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  مقدمه

ي ايراني ميانه و اساطير ايراني دست به يك بررسي ها  زبانة كه در حوز،مرحوم استاد مهرداد بهار
 نو از سير دين در اين عميق زده بود، بر آن بود تا با بررسي اديان ايران باستان و ميانه طرحي

وي با . طور مراحل آن مشخص شده باشد دست دهد، سيري كه آغاز و انجام و همين هسرزمين ب
هاي فارسي باستان، اوستا، متون پهلوي و ترفاني و  بررسي متون ايراني كهن برجاي مانده، كتيبه

شترك در فرهنگ و هاي م هاي مشترك در اساطير هند و اروپايي و زمينه ديگر غور در زمينه
شناساني همچون جرج دومزيل، يك   با بررسي آثار اسطورهاساطير بومي آسياي غربي و نهايتاً

 دين ،در اين طرح. دست داد ه اسالمي، بةهم تا آغاز دور طرح كلي از سير آرا و اديان ايراني، آن
ي غربي از يك سو و ثر از اساطير آسياأآورد كه خود مت  براي اول بار سربرمي،ايراني نخستين

داري  اين دين نخستين براي مدتي در ايران ميدان. اساطير هند و اروپايي از سوي ديگر است
 بوميان نجد و شرق تأثيرديني كه حاصل ميراث برجاي مانده از اساطير هند و آريايي و «: كند مي

 زمان و همراه با يدر طاز اين دين نخستين، پنج دين ديگر . وارد است هاي تازه ايران بر آريايي
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 ةيابند؛ ادياني كه شالود اصالحات زردشت، ظهور هخامنشيان و ساسانيان، بروز و ظهور مي
پذيرند و  گانه هم از دين ايراني نخستين رنگ مي اين اديان پنج .دهند فرهنگي ايرانيان را شكل مي

هاي مشتركي را نيز  زمينه ،هم ميراث زردشت و اصالحات او را بر پيشاني دارند؛ و در عين حال
گيري دين ايراني نخستين   سير ديني در ايران باستان از شكل،در يك كالم. گذارند به نمايش مي

 قبل از ميالد شروع و با پشت سر نهادن تحوالت بزرگي همچون اصالحات زردشت، ةدر هزار
  .گردد ميگيري دين ساساني ختم  هاي هخامنشي، پارتي و ساساني به شكل ظهور سلسله

  
  هاي مهاجر به ايران و بوميان اين سرزمين آريايي

زردشتي  يا( اول كه به پنج صورت ديني ايران باستان، دين گاهاني، دين اوستاي متاخر ةدر مرحل
ال در ذهنمان ؤخوريم اين س اي متاخر، و دين ساساني برمي اي متقدم، دين كتيبه ، دين كتيبه)نو

است؛ يعني پيش از آنكه زردشت ظهور كند   راني نخستين چه بودهآيد كه صورت دين اي پيش مي
م آنگاه كه . قةهاي خود از ديني اهورايي بگويند، يعني در حدود هزار يا هخامنشيان در كتيبه

ها   و با بوميان اين سرزمين، كه براي هزارهندها در شرق و غرب سرزمين ايران مستقر گشت آريايي
 كه مطرح يدومين پرسش. النهريني بودند، همسايه و همخانه شدند  بينثر از فرهنگ عيالمي وأمت

هاي  د اينكه براي بازسازي اين دين به كدام منابع و متون رجوع كنيم، كه يادگاري از گذشتهشو مي
 .پيشاني داشته باشد دور را بر

 بايد ،يم كه دين ايراني نخستينيدر پاسخ به پرسش اول و در ابتداي كار همين قدر بگو  
و ( يعني اساطير هند و آريايي ؛تر باشد هاي كهن يند دو ميراث بازمانده از دورهامحصول و فر

يم منابعمان يگو و در پاسخ به پرسش دوم مي. و اساطير بومي آسياي غربي) و اروپايي هند تر كلي
هاي  نوشته:  ج؛هاي فارسي باستان كتيبه:  ب؛)ها خاصه يشت(خر أاوستاي مت: در اين بازسازي الف
  .هستند متون پهلوي نهايتاً:  د؛مورخان يونان باستان

تر  باري از ميراث مشترك هند و آريايي و مهم هاي مهاجر به شرق و غرب ايران كوله آريايي  
كه خود تا حد زيادي (هاي بهار  براساس پژوهش . هند و اروپايي را با خود به همراه آوردند،از آن

 طبقاتي ة، جوامع نخستين هند و اروپايي ساختار پيشرفت) دومزيل بودكشف بزرگ جرج متكي بر
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 -١: گيرد  ديني نخستين را دربرمي- كه سه خويشكاري اجتماعيداشتندكشاورزي  و متكي بر
  .  توليد اقتصادي-٣ ؛آوري  رزم-٢ ؛ بعد جادويي و پيمانيةاي دربرگيرند فرمانروايي دوجنبه

  
  :است   رايج در ميان اين اقوام هم سه بخش بوده ايدئولوژي يا اساطيرالًممحت

  رومي  هندي  ايراني  ها خويشكاري

  ديوس فديوس -ژوپيتر  ورونه -ميتره  اشه -وهومنه  فرمانروايي دو جنبه
  مارس  ها ايندره و مروت  حنششره  آوري رزم

  كرنيوس  ها و الهه سرسوتي اشوين  امرتات و هورتات  بخشي توليد و بركت

 
  :هاي مشترك در اين اساطير را چنين برشمرد ن مشخصهتوا در كل مي

اند مثل   وجود بن پدرساالرانه اساطير هند و اروپايي و خدايان بزرگ اين اقوام كه همگي نرينه-١
 بزرگ يكي از اقوام هند ،در روم كه هر يك در زمان خود)  پدر-ژو( ژوپيتر در هند،  پدر-ديئوس

 ؛آمد شمار مي و اروپايي به

آذر در ايران، هستيا در  اگني دروداها،(دس و بزرگداشت آتش در اساطير هند و اروپايي  تق-٢
  ؛)يونان، وستا در روم

  ندارند؛ خدايان هند و اروپايي مظاهري چون بت -٣
  ؛ در اساطير هند و اروپاييها هايي از اعتقاد به جادو يا اشاره بدان  وجود جنبه-٤
 روحاني، جنگاور و توليدكننده كه خود انعكاس ةگان سه اصطالحات ديني مشترك و طبقات -٥

  . ستها زميني اساطير در آسمان
 بوميان ايران ؛هاي مهاجر در ايران با بوميان اين سرزمين همسايه شدند گفته آمد كه آريايي  

هاي تازه  طبيعي بود كه ايراني. داشتند ثير اساطير بومي آسياي غربي قرارأسال تحت ت چندين هزار
حال بايد به .  اين همسايگان قرار گيرند و از آنها وام ستانندتأثير  تحتبه سرعتيافته  كنيس

هم  هحد ممكن طرحي منظم از اين اساطير ب هاي مشترك اساطير آسياي غربي پرداخت و تا زمينه
 اين اساطير همانا تثليت ةيم كه بارزترين مشخصيدست داد و قبل از آن بگو هريخته و نامنظم ب
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 كه از خداپدري نخستين يا غول ، يعني دو نيروي خير و شر؛حاكم در جهان خدايان است
ثير قرار أت  اساطير و اديان ايراني را سخت تحتاي كه بعداً  مشخصه،شوند نخستين زاده مي

  .تر است النهرين به لحاظ جغرافيايي نزديك دهد، خاصه در جنوب و غرب كه به بين مي
النهرين اپسو و نيامت  در اساطير بين. غربي خدايان و ديوان از اصلي واحدنددر اساطير آسياي  -١

  .اند مادر خدايان و ديوان پدر و
 مادر قديم است و ة الهةدر فرهنگ آسياي غربي ايزد بانوي قدرتمندي وجود دارد كه بازماند -٢

  ؛مظهر باروري و عشق و جنگ است همچون ايشتر همسر مردوخ
اين خدايان . اند و رعد و برق را در اختيار دارند  خدايان فضاييآور كه معموالً خدايان باران -٣

 بر اژدها پيروز ،خورند و در نبرد دوم اند و در نبرد نخستين خود از اژدها شكست مي اژدهاكش
  ؛شوند، همچون نبرد تيشتر با اپوش ديو در اساطير ايران مي
هاي برجاي مانده از فرهنگ و  وها در زيگورات بانةهاي خدايان و اله وجود بت و پيكره -٤

  .النهريني اساطير بين
 نبردي كه درنهايت به ؛اند  يعني خدايان و ديوان كه درگير نبردي بزرگ؛وجود آئين دو بن -٥

   ؛كند  آئيني كه در ايران بيش از ملل ديگر جا باز مي،انجامد پيروزي خدايان مي
اي از دو ميراث مشترك  هز ايراني نخستين تلفيق و آمييابيم كه دين در يك نگاه كلي درمي  

هايي برگرفته و آنها را در يك نظام فراگير  هند و آريايي و آسياي غربي است كه از هر كدام توشه
  .است  نظم بخشيده

  
 دين ايراني نخستين

 ؛ن رخ دادها به شرق و غرب ايرا در ابتدا بايد به تحولي عظيم اشاره كرد كه در بدو ورود آريايي
 خدايان هند و آريايي به دو گروه خدايان و ضد خدايان تبديل ةيعني اينكه دو گروه يا دو طبق

در هند . وجود آمده بودند  پدري قديم به-شدند كه هر دو گروه از خدايي واحد، از خدا
ها قرار  اهورهها به ديوان تبديل شدند و در مقابل  وهئيها تبديل به ديوان شدند و در ايران د ورهطاس

 خدايان هند و آريايي است؛ در ةگان بندي تازه كه مغاير با طبقات سه اين تحول و گروه. گرفتند
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جاست كه اديان  دهد و از همين النهريني بوميان اين سرزمين رخ مي هاي بين برخورد ايرانيان با آئين
 ةدر ايران انديش. كنند آريايي هند و ايراني هريك رشد و تحولي مستقل از يكديگر پيدا مي

  .يابد با برخوردهايي پرهيزگرايانه و اقبال به جهان مادي بروز و ظهور مي) ثنوي(پرستي  دوگانه
بينيم كه طرح دين ايراني نخستين، يك طرح دوآليستي يا  پس در اولين نگاه مي  
ردشتي نو، پرست است؛ طرحي كه مقدر بود بعدها در ديگر اديان اين سرزمين اعم از ز دوگانه

 البته ؛دهد خوبي به اين امر شهادت مي خر بهتأ غلبه يابد و اوستاي م ...اي و مانوي كتيبه
ميان خدايان خير و خوبي ) بخشي فرمانروايي، جنگاوري و توليد و بركت(گانه  خويشكاري سه

 .حاكم است

ظاهر » هاهور«است كه در تركيب با ) مهر (»رهتمي«جنبان خدايان خير و خوبي  سلسله  
خر، أاست و در اوستاي مت   پيش از زردشت رايج بودهة در دور تركيبي كه قاعدتاً،شود مي

تر   ايراني سرزنده»ةميتر«نخست بايد خاطرنشان سازيم كه . بينيم مهريشت، آثار بسياري از آن را مي
ي، مهر در دين ايراني نخستين هر سه خويشكار.  هندي است(mitra) ةتر از ميتر و فعال

در بخش . است  بخشي را در خود جمع كرده ، جنگاوري، و بركت)قضاوت و(فرمانروايي 
شكني   او ضد هرگونه پيمان؛توان گفت  به او دروغ نمي؛راستين است فرمانروايي و پيمان، كالم او

بخشد، قانونگذار است،  يا مهران دروجي است، معرفت و علم روحاني و درك كالم مقدس مي
وي ايزدي نيرومند . اين معرف خويشكاري نخست اوسته  و شهرياري است كهفر ةبخشند

انگيزد، به جنگ استحكام  آرايد، جنگ برمي برند، سپاه مي است، جنگجويان به او نماز مي
. داردهاي فراخ  شكند و اين خويشكاري دوم اوست، مهر دشت صفوف دشمن را مي بخشد، مي

او در دين . بخشد و اين خويشكاري سوم مهر است ش ميبخشد، خانمان و آرام اسب تيزرو مي
 هندي را »ة ورون-ميتره«ني همانند او دارد و تركيب أاست و ش» اهورا«ايراني نخستين همراه با 

  .كند تداعي مي
 نظم الهي در آسمان و ةها قرار دارند كه برهم زنند  خير و خوبي دئيوه خداياِندر مقابِل  
يم در دين يدر ايران يا بهتر بگو. جنگي سخت درگير است»  اهوره-ميتره« ميان ايشان و. اند زمين

) بهرام(» رغنهثور«و ) واي(» وايو« دو خداي ة دوم يعني جنگاوري برعهدة وظيف،ايراني نخستين
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  ،كشنده ورتره(هندي » اينديره«ورثرغنه همان لقب . گيرند قرار مي» ميتره اهوره«است، كه بعد از 
vrtrahana(ةاين دو خدا وظيف. يابد صورت خداي جنگ بروز و ظهور مي ست كه در ايران به ا 

دهد و ديگري خشم و  آرايي عالمانه را ارائه مي جنگاوري را برعهده دارند، يكي هنر رزم
  .خاشگري و جنگ راپر

 »نانگهيثيه« با، آناهيتا همراه ها  ايزد بانوي آبة برعهد، سوم در دين ايراني نخستينةوظيف  
وجود اين ايزد بانو در دين ايراني نخستين .  هندي مطابقت دارند»هاي ناستيه«است كه اين دو با 

 درآميختن اساطير ةنتيج)  يافتهصخر يشتي كامل به او اختصاأهاي اوستاي مت هماني كه در يشت(
ي سخت ا اقوام مهاجر ايراني با اساطير اقوام بومي در شرق و غرب ايران است كه در آنها الهه

است » ايشتر«النهرين  مشابه اين ايزد بانو در بين. است  هاي ديني قرار داشته نيرومند در مركز آئين
دارد، يا در مصر » دموزي«نام  ه سومري كه همسري ب»ايناناي«گيرد يا  كه در كنار مردوخ قرار مي

  . دارد»ازيريس«نام  هيابد كه همسري ب  تجلي مي»ايزبس«صورت  كه به
دين ايراني نخستين ارائه كرديم، كه با اين  بيني حاكم بر ون طرحي كلي از اساطير يا جهاناكن  

 دين ايراني ةآيد، اما هم مبحث بخش نظري دين ايراني نخستين تا حدي از سايه روشن بيرون مي
 يا »شناسي انسان«گيرد كه همان   اين دين مبحثي ديگر را هم دربرمي.نخستين اين نيست

هاي  انسان از ديدگاه دين ايراني نخستين چگونه موجودي است و چه بخش. سي استشنا مردم
كند، در   ميگفتگوشناسي ايراني از چند گونه روان و جان  گيرد؟ انسان مادي و مينوي را دربرمي

 ؛(uštana)انه ت اوش؛(manah) منه ؛(xratu)تو خر ؛(vyana)يانه ؛ و(Ahu)اينجا اصطالحات اهو 
 را (tanu)  و تنو(Kehrp) كهرپ ؛(uši) اوشي ؛(baodah)  بئوده؛(daena) دئنا ؛(urvan)اورون 

 آن نگاهداري تن و تنظيم زيست طبيعي آن است، ةاهو، نيروي زيست است، وظيف: دهيم شرح مي
مفهوم . رساند  دم جان را مي»ويانه«. شود آيد و با آن نيز نابود مي اين نيرو با تن به هستي مي

قدرت «توانيم آن را به  رساند كه مي اين واژه ظرفيت ارادي فكر را مي. س پيچيده است ب»خرتو«
آيد و   فكري درميصورت مفهومي منحصراً  برگردانيم و از نيروي فكري يا رواني به»درك

 انديشد، رساند از لحاظ اينكه مي ، من روحي را مي»منه«. ناميم  مي»خرد«  آن را معموالً،درنتيجه
اوشتانه نيز .  وجود دارد(mainyu) آيد كه در مينيو مي Vman »من« ةاست، از ريش» ور انديشه«
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به . شود  ترجمه مي»جان حياتي« يا »نيروي حياتي«ي ايراني است، كه به ها اي خاص زبان واژه
اين مفهوم نيز همانند مفاهيم . رود يقين اين اصل زندگي مادي است كه همراه با جسم از ميان مي

 روان، مسئول كردار انسان (Vurvan) ةاز ريش» اورون« ةواژ.  به پيش از زردشت تعلق داردقبلي
 اوست، پس از مرگ اين روان است كه پاداش بهشت يا ةاست و گزينش خوب و بد برعهد

سر  ه و در بهشت بدپيوند شي او ميورفَروان مرد پرهيزگار به . دارد  دوزخ را دريافت ميةپادافر
معني   در اوستا به»دئنا«. بيند لي روان دوزخي مرد به تنهايي در دوزخ رنج و ستم ميبرد، و مي

اين نيرو را آغاز و انجامي نيست و اهورامزدا آن را در .  و دريافت روحاني انسان است»وجدان«
نهد تا او را از نيكي و زشتي كردار خويش آگاه سازد و نيكي را بستايد و بدي را  تن انسان مي

 پس از .اگر انساني به اين نيروي درون دست يابد هرگز به بدي دست نخواهد برد. هش كندنكو
شود و او  روان مرد پرهيزگار ظاهر مي درگذشت انسان در جهان ديگر، دين چون دختري زيبا بر

وي  را راهنما خواهد بود، بر مرد بدكردار نيز چون زني پتياره در خواهد آمد و كردار بد او را بر
كند،   تميز را اداره مية نيروي درك و حس انسان است و حافظه، هوش و قو»بئوده«. واهد نمودخ

معني دقيق گوش   به»اوشي«. پيوندد ماند و به روان مي  اين نيرو نيز پس از مرگ زنده ميظاهراً
خصوص  گيرد، و اين همان معنايي است كه به است كه معناي شنوايي و فهم و شعور را مي

تر از جسم دارد  نيز معنايي وسيع» كهرپ«. كند ابراز مي) هوش ((hos) پهلوي ةال واژاستعم
)  التين، جسم، تنCorpusبرابر با ( چون و چرا چنين باشد طرزي بي هرچند معناي نخستين آن به

ويژه هيئت  دهد به  سايه و هيئت را نشان مي(Krp)طور كه معادل سنسكريت آن كرپ  اما همان
 كه »تنو«عنوان غيرجسم معين نمايد و باالخره  تواند شخصيت فرد را به  نيز ميkehrpزيبا را، 

  )١ -نگاه كنيد به نمودار( همان وجود مادي انسان است
  

  دين گاهاني

هاي زردشت در چند قرن بعد فرو   كه اين ساختار ديني در برابر اصالحات و نوآورياستطبيعي 
 و در ودكرد به حاشيه ر يد حيات بود و ابالغ رسالت ميريزد، يا براي مدتي كه زردشت در ق

هاي ناب زردشت، گاثاها، كه همپرسگي او با  سروده. اي از سايه روشن قرار گيرد هاله
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شناخت  اين دين هم در بخش كيهان. گاهاني را شكل داد  يا،اهورامزداست، دين زردشتي نخستين
ها و   آموزه،زردشت با تمام قدرت. هاي جديد و خاص خود را داشت شناخت آموزه و هم انسان

ايزدستان نهفته در دين ايراني نخستين را به كناري نهاد و عناصر ديني خاص خود را وارد 
 بدين معني كه .تثليت بود اي سايه روشن از ساختار ديني او نيز ثنويتي قرار گرفته در هاله. ساخت

  .مان اهورامزدا بودندأدادند، خود فرزندان تو كه ثنويت گاهاني را شكل مي ،انگره مينو و سپند مينو
 

 
 

ها و صفات   نيز، كه جلوه»مرگ مقدس بي«مينو، شش امشاسپند ديگر يا   سپندعالوه بر  
 ،اي مينوي برعهده داشتند و هم  وظيفه،اهورامزدا بودند، پا به عرصه گذاردند، اين امشاسپندان هم

بهمن يا وهومنه .  اهورامزدا بودندةگان بيعت نگهبان يكي از مخلوقات شش جهان طةدر عرص
(vohu manah) سنجد و  هان كردار مردمان را ميج اهورامزداست كه در پايان ةبدترين جلو

 ،سوي خداوندست، معني نام او انديشه و منش نيكوست و در اين جهان راهنماي زردشت به
معني بهترين راستي، كه از نيروي خرد   به(asa-vahista)رديبهشت ا. پايد انسان و گله و رمه را مي

 (xšahra-vairya)شهريور. پايد او نگهبان مرغزارهاست و آتش را مي. است  اهورامزدا آفريده شده
 سپندارمند. معني شهرياري مطلوب است، او نگهبان فلزات و مظهر شهرياري اهورايي است به

(Spanta-armaiti)آفريدگان و دختر ةدهند  و فداكاري مقدس است، او پرورشهديشمعني ان  به 
معني تماميت و كمال است و در   به(haurvatat)خرداد . اهورامزدا و خود ايزد بانوي زمين است

  .ها مرگي است و نگهبان گياهان و خوردني معني بي  به(amertat)امرداد . ها زمين نگهبان آب
ند به نوعي سه خويشكاري طبقاتي حاكم در دين ايراني  مهم اينكه اين شش امشاسپةنكت  

ره ث خش-٢ ؛خويشكاري روحاني و فرمانروايي:  اشه و وهومنه-١ :بخشند نخستين را تداعي مي
  .بخشي بركت  خويشكاري توليد و، خرداد و مرداد-٣ ؛خويشكاري جنگاوري: ويرئيه
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آتش . (aesma)، خشم (aka-manah) اكومن :اند جملهآن اهريمن نيز ديوان را آفريد كه از   
 عناصر ةدر نبرد ميان پيروان اشه و پيروان دروغ هم. مقدس مظهر زميني اشه يا پرهيزگاري است

  ).٢ نگاه كنيد به نمودار. (هستي حق گزينش و اختيار دارند و اهورامزدا داور نهايي است
  

  )خرأيا اوستاي مت(دين زردشتي نو 

 اولين اقدام جدي مخالفان زردشت آن بود ، دين او به مردمانپس از مرگ زردشت و واگذاردن
هاي زردشتي  اي زيركانه وارد آموزه گونه هاي پيشين خود يعني دين ايراني نخستين را به كه آموزه

 تا هم دين جديد را به مردمان عرضه دارند كنندسازند و ميان اين دو آئين به نوعي سازش برقرار 
خر شكل أاز اينجا بود كه زردشتي نو يا اوستاي مت.  دوباره جاني بخشندهاي كهن را و هم آموزه

گرفت؛ يعني همان منبع اصلي ما براي بازسازي دين ايراني نخستين كه براي هر پژوهشي در اين 
گرا بود كه در  طرح دين اوستاي جديد همان طرح دوآليستي يا دوگانه. آيد كار مي هحوزه سخت ب

اهورامزدا را، كه در اينجا با . آرايي كرده بودند  اهريمن صف،در سوي ديگر اهورامزدا و ،يك سو
 ايزداني كه در ؛كردند سپندمينو يكي شده بود، شش امشاسپند و تعداد كثيري از ايزدان حمايت مي

. زدند و در زردشتي نو نيز جايگاهي همتراز اهورامزدا داشتند دين ايراني نخستين حرف اول را مي
  .كردند حمايت مي  ديوةانگره مينو شش كمال عالوه بر نيز اهريمن را

  )مظهر دروغ( انگره مينو =)مظهر اشه( سپندمينو= هرمزد
   كمال ديوان=ندانپامشاس

   اكومن=وهومنه
   اندر=ارديبهشت

   ساوول=شهريور
   ناگهيس=سپندارمنه

   تريز و زريز=خرداد و مرداد
شتر دستاورد دين هند و آريايي نخستين  زردشت بودند و بيةاما ايزداني كه طرد شد  

: ند ازا ترينشان عبارت آمدند، يكي پس از ديگري در زردشتي نو راه يافتند كه مهم حساب مي به
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 كه در اين (Vayu) واي  و(tistrya) تيشتر ؛(var hrayna) بهرام ؛(Anahita) ناهيد ؛(Mitra)مهر 
شود كه آنها را  كنندگان خواسته مي يزش اي كه از هگون  بهيافتند مهر و ناهيد اهميت بيشتري ،ميان

همين دو ايزدند كه سه خويشكاري اصلي يعني روحانيت، . چونان و همتراز اهورامزدا بستايند
گانه هند و  كشند هرچند كه ديگر از تقسيم قدرت سه دوش مي جنگاوري، و توليد را همچنان بر

  ).٣نگاه كنيد به نمودار . (اروپايي خبري نيست
  

  )م. ق400 تا 550(اي متقدم  دين كتيبه

) م. ق٢٠٠/ ٣٠٠ م تا محتمالً. ق٦٠٠ از محتمالً(اي كه زردشتي نو شكل گرفت،  در دوره
 هخامنشي كه براي اولين بار قلمرو شهرياري ة يعني سلسل؛راند اي مقتدر در ايران حكم مي سلسله

توان زردشتي خواند، چرا كه  هان اين سلسله را نميشا. لنهر رسانيدءاالنهرين به ماورا بين ايران را از
اي را  ها و اختالفشان با زردشتي گاهاني يا زردشتي نو، چنين اجازه شواهد زباني، يعني همان كتيبه

هاي برجاي مانده از   كتيبه-طلبد اي ديگر را مي  موضوعي كه خود گفتار و مقاله-دهد به ما نمي
خر زماني و به لحاظ انتسابشان به شاهان صدر دوران أ و تشاهان هخامنشي را به لحاظ تقدم

كنند و از  خر تقسيم ميأهاي متقدم و مت هخامنشي و شاهان اواخر اين سلسله به دو بخش كتيبه
به اثبات رسانيد، ) قديم يا جديد(توان انتساب شاهان هخامنشي را به كيش زردشتي  آنجا كه نمي
. خر بناميمأاي متقدم يا مت ها را دين كتيبه يبهو آرا آمده در اين كتتر آن است كه عقايد  پس محتاطانه
شناسي شاهانه يا ممالك مفتوح خالي كنيم،  ها را از دستاوردهاي نظامي يا نسبت اگر اين كتيبه

، باقي زند  كه حول محور اهورامزدا دور مي،مباحث مربوط به اخالق شاهانه و اعتقادات ايشان
مظهر و ( اهورامزدا -١: گونه برشمريم توانيم اين اي متقدم را مي  دين كتيبههاي  مشخصه.ماند مي

انسان و شادي براي انسان و حاكم بر كل هستي است، هموست كه زمين و آسمان ) پشتيبان ارته
 -٢ ؛ نيايشةترين بغان است و شايست او بزرگ. ييد زدأ تهرمرا خلق كرد و بر پادشاهي هخامنشيان 

نگاه كنيد ( . به آتش پاك بايد احترام كرد-٤ ؛اند  بغان در برابر ديوان-٣ ؛بر دروغ استارته در برا
 )٤ به نمودار
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  )م. ق200 يا 300 تا 400(خر أاي مت دين كتيبه

هاي  هاي متقدم است، با اين تفاوت كه در كتيبه هاي كتيبه هاي اين دين نيز همانند ويژگي مشخصه
رود  ي براي اولين بار سخن از دوبغ يا ايزد يعني مهر و ناهيد ميخر هخامنشأمتعلق به شاهان مت

 اهورامزدا پشتيبان -١:مند است سزا بهره ويژه مهر از اهميتي به كه همكاران نزديك اهورامزدايند و به
 ؛ وجود دوبغ جديد مهر و ناهيد-٤ ؛ بغان در برابر ديوان-٣ ؛ ارته در برابر دروغ-٢ ؛ارته و مظهر

  ).٥نگاه كنيد به نمودار . ( پاك بايد احترام كرد به آتش-٥
  

   ساسانيةدين دور

اي بودند كه وحدت سياسي و آئيني را به لحاظ   هخامنشي دومين سلسلهةساسانيان بعد از دور
 بر ايران حاكم ساختند و اين وحدت را جايگزين  خودموقعيت سياسي و ژئوپوليتيك

 شاه در اين ،به لحاظ سياسي و ديني. نيان كردندعهد اشكا) كردگ خودايي(الطوايفي  ملوك
 » اردشير بابكانةكارنام« متن ربناب.  موبد بود- يعني شاه؛ شخصيتي ديني و سياسي داشت،سلسله

و توليد است و اين ) ارتشتاري( فرمانروايي اردشير در واقع مظهر سه نيروي اجتماعي روحانيِت
 شهرياري در آسياي ة است كه مبتني بر سنت ديرينها و نيروها در شاه  قدرتةوحدت يافتن هم

اما دين زردشتي در اين دوره چه . غربي، يعني آشور و بابل است كه به وام به ايرانيان رسيده بود
) مينوي خرد، زاد سپرم، بندهشبراساس كتب مهم پهلوي، (در اين دوره : هايي داشت مشخصه

س آن أ تثليثي كه در ر؛آورد بي است، سربرمي كه برگرفته از الگوي آسياي غر،تثليث جديدي
بنابر اطالعاتي كه از . مان هرمزد و اهريمن بودأپدر تو يا خداي زمان قرار داشت و همو» زروان«

  :هاي مهم دين ساساني را چنين برشمرد توان ويژگي آيد مي  ميتدس هكتب پهلوي ب
  

 
 



 

  

  شناسي ايران فرهنگ عامه و مردم448

 ،ب هستي را در خود گرو داشت، خوبي جوانة هستي و همةاو هم. وان بودزر در آغاز تنها -١
  . بدي، روشني و تاريكي، ماده و مينو

آرزوي فرزند كرد تا او را فرمانرواي جهان سازد، اما داراي ) هزار سال يك(زمان درازي   او-٢
ي مقدس او هرمزد پديد زوآنگاه از ترديد او اهريمن و از آر فرزندي نشد و ترديد رواداشت،

ناچار فرمانروايي جهان را از آن  هر زهدان پدر دريد و به نزد پدر رسيد و باهريمن زودت. آمدند
زروان يازمان در  .عنوان فرمانرواي روحاني هستي برگزيده شد خويش ساخت و هرمزد نيز به

كرانه، زمان  هرمزد از زمان بي. كرانه خوانند را همان بي فوق هرمزد و اهريمن قرار داشت كه آن
مند دوازده هزار سال  زمان كرانه. خوانند از ساخت كه آن را زمان درنگ خداي ميمند را فر كرانه
  .است

 موجودي هرمزدي و مقدس ةپس ماد. آفريند  در اساطير زردشتي هرمزد جهان مادي را مي-٣
  .است

 در نه هزار سال نبرد، سه هزار سال اول همه به كام هرمزد است، سه هزار سال دوم -٤
 هرمزدي و اهريمني باشد و در سه هزار سال سوم اهريمن به شكست كامل درآميختگي نيروي

  .رسد مي
بهمن، ارديبهشت، شهريور، سپندارند، : اند گانه آفريند كه شش  نخست امشاسپندان را مي، هرمزد-٥

  .اند آفريند كه نگهبان جهان مينوي و مادي خرداد، مرداد، او سپس ايزدان مينوي و مادي را مي
  .آفريند كه هر يك وابسته به ديگري است سمان، آب، زمين، گياه، جانور و انسان را مي سپس آ-٦
اكومن، اندر، ساوول، ناگهيس ياترومد، : ند ازا پردازد كه عبارت  اهريمن نيز به خلق ديوان مي-٧

  .تر ديو آزاست  آنها مهمةآفريند كه از هم تريز، زريز، و بعد هم ديوان را مي
  ).٦ نگاه كنيد به نمودار.(اند اند و ثوابت همه هرمزدي اهريمني سيارات همه -٨

 دين كهن ايراني يا دين نخستين، عالوه بردر ايران باستان . آيد اي الزم مي در اينجا ذكر نكته  
 يا زمان را بسان »زروان«ها رواج داشت كه  دين ديگري در مرزهاي غربي ايران و در ميان توده

ها در ايران كهن به حيات خود ادامه داد و در عصر ساساني  اين دين توده .پنداشت خداي برين مي
آوري و اصالحات ديني زردشت تنها متوجه اديان طبيعي نبود، بلكه  دين. بار ديگر سر برآورد
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اورهاي ب اول با ةتعاليم زردشت، در مرحل. طور نامستقيم آئين زرواني را نيز مدنظر داشت هب
اين كيش در مرزهاي غربي . داد تان بود، ولي بعدها آنها را مورد حمله قرارزرواني تنها ناهمداس

مذهبي . نيز در تماس بود) و باورهاي بابلي(نجوم   با اخترماري و،ايران رواج داشت، از همين رو
صورت رقيب   بهها  تا قرنووري روم گرديد تيسم در امپراي باعث انتقال مهر و آئين ميتراكه بعداً

 ها اي بود از آنچه استاد ما مهرداد بهار بعد از سال اين طرحي كلي و خالصه. درآمدمسيحيت 
  .باب اديان كهن ايراني ارائه داد مل و تدقيق درأانديشه و ت

  

  ١نمودار              

  
   ديني در آسياي غربي-اي اسطوره ساختار تفكري      ديني هند و آرياي-اي ساختار تفكر اسطوره

  
  )دين مهاجران آريايي به ايران يا(خستين دين ايراني ن

  
  شناسي  بخش انسان-٢       بخش كيهان شناخت-١    
  ي نيروهاي ماد-٢ نيروهاي مينوي انسان    -١   فرمانرواييةجنب/  اهوره-ميتره    
  تن      اهو     جنگاوريةجنب/  وايو-ورثرغنه    
  كهرپ      ويانه              
  منه      خرتو    بخشي  بركتةجنب/ آناهيتا و دونانگهيثيه    
  اوشتانه                    

  روان
  دئنا                    
  بئوده                    
  اوشي                    
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  ٢نمودار 
  دين گاهاني           

  
   انسان، جهان، قيامت-٢       بخش كيهان شناخت-١        
  انسان    جهان     قيامت            اهورامزدا         

  تثليث      
  انسان صاحب خرد و اختيار           انگره مينو  سپنته مينو 

  دين براي راهنمايي انسان                                        وهومنه          اكومن  

  .در جامعه انساني سه طبقه وجود دارد                خشم           هيشت  واشه  

  ي انسان انديشه و گفتار و كردار نيك استراهنما     خششره ويزئيه                                                   

  .جم خوردن گوشت را به انسان آموخت و گناهكار شد           سپنته آرميتي                                        

  هورتات  
  امرتات  
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451   طرحي كه بهار درانداخت

  ٣نمودار           
  )اوستاي متاخر( دين زردشتي نو        
   بخش انسان، جهان، قيامت      شناختي بخش كيهان    
  ئنويت يا آئين دوبن    

   وجود بهشت و دوزخ ر    نصجهان مركب از چهار ع        انسان داراي جبر و اختيار     انگره مينو                اهريمنينوسپندم  اهورامزدا    
  آتش، باد، خاك، هوا        كماله ديوان                  امشاسپندان     
  اكومن     بهمن    

  اندر        ارديبهشت
  ساوول        شهريور

  ناگهيس        سپندارمند
  تريز    خرداد    

  زريز         مرداد

  
  ٤نمودار           
  اي متقدم دين كتيبه               
      دروغ             )اشه، نظم هستي(ارته       
  ديوان            بغان        
  اهورامزدا مظهر و پشتيبان ارته و آفريننده كل هستي  

  
  ٥ر نمودا          
  اي متاخر دين كتيبه                
  ثنويت       پشتيبان و مظهر ارته اهورامزدا  
  دروغ        )اشه يا نظم هستي( ارته    
  ديوان          بغان      
  بغان          
  ناهيد    مهر        
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  ٦نمودار           
  دين ساساني          
  )خداي زمان يا(وان رز              
                
  اهريمن    تثليث    اهرمزد      
  اكومن        بهمن      
  اندر      ارديبهشت      
  ساوول        شهريور      
  )ترومد(ناگهيس        سپندارمند      
  تريز        خرداد      
  زريز        مرداد      

  
  منابع

  . ۱۶۷ ص، ۱۳۷۵، تهران، نشر چشمه، اديان آسياييبهار، مهرداد،  -
  . ۱۶۷ ص، ۱۳۷۶، نشر چشمه، از اسطوره تا تاريخبهار، مهرداد،  -
  . ۲۹۳ ص، ۱۳۶۹، تهران، توس، بندهشداد، بهار، مهر -
  .۲۴۹ ص، ۱۳۶۲، تهران، توس،  در اساطير ايرانيپژوهشبهار، مهرداد،  -
  .۱۶۳۷ ص، ۱۳۵۶، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، )۱( ها ابراهيم،يشت داوود،رپو -
  . ۲۸۱ ص، ۱۳۶۳، تهران، انتشارات توس، مينوي خردتفضلي، احمد،  -
  . ۵۷۶ ص، ۱۳۶۶  مطالعات و تحقيقات فرهنگي،ةسسؤهاي زاد سپرم، م گزيده مدتقي،راشد محصل، مح -
  . ۲۰۹ ص، ۱۳۵۴ ، تهران، انتشارات بنياد فرهنگ ايران،دين ايراني، ۱بنونيست  سركاراتي، بهمن، -
  . ۱۹۳۹ ص، ۱۳۵۶آموزگار، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ژاله ، ايران باستانموله،  -
  .۱۳۷۷فرهنگ، تهران، نشر آگاهان ايده، منوچهر، هاي ايران،  گئو، دينويدنگرن،  -
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