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تاريخ دين زردشتي به لحاظ مستندات چندان غني نيست و اين کمبود هم در منابع نوشتاري و هم در منابع تصويري به چشم
ميخورد .بسياري از متون مربوط به اين دوره از بين رفته و بخش عمدة منابع برجا مانده در سدههاي بعدي به نگارش در آمدهاند
و تا مدتها بنا به س ّنت شفاهي حفظ شدهاند .از طرف ديگر ،دين زردشتي با شمايلپرستي مخالف بود و بههمين سبب منابع
تنديس مكاني براي سكنيگزيني نيروهاي اهريمني
تصويري ديني به جا مانده نيز بسيار اندك است .زردشتيان معتقد بودند
ْ
است ،از اينرو ساختن و پرستش تنديس منع ميشد .در نتيجه ،س ّنت تفسير در دين زردشتي اساساً مربوط به اوستاست و
چنين بهنظر ميرسد كه اين س ّنت حتي زماني كه اوستا به كتابت در نيامده بود نيز رواج داشت.
اين مقاله در نظر دارد ابتدا به سير عقايد ايرانيان باستان در زمينة شمايلآفريني و شمايلپرستي بپردازد تا داليل اين کمبود
منابع تصويري را تبيين سازد و سپس س ّنت تفسيري رايج در ايران باستان ،يعني همان تفسير اوستا و ترجمة آن را كه براي
زردشتيان داراي اهميت و اعتبار بود ،معرفي كند و سير تحول آن را بررسي نمايد .در نهايت ،با كمك تفسير اوستا به تفسير
پالك مربوط به سدة  7و  8پ م از تصوير زروان بپردازد .در واقع ،براي تفسير اثر از تفسير متن بهر ه گيرد .اين روش ما را به اين
نكته رهنمون ميسازد كه آيا ميتوان مابين تفسير متن ديني و تفسير اثر هنري ارتباطي يافت؟ آيا دانش نوين زبانشناسي كه
يافتههاي ما را از متن افزوده ميتواند شناخت ما را از آثار فرهنگي و هنري اين دوره نيز بيشتر كند؟
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شمايلآفريني و شمايلپرستي در س ّنت زردشتي:
تاريخ دين زردشتي به لحاظ مستندات تصويري غني
نيست و يكي از داليل عمد هاي كه منجر به كمبود منابع
تصويري در اين دين شده مخالفت آن با شمايلپرستي
است .تصاوير به جا مانده از ايران پيش از اسالم بيشتر
مربوط به دربار و دولت است تا موضوعات ديني و
اساطيري .دين هند و ايراني طي هزارهاي كه اقوام
بدوي در استپهاي آسياي ميانه آواره بودند بسيار ساده
و بيپيرايه بود و داشتن معابد ،قربانگاه و يا مجسمه
ضرورتي نداشت .اساس زندگي ديني يك زردشتي
نيز عبادت اهورهمزدا در حضور آفريدگان اوست؛ يعني
آب ،زمين ،گياه ،جانور ،انسان و آتش .آتش در مناسك
نقش مهمي را بازي ميكرد و از دوران بسيار كهن
رواج داشت و با احترام از آن مراقبت ميشد .هرودوت
در كتاب اول ،بند  131مينويسد كه ايرانيان عادت
نداشتند كه مجسمه ،معابد و يا آتشكده بسازند و به
جاي آن از كوهها باال ميرفتند و قرباني خود را آنجا
تقديم ميكردند .در زمان اردشير دوم هخامنشي بود كه
ي باب شد .اين س ّنت ،تحت تأثير ايزدبانوي
س ّنت تصوير 
1
باروري بيگانهای به نام انائتيس كه ايرانيان غربي
اقتباس شده بود ،مجسمههايي براي آناهيتا ساخت و در
بسياري از مكانهاي اصلي امپراتوري مانند همدان ،يا
نزديك پرسپوليس و بلخ جاي داد .در واقع ،زردشتيان
بايد انديشة خود را وراي آنچه به تجسم در ميآمد،
معطوف ميكردند .س ّنت تصويري ميتوانست جامعة
س ّنتي را به هم ريزد ،زيرا شمايل ساختة دست انسان
را جايگزين آتش آفريدة اهورهمزدا ميکرد .در اساطير
زردشتي آمده كه در اصل اهورهمزدا آفرينش خود را
به صورت مينوي انجام داده و رقيب او با آفرينش بد
با او مقابله كردهاست .اهورهمزدا با توان نيرومند خود
آفرينش مينوي را به شكل گيتيي درآورده تا با اهريمن
شر پيكرة مادي نداشتند ،اما
به مبارزه درآيند .نيروهاي ّ

فرمها را ميدزديدند تا براي پيروزي بدي در آن جاي
گيرند .درنتيجه ،ميان زردشتيان سن ّتي تصويرسازي
به دو دليل گناه بود .1 :بياعتنايي به امور ديني .2
تالش براي آفرينشي نسنجيده ـ كه ميتوانست امكان
شر را در قالب آن تصوير مهيا سازد .از
ورود نيروهاي ّ
ن رو ،آثار به جا مانده از معابد زردشتي را ـ كه در
اي 
آنان مجسمههايي وجود داشت ـ اقامتگاه ديوان دانسته
( )nišēmag ī dēvānو اصطالح شمايلپرستي را معادل
بتپرستي ( )Uzdēs-parastagīhگرفتهاند.
ميتوان گفت كه جريان شمايلپرستي با ساختن
اولين مجسمههاي آناهيتا در سدة  4پ م در س ّنت
زردشتي وارد شد و حاميان درباري در باب كردن اين
س ّنت نقش بهسزايي داشتند .تالش معتقدان س ّنتي
معطوف به جريان ديگري شد و آن تأسيس معابد آتش
بود كه احتماالً پس از فروپاشي هخامنشيان شكل گرفت.
در نتيجه ،در اواخر دوران هخامنشي دو دسته معبد
وجود داشت؛ يكي براي تصاوير و ديگري براي آتشهاي
مقدس .اين روند در دورة اشكانيان نيز ادامه داشت.
آنان معابد آتش را  ātarōšanو معابد ايزدان را bagin
ميگفتند كه معادل آن در سغدي « faɣnمعبد» است.
در دوران سلوكي و اشكاني به دليل تأثيرات شديد
يونانيگري كاربرد مجسمه در ايران افزايش يافت
و شواهدي از اين دوران وجود دارد كه در ارمنستان
(سرزمين سرحدات اشكاني) معابدي با مجسمة
اهورهمزدا ،آناهيتا ،مهر ،تير ،و بهرام ديده شده است.
ايرانيان سبك مخصوص به خود را براي آفرينش اين
مجسمهها نداشتند .اولين مجسمههاي آناهيتا در
دوران هخامنشي گويا با الهام از عناصر سامي بود و
در زمان سلوكيان تحت تأثير سبك يوناني قرار گرفت.
ايرانيان به سبب نداشتن س ّنت تصويري نتوانسته بودند
كه آيكونوگرافي مخصوص به خود را ايجاد كنند .در
دورههاي بعد تصويرسازي از مردگان كمتر از به تصوير
درآوردن موجودات الهي مورد تقبيح قرار گرفت و
نمونههايي از آن در حفاريهای نسا ،پايتخت اشكانيان،
پيدا شد( .براي نمونه نکـ  :تصاوير 1ـ)4
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در اوايل دورة ساساني تأثير يونان در فارس را همانند
پارت ميبينيم .اردشير بابكان با بنيان نهادن امپراتوري
ساساني در حدود سال  422م از نخستين كارهايي كه
انجام داد متوقف كردن آتشهايي بود كه حاكمان محلي
بنا نهاده بودند( .نـکـ The Letter of Tansar, 1968: :
 )47حكومت مركزي قدرتمند تالش داشت تا وحدت
رويهاي در ميان زردشتيان اعمال كند .گرچه در نقوش
برجستة صخرهاي اين دوران تصاويري از اهورهمزدا و يا
آناهيتا ،مانند صحنة اعطاي مقام به اردشير اول به دست
اهورهمزدا و يا تصوير مهر و آناهيتا بر نقوش برجسته
را میبینیم ،اما تصويرهاي اينچنيني مخالفان شمايل
را نميرنجاند و مسكن ديوان شمرده نميشد .تصاوير
بدون تكيهگاه (مجسمههاي ايستاده) شمايلشكنان
زردشتي را آزار ميداد و در مورد اين دسته از آثار،
ساسانيان شمايلشكنان فعالي بودند .اين س ّنت در سدة
اول میالدی حركتي نو را آغاز كرد ،يعني زماني كه تأثير
يونانيگري رو به كاهش نهاد ،معابد دارای تصوير مسكن
ديوان و آتشكدهها مسكن ايزدان خوانده ميشدند .از
كتاب ماديان هزاردادستان 2این گونه دریافت میشود
كه اگرچه در زمان ساسانيان ستايش بتها منع ميشد
اما مجازاتي براي آن در نظر گرفته نشده بود ،بلكه فقط
حذف مجسمه را در پي داشت( .نکـ De Menasce, :
 )1964: 25,31مؤمنان آنجا سه بار در روز جمع ميشدند
و در حضور آتش و خورشيد نماز ميخواندند( .نـکـ:
شايست ناشايست :1369 ،فصل  20بند  .)1معابدي كه
براي ايزدان مختلف از جمله بهرام ،مهر ،تيشتر ،اشتاد
و سروش بنا شده بود و زيارتكنندگان فراواني را جذب
خود ميكرد خالي از هرگونه تصوير بود و فقط ستوني
داشت كه بر سر آن آتش ميسوخت .اردشير اول قوانین
جديدي را به زردشتيان تحميل كرده بود و با خونريزي
آنان را مجبور به انجام برخي كارها ميكرد و احتماالً
يكي از آنها همين قانون عليه بت بود و اين آيين چنان
محو شد كه هيچ اشارهاي از آن در كتابهاي مورخان
دورة اسالمي نيز وجود ندارد .به نظر ميرسد كه بازماندة
اندكي از س ّنت بتپرستي قديم در مورد ستايش مهر
در مناطق اسالمي به جا مانده باشد .زيرا در برخي از

روستاهاي مسلماننشين صورت ايزد خورشيد را با
تاجي مشعشع در طرحهاي س ّنتي ميبينيم .عربها
خورشيد را مؤنث و ماه را مذكر ميدانند و اين را تصوير
خورشيد خانم ميگيرند( .براي نمونه نکـ  :تصاوير)7-5
اين باور زردشتيان به مسيحيت و اسالم نيز راه پيدا كرد.
ارمنستان مسير خوبي براي انتقال آموزههاي زردشتي به
مسيحيت بود .در زمان اشكانيان اين منطقه زردشتي بود
و در  103م ،كه هنوز مدت زيادي از سقوط اشكانيان
نگذشته بود ،پادشاه ارمنستان ،تيرداد سوم ،تا حدودي
به سبب دشمني با ساسانيان مسيحيت را پذيرفت و به
دنبال آن از بين بردن تصاوير زردشتي و جايگزين كردن
با تصاوير مسيحي صورت گرفت .كليساي مسيحي
ارمنستان هرگز بهطور رسمي ستايش بتها را منع
نكرد ،اما بسيار محتمل است كه در ابتدا جنجالي بر سر
اين موضوع بر پا شده باشد .اسالم نيز به منصة ظهور
رسيد و پيروان او در سالهاي ابتدايي هيچ مخالفتي با
هنرهاي تصويري نشان ندادند .در سدة  9م كه ايران
نقش مهمي را در رهبري جامعة مسلمانان داشت
شمايلآفريني معناي كسب ويژگي آفريننده و ساختن
شر معنا يافت و
صورت براي سكني يافتن نيروهاي ّ
متكلّمان و فقهاي مسلمان ممنوعيت حداكثري را در
تصويرسازي بنا نهادند( .نکـ )Boyce, 1975: 93-111 :
با توجه به آنچه گفته شد نميتوان انتظار داشت
كه در ميان ايرانيان زردشتي منابع تصويري زیادی
مربوط به اعتقادات ديني وجود داشته باشد تا بتوان با
مطالعه و بررسي آنها به سبك و ويژگي مخصوصي در
آفرينش آنها رسيد و يا س ّنت تفسيريای بر آن پايه بنا
نهاد .تعداد اندكي که از منابع تصويري دين زردشتي به
جا مانده متأثر از فرهنگهاي ديگر است ،و به همين
سبب ايرانيان زردشتي آيكونوگرافي مخصوص به خود
نداشتند و به تبع آن س ّنت تفسيري براي تصاوير نيز در
3
ميان آنان شكل نگرفت.
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واژة «زند» ( )zandرا داريم كه به همان معناي تفسير و
توضيح است )Mackenzie, 1971: 98( .اين واژه برگرفته
از  -zantay-/zantiاوستايي به معناي دانش كه خود
مشتق از ريشة اوستايي  -₂zanيا فارسي باستان  -₂danبه
معني شناختن و دانستن است كه بازماندة آن را هنوز
در دانستن داريم)Bartholomae, 1961: 1659-60( .
تفسير در س ّنت زردشتي اساساً مربوط به اوستاست
و زند به متون پهلوي اشاره دارد كه ترجمة اوستا همراه
با تفسير آن به زبان پهلوي است و براي زردشتيان اين
ترجمه و تفسير داراي اهميت و اعتبار بود .زماني كه هنوز
اوستا به كتابت در نيامده بود گونهاي از تفسير وجود
داشت و اين را ميتوان از يسن  75بند Avesta…,( 8
 )2003, I/197دريافت؛ در آنجا زردشت ميگويد كه
گاهان را همراه با تفسير و پاسخها خوانده است كه اشاره
به انتقال مفاهيم به صورت شفاهي دارد و گويا در آن
زمان اين روشي براي آموزش روحانيان بود( .نكـ  :يسن
 19بند  .)Avesta…,2003, I/75( )6متون تفسيري اوستا
روحانيت بازي
نقش بسيار مهمي را در آموزشهاي
ّ
ميكرد و اين اهميت تا زمانيكه زردشتيان نياز خود
را به اوستا از دست دادند ادامه داشت .کارهای انجام
شده در زمينة تفسير پيش از دوران زردشتي را تنها
بر اساس حدس و گمان ميدانيم ،اما تفسير اوستا در
جريان فكري آن دوره نقش مهمي را بازي میکرد ،برای
مثال تفسير جديدي از متن گاهاني يسن  30بند ، 3كه
اشاره به «دو مينو ...دو توأمان» دارد ،نقش بسيار اساسي
در گسترش زروانيگري داشت)Boyce, 1982: II/232( .
تفسير در دوران متأخر نقش مهمي را در س ّنت
زردشتي ايفا كرد ،زيرا جامعة زردشتي دانستههايشان
از زبان اوستايي كم بود ،از این روی نياز به تفسير بيشتر
احساس میشد .ناگفته پيداست كه هر چقدر متن كهنتر
و دشوارتر باشد نسبت به متوني كه همزمان و در همان
عصر تحرير شدهاند نياز بيشتري به توضيح و تفسير
دارد .ترجمه و تفسير همة بخشهاي اوستا در دست
نيست و آنچه در دست است نيز مربوط به يك زمان
نبوده و از اعتبار يكسانی نيز برخوردار نيستند .برخي از

آنها هيچ كمكي به فهم متن اوستايي نميكنند .زيرا
اغلب روش كار چنين بوده كه بند و يا عبارتي از اوستا
لفظ به لفظ به پهلوي ترجمه ميشده و پس از هر كلمه و
يا جمله تفسيري نيز بدان افزوده ميشد .گاهي تفسيري
مفصل بعد از يك بند ميآمده و گاهي بر اين تفسير
تفسيرهاي ديگري نيز افزوده میشدهاست .نكتهاي
كه از نظر سبك در اين تفسيرها قابل ذكر است این
است كه مترجمان اوستا در ترجمة اين كتاب به پهلوي
كوشيدهاند تا نهايت دقت و امانت را معمول دارند .اين
وفاداري تا آنجاست كه حتي سبك جملهبندي اوستايي
را در متون زند ميبينيم و از آنجا كه اين دو زبان از
لحاظ ساختار با هم متفاوتاند و ترتيب قرار گرفتن
كلمات در جمله یکسان نيست ،مترجمان و مفسران
اوستا همان ترتيب را در زبان پهلوي نيز رعايت كردهاند
و از اين رو ،ساختمان زبان در متن زند مصنوع و معناي
جمله مبهم است و در بیشتر موارد براي درك بهتر بايد
به اصل اوستايي رجوع كرد .مانند بسياري از ترجمههاي
قرآن كه غالباً نحو جمالت تحت تأثير زبان عربي است
(تفضلي .)127-125 :1376 ،حتي مالحظات عقيدتي در
برابر نهادن واژهها نقش بسيار مهمي را بازي ميكرد،
برای مثال واژة اوستايي ( daxmaجايي كه بدن مرده
را در آن ميگذاشتند) (ونديداد  3بند  9و 12؛ ونديداد
 7بند  )Avesta…,2003, III/16,17,54( )54بهندرت به
 daxmagپهلوي برگردانده شد زيرا گاهي اين واژه در
معناي منفي به كار رفته است در حالي كه در س ّنت
متأخر كام ً
ال معناي مثبتي داشت .در دوران ساساني
تفسير زردشتي براي آموزش روحانيت بهطور گسترده
رواج داشت .حتي تا پس از فروپاشي ساسانيان عنوان
هيربد براي روحانياني كه زند را آموخته بودند و آموزگار
به كار برده ميشد Krey�( .
روحاني و كارآمدي بودند 
 )enbroek,1987:185-208نسخهاي از زند كه به دست
ما رسيده هنوز ويژگيهاي انتقال شفاهي متن را نشان
ميدهد و درمييابيم كه بخشي از آموزش هيربدان به
خاطر سپردن متون زند بود .میتوان چنین نتیجه گرفت
که توضیح و تفسیر متون بخشی از فرآیند آموزش بوده
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که این روحانیان باید آنرا به خاطر سپردند از این روی
برخی از این تفسیرها در روند به خاطر سپاری با متن
آمیخته شدند .در اين كالسها به غير از روحانيان افراد
دیگری نيز شركت ميكردند تا لياقت مذهبي خود را
افزايش دهن د (�Kotwal, Kreyenbroek,1992:introduc
 .)tionيك متن زند نشان ميدهد كه پس از قيام مزدك،
خسرو اول مطالعات ديني را براي افراد غير روحاني
محدود كرد ،به اين دليل كه مزدكيان آموزههاي خود
را به عنوان تفسير درستي از آموزههاي زردشت ارائه
كرد ه بودند .مانويان و مزدكيان هر دو در متون پهلوي
«زنديق» خوانده ميشوند؛ يعني افرادي كه بدعتشان
برپاية زند است و دربار ساساني اين س ّنت را در تضاد
با اهداف خود ميديد .درواقع ،در چرخة آموزش ديني
و تفسير امكان انحراف وجود داشت و از ديد آنان
برخي از اين انحرافات منجر به تفاوتهاي فاحشي از
س ّنت اصلي گشت .بهتدريج ،با گذر زمان و نبود س ّنت
نوشتاري تفاوت میان تفسيرها بيشتر و بيشتر شد و
آموزههاي تمام آموزگاران معتبر پذيرفته گش ت (�Krey
 .)enbroek, 1994: 1-15در زند اغلب فتواهاي آموزگاران
متفاوت در كنار هم موجود است .در اين دوران با
اصطالح «چاشته» در متون روبرو ميشويم كه آموزش
و شيوة خاصي در تفسير و دريافت فقهي است و پيروان
چاشتهها گروههايياند كه با اقتدا به آموزگاري واحد در
مجموع روشي يگانه را در تفسير و آموزش فقهي اختيار
كرده بودند (مزداپور .)390 :1376 ،آنان ميان چاشتهها
قائل به سنجش و رجحان نهادن يكي بر ديگري بودند
و در این زمینه وجود اصطالحاتي بیانگر این است كه
دربارة چاشتهها به استدالل و تفكر و تعقل ميپرداختند،
تا در مجموع به نتيجة منطقيتر و مستدلتری برسند.
(همان)394 :1376 ،
تا پس از بركناري ساسانيان هيچ ضابطهاي براي
ايجاد اعتبار نسبي از ايدههاي كارشناسانة متفاوت براي
موضوع تفسير وجود نداشت .در اواخر سدة  9م س ّنت
نوشتاري نمود بيشتري پيدا كرد و معتبر بودن تفسيرها
مورد تعارض واقع شد؛ براي مثال ،تعارض مابين منوچهر

و برادرش زادسپرم كه هر دو موبد بودند و معتقد بر
اينكه استداللهايشان برپاية فتواهاي معتبرتري است
( .)Kreyenbroek, 1994: 1_15در سدههاي بعدي نيز
بهنظر ميرسد جماعت زردشتي در بازسازي و توسعة
س ّنت تفسيري خود بسيار ضعيف عمل كردهباشد زیرا
پيشرفت چنداني در این زمینه مشاهده نميشود و
در این دوران هیچ تالشی برای برقراری پیوند میان
آموزههای اصلی این دین و تجربيات و پيشرفتهاي هر
روزة جماعت زردشتي انجام نگرفت .كمبود اين موضوع
تا زماني كه روحانيان هنوز داراي قدرت و نفوذ بودند
كمتر احساس ميشد ،اما ،بهتدريج ،جامعة پارسيان
دچار نقدهاي شديدي شد كه قابل دفاع نبود (Boyce,
 .)1979: 196-199ساليان بعد با رشد عالقه به مباحث
نظري و روحاني در جامعة زردشتي نياز به تفسير باز هم
احساس شد .بدین ترتیب مكاتب گوناگون فكري كه
بيشترشان بر تفسير واژگان اوستايي تكيه داشتند رشد
يافت .اما ،آنچه ميتوان گفت اين است كه تاكنون تفسير
در زردشتي مدرن ساختار مشخصي ايجاد نكرد ه است
( .)Kreyenbroek, 1999: 113-116آنچه كه امروزه نيز
رواج دارد تفسير اوستا بر اساس واژگان و قواعد صرفي
و نحوي اين زبان است .در واقع ،دانستههاي ما از دين
زردشتي با دانستههاي زباني ما پيوند تنگاتنگي دارند و
آنچه زبانشناسان مدرن از اين متون دريافتهاند موجب
تفسيرها و توضيحات جديدي شده كه اطالعات ما را
در مورد متون و در نهايت دربارة دين زردشتي افزايش
داده است .اين مقاله نيز ،با توجه به همين رويكرد ،به
تفسير اثري با كمك منبع نوشتاري همزمان با آن اثر،
يعني متن اوستا ميپردازد؛ يعني ،با توجه به بندهايي از
اوستا كه به زروان اشاره دارد و تفسير متن برپاية واژگان
و قواعد صرفي و نحوي تالش میکند تا به تفسير اثر به
جا مانده مبادرت ورزد .پانوفسكي نيز اين شيوة تفسير
را تحليل آيكونوگرافيكي اثر ميداند و پيشفرض آن
آشنايي با مضامين و موضوعاتي است كه از طريق منابع
نوشتاری و ادبي منتقل ميشوند( .براي اطالعات بيشتر
نكـ )Panofsky, 1955: 26-39 :

فصلنـامه

سال اول ،شماره  ،6زمستان 1391

زروان
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(Humbach, 1991: I/123, II/48-49; Kellens, 1988:

 )I/110; 1991 III/47در اين بند زردشت از دو مينوي
همزاد سخن ميگويد كه خود را در انديشه ،گفتار ،و
كردار متجلي ميسازند و آن دو يكي خوبي است و يكي
بدي .زنر1974 -1913( 4م) معتقد است كه اين دو اصل
ابتدايي و توأماناند و اگر دوقلو باشند پس پدر مشتركي
دارند .هر يك از اين دو همزاد كرانهمندند و يك ديگر را
چ یک از آنان نميتوانند بيكران
محدود ميكنند و هي 
باشند و پدر آن دو نامحدود است .در متون زردشتي
و اوستا سخن از بيكرانه رفته است .زروان بيكرانة
اوستايي و  akanāragپهلوي و نيز اشاره به وجود دو نيرو
در تن آدمي دارد كه مختار است نيكي يا بدي را انتخاب
كند( .جاللی مقدم)44 :1372 ،
بند ديگري كه در اين مقاله به تفسير آن میپردازیم
تا به دريافت كاملتري از اثر مورد نظر برسيم بند 29
فرگرد  19ونديداد ،يعني یکی از بخشهای متأخر
اوستاست ،این منبع به نكتة مهمي دربارة زروان اشاره
كرده است که فقط با تفسير می توان به آن دست یافت.
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زروان ازلي ـ ابدي را زمان بيكرانه ميخوانند و زمان
دوازده هزار ساله را زمان درنگ خداي يا كرانهمند
ميگويند .پيش از آنكه چيزي وجود داشته باشد تنها
زروان وجود داشت و او هزار سال قرباني كرد تا صاحب
فرزندي شود كه همة زمين و آسمان را بيافريند .پس
از هزار سال انديشة او به ّ
شك آلوده شد كه «قرباني
كردنهاي او چه سودي داشته؟» و همين ّ
شك باعث
به وجود آمدن اهريمن در زهدان او گشت و به سبب
قربانيهايي كه کرده بود اهورهمزدا در بطن او شكل
گرفت .زروان از وجود فرزند آگاهي يافت و سوگند خورد
كه هر يك زودتر نزد من آيد سلطنت جهان را به او
ميدهم .اهريمن زهدان را دريد و زودتر بيرون جست و
به زروان گفت من فرزند توام .زروان كه تيرگي او را ديد،
نپسنديد ،که او را جانشین خود کند اما چون پيمان
بسته بود جهان را به اهريمن سپرد و به او گفت كه ن ُه
هزار سال فرمانروا شود و پس از آن شاهي به اهورهمزدا
برسم يا
ميرسد .سپس زروان به اهورهمزدا دستة ُ
ساقههاي مقدس را سپرد كه نشانة موبدي جهان است.
(بهار)159-158 :1375 ،
زروان ايزد زمان است و از نوشتههاي عصر ساساني
چنين نتيجه ميگيريم كه بسیار مورد ستايش تودة
مردم بود .چون ايزد زمان است ذات او جاودانگي است و
عالوه بر اين ايزد مرگ ،داور ،قرار ،نظم ،و سرنوشت نيز
گفته شده است .ميتوان چنين نتيجه گرفت كه زروان
خدا ـ پدري بوده كه اغلب اقوام ابتدايي به آن اعتقاد
داشتند و از او است که همة ايزدان و ديوان و نيروهاي
شر پديد آمدهاند .زروان در متنهاي دورة ميانة
خير و ّ
ايران بسيار مورد توجه قرار گرفته است( .همان:1375 ،
 .)160-159در متن پهلوي دينكرد با نقل نظرية برادري
اهورهمزدا و اهريمن ،اين انديشه را تقبيح ميكند و
معتقد است كه ترويجكنندگان اين نظر اوستا را درست
نفهميدهاند( .جاللي مقدم)62-61 :1372 ،
در اوستاي موجود موارد انگشتشماري اشاره به

زروان ديده ميشود .در يسناي 72
 )I/237-239و نيز در خردهاوستا (نكAvesta…., :
 )2003, IIچندين جا نام او آمده با اين جملة تكراري كه
«زروان بيكرانه و زروان جاودانه را ميستاييم ».آثاري
از اشاره به زروان را در جاهاي ديگر اوستا و حتي در
گاهان تنها با تفسير متن درمييابيم .در گاهان يسناي
Humbach, 1991: I/157; Kellens ,1988: I/149-( 44
 )150پرسشي را در مورد خالق زمين و آسمان مطرح
ميكند كه به يقين پاسخ آن اهورهمزدا است ،اما چون او
خداي زمان است ممكن است كه اعتقاد به زروان در اين
بند مستتر باشد .با اين احتمال ميتوان چنين استدالل
كرد كه سراسر گاهان به زروان اشاره دارد (جاللي مقدم،
)43 :1372؛ اما اين مقاله بيشتر بر تفسير بند 3
يسناي  30تأكيد ميكند آنجا كه آمده «:اين دو مينوي
آغازي كه توأماناند كه مشهور شدهاند چونان دو رؤيا،
دو انديشه ،دو گفتار و دو كردار .اين دو ب ِه و بد هستند.
از اين دو نيكوكاران بهدرستي برميگزينند نه بدكارآن».
(Avesta…,2003,
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در این بند آمده كه «روان دروندان تبهكار و نيكوكار،
هر دو از راه زمان به چينود پل ميپيوندد »...در اينجا
مقصود از زمان همان زروان است و اين بند بيانگر اين
5
نكته بوده كه زروان سازندة راهي است كه به چينودپل
ميرسد و اين راه هم براي نيكوكاران است و هم براي
بدكاران .اين بند رابطهي خاص زروان با پديدة مرگ را
آشكار ميكند و معلوم ميدارد كه اين انديشه از زماني
دور در گذشته آغاز شده و تا زمان تصنيف ونديداد نيز
ادامه داشته است( .همان)46 :1372 ،

پالك

30-31؛ Dandamaev, Lukonin, 1989: 37,39,40؛

Muscarella, 2000: 83؛ )Muscarella, 1988: 201
آنچه در باال گفته شد ماحصل ّ
كل مطالبي است كه
محققان پيش از اين در مورد پالك فوقالذكر گفتهاند.
همانطور كه ميبينيم بخشي از مطالب تنها توصيف
ظاهري پالك يا همان توصيف پيشاشمايلنگارانه 6و
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پالك نقرهاي مورد مطالعه در اين مقاله در موزة هنر
سينسيناتي در اوهايوي آمريكا نگهداري ميشود
(تصوير  )8این پالک از لرستان به دست آمده و متعلق
به سدههاي  8و  7پ م است .تصوير مركزي اين پالك
چهرة زروان است .زروان به صورت مردي تصوير شده
است با ريش بلند و بدني مانند پرنده ،با بالهاي بلند و
سه رديف پَر كه در ميانة بدن او تصوير زني را ميبينيم.
دو سر از شانههاي سمت راست و چپ او خارج شدهاند
و در اطراف او مرداني را ميبينيم كه شاخة گياهی را در
برسم
دست گرفتهاند كه بسياري از محققان آن را شاخة ُ
دانستهاند .همچنين در این پالک محققان پيكرههاي
اطراف تصوير زروان را نمادی از سه دورة زندگي انسان،
يعني كودكي ،جواني و پيري تفسیر میکنند .آنان برآناند
كه هنرمند ،با به تصوير كشيدن سه دورة زندگي ،قصد
داشته است تا جاودانگي زروان را به تصویر بکشد .باال و
پايين پالك نيز با نقوش گياهي تزيين شده است و نقش
پايين را ميتوان تصوير انار تجسم كرد( .گيرشمن:1376 ،

بخشي ديگر دريافت آنان است از آنچه به تصوير درآمده
است .اكنون سعي بر اين است تا با توجه به دو بند
اوستا ،يعني بند  3يسناي  30و نيز بند  29فرگرد 19
ونديداد ،و تفسير اين دو بند تفسير ديگري از اين پالك
به دست دهیم.
مطلبي كه شايد در مورد اين اثر بتوان افزود و
محققان چندان بدان نپرداختهاند ،تصوير چهرة يك زن
در مركز بدن زروان است .همانطور كه پيش از اين
گفته شد زروان صاحب دو فرزند ميشود ،اما در اساطير
براي او همسري در نظر گرفته نشده است.او خداـ پدر
است .ايزدي كه منشا همه چيز در جهان است .چهرة
يك زن در مركز بدن او درنهايت منجر به تصوير فردي
دوجنسي ميشود يا شايد فردي با انرژيهاي هر دو
جنس .در اينجا شايد بتوان اشارهاي به اصطالح چاكرا
كرد .چاكرا واژهای سنسكريت و معادل چرخ است كه
داللت بر چرخه و حركت دارد و به هفت مركز انرژي
بدن اطالق ميشود (( )Johari,1987: 14تصوير  .)9چهرة
يك زن در نقطهاي كه چاكراي دوم قرار دارد نشان از
وجود انرژي زنانه در چاكراي دوم مردي است كه صاحب
دو فرزند ميشود .چاكراي دو هر انسان مرتبط است با
عمل توليد مثل و زايش و جايي در پايين شكم قرار
گرفتهاست و اندام مرتبط با اين چاكرا همان اندامهاي
جنسياند ( .)ibid, 1987: 55از اين رو ،ميتوان تصوير
مركزي را فردي دو جنسي يا با بياني دقيقتر مردي
دانست كه در چاكراي دوم خود صاحب انرژي زنانه نيز
هست كه با داشتن اين ويژگي قادر به آفرينش فرزند
ميگردد .در واقع ،اين پالك با اين تصوير براي به دنيا
آوردن فرزند توسط زروان به تنهايي توجيهي ارائه كرده
و او را داراي ويژگي خاصي معرفي ميكند.
سرهايي را كه بر شانة زروان روييدهاند ـ بنا به
تفسير بند  3يسن  30ـ ميتوان منتسب به اهورهمزدا
و اهريمن كرد؛ يعني ،همان فرزندان دوقلوي زروان .به
نظر ميرسد كه سر سمت چپ متعلق به اهريمن باشد
زيرا شاخي كوچك بر سر دارد همان شاخي كه بر سر
تكتك افراد سمت چپ تصوير نيز ميبينيم .طبيعي به
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سخن آخر
آنچه در اين مقاله بدان پرداخته شد اين بود كه با توجه
به كمبود مستندات نوشتاري و تصويري بازمانده از
زردشتيان بخشهايي از تاريخ اين دين و نيز فرهنگ
ايران باستان هنوز براي ما ناگشوده باقي مانده است.
ْ
اندك ولي به
مواد فرهنگي به جا مانده از آن دوران
هم پيوسته است و نميتوان مابين آنان تفكيكي قائل
شد ،لذا براي شناخت بهتر آن دوره الزم است ميان
آنچه باقيمانده ارتباطی برقرار كرد .ناگفته پيداست
يكي از اصليترين منابعي كه ما را به آموزههاي ديني
زردشتي ميرساند منابع نوشتاري دست اولي است كه
از اين دوره به جا مانده و بهطور مشخص كتاب اوستا
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نظر ميرسد كه نخستين تصور ما از يك چهرة اهريمني
داشتن شاخ بر روي سر باشد .چهرههاي سمت چپ
همه از نيمرخ به تصوير كشيده شدهاند ،يعني بيننده
تمام چهرة آنان را نميتواند ببيند و اين نامشخص بودن
و در هالهاي از ابهام و تاريكي قرار گرفتن خود نشان
از دنياي اهريمني دارد؛ دنياي اهريمني دنياي بينظم
و نامشخص است .در حالي كه ميتوان سر روييده از
شانة سمت راست زروان را به اهورهمزدا نسبت داد و
تصاوير سمت راست پالك را نيز ياران او دانست .هر سه
چهره از رو به رو به تصوير درآمدهاند .این نقوش كاله
بر سر دارند و لباسهاي منظم و مرتبي پوشیدهاند و
كمربند بستهاند .این کمربند شايد همان كمربند مقدس
زردشتيان که ُكستي 7نامیده میشود باشد .همة اين
نشانهها مربوط به دنياي اهورايي است .نظم ،دقت ،و
شفافيت مخصوص اين دنياست .كه در اين بخش از
پالك نيز ب ه چشم ميخورد.
با اين تفسير ،ميتوان دوگانگي را در اين پالك
ديد :در سمت راست اهورهمزدا است و طبق آنچه
در بند  3يسناي  30گفته شده در كنارش جلوههاي
گزينش نيكي ،يعني انديشه ،گفتار ،و كردار نيك قرار
دارند .همان نيكوكاراني كه با اختيار خود بهدرستي
برميگزينند ،ميانديشند ،ميگويند ،و عمل ميكنند؛
و در سمت چپ اهريمن قرار دارد و جلوههاي پذيرش
شر و بدكاراني كه بنا به ميل خود بدي را برميگزينند
ّ
و اين بدي در انديشه ،گفتار ،و كردارشان متجلي است.
هم چنين هر دوي آنان كه توأماناند ،دوقلويند و از يك
پدر هستند .هر يك از اين دو محدودند و كرانهمند زيرا
تنها بخشي از پالك به آنها اختصاص دارد ،درواقع هر
زروان
يك توسط ديگري محدود ميشود و تنها خود
ْ
در مركز پالك بيكرانه و نامحدود است .سمت راست
اهورايي و سمت چپ اهريمني است.
اما در مورد شاخههايي كه در دست افراد در دو
طرف تصوير وجود دارد و تمام مفسران تا به امروز آن
برسم فرض كردهاند بايد گفت كه برسم دستهاي از
را ُ
شاخههاي بريدهي درختي است كه دور آن را با بندي

از الياف گياهي ميبستند و در مراسم مذهبي به دست
میگرفتند (مكنزي51 :1379 ،؛ .)Nyberg, 2003:II/44
هيچ كدام از ويژگيهايي كه ذكر شد با آنچه در تصوير
ميبينيم هماهنگ نيست؛ بلكه شاخههايي كه در دست
آنان است شبيه به برگهاي درخت نخل است .بخش
پاييني پالك نيز با نقوشي تزيين شده كه شبيه به انار
است.انار در نمادشناسي اسطورهاي به جهان زيرزميني
و عجايب دنياي مرگ (The books of Symbols, 2010:
( )176نكـ  :به تصاوير  )12-10و درخت نخل با حيات
مجدد و جاودانگي ارتباط (( )ibid : 138نكـ  :به تصاوير
 )17-13دارد .اشاره كرديم كه در بند  29فرگرد 19
ونديداد آمده «روان دروندان تبهكار و نيكوكار هر دو از
راه زمان به چينود پل ميپيوندد »...در نتيجه ،اين دو
گروه كه همان ياران اهورهمزدا و اهريمن و يا بدكاران
و نيكوكاراناند و با گزينش خود در اين دو دسته جاي
گرفتهاند از راه زروان ـ ايزد زمان ـ به چينودپل ميرسند
تا با گذر از آن به حيات جاودانه دست يابند.هر دو گروه
نمادهايی از حيات مجدد در دست دارند و تنها زروان ـ
ايزد بيكرانه است كه نيازي بدان ندارد ،و همة آنان بر
بستري كه با نقش انار تزيين يافته و به دنياي زيرزميني
و عجايب مرگ اشاره دارد نقش شدهاند.

مبانی تفسیری در حکمت ایران باستان و تأثیر آن بر تفسیر آثار هنری

پینوشتها
 Anāitīs .1نام يوناني آناهيتا كه در آسياي صغير به عنوان يك
ايزدبانو  -نه ايزدبانوي آبها  -پرستش ميشد( .دانشنامهي اساطير
جهان)258 :1386 ،
 .2ماديان هزاردادستان به معناي «مجموعهي هزار فتوي» كتابي به
زبان پهلوي كه در بردارندة قضاياي حقوقي است( .تفضلي:1376 ،
)287-286

6. Pre-Iconographical Description

ُ .7كستي :كمربند مقدس بافته شده كه زردشتيان بعد از پانزده
سالگي ميبندند)Nyberg, 2003:II/121( .
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و بهطور خاص بخش گاهان اوستاست كه كمتر مورد
دخل و تصرف قرار گرفتهاست اما خود اوستا و بهطور
خاص بخش گاهاني آن از لحاظ تفسير و ترجم ه هنوز
مورد مطالعه است و هر روز دانستهها و دريافتهاي ما
از دين زردشتي و جريان فرهنگي رايج در ايران پيش
از اسالم ،به واسطة ترجمه و تفسيرهاي جديد از اوستا
و شناخت بهتر واژگان و تفسير متون براساس قواعد
صرفي و نحوي و نيز ترجمههاي جديد از متون پهلوي
بيشتر ميشود .پس ،براي درك بهتر و تفسير دقيقتر
آثار هنري ،بهخصوص آنچه برگرفته از موضوعات ديني
و اساطيري اين دوره است ،نميتوان منابع دست اول و
تفسيرهاي آنان را ناديده گرفت .در اين مقاله نيز آنچه
در تفسير این پالك نسبت به پژوهشهاي پيشين اضافه
شد تنها با كمك پژوهشهاي مدرن زبانشناسي در
زمينة تفسير و ترجمة متن اوستايي و بهطور خاص دو
ن روش توانستیم به
بند مشخص صورت گرفت و با اي 
تفسيري متفاوت از آنچه تا پيش از اين در مورد اين
پالك انجام شده بود ،دست يابيم .از آنجاكه دانستههاي
زبانشناسي و مطالعاتي كه در زمينة زبانهاي باستاني
ايران صورت گرفته در ساليان اخير پيشرفت چشمگيري
داشته است و به تبع آن تفسيرهاي ارائه شده از اوستا
نيز نسبت به سابق تغيير كرده است و يكي از شيوههاي
تفسير آثار به جا مانده از ايران باستان مطالعات
آيكونوگرافيك است ـ كه به ارتباط ميان متن مكتوب
و متن تصويري ميپردازد ـ در اين مقاله تالش شد تا
تفسير اثر هنري اين دوره با اتكا به متون تفسيري جديد
صورت گيرد بلكه منجر به نتايج نويني در اين عرصه از
مطالعات گردد.

 .3در دايرةالمعارف دين «آيكونوگرافي» در اديان مختلف مورد بررسي
قرار گرفته است ،اما در آنجا نيز اشارهاي به دين زردشتي نشده
است( .نكـThe Encyclopedia of Religion, 1978: 7/2-67 ):
 .4رابرت چارلز زنر ( ،)Robert Charles Zaehmerمتخصص و
پژوهشگر ادیان شرقی.
 .5چينودپل :در دين زردشتي پلي است كه اين جهان را به جهان
ديگر متصل ميكند و جداكنندهي روان پرهيزكاران از گناهكاران
است.
(Nyberg, 2003:II/55؛ مكنزي(59 :1379 ،
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