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  چكيده
شناسـان و   شناسـان و فرهنـگ   چـون ديـن   هـم  ،گـران گونـاگون   هاست كـه پـژوهش   سال
به پژوهش دربارة دين زرتشت از آغـاز تـاكنون پرداختـه و     ،شناسان شناسان و باستان زبان
دسـت   ن بـه آن بـه  اي از اين دين و باورمنـدا  هاي ارزنده ها آگاهي پردازند. اين پژوهش مي
هـاي گـاه    نـد تـا گوشـه   ا كه در تـالش هستند گراني  هنوز هم پژوهش ،حال دهد. بااين مي
چندان دور  هايي نه هاي گوناگون روشن كنند. اگر سال چندان روشن اين دين را در دوره نه

بيـان    هـاي دينـي زرتشـتيان بـه     هاي تاريخي و نيـز مـتن   گران صرفاً براساس متن پژوهش
شناسـي و   هـاي باسـتان   پرداختنـد، امـروزه كـاوش    هـاي خـود در ايـن زمينـه مـي      ديدگاه
نو بر اين دين درگـذر زمـان    يگران آمده است تا پرتوي هاي آنان به ياري پژوهش پژوهش

هـاي   هـاي تـاريخي و دينـي از كـاوش     بر مـتن  هايي كه افزون انداخته شود. يكي از كتاب
جني رز است كه  نوشتة گري درآمدي بر زرتشتي كتابت شناسي نيز بهره گرفته اس باستان

گـر   پـژوهش بانو جنـي رز   منتشر كرده است. 2011تاريس آن را در سال  بي انتشارات آي
 وا پيـاپي  پژوهشـي  هـاي  فعاليـت  گـر  بيـان  او پژوهشي است و كارنامةآيين  ميدان دين و

 چنـد  از ارزنده ينديابر گري زرتشتي بر درآمدي كتاب بنابراين است ايرانيان دين زمينة  در
 است كه كتابي نو در اين ميدان اين كتاب درعين .است زمينه اين در وا پژوهشي فعاليت سال

 كـه بايـد جـامع نيسـت و     چنـان  ،گري بر آن نهاده شده اسـت  و عنوان درآمدي بر زرتشتي
  شود. مي تاب پرداختهنقد و بررسي اين ك ايرادهاي چندي به آن وارد است كه در اين مقاله به

  .آيين زرتشتي، تاريخ، ايران باستان :ها كليدواژه
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 مقدمه. 1

هاي اروپايي براي ارتبـاط بـا ايـران نماينـدگان      در ايران دولت انبا برآمدن حكومت صفوي
كردنـد. ايـن نماينـدگان بـراي      سپار ايران مي و مذهبي خود را ره ،سياسي، نظامي، بازرگاني

و  ،بردن از ايران ناچار بودند با زبان، فرهنـگ  تر و بهره و رخنة هرچه بيش ارتباط با ايرانيان
پرداختند كـه نخسـتين    آشنا شوند؛ بنابراين به فراگيري زبان فارسي مي خيم ايرانيان خوي و

گام براي آشنايي اين نمايندگان بـا فرهنـگ و خـوي و مـنش ايرانيـان بـود. جالـب اسـت         
سعدي را  گلستانپرداختند در نخستين گام كتاب  ن فارسي ميغيرايرانياني كه به آموزش زبا
اوت وينوسـكي   يالديهفـدهم مـ   قرن كه در آغاز چنان ؛كردند به زبان خودشان ترجمه مي

سعدي را به زبان لهستاني ترجمه كرد (بنگريـد بـه    گلستانگر لهستاني،  نويسنده و پژوهش
هـا آنـدره دوريـه فرانسـوي نيـز       ). در همـين سـال  120 - 119: 1388پور خشگرودي  نيك
) و نيز 15: 1372سعدي را به زبان فرانسه برگرداند (بنگريد به اوركاد  گلستانهايي از  بخش

 گلسـتان اَدم اُلئاريوس آلماني كه ازسوي دولت دانمارك در هيئتي راهـي ايـران شـده بـود     
 گلستان ،درواقع .)19 - 18: 1389وسن سمآآلماني ترجمه كرد (بنگريد به  زبان سعدي را به

هاي ايران براي آموزش بود كتابي بود كه غيرايرانيان نيـز از آن در   خانه كه متن درسي مكتب
بردند و پس از يادگيري زبان فارسي، در نخستين گـام همـين    آموزش زبان فارسي بهره مي

 گرداندند. كتاب را به زبان خودشان برمي

 ،هاي فارسي نـو  د و نه متنزدست به كاري بزرگ  رون فرانسويها بعد آنكتيل دوپ سال
را به  اوستاراه با دستور داراب مطالعه كرد و  را در سورات هند هم كهن ايراني هاي متن بلكه

در پـاريس منتشـر    1771و در سال اكتاب  .)15: 1372زبان فرانسه ترجمه كرد (اوركاد 
هـاي   به زبان فرانسه خـوني تـازه در رگ   وستاا). ترجمة Anquetil du Perron 1771شد (
شود با اين ترجمه ولتر از خواب غفلت بيدار شـد و   كه گفته مي شناسي دميد چنان ايران

 ويژه فرانسويان به شناخت تاريخ و فرهنگ ايـران فزونـي گرفـت     نيز توجه اروپاييان به
  ).1395(ميري و آريامنش 

 اوستانيز به ترجمة  .)Darmesteter 1877; 1883; 1960پس از آنكتيل دوپرون، دارمستتر (
) و Haug 2013به زبان فرانسه دست زد و از آداب پارسيان در هندوسـتان نوشـت. هـوگ (   

گراني بودند كـه در ايـن زمينـه بـه      ) نيز دو تن از پژوهشWest 1880ادوارد ويليام وِست (
تون پهلوي بـه مطالعـه پرداختنـد و    تر دربارة م پژوهش و ترجمه پرداختند. اين دو تن بيش

  ها با موبدان همكاري كردند. براي انتشار آن
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هاي اوسـتايي چنـدان بـه فعاليـت      زمينة پژوهش در يالديهجدهم م قرنپارسيان تا 
گـران پارسـي تهمـورث انكلسـاريا      داران پـژوهش  طاليـه  ،حـال  بـااين  ؛نپرداخته بودنـد 

)Anklesaria 1956(،    جهـانگير تاواديـا)Tavadia 1956(،  ) اونـواالUnvala 1922(،  و دابــار
)Dhabhar 1909; 1923; 1932را  يپهلـو  يـات زبـان و ادب كـه تاواديـا كتـاب     ) هستند. چنان

به فارسي  1348آبادي آن را در سال  الدين نجم تر سيف ) كه سپسTavadia 1956نگاشت (
قـرون  از روايات ايرانـي را در   بسياري ةاونواال و دابار متن و ترجم ،چنين ترجمه كرد. هم

زمينـة آيـين زرتشـتي بـه فعاليـت       كردند. مودي نيز در منتشرشانزدهم و هفدهم ميالدي 
هـا منتشـر    هـاي آن  اي دربارة آيين زرتشتي و رسم و رسوم هاي ارزنده پرداخت و پژوهش

  ).Modi 1922; 2004كرد (
بسياري دربارة آيـين و   هاي گران سرشناس غربي است كه پژوهش مري بويس از پژوهش

بختانـه   كه خـوش  )Boyce 1975; 1977; 1996; 2001آداب و رسوم زرتشتيان انجام داده است (
و نيـز   تاريخ كيش زرتشـت توان به كتاب  برخي از آثار او به فارسي ترجمه شده است كه مي

ي زاده بـه فارسـ   اشاره كرد كـه هـردو را همـايون صـنعتي     چكيدة تاريخ كيش زرتشتكتاب 
هاي ايـران   ). نيبرگ نيز كتابي ارزنده با عنوان دين1377بويس  ؛1375برگردانده است (بويس 

برگردانده اسـت   فارسي آبادي آن را به است كه نجمجا گذاشته  باستان در اين ميدان از خود به
  .)1383(نيبرگ  دهد هاي ايران به خواننده مي اي دربارة دين و اطالعات ارزنده
زمينة آيـين زرتشـت    استاد كرسي مطالعات زرتشتي دانشگاه لندن نيز در الموت هينتس

). جـان  Hintze 2002; 2005; 2007; 2009; 2013اي انجام داده است ( هاي ارزنده وهشژپ
 Hinnellsاسـت (  انجام داده اي هاي ارزنده شناسان پژوهش چون ديگر ايران هينلز نيز هم

 The Spirit of Zoroastrianismتوان به كتاب  مي ،چنين هم ).2005 ;2000 ;1996 ;1985 ;1980
). يكـي از جديـدترين   Skjærvø 2012گـر سرشـناس اشـاره كـرد (     نوشتة شروو پـژوهش 

كوشـش مايكـل    گرايي است كه به ها دربارة زرتشتيان و آيين زرتشتي، كتاب زرتشي كتاب
منتشـر   2015در سـال  دينشاه وواينا با همكاري آنا تسـمان  ـ  استاسبرگ و يوحان سهراب
هايي ارزنده از المـوت هينـتس و پـرودس اكتـور شـروو و       شده است و دربردارندة مقاله

گران آيـين زرتشـتي    فرانتس گرنه و جان هينلز و آنتونيو پاناينو و جني رز و ديگر پژوهش
زمينة ديـن زرتشـت و    شده در هاي انجام ). نوشتن از پژوهشStausberg et al. 2015است (

اي بلندباال و جداگانـه نيـاز    گمان كتاب يا مقاله گنجد و بي ها در اين مختصر نمي سي آنبرر
  Zoroastrianism An Introductionكتـاب گذريم و به نقـد و بررسـي    مي بنابراين از آن ؛اردد

  پردازيم. نوشتة جني رز كه كتابي دربارة دين زرتشتي و زرتشتيان است، مي
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 هدربارة كتاب و نويسند. 2

تـاريس   بي نوشتة جني رز است كه انتشارات آي Zoroastrianism An Introductionكتاب 
 2012هاي  در سال  و سپس رقعي منتشر كرده است ةصفح 304در  2011آن را در سال 

. بــانو جنــي رز دانشــيار آيــين در دانشــگاه آن را دوبــاره چــاپ كــرده اســت 2014و 
Claremont Graduate    زمينـة آيـين    رد درفودر كاليفرنيا و دانشيار مـدعو در دانشـگاه اسـتن

زمينة دين و آيين ايران باستان متمركـز   تر در هاي جني رز بيش ها و پژوهش است. فعاليت
  توان بـه كتـاب   هاي چندي در اين زمينه نگاشته است كه مي ها و نيز كتاب است و مقاله

The Image of Zoroaster: The Persian Mage Through European Eyes    اشاره كـرد كـه در
 Zoroastrianism: A Guide for theو اكتـاب ديگـر    ،چنين منتشر شده است. هم 2000سال 

Perplexed (Guides for the Perplexed)  منتشر شده است. 2011نام دارد كه در سال  
توان بـه   كه از اين ميان ميشده نيز بسيار ارزنده است  زمينة ياد هاي جني رز در مقاله

عنـوان   هـا بـه   اشاره كرد كه نخستين آن »Festivals and the Calendar«و  »Gender« مقالة
 The Wiley Blackwellوسـوم كتـاب    بيست فصل عنوان ها به فصل شانزدهم و دومين آن

Companion to Zoroastrianism  توان به مقالة مي ،چنين منتشر شده است. هم »In Praise 

of the Good Waters: Continuity and Purpose in Zoroastrian Lay Rituals «   اشاره كـرد
 Water and Caves in Ancient Iranian Religion Aspects ofدر  2011كـه در سـال   

Archaeology, Cultural History and Religion   منتشر شده است. كارنامة پژوهشي جنـي
بنـابراين كتـاب    ؛زمينة آيين ايرانيـان اسـت   و دراهاي پژوهشي پياپي  گر فعاليت رز بيان

و در ايـن  اينـدي ارزنـده از چنـد سـال فعاليـت پژوهشـي       ابرگري  درآمدي بر زرتشتي
  است. زمينه

و چهار پيوسـت و نيـز    ،فصل نُهگفتار،  دربردارندة پيش گري يبر زرتشت يدرآمدكتاب 
نـام دارد.   »زرتشتيان امـروز و ديـروز  «نامه است. فصل نخست  ها و كتاب نمايه و يادداشت

نام دارد. نـام فصـل سـوم     »ايرانيان باستان: گويندگان راستي و سازندگان بهشت«فصل دوم 
: شـهر  ايـران «است. فصل چهـارم   »دورة اشكانيدر  از سلوكيه تا سيستان انحضور زرتشتي«

عنوان فصل پنجم اسـت.   »(فرارودان) زرتشتيان آسياي ميانه«نام دارد.  »قلب ساساني جهان
گري  : زرتشتيپارسيان«نام دارد.  »ايران زرتشتيان در دورة اسالمي ،گبرمحله«نام فصل ششم 
 و اسـت  »يان امـروز تزرتشـ «نام فصل هفتم اين كتاب است. نام فصل هشتم  »در هندوستان

  نام دارد. »زرتشت امروز و ديروز«فصل نهم 
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  نقد ابعاد شكلي اثر. 3
دان كه بر آن آتشي درحال افـروختن و گُرگـرفتن اسـت و پشـت آن نيـز       تصوير يك آتش

 كـرده  ير تقريباً دوسوم جلد را پرروي جلد نقش بسته است. اين تصو ايستاده استموبدي 
رنـگ نوشـته    ة تقريباً نـارنجي گري روي زمين سوم ديگر جلد، عنوان زرتشتي است و بر يك

اي ويژه  دار آورده شده است. اين تصوير جلوه دست آن نقش مرد بال شده است كه در پايين
پشت كتاب نيز معرفي نويسنده و در خواني دارد.  به كتاب داده است و با موضوع كتاب هم

 ،دانشگاه لندن استاد مطالعات زرتشتي ،لموت هينتساچنين دو متن كوتاه از  نيز كتاب و هم
دربارة اهميـت ايـن كتـاب آورده     ،استاد مطالعات ايراني دانشگاه منچستر ،و نيز آلن ويليامز

كتاب نيز مطلوب است و تصويرها  آرايي و صفحه چاپ و صحافي قطع رقعي و شده است.
اي نيـز در ايـن    هـاي ارزنـده   نقشههاي اندك آن با كيفيت مناسبي منتشر شده است.  و طرح
  دهد. هاي خوبي به خواننده مي وجود دارد كه آگاهي كتاب
  

  نقد محتوايي كتاب. 4
گفتار و اين كتاب  كه نويسنده در پيش چنان ،دهي منطقي است كتاب داراي انسجام و سامان

 يك با گرايي زرتشتي دربارة مقدماتي هاي متن تر آورد كه بيش گويد و چنين مي مي »ايسم«از 
 حـال،  بـااين . اسـت  جهان هاي دين ترين كهن از يكي دين اين كه شود مي آغاز مهم توضيح

 و ديـن  ايـن  آغاز در چه ندارد، وجود »گرايي زرتشتي« تعريف و تفسير دربارة توافقي هيچ
 بار كند كه نخستين اشاره مي نگاري چون هرودوت و درادامه به تاريخا .بعدي مراحل در چه
 تفسير است و نوشته باستان ايرانيان رفتارهاي و باورها از ميالد، از پيش پنجم قرن اواخر در

 يالديمـ  سيزدهم و نهم قرون بين اسالمي شاعران و نگاران تاريخ و تحليل اين آيين توسط
 در نظرها اختالف و رويكردها تعدد به منابع اغتشاش اين دارد كه ادامه امروز بسط يافته و تا

  ).Rose 2011: xviiانجاميده است ( زرتشتي جوامع درون و علمي ادبيات
شود كه چه كسي زرتشتي اسـت؟   فصل نخست كتاب با اين پرسش آغاز مي ،چنين هم

 هركـدام  كه زرتشتي وجود دارد دين از ،تر شكل، اگرنه بيش دو كم دست اخير هاي سال در
چـون   مهاي متفاوتي نيز دربارة مسـائل مـرتبط بـا الهيـات هـ      ديدگاه .دانند مي معتبر را خود

  و دفن مردگان وجود دارد. ،ديني ترجمه و تفسير متن، تغيير، ازدواج بين
سـالة   اجتمـاعي حكومـت دويسـت    ـ نويسنده در فصل دوم وارد مباحث تاريخ سياسي

 بـه آيـين را در دورة هخامنشـي مـرور    شود و فقط برخي از شواهد مربوط  هخامنشيان نمي
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پـردازد و فـراز و    دورة هخامنشـي بـه آيـين مـي     هاي تـاريخي در  كند و با اشاره به متن مي
 كند تـا دريابـد كـه    كند و تالش مي زمينه و زمانة هخامنشي بررسي مي فرودهاي آيين را در

هـاي   تـر مـتن   كند كه بيش و چنين اشاره ميا .كرد تعريف آنان را با قيد زرتشتي توان مي آيا
 يكـم  داريـوش  زمـان  در ،حـال  ينباا ؛كند تاريخي تالشي براي تعريف دين هخامنشيان نمي

 خـارجي  جستارهاي و داخلي هاي كتيبه از كه ايراني بيني جهان) ميالد از پيش 486 تا 522(
 همـة  هرچنـد  هخامنشي دين براي نمونه، .دارد اوستا به زيادي شباهت ،است شده  شناخته
اي بـه   باسـتان اشـاره  فارسي  هاي كتيبه كه در چنان كند، نمي بازگو را گاهان بيانات و مفاهيم

). ايـن  ibid.: 31- 32اوسـتاي كهـن دارد (   بـا  نزديكي حال ارتباط زرتشت نشده است، بااين
تـاريخ كـيش    ةچكيـد كم در كتـاب   هاي مري بويس است كه دست ها يادآور ديدگاه نوشته

ويـژه داريـوش بـزرگ در نمـاي      هاي پادشاهان هخامنشي بـه  نوشته به سنگ باتوجه زرتشت
هاي يوناني و اسناد عيالمي  چون متن هاي تاريخي هم و در نقش رستم و ديگر متناآرامگاه 

آورد  مـي   ميـان  بودن هخامشيان سخن به رتشتيو اسناد آرامي و چيزهايي از اين دست، از ز
هـايي از ايـن    گران با ديـدگاه  همة پژوهش ،حال ). بااين196 - 195: 1373(بنگريد به بويس 

و ابينـد كـه    مـي  ل شاكد ايراد كـار بـويس را در ايـن   كه شائو چنان ؛داستان نيستند دست هم
تـوان   كه از جستارها بيش از يك تفسـير مـي   درحالي ،كند مطلوب مي به جستارها را مصادره

  ).Shaked 1995ارائه كرد (
نويسنده در نظمي منطقي فصل سوم كتاب را به حضور آيين زرتشـت در دورة اشـكاني   

هـا از او بـا عنـوان     كنـد كـه در مـتن    فصل را بـا اسـكندر آغـاز مـي    دهد و اين  اختصاص مي
آيين زرتشـت را   ،يعني در فصل چهارم ،ياد شده است. نويسنده در فصل سپسين »گُجستك«

 در كند. رز و فراز و فرود اين دين را در اين دوره واكاوي ميكند  ميدر دورة ساساني بررسي 
كنـد كـه بـرعكس ايـران،      كنـد و چنـين بيـان مـي     فصل پنجم منطقة فرارودان را بررسي مـي 

كه اين مورد را درميان روحانيان زرتشتي  ؛مراتب نداشتند  روايان محلي اين مناطق سلسله فرمان
  شده نداشتند. دهي سازمان مراتب ديد كه سلسله توان در سغد و ديگر جاهاي فرارودان نيز مي

پردازد و زندگي  دورة اسالمي در ايران ميپس از فرارودان نويسنده به آيين زرتشتي در 
كند. پس از آن بـه پارسـيان،    زرتشتيان و آيين زرتشتي را در اين دوره بررسي و واكاوي مي

هاي تقريباً متفاوت آنان را با زرتشتيان  پردازد رسم و رسوم مي ،مهاجران ايراني به هندوستان
  سنجد. ايران مي

هاي  و منطقي فراز و فرود آيين زرتشت را در زمانهافكندن نظمي منسجم  نويسنده با پي
ها را گسترش دهد و  توانست برخي از فصل نويسنده مي ،حال كند. بااين گوناگون بررسي مي
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صـورت پربـارتري بـه     شناسي و جستارهاي مربوط به آن بـه  هاي باستان بردن از يافته با بهره
كـه دورة   ،در فصـل دوم  ،راي نمونـه هاي گوناگون بپردازد. ب موضوع دين زرتشت در دوره

 ،پـردازد و بـه چنـد نمونـه     شناسي مـي  اي اندك باستانه به يافته ،كند هخامنشي را مرور مي
كند كه جلو آرامگـاهي   شده در داسكيليون آناتولي اشاره مي چون نقش دو روحاني يافت هم

 داري نگـه اسي استانبول شن اكنون در موزة باستان اند كه اين نقش هم در مراسم تدفين ايستاده
  ).see Rose 2011: Fig. 7شود ( مي

براي نمونه فصل سوم كه دربارة آيين زرتشت در دورة اشـكاني اسـت از    ،چنين هم
هـاي خوزسـتان و    برجسـته  هاي نسا و نقـش  نوشته شناسي فقط به سفال هاي باستان يافته
هـايي در سـغد پرداختـه     دان هايي در كاشان و نيز آتـش  هاي كردستان و يافته نوشته چرم

شناسـي نسـا    هاي باسـتان  توانست به ديگر يافته مي نويسندهاست، اين درحالي است كه 
ها و چيزهايي از اين دست نيز  ) و تنديس1384ها (ماسون و پوگاچنكوا  ن تكوكوچ هم

 ها با دين زرتشـت يـا ديگـر    ها به واكاوي و ارتباط آن نگاري آن بپردازد و براساس شمايل
چنـدان در   شناسي مربوط به ايـرانِ امـروزي   هاي باستان از يافته ،ها اشاره كند. درواقع دين

چـون   هـاي باسـتاني هـم    شناسي از محوطه هاي باستان است. يافته نشده اين كتاب استفاده
فـرد   بخش )، كنگاور (كام51: 1354شير همدان (آذرنوش   هاي تابوتي در سنگ سپاري خاك
جمشـيد   سـار تخـت   )، چشـمه 72: 1348 )، دستواي شوشـتر (سـرفراز  246 - 225: 1374

)Schmidt 1957: 117- 15716 - 15: 1346فـرد   بخش هاي گرمي مغان (كام )، گورهاي خمره ،(
شـير همـدان    گورهـاي گـودالي در سـنگ    ،)240 -236: 1374فـرد   بخـش  كنگاور (كام

 )،17: 1346فـرد   بخـش  (كـام چون گرمي مغان  اي هم )، گورهاي دخمه40: 1354(آذرنوش 
معبـد   )، گـور Highuchi and Takura 1994: 127چـون پـالمير (   اي هـم  گورهاي سـردابه 

چـون شـهر شـاهي شـوش      )، گور چاهي هم49: 1355چون جزيرة خارك (سرفراز  هم
)Dieulafoy 1892: 428گران براي فهم دين در دورة اشكاني  گشاي پژوهش تواند راه ) مي

 انـد نيـز   هايي كه به زبـان انگليسـي منتشرشـده    ختانه نويسنده حتي به آنباشد، اما شورب
  استناد نكرده است.

ويـدن  كه  اند، چنان هاي ناسازي دربارة دين دورة اشكاني بيان كرده گران ديدگاه پژوهش
 دين اشكانيان بسيار گنگ و ناروشـن شناس بر اين باور است كه  گر اشكاني گاردن پژوهش
تـوان تـاريخ ديـن     گيمن نيز بر اين باور اسـت كـه نمـي    ). دشن161: 1384است (شيپمان 

هايي را كه از جستارهاي گونـاگون دريافـت    توان آگاهي بلكه فقط مي ،اشكانيان را نگاشت
  ).283: 1385گيمن  بندي كرد (دشن شود دسته مي
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 آرام بـا گسـترش   گـران بـر ايـن باورنـد كـه اشـكانيان آرام       شماري ديگري از پژوهش
و از آنـان تـأثير    ندهـا تـأثير گذاشـت    هاي گوناگوني آشـنا شـدند و بـر آن    قلمروشان با قوم
كند كه نوعي تبادل معنـوي ميـان شـرق و غـرب      كه شيپمان چنين بيان مي پذيرفتند. چنان

رودان بـه اوج خـود    ). اين رويارويي فرهنگي با تسخير ميان162: 1384آغاز شد (شيپمان 
رودان باعث شد كه شاهان اشـكاني بـراي حفـظ     ميان ها در وني دينكه گوناگ چنان ،رسيد

ديـن   را كنند. اين نكته به اين معنا نيست كه شاهان اشكاني بـي اشاهنشاهي خود با آنان مد
). برخـي براسـاس نبـود اطالعـات از اوضـاع      12: 1383يا تابع سرنوشت بودند (ولسكي 

). 113: 1385اند (ابوالقاسـمي   دين دانسته توجه به ديني شاهان نخستين اشكاني آنان را بي
هايشان شـاه   نخستين بنابر شواهد سكه برخي ديگر بر اين باورند كه اشكانيانِ ،چنين هم

آمـده   خـدايان درمـي   ةشايد هم پس از مرگ درزمـر  ،دانستند را برادر خورشيد و ماه مي
تيرداد كه به احترام برادر يا پدرش او  ةچون پشت سك هم .)46: 1387فر  است (محمدي
زرتشـتي   برخـي از شـاهان اشـكاني   كند. برخي ديگر بر اين باورنـد كـه    را پرستش مي

) كه سپس 114 -113: هماندستور داد ( اوستاكه بالش يكم به گردآوري  چنان ،اند بوده
ه برخي ديگر نيز بـر ايـن باورنـد كـ     در دورة بالش سوم صورت جدي به خود گرفت.

هـاي آنـان ايرانـي اسـت و      چراكـه نـام   ،پرسـتيدند  شاهان اشكاني ايزدان ايرانـي را مـي  
 ).30: 1387انـد (هرمـان    كـرده  نامـة زرتشـتي اسـتفاده مـي     برآن از مغان و نيز گاه افزون
اي تحميـل دينشـان بـر ديگـران     بـودن آنـان هرگـز دسـتاويزي بـر      زرتشـتي  ،حال بااين
  ).هماناست ( نبوده

كـه آنـان را هماننـد     چنان ،ندارد انيبودن اشكان يبه زرتشت يباور رشمنيرومن گاگرچه 
از  كـه  نيـ ا ليـ دل بـه  انيباور است كه اشـكان  نيو بر ا كند يقلمداد م يرزرتشتيغ انيهخامنش

و مـاه   ديچـون خورشـ   هـم  يعـ يبه پرستش عناصر طب ستيبا يبودند م رانيا يرونيب ينواح
به جسـتارهاي ارمنـي چنـدان     باتوجه رشمنيگ دگاهيد، )318: 1386 رشمني(گ پرداختند يم

كه  چنان ،شناسي اشكاني است هاي دين گر پژوهش كند و اين جستارها ياري مهم جلوه نمي
 تـوان  يمـ  سـان يقد يو شـرح زنـدگان   يحيمسـ  يهـا  نامه چون سال هم يارمن ياز جستارها

و  نيآسمان و زمـ  دگاريعنوان آفر مزدا) را به اهوره ياَرمزد (صورت پارت انيكه ارمن افتيدر
. خواندنـد  يمـ  كين يزهايچ ةهم ةو اغلب او را با لقب آورند دنديپرست يم زدانيا ةپدر هم

صـورت   بـه  زيهئورتات و امرتات ن شيو ستا ستودند يم نيبان زم نگاه نوانع سپِندرمت را به
بنـابراين   ).114 - 113: 1386 سي(بـو  شـود  يمـ  دييـ تأ اهـان يگذر نـام گ  و از ره ميرمستقيغ

  هاي كتاب است. شناسي يكي از ضعف هاي باستان بردن اندك از يافته بهره
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كه نويسنده به دين زرتشت در دورة ساسـاني   بينيم نيز مي سپسيندر فصل اين نقص را 
است كه شناسي اندكي استناد شده است. اين درحالي  هاي باستان پردازد كه در آن به يافته مي
هاي  هاي گذشته از كاوش هاي چندي مربوط به آيين زرتشت در دورة ساساني در سال يافته

ي غيـر از فارسـي منتشـر    يها ها نيز به زبان هاي آن دست آمده است كه مقاله شناسي به باستان
اي گذرا هم نكرده است. بـراي   ها اشاره يك از آن اما شوربختانه نويسنده به هيچ ،شده است

هاي خود را در محوطة بنديان درگز خراسان بـه زبـاني    مهدي رهبر دستاورد كاوش ،نهنمو
هـاي ارزنـده و نيـز مطالـب      ) كه اتفاقاً يافتهRahbar 2008غير از فارسي منتشر كرده است (
اسـت.   اي نكـرده  اين موضـوع هـيچ اشـاره    اما نويسنده به ،مهمي دربارة دين زرتشت دارد

زنبق كه  ةدركنار در خصوصي تاالر، در غرب، نقش سه بوتكند  مي كه مهدي رهبر بيان چنان
دار و  ها در پشت سر زني با لباس بلنـد چـين   شود. اين بوته هركدام پنج برگ دارد ديده مي

دار  چـين  ة، او در تـاالري كـه پـرد   اسـت  هايي كه تا مچ دست را پوشانده نقش شده آستين
اي در دسـت دارد و درحـال    اسـت. زن كـوزه  مجللي دارد به انجام مراسم مذهبي مشـغول  

  .)14: 1376يقيناً اين بانو آناهيتاست (رهبر  ؛ريختن آب به زمين است
هـايي   آباد فارس به يافت پيكرك شناسي در محوطة حاجي هاي باستان كاوش ،چنين هم

متـر ارتفـاع،    سانتي 31 كهبعدي  صورت سه  گچي بهاست  ها پيكركي انجاميد كه يكي از آن
. فقط قسـمت نـاچيزي از گـردن زن    داردمتر ضخامت  سانتي 7/12و  ،متر پهنا سانتي 9/17

بـا   داري بلنـد چـين   و پيـراهنِ ادار يقه قرار دارد، بـاقي مانـده اسـت.     كه باالتر از لبة مهره
 كه دست چپ زن روي سينة چپش قـرار  چين بر تن دارد. باوجود اينپرهاي بلند و  آستين

مشاهده است. دست  وضوح از زيردست قابل انده است، برجستگي آن بهگرفته و آن را پوش
ها بيش از  ، روي زانوي راست قرار دارد. شانهاست رفته  بين راست كه انگشت شست آن از

 و بـه طـرف داخـل حركـت كـرده اسـت       ،، زانوي راست كمـي خـم شـده   استحد پهن 
)Azarnoush 1994: 123-124(بلندمرتبـه در ديـن زرتشـتي     ايزدبانوانآناهيتا از دانيم كه  . مي

هـاي   است. در گزيـده و ستايش شده اوستايي و پهلوي بارها از او ياد  هاي است كه در متن
براي جلوگيري از آسـيب   اسپندارمذراه  همزادسپرم از آناهيتا با صفت اردويسور ياد شده و 

  ).25: 1366 زادسپرم يها يدهگزآيد ( جادوگران و اهريمن به زمين مي
اهـداف   جهتافتد كه در اي در آيين زرتشتي اتفاق مي در دورة ساساني تغييرات عمده

بخشـي بـه    سياسي و منافع موبدان و شاهان است. در اين دوره ايـزدان بـراي مشـروعيت   
زرتشـتي مخالفـت و    ةشوند، و در تعاليم اين دور شاهان ساساني در شكل انسان ظاهر مي

شود و جاي آن را حضور پررنگ ايـن   زرتشتي به فراموشي سپرده مي مبارزه با ايزدان پيش
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و ديگـر آثـار هنـري     ديني هاي عنوان دستياران اهورامزدا (خداي بزرگ) در متن خدايان به
بر جايگاه بلنـد و واالي آناهيتـا در    افزونساساني  ةگيرد. در دور ها مي نگاره سنگ چون هم

جايگـاه ايـن    اسـت  شـده   ساساني به آن اشـاره  ةردو ديني هاي دوران ساساني كه در متن
رسد كه ديهيم شاهي را بـه شاهنشـاه ساسـاني     اي مي اندازه حتي در دورة نرسي به ايزدبانو
 كـرد.  اين درحالي است كه معموالً شـاه ديهـيم را از اهـورامزدا دريافـت مـي      ،كند اهدا مي
گـران در ايـن    اري بـه پـژوهش  شناسي كمك بسي هاي باستان مندشدن از يافته بهره ،درواقع
  كند. ها مي زمينه

توان به فصل پنجم اشاره كرد كه نويسنده به دين زرتشـتي   هاي كتاب مي از نوآوري
از قلمرو سياي ايران بودند  يهاي مختلف بخش هايي كه در دوره در فرارودان و سرزمين

پردازد. برخالف برخي از نويسندگان كه براي مطالعة دين زرتشتي به ايرانِ امـروزي   مي
رونـد، رز فصـلي را بـه ايـن      كنند و از مرزهاي ايرانِ سياسيِ امروز فراتر نمي بسنده مي

شناسـي ايـن سـرزمين را بررسـي و      هـاي باسـتان   قلمرو اختصـاص داده اسـت و يافتـه   
  كرده است. اكاويو

تـر گفتـه    كه پيش چنان ،حال بااين ؛عنوان و فهرست كتاب با محتواي كتاب منطبق است
شناسي كتاب را  چون باستان بردن از جستارهاي گوناگون هم توانست با بهره نويسنده مي ،شد

  تر كند. جامع
ز تصـويرهاي  و نيـ  ،هـاي باسـتاني   تصوير يافته نامه، واژه جني رز در اين كتاب از نقشه،

هاي زرتشتيان هنگام انجام مراسم ديني بهره برده است. كتاب دربردارندة سه  مربوط به رسم
 هاي تـاريخي  شهرهاي يادشده در متن هنقشه است كه در يك نقشه از اين سه نقشه نويسند

هاي مهم سـغد و   هاي گوناگون ايران مشخص كرده است. در نقشة دوم محوطه در دوره را
ا مشخص كرده است و در نقشة سوم شهرهايي مشخص شده است كه زرتشتيان خوارزم ر

است كه در  اي نامه اي ارزندة اين كتاب واژهه كنند. از ويژگي اكنون در آمريكا زندگي مي هم 
هـاي اختصاصـي مربـوط بـه آيـين زرتشـت        پايان كتاب آورده شده است و در آن به واژه

  ده است.ها را شرح دا پرداخته و هريك از آن
  

 گيري نتيجه. 5
هاست كه به پـژوهش دربـارة ديـن زرتشـت از آغـاز تـاكنون        گران گوناگون سال پژوهش

از اين ديـن و باورمنـدان بـه آن    اي  هاي ارزنده ها آگاهي پردازند. اين پژوهش پرداخته و مي



 11آيين زرتشتي   نقد و بررسي درآمدي بر 

هاي گاه  تا گوشه اند كه در تالش هستند گراني هنوز هم پژوهش ،حال دهد. بااين دست مي به
هـايي كـه    هاي گوناگون روشـن كننـد. يكـي از كتـاب     چندان روشن اين دين را در دوره نه

 كتـاب اسـت   شناسي نيز بهره گرفتـه  هاي باستان هاي تاريخي و ديني از كاوش بر متن افزون
 كتـاب  صـحافي  و . طراحـي جلـد و چـاپ   نوشتة جني رز اسـت  گري درآمدي بر زرتشتي

. اسـت  شـده  منتشـر  مناسـبي  كيفيـت  بـا  آن انـدك  هـاي  طرح و تصويرها و است مطلوب
  .دهد مي خواننده به خوبي هاي آگاهي كه دارد وجود كتاب اين در نيز اي ارزنده هاي نقشه

دهي منطقي اسـت و ديـن زرتشـت را از آغـاز تـا دورة       كتاب داراي انسجام و سامان
 آيـين  فـرود  و فـراز  منطقـي  و منسجم نظمي افكندن پي با كند. نويسنده معاصر بررسي مي

 از برخي توانست مي نويسنده ،حال بااين. كند مي بررسي گوناگون هاي زمانه در را زرتشت
 بـه  پربـارتري  صـورت  به شناسي باستان هاي يافته از بردن بهره با و دهد گسترش را ها فصل

 دورة كـه  ،دوم فصل در ،نمونه براي. بپردازد گوناگون هاي دوره در زرتشت آيين موضوع
بـراي   ،چنـين  پردازد. هم مي شناسي باستان ي ازاندك ايه يافته به ،كند مي مرور را هخامنشي

شناسي  هاي باستان نمونه فصل سوم كه دربارة آيين زرتشت در دورة اشكاني است از يافته
و هـاي كردسـتان    نوشـته  هاي خوزستان و چرم برجسته هاي نسا و نقش نوشته فقط به سفال

و اهايي در سغد پرداخته است، اين درحالي اسـت كـه    دان هايي در كاشان و نيز آتش يافته
ها و چيزهايي  ها و تنديس ن تكوكوچ شناسي نسا هم هاي باستان توانست به ديگر يافته مي

هـا بـا ديـن     ها به واكاوي و ارتباط آن نگاري آن از اين دست نيز بپردازد و براساس شمايل
شناسـي مربـوط بـه ايـرانِ      هاي باسـتان  از يافته ،ها اشاره كند. درواقع ديگر دينزرتشت يا 

امروزي چندان در اين كتاب استفاده نشده است. اين درحالي اسـت كـه در كمبـود مـتن،     
گران براي فهـم ديـن در دورة اشـكاني     گشاي پژوهش تواند راه اسي مينش هاي باستان يافته

انگليسي منتشـر   شناسي كه به زبان حتي به جستارهاي باستانباشد، اما شوربختانه نويسنده 
 كـه  كـرد  اشـاره  پـنجم  فصـل  بـه  تـوان  مي كتاب هاي نوآوري است. از نكرده شده استناد
 بـراي  كـه  نويسـندگان  از برخي برخالف. پردازد مي فرارودان در زرتشتي دين به نويسنده
 فراتـر  سياسـي  ايـرانِ  مرزهـاي  از و كننـد  مي بسنده امروزي ايرانِ به زرتشتي دين مطالعة
 ايـن  شناسـي  باسـتان  هاي يافته و است داده اختصاص قلمرو اين به را فصلي رز روند، نمي

كه اگرچـه كتـاب كمبودهـايي     سخن واپسين اين. است كرده واكاوي و بررسي را سرزمين
ر قلـم افتـاده اسـت، جسـتا     شناسـي از  ويـژه در عرصـة باسـتان    دارد و جستارهايي چند به

منـد شـوند و    تواننـد از آن بهـره   گران مي گران و غيرپژوهش است كه پژوهش مندي ارزش
  دست آورند. اي به هاي ارزنده آگاهي
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