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 کیدهچ
رایگییاه ، هییایپویییاه پيشیگویی  سییبم دانیایی و بییه  بیه راماسیم، وزیییر شیاه نشتاسییم کيییانی،     

بییه  هییای اوو اندیشییه دارد و نییامخين و اندیشییمندان ایییران و رهییان در ميییان برخییی مییورّخاًییی 
پهلییوی، هییای تییاریخی و ادبییی  نوشییته در، حکمییت و خردمنییدی رییون  هییایپویانیییهمییراه 
دی بییه او راه یا تییه و آثییار متعییدؤّ   ری در دوران رییدیم و ردییید و  ربییی بسییيا  عربییی ، ارسییی

دارنیید و بییه از وی بيییان مییی مشییابهی نسییبتا  هییایروایییت هییا،نوشییته شییوند  بيشییترمییی داده تسییبن
خواننیید کییه بسییياری از ورییای  رهییان را تییا    يییر از دانییایی و خردمنییدی، او را یییک پيشییگو مییی  

هییا و رایگییاه ادبییی، ییین مطااییه نییمن بررسییی اندیشییهاسییت  ابينییی نمییودههییای دور، پییيپآینییده
باشید کیه   میی  پرسیپ نیویی بیه ایین    تاریخی، سياسی و میطهبی راماسیم، بيشیتر در ًیدد پاسیخ     

اسیت؟ و ییا ایین کیه     آیا وی آن رنیان کیه بسیياری معتطدنید، توانیایی پيشیگویی آینیده را داشیته        
ماننیید بسیياری از آثییار و ورییای    سییازینگیاری، ًییر ا  نییوعی تیاریخ  در ایین بییاره، بیه رییای تییاریخ  
 است؟تاریخی دیگر ًورت پطیر ته

نامییه، یادنییار راماسییم، زَنیید وَهمَیین یَسیینَ، یادنییار زریییران،   راماسییم هااا  کلیااد  واژه
 های تاریخیپيشگویی
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 مقدمه .1
کيانيیییان بیییود کیییه مرکیییز ریییدرتپ در بلیییخ و دامنیییۀ  ۀنُشتاسیییم، پادشیییاهی از سلسیییل  

  م(  811تییا  5111رسییيد  زرتشییت )خراسییان و مازنییدران مییی اش نيییز تییا بییه  پادشییاهی
کییه در سییی سییااگی بییه پيییامبری برنزیییده شیید، تییا بییه رهییل و دو سییااگی هییر کعییا کییه   

نمییود، از زادنییاهپ در آذربایعییان نر تییه تییا دیگییر سییرزمين هییا، همییواره       تبليییغ مییی 
ه آورده نر ییت تییا آن کییه سییرانعام بییه بلییخ پنییامییورد  نییم پادشییاهان و مییردم رییرار مییی

)آموزنییار و تفنییلی،   و مییورد حمایییت پادشییاه آن سییرزمين، نشتاسییم، رییرار نر ییت    
از  ریییین همیییين پادشیییاه بیییود کیییه دیییین زرتشیییت بیییه سیییایر نیییواحی   (20و  58: 5980

 نسترش یا ت 
، کیییه بیییه «راماسیییم»در پیییطیرش زرتشیییت توسییی  نشتاسیییم، وزییییر و مشیییاور وی،   

، کییه او نيییز وزیییر « رشوشییتر»ادر خییود، نییویی شییهره بییود، همییراه بییا بییر دانییایی و پییيپ
، بییرادر اندیشییمند شییاه، نطییپ اًییلی را «زریییر»اسییت و همدنییين خردمنیید نشتاسییم بییوده

دادن بییه او و هییای زرتشییت، شییاه را بییه پنییاه  ایفییا نمودنیید و از  رییین آشیینایی بییا اندیشییه  
هییا تشییوین سییاختند  زرتشییت پییر از مانییدناری در رلمییرو نشتاسییم،    ایعییاد آتشییکده

را « پورريسییتا»نزینیید و دختییرش ر سییوم خییود را از ميییان دختییران  رشوشییتر برمییی همسیی
( کییه بییدین  رییین، پيونییدی   29: 5983د،وآورد)پییورداونيییز بییه عطیید راماسییم در مییی   

 آید  شان به ورود میمحکم ميان
دی بییا ات و منییادرات متعییدّ مباحبیی بییا ورود زرتشییت بییه دربییار نشتاسییم، رلسییات       

نییردد کییه در اییین ميییان، زرتشییت بییر ن مییطهبی کشییور برنییزار میییاندیشییمندان و بزرنییا
 )ًییید در دوشمییییريیییره  م کیییه در دانیییایی نامیییدارترین بیییود،راماسیییهمگیییی حتیییی 

و  ، زریییر رشوشییتر م،راماسیی م همییراه بییا نشتاسیی ترتيییم،( بییدین12-11م: 5313نبییر،
بییه نسییترش پییر از پییطیر تن و آمییوختن دییین از زردشییت،   )پسییر نشتاسییم(، اسییفندیار

را از زردشیییت  اوسیییتام، سیییرر راماسییی ؛(21: 5951پیییورداود،) نهنیییدهمیییت میییی آن
دوازده هییزار بییر  ا آب زربییبییه همییراه دیگییر دبيییران،    ( و  10: 5912، آموخت)رکسیین

  (Bailey, 1930: 55-85) .تنگاه داش کتابخانۀ شاهینوشت و در  پوست ناو
و ربییل از مییرگ خییود،   از راماسییم بییه نيکییی یییاد نمییوده  « اوسییتا»زرتشییت بارهییا در     

 کریسییتن) نزینییدمیییاش و بییه عنییوان نخسییتين موبیید موبییدان بییر     وی را بییه رانشییينی 
ارس، موسییوم بییه  پییکاریییان  در خییود ةسرپرسییتی آتشییکد همدنییين   ( 510 :5911،سیین
 رنییينبییه سییبم    (119: 5913)کییارنر، رداسییرمییی راماسییمرا بییه « نشتاسییران ۀپشییت»

 ،در بهشیییت، همیییراه بیییا زردشیییت  اماسیییم رارروان زرتشیییتيان،  سیییت کیییهیرایگیییاه
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 خواننییدمیییدر رییایی بییر روشیین و نيکییو     ،دیییناییین پيشییوایان  و دیگییر منشتاسیی
  (12: 5912،رینيو)
 لهئبیان مس .شرر و1-1
هییای دور در رابطییه بییا راماسییم و بییيپ از همییه در ارتبییار بییا    ای کییه از نطشییتهلهئمسیی 

نماینید  هیایی را منسیوب میی   نیویی اسیت کیه بیه ایین دو، پیيپ     ایین  ،زرتشت مطیر  بیوده  
هیییا، میییطاهم، هیییای مختلیییر زمیییانی و توسییی  حکومیییتکیییه در  یییول تیییاریخ و دوره

بییرداری بییه نفیی  خییود یییا عليییه   هییای مختلییر و حتییی مییردم عییادی، مییورد بهییره   نییروه
هییای انطالبییی و  انیید  حتییی بسییياری از مخاافییان سياسییی، رنییبپ    مخاافییان رییرار نر تییه  

هییا مییورد داوری، سییرزنپ، سییرکوب  نییوییهمییين پییيپ هییای بيگانییه، از رویحکومییت
اسییت کییه پيشییامدهای و تهییارم یییا د ییاع واریی  شییدند؛ رییون نمییان بسییياری بییر اییین بییوده

هییا نییویی ریرار نر تییه و نسیبت بییدان  ریبال  توسیی  ا یراد مطییدس مییورد پیيپ    ،حیال حانییر 
و  هیییاسیییکوت و عیییدم پيشیییگيری در مطابیییل خطر  بنیییابرایناسیییت، هشیییدار داده شیییده

ان داخلیی و خیارری  علیی بیه زییان حکومیت، میردم، نروهیی خیاد و ییا کشیور            دشیمن 
خواهیید بییود  از سییوی دیگییر و در نططییۀ مطابییل، هرنییاه کییه رهبییری دینییی و سياسییی و      

آمیید، اییین ورییای  از سییوی ورییود میییرنییبپ ارتمییاعی ردیییدی عليییه ونیی  مورییود بییه 
ایییین میییورد شییید کیییه پیییيپ از هیییا بیییه بشیییارتی نسیییبت داده مییییآن رهبییران و رنیییبپ 

انیید  اییین نونییه ادعاهییا و دعواهییای سياسییی و مییطهبی نییه تنهییا از  نییویی رییرار نر تییهپییيپ
زمییان زرتشییت و راماسییم بییه بعیید شییکل نر تنیید و در ایییران باسییتان همییواره بییه شییکل    

انیید، بلکییه در دوران اسییالمی  ردرتمنییدی ميییان  بطییۀ حییاکم و زیردسییتان ورییود داشییته   
ی بیه خیود نر تنید  حتیی امیروزه نيیز بیا وریود نطشیت          نيز، ادامه یا ته و شیکل شیدیدتر  

هییای مییطهبی و سياسییی در ایییران و رهییان، راماسییم را در    هییا، بسییياری از نییروه رییرن
داده و حییوادث نطشییته، حییال و آینییده را بییا   نویییان بییزرگ تییاریخ رییرار  ردیییر پییيپ

 دهند های وی مورد مطابطت ررار مینوییپيپ
 پیشینة تحقیق.1-2

هییای  راوانییی نویانییۀ وی، پییاوهپهییا و آثییار پییيپویییاه اندیشییهسییم و بییهدربییارة راما
پرداخیت  امیا    هیا خیواهيم  تیرین آن ًورت پطیر ته انید کیه در ایین مطاایه بیه معر یی مهیم       

هیا و رایگیاه سياسیی، میطهبی و بیه      هیا بیه  يیر از معر یی آثیار، اندیشیه      بيشتر این پیاوهپ 
هییای او مبییادرت  نییویینییایی و پییيپ یيیید تواأویییاه علمییی راماسییم، بییه توًییير و ت   

هییای هییا و زمينییهنییوییانیید و کمتییر اثییری نگییاه انتطییادی و تحليلییی بییدین پییيپ  ورزیییده
اسیت  در حیاای کیه ایین     هیا را مید نهیر ریرار داده    نيیری و باورمنیدی بیدان   تاریخی شیکل 



 592 ای   های مکاشفهتأمّلی بر ادبيات و اندیشه راماسم و/ 

مطااییه، بییه  يییر از معر ییی راماسییم و آثییار مربو ییه، بییه مسییااه ی ًییحت توانییایی و         
 های تاریخی، مطهبی و     خواهد پرداخت   های وی با توره به زمينهینویپيپ
 و اهمیت پژوهشضرورت .1-3
هییا و رییه در اییین پییاوهپ همییراه بییا بررسییی رایگییاه تییاریخی راماسییم، اندیشییه     آن   

هیای  هیا و دییدناه  هیای منسیوب بیه او و بررسیی دیگیر آثیار مهیم زرتشیتی و نوشیته         نوشته
ان تییاریخی ایرانییی، عییرب و  ربییی دربییارة وی، بییيپ از     دیگییر مییورخين و پاوهشییگر  
هییای تییاریخی و نگییاه تحليلییی و انتطییادی بییر اسییاس وارعيییت»همییه مییورد نهییر مییی باشیید، 
در آثییار ذکییر شییده خواهیید  « نییویی هییای راماسییمهییا و پییيپعلمییی نسییبت بییه اندیشییه 

بییرداری هییای سياسییی و مییطهبی  ییراوان از اییین نونییه       بییود کییه بییا تورییه بییه بهییره     
ت  راوانیییی برخیییوردار له از نیییرورت و اهميّیییئهیییا، پیییرداختن بیییدین مسییینیییوییيپپییی

هییای باشیید تییا بییدین وسییيله بتییوان رایگییاه وارعییی راماسییم را بییه دور از رنبییه        مییی
 ای منططی و استد ای ترسيم نمود احساسی و  ير عطالنی، به نونه

 
 بحث. 2
 نامهجاماسب. 2-1 
 ،حکییيم م، راماسییهییای مختلییرونی بییه زبییاننونییانهییای ادبییی و تییاریخی   مییتندر    

کتییابی کییه پییيپ از  اسییت، خوانییده شییده  »نامییهمراماسیی» نویسییندة م ووزیییر نشتاسیی 
هییای شیهرت داشییته و بییر برخیی رریییان   نيییزاسییالمی  ةدر اواییل دور  تیییو ح دهیور اسییالم 

  (219: 5 /5918،)ًیییفا اسیییتهردتیییأثير نیییطا نگیییاریو تیییاریخ دینییییسياسیییی، ادبیییی، 
اسییت، امییا اًییل آن هییای پهلییوی،  ارسییی و عربیی مورییود ز کتییاب بییه زبیان هییایی ابخیپ 

هییای نییوییویییاه از رهییت پیيپ بیه « نامییهراماسییم»اسیت   بیه زبییان اوسیتایی از ميییان ر تییه  
نییزد هییای زرتشییت،  تییاریخی در بییاب آینییده و همدنییين بییه عنییوان بازتییابی از آمییوزه      

                 (Dhalla,1914: 326). رودبییه شییمار مییی  کتییم مییطهبیتییرین طییدساز مزرتشییتيان 
متن اًیلی و بیه خی  اوسیتایی راماسیم نامیه همدیون اوسیتای زرتشیت، ريیزی بیاری            از 

اسییت و تمییامی مطااییم در اییین بییاب، بییه ًییورت شییفاهی و یییا بییه نطییل از کتییم    نمانییده
دسییتور »ن بییه شییده، متعلّیی پهلییوی شییناخته  ۀتییرین نسییخ کهیینانیید  دیگییر منتطییل نشییته 

و ا ییزوده ۀ رطعیی 9 صییل و  2 کییه شییامل باشییدمیییم در بمبئییی 51 ةوایییل سییدا در «پشییوتن
 مییانکعی رسییتم»ن بییه متعلّیی، دیگییرپهلییوی   نسییخ اسییتهییزار کلمییه  1معمییوع حییدود در 

در  «دسیییتور ادااعیییی» و همدنیییين،م 5191تیییا  5008هیییای ، ميیییان سیییال«ریییی اونیییوا 
 باشییندمیییونییوا  ا ۀدیگییر در معموعییپهلییوی  مییتنرنیید  وم  5802تییا  5805هییای سییال

   (510 تا519: 5910لی، تفنّ)
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، موبیید بییزرگ «رانییا ر شَیین »سییت بییه کتابییت اییکییی نسییخه، 5هییای پازنیید از نسییخه    
 ی در دسییتب ارسییی راماسیی  ۀنسییخ  زیسییتاکبرشییاه مرییول مییی  ةنوسییاری کییه در دور 

از  کییه مورییود اسییت  515تییا  599هییای بییرگ ای نییامعلوم شییامل ای از نویسییندههنوشییت
در رنییید میییتن   ( 9131 و 9183 ؛ 2838 و 2831: 5982/2منیییزوی،) انتهیییا ا تیییادنی دارد
روایییات »  در نییدادرو شییده «نامییهراماسییم»هییای برخییی مییتن  نيییززردشییتی  ارسییی  
ای کیییه رنییید ريیییز و نشیییانه »عنیییوان  ، روایتیییی بیییا م5081تیییأاير  «داراب هرمزدییییار

 هییایپرسییپ ةدربییار ،يییتب 91منهییوم در بییه ًییورت  ،«اسییتراماسیی  حکییيم  رمییوده 
 اسییتآن را از مییتن پهلییوی نطییل کییرده  ه،سییرایند شییده کییه آوردهاز زردشییت  مراماسیی

رنیید  یسییخن»ای اسییت بییا عنییوان  نوشییته ارسییی،  مییتن دیگییر   (282: 5322مزدیییار،ره)
وی  نعییومی ۀرنبییبيشییتر بییر  کییه « حکایییت راماسییری » یییا «دیگییر از احکییام راماسیی   

از اییین اثییر، روایتییی بییا عنییوان     (Hodivala,1920,2: 109-131).اسییتتاکيیید شییده 
بییه همییراه رنیید اثییر  ارسییی    اسییت کییه  یا ییت شییدهه 112 بییه سییال« حکییم راماسییم»

 اسییترسییيدهرییا  بییه م  59ه ی در سیید «زردشییت بهییرام پییادو»توسیی   زردشییتی دیگییر،
بيیییت  02ای در سییروده ،در مییتن  ارسییی متییأخری همدنییين،   (501: 5201پییادو،)بهییرام 
وییاه در ارتبیار   بیه  ،راماسیم هیایی  نیویی پیيپ  شیامل کیه   اسیت آمیده  «ًدریه»با عنوان 

  (ه  5922همدانی،)ن  : باشدمیتاریخ اسالم  با
انیید؛ هییایی نيییز بییه رییا  رسییيدهنامییه کتییاباًییلی، دربییارة راماسییم هییاینسییخه يییر از    

م بییه 5801 سییال هییایی از اییین اثییر را دربخییپ کییه آامییانی « ریییدریپ اشییريگل» از رملییه
ای از رطعیییه، «دسیییتور زبیییان پارسیییی  »در کتیییاب  نيیییز، تیییرپیییيپه و ریییا  رسیییاند 

تییرین مهییمة بادايییان را کییه بییه بییاور او در زمییر ۀمورییود در کتابخانیی ۀ، نسییخنامییهمراماسیی
   (Haug,1891: 42) نمیییودنطیییل و شیییر   ،منیییاب  تیییاریخ اسیییا يری اییییران اسیییت 

و  کییه مییتن پهلییوی نمایییدمیییتشییر اثییری من م5319در نيییز  «رییی مییدی رمشییيد ريییوانعی»
را  آنمییتن پازنیید و  نعراتییی و انگليسیییهییای آن بییه زبییان ۀتررمیی ،نامییهمراماسیی  ارسییی
نامییه مراماسیی م ودر معر ییی راماسیی  اییشییر  رییامع  ،در دیبارییه نيییز  رد ودادر بییر
 سیییال در (Modi,1903: 25).باشیییدمییییدر ایییین بیییاره  اثیییرتیییرین ریییام کیییه  آورد
رییی  دسییتور پشییوتن »ن بییه متعلّیی ۀنوشییت بییا اسییتفاده از دسییت   «سییتادوارد و» ،م5312
ای پییاره  وآوانوشییت آن  بییا  نامییه را همییراه  م، بخشییی از راماسیی «رییی سیینعانا   بهییرام

را بییه همییراه   نامییهراماسییم مییتن پازنیید  نيییز« مؤسییينا»  هییا بییه رییا  رسییاند   یادداشییت
 همییراه بییایتاايییایی برنردانییی بییه ابییا  وده نمییوبازسییازی  آن ة پهلییویهییای نییم شییدبخییپ

  (Messina,1939,3: 127) .استهایی به را  رساندهیادداشت
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م هییای راماسیی شییاه و پاسییخ  مهییای نشتاسیی پرسییپ  ةدربردارنییده، نامییم راماسیی   
پرسیید کییه دییین زردشییتی تییا رنیید سییال  میییرنییين  نشتاسیی  ،  در  صییل یکییمباشییدمییی

در  مرسییید؟ راماسیی یییرا مییی ایریییه زمیانیییه ،داشییت و از پییی اییین دوره  رواو خواهیید
و از انحطییار  دادهرا شییر  پییر از زرتشییت   نخسییتة پاسییخ، رویییدادهای پایییان هییزار  

هییای کییه بییه همییين سییبم، سییختی  نوییید و اییینمیییسییخن از دییین انحییراف اخالرییی و 
 رومایگییان و  ۀاییرزه، رنیی  و سییلط   رییون نرمییا، سییرما، خشکسییاای، زمییين     راوانییی

بيگانگیان را   ۀوییاه سیلط   هیا، بیه  نیاه ایین آ یت   آن ماسی رسید  رام میی  میردم بيگانگان بیر  
بیا پيیام مهراییزد،     2شیاه پدشیخوارنر   ،کیه سیرانعام   نویید و ایین  بیاز میی   یبا شیر  بيشیتر  

، پسییر «پشییوتن»نییاه شییود  آنو بییر آنییان ريییره مییی    خاسییتهبییه سییتيز بییا دشییمنان بر   
بییه عنییوان  -« هوشییيدر»و  سییت، بییرای یییاری دییین ، کییه از راودانییان زردشییتی منشتاسیی

، «وشیییيدَره» دهیییورو در پیییی آن، بیییا  میییدهآبيیییرون  9«دؤر کَنییی »از  -نخسیییتين منعیییی 
 2 شوداو آ از می ةهزار
در و هییای اییین دوره  هییا و رنیی  ، بالیییای  بيعییی و آشییوب مراماسیی ،در  صییل دوم  

 ، صییل رهییارم   نویییدشییرحی در بییاب رسییتاخيز و تیین  پَسییين را بییاز مییی    سییوم،  صییل
اسییت  پییاداش روان  درنطشییته و پاسییخ اورمییزد بییه اییین پرسییپ  ةرپرسییپ زردشییت دربییا

کوتییاه  ۀرطعی  9بییه ایین مییتن،    (519 :5928)تاوادییا،  نییرددکیه از زبییان راماسیم بيییان میی   
 دوم در بییاب ۀرطعیی ،«وشییيدره»هییای دهییور نشییانهة نخسییت دربییار ۀرطعییکییه ا ییزوده شییده 

 مه پرسیپ نشتاسی  سیت بی  پاسیخی  نيیز  سیومين رطعیه   و مراماسی  هیای نیویی پیيپ  برخی
 :5910)تفنییلی، هییا و کارهییایی کییه باییید انعییام دهیید مییدت پادشییاهی او و نيکییی ةدربییار
512)  
 يادگار جاماسب. 2-2
ورییود دارد کییه متشییکل از  «یبیییا راماسیی میادنییار راماسیی»اثییر منبییور بلنییدتری بییه نییام    

پرسیپ   بیه زبیان پهلیوی در راایم     هنویانی از آثیار پیيپ   باشید  ایین کتیاب   میی  صیل   هفده
هییای دییین تییرین آمییوزهکییه مشییتمل بییر مهییم  بییوده و پاسییخ ميییان راماسییم و نشتاسییم 

و باورهیییای ی اسیییا يرروییییدادهای تیییاریخی،  ارزشیییمندی از  ۀزردشیییتی و معموعییی 
 است عاميانه

ای ناشییناس کییه اًییل آن از نویسییندهو سییت بییه زبییان پهلییوی کتییابی «یادنییار راماسییم» 
ورییود پازنیید و  ارسیی  بییه  یییاآن بییه زبییان پهلییوم و  رنیید رطعییه از تنهییا از ميییان ر تییه و 

را خوشییینام و  کتیییاب، پادشیییاهی اشیییکانی   از آنعیییا کیییه   (511 :5928تاوادییییا،) دارد
را بییرای « بيییدخپ» پهلییوی خوانیید و اطییمایییران مییی ۀر تییعهمییت از دسییت ةبازنرداننیید
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ده و شی نوشیته  ایین دوره در آن  ۀايی تیوان نفیت کیه میتن اوّ    بیرد، میی  راماسم بیه کیار میی   
 اند مطاابی را بدان ا زوده یهای بعددر سده

م بییا تورییه بییه متییون نییارص پهلییوم، پازنیید 5393 سییال در ،مییتن کامییل اییین اثییر را مسییينا   
هییای  از یادنییار پییيپ از مسییينا، و سییت و مُییدم بخییپ اسییت  هآورم کییردرمیی  عربیییو 

همییراه بییا  و بيلیی  نيییز  صییل شییانزدهم را بییه رییا  رسییاندنددر شییپ  صییل راماسییم را 
اییین  ة  اميییل بنونيسییت در پییاوهپ خییود دربییار   نمییودهییام مفصییل منتشییر    یادداشییت

 اسییتای ایرانییی و  يییر ایرانییی سییخن نفتییهاز ارتبییار آن بییا دیگییر متییون مکاشییفه ، صییل

.(Benveniste,1932)  شییییییاملکییییییه  «روایییییییات داراب هرمزدیییییییار»در کتییییییاب 
بییه خطییور   و باشییدمییی يرنونییانون از نعییوم و  طییه تییا حکایییات و اسییا     مونییوعات
از یادنییار  هییایینوشییته، اسییتعربییی نوشییته شییده  پهلییوم، پازنیید و اوسییتایی، مختلییر 

   (511 :2 /5322هرمزدیار،)است راماسم آمده
 صییل اسییت   ، از اهميییت  راوانییی در شییناخت راماسییم برخییوردار «یادنییار راماسییم»  

حتییی راماسییم اییین کییه  از رملییه ؛ن دارداو تعلّیی نییوییو رییدرت پییيپ نخسییت بییه دانییپ
رنیید تییار آن سیياه و رنیید تییار   شیته و داورییود تیار مییو دانیید در تیین هیر نوسییفند رنیید  می  

     دانییدمیی  ،بییارد دریییا میی  وکییه بییر دشییت را یییا تعییداد رطییرات بییاران   و آن سییفيد اسییت
 سییرر  هرسییتی از  رمانروایییانو  بییوده رهییان آ ییرینپنحییوة  ة صییول دوم و سییوم دربییار

   آید از کيومرث تا کی اهراس  می نویانه،پبر حسم سنت پي
 پادشییاه ، پادشییاهان پییيپ از نشتاسییم  ، مباحیی  کتییاب مربییور بییه  صییل رهییارماز    

از باورهییام   صییول، مملییو   اییین باشییداو میییپادشییاهان پییر از   همدنییيننشتاسییم و 
هییای راماسییم نییوییایییران و پییيپ ام و تییاریخ پادشییاهان اسییطوره ةاسییا يرم دربییار

دوران پادشییاه  رمشییيد را هفتصیید و هفییده سییال و  مییورد آینییده اسییت  بییرای مبییال،  در 
پادشییاه  خسییرو انوشییيروان را رهییل و هفییت سییال و هفییت مییاه و        ةدور ،هفییت مییاه 

هییا را سيصیید و هشییتاد و دو سییال و نُییه مییاه و هفییت    تییازی ه یهفییت روز و دوران سییلط
             (510 :5928تاوادیا، )استروز و رهار ساعت ذکر کرده

 ذکییر نییام،  رهنیی ، رررا يییا، سياسییت و ارتصییاد     بییه هییای پیینعم تییا یییازدهم،   صییل   
اَرزَه، سَییوَه،  :عبارتنیید از اختصییاد دارنیید کییه  روزنییاران کهیین  و مردمییان هییاسییرزمين

در، وَر رمکییرد، سییاکنان اابییرز، کنیی  ، ووُروزَر شییت ، ؤییرَدَدَ پ، ویییدَدَ پ، وُروبَر شییت 
 سییيالن، مردمییان آبییزم،  رییين، ترکسییتان، تاريکسییتان، بربرسییتان،  هندوسییتان، ایرانییوی ،

و سییرزمين بَرنوشییان   هییا، بَررشییمانسییرزمين کوتواییه ران،امازنییدران، دواارایییان، سگسیی 
   اند خورا اهریمن  و برخ  را اهورای  م  انراماسم برخ  از این مردم

کییه رییرا  شییودموارییه مییی  لسییفی مهییم اییین پرسییپ ابیی مدر  صییل یییازدهم، راماسیی    
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اسییاس اوسییتای زرتشییت، اهییریمن را     ؟ او بییراسییترا آ ریییده شییروراورمییزد مردمییان  
 صییل در خوانیید  هییای اهییورامزدا و اخییالل در کییار آ ییرینپ میییعامییل نمراهییی آ ریییده

سییرزمين و مردمییان  در بییاب  ميییان نشتاسییم و راماسییم  پرسییپ و پاسییخی  دوازدهییم،
دهیید کییه سییيزدهم راماسییم تونییيو میی    در  صییلشییودمطییر  میییمازنییدران و ترکییان 

اش ناشییی  از خواسیییت اورمیییزد و نیییوی ایییین دانیییپ  يرعیییادم و ریییدرت پیییيپ ۀهمییی
  صیل در  بيیاموزد   ا یراد مسیتعد نيیز   را بیه  هیا  توانید آن و می   بیوده زردشیت   هیای  آموزش

  آیییدمییی هییا و ودییایر او و نيکییی ممییدت سییلطنت نشتاسیی ةشییرحی دربییار رهییاردهم،
را پییر از نشتاسیی  تییا آمییدن تازیییان  ینییام پادشییاهان ایرانییم ماسییرا ،در  صییل پییانزدهم

     (511 :5910لی،)تفنّ شماردبرمی
هییای راماسییم بيشییتر از همییه مییورد تورییه، تررمییه،  نییویی صییوای کییه در بییاب پییيپ   

ورییای  دور و کییه بییه  باشییند میییشییانزده و هفییدهم  انیید، نر تییهکتابییت و اخییتالف رییرار 
هییایی در بییاب آخراازمییان،  نییوییتصییاد دارد  رنییين پییيپ اخ یزمییان هییام آخییرنشییانه
بال  توسیی  زرتشییت در اوسییتا ًییورت پییطیر ت و راماسییم بییر همییان اسییاس، شییر      ریی

اسیت  بیرای نمونیه، بیه نطیل از راماسیم، رنیين آمیده        دهید  تیری در ایین بیاره میی    مبسور
و   ، دروریاکییارم ،پيمییان شییکن ، پییر از ريرنیی  تازیییان بییر ایییران، انییواع پليییدم کییه 

، بییاردهنگییام میی شییود و بییاران بیی یآب و هییوا آشییفته میی یا تییه،دوروییی  در ایییران رواو 
رسییند و ا ییراد ریاکییار و نادرسییت بییه رییدرت میی    ، دنییدههییام بسییيارم روم میی  زازاییه

ام کییه مییردم از مییرگ خییود شییاد    بییه نونییه  ؛شییونددرسییتکاران خییوار و خفيییر میی   
نيییز ان هییام  ییراوان آنیی  خییونریزیترکییان بییه ایییران و    ۀحملیینییمن آن، نردنیید  میی 
زردشییت، نخسییت پییر از  ةاسییت  بییر اسییاس اییین مییتن، در پایییان هییزار نییوی  شییدهپییيپ

رییدر  شییوند و آنتییر  و رومیی  و تییازم در کنییار رود ارونیید عليییه ایرانيییان رمیی  میی     
یابیید و شییهرهام ایییران کشییند کییه در ارونیید بییه رییام آب، خییون رریییان میی  ایرانیی  میی 
شییود کییه بییا هندوسییتان انعییام میی  وبعییدم از رانییم سيسییتان  ۀلیید  حمنیینردویییران میی 

 «زردشییت ةهیزار   »دنییردایرانيییان می   و باعی  نااميییدم  یراوان   بییودهکشیتار بسییيار همیراه   
نییردد  پییر از دهییور    آ ییاز میی    «وشییيدر ه ةهییزار »رسیید و  در اینعییا بییه پایییان میی     

سییبم رسیید کیه  می   ااعییاده  یرا سیرمای   یو   بییا و بهتیر شییدن اونیاع، زمسیتان     «وشیيدر ه»
و رهیان   آمیده بيیرون  بیه ریای مانیده    سیرما، میردم    پاییان پیر از   شیود  مرگ بسياری میی 

 «سوشییيانتهییزارة »و پییر از او، « هوشییيدرماه ةهییزار»نییاه، سییازند  آنیمییدوبییاره را 
، کییردهرهییان را پییر از عییدل و داد  ی،آخییرین منعییبییه عنییوان  سوشییيانتشییود  یآ ییاز میی

  (5988)شاهر ، نيردشکل میرستاخيز  نونه،بدین رد وباهریمن را از ميان م 
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 زند وَهْمَن يَسْن  .2-3
، شییامل یییک رشییته   1شییودخوانییده مییی نيییز « بهمیین یشییت » کییه« سیینَن یَهمَییزنیید وَ»   

نییویی در راایم پیيپ  کییه اورمیزد   اسیت  اییران در و دیین   ة مییردمحیوادثی راری  بیه آینید    
صییی اتفییا   مشخّ ةکییدام در دور رمییدها، هیی آاییین پییيپ دارد  اعییالم مییی بییه زرتشییت  

ۀ دیییوان روايییده مییوی از تخمیی»تییاز  تاخییت و راریی  بییهماربییل آخییر کییه ة دور و دنییا تمییی
مییتن کتییاب را تشییکيل  ة، رسییمت عمییدباشییدمییی «کمییرنییاادان رییرميناهییریمن»و « خشییم
  (5922)هدایت، دهدمی
واییی در عییين حییال، بییه راماسییم و نییاه       ،ص نيسییتتییاریخ نگییارش کتییاب مشییخّ     

در موبییدان ، را شییود؛ از محتییوای آن پيداسییت کییه اییین کتییاب  زرتشییت نسییبت داده مییی 
و در  ییول سییلطنت ساسییانيان از    انییدنوشییتهزمییان اردشییير، بنيانگییطار سلسییلۀ ساسییانی،    

سییال، کییه دییین زرتشییت، دییین رسییمی و موبییدان نيییز از رییدرت  221م یعنییی  015تییا  222
اسییت کییه از رملییه نهییر و دسییتکاری شییدهانیید، بارهییا تعدییید بالمنییازعی برخییوردار بییوده

ذکیییر نیییام انوشیییيروان و میییزد  در کتیییاب میییی باشییید  همدنیییين ایییین کتیییاب، دارای  
نرانییه در رابطییه بییا حفییظ کشییور و پادشییاهی از اهریمنییان بییوده و منییامين بییه شییدت ملییی

از دشییمنان خییارری رییون ترکییان، تییوران، اعییراب، هنیید، رییين و     در آن بسییيار سییخن   
ت کییه پادشییاهان ساسییانی در دوره هییای مختلییر درنيییر نییزاع و یییا تهدییید اسییشییده نفتییه

انیید  در بییاب آن رییه کییه در خصییود اونییاع ایییران در روزنییار    هییا بییودهاز سییوی آن
، حتییی «زنیید وَهمَیین یسیینَ»اسییت، رنییين پيداسییت کییه حملییه و سییلطۀ تازیییان نوشییته شییده

ی نیید سییلطۀ عییرب،  در دورة اسییالمی نيییز، توسیی  موبییدان و برخییی نویسییندنان ایرانیی   
 است دستکاری شده

 يادگار زريران. 2-4
باشییید کیییه بیییه  برنر تیییه از نیییام زرییییر، بیییرادر نشتاسیییم، میییی  « یادنیییار زرییییران»   

ویییاه هییای راماسییم، مییاررای رنیی  هییای ميییان ایییران و تییوران و بییه       نییوییپییيپ
 هکی  بیوده بیه زبیان پهلیوم    های زرییر در ایین رنی  هیا، اشیاره دارد  ایین کتیاب،        د وری

برنر تییه از  و تییدوینتوسیی   ییرد یییا ا ییرادی ناشییناس   رییرن پیینعم یییا ششییم مییيالدی    در
بیییه دانیییایی و   ایییین اثیییر،   در باشیییدشیییفاهی میییی  حماسییی  و میییطهب   هیییایداسیییتان
انیر   از رملیه ایین کیه    ؛شیود هیای بسیياری میی   کيید و اشیاره  أم تراماسی  هیای نیویی پيپ

دانیید کییه  و مییی( 12 :5915سییانا،د)آدانبییارد، وی حسییاب رطییرات را مییی  بده روز بییاران 
اییین کییه  ییردا و در یییک شییم و کییدام   کییدام ،شییکفدیییک روز مییی هییا کییدام از نییل

  (02تا12: 5981/52) يبی، کدام هوا آب دارد و کدام ندارد
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م و نشتاسیییتوسییی   دیییین زرتشیییتپیییطیرش  ب در خصیییودکتیییااًیییلی مونیییوع    
خشییم ارراسییم   کییههییای ایرانییی و همعییوار اسییت    اشییاعه ی سییری  آن در سییرزمين  

 سییازد  ربییل از آن، ارراسییمهییای رنیی  ميییان دو کشییور را  ییراهم مییی و زمينییه تییورانی
 ردییید کییه آن را سییاختگیدییین  و اشییاعۀ و او را از پییطیرش های بییه نشتاسیی  نوشییتنامییه

 امییا ،رددامییی بییازخوانیید، و دسيسییه ای بییرای ایعییاد آشییوب در کشییورهای همسییایه مییی  
شییدن آتییپ رنیی   ورسییبم شییعلهبییدین وسییيله  کییه هیر تیینرطاییین تهدییید را  منشتاسیی
دسیییتور  مبیییه راماسییی م نشتاسییی در پیییی آن،  (813 :2 /5981ریییدیانی،  نیییرددمیییی
 منيییز از نشتاسیی م  راماسیینمایییدبينییی را پییيپبییا تورانيییان د تییا حییوادث رنیی  هییدمییی
بنییابراین  ؛وی را زنییده نییطارد  بينییی او بییه نییرر شییاه بییود،  پییيپنر ییت تییا انییر  رییول 
بسییياری  ،کییه در ایین نبییرد  هادهییار داشیت  ،نمییوده نیویی اتفارییات رنی  را پییيپ  مراماسی 

زریییر، کشییته   از رملییه نشتاسییمبيسییت و سییه تیین از نزدیکییان    از سییربازان از رملییه  
، و انییدوه بییود کییه  رزنییدان   از شیینيدن اییین پيشییگویی در  ییم   منشتاسیی  شیید خواهنیید
وعییده دادنیید کییه   شییاهبییه  هییر یییک  و رسییيدند  رمانییدهان و سییایر درباریییان  ،بییرادران

سییرباز  ًیید و بيسییت هییزار  م، شییاه تییورانی،   ارراسییشکسییت خواهنیید داد خيونییان را 
همییراه بییا  اسییت،کییه در اوسییتا  ییراوان سییتوده شییدهپسییر نشتاسییم  امییا اسییفندیار ،داشییت

 نهایییت،در  ندکشییمیییرا  سییربازان آن ۀهمیی زریییر و دیگییر مییردان شییعاع نشتاسییم،    
ییک پیا و ییک نیوش او      ،ییک دسیت  امیا   رد،نیطا میی ه اسفندیار  طی  ارراسیم را زنید   

بییه شییهرش  ،بریییده مد د و او را سییوار بییر خییر  نییکمیییکییور  یییک رشییمپ را ،هرا برییید
شیود  در ایین رنی ، زرییر بیرادر شیاه کشیته میی         (02تیا 19: 5915آسیانا، ) کنید روانیه میی  

نرییید و در سراسییر کشییور عییزای عمییومی اعییالم   و نشتاسییم نيییز در  ییم او بسییيار مییی  
 دارد یم
 جاماسب در ديگر آثار تاريخیر ادبی و مذهبی    .2-5
هیای پهلیوی و  ارسیی ميانیه، آثیار بسیيار مهیم دیگیری نيیز          هیا و رسیااه  به  يیر از کتیاب     

هییای مختلییر ورییود دارنیید کییه بییرای راماسییم ارزش و رایگییاه تییاریخی        بییه زبییان 
 و پزشییکی، کيميییاوم، نعیی  لسییفه، مییطهم، تییاریخ، درنيییز  هرنیید رسییااانیید و خاًییی راشییل

تییا  921)ابیو منصیور محمیید دريطیی     از رملییه، دهنید علییوم  ریبیه بیه او نسییبت میی   وییاه  بیه 
ابيییات  هییای خییود، ( در شییاهنامه 931تییا  953و همدنییين ابوااطاسییم  ردوسییی)   ( 913

بییاب رنیی  ایییران و تییوران و وًییر راماسییم سییروده و بییا ااطییابی رییون      دربسییياری 
، سییر موبییدان، شییاه   م رخنییده، دسییتور، رهنمییون نشتاسیی    ،دهرهاندییینرانمایییه، پيییر، 
دان رییارههمتییا در دانییپ، بییی ،رییانتابنییده، تیینپییا  ،رییرا  بزرنییان و اسییرهبدان ،ردان
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 شناسییی از او یییاد مییی کننیید علییم سییتارهنهییان بییر اسییاس  کنندة آشییکارو رییوی و رییاره
  (089تا081: 5913و  ردوسی، 5908دريطی،)

انییه و آثییار نویهییای پییيپروایییت نيییز،« ااععییمو  و اسییرارااملیی رهنیی »همدنییين، در 
و  2838و2831: 2 /5982)منییزوی، اسییتنعییومی متعییددی دربییارة راماسییم ذکییر شییده   

( و 5913)سییینایی،«ااطریطیییهو شیییریعه ااحطيطیییههحدیطییی»سییینایی نيیییز در    (9131و9183
ی و پيشیییگویمیییی منعّدانیییایی، بیییر مطیییام  ، (5911خاریییانی،خود)« دییییوان»خاریییانی در 

یکییی از حکمییای  راماسییم را ،«اافهرسییت»در  ابیین اانییدیمنماینیید  م اشییاره میییراماسیی
از  «هااصیینعراماسییم  ییی»ده و کتییاب نمییوکییه در ًیینعت کيميییا بحیی  خوانیید میییایرانییی 
کنیید یییاد مییی مهییای راماسیینییوییاز پییيپ در شییرحی بییه نطییل از ابوسییهل، وی  اوسییت
بییه  ی بسییياریهییا کییه علییوم و کتییاب ایییناسییکندر بییيم داده و  حملییۀ را از آینییدنانکییه 

نيیییز « شیییر نامۀ منيیییری»  (221 و 911: 5929ابییین نیییدیم،) اسیییتآوردهسیییرزمين خیییود 
  (925: 5981/5)ن  : یییاروری، دانیییدراماسیییم میییی فات مصییینّ از را نامیییهراماسیییم

 ةدر زمیییر وریییدر  را اثیییری نیییران م ، کتیییاب راماسییی 1 ه یًیییاعد انداسیییی در سییید
را  مبلعمیییی راماسییی  (505 :5910انداسیییی،) شیییماردمیییی ایرانيیییانمهیییم هیییای کتیییاب

 ، عییااؤم بییه  يییماو را حکییيم سییته وم داناحکییاهییایی در  ییم و هندسییه و ًییاحم کتییاب
را  نيییز راماسییمابیین خلییدون   (103و  002 :5925بلعمییی،) خوانییدمییی مبییارز داریو سییر
رخییی از ببيرونییی   (929: 5902/2ابیین خلییدون،) انییدخوزردشییت میییآثییار متییررم و دانییا 

ویییاه نيییاه مطییدس بییه نياهییانی خییاد ، نهيییر ريییدنگییانمراسییم مربییور بییه رشیین بهمن 
 تطییدسنيییز  حمییداز مسییتو ی ( و285 :5981هییا)بيرونی،بخییور و سییوزاندنی ۀتهيییو  هییوم
  (529 :5918،مسیییتو ی) دهنیییدنسیییبت میییی مبیییه راماسییی را در آییییين زرتشیییتی،سیییرو 

 ۀکییه در همییدانیید مییینفییر ایرانيییانی  ده ةدر زمییرمحمیید زکریییای رزوینییی، راماسییم را  
در مییتن   (952و959: 5925)رزوینییی، اسییتهمبییل ایشییان نبییود  بییه ویییاه نعییوم  اًییناف

  او بییر تسییلّو  م، دانییایی، پییر از اشییاره بییه منصییم وزارت راماسیی   یرپهلییوی متییأخّ 
و هیر   بنیا نمیوده   نیاهی بیا د ينیه   در پیارس، پرسیتپ   ماسیت کیه راماسی   علم نعوم، آمیده 

 کییهمگییر آن ،ريییزی از آن بییردارد، او را راه و تییوان بيییرون آمییدن نباشیید  ا یییکییه پییاره و 
ریا رسید،   منصیبی کیه بیدان    هیر پادشیاه ییا ًیاحم       همدنیين پاره را به رای خیویپ نهید  

انیییر سیییوار بیییر اسیییم از برابیییر آن بگیییطرد، در همیییان سیییال از منصیییم بيفتییید ییییا       
همییان سییکوی سیینگی   نییاه راپرسییتپ اییینبرخییی   (099: 2 /5919ميییر، )خوانیید بميییرد

ر کییه بییه ربیی داننییدمیییخفییر رهییرم در اسییتان  ییارس ة بازمانییده در نزدیکییی روسییتای کییراد
و  209 :5958معمیییییل،؛ 51: 5902حسییییينی،) مشییییهور اسییییت حکيیییییم  مریییییاماس
  (80 :5929مصطفوی،
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برخییی حتییی در وًییر مطییام راماسییم معتطدنیید وی دهییور پيییامبران ابراهيمییی در           
اسییت: رنییين آمییده«  رهنیی  آنَنییدراو»اسییت  بییرای نمونییه، در هآینییده را نيییز بشییارت داد

نهیرات کواکیم را بیه رمیز بيیان       کیه اسیت  موریود  پارسیی ریدیم   ه بی  راماسیم ای از نامه»
نوینید   اسیت  حکیم نمیوده   اسیاس بیر آن   ومطارنیات اختیران را  یاا  وریت نهیاده       ،نموده

در  اسییت خبییر داده انبيییا از سییال ين و و پیین  هییزار سییال از روزنییار آینییده را بییاز نمییوده 
نییام ه را بیی )ع(حنییرت مسییيو  ،«بییاهودار سییر  شییبان  »را بییه  )ع(آنعییا حنییرت موسییی 

 تعبيییییییر کییییییرده  «مهرآزمییییییا»و از حنییییییرت رسییییییول)د( بییییییه    «شمییییییادر»
نيیییز، بیییه نطیییل از  « اانیییورامعیییات»نگارنیییدة کتیییاب    (0203: 5911ن  :دهخیییدا،«)   

هیام   ران باشید کیه در ميیان کیوه    پيرمبیر عیرب، آخیر پيرمبی    »نویسید:  راماسم رنیين میی  
هییا کتییاب ۀکتییاب او با ییل نردانیید همیی ،دییین او اشییرف ادیییان باشیید   ، مکییه پيییدا شییود 

 ، ییرف کنییددییین معییوس و پهلییوم را بر ،دواییت او پادشییاه  ععییم را بییر بییاد دهیید  ،را
 ن وهییا را خییراب کنیید و تمییام شییود روزنییار پيشییدادیان و کيانيییان و اشییکانيا     آتشییکده
نيییز:  «بشییارات عهییدین »کتییاب بییه نطییل از    (21تییا29: 5، و5925يرازی،شیی«)ساسییانيان

مییردم اسییت و آن اییین کییه  بينییی کییرده دهییور حنییرت مهییدی)ع( را پییيپ   راماسییم»
داد از آبییادانی و پییر را زمییين  کییه     از  رزنییدان هاشییم  و بيییرون آییید از زمییين تازیییان  

    مییر بییه درازم کشیید  عد     و و از داد وم باشیید کییه نییرگ بییا مییيپ آب خییورَ   نماییید
 بازآینیید و رییور و آشییوب از رهییان برخيییزد   اسییالم() همییه کییر بییه دییین مهییر آزمییام  

   (218تا229: 5990)ًادری،«   
    ديدگاه ها  انتقاد .2-6
در ایییین بیییاره کیییه راماسیییم، وزییییر دانشیییمند و اندیشیییمند شیییاه نشتاسیییم کيیییانی      

باشیید   ایییران و رهییان مییی    یيیید مورخییان بررسییته و بسییياری از   أاسییت، مییورد ت  بییوده
امییا  ؛نيییز بییه وی تردیییدی ورییود نییدارد   « نامییهراماسییم»همدنییين در انتسییاب کتییاب   

اسیت،  ل ریرار نر تیه  مّی أکيید و ت أه، تای کیه دربیارة راماسیم میورد تورّی     لهئتیرین مسی  مهم
باشیید  در اییین ميییان، بسییياری از مورخییان و   نویانییۀ او میییهییای پییيپتوانییایی و اندیشییه

نویانییه در ای و پییيپیيیید و یییا ًییرف توًییير ادبيییات مکاشییفه أبییه رییای تاندیشییمندان 
هییا و نامییه و    ، بییه نطیید و بررسییی مسییتدل و مسییتند رنییين نوشییته  آثییاری رییون راماسییم

نویانییۀ راماسییم در بییاب  انیید  اییین دسییته، بییر توانییایی پییيپ  اندیشییه هییایی نيییز پرداختییه 
شناسیییی و خیییرد و سیییتارهروییییدادهای زمانیییه و پيشیییامدهای میییاور  بیییر اسیییاس علیییم   

اش در بیییاب مسیییاشل ناآشیییکار و نیییوییا ریییدرت پیییيپکيییید نمیییوده، امّیییأاش تدانیییایی
سیینت نونییه هر ،«مییری بییویر»انیید  از رملییه هییای دور را مییورد تردییید رییرار داده آینییده
و  ااهامییییاتزردشییییتی را برنر تییییه از دییییین ای و ادبيییییات مکاشییییفه انییییهنویپییییيپ
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   ویاسییتآن بییه دسییت مییا رسییيده زنییدتنهیا   کییه دانسییتههییای خییود زردشییت نییوییپیيپ 
هیای  نونیه  کیه  دانید نیویی ایرانیی میی   ت دییرین پیيپ  ن بیه ییک سینّ   نامه را متعلّی مراماس

هییای اسییکندر  نشییاییهییای پییر از کشییور  در دهییه و مختلییر و آثییار متعییددی داشییته  
اسیییالمی هیییم بیییرای توريیییه     ةو در اواییییل دور نیییدرشییید و باانیییدنی بيشیییتری یا ت  

 انییدپطیر تییه هییایی ًییورت آمییده، در تمییام اییین متییون دسییتکاری   ی پییيپرویییدادها

.(Boyce,1984: 75-57)  
مطااییم اییین معموعییه از متییون پهلییوی کییه مونییوعات      : »نيییز هواتگییاردبییه نفتییۀ     

 و کنیید سییرای بيییان شییده کییه آشییکار میییبییه شییيوه مییی باشییند،هییا درو ای در آنمکاشییفه
فیان  سیت کیه اابتیه م اّ   تیری یرواییات ریدیم   دآوریهیا، منتخبیات ییا نیر    کار ما با خالًیه 

 :Hultgard,1983) «انیید مطتنییيات زمییان سییازنار کییرده را بییا عصییر اسییالمی آنهییا 

ای شییمرد کییه در مونییوعات مکاشییفه   عبییارات متعییددی را برمییی   همدنییين وی (391
 باشد می اوستا از دهند که منشأ کلماتنشان می ا و  ااب هدمپهلوی آ

ای مورییود در متییون اوسییتایی معتطیید اسییت کییه   در بییاب سیینت مکاشییفه  کییاراو ررتییی  
اخيییر ساسییانی یییا آ ییاز عصییر  ة را باییید بییه دور« وهمیین یسیین زنیید»بخییپ عمییدة رسییااۀ 

زنیید وهمیین  »نانییه کییه در  هییای هفییت ن دانسییت  از دییید او،  ییر  دوره اسییالمی متعلّیی 
ان از نمییسییت و بییی شاهنشییاهی آمییده، از سیینّت « دینکییرت رهییارم »و « یشییت سییوم 

و نيییز  اسییناد شییاهی خسییرو اول ساسییانی بییه کتییاب رهییارم دینکییرت راه یا تییه     ننعينییۀ
: 5331)ررتییی،  باشییدنشییایی اعییراب مییی هییای رهییانن بییه نخسییتين سییال ارتباسییی متعلّیی

و  صییول شییانزدهم و  « زنیید وهمیین یسیین »ًییاد  هییدایت نيییز کییه     (591تییا591ًییص 
نونیییه تررمیییه نمیییود، بیییدین را از پهلیییوی بیییه  ارسیییی  « یادنیییار راماسیییم»هفیییدهم 
هییا را رییز  بییه رییز  بییه هییای تییاریخی در بییاب آینییده، تردییید رواداشییته و آننییوییپییيپ
    های کتاب(، مطدمه و پانویر5922)هدایت، کشدنطد می

نویانیییۀ راماسیییم، خیییود برنر تیییه و ملهیییم از   هیییای پیییيپ مبنیییای آثیییار و اندیشیییه   
کییات ن ةای زرتشییت دربردارنیید هییباشیید  اندیشییه هییای زرتشییت در اوسییتا مییی   آمییوزه

شییان در همییۀ منییاب  شییفاهی و مکتییوب از   کییه بسییياری سییت و ازآنعااساسییی و بنيییادینی
؛ اوسییتا نر تییه تییا دیگییر آثییار مورخییان ایرانییی و  يییر ایرانییی رییدیم و ردییید مشییترکند     

در  :هییایی رییونباشییند؛ اندیشییههییا بییه زرتشییت رابییل پییطیرش مییی در انتسییاب آن بنییابراین
کيید بیر   أهیا، ت هیا، پادشیاهان، سلسیله   نگیاری وریای ، رنی    خلطیت، تیاریخ  باب رگیونگی  

دعاهییا » و « اندیشییه، عمییل و نفتییار نيییک»، «تنییاد خيییر و شییر»عناًییر دیییااکتيکی رییون 
تیییوان رنیییين سیییاختارهای کلیییی و    بیییا ایییین وریییود، انرریییه میییی   «  هیییا و نيیییایپ
هییای  کاریهییای زرتشییت را بییه وی نسییبت داد، امییا دسییت     ااطییوای از اندیشییه مشییتر 
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ویییاه ساسیانيان کیه دییین   بیه  ،هییای بعیدی هیای او در دوره ای نيیز در اوسییتا و اندیشیه  عمیده 
شییان از شییان زرتشییتی بییوده و موبییدان زرتشییتی نيییز در بسییياری مواریی  رییدرت     رسییمی

ان و مییانیید  بییرای نمونییه، در بییاب منع   اسییت، ًییورت پطیر تییه  پادشییاهان بيشییتر بییوده  
هییای زرتشییت و بییه تبیی  آن مبنییای  تییرین اندیشییهحییوادث آخییر زمییانی کییه رییز  بییدیهی 

هییا بییه زرتشییت يییت آنهییای راماسییم رییرار نر تییه انیید، انررییه در انتسییاب کلّ پيشییگویی
ا را بییه تییوان آنهیی مسییاشل رزیییی و مصییادین نمییی   رییای تردیییدی نيسییت، امییا در بییاب   

ل اییین کییه در کتییاب   مّییأزرتشییت منتسییم دانسییت  یکییی از اییین نونییه مییوارد رابییل ت     
آن از زبییان پهلییوی بییه  ارسییی امییروزین، توسیی  رليییل   ۀ ه معتبرتییرین تررمییکیی« اوسییتا»

نویانییه و رزیییی در بییاب آخییر   دوسییتخواه ًییورت پییطیر ت، بسییياری از مییوارد پییيپ   
یشییت،  ییروردین»هییا تحییت عنییوان  کوتییاهی از آنۀ زمییان حییطف شییده و تنهییا خالًیی   

 5935تخواه،)دوسیی اسییتآمییدهبییه رلییم متییررم در زیرنییویر کتییاب  « 522تییا  30بنییدهای 
 :220)  
یییا سوشییيانر در راهییای  « سوشییيانت»ة همدنییين، در اوسییتا و بییه زبییان زرتشییت، از وار   

واپسیییين »اسیییت: مختلیییر کتیییاب تنهیییا بیییه ًیییورت کلیییی و بیییدین نونیییه ییییاد شیییده 
هییای دانییا ، سوشییيانت0هییای خویشیکار اَشَییون راسییت هییا، هییر یییک از سوشییيانتسوشیيانت 
منییید، آرزوی بهیییروزی و پارسیییایی و پيیییروزی و کننیییده و خردنفتیییار، ییییاریو راسیییت

هییای اشییون، بخشیینده ی اَشَییه، مردانییی کییه هنییوز زاده      خوشییی روان بییرای سوشییيانت  
هییا، نوکننییدة رهییان، نازادنییان، دییین   هییا، پيکییر سوشییيانت انیید، یییاران سوشییيانت نشییده

 ؛همییان(«)هییاهییای کارآمیید سوشییيانتهییای زاده و نییزاده و میینپهییا، سوشییيانتسوشییيانت
هیای تیاریخی در بیاب آینییده    نیویی ی از پیيپ شییدر اوسیتا، هیيچ نکتیۀ دريین و رز     ابراینبنی 

هییا ورییود نداشییته و  ندهییور آة شییامل شییرای  ربییل از دهییور، مشخصییات منعيییان و نحییو  
رییه کییه در بییاب   اسییت  بنییابراین، آن نییویی در اییین بییاره بسیینده شییده   تنهییا بییه کلییی  

هییای زرتشییت و راماسییم در اییین نییوییهییا و پییيپهییا، رزیيییات آمییدن سوشییيانتهییزاره
کیه در  « یشیت بهمین »هیای زنید و پازنید موبیدان ریون      اسیت، همگیی در کتیاب   باره آمیده 

کیییه در ریییرون دوم و سیییوم « دینکیییرد»شیییده و ییییا کتیییاب اواییییل دورة ساسیییانی نوشیییته
پییاد پسییر  آذر»و بعیید از او « غ پسییر  ییر  زاد بَییآذر  َرن»بییه نییام  هعییری، توسیی  موبییدی  

 اند  است، آورده شدههشدنگارش « اميد
 
 گیر نتیجه. 3
داری، ربییل از ورود اسییالم بییه ایییران و پییر از آن،     هییای مختلییر حکومییت  در دوره   

بییر اسییاس ورییای  تییاریخی مهییم و بحییران هییایی رییون روی کییار آمییدن و سییلطه و           
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ای ردییید، نییزاع ميییان ارییوام،  لبییۀ کشییورهای خییارری    نییری سلسییله و ربيلییه سییرکوب
يییان مییطهبی، عییراب، دهییور پيییامبران ردییید و    ، نییرایپ برخییی از متواّ رییون یونییان و ا

نویانییه نسیترش یا تییه  هییای پیيپ خين و میردم عییادی بیه سییوی اندیشیه   هیا، مییورّ حکومیت 
هییایی بییرای نفییی   و هییر دو نییروه موا یین و مخییاار ونیی  مورییود، از رنییين اندیشییه      

اسیالمی نيییز بییا  سییاد  نمودنیید  حتییی در دورة دیگیری و اثبییات حطانيییت خییود اسیتفاده مییی  
هییا، هییا، حملییه ی ا رییانهییای عربییی امییوی و عباسییی، حملییۀ مرییولورزی حکومییتو سییتم

، نسییترش  طییر، نییابرابری، رحطییی،    هییا، هییرو و مییرو  کشییتارنری پادشییاهان، رنیی   
نویانییه هییای پییيپ هییا و     در رامعییه، از اییین اندیشییه  اخالریییسییاای، رواو بییی خشییک
له نیه تنهیا در اییران، بلکیه در سراسیر رهیان نيیز        ئ  ایین مسی  اسیت های  راوانیی شیده  استفاده
 است   داشته های مختلر وروددر دوره

ای حکییيم و وزیییری خردمنیید بییوده کییه بییر اسییاس دانییپ        راماسییم، تنهییا  رزانییه     
هییا و راه هییا، مشییاورهبينیییهییای خییویپ، پییيپهییا و تعربییهشناسییی، خییرد، آموختییهسییتاره
بنییابراین  ؛نمییوداش بییه پادشییاه اراشییه میییمانییه و نزدیییکهییایی در بییاب رخییدادهای زحییل

بينیییی وریییای  دور و نیییامعلوم بیییه  نونیییه نفتیییار و نوشیییتاری در بیییاب پیییيپ انتسیییاب هر
انیید کییه وارعيییت نداشییته و دارای   هییاییراماسییم و از رملییه زرتشییت، همگییی ا ییزوده   

 ، بيشیتر بیه  هیا نيیری بسیياری از آن  انید  شیکل  هیای سياسیی، میطهبی و  يیره    د یل و زمينه
م، در ابتییدا  222نيییری اییین سلسییله در سییال کییه شییکلنییردد، ررادورة ساسییانيان بییاز مییی
« تنسییر»موبییدان بییه رهبییری « حمایییت هییای مییطهبی»و « شمشییير»بییا اسییتفاده از دو نيییروی 

م، بیا همیين دو نيیرو در ًیدد حفیظ ریدرت        015ًورت پطیر تیه و تیا انتهیا نيیز در سیال      
ت يیییز، بیییا تزایییزل تیییدریعی در شمشیییير و میییطهم بیییه علّیییخیییود برآمدنییید  سیییرانعام ن

د، اختال ییات سياسییی، دهییور و نسییترش مییطاهم   هییای داخلییی و خییارری متعییدّ رنیی 
ت حییاکم و موبییدان و     اییین سلسییله سییطور نمییود  در تمییامی دورة  ردییید،  سییاد اشییرا يّ

ساسییانی، اییین سلسییله در رنیی  بییا دشییمنان خییارری بسییيار رییون تورانيییان، هنییدوها،       
اسییت  در داخییل نيییز نییه تنهییا بییا ربایییل و    يییان، اعییراب، ارامنییه و ربایییل مییرزی بییوده  روم

تییرین تهدیییدی کییه اییین مییدعيان سرسییخت رییدرت دسییت بییه نریبییان بییود، بلکییه بییزرگ 
هییای میانی و مییزد   سلسیله بیا آن موارییه نردیید، دهییور دو پيیامبر ایرانییی ردیید بییه نیام      

ب ایعییاد شییورش هییای سراسییری در   شییمار و اسییبا بییود کییه هییر دو  دارای پيروانییی بییی  
ای کییه نییه تنهییا اییین دو بییه دار آویختییه شییدند، بلکییه هییزاران  کشییور نردیدنیید، بییه نونییه

همدنیين  يیر از ایین دو     1انید پيرو آن ها نيیز در سیرار کشیور دسیتگير و ییا رتیل عیام شیده        
مییطهم، دییین زرتشییتی و رایگییاه ردرتمنیید موبییدان، در تهدییید نسییترش ادیییان خییارری   

هیایی کیه بیه    نیویی ایطا بسیياری از ایین پیيپ     ؛حيت و یهودییت نيیز ریرار داشیت    رون مسي
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انیید تییا بییه عنییوان ابییزاری  شییوند، توسیی  موبییدان سییاخته شییده میییراماسییم نسییبت داده
بییرای کسییم مشییروعيت و سییرکوب مخاافییان مییورد اسییتفاده رییرار نيرنیید  بعیید از سییطور 

ب از تخریییم دییین تییازه وارد  ساسییانيان نيییز، نییه زرتشییتيان و ایرانيییان نیید سییلطۀ اعییرا    
هییا و مورخییان مسییلمان از تخریییم عطاییید زرتشییتی اسییالم دسییت برداشییتند و نییه حکومییت

هییای ویییاه بییا دهییور رنییبپ هییا دریییغ ورزیدنیید  بییه نییوییبییر اسییاس اییین نونییه پییيپ  
هییای ایرانییی و  ارتمییاعی ردیییدی رییون بابییک خرمییدین و مازیییار کییه دارای نییرایپ    

هیای  کیری و میطهبی و    هیایی از سیوی دسیتگاه   سیازی ریخند عربیی بیوده انید، رنیين تیا     
سياسییی بییه ًییورت دو سییویه و مشییابه هییم، شییدت بيشییتری نر تییه و هییر یییک خییود و یییا 

خواندنیید هییای مییطهبی و تییاریخی مییی نگییریدیگییری را مصییدا  بییارز اییین نونییه آینییده 
تییدری  در بییاور بيشییتر مییردم،  بطییۀ حاکمییه و پيشییوایان مییطهبی بییه ًییورت یییک  کییه بییه

هییای مختلییر تییا بییه امییروز نيییز اسییتفاده از رنییين اسییتناداتی شییده و در دورهاًییل پطیر تییه
 برای اهداف  و  همدنان ادامه دارند  

 
 يادداشت ها

 باشد زند به معنای تفسير و پازند نيز تفسير زند می 5

 و نيالن  برستانت 2

 ت رمشيد ها، تخشهری با دری عهيم در شر  ایران و در برخی دیگر روایت 9

های منسیوب بیه زرتشیت، اعتطیاد بیر ایین اسیت کیه عمیر رهیان دوازده هیزار سیال بیوده کیه               در اندیشه 2
شییوند  در دوران سییه هییزار سییااۀ نخسییت، اهییورامزدا، رهییان   بییه رهییار دورة سییه هییزار سییااه تطسییيم مییی  

امییا در  ؛رینییدهییزار سییااۀ دوم، رهییان مییادی و در سییه هییزار سییااه ی سییوم، بشییر را مییی آ  مينییوم، در سییه 
آیید کییه بیا نسییترش بيییدادنری،   همیين دوره، اهییریمن بیه خییودی خیود و در مطابییل اهییورامزاد پدیید مییی    

هییا، اهییورامزدا در آ ییاز سییه هییزار سییااه ی رهییارم، زرتشییت را بییرای هییدایت و        درو  و دیگییر بییدی 
سییال پییر از نزینیید  در پایییان هییزارة دهییم و نزدیییک بییه هییزار  رهییایی بشییر از اهییریمن بییه رسییاات برمییی

مییرگ زرتشییت و سییرر در پایییان هییزارة یییازدهم، بییه ترتيییم و زمییانی کییه رهییان را دوبییاره بییدی هییا  ییرا  
اوخشییيَت »هییای یابیید، نخسییتين و آنگییاه دومییين منعییی یییا سَوشییيانت بییه نییام  نر تییه و اهییریمن  لبییه مییی 

پروراننییده »بییه معنییای  «یییا اخوشییيت نؤییمَ  هت مانگهَییاخوشییيَ»و «  پرهيزنییاریة پروراننیید»بییه معنییای « اؤر تَ
هیا کیه دوبیاره    ؛ امیا بیا میرگ آن   کننید دهیور و ريیام نمیوده و رهیان را پیر از عیدل و داد میی        «نماز و نيایپ

یابنیید، سییرانعام بییه امییر اهییورامزدا، در پایییان هییزارة دوازدهییم،    هییا بییر رهییان  لبییه مییی  اهییریمن و بییدی
خشییيده، اهریمنییان وده، رهییان مییادی را پایییان بريییام نمیی« تَر اؤ وتسییتَاَ»سوشییيانت یییا موعییود سییوم بییه نییام 

هییای دهییور و ريییام همییۀ اییین سییازد  زمينییهرا دوبییاره بررییرار مییی« اَشَییه»رهییان مينییوی یییا  را از ميییان بییرده،
 شوند های دهور خوانده مینردند که نشانههایی از ربل آماده میمنعيان، با ایعاد رنبپ
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 ست خردمند، نام دیگر اردشير ساسانیوَهمَن یا بهمن به معنای مرد نيک و   1

 ست اَشَون به معنای رهرو راه اَشَه و اشه نيز به معنای راستی  0

نییری، ویییاه مییزد  ريییام نمودنیید، سراسییر امرراتییوری ساسییانی را  سییاد، سییتم   زمییانی کییه مییانی و بییه   1
، شییاهزادنان، هییای داخلییی و خییارری،  طییر، نییابرابری و بییی عییدااتی پادشییاهان  کشییتار مخاافییان، رنیی 

کردنیید کییه رو، مخاافییان رنییين نمییان و تبليییغ میییبییود  از همییيننهاميییان، زمينییداران و موبییدان  ییرا نر تییه
 کییرده بودنییدبينییی سییت کییه زرتشییت و راماسییم پییيپا شییرای  مورییود، همییان شییرای  پییيپ از دهییوری

بییا حملییۀ اعییراب و      هییای بعییدی نيیز ر در دورهباشییند  ایین تفکّیی و میانی و مییزد  نيییز همیان منعيییان مییی  
 ناه از ميان نر ت تداوم بيشتری یا ته و هيچ
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