشمارد و توصيه ميکند .در اين کتاب ٬آراء هرتسفلد و ٬مـتأسفانه از ِ

آن هومباخ ٬ ٦٨که از آن سخن خواهيم گفت ٬نيامده است.
بيگمان به عمد ٬از ِ

ـکوشش شجاعانه در طبقهبندي تاريخي گاهان به پنج مرحله زندگي زردشت راـــ که

نخست پيامبر و سرانجام موبد وظيفهـگر پنداشته شدهـــ مرهون شاـگـرد لومـل ٬ارويـن
وولف ٬ ٦٩کارشناس کُتُ ب قديمي و کسي که تنها به همين عنوان شـهرت دارد ٬هسـتيم.
مراحل پنجگانه به شرح زير است:
 .١زردشت پيامش را اعالم ميکند :يسناي .٣٠ ٬٣١ ٬٤٥
 .٢با مخالفت روبهرو ميگردد .نسبت به رسـالت خـود دچـار تـرديد مـيشود و از
خداي خود جويا ميشود :يسنا ي  .٤٨ ٬٤٤ ٬٣٢اين همان است که وولف »هستي پليد«

٧٠

ميخواند.
 .٣زردشت حامي و ولينعمتي براي خود ميجويد .٤٣ ٬٢٩ :اما يسـناي  ٬٤٣شـامل
روايت رسالت و دعوت اوست به صيغه زمان حال ! )بازگشت به مرحله .(!١
 .٤زردشت ويشتاسپ را حامي خود يـافته است .٥١ ٬٤٩ ٬٤٦ :امـا يسـناي  ٬٤٦بـا
روايت فرار او به صيغه زمان حال آغاز ميشود! )بازگشت به مراحل  ٢يا .(٣
 .٥زردشت ايمني و ثبات يافته است .٥٠ ٬٢٨ ٬٣٤ ٬٣٣ :اما يسناي  ٥٠با اين ندا آغاز
ميشود» :از چه کسي چشم ياري ميتوانم داشته باشم؟« )بازگشت به مرحله .(٢
از اين جمله ٬دو نکته ٬که لومل خاطرنشان سـاخته بـود ٬مسـلم است :يسـناي ٬٤٤
ـگاثاهاي حاوي پرسش از خداوند ٬آشکارا متع ّلق است به زمان کشمکشهاي بيروني و
دروني زردشت؛ يسنا ي  ٬٢٩گاثاي حـاوي شکـوه ـگـاو نـر ٬آشکـارا بـه جـلب حـمايت
67) Zarathustra
70) die dunkle Zeit

66) Bernfried Schlerath

65) Herman Lomel

69) Erwin Wolff

68) Helmut Humbach
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شهرياري قدرتمند اختصاص دارد.

٧١

ـکارل هوفمان ٬ ٧٢از ارالنگن ٬ ٧٣وداشناس گرانقدر ٬که به ياري اين تخصص به خوبي
توانست به توضيح متن اوستا بپردازد ٬معالوصف هيچگاه به کار پرخطر تـرجـمه گـاهان

دست نزد و آن را به شاـگردش ٬هلموت هومباخ واـگذار کرد که جسورتر بود و بهويژه
يادـکردني است تفسير بس شگفتانگيز او از کتيبه بـلخي سـرخ کُـتل بـهعنوان نـيايش
تمثيلي ايز ِد نوشابه مقدس که ٬بنا بر آنچه به اثبات رسيده ٬فقط لوح يادبود احـداث و
ِ
تعمير يک آبراهه است .هومباخ در ترجمه خود از گاهان  ٬متني که در موارد متعدد تفسير
بهتري براي آن به دست داده ٬اين سرودها را با سرودهاي ريگودا همتراز مـيدانـد و
زردشت را تقريبًا همسان سرودخوانان هندي تل ّق ي ميکند ٬بـهطوري کـه اصـالت ايـن
پيامبر به چشم نميآيد .زبان ترجمه او ٬حتي براي آلمانيها ٬بسيار دشوار است و برخي
از اين بابت که ٬براي فهم آن ٬متن اصلي را هم در پـيش رو دارنـد ٬اظـهار خـوشحالي
ميکنند...ـ.
زدايش جــنبه پــيامبري زردشت را مــاريژان مـوله ٧٤بـه اوج رسـاند .ايـن پـاريسي
يوگسالوي االصل و کاتوليک متعصب نسبت به يک چيز حساسيت نشان ميداد و آن
مشــرب اصــالت
تــطور بـود .در نـظر او ٬گـاهان )خـود زان پـيش( هـمان آيـين يـزش
ّ
آخرتشناختي بود که در متون پهلوي از آن سخن ميرود .از سوي ديگر ٬تفاوتهاي

فاحشي که در منابع ما درباره دين زردشتي مشـاهده مـيشود بـه طـرح کـلي ايسـتايي
متشکل از سه دايره هممرکز تقليل مييابد :در مرکز ٬آموزه روحاني گاهان ؛ در پيرامون
آن  ٬در دايره دوم ٬آموزه شاهانه سنگنبشتههاي هخامنشي؛ و در دايـره بـيروني ٬ديـن
عامه مردم.

٧٥

انکار تاريخ به اين صورت پيش رود٬
مري بويس ٬ ٧٦بانوي انگليسي ٬بيآن که تا حدّ
ِ

تحت تأثير ويژگي محافظهـکارانه ديني قرار گرفته که توانسته است ٬طي ساليان دراز ٬در
دل ايران اسالمي ٬اين دين را زنده نگه
زردشتينشينهاي پر اـکنده يزد و کرمانـــ که ٬در ِ
71) H. Lommel, Die Gâthâs des Zarathustra, mit einem Anhang von E. Wolff, 1971.
74) Marijan Molé
76) Mary Boyce

73) Erlangen

72) Karl Hoffman

75) M. Molé, Culte, mythe et cosmologie dans l'Iran ancien, 1963.
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داشتهاندـــ در آن غور کند .وي با اين مردم شريف همحسي عميقي داردـــ مردمي که
عمومًا به تبليغ و اشاعه دين خود ٬که آن را وديعه نياـکـان خـود مـيشمارند ٬عـالقهاي
ندارند .اـگر به پارسيان ٬همان زردشتيان پناهنده به هند ٬گوشزد شود که بدون تبليغ دين
پـيامبر آنـان هـرگز اشـاعه نـمييابد ٬در پـاسخ
زردشتي و گرويدن افراد بـه آن ٬آمـوزه
ِ

ميگويند که زردشت مجدّ د نبود بلکه فقط مدافع دين سنّ تي بود.

مري بويس تا بدينجا پيش نميرود .او ٬در آيين زردشت ٬منکر اجدادي بودن نظام
ذوات و جاودانان مقدس که در گاهان پيرامون اهورامزدا سرور دانا ٬جاي دارند نيست.
اما او بر آن است که ٬در اين نظام ٬حاصل تفکر زردشت ٬موبد مراسمگزار ٬را تشخيص
هم ارزيهايي ميبيند که به گمان او پيش از زردشت نيز در انديشه ايرانيان وجود داشته و
او پي برده که امروزه هم زردشتيان بر آن آـگاهي دارند و آن همارزي اجزاي گوناـگون اين
آيــين و هــفت مــرحـله آفـرينش است .گـمان دارم کـه در جـاي ديگـريـــ در کـنگره
اير انشناسي تورن٧٧ـــ نشان داده باشم که اين نظر از جهت مطابقت زماني اشکال دارد.
از سوي ديگر ٬مري بويس اين معني را قبوالنده است که تجدّ د ديني زردشت يادگار
ايرانيان صـحراي شـمال ٬پـيش از
زمانيـــ به نظر او حدود  ١٧٠٠قمـــ بود که در نظر
ِ
تهاجم آنان به فالت ايران ٬کاربرد فلز تازگي داشت .ظاهرًا او فراموش کـرده است کـه
هندواروپائيان پيش از پر اـکندگي با فلز آشنا گشته بودند و اين با
با

 ayahاوستايي aiz ٬گوتيکaes ٬

مقايسه ayas

سنسکريت

التين اثبات ميشود :ايرانيان وارث فلز بودند و آن

همراه با نامش توشه سفرشان شد .بنابراين ٬دليلي نـدارد کـه تـاريخ ظـهور زردشت را
ـکمابيش نزديک به  ١٧٠٠قم بينگاريمـــ زردشتيان کـاليفرنيا دست بـاال گـرفته و سـال
١٧٦٧ـقم آن هم دقيقًا بهار آن سال را زمان ظهور زردشت ميدانند .اوليتر آن است که
زمان کامًال تخميني
تاريخي در فاصله زمان معاهده ِحتّ يــميتانيائي ٬حدود  ١٣٨٠قم ٬و ِ
سروده شدن ودا ها ٬سرودهاي سنسکريت ٬حدود  ١٠٠٠قم ٬را تصور کنيم.
اين خطاي بشري است .٧٨آنچه شيطاني ٧٩است ٬اهميت ندادن به دستورزبان است .بويس٬
ايراني ميانه ٬پيداست که با متون قديميتر
شاـگرد هنينگ و مانند او متخصص زبانهاي
ِ
چندان انسي ندارد .او ٬با اين فرض مسلّ م که در ريگودا اسورهاي هست کـه نـه مـيترا
79) diabolicum

78) Errare humanum est.

77) Turin
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ميتواند بود نه ورونه ٬ميپندارد که ميتواند پارهشعر اوستايي

miqra ahura b•r•zanta

را به صورتي بس غيرعادي ترجمه کند.
عمومًا در اين پارهشعر ٬بازتاب يا همتاي ترکيب دوتايي ميتراورونا ) (Mitra¦ varun¤ ¦ aـي
ودايي را ميبينند و آن را بيتزلزل به »ميثره و اهوره ٬دو ] ـايزد[ بزرگ« بـرميگردانـند.
مري بويس ٬بيتوجه به پيبندها ٬آن را با اطمينان »ميثره و اهوره بزرگ« ترجمه ميکند.
از آن باالتر آن که وي از من خواسته بود براي چاپ دوم جلد اول اثر گرانقدر او ٬تاريخ

آيين زردشت ٬ ٨٠اشتباهاتش را متذکر شوم و من اين خطا را گوشزد کردم ٬به من جواب داد
ـکه ترجمهاش را به همان صورت نگه ميدارد ٬چون »ايراد دستور زباني اعتباري ندارد«.٨١
از سوي ديگر ٬مري بويس ٬با پي بردن به اين معني که ٬بنا بر قول بيشتر دانشمندان٬
پيام زردشت را پيروانش تحريف کردهاند ٬مارتين هوگ ٨٢آلمـاني را بـهعنوان نـخستين
ِ
مسئول اين عقيده ميشناساند که ٬چنان که ديديم ٬با تکيه بـر
گـاهان تـنها ٬زردشت را

يکتاپرستي سرسخت و خصم هر نوع مناسک مذهبي نشان داده بود .اين تصوير ٬کـه
مــطابق بــا نـوعي آرمـان پـروتستاني است ٬چـنان سـاخته شـده بـود کـه آـگـاهترين و
گراترين پارسيان را جذب ميکرد .آنان چنان با اشتياق به اختيار ايـن نـظر روي
اروپايي
ِ
آوردند که متقابًال ٬همانطور که مري بويس بـاريکبينانه اظـهار نـظر مـيکند ٬رفـتار و
دريافت آنان نسبت به دين خود رأي و حکمي را موجب شد که بيشتر دانشمندان غربي
اظهار داشتند .اما پارسياني سنتيتر نيز هستند که ٬مانند زردشتيان ايران ٬يعني کساني که
مري بويس در آنها مطالعه علمي انجام داده ٬همچنان به مناسک مـذهبي و بـه عـالقه
عاطفي نسبت به سنتي که وفادارانه حفظ شـده پـايبند مـاندهانـد .بـدين سـان ٬چـنين
مينمايد که کهنترين متون ) ـگاهان به تـفسير دانشـمندان غـربي کـه بـيشترشان اربـاب
سنت اعتقادي زنده ٬که مـري بـويس بـا عـزم جـزم
فقهاللغه پشتـميزـنشين بودهاند( و
ِ
جانب آن را ميگيرد ٨٣در مقابل هم قرار ميگيرند .او با همه تالش خود نشان ميدهد که
80) History of Zoroastrianism

٨١ـ(ــاين عبارت در متن به انگليسي آمده است) .مترجم(
82) Martin Haug
83) ``The continuity of the Zoroastrian Quest'' in W. Foy (ed.), Man's Religious Quest, London 1977,
p.604.
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زردشت به کيفيتي بيخدشه يکتاپرست نبود و پرستش هوم را هم منع نکرده بود.
در مورد نخست ٬شايد حق با او باشد ٬اـگر در

عبارت ahuranja°

 mazda°ـ ٬که دو بار در

ـگاهان آمده ٬و به »مزدا و ديگر اهوراها ٬ديگر خدايان« ترجمه ميشود ٬مـراد از ديگـر
خدايان خدايان کهن چون ميثره )مهر( ٬اپام نبات و جز آن باشد که در اوستاي غيرگاهاني
نيز اهوراها خوانده شدهاند .اما ٬در اين صورت ٬آيا تعجبآور نيست که در گاهان تنها دو
بار به اين ديگر خدايان اشاره شده باشد و آنان هرگز به نام خوانده نشده باشند و اصًال
نشان داده نشده باشد که رابطه آنان با اهورامزدا )سرور دانا( چه ميتوانسته باشد؟
پس به نظر من ٬و اين تنها نظر من نيست ٬محتملتر آن است که اين اهوراهاي ديگر٬
جمعي جاودانان مقدس بر آنان
ـکه در دو جاي گاهان آمده ٬ذواتي باشند که هنوز عنوان
ِ
اطالق نشده استـــ عنواني که نخستين بار ٬اندکي پس از آن ٬در هفتهات يسنا ميآيد.
غيرگاهاني مـهريشت ٬١٣٩ ٬بـه عـبارت »اهـورامـزدا و ديگـر
پس از آن هم ٬در سرود
ِ
جاودانان مقدس« برـميخوريم ٬که بدين سان ٬معنًا بايد معادل عبارت گاهاني »مزدا و
ديگر اهوراها« باشد.
در مورد مناسک مذهبي نيز ٬مري بويس از پذيرفتن اين نظر مارتين هوگ ابا دارد که
زردشت پرستش هوم را منع کرده باشد .زردشت يک بار از نوعي »نوشيدني سکرآور«
سخن ميگويد :مري بويس بر آن است که مراد از آن الزامًا هوم نيست؛ در جاي ديگر٬
پيامبر هوم را غيرمستقيم با صفت آن

du
¦ raoša

)ـکه در اوسـتا ي مـتأخر هـمواره تکـرار

ميشود( ميخواند .مري بويس ميگويد که اين پاره زياده گنگ است و نميتوان به آن
استناد کرد .يوحنا نارتن ٬ ٨٤شاـگرد گرانقدر کارل هوفمان ٬خاطرنشان ميسازد که ٬در اين
صورت ٬زردشت هوم را يا محکوم ميکند يا نديده ميگيرد که ٬با توجه به اهميت اين
نوشيدني در مـراسـم سـنتي مـذهبي ٬بـه مـعناي مـحکوم
کـردن آن است .٨٥تـنها ايـن
ِ
محکومي ت است که وجه نبودن هوم در مناسک مذهبي هفتهات يسنا به گويش گاهاني
ّ

را بيان ميکندـــ اين مناسک ٬چنان که پيشتر گفتهام ٬تنها به نيايش آتش مربوط است؛
اين محکوميت همچنين از مـطالعه دقـيق سـرودي غـيرگاهاني بـرـمـيآيد کـه بـه هـوم
شخصيتـيافته اختصاص يافته است .اينک نخستين پارههاي اين سرود:
85) J. Narten, Die Am•ša Sp•ntas im Avesta, 1982.

84) Johanna Narten
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به هنگام فشردن٬
هوم به نزد زردشت آمد
ـکه آتشگاه را مي ُرفت

و گاهان را از بَر ميخواند.

زردشت از او پرسيد» :ـکيستي٬
جهان َا ستومند )= مادي(٬
ـکه از همه
ِ

زيباترت ميبينم٬

و با زندگي درخشان و جاويدان؟«
آنگاه او پاسخ داد:
»من ٬اي زردشت٬
هوم پرهيزکار و دورـدارنده مرگم ) du¦ raos§ aـ(.
ِ

مرا قرباني کن ٬اي سپيتمان٬
مرا بفشار براي نوشيدن.
مرا بستاي به ستايش

چنان که مرا ستودهاند سوشيانسها )= نجاتبخشان( و...

سپس ٬به خواست زردشت ٬هـوم چـهار نـفر از ايـن نـجاتبخشان را نـام مـيبرد٬
قهرمانان روزگار کهن را که براي او يَ ِز ش بهجا آوردند ٬و پاداشي که هر يک از آنـان بـا

زادورود گرفتند ٬از
ويونگهان منسوب به خورشيد ٬پدر جم  Yimaـ ٬که پادشاه عصر زرين
ِ

شد ٬تا پوروشسپ  Pourus§ ¦ aspaـ ٬پدر زردشت ٬پيامبري که به يمن وجود او ديوان ٬که تا

آن زمان به هيئت انساني در گردش بودند ٬به زير زمين رانده شدند.
زردشت ٬با شنيدن اين سخنان ٬هوم را بزرگ ميدارد ٬فراوان مـيستايد و لطـف و
نوازشش را خواستار ميشود و چيزهاي ديگر .از نيايش هوم چنين برميآيد که زردشت
تلويحًا اين آداب را پذيرفته است.
چگونه ميتوان در اينجا ترفند تبليغاتي نسبتًا سادهلوحانهاي را سراغ نگرفت که براي
توجيه آيين کهن با نيايش زردشتي به کار رفته استـــ آييني که فضايل آن را ميستايند و
مدعياند که خو ِد زردشت به آن گرويده است؟ ديديم که در متن به صراحت آمده است
فتن آتشگاه و از بر
ـکه پيش از ظاهر
شدن هوم شخصيتيافته بر زردشت ٬او کاري جز ُ
ِ
»ر ِ
خواندن گاهان « نميکرد .همانگونه که پيشتر گفتيم ٬همين نيايش است که در هفتهات
ِ

يسنا به گويش گاهاني آمده است.
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مفس ران امروزي بر آن شدهاند که زردشت ٬چنان که از سروده يـادشده
بسياري از ّ
برـميآيد ٬نيايش هوم را ٬پس از آن که نخست محکوم کرده ٬پذيرفته ٬امـا بـه صـورت
تخفيفيافته و نه سکرآور .در اين مقام ٬سه اشکال به اين نظر وارد ميکنم:
اول آن که اـگر زردشت چنين کرده بود ٬چرا درباره آن چيزي نگفته؟
دوم آن که ٬دنباله سرود مذکور هوم ٬در بند  ٬١٧چنين است:
ni te zaire ma d•m mruye

اي نوشابه زرين٬
مستي تو را خواستارم که ثابت ميکند کـه
ِ

مخم ر سکرآور سخن ميرود.
همچنان از نوشابه ّ

سوم آن که ٬در پايان مراسم نيايش آتش به گويش گاهاني ٬که پيش از اين دو بار به آن

اشاره کردهام ٬پارهاي آمده است که در آن »براي هوم زرين ٬بزرگ ٬درخشان و «...يَ ِزش
ميکنند ٬اما تمامي هات  ٤٢که شامل اين پاره است الحاقي متأخر به گويش شبهـگاهاني

است .گلدنر ٬ ٨٦مصحح اوستا  ٬متوجه اين نکته شده بود ٬امّ ا آن را از ياد بردهاند و يوحنا

نارتن به تازگي يادآوري کرده و گفته که هات  ٤٢هات الحاقي متأخر به يسناي هفتهات
است که از هات  ٣٥آغاز ميشد لذا ميبايست به هات  ٤١خاتمه يابد.

٨٧

بنابراين ٬بايد پذيرفت که زردشت پرستش هوم را محکوم کرده بود و بايد علت آن را
بيان کرد .با بيان آن خوب آشناييم :پرستش سومه

soma

در هند ٬عمدتًا خطاب به ايندره

 Indraـ ٬ايزد جنگاوران بود .زردشت اين ايزد را ٬که در اوستا ي غيرگاهاني ديوي بـيش
نيست ٬طرد و ٬در نتيجه ٬پرستش آن از جمله يَ ِزش هوم را هم منع مـيکند .ايـن از آن

متوج ه کشاورزان است که از سپاهيان زيان ميبينند ٬همچنان
روست که تبليغ زردشت
ّ
ـکه قرباني کردن گاو نر را ٬دست کم در برخي از َا شکـال آن ٬مـحکوم مـيسازد و ٬بـر
خالف ٬مراقبت و حمايت از اين حيوان را در برابر دستبرد چادرنشينان غارتگر توصيه
ميکند؛ اما ٬به نظر من ٬علل ديگري نيز هست.
محور مناسک و باورهاي دين هندوايراني ٬آنچنان که ميتوان آنها را بازسازي کرد٬
آرزوي جاودانگي بود .اصوًال ٬براي نيل به سـعادت جـاودانـي سـه راه وجـود داشت.
نخستين و کهنترين راه آشاميدن نوشابهاي مقدس ٬سرچشمه حيات و بقا ٬بود .راه دوم٬
کمک معرفت استـــ
ـکه دانايان اوپانيشاد ها در هند با آن آشنايند ٬راه رهايي از مرگ به
ِ
87) J. Narten, Der Yasna haptanhaiti , 1986.

86) Geldner

٢٦

نامه فرهنگستان ٬ضميمه شماره ١٦

اينهماني روح ما با روح جهان .راه سوم ٬راهي است که زردشت تبليغ ميکند و
معرفت به
ِ

نظام راست و درست است.
آن پيوستن در انديشه و گفتار و کردار به ِ

اـگر همان گونه که ريچارد زنر مينويسد ٬جوهر دين ٬آن اندازه مجموعه اساطير و

تعاليم اخالقي آن نباشد که مناسک آن استـــ مناسکي که پيروان دين را با وجود ابدي
متحد ميسازدـــ به اهميت اساسي محکوم کردن هوم از جانب زردشت و بازپذيري آن
پس از وي پي ميبريم .تا چندي پيش هم هوم را به محتضران ميدادند.
يَ زش هوم ٬البته در برابر آتش ٬امروزه هم جزو مراسم اصلي دين زردشتي است؛ و

بر رابطه ميان هوم تجسميافته و ايزدي با اهورامزدا در سرود هوم ٬سرود غيرگاهاني که
پارههاي نخست را نقل کرديم ٬تأـکيد شده است .در پارههاي بـعدي ايـن سـرود ٬ايـن
ديـن
ستي ستاره ِ
نشان ساخته مينويانِ ٬
سخنان را خطاب به هوم ميخوانيم :مزدا به تو فراـرساند کُ ِ
نيک مزدايي را  .در اينجا ٬کمر با دين مزدا يکي شمرده شده و آن شيوه بياني است براي اين
ِ

معني که کُ ستي نمودار دين مزداست ٬همچون هنگامي که عيسي ميگويد »اين جسم من
ِ
است ٬اين خون من است«٨٨.
ِ
روي هم رفته ٬با وجود انتقادهايي که الزم آمد درباره روش مري بويس ارائه کنم ٬اثر
دست تجديد چاپ و جلد سوم آن
او ٬تاريخ آيين زردشت  ٬در چهار جلد که جلد اول آن در
ِ

زير چاپ است ٬ ٨٩به غايت آموزنده است .تأـکيد نويسنده بر محافظهـکارانه و يکپارچه
تنوع صـور آن را بـپذيرد و بـه
بودن ] ـ = ثبات اصول[ اين دين ٬مانع آن نشده است که ّ
تفصيل مطالعه کند .مثًال ٬با آن که ايرانيان ٬به شهادت هرودوت )همعصر اردشير اول(٬
نه تنديس داشتند نه پرستشگاه و نه قربانگاه ٬نخستين تنديسهاي ايزدي ٬تنديسهاي
ايزدبانو اناهيتا ٬که در زمان اردشير دوم باب شده بود ٬در معابد جاي گرفتند و بعدًا ٬در
زمان ساسانيان ٬آتشدانها ٬در اين معابد ٬جانشين آنها شدند.
با اين حال ٬پيش از آن که خودمان نتيجهـگيري کـنيم ٬نـتيجهـگـيري مـري بـويس را
بخوانيم:
جماعت زردشتي ٬با وجود تحوالتي که در عصر هخامنشيان يافت ٬تا به امروز ٬يعني حدود
 Guillemin, ``Agnus Dei'', Gilgul, Essays... Werblowsky, 1987, 99.ـ -ـ88) J. Duchesne

٨٩ـ(ــاين جلد در  ١٩٩١منتشر شد.

آراء گوناـگون درباره زردشت ٢٧
سي قرن ٬به تعاليم اساسي پيامبر خود ٬آنچنان که در سرودههاي او ) ـگاهان( ديده ميشود٬
وفادار ماند .بيگمان اين امر مرهون نهـتنها قدرت و انسجام اين تعاليم بـلکه هـمچنين ايـن
دين مرد بود و براي پيروانش احکامي آورد ساده ٬اثـرگذار و
واقعيت است که زردشت خود ْ

مکرر :کُ ستي که هر زردشتي بايد ببندد ٬دعاهايي که بايد پنج بار در روز بخواند و اعياد ساليانه
ّ

ـکه جماعت زردشتيان را برادرانه فراهم ميآورد .اين آداب آموزههاي پـيامبر را نـقش اذهـان
ساخته است؛ ماهيت اين تعاليم مثبت و سرشار از اميد چنان بود که بـه مـحقّرترين اعـمال

زندگي روزمره هدف و معنايي کيهاني بخشيد؛ دين زردشتي ديني است که خواستار بقاي تام
و تمام است و اينچنين ماندگار شده و توانسته است به همان صورت اصلي از نسلي به نسل
ديگر منتقل شود ٬البته به پشتيباني روحانيتي موروثي و در نوع خود يکي از محافظهـکارترين٬
اما همچنين ذخيرهاي مقدس که به دست هر مؤمني سپرده شده است .اين دين نشان داده که
ميتواند نهتنها بدون پشتيباني قدرت دنيوي ٬بلکه بهرغم خصومت و پيگردهايي که در چند
ـکشور و چند دوره از عمر طوالني خود آماج آنها بوده ٬به حيات خويش ادامه دهد.

اـگر اين مردان شريف يا موبدان آنان ٬که با نثار هـوم گـروهي از ايـزدان را تـقديس
ميکنند ٬نوشتههاي مري بويس راـــ چنان کـه احـتمال آن وجـود داردـــ بـخوانـند ٬آن
چندگونگي را که ما درباره زردشت قايل شدهايم به هيچ خواهند شمرد و بيش از هـر
زمان ديگر احساس خواهند کرد که به پيامبر خود مؤمن و وفادارند.
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