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  چكيده
خصوص پس از انتـشار       ي اخير و به    زيست در طي چند دهه      ي دين و محيط    رابطه
زيـستي و نقـد او بـر          ي بحران محـيط   هاي تاريخ   ي ريشه   ي لين وايت درباره     مقاله

ويـژه انديـشمندان علـوم     ديدگاه يهودي ـ مسيحي، وارد مباحثات دانـشمندان بـه   
هـاي    ي فوايد نگـاه     هاي گوناگوني درباره    در طي اين چند دهه ديدگاه     . انساني شد 

. زيست ابراز شده است     هاي آن براي حفاظت از محيط      و ظرفيت ) پيشامدرن(ديني  
هـاي پيـشامدرن در    صورتي يكجانبـه بـه دفـاع از نگـاه          در ايران به   ها اين ديدگاه 

هاي پيـشامدرن    اند و جاي هر گونه نقد را بر نگاه         زيست پرداخته   حفاظت از محيط  
پوشي از نقاط    هاي پيشامدرن و چشم     ي نگاه   همين امر به تحسين يكجانبه    . اند بسته

به همين جهت حداقل    . زيست منجر شده است     ضعف آنها در امر حفاظت از محيط      
ها پرداخته باشند؛ لـذا   توان آثار و مقاالتي را يافت كه به نقد اين نگاه    در ايران نمي  

زيـست و     هاي پيشامدرن در حفاظت از محـيط        هاي واقعي نگاه   براي درك ظرفيت  
مـان بـراي رويـارويي بـا      هـاي دينـي، فكـري و فرهنگـي         امكان مراجعه به سنت   

منظور پوشـش     اين مقاله به  . ها ضرورت دارد   د اين نگاه  زيستي، نق   هاي محيط  بحران
بخشي از اين ضرورت، با استفاده از روش واسـازي و تمركـز بـر دو مـتن دينـي                    

عنـوان    بيني زرتشتي، به   دهد كه بخشي از جهان     نامه نشان مي    بندهشن و ارداويراف  
اتخاذ مدلول  هاي دوجزئي و     هاي پيشامدرن، چگونه با ايجاد تقابل       اي از نگاه   نمونه

زيـست را ذيـل ايـن     ها و از جمله محيط ي پديده  همه» خير«يا  » نيكي«استعاليي  
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كند و  تبديل مي» نيك و بد «و يا   » مقدس و نامقدس  «بندي و به دوگانه      مدلول رده 
زيـست و حفـظ آن، و         با انجام چنين كـاري امكـان توجـه بـه بخـشي از محـيط               

 .وردآ توجهي به بخش ديگر را فراهم مي بي
  

زيست، واسـازي، مـدلول       بيني مزديسني، حفاظت از محيط      جهان :هاي كليدي   واژه
 استعاليي

 
  مقدمه

زيـستي    هاي تـاريخي بحـران محـيط        ريشه«اي با عنوان      مقاله 1م، لين وايت  1967در سال   
ي تـسلط   ــ مـسيحي بهانـه    يهـودي او مدعي شد كه مدل ديني       . منتشر كرد » مان)اكولوژي(

او معتقـد  . زيست منجر شده است   را فراهم كرده و به انهدام و خرابي محيط         انسان بر طبيعت  
زيستي، محصول سنت ديني مسيحي ـ يهودي اسـت كـه بـر مبنـاي آن،       است بحران محيط

مثابـه    عنوان جانشين او در زمـين بـه         خداوند خارج و فراتر از طبيعت قرار دارد و انسان به          
عنوان اشـرف     فرد انسان به    ايت اين جايگاه منحصربه   و. آيد تصويري از خداوند به شمار مي     

مخلوقات را كه داراي روح خدايي است، تـوجيهي بـراي دخالـت و دسـتكاري نامحـدود                  
  ).pp.1203-1207(داند  ي او از آن مي انسان در طبيعت و سوءاستفاده

هـاي    پس از انتشار اين مقاله، نقدهاي متعددي بر كار وايت صـورت گرفـت و ديـدگاه                
ي   رسد مقاله  با اين حال به نظر مي     . زيست مطرح شد    ي دين و محيط    ي رابطه   تلفي درباره مخ

ي اديان  ها بررسي رابطه كار اين بحث. زيست باشد هاي الهيات محيط وايت شروعي بر بحث   
زيست فـراهم   هاي ديني براي حفاظت از محيط       هايي است كه نگاه    زيست و ظرفيت    با محيط 

در اشـكال و انـواع مختلـف،    (زيست بر اساطير و اديان  الهيات محيطآورند؛ پس تمركز   مي
است و تالشش بيـشتر  ...) هاي سامي، ايراني، و اديان شرقي، غربي، از بودايي تا هندو، نگاه    

هاي پيـشامدرن از      زيست و توجيه نگاه     متوجه نقد مدرنيزم از حيث تخريب و انهدام محيط        
  .تزيست اس حيث حفاظت و حمايت از محيط

دين و نظام   ي كتاب     ها در ايران با كمي تأخير نسبت به غرب با ترجمه           رواج  اين بحث   
                                                 

1. Lyyn White 
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 شروع شد و عمدتاً تحت تـأثير نگـاه نـصر، مباحـث الهيـات      1 اثر سيد حسين نصر    طبيعت
ي دين و نظام طبيعت همراه شـد و لـذا            زيست در ايران با نگاهي تمجيدآميز به رابطه         محيط

را نگـاهي حـافظ و حـامي        ) پيشامدرن(اي و ديني     اره نگاه اسطوره  نويسندگان ايراني همو  
از ديد اين دست از نويسندگان پيوند انسان اساطيري و ديني . اند زيست در نظر آورده محيط

دهد و نظامي هماهنگ بين      زيست ارائه مي    هاي بسياري براي حفظ محيط     با طبيعت، ظرفيت  
ديـن و  گونه كه اشـاره شـد در كتـاب     نصر همانسيد حسين . كند انسان و طبيعت ايجاد مي   

دامـاد نيـز در كتـابش،     محقق.  و در بحثش از حكمت خالده چنين نگاهي دارد   نظام طبيعت 
اي، هرچند متفاوت با نصر اما در كليت همسو با او، به         گونه  ، به )1393 (زيست  الهيات محيط 

 نگاه ديني و تشريح ظرفيت اين       تمجيد از نگاه ديني و انتقاد از انسان مدرن، دست به تطهير           
توان آثار ديگـري را نيـز         به اين آثار مي   . زيست زده است    نوع نگاه براي حفاظت از محيط     

انـد؛ مقـاالتي     زيست به نگـارش درآمـده       ي اديان ازجمله اسالم و محيط       افزود كه در زمينه   
بـاني وحيـاني    م بررسي«،  )1383نيا،    ابراهيم(» زيست در ايران باستان     اهميت محيط «چون  
درآمـدي بـر   : زيـست  بيني ديني و محـيط  جهان«، و )1391انتظاري، (» زيست محيط حفظ

توان بسيار مـوارد ديگـر را         به اين عناوين مي   ). 1381زاده،    امين(» نگرش اسالم به طبيعت   
اند؛  زيست پرداخته    ديني به محيط    اضافه كرد كه همه در يك جهت و صرفاً در دفاع از نگاه            

محيطي در عصر ظهور با تأكيد بر نقد ديـدگاه لـين وايـت و                اخالق زيست «ان نمونه   عنو  به
محيطـي از    زيست با تكيه بر آيات زيست       دين و محيط  «،  )1390زواردهي،    شاكري(» كانت

علـوم اسـالمي بـا تكيـه بـر رويكردهـاي نـوين بـه                «،  )ب1394فهيمـي،   (» نگاه فريقين 
، )1386صـادقي و اكبريـان و شـاكر،         (» زيـست  هاي ديني در حفاظت از محـيط        مايه درون

زاده و    بيدهنـدي و كرباسـي    (» محيطـي  هـاي زيـست    هاي ديني در حل بحران      نقش آموزه «
زيـستي از ديـدگاه       هـاي تربيـت شـهروند محـيط        مباني، اصول و روش   «،  )1389شيراوند،  

ر اسالم زيست در بينش امانتدا جايگاه حقوقي محيط «،  )1395طاهرپور و ديگران،    (» اسالم
بررسي تطبيقي مبـاني نظـري نظـام        «، و   )الف1394فهيمي،  (» خواه غرب   و نگرش تماميت  

                                                 
دادن ايـن     هاي وي براي نشان    ي آن با دين، و نخستين تالش        و رابطه  زيست  ي توجه نصر به محيط       درباره .1

  .19ـ15ص : رابطه، به پيشگفتار همين كتاب رجوع كنيد
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مصفا (» زيست داري و نظام جهاني اسالم و عملكرد اين دو در قبال محيط   بازار آزاد سرمايه  
  . شود از آنها نام برد اند كه در اين باره مي ، از مواردي)1395الهي،  و عين

هـاي   جود به پيروي از نگاه نصر و محتواي كتابش، بـدون نقـد نگـاه          البته شايد آثار مو   
ي دفـاع    اند كه دربرگيرنـده    هايي پرداخته  ها صرفاً به بخش    پيشامدرني و كليت اين نوع نگاه     

دين و نگاه اساطيري از طبيعت است، و آگاهانه يا ناآگاهانـه دسـت بـه گـزينش آيـات و              
هاي پيشامدرن، با طبيعت و حفـظ آن همـسويي            نگاهاند كه در     هايي زده  روايات و يا نشانه   

دهند، روايتـي اسـت بـا پيرنگـي تقريبـاً       دارند؛ پس روايتي كه تمامي آثار موجود ارائه مي      
هاي عقيـدتي پيـشامدرن دارد و ايـن          يكسان كه عمدتاً نگاهي آرماني و ايدئاليستي به نظام        

ـ        ها را در مقابل نظام انديشه      نظام ايـن آثـار بـا تمجيـد از         . آورد يورز مدرن بـه حـساب م
پردازند؛ بنابراين خأل پژوهشي  زيست مي ي محيط   هاي پيشامدرن، به نقد مدرنيته درباره       نگاه
اسـاطيري،  (هـاي عقيـدتي پيـشامدرن     ي نظـام  توجهي ـ حداقل در ايران ـ در زمينـه    قابل

گرشـي نقادانـه   اين خـأل را نبـود ن    .  وجود دارد  زيست   و حفاظت از محيط    )باستاني و ديني  
  . پديد آورده است

هـاي پيـشامدرن    رغم اينكه نگـاه  اين پژوهش با عطف نظر به همين خأل پژوهشي ـ به 
هـايي   تواننـد ظرفيـت     ي نزديكي كه با طبيعت دارنـد، مـي         به سبب رابطه  ) ديني، اساطيري (

زيست فراهم آورند ـ در تالش است به بررسي وجه مغفـول    مناسب براي حفاظت از محيط
بيني دين زرتشتي با تكيه بـر دو مـتن           ها بپردازد و هدفش نقد بخشي از جهان        اين نوع نگاه  

عنوان متوني ديني است؛ نقدي كه از آن بتوان در مباحث الهيات  نامه به بندهشن و ارداويراف
با اين همه بايد متذكر شد كه پرداختن بـه كليـت ديـن در ايـران                . زيستي بهره جست    محيط

بيني دين زرتشتي مجالي بيش از يـك مقالـه           هاي جهان  ي بحث از تمام بخش    باستان و حت  
خواهد و طبعاً امكان عملي چنين كاري در اين مقاله وجود ندارد و اين مقاله نيز مـدعي      مي

ي نمايي كلي از      به همين دليل در اين مقاله سعي شده است ضمن ارائه          . چنين چيزي نيست  
شـده در ايـن پـژوهش         بسياري به درك مباحـث مطـرح       كه كمك    1ساختار اساطير ايراني  

                                                 
گيرد و اين پژوهش نيز مدعي چنـين امـري            البته اين نما، تمامي ساختارهاي اساطير ايراني را در بر نمي           .1

  .نيست
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هـاي    اي از متون ديني با نگاه      عنوان نمونه   نامه به   كند، دو متن ديني بندهشن و ارداويراف       مي
پيشامدرن انتخاب شوند تا با استفاده از نقد واسازانه، بتوان به نقـد ايـن متـون در مباحـث                    

  . زيست پرداخت حفاظت از محيط
  

  اساطير ايراني) گالن(بررسي نظام 
جهان . شعور بود  جهان طبيعت از چشم انسان اساطيري و باستاني كامالً زنده، جاندار و ذي            

هاي طبيعت از خـود      داشت تا از آن طريق بتواند در مقابل ناماليمت         به او قدرتي ارزاني مي    
هـاي    پردازد و پديـده    ي جهان مي    برخالف انسان امروزي كه بيشتر به مشاهده      . حفاظت كند 

اند بـراي     پندارد كه صرفاً موضوعي    جان مي  هايي فاقد شعور و بي     دنياي پيرامونش را پديده   
تسخيرشدن، انسان اساطيري و باستاني همواره در پي زيـستن بـا جهـان و كـشف اسـرار                   
ماوراي آن و نيروهاي ساري و جاري در آن بود؛ نيروهايي كـه از طريـق سـحر و جـادو                     

هاي   اين انسان كه در تعاملش با جهان پيرامون و پديده         . ا وجود داشت  قابليت دستيابي بدانه  
زيست، بـين خـود و       انگيز، جهان را مي    مادي، در پرتويي از ترس و حس احترامي ستايش        

جهان پيرامونش اتحاد و پيونـدي ناگسـستني پديـد آورده بـود و از طريـق دوام و بقـاي                     
 متمادي از جهان مادي و فرامادي به دست         هاي اي كه طي نسل    ي تصورات و معاني     وقفه بي

هـاي    سـاحت   شد كه او را قادر بـه تفكيـك         ها قائل مي    آورده بود، قداستي براي اين جهان     
هـا   همين تقسيم پديده  ). 36،  1372الياده،  (كرد    قدسي از غيرقدسي و مقدس از نامقدس مي       

ه نـسبت بـه جهـان بـه         هاي قدسي و غير قدسي، مقدس و نامقدس نگاهي دوگان          به ساحت 
هاي آسماني چون ماه و خورشـيد و          به اين ترتيب انسان اساطيري پديده     . وجود آورده بود  

ي   را در نگاه دوگانه   ... ها، درختان و   هاي زميني چون آب، سنگ، كوه       ستارگان، و نيز پديده   
 دهنده و حافظ، و يا برعكس صاحب قدرتي اهريمني خود داراي نوعي قدرت باروري، نظم 

اين نوع نگاه در اسـاطير ايرانـي نيـز          . دانست  نظمي بود، مي   كه مانع از باروري و مسبب بي      
ها و باورهاي ايران باستان در نگاه خـود بـه جهـان              وجود دارد و تقريباً تمام اديان و آيين       

انگاري در نظـام فكـري و فرهنگـي     توان مدعي نوعي دوگانه اند؛ لذا مي طبيعت متأثر از آن   
  .ستان و اساطير ايراني شدايران با



 | 40مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | 38

 

خصوص آنچه به خلقت از ديـدگاه مزديـسني آن مربـوط              با بررسي اساطير ايراني و به     
كه سوسور مصطلح كرده است النگ، يا نظام          چنان  شود، امكان دستيابي به ساختار، يا آن        مي

 خـصوص از    ي خلقت بـه     ي اسطوره   هايي درباره  تاكنون پژوهش . اساطير ايراني وجود دارد   
بـا توجـه بـه ايـن        . نگاه زرتشتي صورت گرفته است كه البته تعدادشـان هـم كـم نيـست              

ــ بـر   ) و نه كـامالً دقيـق  (توان ـ مسامحتاً تا حدودي   ها، النگ اين اسطوره را مي پژوهش
و ويچارشن  2،)آميختگي( گوميشن   1،)آفرينش آغازين (مبناي سه مفهوم بندهش يا بندهشن       

ي خلقت امكان      اين سه مفهوم و متعاقباً دريافت نظام اسطوره        بررسي.  توضيح داد  3)جدايي(
هاي  توان گمانه   كند و به دنبال آن مي      دريافت النگ بعضي ديگر از اساطير ايراني را مهيا مي         

  .ي مورد ادعاي اين پژوهش را با روشني بيشتري اثبات كرد واسازانه
هزارسـاله تقـسيم شـده        سهي    ي هستي به چهار دوره      ي خلقت، چرخه    بر مبناي اسطوره  

چيز و در روشنايي حاضـر        ، با آگاهي از همه    »فرازپايه«ي اول اهورامزدا در       در دوره . است
اين . بود و اهريمن در تاريكي، ناآگاهي، و ميل به نابودگري با خويي مخرِّب حضور داشت              

كـامگي و    كرانش، از وجود اهـريمن و رشـك        كند كه اهورامزدا با دانش بي      اسطوره بيان مي  
هزار سال نخست دسـت بـه خلـق     سرانجام هجومش آگاهي داشت و به همين سبب در سه    

دهد كه اهريمن    گونه ادامه مي    ي مذكور اين    اسطوره. جهان مينوي زد و امشاسپندان را آفريد      
خارج شد و به مـرز روشـنايي رسـيد، از وجـود دنيـاي          » پايگي ژرف«چون از تاريكي و     

بـه همـين دليـل بـه تـاريكي          . ه شد و درصدد حمله به آن برآمـد        روشنايي و اهورايي آگا   
بر اسـاس مـتن بنـدهش از آنجـا كـه اهـورامزدا از               . بازگشت و شروع به خلق ديوان كرد      

چيز آگاه بود، از اهريمن خواست تا زماني براي كارزار مشخص كنند و به او پيـشنهاد                   همه
زآن پس اهومرامزدا بـا خوانـدن سـرود         . »مهزار سال فراز كني     به نُه «داد تا زمان كارزار را      

دادگـي،   فرنبـغ (هزار سال به قعر تاريكي و گيجي فروانـداخت      اهريمن را براي سه    4اهونور،
هزار سالي كه اهريمن به تـاريكي فرورفتـه بـود، اهـورامزدا               در مدت سه  ). 35ـ34،  1390

                                                 
1. bun-dahišn 

 .اند  مختصر پهلوي اثر مكنزي آورده شدهتمامي اصطالحات بر اساس فرهنگ
2 . gumišn 
3 .vičarišn 
4. Ahunawar 
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سـمان، آب، زمـين،     آ: صورت مادي آفريد    شروع به خلق جهان گيتي كرد و آفريدگان را به         
  .توان همان بندهشن به حساب آورد اين دوره را مي). 37همان، (گياه، گوسفند، انسان 

اهريمن به كمك ديو جهي از بهت خود بيرون آمد و به دنياي گيتي              در انتهاي اين دوره     
اي كـه    انـد؛ دوره   نام نهاده » گوميشن«اين دوره را دوران آميزش يا به تعبيري         . هجوم آورد 

  .آميزد مي... وبي با بدي، درستي با دروغ، روشنايي با تاريكي، مرگ با زندگي وخ
 سهـاي دينـي زرتـشتي شـاهد سـربرآوردن سوشـيان            پس از اين، بر اساس پيشگويي     

اي كه پيروزي از آنِ روشنايي خواهد بود؛  بخش خواهيم بود؛ دوره عنوان رهاننده و نجات    به
تـر، از     به عبارت روشـن   . توان نام برد    مي) جدايي(شن  اي كه از آن تحت عنوان ويچار       دوره

رسـيدن بـه    . ديد اين اسطوره، رهايي از بدي فقـط بـا ويچارشـن امكـان خواهـد داشـت                 
   1.جاودانگي فقط با رهايي از بدي و دروغ و تاريكي امكان دارد

. ي بسيار روشن اين ديدگاه در داستان رستم و سهراب قابل بحـث و نظـر اسـت                   نمونه
نان كه كزازي آورده است، از ديد ايرانيان، ايران همه جان است و روشني، نور است و                 چ  آن

آيد و توران نماد تن است و تـاريكي،          جاودانگي، ايران دل زمين و خونيرس به حساب مي        
اگر بخواهيم همين ديدگاه را در ميتراييسم دنبال كنيم،         ). 5،  1380(نماد مرگ است و زوال      

گاو در اين اساطير نماد تن اسـت و         .  قرباني گاو توسط ميترا اشاره كرد      توان به ماجراي    مي
جهاني، نماد زوال است و نابودي و براي رسيدن به جـاودانگي اسـت كـه بايـد                    زندگي اين 

دقيقاً مطـابق  ) گاو نر(  درست مطابق همين باور است كه برج ثور2.ميترا، گاو را قرباني كند
 است از اشاوهيشته؛ امشاسپند نگهبان گياهـان؛ مـاهي كـه        است با ماه ارديبهشت كه نمادي     

  ).95، 1380كزازي، (زندگي دنيوي به رويش و باروري رسيده است 
رسـتم از ايـران اسـت و        . شـود   در داستان رستم و سهراب دقيقاً همين الگو تكرار مـي          

ز تـوران و    مرگي و روشنايي و تهمينه، همسر رسـتم، ا         عبارتي نماد ايران، نماد جان و بي        به
نماد توران، نماد تن و تاريكي، و سهراب كـه از آميـزش رسـتم و تهمينـه بـه دنيـا آمـده                        

اي  ي دوران گوميشن و آميختگي است و بنابراين براي رسيدن به نجـات، چـاره                بازگوكننده
                                                 

  ).12ـ1، 1380( به توضيح اين بحث پرداخته است اي ديگر از گونهالدين كزازي در كتاب   ميرجالل.1
  ).1387شورتهايم،  (اگسترش يك آيين ايراني در اروپ :ي ميتراييسم بنگريد به  درباره.2
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گيرد  اين جدايي در قالب نبردي كه بين پدر و پسر شكل مي. نيست جز جدايي و ويچارشن
  ).7ـ6همان، (پذيرد، بازنمايي شده است  ا مرگ سهراب پايان ميو در نهايت ب

ي ايراني قلمداد كرد،      ترين اسطوره   نحوي آن را مهم     ي ديگر كه شايد بتوان به       در اسطوره 
ي الگوي مذكور اسـت، بلكـه         فقط بازگوكننده   اين داستان نه  . بايد از داستان سياوش نام برد     

بر اين اساس، سـياوش     . شود  روري در آن تكرار مي    نحوي الگوي خداي شهيدشونده و با       به
رود و در همانجـا       اش اثبات شده است، به توران مـي         گناهي  كه از آزمون آتش گذشته و بي      

معروف است كه از خون وي گياهي روييده است و اين امر بحث باروري    . شود  نيز كشته مي  
يخسرو، پسر سياوش، توانـست    عبارتي ديگر، اگر ك     به). 289،  1385بهار،  (دهد   را نشان مي  

ترين نماد   ترين نماد توران كه در ضمن اصلي       عنوان اصلي   بر افراسياب چيره شود و او را به       
تاريكي است از بين ببرد، خود نيز با شهادت سياوش، نشان از ويچارشن و نجات را يافتـه            

ـ     است؛ به همين دليل در اساطير ايراني كيخسرو هرگز نمي          د شـده اسـت؛     ميرد، بلكـه ناپدي
  . شود چراكه او نماد روشنايي و جاودانگي محسوب مي

  

  هاي دوجزئي در اساطير و نگاه مزديسني تقابل
توان بر اساس سـه مفهـوم بندهـشن و گوميـشن و               پس النگ يا نظام اساطير ايراني را مي       

هايي كـه بـه داسـتان خلقـت اشـاره             در اساطير ايراني، چه اسطوره    . ويچارشن سازمان داد  
هـايي چـون رسـتم و سـهراب يـا سـياوش نظـر                هايي كه به داستان     اند و چه اسطوره     ردهك

اي از نيك و     اند، جهان آميخته    هاي مهرپرستي همراه   اند و چه آنهايي كه با باورداشت        افكنده
دهـد كـه آميختگـي در        دقت در اين نظام نـشان مـي       . بد، خير و شر، درستي و دروغ است       

اين دو نيرو و يـا      .  دو دنيا، و دو نوع نگاه و منظر پديد آمده است           ي اختالط دو نيرو،    نتيجه
دو منظر، نه مناظر يا نيروهايي متوازي و موافق هم، بلكه دو نوع نگـاه متـضاد و دو گونـه              

داستان در اينجا، داستان تعارض و تنـاق و مبـارزه و دشـمني مـستمر                . اند  نيروي متخاصم 
اي طبيعت و انسانِ سـاري و جـاري اسـت كـه             ه جدال و كشاكشي در تمامي بخش     . است

. همواره طبيعت و انسان را محمل تعارض و برخورد اين دو نيرو و نگـاه قـرار داده اسـت                   
جويانـه   هاي دوگانـه و دوئاليـسمي سـتيزه        پس مبناي اساطير ايراني مبنايي مبتني بر تقابل       

  . است
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اند كه نهايتاً به برتري خير بـر          با اين همه اساطير ايراني، پاياني براي اين آميختگي قائل         
پـس دنيـاي اسـاطير ايرانـي        . شود  شر، درستي بر دروغ، و روشنايي بر تاريكي، منتهي مي         

تـوان مفهـوم      به همـين سـبب مـي      . هاي دوجزئي است   دنياي تقابل . هاست دنياي دوگانگي 
. نظر گرفـت  عنوان مدلول استعاليي اساطير ايراني و نگاه مزديسني در            را به » نيكي يا خير  «

ها و عناصر طبيعت را بر مبناي نيكي و خير و يا در              اين مدلول امكان سنجش تمامي پديده     
ها  صورت تمام پديده آورد و بدين تضاد با آن براي اساطير ايراني و نگاه مزديسني فراهم مي

 شوند؛ و صد البته كه ايـن همـه بـر         بندي مي  بر اساس همين مدلول ارزيابي و در نهايت رده        
اش با طبيعت و نيروهاي آن، از جهت سـود و            ي مواجهه   اساس نگاه انسان به جهان و نحوه      

عنوان نمونه در متن بندهشن، آنجا كه سخن          گيرد؛ به  رسانند، شكل مي    زياني كه به انسان مي    
: شود است، در مورد آفرينش اهورامزا و اهريمن از همين تضاد بهره گرفته مي» سرآغاز«از 
مزد به خدايي و دستوري، دادمندي و برپايگي، به آسـايش ايـستاد؛ آفـرينش              آفرينش هر «

دادگـي،    فرنبـغ (» اهريمن به سلطه، ستمگري و گناهكاري و فروپايگي، به دشواري ايـستاد           
  :آيد همچنين در موضعي ديگر مي). 37، 1390

از آفريدگان مادي نخست آسمان، ديگر آب، سديگر زمين، چهارم گياه، پـنجم             
او آفرينش را به ياري وايِ درنـگ        . د، ششم مردم، هفتم خود هرمزد بود      گوسفن

خداي فراز آفريد؛ زيرا هنگامي كه او واي درنگ خداي را فراز آفريد، آن واي               
اهـريمن بـدان پتيـارگي، از       . نيز افزاري شد كه وي را براي آفرينش دربايـست         

اوول، سـپس   ديوان، نخست اكومن را فراز ساخت، سپس اندر، سـپس سـ             كماله
ناگهيس، سپس ترومد، سپس تريز و زريـز، سـپس ديگـر ديـوان، هفـتم خـود            

او را نيكـويي  . اهريمن هرگز چيزي نيكو نينديشد، نگويـد و نكنـد         . اهريمن بود 
. آفريدگان هرمزد بايسته نبود، هرمزد را نابودگريِ آفرينشِ اهريمن بايسته نبـود           

 كرد، اهريمن آن را كه نتوانـد كـرد          هرمزد آن چيزي را نينديشد كه آن را نتواند        
  ).38ـ37همان، (انديشيد، تهديد نيز فراز كرد 

انگاري و عقيده به وجود تقابل دوجزئـي،        دهد كه دوگانه   خوبي نشان مي    نقل قول باال به   
تقابل . دهد ي تفكر و بروز آن از طريق زبان در متني ديني خود را نشان مي              چگونه بر نحوه  
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اي  دا و اهريمن، و سـپس اسـتفاده از واژگـاني كـه بـار معنـايي ويـژه                  خير و شر، اهورامز   
از . كند خصوص در گفتمان ديني بندهشن دارند، فضاي متن را به فضايي تنشي تبديل مي               به

هاي واژگاني است كه تـنش معنـايي و در نهايـت تـنش اعتقـادي و يـا                     خالل همين تنش  
خير يا نيكويي است به اهورامزدا و هر آنچه      اين تنش هر آنچه     . يابد ورزانه ظهور مي   انديشه

پس پتيارگي، جهل و نـاتواني      . داند دهد از آنِ اهريمن مي     فقدان خير و نيكويي را نشان مي      
آيد؛ دنيـايي كـه بـر        هاي دنياي اهريمني به حساب مي       در انديشه، عمل و گفتار از خصيصه      

ـ                   پـس  . اي انديـشه اسـت    اساس بند باال فاقـد تـوان انديـشه و متعاقـب آن عمـل بـر مبن
ي ثقل تقابـل خيـر و شـر و            و يا برخورداري از آن، دقيقاً نقطه      » نيكويي«نابرخورداري از   

بينـي   مـدلول اسـتعاليي ايـن جهـان       » نيكي«به اين اعتبار مفهوم     . دوئاليسم مزديسني است  
   1.است

يم، تقابل  عنوان مدلول استعاليي در اين نگاه به حساب آور          اگر مفهوم نيكي يا خير را به      
انتها از مفـاهيم را در ذيـل        اي بي  آورد كه رده   اي را پديد مي    آن با مفهوم شر يا بدي، دوگانه      

هاي انساني، گياهي، جـانوري   ها، اعم از پديده دهد؛ مفاهيمي كه تمامي پديده  خود جاي مي  
زئـي،  هـاي دوج   بيني بر تقابل   نهادن يك جهان    گيرد؛ چراكه بنيان   و حتي جمادات را دربرمي    
گيـرد،   بيني قرار مي   ي هر آن كس را كه در ذيل اين جهان           ورزانه كليت نظام فكري و انديشه    

ي حاصل و ظهـور و بـروز        كند و در نهايت انديشه     ناچار به انديشيدن از خالل اين نگاه مي       
) يان(فقط در تصور از خدا      انگاري نه   اين دوگانه . انگار خواهد بود    شدت دوگانه   اش به  بيروني

زن خود / متضاد مرد  ي شبه شود، بلكه در روابط انساني در قالب انگاشت دوگانه ديدار ميپ
  .دهد را نشان مي

هرمزد هنگامي كه زن را آفريد گفت كه تو را نيز آفريـدم در حـالي كـه تـو را                     
گيري تو   تو را نزديك كون دهاني آفريدم كه جفت       . ي پتياره از جهي است      سرده

هـا؛ و از مـن تـو را          ترين خـورش   ي شيرين  ه به دهان مزه   را چنان پسند افتد ك    
. ياري است؛ زيرا مرد از تو زاده شود؛ با وجود اين، مرا نيز كه هرمزدم، بيازاري               

                                                 
: 1، ج   1393بـويس،    (تـاريخ كـيش زرتـشت     : ي صفت نيكو و سپند بنگريد به        بيشتر درباره  براي بحث    .1

  ).235ـ234
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آفريدم،  گاه هرگز تو را نمي    يافتم كه مرد را از او كنم، آن        اما اگر مخلوقكي را مي    
مين و گياه و گوسـفند،      اما در آب و ز    . ي پتياره از جهي است      كه تو را آن سرده    

ها و نيز آن ژرفاي روستا خواسـتم و نيـافتم مخلـوقكي كـه مـرد                  بر بلندي كوه  
دادگـي،    فرنبـغ ... (ي جهي پتياره اسـت      پرهيزگار از او باشد، جز زن كه از سرده        

1390 ،73.(  
زيـست طبيعـي را        دوجزئي در سطح مفهومي در نگاه مزديسني، صرفاً محيط          پس تقابل 

د؛ بلكه از آنجا كه اين تقابل ريشه در نوع نگاه به جهان و انسان دارد، از سطح                  گير دربرنمي
گذشـته از   . گيـرد  كنـد و تمـام شـئونات انـساني و طبيعـي را دربرمـي                مفهومي گـذر مـي    

شود و به طريق اولـي        بندي مي  هاي دوجزئي رده   زيست طبيعي، انسان در همين تقابل       محيط
داند؛  تر از مرد مي آيد؛ تقابلي كه زن را داراي ارزشي نازل زن پديد مي/ تقابل دوجزئي مرد 

هاي پيشامدرن و به      در نگاه . ها قرار گيرد    امري كه شايد امروزه مورد اعتراض اكوفمينيست      
تبعِ آن نگاه مزديسني، فكر نابرابري بين مردان و زنان و به همين نحو، انقيـاد زن در برابـر                    

كـردنش     و بديهي انگاشته شده است؛ امـري كـه دگرگـون           عنوان امري فطري، مسلّم     مرد به 
در اين نوع نگـاه زنـان جـسماً و روحـاً           . وچرا ندارد   فراتر از قواي بشر است و جاي چون       

آيند و در نظام هستي جايي بين مردان و حيوانات را اشغال  تر از مردان به حساب مي ناتوان
اي ديو جهي چگونـه      عنوان گونه   ي زن به   رهدهد كه انگا   خوبي نشان مي    متن باال به  . اند كرده

امروزه اكوفمينيسم با اعتراض به همين نگاه اسـت         . شمارد زن را در ذات، پست و حقير مي       
هـاي پيـشامدرن    مراتب مبتني بـر جنـسيت در انديـشه و فرهنـگ         كه خواهان تغيير سلسله   

يت را به جـزء سـمت       هاي دوجزئي، اولو   هاي با ايجاد تقابل      چراكه در اين نوع نگاه     1است؛
  . آورند تر در نظر مي پايه دهند و جزء سمت چپ را حقيرتر و دون راست مي

  :توان بر مبناي بندهش چنين بشمرد هاي دوگانه را مي بعضي از اين تقابل
  بدي/ نيكي 
  شر/ خير 

  ايزادن/ ديوان 
                                                 

  ).131ـ63، صص 1380بري،  (ي اجتماعي محيط زيست و نظريه:  براي نمونه بنگريد به.1
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  مينو انگره/ سپندمينو 
  )33بندهشن، ص (اهريمن / اهورا مزدا 

  پايه  رفژ/ فرازپايه 
  )33همان، ص (تاريكي / روشني 

  )34همان، ص (دانشي  پس) / چيز آگاهي از همه(آگاهي  همه
  دروغگويي / راستگويي 

  )37همان، ص (ستمگري / دادمندي 
  كمالگان ديو/ امشاسپندان 

  زن/ مرد 
  )43همان، ص ) (ها سياره(نااختري يا اباختران ) / هاي ثابت ستاره(ستارگان اختري 

  اشه / دروج
ايـن  . تـوان در متـون دينـي جـست          هاي دوجزئي بسياري را مي     همين صورت تقابل    به
هـاي آن را بـا        اند و تمام طبيعـت و پديـده        ها بر مبناي مفهوم خير و نيكي ايجاد شده         تقابل

هاي اساطيري و ديني همچـون نگـاه مزديـسني،            گرچه در نگاه  . بينند همين نگاه دوگانه مي   
توان افتـراق     و طبيعت پيوندي وثيق است، در عين اين اتحاد مي         ) يان(خداپيوند بين انسان،    
عبـارتي تقـسيم      ها و موجودات پيرامـون انـسان و بـه          تقسيم تمام پديده  . و گسستي را ديد   

آورد كه از سـويي امكـان    اي پديد مي زيست انساني به بد و نيك يا خير و شر، زمينه           محيط
كنـد و در نتيجـه    را كه براي انسان مفيد است، فراهم ميپيوند و يگانگي با بخشي از محيط     

گيرند و از  عنوان امر مقدس مورد حمايت قرار مي     زيست و موجودات به     اين بخش از محيط   
عنوان امر نامقدس و يا اهريمنـي بـه           زيست كه به    سوي ديگر، آن بخش از طبيعت و محيط       

عنـوان نمونـه در       بـه . گيرنـد  مـي ي انـسان قـرار        مهري و هجمـه    آيند، مورد بي   حساب مي 
ي روان زناني كه آب، آتش، گياهان و حيوانات سودمند چون گـاو و                نامه درباره   ارداويراف

اين روان  «: داشتند و به همين سبب در بهشت شادمان بودند، آمده است           گوسفند را پاس مي   
مين و گياه و    آن زنان است كه به گيتي آب را خشنود داشتند و آتش را خشنود داشتند و ز                

و بـه نظـر مـن       ... ي آفريدگان نيكوي هرمزد را بزرگ داشـتند         گاو و گوسفند و ديگر همه     
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ي شـبانان   و يا دربـاره ). 56، 1372؛ آموزگار، 308، 1386بهار،  (» آميز آمد   بسيار ستايش 
و ديدم روان شبانان كه در گيتـي چهارپـاي و           «: آميزي چنين آمده است    با جمالت ستايش  

ا مراقبت كردند و آنها را پروردند و از گرگ و دزد و مردم ستمكار نگاه داشتند و        گوسفند ر 
هر وقت موقعش بود به آنها آب و گياه و خوراك دادند و از سرما و گرمـاي سـخت نگـاه      

و ... و سود بزرگ بسيار و بهره و نيكي و خوراك و جامه به مردمان جهان دادنـد                ... داشتند
ي مقابل ايـن      و درست در نقطه   ). 58،  1372آموزگار،  (» آميز آمد  به نظر من بسيار ستايش    

موضع، توصـيف روان كـساني را شـاهديم كـه حـضورشان در بهـشت را مـديون كـشتن                     
ها و    روان آنان را ديدم كه به جهان، خرفستري بسيار كشتند و فرّه آب            «: خرفستران هستند 

» در بلنـدي و درخـشندگي بودنـد       افـزود و      از ايشان همـي   ... ها و گياهان و     آذرها و آتش  
و به همين طريـق كـساني كـه بـسياري از موجـودات مقـدس ماننـد گـاو و          ). 57همان،  (

بهار، پژوهـشي در اسـاطير      (اند   اند، مستحق دوزخ به حساب آمده      گوسفندان را كشتار كرده   
نامـه از گناهكـاراني سـخن بـه ميـان             حتي در مواضعي از ارداويراف    ). 313،  1386ايران،  

... آنها به دليل كشتار خرفستراني مانند وزغ، مار، مورچه، عقرب و           آيد كه بخشي از بدن       مي
شـده، وي     روان مردي را ديدم كه تنش در ديگي رويين كرده         «: از عذاب رهايي يافته است    

اين روان آن مرد دروند است كه به زنـدگي   ... پاي راست او بيرون آن ديگ بود      . پزند را مي 
بود و بدان پاي راست وك و مور و مـار و كـژدم و ديگـر                 ... گي و بدكرداري  كام  به شهوت 

  ).78، 1372آموزگار، (» خرفستران را بسيار زد و تباه كرد و كشت
همين نگاه دوجزئي موجب چينش جـانوران در دو جـزء خيـر و شـر يـا اهـورايي و                     

ود، طيفـي وسـيع را      شـ   جانوران اهريمي كه از آنها با خرفستران ياد مـي         . شود  اهريمني مي 
در بندهشن نام شماري از اين جانوران كه در مقابل موجودات اهورايي قرار             . گيرند دربرمي

خرفستران گزنده و زهرآگين چون اژدها، مار،       «توان به     عنوان مثال مي    به. دارند، آمده است  
د و نيز شير، گرگ، بـوف و شـغال اشـاره كـر            » پشت، وزغ   ، الك )مارمولك(كژدم، چلپاسه   

در مقابل اين حيوانات بايـد از حيوانـاتي چـون سـگ، اسـب،               ). 52،  1390دادگي،    فرنبغ(
  . آيند سخن گفت كه جانوران اهورايي به حساب مي... گوسفند، استر، گور، خروس و

بينـي   دهد كه نگاه دوگانه بـه جهـان در جهـان           خوبي نشان مي    هاي باال به   توجه به مثال  
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يافتن بخش اول يعني بخش مقـدس         سبب تقدم » نيكي«عاليي  مزديسني بر مبناي مدلول است    
اين در حـالي اسـت كـه اگـر در چنـين             . شود  بر بخش دوم يعني بخش نامقدس يا شر مي        

است، پس چنين تقابلي ) يان(هايي ادعا بر پيوند و يگانگي انسان و طبيعت و خدا          بيني جهان
 در يـك كـل منـسجم و         در عمل نبايـد ايجـاد شـود؛ چراكـه طبيعـت و تمـام عناصـرش                

ي حيات، بي انقطاع همواره بايد ادامه داشـته باشـد؛ بنـابراين               پيوسته هستند و زنجيره     هم  به
. نگاه اساطيري و مزديسني شايد تفاوتي با نگاه بشر مدرن نسبت به طبيعت نداشـته باشـد                

 هـر دو    در. تنها تفاوت اين دو را بايد در قدرت ابزاري بيشتر انسان مدرن به حساب آورد              
  . آيد گذار به حساب مي ي ارزش آفرين و سوژه نگاه، انسان فاعل ارزش

بنـدي   اين مطلب را از طريـق خـوانش مواضـعي از بندهـشن در مـورد خلقـت و رده                   
از موجودات بسياري در بنـدهش نـام بـرده شـده            . توان توضيح داد    خوبي مي   موجودات به 

معرفـي  » وزغ«تن اهـريمن چـون      . اند دهي نيروهاي اهريمني به شمار آم       است كه در زمره   
 دسته از موجودات كه با عنوان خرفـستران    همچنين آن . گونه است  شده است؛ تني كه زشت    

اينجاست كـه  . روند اند و از نيروهاي او به شمار مي        از آنها ياد شده است، آفريدگان اهريمن      
دهد، بلكه بـا   ه قرار نميپيوست هم فقط حيوانات و حشرات را در يك كل به          نگاه مزديسني نه  

: شـود   بيني، گسست و تضادي بين موجودات قائل مـي          ارجاع به مدلول استعاليي اين جهان     
خرفستران گزنده و زهرآگين، چون اژدها، مـار        . خرفستران را بر زمين هشت    ] اهريمن[او  «

ي تيـغ     زهگونه از او تنومند پديد آمدند كه به اندا          پشت و وزغ، آن    و كژدم و چلپاسه و سنگ     
توزان را بدين دهشي كه       مينوي زمين گفت كه آن كينه     . سوزني زمين از خرفستران رها نشد     

همان، (همچنين است در مورد مور، مگس و ملخ         ). جا  همان(» دادند، كين من خواهد رسيد    
  ).100ـ99همان، ... (، كرم ابريشم، شير، گرگ، ببر، پلنگ و)97

كند كـه اهـريمن     ت اهريمني را به همان صفتي متصف مي       انگار، موجودا  اين نگاه دوگانه  
هـا   اين ويژگـي  . هاي خرفستران است   و گزندرساندن از ويژگي   » بدكامگي«،  »گري بزه«. را

عنوان گوهر و ذات و ماهيت اين موجـودات، بازنمـايي             به) 98همان،  (در پيوند با تاريكي     
رونـد، ذاتـاً     هريمني به شـمار مـي     ي نيروهاي ا    شده است و بنابراين موجوداتي كه در زمره       

شرّند و امكان زدودن شر و بدي از آنها وجـود نـدارد و بـه همـين سـبب كـشتار چنـين                        



 47 | نقدي واسازانه: زيست بيني مزديسني و حفاظت محيط جهان |

  . شود فقط منعي ندارد، بلكه باعث رهايي از عذاب مي موجوداتي نه
نظامي كه  .  در نظام اساطير ايراني دارد      اين تقابل دوجزئي در حيوانات و حشرات ريشه       

. ي شر و رسيدن به خير محض اسـت         گي اين دو و در نهايت رهايي از سويه        قائل به آميخت  
كشتن و تخريب هرآنچه شر است، كمكي است براي رسيدن به رهايي، رسيدن به ويچارشن 

 را   هـاي دوجزئـي تمـامي پديـده        دهد كه چگونـه تقابـل      جدول زير نشان مي   . و تحقق آن  
 به امور متعـين و عينـي مختلـف سـرايت            سان جدال معنايي خير و شر،       دربرگرفته و به چه   

ي   هاي انساني و غيرانساني را به دو شقه         زيست و تمامي پديده     كرده است؛ جدالي كه محيط    
  .كند خير و شر تقسيم مي

    
  شر  خير
  اهريمن  هرمزد
  اشه  دروج
  گيتي  مينو

  گفتار بد  گفتار نيك
  كردار بد  كردار نيك

  انديشه بد  ي نيك انديشه
  اريكيت  روشنايي
  ستمگري  دادگري
  اكومن  بهمن
  زمستان  تابستان
  كين  آشتي
  تلخي  شيريني
  پليدي  طهارت
  سردي  گرمي
  پيري  جواني
  ريمني  پاكي
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  شر  خير
  ناآمرزيداري  بخشايش

  ارواح ديوي  ارواح ايزدي
  ايزدان و بغان و امشاسپندان  ها ديوان و دروجان و مزني

  تيرگي  آسمان
  كرم  گياه
  وزغخرفستر و   زمين

  سانان شير و گرگ  سگ و گوسفندان
  وزغ  ماهيان
  بوف و ديگر خرفستران پردار  مرغان

  
 گيري نتيجه

زيـست    ي ديـن و حفاظـت محـيط         زيست و آنچه مربوط به رابطه       در بحث از الهيات محيط    
طور   همان. ي آنها با انسان     ها و رابطه   ارزش: شود، توجه به يك موضوع بسيار مهم است         مي

توان از محتوا و      ها و رويدادها را هرگز نمي       اشاره كرده است، ارزش اشيا و انديشه       كه زيمل 
ارزش، يك افزودني به وجود عينـي و كـامالً متعـين            . وجود طبيعي محضشان استنتاج كرد    

شـناختي از فراينـد طبيعـي كـامالً           مثابه واقعيتي روان    گيري مفاهيم ارزشي، به     است و شكل  
هـاي محيطـي كـه        به اين اعتبار محيط طبيعي و تمامي پديـده        ). 160،  1396(متمايز است   

خود و    خودي  نفسه و به    كدام في   رو بوده است، هيچ     انسان همواره در طول تاريخ با آنها روبه       
گيرنـد؛ بلكـه انـسان       اي فراتر از ديگـري قـرار نمـي         شان در مرتبه    بر حسب ماهيت طبيعي   

ها  آفرين است كه خود تمامي پديده فاعل ارزشگذار و  ي ارزش عنوان منشأ ارزش، سوژه  به
ي انــسان بــراي  طبعــاً شــاخص و ســنجه. كنــد گــذاري مــي را در نظــامي پلكــاني ارزش

ي انـسان و ميـزان        هاي طبيعي، اهميت و كاركرد آنها در زندگي روزانه          گذاري پديده   ارزش
به هنگـام بحـث   ترين موضوعي است كه  اين موضوع، مهم. كنند منفعتي است كه عايد او مي   

هاي پيشامدرن، و چه      چه در نگاه  . زيست و نگاه انسان به آن، بايد مدنظر قرار داد           از محيط 
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كند و معنايي خاص  بندي مي ها را بر اساس ارزشمندي، رده هاي مدرن، انسان پديده در نگاه
حـيط  ها همواره در حال تغييرنـد، نگـاه انـسان بـه م             و از آنجا كه ارزش    . بخشد به آنها مي  

  . پيرامون خود نيز در حال تغيير و دگرگوني است
طلبانه بـه طبيعـت نگريـسته و همـواره از آن             انسان باستاني مانند انسان مدرن، منفعت     

ي حيات خود، منتها به طريقي كامالً متفـاوت بـا انـسان              عنوان ابزاري براي حفظ و ادامه       به
ي بـا طبيعـت و نيروهـاي طبيعـي و           تالش او براي پيونـد و يگـانگ       . مدرن، بهره برده است   

اسـاطيري،  (انـسان پيـشامدرن     . ماوراءالطبيعه، راهي بود كه او بدين منظـور برگزيـده بـود           
هاي مهم خود  عنوان يكي از شيوه رو بود و از تقدس به با طبيعتي خشن روبه) باستاني، ديني

هايي كه امكـان حفـظ و        بخشيدن به پديده    او با تقدس  . كرد براي غلبه بر طبيعت استفاده مي     
آوردند، عمالً مشروعيت استفاده از آنهـا را صـادر و    حراست از وي و حياتش را فراهم مي   

عنـوان امـري نامقـدس        در عوض هر آنچه را كه ممكن بود باعث به خطر افتادنش شود به             
هـاي چنـين      آتـش يكـي از نمونـه      . كـرد  كرد و مشروعيت امحاي آن را صادر مي        طرد مي 
كشف آتش از اكتشفاتي مهم بود كه بـشر را در برابـر تـاريكي و                . هايي است  ريگذا  ارزش

ي  نامد و حتي در ادياني چون زرتشتي، اجازه    سرما حفظ كرد؛ لذا انسان آتش را مقدس مي        
يابد و  اي مقدس و ماورايي مي آتش عمالً جلوه. دهد شدن آن با نفس انسان را نيز نمي        آلوده

. يابـد  هاي ديني باستاني معنايي خاص مـي        د كه در عرفان و نگاه     شو  حتي نوري مقدس مي   
اي نمـادين كـه در        شـود؛ نـشانه     آتش نشانه مي  . شود از خدا و الطاف او       آتش نموداري مي  

  . شود يابد و تفسيرپذير مي ها معنا مي قرارداد اجتماعي انسان
ب و بـد صـورت      هايي كه بـين خـو      به اين اعتبار در بخشي از دين زرتشتي تمام تقابل         

پذيرد، در جهت زيست بهتر انسان و حفظ او در مقابل هر آن چيزي است كه بهزيـستي                   مي
اگر در دين زرتـشتي بـر اسـاس بندهـشن، گروهـي از      . كند ي حياتش را تهديد مي      و ادامه 

جزئـي از نيروهـاي   ... حيوانات و جانوران چون شير، گرگ، شغال، مار، كژدم، مارمولك و 
در ايـن   . بودن و محوريت انسان است      آفرين  روند، دقيقاً به دليل ارزش      ار مي اهريمني به شم  

دود آتـش، شـوري آب، سـردي هـوا،          : نوع نگاه، هر آنچه ناخالص است، اهريمني اسـت        
خوابي و اصوالً هر آنچه مخل نظم است، جزء نيروهاي شر و             تاريكي شب، طعم بد آب، بي     
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، حيوانات وحـشي، حـشرات مـوذي، سـختي و     ترس از تاريكي. رود اهريمني به شمار مي  
تعب زيستن در سرما، آلودگي و بدمزگي آب همه نشان از اهميت انسان و محوريـت او در             

بـه ايـن اعتبـار نـه هـر          . زيـست دارد    هاي پيشامدرن، مانند نگاه زرتشتي، بـه محـيط          نگاه
ي  رد، در زمـره   زيستي كه امن و آسايش انسان را با خود دا           زيستي، بلكه صرفاً محيط     محيط

. آيد و برعكس اين امر نيز صادق است        آنچه ارزش حفاظت و تقدس را دارد به حساب مي         
هـاي دوجزئـي     پس پر بيراه نيست كه در متون ديني زرتشتي مثل بندهشن، با ايجاد تقابـل              

ها به خير و شر، الهي و شيطاني، بخشي از نظام            بين امر مقدس و نامقدس، و با تقسيم پديده        
عنـوان   شان ـ كه عمدتاً نيكي و خير است ـ بـه    هستي را با تفسير بر مبناي مدلول استعاليي

دهند و در همين زمان بخش ديگـري         امري قدسي و الهي مورد حمايت و حفاظت قرار مي         
عنوان امري شيطاني و نامقدس       ها را با سنجش بر مبناي همين مدلول استعاليي، به          از پديده 

فقـط بـه    راندن نه حاشيه اين به. رانند نهند و به حاشيه مي بشر است، كنار ميكه مضر به حال  
معناي كنارگذاردن و يا تالش براي كنارگذاردن است، بلكه با نوعي تخريب و سركوب نيـز       

  .  همراه است
ذيـل مـدلول نيكـي، بـا        ) ديني و اساطيري  (هاي پيشامدرن     ها در نگاه   قرارگرفتن پديده 

كند و ضمن انجام چنين كاري،       قدس براي آنها عمالً امكان نقد را منتفي مي        آوردن ت   همراه  به
هاي متقابل آنها، فضايي براي حذف اين دست از موجودات و             بودن پديده   با ادعاي نامقدس  

ي آزار و اذيت بعضي از حيوانات به دست انـسان را       شود؛ فضايي كه زمينه     ها مهيا مي   پديده
تـوان مـشاهده    ي بسياري از اين دست آزار و اذيت را هـرروزه مـي  ها  نمونه. آورد پديد مي 

  .هايي كه ريشه در فرهنگ اساطيري باستاني و اسالمي دارد كرد؛ نمونه
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