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چکیده
راماسیم ،وزیییر شیاه نشتاسییم کيییانی ،بیه سییبم دانیایی و بییه ویییاه پيشیگوییهییایپ ،رایگییاه
خاًییی در ميییان برخییی مییورّخين و اندیشییمندان ایییران و رهییان دارد و نییام و اندیشییههییای او بییه
همییراه ویانیییهییایپ رییون حکمییت و خردمنییدی ،در نوشییتههییای تییاریخی و ادبییی پهلییوی،
ارسییی ،عربییی و ربییی بسییياری در دوران رییدیم و ردییید راه یا تییه و آثییار متعییدؤّدی بییه او
نسییبت داده میییشییوند بيشییتر نوشییتههییا ،روایییتهییای نسییبتا مشییابهی از وی بيییان میییدارنیید و بییه
يییر از دانییایی و خردمنییدی ،او را یییک پيشییگو میییخواننیید کییه بسییياری از ورییای رهییان را تییا
آینییدههییای دور ،پییيپبينییی نمییودهاسییت اییین مطااییه نییمن بررسییی اندیشییههییا و رایگییاه ادبییی،
تاریخی ،سياسی و میطهبی راماسیم ،بيشیتر در ًیدد پاسیخنیویی بیه ایین پرسیپ مییباشید کیه
آیا وی آن رنیان کیه بسیياری معتطدنید ،توانیایی پيشیگویی آینیده را داشیتهاسیت؟ و ییا ایین کیه
در ایین بییاره ،بیه رییای تییاریخنگیاریً ،ییر ا نییوعی تیاریخسییازی ماننیید بسیياری از آثییار و ورییای
تاریخی دیگر ًورت پطیر تهاست؟
واژههااا کلیااد راماسییمنامییه ،یادنییار راماسییم ،زَنیید وَهمَیین یَس ینَ ،یادنییار زریییران،
پيشگوییهای تاریخی
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 .1مقدمه
نُشتاسیییم ،پادشیییاهی از سلسیییلۀ کيانيیییان بیییود کیییه مرکیییز ریییدرتپ در بلیییخ و دامنیییۀ
پادشییاهیاش نيییز تییا بییه خراسییان و مازنییدران میییرسییيد زرتشییت ( 5111تییا  811م)
کییه در سییی سییااگی بییه پيییامبری برنزیییده شیید ،تییا بییه رهییل و دو سییااگی هییر کعییا کییه
تبليییغ مییینمییود ،از زادنییاهپ در آذربایعییان نر تییه تییا دیگییر سییرزمين هییا ،همییواره
مییورد نییم پادشییاهان و مییردم رییرار مییینر ییت تییا آن کییه سییرانعام بییه بلییخ پنییاه آورده
و مییورد حمایییت پادشییاه آن سییرزمين ،نشتاسییم ،رییرار نر ییت (آموزنییار و تفنییلی،
 58 :5980و  )20از ریییین همیییين پادشیییاه بیییود کیییه دیییین زرتشیییت بیییه سیییایر نیییواحی
نسترش یا ت
در پیییطیرش زرتشیییت توسی ی نشتاسیییم ،وزییییر و مشیییاور وی« ،راماسیییم» ،کیییه بیییه
دانییایی و پییيپنییویی شییهره بییود ،همییراه بییا بییرادر خییود « ،رشوشییتر» ،کییه او نيییز وزیییر
خردمنیید نشتاسییم بییودهاسییت و همدنییين «زریییر» ،بییرادر اندیشییمند شییاه ،نطییپ اًییلی را
ایفییا نمودنیید و از رییین آشیینایی بییا اندیشییههییای زرتشییت ،شییاه را بییه پنییاهدادن بییه او و
ایعییاد آتشییکدههییا تشییوین سییاختند زرتشییت پییر از مانییدناری در رلمییرو نشتاسییم،
همس یر سییوم خییود را از ميییان دختییران رشوشییتر برمییینزینیید و دختییرش «پورريسییتا» را
نيییز بییه عطیید راماسییم در میییآورد(پییورداوود )29 :5983،کییه بییدین رییین ،پيونییدی
محکم ميانشان به ورود میآید
بییا ورود زرتشییت بییه دربییار نشتاسییم ،رلسییات مباحبییات و منییادرات متعییدّدی بییا
اندیشییمندان و بزرنییان مییطهبی کشییور برنییزار مییینییردد کییه در اییین ميییان ،زرتشییت بییر
همگیییی حتیییی راماسی یم کیییه در دانیییایی نامیییدارترین بیییود ،ريیییره مییییشود (ًییید در
نبییر5313،م )12-11 :بییدینترتيییم ،نشتاسییم همییراه بییا راماسییم ،رشوشییتر ،زریییر و
اسییفندیار (پسییر نشتاسییم) ،پییر از پییطیر تن و آمییوختن دییین از زردشییت ،بییه نسییترش
آن همیییت میییینهنییید (پیییورداود)21 :5951،؛ سیییرر راماسی یم ،اوسیییتا را از زردشیییت
آموخت(رکسیین ) 10 :5912 ،و بییه همییراه دیگییر دبيییران ،بییا آب زر بییر دوازده هییزار
پوست ناو نوشت و در کتابخانۀ شاهی نگاه داشت ). (Bailey, 1930: 55-85
زرتشییت بارهییا در «اوسییتا» از راماسییم بییه نيکییی یییاد نمییوده و ربییل از مییرگ خییود،
وی را بییه رانشییينیاش و بییه عنییوان نخسییتين موبیید موبییدان بییرمییینزینیید (کریسییتن
سیین ) 510 :5911،همدنییين سرپرسییتی آتشییکدة خییود در کاریییان پییارس ،موسییوم بییه
«پشییتۀ نشتاسییران» را بییه راماسییم میییسییرارد (کییارنر )119 :5913،بییه سییبم رنییين
رایگیییاهیسیییت کیییه زرتشیییتيان ،روان راماسیییم را در بهشیییت ،همیییراه بیییا زردشیییت،
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نشتاسییم و دیگییر پيشییوایان اییین دییین ،در رییایی بییر روشیین و نيکییو میییخواننیید
(رینيو)12 :5912،
.1-1شرر و بیان مسئله

مس یئلهای کییه از نطشییتههییای دور در رابطییه بییا راماسییم و بییيپ از همییه در ارتبییار بییا
زرتشت مطیر بیوده ،اییناسیت کیه بیه ایین دو ،پیيپنیوییهیایی را منسیوب میینماینید
کیییه در یییول تیییاریخ و دورههیییای مختلیییر زمیییانی و توسیی حکومیییتهیییا ،میییطاهم،
نییروههییای مختلییر و حتییی مییردم عییادی ،مییورد بهییرهبییرداری بییه نفیی خییود یییا عليییه
مخاافییان رییرار نر تییهانیید حتییی بسییياری از مخاافییان سياسییی ،رنییبپهییای انطالبییی و
حکومییتهییای بيگانییه ،از روی همییين پییيپنییوییهییا مییورد داوری ،سییرزنپ ،سییرکوب
و تهییارم یییا د ییاع واری شییدند؛ رییون نمییان بسییياری بییر اییین بییودهاسییت کییه پيشییامدهای
حیال حانییر ،ریبال توسی ا یراد مطییدس مییورد پیيپنییویی ریرار نر تییه و نسیبت بییدانهییا
هشیییدار داده شیییدهاسیییت ،بنیییابراین سیییکوت و عیییدم پيشیییگيری در مطابیییل خطرهیییا و
دشیمن ان داخلیی و خیارری علیی بیه زییان حکومیت ،میردم ،نروهیی خیاد و ییا کشیور
خواهیید بییود از سییوی دیگییر و در نططییۀ مطابییل ،هرنییاه کییه رهبییری دینییی و سياسییی و
رنییبپ ارتمییاعی ردیییدی عليییه ون ی مورییود بییهورییود میییآمیید ،اییین ورییای از سییوی
آن رهبییران و رنیییبپهیییا بیییه بشیییارتی نسیییبت داده مییییشییید کیییه پیییيپ از ایییین میییورد
پییيپنییویی رییرار نر تییهانیید اییین نونییه ادعاهییا و دعواهییای سياسییی و مییطهبی نییه تنهییا از
زمییان زرتشییت و راماسییم بییه بعیید شییکل نر تنیید و در ایییران باسییتان همییواره بییه شییکل
ردرتمنییدی ميییان بطییۀ حییاکم و زیردسییتان ورییود داشییتهانیید ،بلکییه در دوران اسییالمی
نيز ،ادامه یا ته و شیکل شیدیدتر ی بیه خیود نر تنید حتیی امیروزه نيیز بیا وریود نطشیت
رییرنهییا ،بسییياری از نییروههییای مییطهبی و سياسییی در ایییران و رهییان ،راماسییم را در
ردیییر پییيپنویییان بییزرگ تییاریخ رییرار داده و حییوادث نطشییته ،حییال و آینییده را بییا
پيپنوییهای وی مورد مطابطت ررار میدهند
.2-1پیشینة تحقیق
دربییارة راماسییم و بییهویییاه اندیشییههییا و آثییار پییيپنویانییۀ وی ،پییاوهپهییای راوانییی
ًورت پطیر ته انید کیه در ایین مطاایه بیه معر یی مهیمتیرین آنهیا خیواهيم پرداخیت امیا
بيشتر این پیاوهپهیا بیه يیر از معر یی آثیار ،اندیشیههیا و رایگیاه سياسیی ،میطهبی و بیه
ویییاه علمییی راماسییم ،بییه توًییير و تأیيیید توانییایی و پییيپنییوییهییای او مبییادرت
ورزیییدهانیید و کمتییر اثییری نگییاه انتطییادی و تحليلییی بییدین پییيپنییوییهییا و زمينییههییای
تاریخی شیکلنيیری و باورمنیدی بیدانهیا را مید نهیر ریرار دادهاسیت در حیاای کیه ایین
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مطااییه ،بییه يییر از معر ییی راماسییم و آثییار مربو ییه ،بییه مسییااه ی ًییحت توانییایی و
پيپنوییهای وی با توره به زمينههای تاریخی ،مطهبی و خواهد پرداخت
.3-1ضرورت و اهمیت پژوهش

آنرییه در اییین پییاوهپ همییراه بییا بررسییی رایگییاه تییاریخی راماسییم ،اندیشییههییا و
نوشته هیای منسیوب بیه او و بررسیی دیگیر آثیار مهیم زرتشیتی و نوشیتههیا و دییدناههیای
دیگییر مییورخين و پاوهشییگران تییاریخی ایرانییی ،عییرب و ربییی دربییارة وی ،بییيپ از
همییه مییورد نهییر مییی باشیید« ،نگییاه تحليلییی و انتطییادی بییر اسییاس وارعيییتهییای تییاریخی و
علمییی نسییبت بییه اندیشییههییا و پییيپنییویی هییای راماسییم» در آثییار ذکییر شییده خواهیید
بییود کییه بییا تورییه بییه بهییرهبییرداری هییای سياسییی و مییطهبی ییراوان از اییین نونییه
پییيپنیییوییهیییا ،پیییرداختن بیییدین مسییئله از نیییرورت و اهميّییت راوانیییی برخیییوردار
مییی باشیید تییا بییدین وسییيله بتییوان رایگییاه وارعییی راماسییم را بییه دور از رنبییههییای
احساسی و ير عطالنی ،به نونهای منططی و استد ای ترسيم نمود
 .2بحث
 .1-2جاماسبنامه

در مییتن هییای ادبییی و تییاریخی نونییانونی بییه زبییانهییای مختلییر ،راماسییم حکییيم،
وزیییر نشتاسییم و نویسییندة «راماسییمنامییه« خوانییده شییدهاسییت ،کتییابی کییه پییيپ از
دهیور اسییالم و حتییی در اواییل دورة اسییالمی نيییز شیهرت داشییته و بییر برخیی رریییانهییای
سياسیییی ،ادبیییی ،دینیییی و تیییاریخنگیییاری تیییأثير نیییطاردهاسیییت (ًیییفا)219 :5 /5918،
بخیپهییایی از کتییاب بییه زبیانهییای پهلییوی ،ارسییی و عربیی مورییوداسییت ،امییا اًییل آن
بیه زبییان اوسیتایی از ميییان ر تییهاسیت «راماسییمنامییه» بیهویییاه از رهییت پیيپنییوییهییای
تییاریخی در بییاب آینییده و همدنییين بییه عنییوان بازتییابی از آمییوزههییای زرتشییت ،نییزد
زرتشییتيان از مطییدستییرین کتییم مییطهبی بییه شییمار میییرود).(Dhalla,1914: 326
از متن اًیلی و بیه خی اوسیتایی راماسیم نامیه همدیون اوسیتای زرتشیت ،ريیزی بیاری
نمانییدهاسییت و تمییامی مطااییم در اییین بییاب ،بییه ًییورت شییفاهی و یییا بییه نطییل از کتییم
دیگییر منتطییل نشییتهانیید کهیینتییرین نسییخۀ پهلییوی شییناختهشییده ،متعلّیین بییه «دسییتور
پشییوتن» در اوایییل سییدة 51م در بمبئییی میییباشیید کییه شییامل  2صییل و  9رطع یۀ ا ییزوده و
در معمییوع حییدود  1هییزار کلمییه اسییت نسییخ پهلییوی دیگییر ،متعلّین بییه «مییانکعی رسییتم
ریییی اونیییوا » ،ميیییان سیییالهیییای  5008تیییا 5191م و همدنیییين« ،دسیییتور ادااعیییی» در
سییالهییای  5805تییا  5802م و رنیید مییتن پهلییوی دیگییر در معموعییۀ اونییوا میییباشییند
(تفنّلی519 :5910 ،تا )510
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از نسییخه هییای پازنیید ،5یکییی نسییخهایسییت بییه کتابییت «رانییا رشَیین » ،موبیید بییزرگ
نوسییاری کییه در دورة اکبرشییاه مرییول میییزیسییت نسییخۀ ارسییی راماسییبی در دسییت
نوشییتهای از نویسییندهای نییامعلوم شییامل بییرگهییای  599تییا  515مورییود اسییت کییه از
انتهیییا ا تیییادنی دارد (منیییزوی 2831 :2/5982،و  2838؛  9183و  ) 9131در رنییید میییتن
زردشییتی ارسییی نيییز برخییی مییتنهییای «راماسییمنامییه» درو شییدهانیید در «روایییات
داراب هرمزدییییار» تیییأاير 5081م ،روایتیییی بیییا عنیییوان «رنییید ريیییز و نشیییانهای کیییه
راماس ی حکییيم رمییودهاسییت» ،بییه ًییورت منهییوم در  91بيییت ،دربییارة پرسییپهییای
راماسییم از زردشییت آوردهشییده کییه سییراینده،آن را از مییتن پهلییوی نطییل کییردهاسییت
(هرمزدیییار )282 :5322،مییتن دیگییر ارسییی ،نوشییتهای اسییت بییا عنییوان «سییخنی رنیید
دیگییر از احکییام راماسیی » یییا «حکایییت راماسییری» کییه بيشییتر بییر رنبییۀ نعییومی وی
تاکيیید شییدهاسییت) .(Hodivala,1920,2: 109-131از اییین اثییر ،روایتییی بییا عنییوان
«حکییم راماسییم» بییه سییال 112ه یا ییت شییدهاسییت کییه بییه همییراه رنیید اثییر ارسییی
زردشییتی دیگییر ،توس ی «زردشییت بهییرام پییادو» در سییده ی  59م بییه رییا رسییيدهاسییت
(بهییرام پییادو )501 :5201،همدنییين ،در مییتن ارسییی متییأخری ،سییرودهای در  02بيیییت
با عنوان «ًدریه» آمیدهاسیت کیه شیامل پیيپنیوییهیایی راماسیم ،بیهوییاه در ارتبیار
با تاریخ اسالم میباشد (ن :همدانی5922،ه )
يییر از نسییخههییای اًییلی ،دربییارة راماسییمنامییه کتییابهییایی نيییز بییه رییا رسییيدهانیید؛
از رملییه « ریییدریپ اشییريگل» آامییانی کییه بخییپهییایی از اییین اثییر را در سییال 5801م بییه
ریییا رسیییانده و پیییيپتیییر نيیییز ،در کتیییاب «دسیییتور زبیییان پارسیییی» ،رطعیییهای از
راماسیمنامییه ،نسییخۀ مورییود در کتابخانیۀ بادايییان را کییه بییه بییاور او در زمییرة مهییمتییرین
منیییاب تیییاریخ اسیییا يری اییییران اسیییت ،نطیییل و شیییر نمیییود ()Haug,1891: 42
«ريییوانعی رمشییيد رییی مییدی» نيییز در 5319م اثییری منتشییر مییینماییید کییه مییتن پهلییوی و
ارسییی راماسیمنامییه ،تررمیۀ آن بییه زبییانهییای نعراتییی و انگليسییی و مییتن پازنیید آن را
در بییردارد و در دیبارییه نيییز ،شییر رییامعیای در معر ییی راماسییم و راماسییمنامییه
آورد کیییه ریییام تیییرین اثیییر در ایییین بیییاره مییییباشییید) .(Modi,1903: 25در سیییال
5312م« ،ادوارد وسییت» بییا اسییتفاده از دسییت نوشییتۀ متعلّیین بییه «دسییتور پشییوتن رییی
بهییرام رییی سیینعانا» ،بخشییی از راماسییمنامییه را همییراه بییا آوانوشییت آن و پییارهای
یادداشییتهییا بییه رییا رسییاند «مؤسییينا» نيییز مییتن پازنیید راماسییمنامییه را بییه همییراه
بخییپهییای نییم شییدة پهلییوی آن بازسییازی نمییوده و بییا برنردانییی بییه ایتاايییایی همییراه بییا
یادداشتهایی به را رساندهاست). (Messina,1939,3: 127
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راماسییم نامییه ،دربردارنییدة پرسییپهییای نشتاسییم شییاه و پاسییخهییای راماسییم
میییباشیید در صییل یکییم ،نشتاس ی رنییين میییپرسیید کییه دییین زردشییتی تییا رنیید سییال
رواو خواهیید داشییت و از پییی اییین دوره ،ریییه زمیانیییهای یییرا میییرسییید؟ راماس یم در
پاسییخ ،رویییدادهای پایییان هییزارة نخسییت پییر از زرتشییت را شییر داده و از انحطییار
اخالرییی و انحییراف از دییین سییخن مییینوییید و اییین کییه بییه همییين سییبم ،سییختیهییای
راوانییی رییون نرمییا ،سییرما ،خشکسییاای ،زمییين اییرزه ،رنیی و سییلطۀ رومایگییان و
بيگانگان بیر میردم مییرسید راماسیم آننیاه ایین آ یتهیا ،بیه وییاه سیلطۀ بيگانگیان را
با شیر بيشیتری بیاز میینویید و ایین کیه سیرانعام ،شیاه پدشیخوارنر 2بیا پيیام مهراییزد،
بییه سییتيز بییا دشییمنان برخاسییته و بییر آنییان ريییره میییشییود آننییاه «پشییوتن» ،پسییر
نشتاس یم ،کییه از راودانییان زردشییتیسییت ،بییرای یییاری دییین و «هوشییيدر»  -بییه عنییوان
نخسیییتين منعیییی  -از «کَنیی دؤر» 9بيیییرون آمیییده و در پیییی آن ،بیییا دهیییور «هوشیییيدَر»،
2
هزارة او آ از میشود
در صییل دوم ،راماسییم ،بالیییای بيعییی و آشییوبهییا و رنیی هییای اییین دوره و در
صییل سییوم ،شییرحی در بییاب رسییتاخيز و تیین پَسییين را بییاز مییینوییید صییل رهییارم،
پرسییپ زردشییت دربییارة پییاداش روان درنطشییته و پاسییخ اورمییزد بییه اییین پرسییپ اسییت
کیه از زبییان راماسیم بيییان میینییردد (تاوادییا )519 :5928،بییه ایین مییتن 9 ،رطعیۀ کوتییاه
ا ییزوده شییده کییه رطعیۀ نخسییت دربییارة نشییانههییای دهییور «هوشییيدر» ،رطعیۀ دوم در بییاب
برخی پیيپنیوییهیای راماسیم و سیومين رطعیه نيیز پاسیخیسیت بیه پرسیپ نشتاسیم
دربییارة مییدت پادشییاهی او و نيکییی هییا و کارهییایی کییه باییید انعییام دهیید (تفنییلی:5910،
)512
 .2-2يادگار جاماسب

اثییر منبییور بلنییدتری بییه نییام «یادنییار راماسیم یییا راماسیبی» ورییود دارد کییه متشییکل از
هفده صیل مییباشید ایین کتیاب از آثیار پیيپنویانیه بیه زبیان پهلیوی در راایم پرسیپ
و پاسییخ ميییان راماسییم و نشتاسییم بییوده کییه مشییتمل بییر مهییمتییرین آمییوزههییای دییین
زردشیییتی و معموعیییۀ ارزشیییمندی از روییییدادهای تیییاریخی ،اسیییا يری و باورهیییای
عاميانهاست
«یادنییار راماسییم» کتییابیسییت بییه زبییان پهلییوی و از نویسییندهای ناشییناس کییه اًییل آن
از ميییان ر تییه و تنهییا رنیید رطعییه از آن بییه زبییان پهلییوم و یییا بییه پازنیید و ارس ی ورییود
دارد (تاوادییییا )511 :5928،از آنعیییا کیییه کتیییاب ،پادشیییاهی اشیییکانی را خوشییینام و
بازنرداننییدة عهمییت از دسییتر ت یۀ ایییران میییخوانیید و اطییم پهلییوی «بيییدخپ» را بییرای

معلّۀ مطااعات ایرانی591 /

راماسم بیه کیار مییبیرد ،مییتیوان نفیت کیه میتن اوّايیۀ آن در ایین دوره نوشیتهشیده و
در سدههای بعدی مطاابی را بدان ا زودهاند
مییتن کامییل اییین اثییر را مسییينا ،در سییال 5393م بییا تورییه بییه متییون نییارص پهلییوم ،پازنیید
و عربییی رم ی آورم کییردهاسییت پییيپ از مسییينا ،وسییت و مُییدم بخییپهییای از یادنییار
راماسییم را در شییپ صییل بییه رییا رسییاندند و بيل ی نيییز صییل شییانزدهم را همییراه بییا
یادداشییت هییام مفصییل منتشییر نمییود اميییل بنونيسییت در پییاوهپ خییود دربییارة اییین
صییل ،از ارتبییار آن بییا دیگییر متییون مکاشییفهای ایرانییی و يییر ایرانییی سییخن نفتییهاسییت
) .(Benveniste,1932در کتییییییاب «روایییییییات داراب هرمزدیییییییار» کییییییه شییییییامل
مونییوعات نونییانون از نعییوم و طییه تییا حکایییات و اسییا ير میییباشیید و بییه خطییور
مختلییر اوسییتایی ،پهلییوم ،پازنیید و عربییی نوشییته شییدهاسییت ،نوشییتههییایی از یادنییار
راماسم آمدهاست (هرمزدیار)511 :2 /5322،
«یادنییار راماسییم» ،از اهميییت راوانییی در شییناخت راماسییم برخییوردار اسییت صییل
نخسییت بییه دانییپ و رییدرت پییيپنییویی او تعلّین دارد؛ از رملییه اییین کییه راماسییم حتییی
می دانیید در تیین هیر نوسییفند رنیید تیار مییو ورییودداشیته و رنیید تییار آن سیياه و رنیید تییار
آن سییفيد اسییت و یییا تعییداد رطییرات بییاران را کییه بییر دشییت و دریییا می بییارد ،می دانیید
صییول دوم و سییوم دربییارة نحییوة آ ییرینپ رهییان بییوده و سییرر هرسییتی از رمانروایییان
بر حسم سنت پيپنویانه ،از کيومرث تا کی اهراس میآید
از صییل رهییارم ،مباحیی کتییاب مربییور بییه پادشییاهان پییيپ از نشتاسییم ،پادشییاه
نشتاسییم و همدنییين پادشییاهان پییر از او میییباشیید اییین صییول ،مملییو از باورهییام
اسییا يرم دربییارة پادشییاهان اسییطورهام و تییاریخ ایییران و پییيپنییوییهییای راماسییم
در مییورد آینییده اسییت بییرای مبییال ،دوران پادشییاه رمشییيد را هفتصیید و هفییده سییال و
هفییت مییاه ،دورة پادشییاه خسییرو انوشییيروان را رهییل و هفییت سییال و هفییت مییاه و
هفییت روز و دوران سییلطه ی تییازی هییا را سيصیید و هشییتاد و دو سییال و نُییه مییاه و هفییت
روز و رهار ساعت ذکر کردهاست (تاوادیا)510 :5928،
صییلهییای پیینعم تییا یییازدهم ،بییه ذکییر نییام ،رهنیی  ،رررا يییا ،سياسییت و ارتصییاد
سییرزمينهییا و مردمییان روزنییاران کهیین اختصییاد دارنیید کییه عبارتنیید از :اَرزَه ،سَییوَه،
ؤییرَدَدَ پ ،ویییدَدَ پ ،وُروبَرشییت ،ووُروزَرشییت ،سییاکنان اابییرز ،کنیی در ،وَررمکییرد،
ایرانییوی  ،هندوسییتان ،رییين ،ترکسییتان ،تاريکسییتان ،بربرسییتان ،سییيالن ،مردمییان آبییزم،
مازنییدران ،دواارایییان ،سگس یاران ،سییرزمين کوتواییههییا ،بَررشییمان و سییرزمين بَرنوشییان
راماسم برخ از این مردمان را اهریمن و برخ را اهورای م خواند
در صییل یییازدهم ،راماس یم ب یا اییین پرسییپ لسییفی مهییم موارییه میییشییود کییه رییرا
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اورمییزد مردمییان شییرور را آ ریییدهاسییت؟ او بییر اسییاس اوسییتای زرتشییت ،اهییریمن را
عامییل نمراهییی آ ریییدههییای اهییورامزدا و اخییالل در کییار آ ییرینپ میییخوانیید در صییل
دوازدهییم ،پرسییپ و پاسییخی ميییان نشتاسییم و راماسییم در بییاب سییرزمين و مردمییان
مازنییدران و ترکییان مطییر میییشییود در صییل سییيزدهم راماسییم تونییيو م ی دهیید کییه
همییۀ ایییین دانیییپ يرعیییادم و ریییدرت پیییيپنیییوی اش ناشیی از خواسیییت اورمیییزد و
آموزش هیای زردشیت بیوده و می توانید آنهیا را بیه ا یراد مسیتعد نيیز بيیاموزد در صیل
رهییاردهم ،شییرحی دربییارة مییدت سییلطنت نشتاس یم و نيکییی هییا و ودییایر او میییآییید
در صییل پییانزدهم ،راماسیم نییام پادشییاهان ایرانیی را پییر از نشتاسی تییا آمییدن تازیییان
برمیشمارد (تفنّلی)511 :5910،
صییوای کییه در بییاب پییيپنییوییهییای راماسییم بيشییتر از همییه مییورد تورییه ،تررمییه،
کتابییت و اخییتالف رییرارنر تییهانیید ،شییانزده و هفییدهم میییباشییند کییه بییه ورییای دور و
نشییانههییام آخییر زمییانی اختصییاد دارد رنییين پییيپنییوییهییایی در بییاب آخراازمییان،
رییبال توسیی زرتشییت در اوسییتا ًییورت پییطیر ت و راماسییم بییر همییان اسییاس ،شییر
مبسورتیری در ایین بیاره مییدهید بیرای نمونیه ،بیه نطیل از راماسیم ،رنیين آمیدهاسیت
کییه پییر از ريرن ی تازیییان بییر ایییران ،انییواع پليییدم ،پيمییان شییکن  ،ریاکییارم ،درو و
دوروی ی در ایییران رواو یا تییه ،آب و هییوا آشییفته م ییشییود و بییاران ب ی هنگییام م ی بییارد،
زازاییههییام بسییيارم روم میی دهنیید ،ا ییراد ریاکییار و نادرسییت بییه رییدرت میی رسییند و
درسییتکاران خییوار و خفيییر میی شییوند؛ بییه نونییهام کییه مییردم از مییرگ خییود شییاد
میی نردنیید نییمن آن ،حملییۀ ترکییان بییه ایییران و خییونریزیهییام ییراوان آنییان نيییز
پییيپنییوی شییدهاسییت بییر اسییاس اییین مییتن ،در پایییان هییزارة نخسییت پییر از زردشییت،
تییر و رومیی و تییازم در کنییار رود ارونیید عليییه ایرانيییان رمیی میی شییوند و آن رییدر
ایران ی م ی کشییند کییه در ارونیید بییه رییام آب ،خییون رریییان م ی یابیید و شییهرهام ایییران
ویییران م ی نردن ید حمل یۀ بعییدم از رانییم سيسییتان و هندوسییتان انعییام م ی شییود کییه بییا
کشیتار بسییيار همیراه بییوده و باعی نااميییدم یراوان ایرانيییان می نییردد «هیزارة زردشییت»
در اینعییا بییه پایییان میی رسیید و «هییزارة هوشییيدر» آ ییاز میی نییردد پییر از دهییور
«هوشیيدر» و بهتیر شییدن اونیاع ،زمسیتان بییا سیرمای یو ااعییاده یرا می رسیید کیه سییبم
مرگ بسياری مییشیود پیر از پاییان سیرما ،میردم بیه ریای مانیده بيیرون آمیده و رهیان
را دوبییاره میییسییازند آننییاه« ،هییزارة هوشییيدرماه» و پییر از او« ،هییزارة سوشییيانت»
آ ییاز م ییشییود سوشییيانت بییه عنییوان آخییرین منع یی ،رهییان را پییر از عییدل و داد کییرده،
اهریمن را از ميان م برد و بدیننونه ،رستاخيز شکل مینيرد (شاهر )5988،
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1

«زنیید وَهمَیین یَسیینَ» کییه «بهمیین یشییت» نيییز خوانییده میییشییود  ،شییامل یییک رشییته
حیوادثی راری بیه آینیدة مییردم و دیین در اییران اسیت کییه اورمیزد در راایم پیيپنییویی
بییه زرتشییت اعییالم میییدارد اییین پییيپآمییدها ،هییر کییدام در دورة مشخّصییی اتفییا
میییا تن ید و دورة ماربییل آخییر کییه رار ی بییه تاخییت و تییاز «دیییوان روايییده مییوی از تخم یۀ
خشییم» و «اهییریمننییاادان رییرمينکمییر» میییباشیید ،رسییمت عمییدة مییتن کتییاب را تشییکيل
میدهد (هدایت)5922،
تییاریخ نگییارش کتییاب مشییخّص نيسییت ،واییی در عییين حییال ،بییه راماسییم و نییاه
زرتشییت نسییبت داده میییشییود؛ از محتییوای آن پيداسییت کییه اییین کتییاب را ،موبییدان در
زمییان اردشییير ،بنيانگییطار سلسییلۀ ساسییانی ،نوشییتهانیید و در ییول سییلطنت ساسییانيان از
 222تییا  015م یعنییی  221سییال ،کییه دییین زرتشییت ،دییین رسییمی و موبییدان نيییز از رییدرت
بالمنییازعی برخییوردار بییودهانیید ،بارهییا تعدییید نهییر و دسییتکاری شییدهاسییت کییه از رملییه
ذکیییر نیییام انوشیییيروان و میییزد در کتیییاب میییی باشییید همدنیییين ایییین کتیییاب ،دارای
منییامين بییه شییدت ملییینرانییه در رابطییه بییا حفییظ کشییور و پادشییاهی از اهریمنییان بییوده و
از دشییمنان خییارری رییون ترکییان ،تییوران ،اعییراب ،هنیید ،رییين و در آن بسییيار سییخن
نفتییه شییدهاسیت کییه پادشییاهان ساسییانی در دوره هییای مختلییر درنيییر نییزاع و یییا تهدییید
از سییوی آنهییا بییودهانیید در بییاب آن رییه کییه در خصییود اونییاع ایییران در روزنییار
حملییه و سییلطۀ تازیییان نوشییته شییدهاسییت ،رنییين پيداسییت کییه «زنیید وَهمَیین یس ینَ» ،حتییی
در دورة اسییالمی نيییز ،توسیی موبییدان و برخییی نویسییندنان ایرانییی نیید سییلطۀ عییرب،
دستکاری شدهاست
 .4-2يادگار زريران
«یادنیییار زرییییران» برنر تیییه از نیییام زرییییر ،بیییرادر نشتاسیییم ،مییییباشییید کیییه بیییه
پییيپنییویی هییای راماسییم ،مییاررای رنیی هییای ميییان ایییران و تییوران و بییهویییاه
د وری های زرییر در ایین رنی هیا ،اشیاره دارد ایین کتیاب ،بیه زبیان پهلیوم بیوده کیه
در رییرن پیینعم یییا ششییم مییيالدی توس ی ییرد یییا ا ییرادی ناشییناس تییدوین و برنر تییه از
داسیییتانهیییای حماسییی و میییطهب شیییفاهی مییییباشییید در ایییین اثیییر ،بیییه دانیییایی و
پيپنیوییهیای راماسیم تأکيید و اشیارههیای بسیياری مییشیود؛ از رملیه ایین کیه انیر
ده روز بییاران ببییارد ،وی حسییاب رطییرات را میییداند(آسییانا )12 :5915،و میییدانیید کییه
از نییل هییا کییدام یییک روز میییشییکفد ،کییدام یییک شییم و کییدام در ییردا و اییین کییه
کدام هوا آب دارد و کدام ندارد ( يبی12 :52/5981،تا)02
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مونیییوع اًیییلی کتیییاب در خصیییود پیییطیرش دیییین زرتشیییت توسی ی نشتاسی یم و
اشییاعه ی سییری آن در سییرزمينهییای ایرانییی و همعییوار اسییت کییه خشییم ارراسییم
تییورانی و زمينییههییای رن ی ميییان دو کشییور را ییراهم میییسییازد ربییل از آن ،ارراسییم
نامییهای بییه نشتاس ی نوشییته و او را از پییطیرش و اشییاعۀ دییین ردییید کییه آن را سییاختگی
و دسيسییه ای بییرای ایعییاد آشییوب در کشییورهای همسییایه میییخوانیید ،بییاز میییدارد ،امییا
نشتاس یم اییین تهدییید را نرطیر ت یه کییه بییدین وسییيله سییبم شییعلهورشییدن آتییپ رن ی
میییینیییردد ریییدیانی )813 :2 /5981،در پیییی آن ،نشتاسیییم بیییه راماسیییم دسیییتور
میییده ید تییا حییوادث رن ی بییا تورانيییان را پییيپبينییی نماییید راماس یم نيییز از نشتاس یم
رییول نر ییت تییا انییر پییيپبينییی او بییه نییرر شییاه بییود ،وی را زنییده نییطارد؛ بنییابراین
راماسیم اتفارییات رنی را پییيپنیویی نمییوده ،ادهییار داشیته کییه در ایین نبییرد ،بسییياری
از سییربازان از رملییه بيسییت و سییه تیین از نزدیکییان نشتاسییم از رملییه زریییر ،کشییته
خواهنیید شیید نشتاسییم از شیینيدن اییین پيشییگویی در ییم و انییدوه بییود کییه رزنییدان،
بییرادران ،رمانییدهان و سییایر درباریییان رسییيدند و هییر یییک بییه شییاه وعییده دادنیید کییه
خيونییان را شکسییت خواهنیید داد ارراسییم ،شییاه تییورانیً ،یید و بيسییت هییزار سییرباز
داشییت ،امییا اسییفندیار پسییر نشتاسییم کییه در اوسییتا ییراوان سییتوده شییدهاسییت ،همییراه بییا
زریییر و دیگییر مییردان شییعاع نشتاسییم ،همییۀ آن سییربازان را میییکشییند درنهایییت،
اسفندیار طی ارراسیم را زنیده میینیطارد ،امیا ییک دسیت ،ییک پیا و ییک نیوش او
را بریییده ،یییک رشییمپ را کییور میییکن ید و او را سییوار بییر خییر دم بریییده ،بییه شییهرش
روانیه مییکنید (آسیانا19 :5915،تیا )02در ایین رنی  ،زرییر بیرادر شیاه کشیته مییشیود
و نشتاسییم نيییز در ییم او بسییيار مییینرییید و در سراسییر کشییور عییزای عمییومی اعییالم
میدارد
 .5-2جاماسب در ديگر آثار تاريخیر ادبی و مذهبی

به يیر از کتیابهیا و رسیااه هیای پهلیوی و ارسیی ميانیه ،آثیار بسیيار مهیم دیگیری نيیز
بییه زبییان هییای مختلییر ورییود دارنیید کییه بییرای راماسییم ارزش و رایگییاه تییاریخی
خاًییی راشییلانیید و رنیید رسییااه نيییز در لسییفه ،مییطهم ،تییاریخ ،نعیوم ،پزشییکی ،کيميییا و
بیهوییاه علییوم ریبیه بیه او نسییبت مییدهنید از رملییه ،ابیو منصیور محمیید دريطیی( 921تییا
 ) 913و همدنییين ابوااطاسییم ردوسییی( 953تییا  ) 931در شییاهنامههییای خییود ،ابيییات
بسییياری در بییاب رنیی ایییران و تییوران و وًییر راماسییم سییروده و بییا ااطییابی رییون
پيییر ،نرانمایییه ،رهاندیییده ،رخنییده ،دسییتور ،رهنمییون نشتاسییم ،سییر موبییدان ،شییاه
ردان ،رییرا بزرنییان و اسییرهبدان ،پییا تیین ،تابنییدهرییان ،بیییهمتییا در دانییپ ،رییارهدان
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و رییارهرییوی و آشییکارکنندة نهییان بییر اسییاس علییم سییتارهشناسییی از او یییاد مییی کننیید
(دريطی 5908،و ردوسی081 :5913،تا)089
همدنییين ،در « رهن ی اامل یو و اسییرارااععییم» نيییز ،روایییتهییای پییيپنویانییه و آثییار
نعییومی متعییددی دربییارة راماسییم ذکییر شییدهاسییت (منییزوی2831 :2 /5982،و 2838و
9183و )9131سییینایی نيیییز در «حدیطیییهااحطيطیییه و شیییریعهااطریطیییه»(سییینایی )5913،و
خاریییانی در «دییییوان» خود(خاریییانی ،)5911،بیییر مطیییام دانیییایی ،منعّمیییی و پيشیییگویی
راماس یم اشییاره مییینماینیید ابیین اانییدیم در «اافهرسییت» ،راماسییم را یکییی از حکمییای
ایرانییی میییخوانیید کییه در ًیینعت کيميییا بحی نمییوده و کتییاب «راماسییم یییااصیینعه» از
اوسییت وی در شییرحی بییه نطییل از ابوسییهل ،از پییيپنییوییهییای راماس یم یییاد میییکنیید
کییه آینییدنان را از حملییۀ اسییکندر بییيم داده و اییین کییه علییوم و کتییاب هییای بسییياری بییه
سیییرزمين خیییود آوردهاسیییت (ابییین نیییدیم 911 :5929،و « )221شیییر نامۀ منيیییری» نيیییز
راماسیییمنامیییه را از مصییینّفات راماسیییم مییییدانییید (ن  :یییاروری)925 :5/5981،
ًیییاعد انداسیییی در سیییده ی  ، 1کتیییاب راماسییم را اثیییری نیییران ریییدر و در زمیییرة
کتیییابهیییای مهیییم ایرانيیییان مییییشیییمارد (انداسیییی )505 :5910،بلعمیییی راماسی یم را
ًییاحم کتییابهییایی در ییم و هندسییه و احک یام دانسییته و او را حکییيم ،عییااؤم بییه يییم
و سییرداری مبییارز میییخوانیید (بلعمییی 002 :5925،و  )103ابیین خلییدون نيییز راماسییم را
دانییا و متییررم آثییار زردشییت میییخوانیید (ابیین خلییدون )929 :2/5902،بيرونییی برخییی از
مراسییم مربییور بییه رشیین بهمنگییان ،نهيییر ريییدن نياهییانی خییاد بییهویییاه نيییاه مطییدس
هییوم و تهي یۀ بخییور و سییوزاندنیهییا(بيرونی )285 :5981،و حمییداز مسییتو ی نيییز تطییدس
سیییرو را در آییییين زرتشیییتی ،بیییه راماسی یم نسیییبت مییییدهنییید (مسیییتو ی)529 :5918،
محمیید زکریییای رزوینییی ،راماسییم را در زمییرة ده نفییر ایرانيییانی میییدانیید کییه در همییۀ
اًییناف بییه ویییاه نعییوم مبییل ایشییان نبییودهاسییت (رزوینییی959 :5925،و )952در مییتن
پهلییوی متییأخّری ،پییر از اشییاره بییه منصییم وزارت راماسییم ،دانییایی و تسییلّ او بییر
علم نعوم ،آمیدهاسیت کیه راماسیم در پیارس ،پرسیتپنیاهی بیا د ينیه بنیا نمیوده و هیر
کییه پییاره و یییا ريییزی از آن بییردارد ،او را راه و تییوان بيییرون آمییدن نباشیید ،مگییر آنکییه
پاره را به رای خیویپ نهید همدنیين هیر پادشیاه ییا ًیاحم منصیبی کیه بیدانریا رسید،
انیییر سیییوار بیییر اسیییم از برابیییر آن بگیییطرد ،در همیییان سیییال از منصیییم بيفتییید ییییا
بميییرد (خوانیید ميییر )099 :2 /5919،برخییی اییین پرسییتپنییاه را همییان سییکوی سیینگی
بازمانییده در نزدیکییی روسییتای کییرادة خفییر رهییرم در اسییتان ییارس میییداننیید کییه بییه ربیر
ریییییاماسم حکيیییییم مشییییهور اسییییت (حسییییينی51 :5902،؛ معمیییییل 209 :5958،و
مصطفوی)80 :5929،
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برخییی حتییی در وًییر مطییام راماسییم معتطدنیید وی دهییور پيییامبران ابراهيمییی در
آینییده را نيییز بشییارت دادهاسییت بییرای نمونییه ،در « رهن ی آنَنییدراو» رنییين آمییدهاسییت:
«نامهای از راماسیم بیه پارسیی ریدیم موریود اسیت کیه نهیرات کواکیم را بیه رمیز بيیان
نموده ،مطارنیات اختیران را یاا وریت نهیاده و بیر آن اسیاس حکیم نمیودهاسیت نوینید
پیین هییزار سییال از روزنییار آینییده را بییاز نمییوده و از سییال ين و انبيییا خبییر دادهاسییت در
آنعییا حنییرت موسییی(ع) را بییه «سییر شییبان بییاهودار» ،حنییرت مسییيو(ع) را بییه نییام
«مییییییادرش» و از حنییییییرت رسییییییول(د) بییییییه «مهرآزمییییییا» تعبيییییییر کییییییرده
»(ن :دهخیییدا )0203 :5911،نگارنیییدة کتیییاب «امعیییاتاانیییور» نيیییز ،بیییه نطیییل از
راماسم رنیين میینویسید« :پيرمبیر عیرب ،آخیر پيرمبیران باشید کیه در ميیان کیوه هیام
مکییه پيییدا شییود  ،دییین او اشییرف ادیییان باشیید ،کتییاب او با ییل نردانیید هم یۀ کتییابهییا
را ،دواییت او پادشییاه ععییم را بییر بییاد دهیید ،دییین معییوس و پهلییوم را بر ییرف کنیید،
آتشییکدههییا را خییراب کنیید و تمییام شییود روزنییار پيشییدادیان و کيانيییان و اشییکانيان و
ساسییانيان»(شییيرازی ،5925،و29 :5تییا )21بییه نطییل از کتییاب «بشییارات عهییدین» نيییز:
«راماسییم دهییور حنییرت مهییدی(ع) را پییيپبينییی کییردهاسییت و آن اییین کییه مییردم
بيییرون آییید از زمییين تازیییان و از رزنییدان هاشییم کییه زمییين را پییر از آبییادانی و داد
نماییید و از داد وم باشیید کییه نییرگ بییا مییيپ آب خییورَد و عمییر بییه درازم کشیید
همییه کییر بییه دییین مهییر آزمییام (اسییالم) بازآینیید و رییور و آشییوب از رهییان برخيییزد
»(ًادری229 :5990،تا)218
.6-2ديدگاه ها انتقاد
در ایییین بیییاره کیییه راماسیییم ،وزییییر دانشیییمند و اندیشیییمند شیییاه نشتاسیییم کيیییانی
بییودهاسییت ،مییورد تأیيیید مورخییان بررسییته و بسییياری از ایییران و رهییان میییباشیید
همدنییين در انتسییاب کتییاب «راماسییمنامییه» نيییز بییه وی تردیییدی ورییود نییدارد؛ امییا
مهمتیرین مسیئلهای کیه دربیارة راماسیم میورد تورّیه ،تأکيید و تأمّیل ریرار نر تیهاسیت،
توانییایی و اندیشییههییای پییيپنویانییۀ او میییباشیید در اییین ميییان ،بسییياری از مورخییان و
اندیشییمندان بییه رییای تأیيیید و یییا ًییرف توًییير ادبيییات مکاشییفهای و پییيپنویانییه در
آثییاری رییون راماسییمنامییه و  ،بییه نطیید و بررسییی مسییتدل و مسییتند رنییين نوشییتههییا و
اندیشییه هییایی نيییز پرداختییهانیید اییین دسییته ،بییر توانییایی پییيپنویانییۀ راماسییم در بییاب
روییییدادهای زمانیییه و پيشیییامدهای میییاور بیییر اسیییاس علیییم سیییتارهشناسیییی و خیییرد و
دانیییاییاش تأکيییید نمیییوده ،امّی یا ریییدرت پیییيپنیییوییاش در بیییاب مسیییاشل ناآشیییکار و
آینییدههییای دور را مییورد تردییید رییرار دادهانیید از رملییه «مییری بییویر» ،هرنونییه سیینت
پییییيپنویانییییه و ادبيییییات مکاشییییفهای دییییین زردشییییتی را برنر تییییه از ااهامییییات و

معلّۀ مطااعات ایرانی525 /

پیيپنییوییهییای خییود زردشییت دانسییته کییه تنهیا زنیید آن بییه دسییت مییا رسییيدهاسییت وی
راماسمنامه را متعلّین بیه ییک سینّت دییرین پیيپنیویی ایرانیی مییدانید کیه نونیههیای
مختلییر و آثییار متعییددی داشییته و در دهییه هییای پییر از کشییورنشییاییهییای اسییکندر
رشییید و باانیییدنی بيشیییتری یا تنییید و در اواییییل دورة اسیییالمی هیییم بیییرای توريیییه
رویییدادهای پییيپآمییده ،در تمییام اییین متییون دسییتکاریهییایی ًییورت پطیر تییهانیید
).(Boyce,1984: 75-57
بییه نفتییۀ هواتگییارد نيییز« :مطااییم اییین معموعییه از متییون پهلییوی کییه مونییوعات
مکاشییفهای در آنهییا درو مییی باشییند ،بییه شییيوهای بيییان شییده کییه آشییکار میییکنیید سییر و
کار ما با خالًیههیا ،منتخبیات ییا نیردآوری رواییات ریدیمیتیریسیت کیه اابتیه م اّفیان
عصییر اسییالمی آنهییا را بییا مطتنییيات زمییان سییازنار کییردهانیید » (Hultgard,1983:
 )391وی همدنییين عبییارات متعییددی را برمیییشییمرد کییه در مونییوعات مکاشییفهای
پهلوی آمده و اابا نشان میدهند که منشأ کلمات از اوستا میباشد
کییاراو ررتییی در بییاب سیینت مکاشییفهای مورییود در متییون اوسییتایی معتطیید اسییت کییه
بخییپ عمییدة رسییااۀ «زنیید وهمیین یسیین» را باییید بییه دورة اخيییر ساسییانی یییا آ ییاز عصییر
اسییالمی متعلّیین دانسییت از دییید او ،ییر دورههییای هفییتنانییه کییه در «زنیید وهمیین
یشییت سییوم» و «دینکییرت رهییارم» آمییده ،از سیینّت شاهنشییاهیسییت و بییینمییان از
ننعينییۀ اسییناد شییاهی خسییرو اول ساسییانی بییه کتییاب رهییارم دینکییرت راه یا تییه و نيییز
ارتباسییی متعلّ ین بییه نخسییتين سییالهییای رهییاننشییایی اعییراب میییباشیید (ررتییی:5331 ،
ًییص 591تییاً )591ییاد هییدایت نيییز کییه «زنیید وهمیین یسیین» و صییول شییانزدهم و
هفیییدهم «یادنیییار راماسیییم» را از پهلیییوی بیییه ارسیییی تررمیییه نمیییود ،بیییدیننونیییه
پییيپنییوییهییای تییاریخی در بییاب آینییده ،تردییید رواداشییته و آنهییا را رییز بییه رییز بییه
نطد میکشد (هدایت ،5922،مطدمه و پانویرهای کتاب)
مبنیییای آثیییار و اندیشیییههیییای پیییيپنویانیییۀ راماسیییم ،خیییود برنر تیییه و ملهیییم از
آمییوزههییای زرتشییت در اوسییتا میییباشیید اندیشییههییای زرتشییت دربردارنییدة نکییات
اساسییی و بنيییادینیسییت و ازآنعاکییه بسییياریشییان در همییۀ منییاب شییفاهی و مکتییوب از
اوسییتا نر تییه تییا دیگییر آثییار مورخییان ایرانییی و يییر ایرانییی رییدیم و ردییید مشییترکند؛
بنییابراین در انتسییاب آنهییا بییه زرتشییت رابییل پییطیرش میییباشییند؛ اندیشییههییایی رییون :در
باب رگیونگی خلطیت ،تیاریخنگیاری وریای  ،رنی هیا ،پادشیاهان ،سلسیلههیا ،تأکيید بیر
عناًییر دیییااکتيکی رییون «تنییاد خيییر و شییر»« ،اندیشییه ،عمییل و نفتییار نيییک» و « دعاهییا
و نيیییایپهیییا » بیییا ایییین وریییود ،انرریییه مییییتیییوان رنیییين سیییاختارهای کلیییی و
مشییتر ااطییوای از اندیشییههییای زرتشییت را بییه وی نسییبت داد ،امییا دسییتکاریهییای
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عمیدهای نيیز در اوسییتا و اندیشیههیای او در دورههییای بعیدی ،بیهویییاه ساسیانيان کیه دییین
رسییمیشییان زرتشییتی بییوده و موبییدان زرتشییتی نيییز در بسییياری مواریی رییدرتشییان از
پادشییاهان بيشییتر بییودهاسییتً ،ییورت پطیر تییهانیید بییرای نمونییه ،در بییاب منعمییان و
حییوادث آخییر زمییانی کییه رییز بییدیهیتییرین اندیشییههییای زرتشییت و بییه تب ی آن مبنییای
پيشییگوییهییای راماسییم رییرار نر تییه انیید ،انررییه در انتسییاب کلّيییت آنهییا بییه زرتشییت
رییای تردیییدی نيسییت ،امییا در بییاب مسییاشل رزیییی و مصییادین نمیییتییوان آنهییا را بییه
زرتشییت منتسییم دانسییت یکییی از اییین نونییه مییوارد رابییل تأمّییل اییین کییه در کتییاب
«اوسییتا» ک یه معتبرتییرین تررم یۀ آن از زبییان پهلییوی بییه ارسییی امییروزین ،توس ی رليییل
دوسییتخواه ًییورت پییطیر ت ،بسییياری از مییوارد پییيپنویانییه و رزیییی در بییاب آخییر
زمییان حییطف شییده و تنهییا خالًییۀ کوتییاهی از آنهییا تحییت عنییوان « ییروردینیشییت،
بنییدهای  30تییا  »522بییه رلییم متییررم در زیرنییویر کتییاب آمییدهاسییت (دوس یتخواه5935،
)220 :
همدنییين ،در اوسییتا و بییه زبییان زرتشییت ،از وارة «سوشییيانت» یییا سوشییيانر در راهییای
مختلیییر کتیییاب تنهیییا بیییه ًیییورت کلیییی و بیییدین نونیییه ییییاد شیییدهاسیییت« :واپسیییين
سوشیيانتهییا ،هییر یییک از سوشییيانتهییای خویشیکار اَشَییون راسییت ،0سوشییيانتهییای دانییا
و راسیییتنفتیییار ،ییییاریکننیییده و خردمنییید ،آرزوی بهیییروزی و پارسیییایی و پيیییروزی و
خوشییی روان بییرای سوشییيانتهییای اشییون ،بخشیینده ی اَشَییه ،مردانییی کییه هنییوز زاده
نشییدهانیید ،یییاران سوشییيانتهییا ،پيکییر سوشییيانتهییا ،نوکننییدة رهییان ،نازادنییان ،دییین
سوشییيانتهییا ،سوشییيانتهییای زاده و نییزاده و میینپهییای کارآمیید سوشییيانتهییا»(همییان)؛
بنیابراین در اوسیتا ،هیيچ نکتیۀ دريین و رزشیی از پیيپنیوییهیای تیاریخی در بیاب آینییده
شییامل شییرای ربییل از دهییور ،مشخصییات منعيییان و نحییوة دهییور آنهییا ورییود نداشییته و
تنهییا بییه کلییینییویی در اییین بییاره بسیینده شییدهاسییت بنییابراین ،آنرییه کییه در بییاب
هییزارههییا ،رزیيییات آمییدن سوشییيانتهییا و پییيپنییوییهییای زرتشییت و راماسییم در اییین
باره آمیدهاسیت ،همگیی در کتیابهیای زنید و پازنید موبیدان ریون «بهمینیشیت» کیه در
اواییییل دورة ساسیییانی نوشیییتهشیییده و ییییا کتیییاب «دینکیییرد» کیییه در ریییرون دوم و سیییوم
هعییری ،توسیی موبییدی بییه نییام «آذر َرنبَییغ پسییر ییر زاد» و بعیید از او «آذرپییاد پسییر
اميد» نگارش شدهاست ،آورده شدهاند
 .3نتیجهگیر
در دورههییای مختلییر حکومییتداری ،ربییل از ورود اسییالم بییه ایییران و پییر از آن،
بییر اسییاس ورییای تییاریخی مهییم و بحییران هییایی رییون روی کییار آمییدن و سییلطه و
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سییرکوبنییری سلسییله و ربيلییهای ردییید ،نییزاع ميییان ارییوام ،لبییۀ کشییورهای خییارری
رییون یونییان و اعییراب ،دهییور پيییامبران ردییید و  ،نییرایپ برخییی از متواّيییان مییطهبی،
حکومیتهیا ،مییورّخين و میردم عییادی بیه سییوی اندیشیههییای پیيپنویانییه نسیترش یا تییه
و هییر دو نییروه موا یین و مخییاار ونیی مورییود ،از رنییين اندیشییههییایی بییرای نفییی
دیگیری و اثبییات حطانيییت خییود اسیتفاده مییینمودنیید حتییی در دورة اسیالمی نيییز بییا سییاد
و سییتمورزی حکومییتهییای عربییی امییوی و عباسییی ،حملییۀ مرییولهییا ،حملییه ی ا رییانهییا،
کشییتارنری پادشییاهان ،رنیی هییا ،هییرو و مییرو ،نسییترش طییر ،نییابرابری ،رحطییی،
خشییکسییاای ،رواو بیییاخالریییهییا و در رامعییه ،از اییین اندیشییههییای پییيپنویانییه
استفادههای راوانیی شیدهاسیت ایین مسیئ له نیه تنهیا در اییران ،بلکیه در سراسیر رهیان نيیز
در دورههای مختلر ورود داشتهاست
راماسییم ،تنهییا رزانییه ای حکییيم و وزیییری خردمنیید بییوده کییه بییر اسییاس دانییپ
سییتارهشناسییی ،خییرد ،آموختییههییا و تعربییههییای خییویپ ،پییيپبينیییهییا ،مشییاورههییا و راه
حییلهییایی در بییاب رخییدادهای زمانییه و نزدیییکاش بییه پادشییاه اراشییه مییینمییود؛ بنییابراین
انتسیییاب هرنونیییه نفتیییار و نوشیییتاری در بیییاب پیییيپبينیییی وریییای دور و نیییامعلوم بیییه
راماسییم و از رملییه زرتشییت ،همگییی ا ییزودههییاییانیید کییه وارعيییت نداشییته و دارای
د یل و زمينههیای سياسیی ،میطهبی و يیرهانید شیکلنيیری بسیياری از آنهیا ،بيشیتر بیه
دورة ساسییانيان بییاز مییینییردد ،رراکییه شییکلنيییری اییین سلسییله در سییال  222م ،در ابتییدا
بییا اسییتفاده از دو نيییروی «شمشییير» و «حمایییت هییای مییطهبی» موبییدان بییه رهبییری «تنسییر»
ًورت پطیر تیه و تیا انتهیا نيیز در سیال  015م ،بیا همیين دو نيیرو در ًیدد حفیظ ریدرت
خیییود برآمدنییید سیییرانعام نيیییز ،بیییا تزایییزل تیییدریعی در شمشیییير و میییطهم بیییه علّییت
رنیی هییای داخلییی و خییارری متعییدّد ،اختال ییات سياسییی ،دهییور و نسییترش مییطاهم
ردییید ،سییاد اشییرا يّت حییاکم و موبییدان و اییین سلسییله سییطور نمییود در تمییامی دورة
ساسییانی ،اییین سلسییله در رنیی بییا دشییمنان خییارری بسییيار رییون تورانيییان ،هنییدوها،
روميییان ،اعییراب ،ارامنییه و ربایییل مییرزی بییودهاسییت در داخییل نيییز نییه تنهییا بییا ربایییل و
مییدعيان سرسییخت رییدرت دسییت بییه نریبییان بییود ،بلکییه بییزرگتییرین تهدیییدی کییه اییین
سلسیله بیا آن موارییه نردیید ،دهییور دو پيیامبر ایرانییی ردیید بییه نیامهییای میانی و مییزد
بییود کییه هییر دو دارای پيروانییی بیییشییمار و اسییباب ایعییاد شییورش هییای سراسییری در
کشییور نردیدنیید ،بییه نونییهای کییه نییه تنهییا اییین دو بییه دار آویختییه شییدند ،بلکییه هییزاران
پيرو آن ها نيیز در سیرار کشیور دسیتگير و ییا رتیل عیام شیدهانید 1همدنیين يیر از ایین دو
مییطهم ،دییین زرتشییتی و رایگییاه ردرتمنیید موبییدان ،در تهدییید نسییترش ادیییان خییارری
رون مسيحيت و یهودییت نيیز ریرار داشیت؛ ایطا بسیياری از ایین پیيپنیوییهیایی کیه بیه
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راماسییم نسییبت دادهمیییشییوند ،توس ی موبییدان سییاخته شییدهانیید تییا بییه عنییوان ابییزاری
بییرای کسییم مشییروعيت و سییرکوب مخاافییان مییورد اسییتفاده رییرار نيرنیید بعیید از سییطور
ساسییانيان نيییز ،نییه زرتشییتيان و ایرانيییان نیید سییلطۀ اعییراب از تخریییم دییین تییازه وارد
اسییالم دسییت برداشییتند و نییه حکومییتهییا و مورخییان مسییلمان از تخریییم عطاییید زرتشییتی
بییر اسییاس اییین نونییه پییيپنییوییهییا دریییغ ورزیدنیید بییهویییاه بییا دهییور رنییبپهییای
ارتمییاعی ردیییدی رییون بابییک خرمییدین و مازیییار کییه دارای نییرایپهییای ایرانییی و
ند عربیی بیوده انید ،رنیين تیاریخسیازیهیایی از سیوی دسیتگاههیای کیری و میطهبی و
سياسییی بییه ًییورت دو سییویه و مشییابه هییم ،شییدت بيشییتری نر تییه و هییر یییک خییود و یییا
دیگییری را مصییدا بییارز اییین نونییه آینییدهنگییریهییای مییطهبی و تییاریخی میییخواندنیید
کییه بییهتییدری در بییاور بيشییتر مییردم ،بطییۀ حاکمییه و پيشییوایان مییطهبی بییه ًییورت یییک
اًییل پطیر تییهشییده و در دورههییای مختلییر تییا بییه امییروز نيییز اسییتفاده از رنییين اسییتناداتی
برای اهداف و همدنان ادامه دارند
يادداشت ها
 5زند به معنای تفسير و پازند نيز تفسير زند میباشد
 2تبرستان و نيالن
 9شهری با دری عهيم در شر ایران و در برخی دیگر روایتها ،تخت رمشيد
 2در اندیشه های منسیوب بیه زرتشیت ،اعتطیاد بیر ایین اسیت کیه عمیر رهیان دوازده هیزار سیال بیوده کیه
بییه رهییار دورة سییه هییزار سییااه تطسییيم میییشییوند در دوران سییه هییزار سییااۀ نخسییت ،اهییورامزدا ،رهییان
مينییوم ،در سییه هییزار سییااۀ دوم ،رهییان مییادی و در سییه هییزار سییااه ی سییوم ،بشییر را مییی آ رینیید؛ امییا در
همیين دوره ،اهییریمن بیه خییودی خیود و در مطابییل اهییورامزاد پدیید میییآیید کییه بیا نسییترش بيییدادنری،
درو و دیگییر بییدی هییا ،اهییورامزدا در آ ییاز سییه هییزار سییااه ی رهییارم ،زرتشییت را بییرای هییدایت و
رهییایی بشییر از اهییریمن بییه رسییاات برمییینزینیید در پایییان هییزارة دهییم و نزدیییک بییه هییزار سییال پییر از
مییرگ زرتشییت و سییرر در پایییان هییزارة یییازدهم ،بییه ترتيییم و زمییانی کییه رهییان را دوبییاره بییدی هییا ییرا
نر تییه و اهییریمن لبییه مییییابیید ،نخسییتين و آنگییاه دومییين منعییی یییا سَوشییيانت بییه نییامهییای «اوخش یيَت
اؤرتَ» بییه معنییای «پروراننییدة پرهيزنییاری» و «اخوش یيَت مانگهَ یه یییا اخوشییيت نؤ یمَ» بییه معنییای «پروراننییده
نماز و نيایپ» دهیور و ريیام نمیوده و رهیان را پیر از عیدل و داد مییکننید؛ امیا بیا میرگ آنهیا کیه دوبیاره
اهییریمن و بییدیهییا بییر رهییان لبییه مییییابنیید ،سییرانعام بییه امییر اهییورامزدا ،در پایییان هییزارة دوازدهییم،
سوشییيانت یییا موعییود سییوم بییه نییام «اَس یتَوت اؤرتَ» ريییام نم یوده ،رهییان مییادی را پایییان بخشییيده ،اهریمنییان
را از ميییان بییرده ،رهییان مينییوی یییا «اَشَییه» را دوبییاره بررییرار میییسییازد زمينییههییای دهییور و ريییام همییۀ اییین
منعيان ،با ایعاد رنبپهایی از ربل آماده مینردند که نشانههای دهور خوانده میشوند
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 1وَهمَن یا بهمن به معنای مرد نيک و خردمند ،نام دیگر اردشير ساسانیست
 0اَشَون به معنای رهرو راه اَشَه و اشه نيز به معنای راستیست
 1زمییانی کییه مییانی و بییهویییاه مییزد
کشییتار مخاافییان ،رن ی

ريییام نمودنیید ،سراسییر امرراتییوری ساسییانی را سییاد ،سییتمنییری،

هییای داخلییی و خییارری ،طییر ،نییابرابری و بییی عییدااتی پادشییاهان ،شییاهزادنان،

نهاميییان ،زمينییداران و موبییدان ییرا نر تییهبییود از همییينرو ،مخاافییان رنییين نمییان و تبليییغ میییکردنیید کییه
شییرای مورییود ،همییان شییرای پییيپ از دهییوری اسییت کییه زرتشییت و راماسییم پییيپبينییی کییرده بودنیید
و میانی و مییزد

نيییز همیان منعيییان میییباشییند ایین تفکّیر در دورههییای بعییدی نيیز بییا حملییۀ اعییراب و

تداوم بيشتری یا ته و هيچناه از ميان نر ت

کتابنامه
الف .کتابها
 5آسییانا ،راماسییم رییی دسییتور ( )5915متااون پهلااو

نییزارش سییعيد عریییان تهییران:

کتابخانۀ ملی رمهوری اسالمی ایران
 2آموزنار ،رااه و تفنلی ،احمد )5980( ،اسطورة زندگی زرتشت تهران :رشمه
 9ابیین خلییدون ،عبییداارحمان ( )5902العباار تررمییۀ عبداامحمیید آیتییی تهییران :پاوهشییکدة
مطااعات رهنگی و ارتماعی
 2ابیین نییدیم ،محمیید بیین اسییحا ( )5929کتاااب الفهرساات تررمییۀ محمیید رنییا تعییدد
تهران :ابن سينا
 1انداسیییً ،ییاعد ( )5910التعريااف بطبقاااتاالماام بییه کوشییپ المرنییا رمشییيدنااد اول
تهران :هعرت و ميراث مکتوب
 0بلعمی ،ابو علیی محمید ( )5925تااريی بلعمای بیه تصیحيو محمید تطیی بهیار و بیه کوشیپ
محمد پروین ننابادی تهران :وزارت رهن
 1بهرام پادو ،زرتشت ( )5201دينکرد نامه ر سنگی بمبئی
 8بيرونییی ،ابوریحییان ( )5981آثااارالباقیااه عاانالقاارونالخالیااه تحطيیین و تعليیین از پرویییز
اذکایی تهران :ميراث مکتوب
 3تاوادیییا ،و ( )5928زبااان و ادبیااات پهلااو تررمییۀ سییير ااییدین نعییمآبییادی تهییران:
دانشگاه تهران
 51تفنییلی ،احمیید ( )5910تاااريی ادبیااات ايااران پاایش از اسااالق بییه کوشییپ رااییه
آموزنار تهران :سخن
 55پورداود ،ابراهيم (« )5951آذرباد مهراسدندان» خرده اوستا تررمۀ همو بمبئی
 )5983( __________ 52اوستا تهران :ارمير
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 59حسیییينی ،محمییید نصیییير ( )5902آثاااارالعجااام بیییه کوشیییپ علیییی دهباشیییی تهیییران:
رهنگسرا
 52رکسیین ،آ و ویليییامز ( )5912ساافرنامة جکسااون ايااران در گذشااته و حااال .تررمییۀ
منورهر اميری و ریدون بدرهای تهران :خوارزمی
51خارانی ،ا نل اادین ( )5911ديوان به کوشپ راللاادین کزازی تهران :مرکز
 51خوانیید ميییر ،يییاثااییدین ( )5919حبیاابالساایر فاای أخبااار افااراد بشاار تصییحيو محمیید
دبيرسياری تهران :خيام
.16داسااتان گرشاساابر تهمااورسر جمشاایدر گلشاااه و مااتنهااا ديگاار ( )5918آوا
نویسی و تررمۀ متن پهلوی از کتایون مزداپور تهران :آناه
 51دريطییی ،ابییو منصییور ( )5908ديااوان دقیقاای طوساای بییه کوشییپ محمییدرواد شییریعت
تهران :اسا ير
 58دوسییتخواه ،رليییل ( )5935اوسااتا کهاانتاارين ساارودها و مااتنهااا ايراناای تهییران:
مروارید
 53دهخییدا ،علییی اکبییر ( )5911لنااتنامااه زیییر نهییر محمیید معییين و سییيد رعفییر شییهيدی
تهران :دانشگاه تهران
 21زادسییررم )5900( ،گزياادههااا زادساادرق تررمییۀ محمیید تطییی راشیید محصییل تهییران:
موسسۀ مطااعات و تحطيطات رهنگی
 25رینيو ،يلي ( )5912ارداويرافنامه تررمۀ رااه آموزنار تهران :معين
 22سییارتون ،رییورو ( )5919مقدمااه باار تاااريی علاام تررمییۀ المحسییين ًییدری ا شییار
تهران :د تر تروی علوم وزارت علوم و آموزش عاای
 29سیینایی زنییوی ،ابواامعیید ( )5913حديقااه الحقیقااه و شااريعه الطريقااه تصییحيو و
تحشيه از محمد تطی مدرس رنوی تهران :دانشگاه تهران
 22شاهر  ،کيخسرو ( )5988زرتشت پیامبر که بايد از نو شناخت تهران :رامی
 21شيرازی ،محمد ( )5925لمعاه النور فی کیفیه الظهور بی را
ً 20ادری ،محمد ( )5990بشارات عهدين تهران :دارااکتما سالميه
.21صد در نثرر صد در بندهشن (5313م) به کوشپ بهمن ری نوشيروانعی بمبئی
ً 28فا ،ذبيواز ( )5918تاريی ادبیات در ايران تهران :رطنوس
 23يبییی ،بيییان ( )5981يادگااار زريااران بییه کوشییپ ایییرو ا شییار تهییران :بنيییاد دکتییر
محمود ا شار
 91ییاروری ،ابییراهيم ( )5981شاارفنامااة منیاار بییه کوشییپ حکيمییه دبيییران تهییران:
پاوهشگاه علوم انسانی و مطااعات رهنگی
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 95ردوسی ،ابوااطاسم ( )5913شاهنامه تهران :پيمان
 92ردیانی ،عباس ( )5981فرهنا جامز تاريی ايران تهران :آرون
 99رزوینیییی ،محمییید زکریییا ( )5925عجايااابالمخلوقاااات و غرائااابالموجاااودات بیییه
کوشپ نصراز سبوحی تهران :کتابخانۀ مرکزی تهران
 92کریسییتنسیین ،آرتییور ( )5911کیانیااان تررمییۀ ذبییيو از ًییفا تهییران :بنگییاه تررمییه و
نشر کتاب
 91مجماالالتااواريی و القصاا ( )5958تصییحيو ملییکااشییعرا بهییار و بییه همییت محمیید
رمنانی بیرا :بینا و تصحيو ملک ااشعرا بهار ( )5983تهران :اسا ير
 90مسییتو ی ،حمییداز ( )5918نزهااتالقلااوب بییه کوشییپ سییيد محمیید دبيییر سییياری رییزوین:
ه
 91مصطفوی ،محمدتطی ( )5929اقلیم پارس تهران :انعمن آثار ملی
 98منییزوی ،احمیید ( )5982فهرسااتوارة کتااابهااا فارساای تهییران :انعمیین آثییار و
مفاخر رهنگی
 93هرمزدیار ،داراب (5322م) روايات به کوشپ مانک رستم اونوا بمبئی
 21هدایتً ،اد ( )5922زند وهمن يسن تهران :اميرکبير
 25همدانیً ،درا سالم (  ) 5922صدريه ر سنگی
ب .مقالهها فارسی
 22ررتییی ،کییاراو (« )5911زن ادِ وَهمَاان يَساانر مکاشاافة زرتشااتی» تررمییۀ ع ر بخشییان
صلنامۀ زبان و ادب ارسی سال رهارم شمارة دوم ًص 591تا593
 29کییارنر ،داریییوش (« )5913باااز ساادید در آتشااکدة گمشاادة جاماساا » معلییۀ ایییران
شناسی سال دوازدهم شمارة رهل و هفتم ًص 111تا181
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