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اینننو تاؽننناار ،پاعن ن ن اعنننت ننننی تضادپزعننناان ارینننا زا کنننی ننننا عنننا اعنننا اده اس ا غاعنننا
مننن ودوعننااتیی جااتننان ایننو عننزسمنو در پننن تننزوی سرتؾننان ننزی هغننایقی یًنیننا ا ننز
مانننقان سرتؾننان و اِتننان اتننان هننب نننی تنناهنو و فیاؽننن نننی ناورهننای ًنننز ت ننن ؾننادتق،
تایغننیقه ایننو تاؽنناار تنننش هننن نناه هننب نننی ننننان ایننو ًننای ت ننن ؾننادی ه ننو نننز نناد
فزیضننی منننداتنننک کننی پاعنن درو هننا و تنناهنوهننای مانننقان سرتؾننان را نننا عننیق و مننقر
نننننقهنکی تننننا نا ننننی دعننننت اس درو نننناین و تننننزوی ناورهننننای تضادپزعننننااتی نزدارتننننقی
خِرَد اوستایی
نارهننا دیننقهایننک و ؽننینقهایننک کننی مانننقان سرتؾننان دم اس زدمیننقی و عًالتنننت منننستیننقی پننا
را فزاتننز اس ایننو ذاؽننای ،مننقعن هغننایق کننی ننزد ،نینننان و اعنناط اینننو سرتؾننان اعننتی
هنننن و ًنًنننت را ا نننز مننننجننناینک ،پنننظ ناینننق ننننقاتنک ان نننزدی کنننی سرتؾنننانان اس ان دم
مننننستینننق ،میقننناع اعنننا اع نیننن .و ؾننننؼ اعنننتی راه رعننننقن ننننی زدمینننقی در
سرتؾننان ننزی اس در نناه مننااد م ننقر مننن ننذردی ان ننی در ادامننی ااهننق امننق ،اعننیاد ،ؽننااهق
و ادهنننیای اس اوعننناا و رواینننا سرتؾنننان اعنننتی اس ه ننننو روی ،ا نننز ماننننقان سرتؾنننان ،قنننق
عزستؼ دارتق ،پظ کاان ،پناماور و تناکان اد را مالمت کییقی

بنگ و پرواز به سوی خردمندی!
عبن ن مانننان سرتؾنننان ،پنننظ اس ات نننی سرتؾنننت در وعنننو ننناد تاااتغنننت ناورهنننای ننناد را
غننازػ دهننق ،تقنن نک زفننت نننی ج ننت تننزوی ناورهننایؼ ،نننی درنننار ؾااعنن کننناتن
(کننی نننز عننزسمنو نانن در افکاتغنناان کینناتن

امننت منننکننزدب نننزودی امننا او تنننش اضننز نننی

پنننذیزػ ناورهنننای سرتؾنننت تؾنننقی ه چیننننو تنننزط ؾااعن ن اس ارجاعنننب تننناراتن (پادؽننناه
تننارانسمنننوب تنننش عننبب دیگننزی ننناد کننی او را اس ننزایؼ نننی سرتؾننت ننناسمنداؽننتی در ایننو
هیگنننام اهنننارامشدا ،امؾاعنننییقان و اینننشدان را فزعنننااد ،کنننی ننننی ؾااعننن  ،میننن( .نیننن.ب،
نیاؽننناتیقی تنننا اس اینننو عزین ن او جایگننناه ننناد را در ن ؾنننت و کامننننانن و پننننزوسی ننناد ننننز
ارجاعننب را نبنیننقی 1میننانع سرتؾننان ایننای ایننو هغننایق کننی سرتؾننت ؽ قننا نننی ؾااعنن ،
نینن .اراتننق تننا جایگنناه نناد در ن ؾننت را نبنیننقی 2در فزهینن .فارعننن م نننوِ ،ینن واصه
«میننن ».و در هکایامنننی ده نننقا درنننناره واصهی نیننن( .کنننی اینننو واصه در پ انننای ،میننن.
تامنننقه منننؽننادب مننن ننااتنک کننی ننناهن م ننقر و مُغنن ز (مغننتکییننقهب اعننت کننی نننی ان
ؾنننؼ تنننش اعننالق مننن ننزددی در اعقننار ن ننقی تنننش ایننو منناده منننان مانننقان سرتؾننان
اعننا اع و نننی تننام نینن .ؾااعننین ؽننیا ای منننؽننقی مننًال در منناو پ اننای ارداویزافیامننی
(نننا تننام فننین ارتننا ویزاستامنن.ب کننی اس ماننان سرتؾننان اعننت ،امننقه کننی پننظ اس

اننی

اعنن یقر ،ای ننان مننزدم نننی دیننو و اینننو سرتؾننان ضنن نز ؽننقی پننظ مانننقان سرتؾننان ننزد
امقتننق و اس منننان نناد ،ن اننزیو مانننقان را کننی ویننزاس تننام داؽننت را نز شیقتننق و نننی او عننی

1ی صاهی اماس ار ،ا ق ت ضّان ،اعغاره ستق ن سردؽت ،ت زان :تؾز ؾ ی ،1386 ،ؿ 111-111
ارم ،نیق  84-82؛ رواینا
2ی اماس ار و ت ضان ،اعغاره ستق ن سرتؾت ،ؿ  ،45-41نز اعاط دیی زد ه اک ،فق
پ اای ،فق  ،47نیق 13؛ اماس ار و ت ضان ،ه ان ،ؿ 177-176 ،149 ،111-111 ،45-41

جنننام میننن( .نیننن ،.ؾننننؼب اراتقتنننق و او ننننی ننناانن ع نن ن فنننزو رفنننت 3،و در عننناهک
ننناان ،ن ؾنننت و ج نننیک را دینننق و اس اینننو عزین ن  ،ننننی ًنًنننت نننزد رعننننق و ًاتننننت (!ب
دیننو سرتؾننان را دریافننتی وی پننظ اس یننق ؽننباتی روس نننی هنناػ امننق و اتچننی را کننی دیننقه
ناد ،ناس ا کزدی
ذؽننای اس ایننو عننیق ،هیزیننس عننامای تنبننز  ،4در کاننانن نننی سنننان عننایقی کننی تزج ننیی
اه نناتن ان نننی عنناع  1938نننی تننام دیننوهننای ننقیک ایننزان اتاؾننار یافننت ،سرتؾننت را عبنننب
و کننناهین داتغنننای اعنننت کنننی در روس ننناراتن نغننننار دور ،در ی نننن اس جاامنننع ننننقوی اعننننای
مزکننشی ،نننی

ننک وراثننت ،رهبننزی دییننن و اجننزای ادان و میاعننس نناؿ بناننیی نناد

را نزع نننقه داؽنننای و ننننی دفنننع ارواح و ایجننناد رانغنننی ننننا عننناهک ارواح مؾنننکاع نننناده اعنننتی
وفنناع نننی ایننو عنناهک نزتننز ،اس راه ر ننـ و عنن ا و اغننی و نننا تاؽنننقن منناادی کننی اس
ناهننان تؾنن یاور اس بننن ن ننار نینن 5.و ؽنناهقاتی 6نننی دعننت منننامننقه ،منغننز ننناده اعننت؛

3ی ارداویزافیامی ،تزج ی رؽنق یاع ن ،نیق  ،2ه چینو نیگزیق نی:
The book of ArdaViraf, Chapter 2, Translated by Prof. Martin Haug, of the University of
Munich, revised from the MS. of a Parsi priest Hoshangji. From The Sacred Books and Early
Literature of the East, Volume VII: Ancient Persia, ed. Charles F. Horne, Ph.D, copyright
1917.

ایو کاان ،ایت ت تهای ن ؾان و عذان های ج ی ن اعت کی مانق سرتؾان در عاهک مغان و تؾ گن دیقی نیگزیق
نی :فنان صییا ،ارداویزافیامی ،تزج ی و تیًن صاهی اماس ار ،ت زان :اتاؾارا م نو ،اتج نو اینزان ؽیاعنن فزاتغنی در
ایزان1382 ،ی
4. Henrik Samuel Nyberg

صا

دوؽو ن و ،تنبز را ایزانؽیاط نشر من ااتقی جایگاه عا ن تنبز نز کغنن پاؽننقه تنغنتی نیگزینق ننی:

دوؽو ن و ،صا  ،ارا اتا ان درناره سرتؾت ،تزج نی ارسو رعناهن ،ضن ن ی ؽن اره  16تامنی فزهیگغناان ،ت نزان:
فزهیگغاان سنان و ادن فارعن ،تنز  ،1383ؿ 13
5ی ه اتغار کی پنؼتز ای ؽق ،میظار اس نی ،.ه ان ماده م قر و ع زاور ؾنؼ اعتی

و در ان نننا

روان اس تنننو جنننقا ؽنننقه ننننی روح اعظنننک کن ننناتن ،کنننی سرتؾنننت ان را

وُهامیننی منننتامنننق ،اتقنناع منننیافننتی سرتؾننت نناد غاهبننا در ایننو عننااهک عنننز منننکننزد و
نغنننناری اس عنننزودهای نننایؼ را در ننناع جذننننی و ننننن نننادی عنننزوده اعنننت و هنننذا اینننو
عنناردههننا اس دیننق تنبننز مقننقاق ؽننغینا ننناده اعننتی 7اس دیننق تنبننز  ،مننذهب بناننی
سرتؾننت ،تنناعن اینننو راساهنناد ننناد کننی در اتج یننن مًننقط (کننی ان را مگننی 8منننتامنقتننقب
ننزد منننامقتننق و در ایننو منننان نننی ننان نناد روانؽننان اس نننق تننو اساد منننؽننق و نننا
وهامینننی (ینننا ه نننان امؾاعنننییق ن نننوب کنننی ه نننان روح اعظنننک کن ننناتن اعنننت ،ماینننق
منننؽننقتقی 9اس دیننق اه تنبننز  ،سرتؾننت پنؾنناای دییننن ایننو بناننی و مجننزی افننان ایننو
میاعنننس ننننادی رعننننقن ننننی اینننو اهنننت جذننننی و اغنننی نشر انننزیو ماهبنننت و نزکیننناری اس
ورود نننی ایننو اتج ننو مًننقط ،عنن تتننزیو نننقن ان نننی ؽنن ار منننرفننتی سرتؾننت در ه نننو
اهنننت جذننننی و اغنننی ،اتاهنننای ننناد را عنننزودی عنننزودهای سرتؾنننت در وا نننع ضنننجیهنننای
دیااتننیوار مننزدی اعننت کننی در منننان ن ننار ؽنناهقاتی فزینناد سده اعننت کننی یننافاو و ننق و
تظننک در منننان ات ننا نن نناده اعننتی در منننان بناننیی سرتؾننت زوهننن تنننش پنننزو اینننو مناننزا
6ی ؽاهقاتی در افغالح عا ن Cannabis sativa var indica ،تامنقه منؽادی اینو نناه افننت درمناتن دارد و اس
میقاع ان نی عیاان ماده ای ارام ن ؼ اعا اده ؽقه؛ ان اس ان ،مااد رواتگزداتن مًن مناری جااتنا و ؾننؼ ت ننی
من ؽادی عب میانع ما قد تاری ن ،ؽاهقاتی اس اوهنو ناهاتن ناده کی تاعظ نؾز کؾت ؽقه اعنت و اعنا اده اس ان ننی
ننؼ اس  3111عاع ب اس منالد منرعقی عیقز افان و ف اع ناه ؽاهداتی  THCاعنت و دو مناده م نقر ؾننؼ و
ماریجااتا هز دو اوی تنیاچی عن هغایق .در فزهی .فارعن م نو پنزامان ؽاهقاتی و مقزف ت قیزی ان امقه اعت:
«ؽ قاتی ،ؽاهقات  :ناهن اعت اس تنزة شتی هاییی اس عز ؽا ی های اقار ان نین .و جنزط زفانی منن ؽناد و کا ن
ؾنؼ تنش نی عزؽا یهای

دار و ه چینو فزاوردههای ان اعالق منؽادی» در هکت تامی ده نقا تننش پنزامنان ان

امقه اعت« :ت ک نی .را اییق و نی عزنن کیب ااتیق و م زن ان ؽاهقات ناؽق و ؽاهقات هک نیظز امقه اعتی»
7ی دوؽو ن و ،ارا اتا ان درناره سرتؾت ،ؿ 13
8. Maga

9ی مقزف نی .و ؾنؼ و نقیو عزی  ،رعنقن نی اغی جایگاهن اعاعن در اینو سرتؾان ناعااتن داؽتی

(م ننزب ننناده اتننقی م زپزعنناان هننک مزاعننک و مجنناهظ وجننقامنش دیگننزی داؽننایق کننی در ان
ننننی جنننای ن نننار ؽننناهقاتی ،اس مننناده م نننقر و عُنن زاور هنننام (ه امنننیب اعنننا اده مننننکزدتنننق
پننننزوان سرتؾنننت کنننی ه نننااره در اهنننت اغنننی روس منننن ذراتقتنننق کنننک کنننک ننننی مجننناهظ
پُزؽنننارتز ؽنننباتیی م نننز پزعننناان نننزایؼ یافانننق و اس ضنننار در اتج نننو مًنننقط عنننز نننناس
سدتننقی کننک کننک ؽننس نننز ِهننو نناد سرتؾننت تنننش عننایی اف یننق و نیننزان نننشر ستننق ن او
اغنناس ؽننقی پننظ هجننز کننزد و نننی بناننی ویؾااعننب ( ؾااعنن ب رفننت کننی بناننیای م ننز
پزعننت نننادی سرتؾننت منننان اینننو م ننز و اینننو ؽنن ین 11تا ننن و عاسؽننن نز ننزار کننزد و
اینیننن تنناسه پننناف یننقی 11سرتؾننت عننزاتجام ویؾااعنن ؽنناه و عننزان درنننار او را نننی ایننو
دیننننو تننننا در اورد و پزعنننناؼ اهننننارامشدا و امؾاعننننییقان را در ان جننننا رواج دادی پننننظ اس
سرتؾننت ،ؽننا زدان و پنننزوان او نننی تباننن اینننو سرتؾننان پزدا ایننق و در تننزوی ان نننا ادان
و ارا رایننن در تننناا ن دیگنننز کاؽننننقتق و در سمننناتن کاتننناه ایننننو نننایؼ را اس دورتنننزیو
تًاط ؽز ن ایزان نی تاا ن غزنن و جیانن رعاتنقتقی
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11ی ؽ و ناوری یا ؽ ینغک (Shamanismب عاغای ای اس ناورهای عیان در نز ن ا اام نقوی اعت کی اس دوران پننؼ
اس تاری (و اس دوران دیزییی عیگن ی ین قود  25هشار عاع پنؼب در تناا ن م اا نن اس ج نان وجناد داؽنای اعنتی
ؽ و ناوران م اًقتق کی نی وعنای ت اط نا ارواح من تاان نن اری و رت افزاد را تؾ نـ و درمنان کیینق و ینا در افنزاد
ایجاد نن اری و رت ت اییقی نشر ان دیین کی عیتهای ؽ وناوراتی را منؽیاعیق و اجزا منکییق ؽ و تامنقه منؽناتقی
ؽ و ها مقعن هغایق کی من تااتیق نا روح اد نی ج ان های دیگزی ع ز کزده و نا دیگز ارواح ت ناط نگنزتنقی ان هنا
م اًقتق کی نا ایو کار ادرتق منان ج ان مادی و ج ان رو اتن تااسن نز زار کییقی تًقیظ مظاهز عبن ت ،مقزف مااد
م قر و اعاًاد نی ناورهای جادو زی و عا زاتی اس ویض نهای ؽ وهاعتی در تگاه تنبز  ،سرتؾت تنش ؽ قنان ؽ ین
نادی اهبای تنبز نزای اثبا ع و اد ،اعیاد می ک و م ابزی اس اوعاا ارایی منکیقی
11ی واهاز نزوتا هین ،.سرتؾت عناعتمقار یا جادو ز؟ ،تزج ی کامزان فاتن ،ت زان :اتاؾنارا م ننو ،1391 ،ؿ -14
15ی
هینی ،.در ایو کاان ع ن کزده تا ت زا تنبز را تًق کیق ،اما کامال تاماف ناد و در تانجی اعیاد تنبز مبین نز
ؽ ین نادن سرتؾت ،نقون پاع نا ن ماتقی
12ی ه ان ،ؿ 23-22ی

اع ننناع و م اًنننقا و زافنننا ؽن ن ین اس روس نننار نغننننار نننقیک در اینننزان و اعننننای فنننکنز
افننی در ننننو ا نناام عنن این راینن ننناده اعننت و در نز ننن اس تاؽننایهننای سرتؾننان تنننش
ت ادارهنناین اس اثننزا ان را منننتنناان ؽننیا تی اس ان ج اننی منننتنناان نناردن نینن .نننزای
ایجننناد اغنننی و جنننقا عنننا او روح اس تنننو و رعننناتنقن ان ننننی عننناهک ارواح اؽننناره کنننزدی در
منناو دادعنناان دییننن .تنننش امننقه اعننت کننی اهننارامشدا نننی تزیاعننی .فزمننان داد تننا نینن .را
ننننی منننن نننننامنشد و ننننی ؾااعن ن نیاؽننناتق و روح او را در عننناهک اعانننن ( زُسمنننان ینننا ه نننان
زوعنن انب عنننز دهننقی ایننو روایننت در کاننان دیی ننزد کننی م ننکتننزیو داتؾننیامی سرتؾننان
اعننت و ننقود هننشار عنناع پنننؼ نننی دعننت مانننقان سرتؾننان تاؽننای ؽننقه ،تنننش امننقه اعننت
ه ننو در اتجننا نینن .نننا هننام امن اننی منننؽنناد و در ارادویننزافتامننی (فقنن  2پننارهی  9تننا
15ب ارداویننزاف 13نننا نناردن یننق جننام مننن و مینن .ؾااعننین نننی عنن ز رو نناتن و عنننز
درن ؾنننت و دوسخ مننننپنننزداسدی

14

انننن در فنننزوردیو یؾنننت ننننی فزوهنننز پ اروییگ نننی 15درود

فزعااده منؽاد و «پ ارونیگ ی» ی ین «پُز نی ».یا «دارتقه نی .نغنار»ی

16

مغننناک اعنننت کنننی «نیگ نننی» و نیننن .و میننن .در ن نننؼهنننای ما نننقد اوعننناا ،اس ج انننی
فننزوردیو یؾننت پنناره(124و تنننش ؽننایق دیننو یؾننت پنناره 15ب؛ وتقیننقاد ،فز ننزد  15پنناره ،14
فز نننزد  19پننناره  21و  41و ه چیننننو ویؾااعننن یؾنننت ،پننناره ( 26کنننی ت نننزار عبنننار
وتقیننقاد  ،فز ننزد  19پنناره 41منننناؽننقب؛ و تنننش دیی ننزد ،کاننان  ، 7فقنن  ، 4پنناره  84نننی
ن نننق؛ دادعننناان دیینننن ( .نننا دهان نننار ،ننننی ضننن ن ی رواینننت پ انننایب فننن یی 139؛

13ی تام افان او ارتا ویزاس ناده کی نی تقری و در ذر سمان ،نی فار ارداویزاف درامقه اعتی
14ی هین ،.سرتؾت عناعتمقار یا جادو ز؟ ،ؿ 28ی
15. Pouru-bangha

16ی هین ،.ه ان ،ؿ 29ی
Darmesteter, James, The Zend Avesta, Translate by Oxford, 1883, Part 2, p 218

نینننقهؼ ،فقن ن  ،4پننناره  ،21ارداویزافیامنننی ،فقن ن  ،2پننناره  29تنننا  ،31ه نننان مننناده تؾن ن ی
اور اعننت کننی نننزای ایجنناد اغننی و تؾنن گن نننی کننار منننرفاننی اعننتی 17اس ه نننو روی ،اس
دینننق اه تنبنننز  ،سردؽنننت در بنانننیاػ زفنننی مننناروثن جنننادو زی داؽنننت و در مننننان باینن
و ؾننن اعنننای مناتننی ،امننار نناؿ مننذهب ؽنن ین را اتجننام مننندادی مننذهبن کننی در ان ،دو
ت ای ی اعاعن نی ؾک من ارد کی هز دو اس اه نت ی غاتن نز اردار ناده اعت:
1ی اسمان ایشدی
2ی مگی
اسمننان ایننشدی عبننار نننا اس ایی ننی فاننش مُننذان نننز روی عننزفنو دعنناا منننری ایننقی ایننو
ع ن ن را زوهنننن اس اعضنننای داوران اه نننن سینننز تظنننز سردؽنننت ،جنننادو ز و ریننننظ ؽننن یان
اتجننام مننندادتننقی و میظننار اس مگننی ،جایگنناه میقنناری ننناد کننی میاعننس مًننقط در ان جننا
نز ننشار منننؽننق؛ وهننن ایننو در وا ننع م یننن ثنناتای ایننو افننغالح اعننتی م یننن ت غننت و
افننان ایننو واصه ،نننزای زوهننن نننی کننار منننرفننت کننی اواسهننای عننیزامنش مننن ااتقتننقی در
منننان مگننی ،زوهننن اس افننزاد بناننی کننی در «ج ننع مًننقط» پذیزفاننی ؽننقه نادتننق ،نناه نننی
نناه دور هننک ننزد منننامقتننق و مزاعنن ن را اجننزا منننکزدتننق کننی هننقف ان رعنننقن نننی اهننت
جذنننی نننادی ه نناتغار کننی اننی ؽننق ،عنن ا  ،ر ننـ و اعننا اده اس ن ننار و نینن .و ؽنناهقاتی،
اس اعننبان رعنننقن نننی ایننو اهننت نننادی ه نننو کننی ؽننزکتکییننق ان ایننو مزاعننک نننی اهننت
اغننی منننافاادتننق ،کا ننا و افنناع تننام ام را نننا فزینناد نننز سنننان منننراتقتننق و اتگنناه کننک
کننک نننی اهننت ننننهاؽننن یننا اغ ننای کامنن منننافاادتننق در ایننو اهننت تقننار منننکزدتننق کننی
نننی اتننی ای و ننق نننا ننقا و ن اننز اعننت نگنناینک نننا وُهامیننی رعنننقه اتننقی ننان منننکزدتننق
کننی اروا ؾننان نننی ینناری اغننی اس نننق تننو اساد ؽننقه و نننی اعنن ان فنن اد کننزد اتننق تننا در
17ی هین ،.سرتؾت عناعتمقار یا جادو ز ،ؿ 33-32

اتجننا نننا ارواح دیگننزی کننی نننقیو ؽننناه یننا اس عزی ن مننز اس نننق تننو رعننای اتننق ی ننن ؽنناتقی
ت نناوتن منننان ایننو دو ؽننناه تبننادی مننن ایننق اغننی نننزادر مننز اعننتی اس ه نننو روی،
رعنننقن نننی اهننت اغننی نشر اننزیو ماهبننت نننی ؽنن ار منننرفننتی کننک کننک منننف نننک کننی
ننزا اتاهننا (کننی میغننان نننی سردؽننت ؽنن زده منننؽننادب و پنننزواتؼ ان را عننن ننزنهننا
عنننیی یننی عنننیی میاًنن کننزده اتننق نننزای پضوهیننق اتن کننی نننی دتبنناع کؾننز م نناتن ان ننناده
اتننق ،ایننو ه ننی دؽننااری ایجنناد کننزده اعننتی
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ننان افننا عننزودههننای اتاهننا (نننا ایننو

فننزك کننی اس عننای سرتؾننت عننزوده ؽننقه ناؽننقب ،در اهننت نننن ننادی و پننظ اس مقننزف
نی .و ؾنؼ نز سنان جاری ؽقه و ی نغا اس ریؾی تام ام ناده ناؽقی
واهانننز نزوتنننا هینیننن ،.در کانننان سرتؾنننت ،عناعنننا قار ینننا جنننادو ز؟ ،کنننی میقننناع
عنن یزاتنهننای او در عنناع  1951اعننت 19،تظننزا تنبننز را ننننان منننکیننقی هینینن .نناد
تنننش اینننو سرتؾننان را یننس اینننو غنزتا نننقی منننتامننق و نننز وجنناد ثیایننت در ِا ایننو
دیاتننت تیکنننق منننکیننقی او سرتؾننان ننزی را یننس دو اتننی پزعننان نناهـ ،در اعاننزاك نننی
ی ااپزعننان منننداتننقی هینینن .اهباننی منننکاؽننق کننی در ایننو کاننان ،دیننق اههننای تنبننز
پنزامنننان وجننناد مظننناهز ؽن ن ین (و وجننناد منننااد تؾن ن یاور و امًننناه کب در دیاتنننت سرتؾنننان را
ات ننار کینننقی او ننننی نننانن ادهنننی تنبنننز (در ارتبنناط سرتؾنننت و ایننننوهنننای ؽنن ینب را نننننان
مننن کیننق ،ه ننو در تًننق عا ننن ایننو ادهننی تنناماف ع نن کننزدی جاهننب ایی ننی صا دوؽننو
ننن و ،اوعااؽننیاط و ایننزانؽننیاط مغننزح ،رفاننار غنزعا ننن و ما قننباتی هینینن .در بنناع
تظزینننی تنبنننز را نننننر اتنننی تافننننز کنننزدی 21اس عننناین هینیننن ،.در ات نننا مغاه نننا و

18ی هین ،.سرتؾت عناعتمقار یا جادو ز ،ؿ 54-53-52ی
19ی دوؽو ن و ،ارا اتا ان درناره سرتؾت ،ؿ 15ی
21ی دوؽو ن و ،ه ان ،ؿ 13ی

پضوهؾنن ای ت ققننن تقاؽننت و او ایننو را نننی روؽننین اعننالم کننزدی در عنن یزاتنهنناین کننی
نننی تننیهنز کاننان سرتؾننت ،عناعننا قار یننا جننادو ز؟ میجننز ؽننق ،ارجننا و پضوهؾننن پنزامننان
ات ننا تقاؽننتی صا دوؽننو ننن و تنننش نننا وجنناد ا ازامننن کننی نننزای هینینن .اینن اعننت،
ه ننو «تًزیبننا ه ننی» مااضننع او در ان عنن یزاتنهننا را نننی اج ننا سرتؾننانپضوهننان ،مننزدود
ؽنن زدی 21در تانجننی اتچننی نننا ن ماتننق د ینن  ،ؽننااهق و زاییننن می ننک اعننت کننی هیزیننس
عننامای تنبننز اس منناو اوعنناا و ماننان پ اننای در اثبننا دیننق اه نناد ارایننی کننزده اعننت و
سرتؾت را ؽ قنان ؽ ین و مقزفکییقه نی .و ؾنؼ تامنقی
پننظ اس تنبننز تنننش سرتؾننانپضوهننان نشر ننن ه چننان ویننقن ننزن ،22تظزیننیای مؾننانی و
در ننننناتن پنننذیزفاین اراینننی کزدتنننق 23،کنننی م انننب سرتؾنننت را ننننی منننااد م نننقر و تؾن ن یاور
مننزتبظ داتغننایقی ویننقن ننزن روایننا و اعننیادی ارایننی کننزد کننی ؾااعنن (ویؾااعنن ب پننظ
اس مقننزف نینن ،.جغنن ؼ نننی نناان منننرفننت و رواتننؼ نننی عنناهک نننا فنن اد منننکننزدی
عننالوه نننز ایننو ،نیننا نننز اوعنناا ،نناد سرتؾننت تنننش نننی اعنناکزاق در اهننت اغننی ننناور داؽننتی
ننان "تی ننا" در ه نننو اهننت ننناد کننی منننتااتغننت عنن یان اهننارامشدا را نؾننیادی روایننا
سرتؾنننان اس ج انننی ارداویزافیامنننی تننننش اینننای عنننا اار ؽنن ین در ت ننناهنک سرتؾنننان اعنننتی 24اس
عنناین ت ننن تنناان روایننا سرتؾننان مننزتبظ نننا مقننزف نینن( .اس ج اننی روایننت ؾااعنن و
ارداویزاف ویییب را مزدود داتغتی

25

21ی ه ان ،ؿ 16
22. Widengren

23ی منز ا اهناده ،وا نت تاری ن و پنام های اع اتن سرتؾت ،تزج ی غنو و نقی ،تؾزیی کاان تًق ،ؽن اره ،61-61
م ز و انان  ،1381ؿ 48ی
24ی اهناده ،ه ان ،ؿ 49ی
25ی منز ا اهناده هز یق من ایق کی روایا اوعااین تؾاتگز ناور سرتؾت نی اغی اعت ،اما من ایق کی اس تظز وی
(اهنادهب ات ا عا اار ؽ ین تقارد! در پاع نایق نگاینک کی و ان روایا اوعااین ایای ناور سرتؾت نی اغی و مقزف

ه چینننو در ه ننت هننا یغننیا کننی مؾنن ار اعننت تاعننظ ؽننا زدان سرتؾننت عننزوده ؽننقه و
دیزسمنناتن جننشوی اس ات ننا ننناد ،ینننو امننقه اعننت« :در نامننقادان ،هننام نزامننق نننی سرتؾننت
کننی پنزامننان اتننؼ پننا منننکننزدییی اس او پزعنننق سرتؾننت :ای مننزد! کننی هغننان تننا کننی مننزا
در عزاعنننز ننناکن ج نننان ،تن ننناتزیو ننننی دینننقار منننناینننن! ننننا جنننان در ؾنننان نننایؼ!»
سرتؾنننت هنننام را مننننعننناایق و ادان تننننایؼ او را مننننپنننذیزدی 26و در جنننای جنننای اوعننناا،
ؽننناهق عننناایؼ هنننام هغنننانک و اینننو نننناه ،ه نننان اعنننت کنننی در هینننق ،ننننی ان عنننام (و
عنن امیب اننی منننؽنناد و ننناهن م ننقر اعننتی و افننال در نناد اوعنناا (ه ننتهننا یغننیاب
امننقه اعننت کننی سرتؾننت ،نننی هننام مننن ایننق« :مغننان تننا را ااعنناارم»! و در تزج ننیی
اننننزاهنک پنننارداود (پنننقر اوعااؽیاعنننن اینننزانب اییگاتنننی امنننقه اعنننت « :ااهننناتک ای هنننام
سریننننو ،تؾنن ن یی تننننا راییی»
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ذؽننننای اس ایننننو ،در روایننننا سرتؾننننان ،اس «مُ ننننزههننننای

م جننشهامنننش» عنن و رفاننی کننی سرتؾننت اتننان را در ا انننار داؽننتی 28کننی ایننو تنننش نناد
روؽیگز ؽناههای ؽ ین و ماتیق ان در مزام سرتؾت اعتی

مااد ت قیزی اعت ،دیگز تظزا ؽ قن ی ارسؽن دارتق؟ ذؽای اس ایو ،نی تظز منرعق اهناده اد ناور داؽت کی
سرتؾت وا ا اه اغی نادی نی ه نو اعز در اتا ان کا ا د ان اؿ تزتنب دادی او من ایق ات ا عا اار ؽ ین
تقاردی ما هک مناااتنک نگاینک کی نای ات ا عا اار ؽ ین تقاردی اما انشارهای عزایؼ ان ؽ ین اعتی ماتیق مجغ یای
کی اس جیظ زما و نی فار یس فن عا ای ؽادی مااد ایو مجغ ی اس زماعتی ه و فارتؼ زما تنغتی نا ی نی
ؽ فن اعتی
26ی یغیا ،ها  ،9نیگزیق نی :انزاهنک پارداود ،یغیا ،ت زان :اتاؾارا اعاعنز ،1387 ،ؿ 159
27ی پارداود ،ه ان ،ؿ 164
28ی اماس ار و ت ضان ،اعغاره ستق ن سرتؾت ،ؿ 115-114

