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انديشۀ مزديسنا بسان ديگر مکاتب دينی و فلسفی ،جايگاه بسيار ويژهای برای موضوع «جبر» و «اختيار» در نظرر داترت
است .با بررسی متون كهن برای تناخت اين آيين ك تامل ريگ ودا و اوستا و متون پهلروی اسرت ،مری تروان ردپرای سر
گون تفکر را در پديدآمدن ديدگاه مزديسنا ،دربارة نقش ارادة انسان در تاريخ و حدود آن تشخيصداد .نخست نقرش بر -
دختان و ايزدان در رفتار و كردار ان سان ك بیتك تأ ثيرپذيرفت از انديش های پيش از زردتت بروده و حورور ه جانبرۀ
آن ها در زندگی انسان ،محدودكنندة اختيار انسانی است؛ دوم ديدگاه خود زردتت و ب رسر يتترناختن و برجسرت كرردن
ارادة انسانی از ديدگاه اوست؛ سوم نقش انديش های ساير ملل ك از مهم ترين آنها ديدگاه هرای نورومی و سرتارهتناسری
بابلی و ه چنين آموزه های گنوسی است ك تأثير آنها را در متون ايرانی كهرن مری تروان ديرد .انديشرۀ مزديسرنا مترأثر از
مو وع ای از اين عوامل بازتاب دهنده ،روايتی بوده ك در آن ن جبر ه جانب ای بر رفتار انسانی حاكم بوده و نر انسران
دارای اختيار مطلق در ساخت سرنوتت خويش است.
در متون پهلوی ،كوتش میتود تا اين دو گرايش فکری متواد با يکرديگر آترتی داده ترودا راهحرل ايرن مشرکل در
تقسيم بندی بخت آدمی ب امور دنيوی و مينوی جستوو تده است؛ امور دنيوی را ب جبرر و تقردير و امرور مينروی را بر
اختيار و كردارهای آدمی منتسب كردهاند.
واژههای کلیدی :تاريخ ،آيين زردتتی ،انديشۀ مزديسنا ،جبر و اختيار ،انسان ،تقدير.
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و ب ر تبيررين جنب ر های مختلرر

مقدمه

آن بدررردازد آيررا ايررن

برخی مفاهيم كالمری در حروزة انديشرۀ دينری ،اصرل

جنب های مختل  ،آثار و نترايوی برونری و مردنيتزا در

اساسی در تکل دهی ب رفتار و كرردار انسرانی در جهران

خود داتت يرا فقرد در الرب برخری مباحرب فلسرفی و

پيرامون خود هستند .از مهم تررين ايرن مباحرب ،بحرب

فکری با ی ماندهاست آيا می تروان ميران نقرش ايرانيران

«جبررر» و «اختيررار» در رفتررار انسررانی اسررت و اديرران و

باستان در صرحنۀ تحروتا جهرانی و ت ردنی در جهران

فلسرفی بر تناسرب مو عيرت زمرانی و

باسرتان و چگرونگی برخرورد انديشررۀ مزديسرنا برا ايررن

مکاتب مختلر

مکانی ك در آن رتد و بالندگی يافتر  ،تعبيرری ويرژه از

مفاهيم ارتبازی پيدا كرد

اين مفاهيم و حدود و ثغور آن ها ارائر كردهانرد .برخری
ب برجست نشان دادن اختيرار انسرانی در رويردادآفرينی،

پیشینة پژوهش

بر عنوان تنهرا عامررل در تحروتا تراريخی ،پرداخت ر و

از سرردة گذتررت  ،در حرروزة مطالعرراا ايرانتناسرری و

فرديت آن را وسعت بخشيده اند؛ برخری ديگرر نيرز ايرن

ب ويژه ديانت زردترتی ،پژوهش هرای فراوانری صرورا

اختيار را محدود و رفتار انسانی را حاصل جبرر محيطری

گرفت كر بيشرتر آن هرا در آثرار زردتتتناسران برزر

و ماوراءالطبيعی ل داد كرده انرد .بردين معنرا كر عامرل

انعکاس يافت است .ب زور كلی ،در بيشرتر ايرن آثرار ،بر

انسانی را تنها بخشی از عوامل تکلدهنده ب يك رفترار

مفاهيم جبر و اختيار در انديشرۀ مزديسرنا نيرز پرداختر

و رويداد دانست اند .براساس آنچ از روايت هرا و مترون

ترده و بر عنوان بخشری از جهران بينی زردترتی ،ب ر آن

كهن ايرانی برمیآيد ،ايرانيان باستان نيز بر ماننرد سراير

توج ويژهای تدهاست؛ ب خصوص ك میدانيم ديانرت

ا وام و ملل ،برا ايرن موضروع و جنبر های مختلر

آن

زردتتی در اين زمين تأكيد بسرياری دارد ،تاكيردی كر

درگير بوده اند و بخرش عظي ری از انديشر های كالمری

سراير اديران ك ترر بررا ايرن ازعيرت بر آن پرداخت انررد.

آن ها در ايرن ارتبراا اسرت؛ زيررا تعبيرر روترن از ايرن

ازاينرو ،برای زردتتتناسران ايرن وجر از انديشر و

مفاهيم بستری برای واوا در ساير زمين ها را موجرب

كالم زردتتی از اه يت بسياری برخوردار برود و كرم و

میتود ،ب ويژه در براب مورامين حقرو ی كر بیترك

بريش در آثارترران ب ر آن پرداخت انررد .نيبررر

در كترراب

وابست ب چگونگی تعبير از اين مفاهيم است .ازايرنرو،

خود ،دين های ايران باستان ،ب موضوع زروان میپردازد

می ترروان زمين ر های تررکل گيری ايررن زرررز تلقرری را در

و بر اين باور است ك آيين زروانی صرورا ويرژهای از

روايت ها و متون كهن مذهبی ايران باستان رديابی كررده

دين مادی مغان ،پيش از فرارسيدن ديرن زردترتی اسرت

و آثار و نشان های آن را در حروزهای كلی ترر بر انردازة

(نيبر 1383 ،ا .)411

تاريخ و ت دن و نقرش انسران در سراخت و جهرتدهی
ب آن تناسايی كرد.

در كترراب زلرروع و ررروب زردتررتی گری ،نويسررنده
بخشی را بر موضروع اختيرار انسرانی از نگراه زردترت
اختصرراص داده و در بخشرری ديگررر نيررز برر موضرروع

بیان مسئله
در اين پرژوهش ،پرسرش های اساسری ايرن اسرت كر

رويررارويی آبربادمهرسرردندان ،روحررانی بررزر

عصررر

ساسانی ،با فر ۀ جبريون اتاره كردهاسرت .ه چنرين وی
ديگررش ،زروان يرا مع رای

انديشۀ مزديسرنا چگونر توانسرت برا موضروع فلسرفی

در اين كتاب و اثر معررو

بسيار مهم و پيچيده ای مانند جبر و اختيار روبر رو ترود

زردتتی گری ،ب موضوع زروان گراها و ترأثير آنهرا برر
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ديانت زردتتی پرداخت است و در پايان كتاب اخيرش نيز،

اصلی اتاره رفت است .مقالۀ كاويانی پويا ب نوع تركيرب

برای آنک نظر خود را مستدل كند ،متن هرای زروانری را

اين دو مفهوم در انديشۀ مزديسنا اتراره های مختصرری

آوردهاست (زنر1387 ،ا  .)346 ،318 ،49مکتبری كر بر

كرده و ب روايت های پيشازردتتی اترارهای نکردهاسرت

باور بسياری ،گرايش های جبری در مزديسنا تحت تأثير

(كاويانی پ ويا1389 ،ا  116تا  .)133مقالۀ پريش رو ،سرير

آنها بوده است .دوتن گي ن نيز بحثری را در ارتبراا برا

تفکراا ايرانی را از ابتدا تا انتها ب صورا روندی تکاملی

زروان ،در كتررراب ديرررن ايرررران باسرررتان آوردهاسرررت

بررسی كرده و آن را با نوع نگاه ب نقش انسان در تاريخ،

(دوتن گي ن1385 ،ا  .)240بويس در جلد دوم از تراريخ

براساس تاريخ نگری ايرانيان باسرتان و از منظرر انديشرۀ

كيش زرتشت ،دربارة آيين جبری گری زروانی و انگرارة

مزديسنا مطابقت دادهاست .ب زور مسلم ،انسان ايرانی عهد

سررال های كبيررر و ه چنررين دربررارة زروان در متنهررای

هخامنشی با انسان ايرانی عهد ساسرانی ،در رويکررد بر

اوستايی توضيحاتی آوردهاست (بويس.)339 :1375 ،

وظراي

و تلقری از جايگرراه و خويشرکاریاش در دنيررا،

تاكد در مقال خود با عنوان «»The Myth of Zurvan

متفاوا ع ل میكردهاست؛ ه ان گون ك انديشۀ مزديسنا

ب كيهانتناسی و آخراتناسی از نظرگراه ايرن مرذهب

در ايررررن دو دوره متفرررراوا بودهاسررررت (ن :.برررر ا

پرداخت اسررت ( .)Shaked, 1992وی در كترراب تحررول

.)Herrenschmidt,2012: 25-29

ثنويت نيز ،مفصل ب اين موضوع پرداخت و معتقداسرت
نبايد تصور كتاب های پهلوی را از انسران بر زرور كلری
زروانی فهم كرد؛ زيرا دليلی نيست ك بدنرداريم زروانير

اهمیت و ضرورت پژوهش
ايران باستان مهد ت دن های بزرگی بود ك هر يرك در

دينی سازمان يافت و عالوه برر اسرطوره ،ترامل الهيراا و

دورهای ،ب عنوان بزر ترين دولت های تناخت ترده ترا

مناسك و سازمان و امت هم بودهاست (تاكد1387،ا .)74

زمان خويش ب ت ار میآمدند .آنچر از اسرباب و علرل

در مو وع ه ۀ پژوهشگران اين حوزه ،زمانی ك دربارة

بزرگی دولت های ايران باستان در مترون تراريخی آمرده،

زروان ب بحب میپردازنرد ،بر موضروع جبرر و اختيرار

بيشتر روايت هايی دربردارندة رويدادهای سياسی بوده و

انسانی از منظر اين دين نيز توج می كنند؛ زيرا چنانكر

ك ترر ب ر مبرانی دينرری و فکرری و فلسررفی آن پرداخت ر

گفت تد ،مباحب مربوا ب نگرش های جبری بيشرتر از

تدهاسرت .درحالی كر تحرروتا اجت راعی و سياسرری را

زريق ا ين مکتب وارد انديشۀ مزديسنا تدهبود.

می بايسرت از دريچرۀ افکرار و انديشر های صرراحبان آن

در مقال ای با عنوان « ديدگاه ايرانيان باستان بر مسرۀلۀ

بازتناسی كرده و تحوتا سياسی را برگرفت از آن تلقی

جبر و اختيار» ب لم تريفی ،نويسنده ب چهار صرورا

كرد .ايرانيان باستان نيز صاحب فکر و آگاهی هايی بودند

جبر در متون كهن ايرانی پرداخت است ك اعتقاد ب ارادة

ك ظهور ع لی و برونداد آن ،خود را در صحنۀ سياسری

برتر اهوره مزدا ،اعتقاد ب سرنوتت و تقدير ،اعتقراد بر

نشان میداد .می بايست ب اين نکت توج كررد كر چر

زروان و اعتقاد ب جبر علی و معلولی را ترامل میترود

ويژگی هايی در آموزه های مذهبی و فکری ايرانيان باستان

ب انديش های

وجود داتتند ك اين گون در صحنۀ تحوتا جهان باستان

پيشازردتتی و آثار آيين ها و مناسك برر تلقری انسران از

اثرگذار ظاهر میتدند و جايگاهی ويرژه می يافتنرد .هرر

جايگاه خود ندرداخت و ه چنين ،در باب حدود و ثغرور

ع ل سياسی و حركت اجت اعی در وا ع روي و پوسرتۀ

مفاهيم جبر و اختيار بسيار خالص و بدون توضيح مرتن

بسياری از باورهايی است ك در ع رق افکرار و انديشرۀ

(تريفی1384 ،ا  .)151با وجود اين ،مؤل
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عامالن آن رخ میدهرد .انديشر های زردترت و ديانرت

هندوايرانی آن توج كرد؛ زيررا زردترت در ايرن بسرتر

مزديسنا مهم ترين عامل در تکل گيری باورهای ايرانيران

بود ك انديش های نوين خود را در نقد باورهای پيشرين

باستان بودهاست؛ ازاينرو ،برای ترناخت هرچر بيشرتر

عرضر كررد و بنيرراد دسرتگاه فکررری فلسرفی مزديسررنا،

انسان ايرانی عهد باستان میبايست ريشر های فکرری و

براساس باورهای زردتت پاي گذاری تد.

فلسفی اين د يانت را دربارة انسان تناخت و جايگاه آن را

از نگاه انسان هندوايرانی ،دنيا آكنده از نيروهايی بروده

در صحن های رويدادآفرين تحوتا تراريخی بشناسريم.

ك بر ع ل انسانی و سرنوتت او تأثيرگرذار برود .آنهرا

برای اين دريافت ،ناگزيريم ب برخی مباحرب كالمری و

ب ت اری از ايزدان باور داترتند كر بيشرتر آن هرا ن راد

فلسفی اين ديانت ع يق تر توج كنيم ك تأثيری بالفصل

نيروها يا جنب های زبيعت بودند و برر رويردادهايی كر

بر ع ل انسانی در تاريخ داتت است.

بر زبيعت می گذتت و نيرز برر سرنوترت انسران ترأثير

از مهم ترين بنيادهای تناخت ع ل انسرانی در تراريخ،

فراوانرری داتررتند (يارتررازر1383 ،ا  .)453ايررن خرردايان

توج ب مبحب دامن دار جبر و اختيرار و ترأثير عوامرل

صررورا تشررخصيافت ای از مظرراهر زبيعررت بودنررد و

زبيعی يا ماوراءالطبيعی در نحوة ع لکرد انسانی

نفوبترران در سراسررر گيترری ،حرردومرز نداتررت و تنهررا

است .اين موضوع در ساير اديان نيز ،در كانون بحرب و

خصوصريت كراربردی آنران كر از زبيعرت و ماهيرت و

گفتگوهای فراوانی رار گرفت است؛ ازاينرو با مطالع و

وظيف اين ايزدان ناتی میتد ،آنهرا را محردود و مقيرد

واكاوی در اين زمين  ،می توان رابط و پيوندی ميان ايرن

می كرد (برويس1374 ،ا  .)44هرچر بهرن ايشران را بر

مقولۀ فلسفی با نتايج سياسی و بروندادهای اجت راعی آن

تگفتی وا میداتت يا تصور میتد ك بتواند اثرر نيرك

در ايران باستان پيدا كرد و ب اين نکت پرداخت كر آيرا

يا بد بر كسی بنهد ،در عصر ودا می توانسرت سرتايش و

می توان ريش های آفرينش مدنيت و گسترش نظامهرای

بلک پرستش تود .خدايان آن ها بر سر گرروه خردايان

سياسی در حد جهان بشری را توسد ايرانيران باسرتان در

فرمرانروا و روحررانی يرا اسرروره ها ،خردايان ارتشررتار يررا

پيوند با اين مباحب فلسفی تناخت .ب باور نگارنردگان،

دَئوَه هررا و خرردايان مظرراهر زبيعررت تقسرريم میتررد

تناخت تحوتا اجت اعی و سياسی بدون تناخت د يق

(آموزگار1387 ،ا .)11

مختل

ريش های فکری و فلسفی آن كاری چندان ع يق نيست؛

آنان ائل بر جانرداربودن ه ر چيرز بودنرد و اعتقراد

بنابراين ،مورخ ناگزير اسرت بررای در :بهترر اين گونر

داتتند ه ۀ اتيا ،محسوس يا نامحسوس و نيز زنرده يرا

پديده ها ،ب مباحب اعتقادی آن عنايرت بيشرتری داترت

يره زنده ،دارای نيرويی در ونی يرا نرامرئی هسرتند كر

باتد.

ازآن ب روح بیتعور يرا مۀينيرو ( ،)mainyuتعبيرر مری
كردند .تايد تصور می كردند كر اكثرر مۀينيوهرا ،سردنت

ایززززدان و انسزززان در تزززاریخ و در اندیشزززههای

(مقدس) هستند .واژهای ك از اصل بر معنرای صراحب

پیشازردشتی

درا است و استفاده از آن ،درباره خردايان دتلرت مری

آنچ در اوستای متأخر و متون پهلوی آمدهاسرت ،هرم
ريش های هندوايرانی دارد و هرم از ترأثير سراير ملرل و

كند براين باور ك آنان دارندة درا يراری و افرزايش و
ح ايت و سودرساندن هستند (بويس1388 ،ا .)15

اديان بینصيب نبوده است .اگر بتوان نخستين زمينۀ ايرن

هندوايرانيان ه چنين ب انونی زبيعی اعتقراد داترتند

افکرار را بازتناسری كررد ،بايرد بر ريشر های باورهرای

ك نظارا می كرد تا حركت مرنظم خورتريد و گرردش
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فصل ها و دوام هستی را بر اعدهای بر سرامان تور ين

طبیعت گرایی و حرکت دَوَرانی تاریخ

كند.اين انون در هند ب نام رت ( )ṛtáو در ايران ب نرام

با توج ب وجود دو مفهوم «رت  ،ات » و ضدآن «دروه،

اتر ( )ašaترناخت میترد .رتر ( )ṛtáيرا اتر (- )aša

درو » در هند و ايران باستان ،می توان گفت از ديردگاه

انون يا نظم جهان  -ك معنی واژهب واژة آن «خد مشری

هنديان و ايرانيران ،زبيعرت و تراريخ از روانين خاصری

اتياء» است ،اصول اخال ياا را معين میكنرد و نظرم و

تبعيت میكردند و برای ه اهنگی و پيوند با زبيعت ،هر

ترتيب يا ناموس جاودانی جهان است؛ پس برای اصرول

كس می بايست بتواند در برابرر رويردادهای تراريخی از

رفتار بشر نيز ه ان مقام و اعتبار را دارد .رفترار مرنظم و

هستی خويش دفاع كرده و با ابديت ارتباا بر رار كند و

متوانس از مشخصاا اساسی زنردگانی خروب اسرت و

متعهد ب اجرای اين روانين باترد .تولری اخال ری ايرن

فقدان نظم و ترتيب كر ا لرب بر صرورا درو نشران

انون در آموزه های دينی ايشان كر برگرفتر از زنردگی

داده میتود ،بزر ترين بدی هاسرت .آنچر از مواهرب

اجت اعی ايشان بود ،روی میداد و بازتاب اجت راعی آن

زبيعت ب آنان میرسريد ،حاصرل ايرن رانون جراودانی

در ساختار زبقاتی ايشان ك جلوهای از سراختار خردايان

ل داد مریكردنرد (Leclant, 2005: 248؛ جاللری نرائينی،

آنها بود ،منعکس میتد .چنانك مالحظ تد ،خردايان

1385ا  )77و آنچ از بدی بر ا يشران مریرسريد ،نتيورۀ

ايشان نيز ب زررزی بسريار برجسرت  ،برا مظراهر زبيعری

درو (اوستايیا  / drugسنسرکريتا )druhمریدانسرتند؛

ه اهنگ بودند .ترا زمرانی كر آدمری خرود را ررق در

يعنی ع لنکردن و تخطیكردن از انون ات (رت ) .ايرن

زبيعت میپنداتت ،هرگز ن ری توانسرت هسرتی بشرری

مفهرروم در تفکررر ودايرری ،در حررد آموزه هررای اوسررتايی،

خويش را در ه ۀ وجوه مت ايز آن ب منزلۀ تاريخ تورب

برجست نيست؛ ولی وجود درخور ايرن رانون نشران از

كند .او فا د گشودگی ب ماورای جهان و طب مخرال

دوگانگی كيهانی بود كر فررد مریبايسرت برا پيرروی از

آن ،ت ركز فشرده نفس ،بود .حال آنک اين دو طرب بر

اصرول اخال ری اتر يررا راسرتی ،خرود را برا زبيعررت و

وا ع ،تاروپود تاريخ اند .تا زمانی ك خدايان او ررق در

خرردايان و مررردم ه اهنررگ كنررد و از ايررن راه ،زنرردگی

زبيعت ب ودند ،آدمی ن ی توانسرت ايرن گشرودگی را بر

نيکويی داتت باتد .آنران بر انبروهی از ديروان و ارواح

چنگ آورد .زمان هنوز هرم چرخر ای بسرت و تکرراری

برراور داتررتند كرر در زنرردگی و رفتررار انسررانی تررأثير

تلقی میتد ك در چارچوب فرايندهای زبيعی و ب تبرع

می گذاتتند .اگر كسی مرتکرب ترقاوا و تررارتی مری

آن تحقق میپذيرفت .الگوی اصلی فهم بشری از رخرداد

تد ،ديوی مخصوص او را ب آن كار گرفتار كررده برود

و ايع در زمان و چرخش ستارگان و گردش فصول برود

و انتظار میرفت دير يا زود ايزدان دخالت كررده و ديرو

(گالووی1389 ،ا .)35

مسرربب كررژروی و گناهکررار را كيفررر كننررد (بررويس،
126ا 1374تررا  .)129انسرران موظ ر

بررود ك ر از زريررق

در نررزد هنررد و ايرانيرران ،ترراريخ جنبرر ای اسررازيری
داتت .انسان دوران ودايی بين اين عالم و عالم برات ،نر

پرستش ،ايزدان را تقويت كند و ب آنها ياری رساند ترا

ترکا

جهان را نگ دارنرد .مرادامی كر او مشرغول انورام ايرن

ازعی ائل میتود .اين جهران آيينرۀ جهران باتسرت و

وظيف بود و خود نيز مطابق با ات زندگی میكررد ،مری

آنچ در عالم بات ب و روع مریپيونردد ،ه اننرد ح اسرۀ

توانست ب ادامۀ حياا جهان و نسل های انسان اميردوار

خردايان و هرمانران و كشر کش موجروداا اسرازيری،

باتد.

حوادثی نيست ك در گذتتۀ تاريخی ب حصول پيوسرت

مطلقری مرری بينرد و نر بررين آن دو ،حرد فاصررل

/80پژوهشهای تاريخی ،سال پنواه و دوم ،دوره جديد ،سال هشتم ،ت اره چهارم (پياپی ،)32زمستان 1395

و در تذكره های عصر منعکس تده باتد؛ بلک حروادثی

گان انوام میترد ،ه ر نشراندهنردة عال ر و اترتياق

ايت وا عی ك خد مشی آدميران را تعيرين مری

چيرز اسرت؛ ازايرن

است ب

مردمان پيش از زردتت ب آ از ه

كند و در تهذيب اخال ی و پيشرفت معنوی آنهرا نقرش

رو ،آن هررا هسررتی خررود را برر زمرران ترراريخی پيونررد

بسزايی دارد .و وع حوادث در فالن تاريخ و فالن محرل

ن یدهند .آن ها با اين كار ،در برابرر زمران تراريخی مری

كوچك ترين اه يتی ندارد؛ آنچ درخور اعتناسرت ،بعرد

ايستند و با برگرزاری جشرنهرا و آيرين هرای مختلر ،

ورای تراريخی و رايع مقدسری اسرت كر در ازل ،يعنرری

نيروی حياا بخش نخستين را احيا مریكننرد و دوبراره،

هنگام و وع حروادث اساسری جهرانتناسری كر مبنرای

بر زمران حررال و اكنرون فرررا مریكشرند .ايررنچنرين بررا

اين عالم هستی اسرت ،يکبرار بررای ه يشر بر و روع

بازآفرينی و هستی بخشی دوباره زمران ،زنردگی خرود و

پيوست و از آن پس ،ب صورا ربالنوع و ن ونرۀ عرالی

گيتی را نيز نوآيين میكنند .در وا رع ،انسران در سراخت

و اصرلی ظرراهر ترده و منشررأ الهرام آدم ری ترد (اليرراده،

جهانی نوين ك ارزش های كهرن را زيرر سرؤال میبررد،

1384ا .)59

اختياری ندارد و رفتار انسانی بر مشراب نظرام تکرراری

سررنت بسرريار مهررم ربررانی كرر ويژگرری آيينهررای

زبيعت تنها بر تکررار برخری رفتارهرای خراص بسرنده

هندوايرانی است و در اوستا نيرز بازترابی گسرترده دارد،

میكند .بدينسران ،در تلقری هنرديان و ايرانيران ،انسران

تقليدی بود از ربرانی نخسرتين كر خردايان انورام داده

برای ساخت سرنوتت خويش اختيراری كامرل نردارد و

بود ند و نوعی فراتررفتن از زمان سدنوی بود .او رنرجهرا

ب جبر حاكم بر واعد نظام زبيعرت و خردايان خرويش

و دردهای تاريخ را ازآنرو تح رل مریكررد كر انتهرای

تن میدهد.

ت ام اينها ،آرامرش و آسرودگی ه يشرگی را بررای وی
ب ارمغان خواهد آورد .در ع رل خرويش و زنردگیاش،

زردشت و جبر و اختیار انسان در تاریخ

هر لحظ حوور خدايان را حس كرده و با آن ها ارتبراا

مهم ترين تاخصۀ آيين زردتت ك در گاهان می تروان

بر رار میكرد .رويدادها و اع ال افرراد ازآن نظرر ارزش

مشاهده كرد ،وجود تنها يك خردای برزر

و آفريننرده

و اعتبار دارند ك يا تقليدی از آن الگوهرای ازلری باترند

است ك زردتت بسياری از سروده های خرود راخطراب

يا در پيوند با ارزش ها و اعتقادهای ومی آنهرا و ازايرن

ب ويسرودهاست .زردتت در سرودهای «اهرورهمرزدا» را

رو ،ب حياا آن ها هستی دوباره بخشرند .بر زور مسرلم

تنها كسی دانست است كر خواسرت او در جهران ع لری

مسۀوليت ،ه ان مسۀوليت پذيرفتن سختیها و دردهرای

مریتررود (يسررنا ،هرراا29ا بنرد .)4آنچ ر انسرران انوررام

زنرردگی در ترراريخ اسررت .ترراريخ برر ايررن معنررا يعنرری

میدهد ب گون ای با خواست اهوره مزدا ه راهنگی دارد.

سرگذتت اع ال مقدس يا كارهايی ك پيونردی درونری

ع ل انسانی ،يرمستقيم ب خواست او مربوا میترود.

بررا اسررازير دارنررد وگر نرر كارهررای عررادی هرري گرراه

اوست ك اين گون میخواهد بشود؛ يعنری در حقيقرت،

تايستگی ب يادسداری نداتت و از اصل ،برا ارزشهرای

تاريخ تولی خواست و ارادة اهورهمزداست .در كل ،هرر

زنرردگی اجت رراعی ايررن مردمرران پيونرردی بر رررار ن رری

آنچ مردمان انوام میدهند ،برا آنچر خواسرت اوسرت،

كرده اند (الياده1384 ،ا .)50

يکسان است .اين بدين معناسرت كر كرردار مردمران از

مراسررم ربررانی و ارتبرراا آن بررا ربررانی نخسررتين،

جهتی برا ارادة اهرورهمرزدا ه راهنگی داترت و در يرك

ه چنين آيين ها و مراس ی ك ب ياد آفرينشهرای ترش

جهت رار دارد .اگر اين گون تصرور كنريم ،ايرن سرؤال
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پيش میآيد ك پس منشرأ كارهرای مردمران درَوَنرد چر

در نتيو  ،آفريدة او ب حساب میآمده و ب معنرای باا

چيزی می تواند باتد آيا آنچ آن ها نيز انوام مریدهنرد

خود «اهورهمزدا» نبوده است .بعدها در متون پهلروی ،برا

در اين راستا بايد فهم كرد و اصوتً ايرن سر ؤال اساسری

يکسانانگاتتن «سدنت مينيو» براباا پروردگرار ،مينروی

پيش میآيد ك منشأ نيکی و بدی چيست با توجر بر

مخال

برخی سرروده هرای زردترت ،مری تروان دريافرت كر از

چرا «اهورهمزدا» خود آفرينندة «بدی» تلقری تردهاسرت،

ديدگاه زردتت« ،اهورهمرزدا» خردای يگانر ای اسرت و

جررای بحررب دارد .محت ررل اسررت از ديرردگاه زردتررت،

آفرينندة «نيکی» و «بدی» نيز ،خود اوست .آنچ از نروع

انسان در اين دنيا در آزمونی الهری ررار گرفت اسرت كر

نگاه ب تاريخ در آموزه هرای زردترت بيران میترود ،در

می بايست با عقل و خرد خويش ،از نشران هرای اهروره

الب اين فهم از آفررينش ررار دارد .بردين معنرا كر در

مزدا راه او را انتخاب كنرد .چيرزی كر باورهرای وی را

صررورتی خداونررد را آفريننرردة نيکرری و برردی برردانيم،

برررررا آموزه هرررررای اديررررران ابراهي ررررری نزديرررررك

رويکرد ب تاريخ با زمانی كر خداونرد را تنهرا آفريننردة

میسازد.درصرورتیك تراريخنگرری زردترت را برا ايررن

نيکی بدانيم ،متفاوا خواهرد برود .دربرارة اينکر منشرأ

تعبيربررسی كنيم ،نتيوۀ كار ب مراتب برا آن نروع تراريخ

بدی و نيکری در سرروده های گاهرانی چيسرت ،سرخنان
بسياری گفت و نوتت تدهاسرت .محت رل اسرت صرفت
« ه زادبودن» دو مينوی نخستين ،ب يرك منشرأ راسرتين
آن ها اتاره داتت است (يسنا ،هاا30ا بند.)3
با درنظر گرفتن اين مطلب و باتوج ب اينکر در يسرنا
(هاا ،47بند )3آمده است ك ای مزدا! تويی پردر«سردنت

او را نيز در مقابل اهوره مزدا ررار دادنرد .اينکر

نگررری كرر از متررون پهلرروی مرری ترروان اسررتنباا كرررد،
متفرراوا مرریتررود؛ زيرررا اسررطورة آفرررينش از ديرردگاه
مترون پهلرروی ارزش خررود را از دسررت مرریدهررد (ن:.
ب ا 127-130ا.) Duchesne-Guillemin, 1975
زردتت از انسان میخواهد با توج ب عقل و خرردی
ك دارد و اختياری ك اهروره مرزدا بر او دادهاسرت ،راه

مۀينيو» ،می توان دريافت كر از ديردگاه زردترت نيکری

نيکی و سعادت ندی را ك در آموزه های اهورهمزداسرت،

وبدی آفريدة اهورهمزدا بودهاست؛ ه چنين بايد يرادآور

بيابد .هد

زردترت از زنردگی انسران و آرزوی نهرايی

تد كر در گاهران ،روترنايی و تراريکی هرر دو آفريردة

او ،رسريدن ب ر جايگرراه اهرروره مزداسررت .از ديرردگاه او،

اهوره مرزدا دانسرت تردهاسرت ،درصرورتیك در مترون

انسان می بايست با انوام كارهرای نيرك در راه اتر  ،بر

پهلوی چنين نيست (يسنا ،هاا44ا بنرد )7و ايرن نکتر

هد

نهايی ه درسرگی برا اهرورهمزدا نائرل ترود .ايرن

ب درستی ديدگاه بات اه يتی بيشرتر مریدهرد .در بنردی

هد

زندگانی نيك يك انسان اَتَوَن است كر بايرد بر

ديگر نيز آمدهاستا

آن دست يابد و او میكوتد ترا انسران را بر آن جايگراه

«از آن دو «مينو» هواخرواه «دروج» بر بردترين رفترار

رفيع برساند .او ب دنبرال گريرز از تراريخ نيسرت ،بلکر

گرويرد و «سردندترين مينررو» رر ك ر آسر ان جاودان ر را

صحنۀ تاريخ را صحنۀ اجرای زندة ع ل ب آمروزههرا و

پوتاندهاست ر و آنران كر بر آزادكرامی و درسرتکاری

پيروی از نيکی میداند .راه رسيدن ب ررب الهری بررای

«مزدااهوره» را خشنود میكنند« ،ات » را برگزيدند».

وی ،گررذر از معركررۀ ترراريخ و لبرر بررر دتررواریهای

اين ها ب ه راه بندهای ديگرر (يسرنا ،هراا44ا بنرد7؛
هاا45ا بند ،)6بازگوكنندة اين نکت می توانرد باترد كر
«سدنت مينيو» نيز تنها جلروه ای از باا پرودگرار بروده و

تاريخی است .اين نکت را در يسنا ،هراا 33بنرد 5بيران
میكنرد .او در بنرد تررش ه رين هراا ،آرزوی خررود را
ديدار و ه درسگی با اهورهمرزدا مریدانرد .هرد

رايی
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زندگانی يك انسان در اين جهان ك آثرار مترترب برر آن
را ب اين گونر خواهرد ديرد ،هردفی بر

ايرت مينروی

هاا30ا بند .)2انسان با اين اختيار و اراده ،میبايست در
ت ام زول زندگی پاسدار راه راستی و ات در مقابل درو

است ك او با گزينش در اين دنيا ،بر دنبرال آن خواهرد

و بدی باتد .زنر معتقد اسرت از ديردگاه زردترت ،ايرن

بود .بل از ورود زردترت بر صرحنۀ تراريخ ،باورهرا و

اختيار تامل خود اهورهمزدا نيرز مریترد و او ناچرار از

ت ايلهای يکتاپرستان تاحردودی ترکل گرفتر بودنرد؛

گزينش و انتخاب بود (زنر1375 ،ا .)49

ولی ايرن باورهرا وجروه اترترا :انردكی برا يکتاپرسرتی
زردتررت داتررتند .برررخال

اختيار ،موهبتی است الهی ك از ه ان آ از هسرتی بر

خرردايان و الهگرران هنررد و

رايگان در اختيار مخلو اا ررار گرفتر اسرت .اسراس و

ايرانرری ،خرردای زردتررت خرردای زبيعررت نبررود ،ماننررد

مبنای اين ديدگاهدر هاا ،31اين است ك خرد انسرانی

خدای آس ان يا خدای خورتيد يرا...؛ ه چنرين ،خردای

بسان خرد پروردگار است و خداوند ايرن موهبرت را از

منطق ای محدود ب يك محل يا سررزمين خراص نبرود.

خرد خود ب انسان بخشيده است تا الگويی از خداوند در

خدای زردتت ب عنوان آفرينندة آسر ان و زمرين و هرر

هستی باتد؛ زيرا آن چيزی ك آفريده تده بود میبايست

آنچ در آن است ،مستقل از زبيعت و فرار از هرر نروع

تکامل میيافت و مرا بت میتد .اين وظيفر را خداونرد

محدوديت جغرافيايی بود .ب عالوه خردای وی ،خردايی

برعهدة انسان گذاتت .انسان كر بر صرورا خداونرد

اخال ی بود ك نزد او ع ل ب «ات » يا راستی و عردالت

آفريده تدهاست ،بايد با اين صرفت خداونرد ه راهنگی

مهم ترين فريو ب ت ار میرفت (يسناا هاا.)44

نشان دهد و چون خداوند آفرينندهاست ،انسان نيز بايرد

از نگراه او ايررن تنهررا ارادة الهری اسررت ك ر در ترراريخ

آفريننده باتد .اين ه کاری خال ان ازاعت از آفريردگار

متولرری میتررود و ترراريخ را ب ر پرريش میبرررد .رابطررۀ

است ك بايد خود را در پيروی از انون اخال ی «ات » ب

مستقي ی بين ارادة الهری و رويردادهای تراريخی وجرود

ن ايش گذاردا

داتت؛ رويردادها ظهرور ايرن ارادة فراتراريخی را عيران

«ای مزدا! آنگاه ك تو در آ از ،تن و «دين» مرا بيافريدی

تروالی رويردادها بردون ايرت

و از منش خويش [ما را] خرد بخشيدی ،آنگاه ك جان ما

و مقصود نبود .زردتت با تأكيد بر وجود حراك ی الهری

را تن پديد آوردی آنگاه ك ما را نيروی كارورزی و گفتار

در آن سرروی زرررح و ترتيررب اترريا ،در رويرردادها و

را هن ا ارزانی داتتی [از ما خواستی ك ] هرر كرس براور

اتفاقهای روزمره نوعی فراينرد الهری تشرخيص مریداد

خويش را ب آزادكامی بدذيرد» (يسنا ،هاا31ا بند.)11

میسازند و تاريخ صر

كرر برر سرروی آينرردهای آرمررانی در جرياناسررت .او بررا

در اين ديدگاه ،انسان مالك سرنوتت خويش اسرت و

خداونرد در ترراريخ ارتبراا بر رررار میكرررد و ارادة او را

اوست ك با خرد و دستان خويش زندگی خويش را بر

در ه ۀ نيكا بالیها و بدا بالیهای حياا افراد تشخيص

راه ات يا درو می بررد و موجرب بهرروزی يرا ناكرامی

میداد .آن چ در تاريخ روی میدهرد ،اه يتری بنيرادين

خود میترود .سرنوترت آن نيسرت كر از پريش بررای

دارد؛ ه

چيز صحنۀ ن ايش زنده و مل وسی است كر

خود را منکش

مردمان تصرور ترده باترد و آن هرا نتواننرد آن را تغييرر

میسازد و در ميان تولی داوری خيرر و

دهنررد (يسررنا ،هرراا50ا بنررد .)9برر زور كلرری در نگرراه

الهی ،ب سوی تحقق هدفی ازلی در حركت اسرت؛

زردتت ،هي جايی برای انديشر هرای وراو ردری و

ازاينرو ،آزادی اراده و اختيار انسان در انتخاب نيکری و

جبری وجرود نردارد .انسران مخترار اسرت كر برا خررد

بدی از برجست ترين آموزههرای زردترت اسرت (يسرنا،

خويش راه سعادا را بشناسرد و از ميران نيکری و بردی

لط

حدود مفاهيم «جبر» و «اختيار» در متون پهلوی و رابطۀ آن ها با نقش انسان در تاريخ در انديشۀ مزديسنا83/

يکی را برگزيند (.)Pirart, 2010: 331-332

وامدار اين نوع تلقی بود .زردترت در جامعر ای تربانی

از نظرگاه وی ،ن تنها انسان با ارادة خويش مری توانرد

میزيست ك هر لحظر م کرن برود بيابرانگردان بر آن

راه سعادا خويش را انتخاب كند ،بلک بايرد در مقابرل

هووم آورند؛ ازايرنرو ،آمروزههرای بهنریاش صرورتی

درونردان و كسررانی ك ر باعرب آزار و ابيررت و نررابودی

ع لی نيز يافت بود .او ن ونۀ ع ل افراد را برا توجر بر

اَتَوَنان  ،يا پيروان راه ات  ،میتوند بايستد .با در :خردا

نتيو و آثار مل وسی كر برايرديگران داترت ،وراوا

ب عنوان مفهومی جدايیناپذير از نظام اخال ی اتر  ،وی

میكرد .آنچ جامع ای تبانی ب آن نياز داتت ،بیترك

خود را ب تحقرق حاك يرت خردا و عردالت او در ميران

آرامش و احساس امنيت بود تا بتواندب كارهای روزمرة

میدانست .بدينسران ،سررزنشها

خويش بدردازد .آنچر ايرن نيازهرا را بررآورده میكررد،

فرزندان انسان موظ

و انتقادهای او تنها متوج ديوپرستی صر

نبرود ،بلکر

جلوهای اهرورايی میيافرت (يسرنا ،هراا31ا بنرد .)9در

متوج ت امی آن ترراراهای اخال ی و اجت راعی برود

يسنا هاا ،31خطاب ب اهورهمرزدا می گويردا«از آن ترو

كر از ديوپرسرتی ناتری میترد .ازايرنرو ،زردترت بر

بود «آرمۀيتی» ؛ نيز از آن تو بود «خرد مينوی» جهانسراز؛

مانند معل ان اخالق و سياسرت داران و فقيهران درمیآمرد

آنگاه ك ترو اورا آزادی گرزينش راه دادی ترا بر رهبرر

ك مص م برود برا ت رام نيررو ،ترر و فسراد اخال ری را

راستين بگرود و يا ب رهبر درو ين».

1

ريش كن كند و درا ويرانگر آن را از ميان ببررد .سرتيز

«خررد مينرروی جهررانسرراز» مفهررومی ع يررق در بهررن

با ناراستی و ويرانگری ك در زنردگانی كشراورزان پيررو

زردتت بود ه كر در پيوسرتگی كامرل برا مظراهر مردنی

ات جريان دارد ،ن تنها رواست  ،بلک هر فررد زردترتی

زندگی انسان بود؛ بدين معنا ك انسان میبايست تولری

است در برابر مظاهر آن ايستادگی كند .وی تنهرا

صفاا آفرينشگر اهوره مرزدا در زمرين باترد .از ديردگاه

ب محکومت ردن بی عدالتی سرتم رانع نبرود .او وظيفرۀ

زردتت ،آنچ باعب رونرق و ترکوفايی مرادی زنردگی

خررود را بررررانگيختن احساسرراا مرررردم عليرر رنرررج

اين جهان میتود و رفاه و آسايش انسان ها را ب ه رراه

وبی عرردالتی اجت رراعی میدانسررت .احساسرری كرر برر

میآورد ،پسنديده و مقدس است و آنچ ضرد آن اسرت،

تناخت اكتفا ن یكرد ،بلک میبايست بر ع رل وا عری

يعنی باعرب تبراهی زنردگی مرادی مریترود ،ناپسرند و

استحال يابد .وی پيروانش را اندرز میداد ك ا

نکوهيررده و ضررد آيررين اسررت؛ ازايررنرو ،او ستايشررگر

موظ

«پس هي يك از ت ا ب گفتار و آمروزش درونرد كر

زنرردگی كشرراورزان انون نررد اسررت كرر بررا آبررادكردن

خان ان و روستا و سرزمين را بر ويرانری و تبراهی مری

سرزمين ها آرامش و رفاه را برای مردمان ب ارمغران مری

كشراند ،گروش فرررا مدهيرد و بررا رزمافرزار در برابررر آن

آورند (يسنا ،هاا48ا بند.)11

بايستيد» (يسنا ،هاا31ا بند.)18

از اين منظر ،وظيفرۀ اساسری انسران مبرارزهای دائرم و

در مقابل هر آنچ باعب نابودی دنيای مادی میترود،

پيگير در مقابل كسانی است ك زنردگی و آرامرش آنهرا

میبايست ايستاد و آن را از ميان برد .ايرن آمروزه ع لری

را برهم میزنند و آن را تباه میسازند ؛ زيررا از ديرد وی،

ترين جنبۀ آموزههای زردتت برود كر در مقابرل آنچر

اين دنيا از ارزش و اه يرت خاصری برخروردار بروده و

باعب از ميانرفتن آرامش و آسايش مردمران اترون مری

تايست است تا بر بهتررين نحرو پاسرداری ترود .بايرد

تد  ،مبارزه و تالتی دائ ی را میآموخت .آمروزهای كر

گفت ك اين نگرش مثبت بر زنردگی و حيراا مرادی،

روح زندگانی و حياا مرادی مردمران در ايرران باسرتان

چقردر مری توانسرت در پيشررفت ت ردن و زنردگی ايرن
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جهانی و مدنی ايرانيان نقش داتت باتد .ه ان چيزی ك
نيچ  ،فيلسو

آل رانی ،بر زور ع يرق دلبسرتۀ آن برود

( .)Ashouri 2003: EnIr, Nietzsche and Persia

نقش پررنگ ايزدان كهن در زندگی انسانی برمیخروريم
و اين مسۀل تأثير فرَوَتی هرای مردمران را نيرز در برمری
گيرد (فروردين يشت ،كردة1ا بند.)17

برخی اين مشخصۀ پيکارجويی برا ظال ران را در ديرن

در مو وع ،ه ۀ موجروداا زبيعری و مراوراءالطبيعی

زردتتی برا اسرالم مقايسر كرردهانرد (زنرر1375 ،ا .)40

در تکل دادن ب اين تحوتا كيهانی نقش دارنرد؛ حتری

دنياگريزی و بی تفاوتی ب محيد و جامعۀ پيرامونی ،هي

می توان بر نقرش عناصرر زبيعری ه چرون آب و براد و

جايگرراهی در آموزههررای زردتررت نداتررت .وی كررار و

آتش و خا :و هوا نيز اتاره كرد .ازاينروست ك ت رام

ايت تأييد میكرد و كاميابی انسان

عناصر هستی در دين مزديسنا (زردتتی متأخر) درخرور

را نتيوۀ كار و تالش او میدانست (يسنا ،هاا32ا بند.)7

ستايش هستند .اين ها ب مو وعۀ پيوست ای تعلق دارنرد

براساس گفت زنر ،مشخصۀ اصلی آموزه های گاهانی واژة

ك جلوه های آن آفريننده بزر

است؛ ازاينرو ،در ت رام

 ، savahسود يا بركت (افزونی) است .اين واژه هم برای

آنچ از تحوتا مينوی و تحوتا مرادی رخ مریدهرد

سعادا اين جهانی و هم برای لذاا بهشتی ب كرار مری

دخالت دارنرد و كرل جهران مرادی را بسران جلروهای از

رود .ازاينرو ،زردتت پيامبری برای زندگی ايرن جهران

جهرران مينرروی ن ررودار میكننررد .در وا ررع ،در انديشرر

است؛ يعنی زندگی با فراوانی و بركت روزافرزون (زنرر،

مزديسنا جهان مادی اثر و معلول جهران مينروی اسرت و

1375ا  .)80زردتت با عينی كردن خواست اهورهمزدا در

جهران مينرروی علررت آن اسررت ()Zaehner, 1956: 43؛

پيشرفت و آبادانی جهان توسد خرد مينوی جهانساز ك

بنرابراين اجررزای ايررن جهرران ،پيوسررت ت رأثير و ت رأثراا

هر انسان میبايست ن ونۀ آن باتد ،در حقيقت مردمان را

متقررررابلی بررررر يکررررديگر دارنررررد و ه ررررديگر را در

ب آبادانی و رونق هرچر بيشرتر زنردگی مرادی در پنراه

توان ندتركردن و كارآتركردن آفررينش اورمرزدی يراری

آسايش و آرامش و انون تشويق میكرد .ازآنروست ك

میرسانند .برای ن ونر  ،براسراس اسرطورة نبررد تيشرتر

مبانی فلسفی ايرن آمروزههرا را بسرياری از پژوهشرگران

ك ر ن ونرر ای از آن اسررت ،نتيوررۀ نبرررد كيهررانی ميرران

ستايش كرده اند و اين مبانی تاثيری بسزا در خلق مدنيت

بستگی بر ايرن دارد كر آدمری

كوتش در دنيا را ب

نيروهای زندگی و مر

خرود را در اجررای مناسرك بر جرای

در سرزمين ايران داتت است (دومزيل1335 ،ا  81تا .)84

معتقدان وظاي

در وا ررع ،می ترروان گفررت زردتررت بررا اه يررتدادن و

آورد (هينلز1386 ،ا .)38

برجست كردن اراده و اختيار انسانی ،بر مقولۀ ع ل تکرار

از نگاه ايرانيان مزديسن ،انون الهی «ات » ك صرورا

ن ون های ازلی فائق آمد و انسان را در انتخاب سرنوتت

اوستايی ه ان انون هنردوايرانی «ر تر » برود ،پيوسرتگی

خويش مختار رار داد و اين گون  ،ب تاريخ و ع ل انسان

ت ام مظاهر خلقت را نشان مریداد و ه ر اجرزا خلقرت

در تاريخ ارزش نهاد.

می بايست براساس آن ع رل مریكردنرد و خويشرکاری
خود را داتتند .در دينکرد می گويد ك هر موجرودی در

جبر و اختیار در اوستای متأخر و متون پهلوی

دستگاه آفرينش برای انوام كاری تخصيص يافتر اسرت.

پس از زردتت ،با احيای خدايان پيشين و نقش آنهرا

ايرن تخصرريص و آن نيرروی انوررام خويشرکاری خررود

در سرنوتت انسان عوامرل اثرگرذار برر رفترار و كرردار

نهاده ،ه ان فرة يزدانی است .ايزدان ه يرار خداونرد در

آدمی نيز دچار تغييراتی تد .در جایجرای يشرتها ،بر

كررار آفرررينش و در زمينررۀ انوررام خويشررکاریهررای
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اهوراپسند ،از ه ۀ ديگر هسرتیداران كوتراترند؛ ازايرن

اهورايی بر آفرينش اهري نی جلوه گرر مریترود .هرچر

رو ،اگر مردم در انوام خويشکاری های آفرينشری خرود

ع ل فرد در خويشکاری خود بهترر وتايسرت ترر باترد،

بکوتند ،از نظر ه سانی با ستودگان پرا :مينروی برابرر

آن روح بزر را نيرومندتر كردهاست .ازاينروسرت كر

نهاده میتوند و دوری كاهالنر از خويشرکاری ،انسران

در ايران باستان ،هر كسی در هر كاری ك مریبرود ،مری

را هرچ بيشتر ب ديروان ماننردتر و نزديرك ترر میكنرد

بايست آن كار را ب بهترين نحو م کن انوام مریداد .در

(دينکرد سوم ،كردة.)232

دينکرد آمدهاستا

اين خويشکاری ،تولی ه ان انون يا دادالهری اسرت.

«رسيدن مردم ب چکاد فرهيختگی و كار در هرر پيشر

در اين آيين ،فره مندی نتيو ع ل ب خويشکاری اسرت

ای ،ب گون نهادين ،بيش از هر چيز استوار بر آن است ك

و هر كس اين خويشکاری خود را ب خوبی انوام دهرد،

«آدمی» می بايست منش و انديش اش را پایريز (و ر )

با انون هستی پيونرد بر ررار كررده و آفررينش نيرك را

فرهيختگی در آن پيش كند و فراتر از هر كاری انديش اش

يزدانری

تتابان (آرزومندان ) آهنگ «فرهيختگی» در آن «كار» كند»

نيرومندتر ساخت است .فره مندی نيز ه ان لطر

است ك افراد را تامل تدهو ترأثير آن برر روح انسرانی

(دينکرد سوم ،كردة.)153

ب صورا نيروی پيروزمندان ( وه هري ) احسراس مری

پس هركس ع ل خويش را بهتر انورام دهرد ،از فررة

تود؛ ازاينرو ،دارندة اين وه ب صورا يرك هرمران و

ايزدی بهرة بيشتری ب دست خواهرد آورد .عکرس ايرن

يك مقتدر و يك پيروز درمیآيد (كربن1384 ،ا .)21

نيررز صررادق اسررت؛ اگررر فررردی در كرراری چيرهدسررتی

نررزد روحانيرران ايررران باسررتان ،هررر فررردی كرر در

نداتررت ،نبايررد آن كررار را انوررام میداد(مينرروی خرررد،

خويشکاری های خداپسند خود بکوتد و هرر انردازه آن

پرسررش31ا  .)49زمررانی هررم ك ر فررردی از فرررة ايررزدی

كوتش باورمندان تر و ژر ترر باترد ،بر ه ران انردازه

برخوردار تود ،ه ۀ عناصر دستب دست هم میدهند

از عنايت فره يزدانری بهرره مری بررد؛ بررعکس ايرن نيرز

تا اوكامياب ترود ،ولرو اينکر ديگرران نخواهنرد او بر

ع لی است .هر آفريده ،از آدم ترا خراتم و از مالئکر ترا

پيروزی دست يابد؛ ب عنروان ن ونر  ،در يکری از مترون

جرانور ،برر ای انورام خويشرکاری آفرينشریاش ،هرم از

پهلوی ،اين را دربارة اردتير بابکان می توان ديرد؛ زمرانی

ابزارهای بايست بدنی و جرانی بهررهمنرد بروده و هرم از

ك ه

عناصر دستب دست هرم میدهنرد ترا وی را از

انرژی حركتی برخروردار كر ه ران فررة ايرزدی اسرت

مر

(دينکرد سوم ،كردة.)309

كردهاند ،برهانند (كارنامۀ اردتير بابکان ،بخش.)9

در اثر خوردن ز هری ك دت نانش برای وی فراهم

اين خويشکاری فرردی كر بازتراب رانون عرالمگيرر

ع رل هرر فرردی معيرار سرنوش ميرزان اثربخشرری او

«ات » است ،جزئی از آن ب ت ار میآيد .اين رانون هرم

محسوب میتده است و ميزان فرهمندی از نرور ايرزدی

جلوهای اخال ری و هرم جلروهای اجت راعی دارد .جلروة

را براسراس ع رل هرر كسری سرنوش مری كردنرد .مررتن

اخال ی آن در مفهوم «راسرتی» و جلروة اجت راعی آن در

كوچررك پهلرروی انرردرز پوريوتکيشرران ب ر ارزش ع ررل

مفهوم «جامعۀ زبقراتی برا خويشرکاری مخصروص هرر

انسررانی اترراره میكنررد (متررون پهلرروی ،چيرردهانرردرز

فرررد» خررود را نشرران مرریدهررد .هررر فرررد در انوررام

پوريوتکيشان ،بندهای  24تا 26ا  .)89اين رابطرۀ متقابرل

خويشکاری خود ،در حقيقت با ع رل ايرزدان ه کراری

ايزدان و انسان بود ك در الب ه ران رانون كيهرانی يرا

میكند و نتيوۀ نيك اين ه بستگی در پيروزی آفررينش

«ات » معنا پيدا میكرد .روحانيان زردتتی برا تبيرين ايرن
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انون ب عنوان عامل پيوستگی انسان با جهران مينروی و

دينکرد نيز ب تفصيل در باب اراده و اختيرار آدمری برا

ايزدان ،خواستار وحردابخشريدن بر ه رۀ موجروداا

عنروان «آزاد كرامی» بحررب كرردهاسرت و آن را ويژگرری

الهی بودند؛ از ديگر سوی نيز ،برا مفهروم فررة ايرزدی و

انسران هررا و عنررايتی از سرروی پروردگررار دانسررت اسررت.

خويشکاری فردی ،جايگاه انسان و ع ل و اختيرار او را

خصوصيتی ك هم جان خدايی (اَخو) و ه ديوستۀ خررد

در اين نبرد كيهانی اعتال مریبخشريدند ،ترا راه را بررای

گزينشگر اسرت (دينکررد سروم ،دفترر دوم ،كرردة.)174

اعتقاداا تقديری و جبری سد كنند .زيرا باور بر نقرش

انسران در وا رع« ،پرتروی از جران اهرورايی» اسرت ك ر

ايزدان در زندگی انسان ،م کن ب ود ايرن تصرور را پريش

سزاوار پيکری مادی تدهاسرت .ازايرنرو ،مریبايرد كرار

آورد ك ر حرردومرز ايررن اراده هررای متقابررل در ترراريخ و

اهورايی كند .در بندهش آمدهاست ك اهرورهمزدا پريش

ظهور يك رويداد نامفهوم است و در نتيو  ،م کرن برود

از آفرينش ،خدای نبود پس از آفررينش ،خردای و سرود

اميد ب حركت و پويايی را از برين ببررد .براور نخسرتين

خواستار و فرزان و ضد بردی و آترکار و سرامانبخرش

دين زردتتی ك درگاهران متولری اسرت ،اي ران راسرخ

ه

و افزونگر و نگرران ه ر ترد (بنردهش ،بخرش1ا

پيامبر ب آزادی ارادة انسان در گرزينش نيرك و برد و در

 .)35پرس انسران كر هسرتی او را اهرورهمزدا پاسرداری

نتيو  ،آفريدن سرنوتت هر كس ب دست خرود اسرت.

میكند (بندهش ،بخش4ا  ،)4مریبايسرت الگروی او برر

ايرن براور دسرتخوش تغييررر ررار گرفرت؛ امرا جرروهرة

روی زمين و در ميران اسرتومندان مرادی باترد .بر ايرن

آيين زردترتی برا ی مانرد و جلروه هرای عينری ترری بر

علت  ،برای تحقق اين جايگراه ،بايرد بر ماننرد خداونرد

خرود گرفررت .ايررن يکرری از اصررلی ترررين دسررتاوردهای

روح آفرينشگر و ت دنساز داترت باترد و بررای تحقرق

اديران يکتاپرسرت بروده كر انسران در فرديرت خرويش

زندگی بهتر و جهانی آبادتر ،ب نبرد كيهانيبر روی گيتری

دارای اه يرت برود؛ بردينمعنررا كر اع رال انسرران او را

ب دردازد .اين روح آفرينشرگری ،مبرارزهجرويی ،فرهنرگ

ملزم بر پرذيرش مسرۀوليت میكررد و او در برابرر كرار

پروری ،ت دن گرايی و هر آنچ باعب رونق و آبرادانی و

نيك ،پاداش و در برابر اع ال ناصواب ،عقراب مریديرد

آسايش دنيوی انسران هرا ترود ،عصرارة تعلي راا ديرن

(رضايیراد1384 ،ا .)80

متأخر زردتتی بودهاست ،چنانك ب وا ع نيرز ،ايرانيران

با جدايی گروهر خيررو گروهر برد در آيرين زردترتی

باسررتان روح ح اسرر و سلحشرروری را هررر لحظرر در

متأخر ،اين باور ب مراتب از آيين های سرامی نيرومنردتر

زنرردگی خررويش حررس مرری كردنررد و در ت ررام عناصررر

تد و نگرش دنياگرايانۀ دين زردتتی و تقديس عناصرر

خلقت ،آن نگرش مبارزهجويان را میديدنرد .هررودوا

حيرراا و زنرردگی و آفريننرردگی ،روح ت رردنآفرينرری و

در كتاب خود در اين باره می گويدا

جهان گرايی را در فرهنگ ايران باستان برجست كرد .هرر

«آنان (پارسيان) بر اين باورند كر فوريلت يرك مررد،

فردی در برابر اع ال خود مسۀول است و آنچر برر سرر

نخسررت در ابليررت جنگرراوری اش و آنگرراه در عرردة

انسان میآيرد ،نتيورۀ كرردار اوسرت .ازايرنرو برود كر

پسررانش اسرت . ...فرزندانشران از سررن پرنج ترا بيسررت

آگاهی بخشی و تعليم و تربيت هر فرد زردتتی از ه ران

سررالگی تنهررا سرر چيررز را میآموزنرردا اسبسررواری،

آ از صورا می گرفت تا بتواند راه را از چراه بازتناسرد

تيرانررردازی و راسررررتگويی» (هرررررودوا100 ،ا1393؛

و گرفتار دترواری هرای زنردگی نشرود (مترون پهلروی،

ه چنين ن .:.بر ا Harrison, 2002: 554-556؛ Flower,

چيده اندرز پوريو تکيشان ،بند1ا .)86

2006: 278-279؛ 290-305ا.)Rood, 2006
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ب زور كلی در اين مکتب ،كرار و ترالش و حركرت و

و فرزند و ه ۀ ديگرر خرواهش هرای اهوراپسرند اسرت

كوتش ستايش میتد و ارزش انسان ب ع رل و كرردار

(دينکرد سروم ،كرردة .)350در وا رع تحقرق ارادة الهری،

او بسررتگی داتررت .در زبرران پهلرروی ،تنبلرری اَژگَهانيرر

خررود را در گسررترش سودرسررانی در جهرران مررادی نيررز

( )ajgahānīhو فرررد تنبررل ( )ajgahānناميررده میتررد

نشان می دهد؛ يعنی آنچ از نگاه انسانی سودرسان بروده،

( .)MacKenzie, 1953: p.7اين فرد نرزد ايرانيران بسريار

ه ان نيز از نگاه اهوره مزدا سودرسان اسرت؛ زيررا خررد

منفور بودهاست؛ ب عنوان مثرال ،در نامرۀ پهلروی «انردرز

وی از ج نس خرد الهی است و گرزينش خروب و برد از

دستوران ب بهدينان» آمدهاست ك ا
« مررر

زر

او ،با ارادة الهری ه سران اسرت .يعنری هرر آنچر

ارزان مررردم را در زنرردگانی ،بايررد برر آيررين

باعررب بالنرردگی فرهنررگ و ت رردن و عناصررر حيرراا و

خررورش دادن و اتررگهان را ن ر ب ر آي رين دادن» (متررون

زندگی اين جهانی ترود ،سرتايش تدهاسرت .عکرس آن

پهلوی ،اندرز دستوران ب بهدينانا .)109

نيز صادق است؛ يعنی در مقابل ،آنچ باعرب بردبختی و

يعنی اتالن و كسانی را كر بر علرت ارتکراب جررم
مستحق مر

هست ند ،از ذا محروم نبايد كرد؛ اما تنبرل

دردمندی و اندوه اسرت ،نکروهش تردهاسرت .می تروان
چنين تلقی را در كتاب ارداويرا نامر ديرد ،زمرانی كر
در سررفر معنرروی خررود برر جهرران ديگررر،

ها را بايد محروم كرد .میتوان «خويشرکاری فرردی» را

ارداويرررا

گون ای تخصص گرايی و تايست ساتری ناميد؛ بر ايرن

درگذتررتگانی را مشرراهده می كنررد ك ر گرفتررار عوا ررب

معنی ك هركسی بايد كار خويش را ب بهتررين ترکل و

معنوی گري و تيون ،خال

انون خويشان و نزديکران

با چيرهدسرتی انورام دهرد ترا آثرار برآمرده از ايرن كرار،

خود تدهاند (ارداويرا نامر  ،فصرل)16؛ زيررا در ديرن

سودرسان برای ه گان باتد و هر كسری در هرر وظيفر

زردتتی ،تيون و مويۀ بريش از حرد گنراه اسرت و ايرن

ای ،بايد ب رتد ت دن و آبادانی ياری رساند .در مينروی

كار ك کی ب روان ن ی كند و بدن زنرده را مریآزارد و از
و از ينرران برر

خرد اتاره می كند ك آن زمينی ك در آن كشرت ترود و

نظررر اعتقرراد ب ر زنرردگی پررس از مررر

آبرادتر باترد ،ترادتر اسرت (مينروی خرردا  .)29از ايررن

رستاخيز ،برینتيور اسرت و ك کری بر سرعادا كسری

منظر ،تادی ب عنوان نيرويری حركرتدهنرده بر انسران

ن ی كند (هينلز176 ،ا.)1386

برای جنربش و پويرايی بر كرراا تقرديس تردهاسرت.

با توج ب اينک گيتی آفريدة اهورهمزداست ،اسرتفاده

تادی راه گريز از دردمندی و عزلتنشينی و راه مبرارزه

از آن كاری پسنديده و نيکرو اسرت؛ ولری ايرن گيتری را

با م و اندوه است ،اندوهی كر ت رام عناصرر حيراا و

اهري ن آلوده كردهاست و هر كسی میبايد اين آلرودگی

سرزندگی را از انسان می گيرد .در بندهش اتاره میكنرد

ها را از گيتی دور سازد و آنچ را باعرب رنرج و سرختی

كر خداونرداز آن روی ترادی را آفريرد كر اكنرون كر

انسران مریترود و رنرگ و برويی اهري نری دارد ،نررابود

دوران آميختگی نيك و برد اسرت ،آفريردگان بر ترادی

سازد .پس دنياگرايی و آبادان كردن اين دنيا ،عين آخررا

بدردازند (بندهش ،بخش ،12بنرد .)19چنرين مفهرومی از

گرايی است .ثروا و دارايی و مال و فرزنردان از ج لر

متن برخی كتيب های پادتاهان هخامنشری نيرز برداترت

سرماي هايی است ك هر كس بايرد در رسريدن بر آنران

میتود (كتيبۀ داريوش در توش ،DSFبند.)1

كوتش كند .ثروا فرینفسر برد نيسرت؛ زيررا رفراه و

دينکرد نيز اتاره میكند ك ديانرت مزديسرنا خواهران

زندگی را ب ه راه مریآورد و انسران را از رم نران دور

خنياگری ،سرزندگی ،رامش ،خواست  ،افزاينردگی در زن

مرریسررازد .در رسررالۀ پهلرروی «ماتيکرران يوتررت فريرران»
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می توان اه يت ثروا را در سعادا فردی ،براساس اين

كسانی بودند ك با تأ كيرد برر زنردگانی ايرن جهرانی ،در

ديدگاه مشاهده كرد ( ماتيکان يوتت فريران ،كرردة دوم،

وا ع ب انسان و تاريخ ارزش گذاتتند ( Ashouri 2003:

بندهای  32تا  .)35برخی موا ع ،دربرارة جايگراه و مقرام

.)EnIr, Nietzsche and Persia

دنيوی فرد و آثرار آخرتری آن در رسرال ها و كترابهرای
پهلوی نکاتی آمده است ك جای ترگفتی دارد .چنرانكر

مزدیسنا و اندیشههای سایر ملل در باب مفزاهیم جبزر

زادسدرم در كتاب «وزيدگی های زادسدرم» می گويدا

و اختیار

«چنانك از روی ياس دركتراب هرای مخالفران نشران

با وجود تأكيد بیچرون و چررای زردترت برر اراده و

داده تده است ك آنک او را در گيتی كررداری يرا تروان

اختيار انسان در تکلدهی بر سرنوترت خرود ،نگررش

نيرويی يا بزرگی يا خويش كاری ك بدان سرزوار اسرت

تقديری در الب اديان تازه و انديشر هرای ترکل گرفتر

ك > ،باتد و< آن را با راسرتی كر دارد ،پيونرد دهرد و

در آن زمان ،خود را وارد تفکرر زردترتی كررد .يکری از

سزاوار سود گرداند ،آن گون كردار ،توان نيرو و بزرگری

آن ها انديشۀ هزاره گرايی بود ك از آموزه های بابلی وارد

>و<خويشکاری ب روان او پيوندد و او در مينو نيز بر

اين دين ترد و آثرار نرامطلوبی در تراريخنگری ايرانيران

ه ان سان باتد» ( وزيدگيهای زادسدرم ،فصل ،1بند.)1

داتت (بويس1375 ،ا  .)339ديگری تأثيراتی بود كر از

اين آموزه ب زور د يق ،در مقابل آموزه هرايی برود كر

اعتقاد ب نقرش سرتارگان و كواكرب و اجررام فلکری برر

در آن زمرران ،يعنرری زمرران اتررکانيان و

زندگانی انسان و سرنوتت او حاصل میتد؛ اين آمروزه

اديرران مختلرر

ساسررانيان ،آن را تبليرر میكردنررد؛ زيرررا بيشررتر آنهررا

را نيز بابلی ها و بيشتر از زريق انديش های زروانری وارد

سررعادا اخررروی را در دنيرراگريزی و چشررمپوترری از

تفکررر زردتررتی كردن رد .خصوصرريت سرررزمين ايررران و

مظاهر دنيا میدانستند ك آترکارترين آنهرا آمروزههرای

مو عيررت گررذرگاهیاش ،محررل تال رری انديشرر هررای

گنوسيستی بود ك گسرتردگی فراوانری داترت (دوترن

گوناگونی بود ك آثرار و نترايج آن پرس از هزارههرا ،در

گي ن1385ا  .)121اما ايرانيان باسرتان كوترايی و عال ر

آثار يافتتده وجود دارد (.)Grenet, 2012: 47

مندی ب برخورداری از نع تهرای دنيروی را در ه ران

ب ول زنرر ،ايرران بر د يرق تررين معنری ،خاورميانر

الب دوگان ای ك ازنظام هستی داتتند ،در :میكردنرد

است .پلی است ك دو فرهنرگ عظريم جهران باسرتان را

و پيوست در پی آن بودند ك عناصر حيراا و زنردگی و

ب هم مرتبد میسازد ،يا تکافی ك جدا میكند .از يرك

كوتندگی را تقويت كنند و آير ين اهرورايی را گسرترش

سو در برابر فرهنگ مديتران ای ،يعنی يونران و اسررائيل

دهند .چيزی ك هگل نيز بر آن اتراره میكنرد (هگرل،

و ازديگر سوی در برابر آسيای دور ،يعنری هنرد و چرين

1381ا  305تا  .)311ايرن جروهر آيرين زردترتی كر در

بنيان گرفت است .اينواست ك بايد در آن ،انتظرار يرافتن

متون پس از گاهرانی جلروه گرر ترده برود ،برا ترأثيراا

آميررزهای پربررار از نظررام هررای فکررری و عرفررانی هنررد و

مخربی ك ايرن آيرين از انديشر هرای ه سرايگان خرود

يکتاپرسرتی سرامی داترت باتريم (زنرر1387 ،ا  .)23ايرن

گرفت ،ه چنان ايرن انديشرۀ كلری را از دسرت نرداد و

موضوع ب زور مسلم بر جهان بينی و در نتيو  ،بر تراريخ

روح آن تغيير نکرد و ب عنروان اصرل پنهران در انديشر

نگری ايرانيان نيز مؤثر بودهاست .ب ول الياده ،انديشرۀ

های زردتتی متأخر با ی ماند .بيهروده نبرود كر نيچر ،

منزه و مينوی هند ،ه رواره نهرادی آن جهرانی و تراريخ

آل انی ،بر اين باور برود كر ايرانيران نخسرتين

ستيزان داتت است .برعکس روميان كر مردمری سرخت

فيلسو
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تاريخ گرا بودند و ه واره از احت ال سقوا و پايران كرار

نوومی از سرنوتت انسان كم كرم وارد تفکرراا ايشران

روم بيم داتتند و در جستووی راه ها و چارههای بیت ار

تد و اخترتناسی و اختربينی ايرانی سرتتی كم و بريش

برای «نوآيينكردن» بودند (الياده1384 ،ا .)87

تركيبی يافت و باورهای كهن را با عناصر بابلی و هلنری

با اين وص  ،می توان دريافت كر ايرران در محيطری

بعدی تلفيق كرد (رينگررن1388 ،ا  .)110ايرن اعتقراد را

ميانۀ انديش های تاريخ گرايان و تاريخ گريزان رار دارد؛

ك بابلی ها در نزد ساير ا وام ديم تررق انتشرار دادنرد،

هر چند ك انديش های تراريخ گريزانر بيشرتر از ررب

مبتنی بر اين اصل بود ك هرچ در اين جهان روی مری

ايران وارد تده باتند.

دهد ،جز تصويری از آنچر در آسر انهاسرت ،نيسرت؛

ه رين مو عيرت جغرافيرايی باعرب ترد ح لرۀ مکررر

بدين گون  ،اعتقراد بر بخرت و زرالع و جبرر و ورا در

و

ترررق نزديررك پديررد آمررد (زرينكرروب1381 ،ا  )55و

تح ل رن ها رنج و بدبختی ،برخی از مردم را ب عقيرده

بعردها در الرب انديشر زروانری ،وارد مباحرب كالمرری

مندتدن بر بخرت و ا برال و سرنوترت و ورا و ردر

ديانررت مزديسررنا تررد .بنرردهش ب ر عنرروان كترراب مهررم

وادار كند .سرنوتتی ك بايرد در برابرر آن تسرليم ترد و

زردتررتی ك ر بسرريار متررأثر از آرای زروانرری و تقررديری

تن ب سرتاره بخرت و گرردش روزگرار داد .براوری كر

است ،می گويدا

بيگانگان و تکست و نابودی تاهنشراهیهرای برزر

بيشررتر در اواخررر دوران ساسررانی و در دوران اسررالمی

« چنين گويد در ديرن كر زمران نيرومنردتر از هرر دو

ترراهد آن هسررتيم (دهررات227 ،ا.)1377ايررن تصرروراا

آفرينش استا آفرينش هرمزد و نيرز آن اهرري ن .زمران

تقررديری را مردمرران ميررانرودان و ب ر خصرروص سررتاره

يابندة جريان كارهاست .زمان از نيك يابندگان يابنردهترر

تناسی كلدانی ،بيشتر وارد آموزه هرای زردترتی كردنرد.

است ،زمان از آگاهان آگاه تر است ،چنران كر داوری بر

اين تصور ك اختران نوتتار سر اوی هسرتند ،در اسرناد

زمان توان كرد .ب زمان است ك خان ان برافکنده ترود.

سومری و اكدی ب خوبی ن ايران اسرت (ترريفی1384 ،ا

اگر تقدير باتد ،در زمران ،آراسرت فرراز تکسرت ترود.

 154تا  .)157در سالنامۀ سناخريب آمدهاستا

كس از م ردمان ميرنده از اورهايی نبايد ،ن اگرر بر برات

«زيرررزمين مانرردگار ،تررالودة ابرردی كرر زرررحش از

پرواز كند ،ن اگر بر نگرونی چراهی كنرد و درنشريند و

ديربازدر انداخت تده است ،از ه ان زمران نوترتن گنيرد

ن اگر زير چش

آب های سررد فررو گرردد» (بنردهش،

آس ان».

بخش1ا بند.)11

يا در جايی ديگر ،آتروربانیپرال اعرالم مریكنرد كر
محراب هايی ك ساخت استا
« ماننرد نوتررتار گنبررد آس ر ان يرا نوتررتار افررال :مرری
درخشد».
در كتيبۀ نبوكد نصرر ايرن عبرارا بر صرورا رالبی
تکرار تدهاستا
«(محراب) سراخت ام درخشران چرون نوترتار افرال»:
(رينگرن1388 ،ا .)101
در اثر مواورا ايرانيان با اين مردمان ،اين تلقریهرای

ايرن در حررالی اسررت ك ر در اوسررتا ،مهررم ترررين مررتن
زردتتی ،زمان يا زروان تنهرا يکری از ايرزدان اسرت كر
چندان در كانون توج نيست (يسرنا ،هراا72ا بنرد.)10
در اينوا صد نداريم دربارة آرا و انديشر هرای زروانری
بحب كنيم .بنابر اسطورة زروانی ،اهري ن حاصرل ترك
زروان بوده و فرمانروايی ن هزار سرال اول آفررينش بر
عهرررده او خواهرررد برررود (زنرررر1387 ،ا  .)157ايرررن
اسطور هحامل انديش های تقديری برود كر بنرابر گفتر
زنرر ،در دوران ساسرانی ه رراه برا زردترتی مترأخر ،ب ر
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تنرراوب جانشررين يکررديگر میترردند .دوران كرتيررر،

يا ايزدان روتنايی ،ازجوهرة تاريکی پديد آمده و ترکل

روحررانی درت نررد دوران سررلطنت بهرامرران (بهرررام اول

گرفت است .زمان كران نرد نيرز از زمران بریكرران(زروان

تررا سررروم) و ه چنررين دوران تررراپور دوم و خسررررو

اَكَران ) ب وجرود آمدهاسرت و پرس اززری دوازده هرزار

اول،ادوار پيروزی نگررش سرنتی «مزديسرنا» برر نگررش

سال ،باز ب بی كرانگی خواهد پيوست .ولی در مزديسرنا،

زروانی بود (زنر1387 ،ا .)75

«زمان كران ند» ب زور بسيار ساده آفررينش اورمرزد و از

اين نبرد انديش ها و مکتبها را در دورة ساسرانی ،در

ابديت خود اوست؛ بنابراين ،در پيوستگی نزديرك برا او

متون پهلوی می توان ديرد .مترونی كر هرم در بردارنردة

رررار دارد (زنررر1387 ،ا  181و  182و  .)244در وا ررع،

انديشر هرای زروانرری اسرت و هرم حرراوی آمروزههررای

زروان از زريق دوازده بروج و هفت سياره ،خرود را بر

زردتتی .نويسندة بندهش هم ثنوی گرا و هم سرنت گررا

عنوان سرنوتت متولی میسازد؛ او تقديركننردة بخرت،

بود .ب عنوان سنت گرا ،آموزه هايی را بر ارث بررده برود

چ خوب و چ بد است و سرتارگان عوامرل او هسرتند

ك با هم ناسرازگار بودنرد .از يرك سرو او آموختر برود

(زنر1387 ،ا .)256

جهان ،آنچنران كر مرا آن را مریتناسريم از اخرتالا دو

اين مفهوم از زروان گرايی برود كر بر درون انديشرۀ

اصل از ازل متخاصم ،پديد آمدهاست كر ايرن دو اصرل

زردتتی راه يافت و زمين را برای تقرديرگرايی در ميران

از جوهرهای متفاوا و در آ راز بر زرور كامرل ،از هرم

پيروان اين دين فراهم كرد .سرنوتت انسانها ب دسرت

مت ايز بودهاند؛ از سوی ديگر ،فرا گرفت برود كر زروان

ستارگان و آس ان افتراد و آنچر آن هرا برر او مقردر مری

(زمان) بر باتی ايرن دو اصرل ررار دارد و خرود را بر

كردند ،ه ان میتد .كتاب «مينروی خررد» هرر نيکری و

عنوان بخت متولی كردهاست و سرنوتت آدميران را در

بردی ر ا كر ب ر مردمران و آفريرردگان میرسرد ،حاصررل

بوۀ درا خود دارد (زنر1387 ،ا .)152

هفرررت سرررياره و دوازده بررررج میدانرررد و آنهرررا را

تکامررل ترردريوی جهرران از «زمرران» ،ايررن مفهرروم را
دربرداتت كر سردهر ،جهران را محردود كررده و برر آن
نظارا میكند .ب زبان اسطورة نورومی ،ايرن سرخن بر

تعيين كننررده سرنوتررت و مرردبر جهرران عنرروان میكنررد
(مينوی خرد ،پرسش7ا .)32
در اخترتناسی مزديسنا ،سياراا (اباختران) ك گرردان

اين معنی است كر در ازل ،تقردير هرر يرك از افرراد را

بوده ،پليد و ستاره ها (اخترران) كر ثابرت و بریحركرت

جدال كيهانی ميان بروج دوازده گان ك ن ايندة نيروهای

هستند ،ا هورايی محسوب میتروند و ايرن از آنواسرت

خيرر هسررتند و سررياراا هفتگانر ك ر اختيررار مقرردراا

ك در انديشۀ مزديسنا ،هر عنصر ثرابتی نيرك بر تر ار

آفريدگان را در دست دارند ،مقدر كردهاست.

میرفررت .هفررت سررياره (ابرراختران) ك ر هفررت سررداهبد

براساس عقيدة زروانی ها ،عالم مادی ن از روترنی بری

اهري ن خوانده تده اند ،ب نبرد با اختران مریپردازنرد و

پايان ،بلک از خود زروان پديرد آمرد و ازآنواكر زروان

سرچش ۀ سود و زيران و ترادی و درد از نبررد ايرن دو

بی هي مفهومی خردای روترنايی نيسرت ،پرس روترنی

گروه حاصل مریترود (رضرايیراد1384،ا  100و .)101

بخشيدن ب اين عالم ضروری مین ايد .از ديدگاه آنهرا،

اين نقرش سرتارگان و اجررام فلکری را در تراريخنگرری

اهورهمزدا خالق زمين و آس ان برود؛ امرا بررای آفررينش

مردمان ايران باستان می تروان ديرد .در «كارنامرۀ اردترير

آفريده های خويش ،بايد از تاريکی يا عنصری خنثی بر

بابکان» ،زمانی كر اردوان از فررار اردترير از بارگراهش

عنوان يك ماده استفاده كردهباتد .جهان ب واسرطۀ ايرزد

باخبر میتود ،از اخترت اران مریخواهرد كر سر ت و
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سرروی حركررت اردتررير را برر وی بگوينررد .اخترترر ار

ب ويژه كرتير ،با اين تفکراا ب مبارزه برخاسرت بودنرد؛

میگويدا

زيرا ب خوبی میدانستند ك ايرن آمروزه هرا روح حقيقری

« ميش از كيوان و بهرام ريزيده و ب هرمزد و تير پيوست

آ يرين زردتررتی را ك ر مبتنرری بررر اراده و اختيررار آزاد در

و خدای ميان آس ان زير درخشندگی مهر است و ايدون

ساختن سرنوتت خويش بود ،از ميران مریبَررد .در ايرن

پيداست ك اردتير گريخت رفت .از روی ب كستۀ پارس

زندگی ،انسان بايد ب سهم خرود راضری و خشرنود مری

است و اگر تا س روز گرفتن نشايد ،پرس از آن گررفتن

بود ،احساسراا خرود را فررو مرینشراند و خرود را بر

نتوان» ( كارنام اردتير بابکان ،بخش.)3

تقدير میسدرد؛ زيرا او از پايان كار خود فقد اين را مری

اين زرز تلقی بدينمعنا بود كر رويردادهای آينرده را

دانست كر بر سررای جراودان خواهرد ترتافت .ع رل

می تروان از روی سرتارگان پيشرگويی كررد و در نتيور ،

انسررانی ديگررر كارگشررا و تغييردهنررده نبررود و يررأس و

نقش ارادة انسانی را در تغييرر و دگر گرونی كراهش داد.

ناميدی را بر انسران حراكم مریكررد .در «مينروی خررد»

د د ۀ كيش زروانی درباره مسۀلۀ تقردير و نيرز احکرام

آمدهاست ك حتی برا نيررو و زورمنردی خررد و دانرايی

سرخت زمرران ،آمرروزة اصررلی زردتررت را يعنرری وجررود

هم ،ن ی توان برا تقردير سرتيزه كررد؛ زيررا هنگرامی كر

اختيار و توان در هر فرد برای ترکلدادن بر سرنوترت

تقدير برای نيکی يا بدی فرا رسد دانرا در كرار گ رراه و

خررويش از رهگررذر ع ررل گررزينش ،تيررره و تررار كرررد

نرادان كراردان و برددل دليرتررر و دليرترر برددل و كوتررا

(بويس1386 ،ا  95ترا  .)98در مترونی كر در آن ،زروان

كاهل و كاهل كوتا و چنان است كر برا آن چيرزی كر

را ب عنوان نيرويی درت ند بر روی زمين تاهد هسرتيم،

مقدر تدهاست ،سببی نيز ه راه میآيد و هر چيرز ديگرر

تقديرگرايی و جبرگرايی را می يابيم ك ديگر هي جايی

را میراند (مينوی خرد ،پرسش.)22

برای آزادی و انتخاب با ی ن ی گذارد؛ زيررا او بر ارادة

اين آموزهها روح سازندگی و كوتايی و جهران گيرری

چيز را) تغيير میدهد و دگرگرون مریسرازد.

را از مردمان مری گرفرت و بينشری سرترار از رخروا و

گرروهر (تخصرريت) آدمرری را متغيررر میسررازد ،او را از

سستی را باعب میتد .برخی از اين باورهرا را در الرب

ابتکار ع ل براز مری دارد و ايرن تنهرا خرود اوسرت كر

توصري هرا و اندرزنام ر هرا در برراب ناپايرداربودن گيترری

انتخاب میكند (زنر1387 ،ا .)396

می توان ديد (متون پهلوی ،چيرده انردرز پوريوتکيشران،

خود (ه

ايررن نگرررش بدبينان ر برر زنرردگی ،حاصررل آن تفکررر

بند5ا  .)92از ديدگاه تفولی ،مطرالبی از بيرل تأكيرد برر

برگرفت از اسطورة زروانی بود كر مری گفرت اهرري ن،

كم توجهی ب امور دنيايی و پرداختن ب ام ور روحرانی و

تهريار جهان مادی است و اورمزد ،تنها بر عرالم علروی

نيز راضیتدن ب س ت را بايد از مشخصاا نوع ادبری

و مينويی سروی میكند .زروانری هرا يرا تقرديرگرايان برا

اندرزها ب ت ار آورد (تفولی1386 ،ا .)198

اين جنب  ،با فرق بدبينان تر گنوسری كر «روح پليرد» را

ولی با توج ب اين متون ،می توان فه يد اندرزنامر هرا

حاكم بر زمين میدانند ،ه راه و ررين انرد .مندائيسرم و

كرر فوررای فکررری روحانيرران و صرراحبان فکررر دورة

فرق گنوسی در زروانيسم و مانويت ،ائرل تردهانرد بر

ساسانی را گرفت بود ،نشان از تأثير اين زبق از آموزههرا

اينک بل از هستی عالم ،جهان مادی از عنصرر تراريکی

داتت ك آرام آرام فرهنگ جامع را تسرخير كررده ،برر

يا از ماده ای خنثی آفريده تدهاسرت (زنرر1387 ،ا .)117

بهن تودة مردم اثر نهاده بود .زروانيسم دينری بروده كر

بیدليل نبود ك روحانيان زردترتی در دوران ساسرانی و

گوت گيری را ه چون نوتردارويی توصري كردهاسرت.
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ادبياا اندرزی پهلوی ك مصرران مرردم را بر اعررا

در زول تاريخ ،ب نحوی خواست اند از باورهای خود دفاع

از دنيای مادی و توج ب عرالم مينروی فررا مریخوانرد،

كنند؛ ولی متون بازمانده از آنهرا ،در ايرن براره ترفافيت

نظررری ك ر مکرررر در نوتررت ه رای فارسرری دوران اولي رۀ

ندارد .تايد از آخرين تالشهای آنها ك در زمان گذتت

اسالمی ابراز میترود ،بر احت رال متعلرق بر زروانيسرم

انوام دادهاند ،اين بوده باتد كر حروزة امرور معنروی و

است .اين لحن ،تسليم فلسرفی در مينروی خررد كر بر

حوزه امور مادی را از هم جدا بدانند و جايگاه هر يك را

داترتن گرررايش ني ر زروانرری مشرهور اسررت ،برريش از

جداگان بررسی كنند .براساس ديدگاه مزديسنا ،در انسان

ه

آتکار است (زنر1387 ،ا .)284

جبر و اختيار هر يك نقش خاص خود را ايفا میكند ،آن

هي گاه تفکر زردتتی متأخر با انديش هرای دنيراگريز

ها بايد با هم در ه اهنگی ،ب عنوان روح و جسم ،ع رل

و عزلت گرايان همخوانی نداتت و با آن سرر سرازگاری

كنند .جبر و تقدير ب عنوان سبب انگاتت میتود و اختيار

پيرردا نکررردهاسررت .برر زور كلرری تعرراليم و آمرروزههررای

انسان چون علت نزديك آنچ برای وی رخ میدهد ،تلقی

مسرريحيت ،زروانيسررم (ك ر پيوسررتگی هررای ع يقرری بررا

میتود .هر كدام حوزة مقرر خود را داتت و اين حوزهها

مکاترب گنوسری داتررت) ،گنوسری ،مانويرت و جنرربش

با هم تداخل ندارند .تقدير (بخت) تنها بر هسرتی مرادی

مزدكی هي يرك برا روح آمروزه هرای زردترتی پيونردی

نظارا دارد و سرنوتت مينوی انسران در دسرتان خرود

نداتت و دت نی روحانيان زردتتی را برا ايرن مکاترب،

اوست .حتی در جنبۀ مادی ،آدمی می تواند آنچر بخرت

میبا يست در اين نکتر جسرتوو كررد .كتيبرۀ كرتيرر در

برای او مقدر و مقرر كردهاست ،زودتر از زمان مقررتده،

كعب زردتت ،گويای ايرن تفکرر اسرت (ن :.بر ا ،kkz

ب دست آورد؛ ب ترا آنک تا ب آخر جهد و تالش كند

بند .)9آنچ بعدها وارد انديشۀ اصريل زردترتی ترد ،از

و آنچ برای آدمی مقدرتده میت واند ب علت گناهان وی،

ا وام و ملل ديگر بود و آثار تخريبی و ويرانگر خرود را

از او سلب تو د .با انوام ع ل درست ،انسان می تواند از

در انديشررۀ تقرررديری و هرررزارهای برجرررای گذاترررت

استيال بر بدی (اهري ن) جلوگيری كند .هرچند آدمی ادر

(تاكد1387،ا  .)24ب ول ايرانتناسران ،آيرين اترراق و

نيست آنچ برای او مقدر نشدهاست ب ك

آورد (زنرر،

رياضتپيشگی را ب زور كامل ،مربوا ب بيرون از ايران

1387ا  388و  .)389در متنی پهلوی آمدهاست ك ا

بايد دانست .اين راه و روتی بود كر برا مرانی و سردس

« اين را نيز گويند ك چيز گيتی بر بيستوپنج بهر نهاده

با صوفی گری از يونان ،از سرزمين يهود و ترايد انردكی

تده است ،پنج (بهر) بر بخت ،پنج(بهرر) برر كرنش ،پرنج

هم از هند ب ايران آمد (دوتن گي ن1385 ،ا .)7

(بهر) بر خوی و پنج (بهر) برر گروهر و پرنج (بهرر) برر

اين انديش های بيگان تحت تأثير تحوتا گوناگون و

وراثت .زندگی ،زن و فرزند و خدايی و خواست بر بخت،

اوضاع زمانی و مکانی و ب هر زريق م کن ،وارد تفکرر

آسرونی و ارتشتاری و واستريوتی و كرف و بزه بر كنش،

مزديسنا تده بود .حال اين سؤال اساسری پريش مریآيرد

ب ر زنررانترردن و كررارگزاردن ،خرروردن ،رفررتن ،خفررتن،

ك تفکر مزدايی چگون توانسرت برود ايرن آمروزههرای
گوناگون و تا حد چش گيری متنا ض را در درون خرود
جای دهد و از تركيرب آن هرا مکترب فکرری -كالمری را
ايواد كند ك بتواند از آن دفاع كند .متکل ران ايرن آيرين

برخرروی؛ مهررر و آزرم و رادی و راسررتی و فروتنرری بررر
گوهر؛ تن بهر و هوش و بير و نيرو برر وراثرت» (مترون
پهلوی ،نهش چيزگيتیا .)120
ايررن تركيررب نرراه گونی اسررت كرر اه يتيررافتن
بخشهررايی از آن در هررر دوره ،برر وضررع زبيعرری و

حدود مفاهيم «جبر» و «اختيار» در متون پهلوی و رابطۀ آن ها با نقش انسان در تاريخ در انديشۀ مزديسنا93/

روحيررراا و فورررای بهنررری جامعررر بسرررتگی دارد.

تدهاست و بغوبخت آنکر پرس از آن بخشرند (مينروی

ازاينروست ك ه ۀ آن ها را ب نوعی ،داخل در سراختار

خرد ،پرسش23ا 43؛ دينکرد سوم ،كردة.)209

فکری خود میدانست اند؛ ولی از توجي نسربت عقاليری
آن در می ماندند .در ه رين مرتن ،براز برر جردايی كرنش

در رسالۀ پهلروی « يادگرار بزرگ هرر» نسربت و رابطرۀ
بخت و كنش انسانی را اين گون بازگو میكندا

ان سان در اثر دنيوی و اثر اخروی تأكيد تدهاست .نقرش

« بخت و كنش هر دو (نسبت بر هرم) ه اننرد ترن و

تقرردير ب ر زرروری ب ر زنرردگی و زن و فرزنررد و خرردای

جان هستند؛ زيرا تن جدا از جان كالبدی است نراتوان و

خواست (ثروا) محدود مریترود .رسرتگاری و عرذاب

جرران جرردا از تررن ،روحرری اسررت نرراگرفتنی (مورررد و

ابدی ب زور كامل خارج از حيطۀ درا آن اسرت؛ ايرن

انتزاعی) و زمانی ك برا يکرديگر آميختر تردند روی و

ها ل رو ارادة انسان آزاد است و تنهرا خرود او مسرۀول

بزر

آن است .در ه ان حال ،پذيرفت میتود ك ت ام آدميران

بخت علت و كنش بهانۀ چيرزی اسرت كر بر مردمران

ه انند زاده ن یتوند؛ زيرا فورايل مرادرزاد هسرتند ،آن

رسد» (متون پهلروی ،يادگرار بزرگ هرر ،بنردهای 106ترا

ها جزيی از جوهره (گروهر) و تخصريت آدمری اسرت.

109ا  .)132بررا ت ررام ايررن احرروال ،روحانيرران زردتررتی

افزون بر اين ،كيفياا موروثی نيز وجود دارد ك بر ايرن

تالش می كردند تا آن روح حقيقری ديرن زردترتی را برا

نابرابری نخستين اولي ميران آدميران مری افزايرد .برا ايرن

ت ررام ايررن ويژگیهررا حف ر كننررد و ارادة انسررانی را در

ه  ،اتتباه خواهد بود اگر تصور تود ك اين نرابرابری

تحوتا تاريخی بارزو اثربخش نشان دهنرد؛ بر عنروان

اولي ر درالهيرراا مزديسررنا پذيرفت ر تررده نبودنررد؛ زيرررا

مثال در رسالۀ اندرز فرخ پيروز آمدهاستا

سرنوتت انسان ب زور مستقيم ،در دستان خرود او ررار

و سودمند (میتوند) .بخت چ و كنش چيسرت

«( ازروی) سستی (و كاهلی) ن بخت را بلک كرنش را

دارد .او و تنها او مری توانرد بر واسرطۀ اع رال خرود بر

ب حساب آوريم( .او ك ) در سود كوتا و گزيردار و بر

رس تگاری دست يابد يا اينکر در ميانرۀ راه سرقوا كنرد

بخت مط ۀن است ،كامکار است» (متون پهلروی ،انردرز

(زنر1387 ،ا .)390

فرخ پيروز ،بندهای 4و 5ا .)112

نکتۀ جالبی ك در اينوا نهفت اسرت اينکر هرر كسری

در دينکرد نيز نويسنده دست ای از كيشداران را ب نقرد

براساس كنش خود ،در يکری از زبقراا اجت راعی ررار

كشدهاست ك چرا مدعی تده اند رارتگری و چدراول و

می گيرد .در اين متنها ،كوتش میترود ترا دو گررايش

فرجام تباه برخی سرت کامگان در جهران نيرز ،بخشری از

فکری متواد با يکديگر آتتی داده تروندا گرايشری كر

زرح آفرينشی و تقديری خداوند اسرت (دينکررد سروم،

مدعی است كل تقدير آدمری را نيرويری فروقزبيعری از

كردههای 41و  .)239در نامۀ تنسر آمدهاستا

پيش ر م زده است و گرايش مبتنی برر اينکر سرنوترت

« برا از ينران خرازر برردان هرر كسری دسرت از كررار و

آدمی ب كردارهای نيك يا بد او وابسرت اسرت .راهحرل

كوتش بردارد و ب بخت و سرنوترت معتقرد باترد ،از

اين مشکل در تقسيم بندی بخت آدمی ب امور دنيروی و

ارزش خود كاست است و هر كسری بر سرعی و ترالش

مينوی جستوو ترده اسرت؛ امرور دنيروی را بر تقردير

متکی باترد و نقرش بخرت و سرنوترت را انکرار كنرد،

منتسب كرده اند و امور مينوی را ب كردارهای آدمری .در

ابلهرری برريش نيسررت كرر بررار خودپسررندی در سرررش

مينوی خرد از دو گون بخت سخن گفت تدهاستا اول

افتاده است .انسان عا ل بايد حرد اعتردال برين ترالش و

«بخت» و ديگری «بغو بخت»؛ بخت آنک از آ از مقردر

بخت را پيدا كند و فقد ب يکری از آن هرا اكتفرا نن ايرد»
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(نامۀ تنسرا .)94

پيشگويان  ،از رويدادهای آينرده نيرز خبرر يافتر بودنرد.

ب زور مسلم ،اين اي ان و باور بوده ك هرر كسری كر

حال اين سؤال پريش مریآيرد كر اگرر تراريخ معلروم و

نتيوۀ اع ال خر ويش را در ايرن دنيرا بر معنرای وا عری

مشخص باتد ،چ فر ری مری كنرد كر بونگريم يرا سرر

دريافت ن یكردهاسرت ،برا نگرتری معادتناسران پاسرخ

تسليم فرود آوريرم چررا بايرد ترالش و كوترش كنريم

میدادها ند ك روزی خواهد رسيد كر جهران مرادی براز

زمانی ك میدانيم تکست خواهيم خرورد اگرر اع رال

ساخت تود و ميان نيکان و بدان داوری پايانی بر انورام

و افعال ما هي تأثيری بر جريران تراريخ نداترت باترد،

رسررد و در آن داوری ه گررانی و فرجررامين اسررت كرر

ه ۀ در و اعتبار خود را از دست مریدهريم ،پرس چر

پاداش هرر كرس بر راسرتی داده مریترود و نيکران بر

بايد كرد آيا خود را ب دست تقردير بسرداريم ايرنهرا

رسررتگاری مرریرسررند و برردان سرررافکنده خواهنررد تررد

پرسشهايی بود ك در بهن ايرانيان جرايگير ترده برود.

(دينکرد سوم ،كردة.)32

تاهد اين نيز گفتر هرای رسرتم فرخرزاد ،فرمانرده سرداه

اين آموزه های تقديری در تفکر زردتتی ،زمانی ك برا
تکست های سياسی و نظرامی و ا تصرادی اواخرر ع رر

ايران در جنگ ادسي  ،در نام ای ب بررادرش اسرت كر
در تاهنام آمدهاست (فردوسی1374 ،ا .)2196

دولت ساسرانی ه رراه ترد ،پيونردی ع يرق برا انديشرۀ

هرچند آن را حاصل انديش های فردوسی بردانيم ،براز

هزاره گرايی بر رار كرد و باعب سقوا اين دولرت ترد.

اين طع ب روتنی فوای فکری ايرانيران اواخرر عصرر

ايرن باورهررای جبررری در پرری توجي ر جريرران حرروادث

ساسانی را نشان میدهد .بند بند اين ج رالا تشراب آن

تاريخی بودند تا از اين رهگذر ،ب مردمان زمانر ك رك

را با متن پيشگويانۀ پهلوی «زند به ن يسرن» نشران مری

كرده تا حروادث را در :و تح رل كننرد (اليراده1384 ،ا

دهرد.متنی كر بررا پيشرگويیهررای خرود ،جبرانگرراری و

 .)139اين برداترت را در بخشری از كتراب «زنرد به رن

تقديرگرايی را نيرز باورپرذير سراخت برود .از مطلبری در

يسن» آتکارا می توان ديدا

اين كتاب برمیآيد ك تحوتا و رويردادهای جهران از

« ايدون نيك گفت اورمزد ب زردتشرت سرديت ان كر ا

پيش مشخص تده و هر كس در آن رالبی كر بررای او

بخوان و از بر كن و از زريق زند ،پازند و گزارش بياموز،

زراحی تدهاست ،رار می گيررد و نقرش خرود را انورام

ب هيربدان و هاوتتان بگوی تا در جهران بگوينرد ،پرس

میدهد .بر زور كلری ،در اواخرر دورة ساسرانی فرهنرگ

ايشان ب آن هايی ك از سده آگاه نيستند بگويند ،ب اميرد

ايرانی از آن روح آفرينشرگری كر در دوران هخامنشری

تن پسين و برای نواا روان خويش هر فرد و زترتی و
پتياره جدادينان و ديوپرستان را برگيرند و ببرند (تح رل
كنند)» (زند به ن يسن ،فصل ،4بند.)67
متررون پيشررگويانۀ زردتررتی تررأثير ع يقرری در ايورراد
انديش های تقديری بر جای گذاترت؛ زيررا ايرن مترون
براساس الب هزارهای ،ادرب پيشگويی هايی مریتردند
ك خواهناخواه میبايست اتفاق میافتادند .ازايرنرو ،برر
بهن مردمان ترأثير فراوانری داترتند .ايرانيران بر ه ران
اندازه ك از تاريخ گذتت ازالع داتتند ،از زريرق مترون

داتت ،بسيار فاصرل گرفرت .اعتقراد بر ورا و ردر از
اين فوای ايوادتده نشران دارد .تقرديرگرايی و اعتقراد
ب سحر و جرادو ،هرر دو در كُندتردن آهنرگ پيشررفت
های فنی در جوامع كشاورزی سرهم بزرگری داترت انرد؛
يکی مردم را تشويق مری كررد كر بررای يرافتن راهحرل
مسائل خود ،بر نيروهرای فروقزبيعری روی بياورنرد و
ديگری ،معتقدتان میكرد ك اختيار هر چيرز بر دسرت
آنها نيست( 2لنسکی1374 ،ا .)283
هي يرك از ايرن دو زرررز تفکرر ،مررردم را بررآن ن رری

حدود مفاهيم «جبر» و «اختيار» در متون پهلوی و رابطۀ آن ها با نقش انسان در تاريخ در انديشۀ مزديسنا95/

داتت ك برای رفع نيازمندی های خود ،ب ابداع فنون و

خويش میداند ،جرايی در تراريخنگری ايرانيران باسرتان

روش های بهتر بدردازند تا آنان در راه ساختن افزارهرايی

ندارد .براساس انديشۀ مزديسنا ،انسان آفريدة بیيراوری

كارآمدتر بکوتند .ايرن باورهرا بيشرتر پاسرخی برود بر

در رويدادهای تاريخی نيسرت ،بلکر او در ايرن ميردان
ياورانی دارد ك ب وی در رويدادآفرينی و تراريخ

سختی ها و بيردادگری زمانر و ترالش میكننرد برا ايرن

بزر

استدتل ك در ازل حاك يرت اهرري ن برر جهران مرادی

سازی ياری میرسانند.

ر م خوردهاست ،انسان ها را ب كنارآمردن برا آنهرا رادر
سازند و باور وجود يامت و عذاب وجردانی را از ميران
بردارند .ازاينرو ،ب انسان ها توصي میكند ب آنچر بر

نتیجه
انديشۀ مزديسنا در زول تاريخ پرفراز و نشريب خرود،

ت امیرسد راضی باتيد؛ زيرا اين ه ان است كر بررای

محصولی از روايت ها و گفت ان هايی بود ك هر يرك در

ت ا ر م خرورده اسرت .در ايرن تفکرر ،انسران ،مهررهای

دورانی ،از جذابيت و ع وميرت چشر گيری برخروردار

اسرت بر دسررت عوامرل مابعردالطبيعی و خررالی از ارادة

بودند و اين ديانت نيز بی تأثير از آن ها نبود؛ اما با وجود

انسانی .اين تفکر ب تر ی و پيشرفت باور ندارد و تغييرر

اين ،توانست برود روح آموزه هرای زردترت را در درون

و دگرگونی را توصي ن یكند؛ ازايرنرو ،باورمنردان بر

خود حف كند و هريك از اين باورها و انديشر ها را در

آن بينشی محافظ كاران می گيرند و ب توجي رفتارهرا و

الب و ساختی زردتتی بدروراند .دينی ك بنيان گرذار آن

كردارهای پادتاهان و فرمانروايان مریپردازنرد .از چنرين

برا تأكيرد برر نقرش انسران در ترکلدادن بر سرنوترت

ديدگاهی ،رويدادهای تاريخی ن ناتری از روابرد علرت

خويش پا ب عرصۀ حيراا نهراده برود ،كمكرم مترأثر از

نرامرئی و

باورهای جبری و تقديری كر از ررب و تررق برر آن

اثرگذار» يا منبع تيرزال بروده و برا خواسرت و ارادة آن

وارد میتررد ،آن يگررانگی و خلرروص اوليررۀ خررود را از

منبررع در حركررت هسررتند و برر و رروع مرریپيوندنررد و

دست میداد؛ ب صرورتی كر در اواخرر دوران ساسرانی،

سرنوتت آدمی را ر م میزننرد .چنرين نگررش معرفرت

نگرش های تقديری و جبری چنان برا دسرتگاه كالمری و

تناسان ب جهان و انسان ،ميردان ع رل و گرزينش را از

فلسفی آن آميخت بود كر رويردادهای نراگوار بعردی را

بشر می گيرد و دايرة فعاليت او را محدود میكند .آمروزه

نوعی تقدير از پيش معين ،ل داد میكردند.

و معلولی ،بلک تحت تأثير «نيروهرای ترگر

هرای زردتررت جايگراه ويررژهای بررای انسرران و اراده و

در ايررن دوران ،روحانيرران زردتررتی بررا ه گررونكردن

اختيار آزاد او ائل میترد؛ ولری ناآگاهانر برا پرر و برال

روايت های زردتت و باورهای ساير ملرل ،در وا رع بر

پيداكردن اين نظري ها و انديش ها ،ديردگاه مرردم را بر

دنبال پاسخ ب پرسش هايی بودند ك محصرول جهران آن

نگرش های تقديری و جهان گريز سروق مریداد .ايرن دو

مو رع و فوررای فکررری حرراكم بررر آن دوران بررود .ايررن

گون نگرش را در تعاليم اخال ی تاريخ ملی نيز می تروان

موضوع تا جايی پيش رفت ك آموزه هرايی ترا حردودی

ديد (يارتازر1383 ،ا .)510

متواد با يکديگر را در درون دستگاه كالمری خرود ررار

خردگرايرری نيررز ك ر در متررون پهلرروی بررر آن تأكيررد

میدادنرد و خواسررتار تركيررب معنررابخش و توجي پررذير

بسرياری میتررود ،تحت تررأثير آن رررار می گيرررد .تفکررر

آن ها بودند .با وجود اين ،آنچر آموزه هرای زردترت را

تاريخباوران ۀ دنيای جديد ك انسان را ب مثابۀ موجرودی

در اين زمين بیبديل و يکتا می كرد ،تأكيدی برود كر او

مطلقرراً ترراريخی و آزاد و تنهررا در كنش هررای ترراريخی

برر پيونرد خررد انسررانی و خررد الهری داترت و از ايررن
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رهگذر ،اختيار و ارادة انسانی را در مقابلر برا هرر آنچر
روح پليدی و اهري نی داتت ،صاحب ارزش میكرد.

 ،)1386( ،_____ .زردتتيان ،ترج ۀ عسرگر بهرامری،
چ ،9تهرانا قنوس.
 .رررررررررر« ،)1388( ،ريشرر های فلسررفۀ زردتررتی» ،درا

پینوتت

جسرتاری در فلسرف زردتررتی ،ترج ر سررعيد زارع،

 . 1پورداوود در ترج رۀ خرويش از ايرن بنرد ،بر جرای

سيدسعيدرضررا منتظررری و نيلوفرالسرراداا نررواب،

اصرطالح «خررد مينرروی جهانسراز» از اصرطالح «خرررد

تهرانا دانشگاه اديان و مذاهب.

مينروی پديدآورنردة چهارپايران» اسرتفاده كردهاسرت .مرا
بنابر ماهيت فلسفی كالمی اين مقال  ،ترج ر دوسرتخواه
را برگزيديم ك ب تعبير ما نزديك تر است.
 .2جررا دوگری در ديررن زردتررتی نکرروهش تررده و از
اع ال اهري ن و ديوان تر رده تدهاسرت؛ برااين حرال،
اين سم اع ال از بابل و يهوديت وارد ايران ترده برود.
برررای ازالعرراا بيشررتر (ن.:.ب پرر ا ترراكد1387 ،ا
.)104
کتابنامه

 .پورداوود ،ابراهيم ،)1353( ،اوسرتا ،نامر مينروی آيرين
زردتت ،تهرانا فروهر.
 .تفولی ،اح د ،)1385( ،مينوی خرد ،بر كوترش ژالر
آموزگار ،چ ،4تهرانا توس.
 .رررررررررررررر ،)1386( ،تراريخ ادبيرراا ايرران پرريش از
اسالم ،تهرانا سخن.
 .جاللررری نرررائينی ،سيدمح درضرررا ،)1385( ،گزيرررده
سرررودهای ريررگ ودا ،تهرررانا وزارا فرهنررگ و
ارتاد اسالمی.
 .جاماسپ آسانا ،جاماسرپ جری دسرتور منروچهر جری،

الف .کتاب های فارسی

( ،)1371متون پهلوی ،گزارش سعيد عريران ،تهررانا

 .آبرفرنبرر پسررر فرخررزاد و آبربرراد پسررراميد،)1381( ،

كتابخان ملی ج هوری اسالمی ايران.

كتاب سروم دينکرد(دفترريکم) ،يادداترت و ترج ر
از فريدون فويلت ،تهرانا فرهنگ دهخدا.
. .رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر،)1384( ،

 .جعفررری دهقرری ،مح ررود ،)1368( ،ماتيکرران يوتررت
فريان ،تهرانا فروهر.
 .چنررد تررن از خاورتناسرران فرانسرروی ،)1337( ،ت رردن

كتاب سوم دينکرد (دفترردوم) ،يادداترت و ترج ر

ايرانی ،ترج

از فريدون فويلت ،تهرانا مهرآئين.

نشر كتاب.

 .آموزگار ،ژال  ،)1387( ،تراريخ اسرازيری ايرران ،چ،10
تهرانا س ت.
 .اليرراده ،ميرچررا ،)1384( ،اسررطورة بازگشررت جاودانرر ،
ترج ۀ دكتر به ن سركاراتی ،چ ،2تهرانا زهوری.
 .گروهرری از دانشرروران ربرری ،)1335( ،ايررران از نظررر
خاورتناسان ،ترج ۀ دكترر رضرا زادة ترفق ،تهررانا
ا بال..
 .بويس ،مرری ،)1374( ،تراريخ كريش زرتشرت ،اوائرل
كار ،ترج ۀ ه ايون صنعتیزاده ،تهرانا توس.

عيسی بهنام ،تهررانا بنگراه ترج ر و

 .دادگرررری ،فرنبرررر  ،)1385( ،بنرررردهش ،گزارنرررردها
مهردادبهار ،چ ،3تهرانا توس.
 .دوسررتخواه ،جليرررل ،)1387( ،اوسرررتا ،چ ،13تهررررانا
مرواريد.
 .دوتررن گرري ن ،ژا ،)1375( ،:ديررن ايررران باسررتان،
ترج ۀ رويا منوم ،تهرانا فکر روز.
 .دومزيررل ،ژرژ ،)1346( ،اصررول ثابررت ترراريخ ايررران،
مندرج در كتاب ت ردن ايرانری (مو وعر مقراتا)،
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ترج

عيسری بهنرام ،تهررانا بنگراه ترج ر و نشرر

كتاب.

 .عريران ،سررعيد ،)1382( ،راهن ررای كتيب ر هررای ايرانرری
ميانرر (پهلویرررپررارتی) ،تهرررانا سررازمان ميررراث

 .راتد محصل ،مح ردتقی ،)1385( ،زنرد به رن يسرن،
چ ،2تهرررانا پژوهشررگاه علررومانسررانی و مطالعرراا
فرهنگی.
 .رضررايیراد ،مح ررد ،)1384( ،مبررانی انديشرر سياسرری
درخرد مزدايی ،تهرانا زرح نو.
 .رينگرررن ،هل ررر ،)1388( ،تقرردير برراروری در منظوم ر

فرهنگی كشور.
 .فردوسی ،ابوالقاسرم ،)1374( ،تراهنام فردوسری ،چ،8
تهرانا اميركبير.
 .فرهوتی ،بهرام ،)1386( ،كارنامر اردترير بابکران ،چ،4
تهرانا دانشگاه تهران.
 .كاويانی پويرا ،ح يرد( ،بهرار ،)1389جبرر و اختيرار در

هرای ح اسرری فارسری ،ترج ر ابوالفورل خطيبرری،

ايررران باسررتان ،نامررۀ ترراريخ پژوهرران ،س ،6ش،21

تهرانا هرمس.

ص116ر.133

 .زادسررردرم پسررررجوان جرررم ،)1385( ،وزيررردگيهای
زادسرردرم ،ترج رر مح رردتقی راتررد محصررل ،چ،2
تهرانا موسس مطالعاا و تحقيقاا فرهنگی.
 .زرينكوب ،عبرد الحسرين ،)1381( ،تراريخ در تررازو،
چ ،7تهرانا اميركبير.
 .زنر ،آر.سی ،)1375( ،زلروع و رروب زردترتی گرری،
ترج ۀ دكتر تي ور ادری ،تهرانا فکر روز.
 .ررررررررررر ،)1387( ،زروان يا مع رای زردترتی گرری،
ترج ۀ دكتر تي ور ادری ،چ ،2تهرانا اميركبير.
 .ژينيررو ،فيليررپ ،)1386( ،ارداويرررا نامرر  ،ترج رر و
تحقيق ژالر آموز گرار ،چ ،3تهررانا معرين و انو رن
ايرانتناسی فرانس .
 .سوندرمان ،ورنر« ،)1385( ،نکاتی بيشرتر دربرارة ميتررا
در ايزدكده مانوی» ،درا دين مهرر در جهران باسرتان،
ترج

مرتوی ثا بفر ،تهرانا توس.

 .ترراكد ،تررائول ،)1387( ،تحرررول ثنويررت ،ترج رررۀ
سيداح درضا ائممقامی ،تهرانا ماهی.
 .تريفی ،گلفام( ،بهار ،)1384ديدگاه ايرانيران باسرتان بر
مسۀلۀ جبر و اختيار ،مولرۀ مطالعراا ايرانری ،مركرز
تحقيقاا فرهنگ و زبان های ايرانی ،دانشرگاه ترهيد
باهنر كرمان ،س ،4ش ،7ص149ر.172

 .كررربن ،هررانری ،)1369( ،فلسررف ايرانرری و فلسرررفۀ
تطبيقی ،ترج ۀ سيدجواد زبازبايی ،تهرانا توس.
 .رررررررررررر ،)1384(،بررنماي ر هرای آيررين زردتررت در
انديشرر سررهروردی ،ترج رر مح ررود بهفررروزی،
تهرانا جامی.
 .گررالووی ،آلررن( ،بی تررا) ،الهيرراا ترراريخی پرراننبررر ،
ترج رۀ مررراد فرهررادپور ،تهرررانا موسس ر فرهنگرری
صراا.
 .لنسکی ،گرهراردوجين لنسرکی ،)1374( ،سرير جوامرع
بشررری ،ترج رر ناصررر موفقيرران ،تهرررانا عل رری و
فرهنگی.
 .دهرررات ،مانرررك جررری نوتررريروان جررری،)1377( ،
خداتناسررری زردترررتی ،ترج ررر دسرررتور رسرررتم
تهزادی ،تهرانا زودهر.
 .ترار ،،نررارمن ول ر  ،)1346( ،فرمانهررای تاهنشرراهی
هخامنشررری ،تهررررانا ترررورای مركرررزی جشرررن
تاهنشاهی.
 .مينرروی ،موتبرری و اسرر اعيل رضرروانی( ،بی تررا) ،نامررۀ
تنسر ب گشسب ،بیجاا خوارزمی.
 .هرودوا ،)1378( ،تواريخ ،ترج ۀ وحيرد مازنردرانی،
چ ،2تهرانا افراسياب.

1395  زمستان،)32 ت اره چهارم (پياپی، سال هشتم، دوره جديد، سال پنواه و دوم،پژوهشهای تاريخی/98
. Kent, R.G., (1953), Old Persian, grammar, texts,
lexicon, New Haven, 1953.

 ترررراريخهرررررودوا (مادهررررا و،)1393( ، رررررررررررر.
 ترج رر،)هخامنشرريان تررا فرجررام كرروروش كبيررر

. Leclant, J., (2005), (sous la direction), Dictionnaire

 تهرررانا بنگرراه ترج رر و نشررر،اس ر اعيل سررنگاری

de l’Antiquité, Édition Quadrige et Presses
Universitaires de France.
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