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Les livres de l’Avesta, textes sacres des 
Zoroastriens. Pierre Lecoq. Paris: Cerf, 
2016.

رطهلعهتا کهربمنیا ردرسۀا نرا کها ن نشجومیا نراسهلاههیا

عهلیاپهریسا)École Pratique des Hautes Études(انراکالساههیا

کها گههیا ریاشدم،ا حهضما لوکوکا پیما نرسا وستهمیا

ریاخو ستاکهربمناو ژها یار انرارتنیاغیما زارتنیاکهانراحهلا

بمرسیانونانشهبانهد،ا زاکیفشابمگهاههمیاسیییاشدهانیموبا

ریاآورناوارتدارورنانظمار انراآناهاپید اریاکمن.اچندمدانهرانها

کلا تمجیها شا زا رجیوعها کها مدا کمنا نکتها شهرها  مدا

 وستهستاواهنگهریاکهانهزنگمیاآباکهرلاشون،اآبار اچهپا

خو هداکمن.ا زاهیهبازرهباهیو رهارنتظما نتشهرا مدارجیوعها

)2017ا خورشیدیا 1396ا سهلا نییهاههیا نرا تها منکها نونما

ریالنی(اخبما نتشهراکتهباآرداوانراردتاکوتههیاخوناکتهبا

نهانستمارسید.انرا مدانوشتهاتالشاریاکنماکهاحجما1366ا

صفحها یا مداکتهبار ارموراکنم.1اا

پیمالوکوک،ا یم نشنهسانلژمکیاتبهر،ا ولیداقدماههیاورونا

نهاننیهیا یم باشنهسیار انران نشگههالیژانلژمکاوانهابمرسیا

گویشاسیوندانهاعنو بارسهلۀانکتمیا)1974اریالنی(ابمن شت.ا

پسا زاآبابم یا ن رۀاتحصیالتانهاپهریسارفتاوانراهیهنجها

نوناکهاو رنانظهماآروزشیان نشگههاشداوانراچندمدان نشگهها

پهریسانهاآروزشانروسارختلفارمنوطانهازنهباههیا یم نیا

روزۀا ردرسۀا نها ریاتو با ن نشگههاهها پمن خت.ا زاجیلۀا مدا

لوور،ان نشگههاپهریساسه،اردرسۀاکهربمنیارطهلعهتاعهلیاوا

رؤسسۀارلیازنهباههاواتیدباشمقی2ا شهرهاکمناکهالوکوکانرا

آناهانروسیارهنندازنهبا وستهمی،افهرسیاریهنۀاکتهنی،اکتیبهاههیا

کمنها تدریسا ر ا زنهباههیا یم نیا زنهباشنهسیا وا هخهرنشیا

 ست.ا وانرا مداردتاچندمداکتهباوارقهلهانررورنازنهباههیا

 یم نیارنتشماکمن.اعنو باآخممداکتهبا وار ،اکهاروضوعا مدا

رقدسا رتوبا »کتهباههیا وسته:ا نها ریاتو با رعمفیا ست،ا

زرتشتیهب«اتمجیهاکمن.ا مداکتهبار ا نتشهر تاCerfارنتشما

کمنها ستاکهانراسهلا1929اریالنیاننیهباناهنهاشدهاوامکیا

 زاقدمییاتممدانهشم بانرازرینۀارطهلعهتا نمهبا ست.ا

ااااالوکوکاکتهبار ،اعالوهابماهیسمشاواجهرعۀازرتشتیهب،انها

نرا ریالنی(،ا ولیدا ستهنشا )1910-2012ا نوشداگییدا ژ کا

رطهلعهتا یم نی،اپیشکشاکمنها ست.انرا منجهاخوبا ستا

مهنآوریاکنیماکهامکیانمگما زان نشجومهبانوشداگییدانیزا

 بهمن ارسدیتک

پژوهشگم،ارمکزاپژوهشیانندهش
bondahish@gmail.com

 نمتت تتز سّدبت  
ا یاه باتک

و
ام ک اتس

نرا منجهاالزما ستا زانکتما حیدرضهاقهئمارقهریاکهازحیتاخو ندباوانهزنینیا 1.ا

 مدانوشتهار اپذیمفتنداتشکماکنم.ا

1. École du Louvre, Université de Paris III, École Pratique des 
Hautes Études (EPHE), Institut National des Langues et  
Civilisation Orientales (INALCO).
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تحقیقهتیا رؤسسۀا رعموفاتممدا نرا رطهلعهتا یم نیا  ستهنا

افم نسا)Collège de France(،اشداواشامتیانیشا
ُ
پهریس،اکلژان

 زالوکوکانهانستاآورن.ا واژ باکلنزا ست.انخستیداروضوعیا

کهانرا مداکتهباتوجامار اجلباکمنا مدانوناکهالوکوکا غلبا

نهاطوراغیمرستقیمانظمههیاکلنزار انهاچهلشاریاکشد.انخستیدا

نیونها یاکهاریاتو بانهاآبا شهرهاکمناهییداعنو باکتهبا ست.ا

عنو نیاکهانراآبا»کتهباههیا وسته«اآردها ستاوانراحقیقتا

رعهنلیا ستابم یاهیهباعنو نیاکهاکهرلافمنریشاگلدنمابما

کتاب های  » وسته،  معنیا گذ شت،ا خونا تصحیحا وستهیا

مقدس پارسیان«1اوارنظورا زاآبارجیوعها یا زا»کتهباهه«ا

وا ویسپمنا وندمد ن،ا یشت،ا یسد،ا عنو باههیا کها  ستا

خمنها وستهابم یاآناهانرانظماگمفتهاشدها ند.اپیمالوکوکاهما

هییداعنو باههاواتقسیمانندیار ارعهمتاکمنها ست.اتمتیبا وا

یسداهه،ا یشتاهه،ا صورتا ست:ا نها مدا رتوبا تمجیۀا نرا

وندمد ن،اویسپمن،اخمنها وسته،ارتوباکوتههاوا»پهرهاهه«.ا رهاکلنزا

 مداتقسیمانندیارعموفار انهاهمازنهاوا وستهار ازیمانواعنو با

 Récitatif de(سمونهاههیارمنوطانهارــم ســماطــوالنــی«ا«

la liturgie longue(اوا»رـجـیـوعـۀاسـمونهاهـهیارـمنـوطا

)Recueil des liturgies brèves( کـوتـهه«ا رـم سـماههیا انـها

)KELLENS, 1998: 453-466(اتقسیماکمنها ست.ارنظورا زا مدانوا

عنو بامکیاسمونههمیا ستاکهانراگونهاههیارختلفارم سما

شهرلا کها ریاگمفتها ست،ا قم را رورنا ستفهنها یسداخو نیا

یسداههاواویسپمناواوندمد نا ست،اوانوریاسموناههمیاکها

بم یارم سماکوتههاکهربمنان شتها ست،اکهاشهرلاخمنها وستهاوا

رتوبا بما ر ا تقسیمانندیا کلنزا سهسا مدا ریاشون.ا یشتاهها

روجونانرانستانوشتهاههاناهنها ست.

پیشاگفتهراوارقدرۀا317اصفحها یار انهمدانخشیابسیهرا

راما زاکتهباپیمالوکوکان نست.ا وارجیوعها یا زاعنهومدا

رمنوطانهازنهباهه،افمهنگاواتهرمخانورهاههیانهستهباواریهنۀا

نهاقولاخونشا»تیهما تها ن نها ستا زنهباههیا یم نیار اشمحا

فم گمفتها ر ا تیدبا رموزیا کها بم یا نسهنیا کها ر ا رو رنیا

شهرلا رقدرها نهشد.ا ن نها توضیحا )ص12(ا نهآشنهست«ا

و ژهاههیا آو نویسیا »ر هنیهیا نواصفحها ی،ا پیشاگفتهریا

 وستهمی«،ا»نشهنهاههیا ختصهریابم یارتوبا وستهمی«،ا»نهما

پمکهربمنا و ژهاههیا وا »نهماههیا یزن با وا پالوی«،ا راما رتوبا

 وستهمی«ا ست.ا

نراپیشاگفتهرانواصفحها ی،ارؤلفا نتد ابسیهراخالصها

نهاکلیهتیانرنهرۀا وستهاواسپسانهاروشاکهراوانخشاههیا

کتهباپمن ختها ست.اراماتممداروضوعا مدانخشاپمن ختدا

نهاچگونگیاتمجیۀا صطالحهتاواو ژهاههیاخهصارمنوطانها

 وستهاوانهما یزن با)ص11-12(ا ست.ار هاحلا واتمجیهانکمنبا

 مداو ژهاههاوانهماههیاخهصاواآو نویسیاآناهانرارتداتمجیها

نهاحموفاکجا) متهلیک(ا ست.2ا واخو نندهار ابم یان نستدا

رفاوماواتعممفاآناهانهارقدره،اتوضیحهتاواپیوستاهها رجهعا

رهنند و ژهاههمیا تمجیه،ا رتدا نرا نیونه،ا بم یا ان نها ست.ا

ا  ، ،ا ،ا ،ا

ا)ص533-538(انهاهییداشکلاآو نویسیاشدها ند.ا وا

نرانخشانعدیا مدارقدره،انرامکاصفحه،انهماسیزنهارتدا

تا
ّ
فهرسیاریهنۀاکتهنیابمشیمنهاشدها ستاکها زامکاسواعل

وجوناآبانیهزانهاتوضیحانیشتمیان رناوا زاسویانمگماحد قلا

رتدایادگار زریران  زاقلما فتهنها ستا)ص17(.ا

پسا زا مد،انرانخشانمگم،انهاچگونگیاروشاآو نویسیا

نهماههیاخهصاوا صطالحهتانرارتداتمجیهاپمن ختهاشدها

هوفیهب-فورسیهبا جدمدا روشا کها شدها خهطمنشهبا اوا

)HOFFMANN-FORSSMAN, 2004: 41(ار اکهانهانظمشا»نیاشکا

نقیقاتم،ا رها زانـظـماخـو نـدبارشکلاتما ستاواکهربمناآباهما

قـم را رـورنا سـتـفـهنها )ص13-14(،ا ن رن«ا نحثا جهیا

 BARTHOLOMEA, 1904:(نـیـیانهداوا زاهیهباروشانهرتولورها

xiii(اپیمویاریاکند.

نخشانعدیا»نهماههیا یزن باواو ژهاههیاپمکهربمن«ا ستا

نرانواصفحه.الوکوکا نتد اشکلا وستهمیاواسپس،انراریهبا

ر ا و ژها نیستاوهفتا کتهنیا ریهنۀا فهرسیا کیهنک،اشکلا نوا

آو نویسیاکمنهاوانرابم بماآناهاتمجیهامهاتوضیحیاآورنها ست،ا

1. Avesta, the Sacred Books of the Parsis, 3 vol., Stuttgart, 
1889-1896.

تاکها صطالحهتاوانهماههیاخهصا
ّ
کلنزا نتد انظمشابما مدانوناکهانها مداعل 2.ا

نخشیا زارحتو یارتداهستندانهمداتمجیهاشونداتهافاماناتمیا زارتدانهانستانهندا

)KELLENS, 2006: 5(،ا رهانعدانظمشار ا»حد قلانرارورنانهماههمیاکها زانظما

ریشهاشنهسیانهرشخصاهستند،ارهنندااشن،امهارشکلافنیان رند،ارهننداه بر،امها

آورنباخونانهماقهنلافاماتما ست،ارهننداست اه ازدسانهاجهیا"سمورارتوجه"امهااامره 

نهاجهیا"قم رن ن"«،اعوضاکمناواآبانهماههار انرارتداآو نویسیاکمنا)ibid: 6(.ا
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نیهورنها ریشهاشنهختیا توضیحیا رو رنا کد ما زا هیچا نرا  رها

رهنند کمنه،ا بسندها تمجیها مکا نها تناها بمخیا بم یا ا ست.ا

(ا»فمرهبابمن ری«ا)ص19(امهاتمجیهار انهاتوضیحیا sraošaا)

(ا ( spənta aməšaا رهنندا کمنها ست،ا هیم ها

»"رقدسهبانیارمگ"،اششاروجونارینویاکهاهیم ها هورهارزن ا

هستند«ا)هیهنجه(،امهاندوباتمجیهافقطاتوضیحیاآورنها ست،ا

(ا»خـد یابزرگا یم نیهب،انرانوا رهننداahuramazdaا)

کلیۀاahura mazdaامهابمعکساmazda ahura،اگههیانیزاتناها

ahuraامهاmazda«ا)هیهنجه(.الوکوکانراپهمهبا مدانخش،انهما

رم حلا تمتیبا خالصها یا زا رعموف،ا نیهزا مها ذکما چاهرا

تهرمخیا یم با زاوروناآرمهمیاههاتهاپهنشههیاسهسهنیاوانیزانهما

نورهاههیازنهباههیا یم نیار اآورنها ستاکها لبتهانهاعنو بانخشا

هیخو نیاند رنا)ص20(.ا

 رهانخشا صلیارقدره،اشهرلا303اصفحه،انخشاراماوا

بسیهرارفیدا مداکتهبا ست،ارقدرها یاکها زانظماروضوعیا

نخشاگستمنها یا زاروضوعهتارمنوطانهانورۀانهستهباواریهنۀا

زنهباههیا یم نیار انرابماریاگیمناوانراآبانهاروضوعا صلیاکتهب،ا

معنیا وسته،ابسندهانشدها ست.ا مدارقدرهاشهرلا9اعنو با

 صلیاوا37اعنو بافمعیا ستانهاشمحازیم:

نمدا یم نیاوا وستهانرا روپه؛. 1

رتوبا وستها)زنهبا وستهمی،اخط،ارحتو یارتدا وسته،اورونا وستها. 2

نها یم ب،ا نتقهلاواتثبیتا وسته،اجغم فیهیا وسته(؛

) هورهارزن ،ا رشهسپند ب،ا نگمهارینو،اخد مهبا. 3 نمو با وا خد مهبا

بزرگ،اخد مهباکوچک،انمو ب(؛

قامرهنهباواروجون تا فسهنها ی؛ا. 4

زرتشت؛ا. 5

زرو نی،ا. 6 عقهمدا نوگهنگی،ا سهاگهنه،ا طبقهتا )تصورا نهورهها

کیاهباشنهسی،ارمنماشنهسی،افمجهماشنهسی(؛ا

آمیداهها)یسد،اهوم،اآتش،اقمنهنی،اسدرهاپوشی،اطاهرت،ارم سما. 7

کفداونفد،اجشداههاواگههاشیهری،اروند ب،ا جتیهع،ا زنو ج(؛ا

سمگذشتانمدارزنیسنی؛ا. 8

رقدرها یابمارتوبا)یشتاهه،ایسداهه،اوندمد ن،اویسپمن،اخمنها وسته،ا. 9

سیاروزه،ارتوباکوتهه،اپهرهاهه(؛ا

نراپهمهبا مدانخشاکتهبانهرها یانیزا فزونهاشدها ست.

نرا مدانخش،اپیمالوکوکاسعیاکمنها ستانهاروضوعهتیا

نپمن زناکها گمانهانرنهرۀاهیه،انرنهرۀانیشتماآناهاعبهرتا»مکیا زا

رشکالتابزرگانمداشنهسیارزنیسنی«ا)ص69(اصدقاکند.ا وا

نرابم بمانیشتماتعممفاههمیاکهانرارقدرهاریاآورن،انهارتداوانندا

نها رمنوطا نخشا نرا نیونه،ا بم یا ریانهد؛ا هما رجهعا  وستها

 نگمهارینوا) هممید(اآبار ا منگونهاتعممفاریاکند:

نیونۀاعهلیانروغگومیا ستا)یسدا27،ا1(اکهاهیهاچیزار انهنونا

ریاکندا)یشتا1،ا19؛ا13،ا71(،ازیم ارنشأارمگا ستا)یشتا

3،ا13(،انراریهبانمو بانروغگوتممدا ستا)یشتا3،ا13(

مها روذیا )یشتا3،ا5؛ا8،ا39(،احشم تا ]...[اجهنوگم با

هیوالهها)یشتا21،ا1؛ایسدا28،ا5ا؛اوندمد نا16،ا12(اهیم ها

 ومند.ا)ص69(ا

 مداروشابمانقتاتعممفاههاریا فز مد،ا گمچهاگههیاجیلهاهها

نرا نبوهیا زا رجهعاگماریاشوند.انویسندهانرابمخیارو رنانها

کتیبهاههیاهخهرنشی،ارتوبافهرسیاریهنۀاکتهنیاواحتیاکتیبهاههیا

سهسهنیاهما رجهعاریانهد.ا

نرا غمب،ا کالسیکا نها ننیهتا آشنهمیا نهاو سطۀا لوکوکا

نخشاعیدها یا زارقدره،انقلاقولا زاتهرمخانویسهبامونهنیا زا

نییاکند.ا فم روشا ر ا وا ستم نوبا همونوتا گزنفوب،ا جیلها

هیچنیداهیو رهانهارعهنلاههیانحثارورنانظمانرارتوباهندیا

هماتوجهاکمنها ستاواهمگههاالزمانونهابما سهسا مدارتوبانیزا

تعممفیا زارفههیمانمنیاآورنها ست.انرانخشاههمیاکها رکهبا

ن شته،انهاویژهانرارورنارم سمانمنیاواعبهنی،اروضوعار اتها

انها
ً
نور بارعهصمانیزاننبهلاکمنهاوانرا مدارورنا رجهعا واغهلبه

 MODI,( رونیا وا )DARMESTETER, 1892-1893(ا ن ررستتما آثهرا

1937(ا ست،ا رهاتسلطا وابما مداروضوعهتاآنقدراهستاکها

عالوهابماسنتاههاوا صطالحهتانمنیاپهرسیهباهند،انهاسنتاهها

وا صطالحهتازرتشتیهبا یم بانیزا شهر تیانکنداوابم یانیونها

نها صطالحانوجوتا)nājot(انرانیداپهرسیهباهنداوا صطالحا

»جشداسدرهاپوشی«انرانیدا یم نیهبا)ص168(اتوجهانهد.ا

لوکوکانرا مدارقدرهاروشیابمگزمدهاکهانراآب،اهنگهما

تجزمهاواتحلیل،ا زاآورنباوابمرسیانظمههیارو فقاوارخهلفا

 یم باشنهسهبانرنهرۀاآباروضوعاخون ریاریاکند.انهاجزامکا

رورناکهانهماکهرلاهوفیهبا)ص56(ار اندوبا رجهعانقیقاریاآورن،ا

نرانقیۀارو رنانیشتمابماتعممفاواتجزمهاواتحلیلاروضوعا زا

نظماخوناتیمکزاریاکند،اندوبا منکهانرگیما رجهعاواآورنبا
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نظمههیارختلفاشون.ا لبتها غلبانهاطوراغیمرستقیمانظمشار ا

نرنهرۀانظممهاههیانمگمانیهباریاکند.ابم یانیونه،انهاجیلها یا

هوفیهب- نظممۀا خطا وستهمی،ا نها رمنوطا نخشا نرا کوتهها

فورسیهبار ا)HOFFMANN-FORSSMAN, 2004: 50(انرارورنارنشأا

گمفتِداشکلا وستهمیاޑا زاشکلامونهنیا پسیلوباɛارناریاکند:ا

»نراپهمهبانهمدا زاهمانوعاتأثیماخطامونهنیاصمفانظماکمن«ا

)ص45(.اهیچنیدانرانخشارمنوطانها هورهارزن ا)ص60(ابما

تأکیدا خویشاکهریا صلیا هورهارزن «ا نهاعنو با »خلقت،ا

ریاکنداوا لبتهانها حتیهطانها مدانکتها شهرهاریاکنداکهانهاروشنیا

نییاتو باگفتاکها مداخلقتا» زاهیچ«ا)ex nihilo(اوانهامکانهرها

 ستامها»نظمان نبانهارو نیاکهانهرخلوقاوانیانظمانونها ند«اوا

نرا وستها»روشا کهاحد قلا نتیجهاگیمیاریاکندا ناهمتا نرا

خلقتاروشدانشدها ست«ا)ص60(.1ا

نیونۀانمگما مداروشالوکوکار اریاتو بانرانخشارمنوطا

نها»زرتشت«ا)ص117(انمداکهابمرسیاآباخونارقهلها یارستقلا

ریاطلبد.ا رهانهاطورابسیهراخالصهانهمداگفتاکهانرا مدانخشا

هما واندوبا رجهعانهانظما»بمخی«انهارناآبانظماریاپمن زن،اوانها

نظمانویسندۀا مدامهنن شتانرا مدانخشانهاخونیاتو نستها

 ستانظممۀاخونار ا ر ئهانهداوانهاطوراغیمرستقیمانظماکلنزار ا

نهاچهلشانکشد.ا

کتهبانهرۀا نها لوکوکا پیما جهلبا وا رفصلا بسیهرا رقدرۀا

روضوعیاختماریاشوناکهانرانو زنهاصفحه،ازیِماعنو باههیا

رنهنعاعیوری،ا وستهانرا روپه،ارتوبا وسته،اخد مهباوانمو ب،ا

رم سم،ا نهورهه،ا زرتشت،ا روجون تا فسهنها ی،ا وا قامرهنهبا

سمگذشتانمدارزنیسنی،اوارقدرها یابمارتوبا)یشتاهه،ایسداهه،ا

گهههباواهفتداههمتی،اوندمد ن،اویسپمن،اخمنها وسته،اسیاروزه،ارتوباکوتهه،ا

پهرهاهه(،ارجیوعها یا زاکتهباههیارمنوطانهاهماروضوعار انهمابمنها

 ست.اهمچندا مدانخشابسیهرا رزشیندا ست،ا رهانرانگههیا

گذر انهاتهرمخانشماکتهباهه،اتعد ناکمارنهنعانهاتهرمخاچهپاپسا

تاآبا
ّ
 زاسهلا2000اریالنیاتوجهار اجلباریاکنداکهاشهمداعل

 مدانهشداکهانخشاعیدۀا مداکتهبانهرهاپیشا زا مداتهرمخاتایها

شدها ستاواپسا زاآبانهاطوراکهرلانهاروزانشدها ست.انرا

رجیوع،ارقدرۀا مداکتهبار انهمدارقدرها یافم تما زاروضوعا

 صلیاکتهب،امعنیا وسته،ان نستاکهانویسندۀاآباتالشاریاکندا

آگههیاههمیاکلیار انرنهرۀازنهب،اتهرمخاوافمهنگانورۀانهستهباوا

ریهنۀازنهباههیا یم نیانرا ختیهراخو نندهاقم رانهد،اکهریاکهاپیما

لوکوک،انهاتسلطابما مداروضوعهت،اتو نستهانراحدابسیهراقهنلا

قبولیا زاعادۀاآبابمآمد.اا

وندمد ن،ا یسداهه،ا یشتاهه،ا نهاتمتیبا تمجیه،ا نخشا نرا

ویسپمن،اخمنها وسته،ارتوباکوتههاواپهرهاههاتمجیهاشدها ست.اهما

نندانهاشیهرها یارشخصاریاشوناوانراپهنویساهیهباصفحه،ا

مهنن شتاههیارمنوطانهاآباهماآردها ستاوا زا مدانظماخو نندها

نهاآسهنیانهامهنن شتاههانستمسیاپید اریاکند.انرامهنن شتاهه،ا

و ژهامهاجیلها یار اکهانیهزانهاتوضیحان شتهانراگیورهانقلاکمنهاوا

پسا زاآباتجزمهاواتحلیلارمنوطانهاآبار اآورنها ست.انرا مدا

نخشاهمالوکوکاروشارعیولاتجزمهاواتحلیلار انراپیشا

نگمفتها ستاوانهانهرتولورهامهانمگما یم باشنهسهبا رجهعیاند نها

نهاتجزمهاواتحلیلاههیا نوعاورونا وا زاسویانمگم،ا زاهما

ریشهاشنهختیاوانهزسهزیاشکلاهندو یم نیامهارعهنلاون میا

کلیهتاخونن ریاکمنها ست.انیشتممداتیمکزا وابمارقهیسۀا

انندههیارختلفیانونهاکهاو ژۀارورنانحثانراآناهانهاکهرا
ِ
رفاوم

رفتها ست.اشهمدانتو باروشا وار اتأکیدانیشتمابما»رتداشنهسی،ا

فیلولوژی،افقها للغه«ا)philologie(ان نست.ا

نرا منجهانیزا وانهاطوراغیمرستقیمانهانقداواتوضیحانظمهها

پمن ختها ست.ابم یانیونه،انراتجزمهاواتحلیلاmoγuانرایسدا

BENVEN-(اندوبا رجهع،انظما ریلاننونیستا)65انندا7ا)ص841

ISTE, 1938(ار ارناریاکند.اننونیستا مداکلیهار انرافامستیا زا

کلیهتارمنوطانها صطالحهتا جتیهعیاآورنهاوابماهییداربنهاوا

نهاتوجهانهارعنیاسهاکلیۀانمگمانراآباعبهرت،ا مداکلیهار ا

»نوست،اهیم ه«اتمجیهاکمنها ست.الوکوکانیزابما مداربنهاکها

چوبا مداکلیهتانرامکافامستاآردها ندانهمدارعهنییانرارنمفا

مکدمگمان شتهانهشند،ا مداکلیهتار ارنهاههیاروحهنیتاشیمنها

واهمچنداmoγuار اتمجیهانکمنها ست،ارجبوراشدهابم یاکلیهتا

1.ا مدانرحهلیا ستاکهاکلنزانرارقهلها یانهاعنو با» هورهارزن اخد یاآفممنندهانیست«ا

)KELLENS, 1989(انها رجهعانها وستهیاکاداواتأکیدابمارعنیاdāا»گذ شتد،اقم را

ن نب«انهاجهیارعنیانمگماdāا»ن نبا)آفممدب(«،انها مدانتیجهاریارسداکها»نهاتوجهانها

بمرسیاتیهریارو رنا ستعیهلافعلاdāانرا وستهیاکاد،اهیچاکد ما زا مدارتوبارعنیا

"آفممدب"ار اتأمیدانییاکنند«.ا وانرامهنن شتاپهمهنیاهماروشداریاسهزناکهاهمچندا

بمرسیارتوبا وستهیانواروضوعارقهلها شانیست،ا رهانرا وستهیانواهمانشهنها یا زا

نگمگونِیا مدارعنیانیستا)ibid: 228(.انهمداخهطمنشهباکمناکهارنظوراکلنزا زا

آفممدبانرا وستها»نهاوجوناآورنبا زاهیچ«انیست،انلکهانهانظما واآفممدبانرا وستها

»سماجهیاخوناقم ران نب،انظمان نب«ا ست.ا
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ر ا روحهنیوبا رم تبا تمجیهاههیا ا و    ،

آنکهامکیا زا نها مهنن شتا نویسندۀا مدا نظما نها نیهورن!ا لبتها

ویژگیاههیا وستها مدا ستاکهانرابسیهریا زارو رنانهماههمیاکها

 زانظمارعنیانرار نطهانهاهماهستندانرافامستیاریاآمندا)بم یا

نیونهانک.ایشتا10،انندا17اوا18ا)ص421(انهانوافامست،ایشتا13انندا

88ا)ص504(امهایسدا31انندا18ا)ص735((،ا رهاشهمداراماتممدارشکلا

انراپیوندانها
ً
همانواتحلیلا مدانهشداکهاmoγuانرا مدانندالزوره

سهاکلیۀانمگماواعضویا زافامستارتشکلا زاآباسهاکلیهانرا

انرا مدانندانهمدا مداکلیهار ا
ً
نظماگمفتهاشدها ست.ا حتیهال

رستقلا زاسهاکلیۀانمگم،اکهاهماسهانرامکارنمفارعنهمیا

هستند،انرانظماگمفت.

نرا مدامهنن شت،اتمجیۀانخشاههیاگهههبار ،اکهانهاقولا

لوکوکا»سختاتممدانخشاههابم یاتفسیما ست«ا)ص264(،ا

آبا نها کوتهها بسیهرا همچندا ن شت،ا نورا نظما نییاتو با زا

ریاپمن زمم.اراماتممداروضوعیاکهانرا مدانهرهانهمدانهاآبا شهرها

کمنا مدا ستاکهالوکوک،اهمچندا زاهلیوتاهوربهخانهاعنو با

فمنیانهماریابمناکهاکیکابسیهریانهاپژوهشاههانرنهرۀاگهههبا

کمنها ست،ا رهاروشداریاسهزناکهابماخالفانگههاآمینیاهوربهخا

نهاگهههب،ا وانخشاعیدها یا زا مدارتدار ارتنیا مدئولوژمکا

ریان نداکهانراآب،ازرتشتاتفکمانمنیاوانهورههیاخونار انرا

چهرچوباشعمانیهباریاکندا)ص266(.انهانظمانویسندۀا مدا

مهنن شت،ا مدانگههاکیکاکمنها ستاکها وانتو نداتفسیماناتمیا

 زارتدا ر ئهانهد.ا

  

نراپهمهبانهمدا شهرهاکمناکهاسلیداُرن را)Redard, 2017(انیزانقدیا

بما مداکتهباپیمالوکوکانوشتها ست.ا وارقدرۀاکتهبار ابسیهرا

رفیداوارفصلاخو ندهاکهاآگههیاههیا رزشیندیانرا ختیهرا

خو نندۀانهرتخصصانرازرینۀازنهباههیا یم نیاقم راریانهد،ا رها

نها مدانیزا شهرهاکمنها ستاکهاپمن ختدانهارتوبافهرسیانهستهبا

مهاصحبتا زاسمگذشتازنهباههیا یم نیانراغمبامهاسمگذشتا

نمدارزنیسنیانرار نطۀارستقیمانهاروضوعا صلیاکتهنیانیستا

کهانراحقیقتاتمجیۀارتدا وستهست.انهانظما وا مداعنو باهها

حد قلانهمدانرانخشاههمیارستقلا ر ئهاریاشدنداکهانهعثا

سمنرگییاخو نندۀانهآشنهانشوندا)ibid: 386(.ا

ُرن راضیدامهنآوریا منکها مداکتهباکهریابسیهرا رزشیندا

واستمگاوانراحقیقتاسوریداتمجیه،اپسا زاحدوناصداسهلا

تمجیهاههیا معنیا کلا وستهست،ا تمجیهاهها زا نخستیدا  زا

ن ررستتماواولف،انرانخشاپهمهنیانقداخونانها مدانکتها شهرها

ریاکنداکهالوکوکانرانوازرینهانهاپژوهشاههیا خیماتوجهاند شتها

 ست:ایکیاپژوهشاههمیاکهانهاطوراعیدهاکلنزاصورتان نهاوا

سپساآلبمتواکهنتم اپیاگمفتهاوانهاتوجهانهانهزنگمیانسخهاههمیا

کهانرانستا ست،انگمگونیاههمیانراتمتیبارتدا وستهاوانگهها

رحققهبانهارتدا وستهانهاوجوناآردها ست؛اوادیگراطمحیاکها وا

خونامکیا زاپژوهشگم باآبا ستاوانراآباتالشاریاکننداکهانها

نرانستانوشتاهه،ا بز را رم سما بمگز ریا نهاچگونگیا نگهها

تهزها یابم یافاماناتمارتوبانرا ختیهراپژوهشگم باقم رانهند.ا

 وابم یانیونهانهاپهرۀارعموفانها»پهرۀاوستمگهرنا1«ا شهرهاریاکندا

کها گمانهاعنو با مدارتدانرانستانوشتاتوجهاشون،امعنیا

بممدب«،اپژوهشگمانرریامهنداکهارتدانراچها »نیمنگاجهرها

روضوعیا ستاوا مداریاتو ندانهافاماناتمارتداکیکاکند.ا وا

بم یاتوضیحانیشتم،ا مداعنو بار ا»نیمنگابم یابممدباکیمنند«ا

تمجیهاریاکنداواآبار انرار نطهانهاسدرهاپوشیاوا»بممدباکشتی«ا

پیشا زابستداآباریان ندا)Redard, 2017: 387(.ا

نرا منجهاندانیستاکهاتوضیحانمگمیانرارورنا مداعنو با

پیشناهناشون.انویسندۀا مدامهنن شتانرانوارقهله،امکیانرا

رعمفیامکانستانوشتها)رم نمهب،ا1392:ا408(اوانمگمیانرا

ورهم ما یزنا ست« شهها »سمورا رشهسپند با رتدا ارعمفیا

)MORADIAN, 2014: 258, n. 29(،انهاآنچهاریاتو باآبار ا»خو ندبا

رتوبابم یانعهاوارنهجهتامهاحهجتاخو ستد«انهرید،انرابمخیا

 زانستنوشتهاههامهانراآخمابمخیا زاخمنها وستههها شهرهاکمنها

 ست.ا مدارتوبانهاروضوعهتیارهنندارفعاچشمازخماوانییهری،ا

نرخو ستاسالرتیامهاخیماهنگهماشموعاکهریامهانرخو ستا

حهجتیاپیوندان رند.اعنو با»نیمنگاجهرهابممدب«انیزانرار نطها

رم سما وا کشتیا نها ر نطها نرا نها لبهسا ست،ا وا جهرها نها

سدرهاپوشی.ا»جهرهابممدب«ا صطالحیا ستابم یا»لبهسا

نوختد«.اهنوزاهمارعیولا ستاکهاخیهطیاکهاریاخو هدا

»نبُمن«،ا ر ا پهرچها قیچیا نها پیشا زا منکها ندوزن،ا ر ا لبهسیا

جیالتیار ابم یاآرزویاشهنیاواخوشحهلیابم یافمنیاکها

لبهسابم یا وستابمازنهبانیهورن،ارهنندا»نهاخوشحهلیانپوشد«ا
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نیزانشهبا مها»هماسهلهاواهییشه«.اعنو با مداپهرۀا وستهمیا

ریانهداکهانراگذشته،ا مدانعهاهنگهریاکهافمنیاقصدان شتها

لبهسانواندوزناخو ندهاریاشدها ست.ا

 مدامهنن شتار انهاتکم را هییتاکتهبارفصلاواپمحجما

پیمالوکوکانرارطهلعهتا یم نی،انهاطوراکلی،اوانرارطهلعهتا

 وستهمی،انهاطوراخهص،انهاپهمهباریاآورمم.ا

انتبعا

ا رم نمهب،انایدا)1392(.ا»نستنوشتها یانومهفتها زا وسته«.انر:ارنج ـ

و گنج، ارج نامۀ دکتر زهره زرشناس.انهاکوششاومد اند ف،ا

فمز نهاگشتهسباوارحیداشکمیافورشی.اتام ب:اپژوهشگههاعلوما

 نسهنیاوارطهلعهتافمهنگی.اص405-410.ا
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