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  گفتار پيش
سـاله و   هـزار  هفـت اي  ايران زمين داراي تمـدني بـزرگ بـا پيشـينه    

هـاي ايرانـي در    هـا، قوميـت   فرهنگي غني و پربار اسـت. در گـذر هـزاره   
سرتاسر فالت ايران دست در دسـت يكـديگر داده و تمـدني باشـكوه را     

هاي تـاريخي، همچنـان تـا     با وجود فراز و نشيبگذاري كردند كه  بنيان
  استوار و پابرجا باقي مانده است.   ،امروز

از مهمترين تحوالتي كه باورها و اعتقـادات ايرانيـان را رشـد داده و    
رنسـانسِ  هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي گرديـد،      باعث پيشرفت در زمينـه 

يل هـاي ايرانـي و تشـك    زرتشـت بـود. پـيش از اتحـاد قوميـت      فرهنگيِ
 دسـت بـه يـك    -مصلح بزرگ ايرانـي - زرتشت ،امپراطوري هخامنشيان

و  پرداخـت ايرانـي   قـديميِ اصالح باورهاي  زده، به مذهبي عميق رفورم
. آييني را برپاساخت كه بعدها به نام خود او، كيش زرتشتي نـام گرفـت  

 وسيع و عميـق  اي به اندازه، مكاني آيين زرتشتگستره زماني و درازاي 
 نـابِ  آميخت و در پيشـرفت فرهنـگ   در آرياييا روح و فرهنگ بود كه ب
  گيري داشت. نقش چشم ،ايراني

  كوشـيده كتاب حاضر در دو بخش، تنظيم يافته. در بخش نخسـت،  
به صورت جامع، تاريخ دين زرتشتي در دوران باسـتان، بـه   تا  ه استشد
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هـاي دور و نقـش آن در    هدر هـزار  ديـن زرتشـتي   بنيـان ريشه و همراه 
مورد كنـد و كـاو قـرار     و عميق، فلسفي با نگاهي تكامل فرهنگ ايراني،

پـس   تاريخ اجتماعي، سياسي و فرهنگي زرتشتيان دوم، در بخش. گيرد
با تكيه بر مهمترين منابع و مĤخذ تاريخي گردآوري و در  از ظهور اسالم

، عمـده تـالش   در ايـن بخـش   اسـت.  گـزارش يافتـه   ،بوته نقد و بررسي
كمتر شناخته شده پيـروان   تا ابهامات تاريخي و تاريخِ بود آننگارنده بر 
كه بخاطر فقر منـابع، كمتـر مـورد توجـه و     ؛ در دوران اسالميمزديسنا 

قـرار   بازشناسـي و گـزارش  مـورد   ،اسـت  تحقيق پژوهشگران قرار گرفته
  .  گيرد

  بهمن انصاري
  خورشيدي1396 بهار

  
  





فصل نخست؛
دين زرتشتي

سالمپيش از ا



زرتشت
در ميان پژوهشگران قديم و جديد همواره "زرتشت" يانزندگزمان 

اي چشـمگير اسـت كـه اين اختالف بـه انـدازه   بوده است. اختالفمورد 
هـزاران تا  دوران حكومت هخامنشيان، اوايل را از او زندگيمنابع، زمان 

زنـدگي . در اين ميـان دورتـرين تـاريخ   اند عنوان كرده ،سال پيش از آن
هزار سال پـيش از ششاند:  زرتشت را مورخان يوناني و رومي ثبت كرده

از سوي ديگر منابع ايراني كه1"افالطون"زمان زندگي  در زمـان عمدتا .
، زمـان زنـدگي زرتشـت راانـد  يافته يا بازنويسـي شـده   تحرير ساسانيان

يعنـي در زمـان پادشـاهي- سقوط هخامنشيانسه قرن پيش از حدودا 
هـاي اين تاريخ در كتب مورخـان سـده   كه اند كرده و ضبط ثبت -دهاما

ــنعكس شــده اســت  ــز م ــن حــال،  .2نخســت اســالمي ني ــا اي بيشــترب
شناسـي و علـم زبـان   كمـك بـا   ،معاصـر  شناسان گران و زرتشت پژوهش
زمـان زنـدگي و رويـدادهاي ثبـت شـده در آن،    3"گاتها"زبان  بررسي

3، 1352، هاشم رضي:  79تا:  پورداوود، بي - 1
 24، 1357سن:  كريستن - 2
زرتشتيان، به دست زرتشت نوشته شده و بدون تنها بخشِ اوستا كه به اعتقاد - 3

تحريف، تا امروز باقي مانده است. زبان كهن گاتها، بيانگر اين نكته است كه حتي
آميز بدانيم، اما مطمئنا اين بخش اگر، نوشته شدن گاتها به دست زرتشت را اغراق

ز لحاظتر است. زبان گاتها ا نخورده تر و دست هاي آن كهن از اوستا ديگر بخش
شناسي، با زبان سانسكريت هندي از يك ريشه مشترك است. زبان
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پيش از ميالد تخمـين 1200تا  1000 چيزي در حدودپيامبر ايراني را 

.1زنند مي
ــه ــه گيتــي گذاشــت كــه طــوركلي  ب ــا ب از زرتشــت در روزگــاري پ

مدت زمان زيـادي نگذشـته ،اقوام ايراني روستاييِ يكجانشيني و زندگيِ
ايـران و اقـوام ايرانـي، همـواره كهنِ در فرهنگتا پيش از زرتشت، . بود

مـورد ،مظاهر طبيعت بودنـد گهدارِ عناصرِ نگهبان و نخداياني كه عمدتا 
زمـين، دريـا، گياهـان، حيوانـات، آب، بـاد، گرفتنـد.  پرستش قـرار مـي  

 :انـد  جملـه   . از آنندخورشيد و... هر يك ايزد مخصوص به خود را داشـت 
ايـزد ؛"تيشـتر " خداي بادها، ؛"واته"ايزدبانوي موكل بر آب،  ؛"آناهيد"

شاخه بعدها فقط دركه   "ايندرا"و  "ورونا"و ايزدان ديگري چون  باران
. در اين ميـان امـا جايگـاه ايـزدباقي ماندند، »كوچنده به هند ايرانيانِ«
. ظـاهرا واالتـر و ارجمنـدتر از ديگـر خـدايان بـود       ،"ميتـرا "يـا   "مهر"
پـس از مـيالد، متمـاديِ  بسيار دور تـا قـرونِ   اي كه از روزگارانِ گونه به
ك دين مستقل با رسوم خاص، در گوشهگاهاً به عنوان ي"2مهرپرستي"

آرياييـان قـرار بـاور مورد  -و حتي بيرون از مرزهاي ايران- و كنار ايران
صغير كشـف كه در آسياي3"ها حتي"اي از  در كتيبه براي نمونه .داشت
در كنار ايزدانـي چـون4"ها ميتاني"، اشاراتي به ميترا، خداي است شده

20: 1370آموزگار،تفضلي،  - 1
2 -Mithraism 

ازميالد پيش1300تا  1400حدود -3
رودان. هاي شمالِ ميان اي از آريايي شاخه - 4
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بساط كيش گسـترده واين اعتقادات،  جموعِم. 1آمده استورونا و ايندرا 

يكي از طوايف قـديمي- "مغان"ظاهرا . ندداد كهن ايراني را تشكيل مي
قـديمي  نسل در نسل روحـانيون ايـن كـيشِ   به صورت سنتي،  -آريايي
الواقـع شناسـنامه فـي  ،ارد ر كهن و ريشـه ابسي دينيِ اين فرهنگبودند. 

داد. ميفرهنگي و هويتي ايرانيان را تشكيل 
اصالحات مـذهبي خـود را برپاسـاخت، درواقـع زرتشتهنگامي كه 

كوشـيد تـا بـا زدودن خرافـات و اضـافات كيش جديدي نبود. او  آورنده
و آزمودن آن در ترازوي عقل، چهارچوبي آيينِ باستاني باورهاي قديميِ

آرياييـان ديـنِ كهـنِ    داده و به اصـالحِ منظم به باورهاي مذهبي ايراني 
. زرتشت در طي تحـولي اساسـي، جايگـاه الهـي تمـام خـدايانپردازدب

بـربه عنوان تنها خداي واحد جهـان،   "اهورامزدا" قديمي را تنزل داد تا
حال، با اين .2نشسته و مورد پرستش قرار گيرد الوهيتجايگاه  بلندترين

از مناسـك و آداب بسياريو  باورهاي كيش كهن را مردود نكرد تمام او
.3در دين خود پذيرفتبا اصالحاتي  راكهن 

، مدتي پس از نشر آرا و عقايد خود، از زادگاهش موسوم بـهزرتشت
كوشـيد كـرد و  گوناگون سفر هاي به سرزمين (ري؟) خارج شد و» راغه«
نوين خود را در ميان جوامع عمدتا روستانشـين آن اساس و پايه دينِ تا

ها، تنهـا نيافت و پس از سال . هرچند توفيق زياديدهدروزگار گسترش 
با اين حال نااميد نشـد و بـه نشـر ديد. شمار اندكي را در پيرامون خود 

451: 1370ناس، جان - 1
56: 1385توفيقي، - 2
2/893: 1372حسيني، ، بني 460: 1370ناس، جان - 3
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و بـا كوشي سرانجام نتيجه داد عقايد خود همچنان ادامه داد. اين سخت

ــه شــهر ــخ« درون شــدن ب ــانرواي "گشتاســپ" ،»بل و منطقــهآن  فرم
را »زرتشـت  ينِبهـد «كـيش او را پذيرفتـه و    ،"هوتوسا"همسرش ملكه 

بـه ياز اين زمان ديـن زرتشـت  . 1اعالم كردند سرزمين خود دين رسمي
فـالت  شـرقيِ  سرعت در ميان جوامع روستانشين و شهرنشـين نـواحيِ  

و مورد توجه شاهزادگان محلـي و بزرگـان آريـايييافت ايران گسترش 
داشـت اين دين چنان در شرق ايران مورد اقبال عموم قـرار   قرار گرفت.

 هـاي هنـدي نيـز كشـيده شـد.      هاي نفوذ آن تا سرزمين ه حتي دامنهك
بـهبهـدين زرتشـت    -هخامنشـيان  نيمه دوم حكومـت شايد در - بعدها
، كـه در سـحر و جـادو تـامغـانِ مرمـوز  «اي محبوبيت يافت كـه   اندازه

كهـن ديـن تسليم نفوذ اين دين شدند، ، »اورشليم و بابل شهرت داشتند
هـاي مهـم بخـش . از اين زمان 2زرتشت گرويدندها كرده و به كيش را ر

كهن، توسط مغان در جامه دين زرتشتي آداب و مناسك دينِديگري از 
"اوسـتا يسـنِ  "و چند  "ها يشت"ها در  درآمده و حفظ شد. برخي از آن

تا به امروز باقي مانده است.
ترين افرادي است كه بشريت بـه احترام ترين و قابل زرتشت از مرموز

مورخ بزرگ سده چهارم هجري، زرتشت را "مسعودي"ديده است.  خود
هـاي بعـد حوادث زمان ،پيشگويي بزرگ معرفي كرده است كه در اوستا

اي در ميـان ايرانيـان ها بـه انـدازه   را به خوبي خبر داده و اين پيشگويي
پيوسـته بـه آن عمـل "اسـكندر "شـاهان تـا زمـان    «اهميت داشت كه 

32: 1386پنجم دينكرد، كتاب - 1
466- 465: 1370ناس، جان - 2
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ويژه در شـهرها و   زرتشت در ميان مردمان باستان بهاعتبار  .1»كردند مي
اي بود كه بعـدها برخـي از    روستاهاي بخش شرقي فالت ايران  به اندازه

هاي ايراني آشنا بودند؛ در فهرست شش نفره  اعرابي كه با تاريخ و افسانه
و  "مسـيح  عيسـي "، "آدم بـن  شيث"ترين مردمان جهان، در كنار  مقدس

  .  2نام بردند» نور مطلق«يز در شمار ، از زرتشت ن"يونس"
سال زندگي كرد. مرگ او در جريان يك جنـگ مـذهبي   77 زرتشت

، بـه وقـوع   روي داد 3"ارجاسـپ "كه ميان سپاه گشتاسـپ و لشـگريان   
توراني به نـام   سرباز يك كه در آتشكده بلخ مشغول عبادت بود پيوست.

. كشـته  4ل رسـاند از پشت سر تيري انداخته و او را بـه قتـ    "توربراتور"
تـرين و   شدن زرتشت در حين نيـايش در مقابـل محـراب آتـش، كهـن     

اهـورامزدا  پرسـتش  «كند:  سم از آيين او را بازگو ميترين ر نخورده دست
 "جاماسـپ "داماد و شاگرد ارشـد او  با مرگ زرتشت، » 5.آتش مقابل در
  .6عنوان نخستين موبد و جانشين پيامبر  برگزيده شد به

  

                                                            
  1/224: 1374مسعودي، - 1
  1/521همو:  - 2
  اي از تورانيان بودند. كه ظاهرا شاخه» خيونان«شاه - 3
  140، 1369بندهشن،  - 4
  463: 1370ناس، جان - 5
  1/225: 1374مسعودي، - 6



استان و دين زرتشتيايران ب
بررسي تاريخ زرتشتيان در زمان شاهنشاهي مادها مشـخص كننـده

دين زرتشتي بـه پايتخـت مادهـا و ،اين نكته است كه هنوز تا آن زمان
يعنينواحيِهاقلمرو اصلي آن گمـان. بيبودنرسيده ،فالت ايرانيِغرب؛ 

يكـي از ،كـه آيـين زرتشـت  تا اواسط روزگار هخامنشيان نيز بـاوجودي
رايج در مناطق خاوري فالت ايران تا مرز هند بـود، ولـيكن هنـوزاديان

. نداشـتغربي امپراطوري هخامنشي گسترش چنـداني هايسرزميندر
ديـن مشخصـي نداشـتند، "كمبوجيه"و فرزندش "هخامنشيكوروش"

اي كه پس از فتح بابل از خود بـهها يا طبق گفته كوروش در استوانهآن
آخـرين پادشـاه "نبونيـدوس"رويدادنامه«بنابر مندرجاتت وجا گذاش

را "نبــو"،"بعــل"،"مــردوك"هــاي رايــج در بابــل چــونبــت ،»بابــل
و "هـرودوت"هـاي پرستيدند و يا طبق شواهد مبهمي كه در گفتـهمي

يز بافرزندانش نو "داريوش"موجود است، مهرپرست بودند.  "كتزياس"
گمان آييني غيـر ازبيبه عنوان خداي واحد،1اعتقاد به اهورامزداوجود

، نـوعامـواتشـيوه تـدفين رسـومات مـذهبي، بهدين زرتشت داشتند. 

ه در مقابل ديواها قرار داشتند. دراي از خدايان آريايي بودند كاهوراها دسته- 1
شدند. شايد از قديم درايران، اهوراها خدايان خير و ديوها خدايان شر محسوب مي

ترين چهره در ميان اهوراهاميان ايرانيان، اهورامزدا به معناي اهوراي دانا، شاخص
رامزدا بهاي كه به ظن قوي، احتماال حتي پيش از زرتشت، اعتقاد به اهوگونهبود. به

ِكهنِ آريايي بايستي رايج عنوان بزرگترين و مهمترين اهورا، در ميان برخي ازاقوام
بوده باشد.
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مناسك ديني و عدم نام بردن از زرتشت، همگي حكايت از منافات دين
ديـن دقيـقزرتشـت دارد. بـا مقايسـه با بهـدينداريوش و جانشينانش

ن متوجـه شـد كـه آيـين توامي ،پادشاهان هخامنشي با كيش زرتشتي
زرتشـت اما نظم و پيشرفت بهـدين ،ترهخامنشيان از دين زرتشتي كهن

كهـنِ شاخهنيزدرواقع دين هخامنشيانرا نداشته است.   فرهنـگ اي از 
ــرعموي  ــتي: پس ــتيِ غيرزرتش مزداپرس ــوعي  ــود. ن ــايي ب ــِرآري بزرگت

  زرتشت. ديِنبه
كـه 1دوره ساسانيردآثار زرتشتيانبرخياز سوي ديگر با توجه به

يـا ؛كـاخ شـاهي به دست اسكندرمقدوني در »كهناوستاي«از سوختن
تـوان ايـن فرضـيه را نيـز مـيدارد،روايـاتي ،هاي بزرگيكي از آتشكده
آخرين پادشاهان هخامنشي حتي اگر زرتشتي هم نشـده مطرح كرد كه

التآوازه زرتشـت بـه مغـرب فـ تا اين زمـانباشند، اما آن را شناخته و
  .  2ايران رسيده بود
توان حدس زد بنابر تاثيرات عميقي كه فرهنگ مادها بـر در كل مي
ــِنداشــتهخامنشــيان دي ــههخامنشــيشــاهاِنپادنخســتيِن،  ــر پاي ب

كهِن آريايياي ازمزداپرستي بود: شاخه كـه مغـان، روحـانيون آن آييِن 
در ميان مهاحتماال مهرپرستيبر اساس شواهد پراكنده،بودند. هرچند

در اواخر دوران هخامنشـي نيـز . هرواج داشتبرخي از بزرگان هخامنشي
غربـِي فـالت ايـران، از يك سو، نواحِي  با منتشر شدن آيين زرتشتي در 

شاهزادگاِن هخامنشي كم كـم بـا ديـن مغاِن ماد و برخي از پادشاهان و 

      بنگريد به بندهشن، ارداويرافنامه، دينكرد و جز آن.- 1
  48،49: 1375بهار،- 2
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زرتشت آشنا شدند؛ و از سوي ديگر، در طي برخوردهاي ديـن زرتشـتي 
 وگشـتهاعتقـادات مزداپرسـتي دچـار تحريـف با اديـان كهـن ايرانـي، 

جايگـاهبـهايزداني همچـون مهـر و آناهيتـا باورهاي قديمي،تاثيرتحت
  نزديك شدند.اهورامزدا

مقدوني،از اسكندر "هخامنشيسومداريوش"با شكستتاريخ ايران
ك قـرن ايران به مـدت كمتـر از يـ وارد فصل جديدي شد. از اين زمان

. ايـن گرفتقرار ،"سلوكيان"مشهور به ؛نژادخاندان يونانيسيطرهتحت
اعتقادات يونانيان در ايران بـود» هلنيسم«دوران، دوره رواج . و گسترش 

ايرانـِي پـارت و تـالش او بـراي  "ارشـك"نبا روي كار آمـداما از قـوِم 
، ايـن "ردادتيـ"استقالل ايران، و دنبال كردن  راه او به وسيله بـرادرش 

يوِغچندي بعد،چيرگي تدريجا از ميان رفت و رهـا ،بيگانهايران از زير 
  شد. 

دوراِندوران اشكانيان را مي ورودباستان ودنيايايران ازگذِرتوان 
تلفيِق »ميانهدوره«به ايراني بـا عناصـر يونـاني در فرهنگقلمداد كرد. 

اهي و معيشـتي مـردم، از بهبـود رفـ واجتماعي ،كنار پيشرفت فرهنگي
هـاي نـهي اشـكانيان در زميهـا. پيشـرفتاسـتايـن دورانخصوصيات
گيـري ساسانيان با بهرهبعدهابستري مناسب را فراهم آورد تاگوناگون،

  تاريخ ايران را بر پا سازند.حكومتشكوهمندتريناز آن،
قـرن حكومـت ترين رويداد مربـوط بـه ديـن زرتشـتي در پـنج مهم
بـالش "در زمـان پادشـاهي بنابر منـدرجات كتـب زرتشـتي،  ؛اناشكاني
هـايي از اوسـتا را موبداني كـه بخـش ،ويروي داد. به دستور "اشكاني

و از پدر به فرزند، منتقـل ظ كرده و از نسلي به نسليسينه به سينه حف
1 -(·HoÄH  ÂMoš ¢ŠI¹¶ nj ½sÄ» ¾M) ·HoÄH nj p¼¹À  ·IÃº¼Ä » ·IÃº»k£¶ ´À k•M ÏIwk~Ãw IU ¾TL²H

.k¹T{Hj ÂÄIÀ½I«ÄIQ 
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هـاي   كرده بودند، دانش و حافظه خود را مكتوب كرده و همچنين بـرگ 
را  باقيمانـده بـود  گوشه و كنار كشور،  هاي آتشكدهدر پراكنده اوستا كه 

اوسـتاي زرتشـت را بازسـازي    حـدودي   تـا كوشـيدند  و كردند گردآوري 
فراموشـي  مام ماند امـا از  . هرچند اين امر به سرانجام نرسيد و نات1كنند

اي  و زمينـه  گيري به عمل آمـد  اوستا و مطالب آن پيش هاي ديگر بخش
 نـابودي بيشتر مـورد توجـه قـرار گرفتـه و از      فراهم شد تا دين زرتشتي

  .هاي بيشتري از آن، جلوگيري به عمل آيد بخش
كه در تاريخ اشكانيان ما با شش پادشاه و شاهزاده بـا نـام    با وجودي

، "بـالش يكـم  "بالش نامبرده، احتماال بايـد  مواجه هستيم، اما » بالش«
فرهنگ ايرانـي   به شدت شيفته اوبيست و دومين پادشاه اشكاني باشد. 

بود و در دوران پادشاهي خود، آخرين تاثيرات فرهنگ يوناني را از ايران 
مـيالدي   87ميالدي تاجگذاري كـرد و در سـال    51در سال  ويزدود. 

اي از  نخسـتين پادشـاه اشـكاني اسـت كـه گونـه       بالش يكـم درگذشت. 
ـ  نمودالفباي ايراني (پهلوي پارتي) را جايگزين الفباي يوناني   هـاي  امو ن

هاي ايرانيِ پيشين، بازگردانـد. شـائبه    شده شهرهاي ايران را به نام يوناني
جـا   از آن ،و تطبيقش با بالشِ نامبرده در كتب پهلـوي  اوزرتشتي بودن 

برخـي از  ؛ براي نخستين بـار، بـر پشـت    ويگيرد كه به دستور  قوت مي
  2هاي اشكاني، تصوير آتشدان زرتشتي را حكاكي كردند. سكه

                                                            
اين مطلب به وفور در كتب بازمانده از دوران ساسانيان منعكس شده است. براي - 1

  نامه و... . ريد به دينكرد، بندهشن، ارداويرافنمونه بنگ
  105- 2/103: 1370بياني،  - 2



  
     زرتشت و زرتشتيان                                                                         18
تـوان سـكوالرترين دولـت تمـام تـاريخ اشكانيان را ميه طور كليب
اكثـرا اشكاني و بزرگان اين دودمان،خاندان سلطنتيناميد. زمينايران

مزداپرستِي كهن، مهرپرستي  .بودنـدزرتشتياي از مواردو در پاره1پيرو 
اديـاِن در گوشه و كنار ايـران نيـز  مهرپرسـتان و آريـايي نظيـر پيـروان 

اديـان ،اديان سامي (ابراهيمـي) نظيـر مسـيحيان و يهوديـان روانيان،ز
پرسـتان،طبيعـت وپرسـتانبتو حتي ،ان و برهمنانبوداييشرقي نظير

  . دادندبه زندگي خود ادامه ميو بدون فشارآزادانه
سعادت  پـس از قريـب بـه پـنج قـرن، پادشاهي اشـكانيانخورشيد

. اردشـير، غروب كرد "پاپكاناردشير"از "پنجماردوان"با شكستنهايتا
. او فردي متعصب بربود »استخر«شهردر »آتشكده آناهيد«متولي يك

ــت ــن زرتشـ ــودديـ ــاهزادهبـ ــود را شـ ــِلو خـ نسـ ــاهاناي از  پادشـ
گـذاري حكومـت ساسـانيان بـا بنيـان  .دانسـتباستان(هخامنشيان) مي

يـن رسـمي كشـور، اعالم دين زرتشتي به عنوان تنها د وتوسط اردشير
دوران تاريخي خود شـد. مهمترينوارد »مزديسنا«با نامزرتشتبهديِن
با نيرومند .ندزرتشتي، در اين دوره ساخته شدهايآتشكدهترينباشكوه

ها، قدرت نفوذ روحانيون زرتشتي نيز به حد اعلي رسيد وشدن آتشكده
مناسكازيبسيار موبـدانِ  2گرمزديسـنادرونپيچيده،خرافات و  ديـد. 
ــاد"و "كرتيــر"،"تنســر"چــونيبزرگــ بــه نفــوذ "مهراســپندانآذرب

اي كه در بسياري از مواقـع به گونه ؛انگيزي در دربار دست يافتندشگفت
اتخاذ» موبد موبدان«پس ازصالح و مشورت باپادشاه تصميمات مهم را

  174: 1368حكمت،- 1
اوستايِي- 2  عبارت   باشد.به معناي مغ بزرگ مي» مغ پت«واژه موبد، برگرفته از 
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اوسـتا هاي گوناگون كرد. با پيگيري همين موبدان، براي يافتن بخش مي

با كمك روحـانيوني و شكل گرفت بزرگ جنبشي، از گوشه و كنار ايران
كردنــد، زنــدگي مــي ايــران كــه در شــهرها و روســتاهاي دور و نزديــك

كردنـد. درو بازسـازي  آوري  مانـده بـود را جمـع     چه از اوستا باقي رآنه
هاي دينيِ قـديميِ ايرانـي؛ هنگام اين گردآوري، سهوا بسياري از نوشته

هاي گوناگونِ آيينِ كهنِ آريايي، وارد اوستاي جديد شد ربوط به شاخهم
ــت. از آن   ــات ياف ــراض نج ــر انق ــه و از خط ــش  جمل ــد: بخ ــايي از ان ه

كه تا امروز نيـز بـاقي "ونديداد"هاي  فقرهاز و برخي  "يسنا"،"ها يشت"
اند. مانده

نِدرو ،اي كه در روزگـار ساسـانيان   هاي گسترده تغييرات و بدعتبا 
كه حتـي در يافت، مزديسنا به چنان قدرتي دست دين زرتشتي گرديد

بـهپيـروان فراوانـي    ،نيز نفوذ كرده "جاهلي اعرابِ"و  "يانيهود"ميان 
گيـري در مـورد ، سـخت مزديسناهمزمان با نيرومند شدن . 1دست آورد

بـه شـدت هاي ديني اقليترسيد. پيروان  ديگر اديان نيز به اوج خود مي
زار و ستم قرار گرفتند. يهوديـان، بوداييـان، مسـيحيان و پيـروانمورد آ

ِپيگرد و كشتار قرار گرفتند تحت دين جديدالظهورِ ماني و بعدها مزدك، 
شاهان ساساني تمام قـد ازو هر ديني جز آيين زرتشتي ممنوع گرديد. 

هـاي بزرگـي به قدرت ،و موبدان و روحانيون كردند ميمزديسنا حمايت 
العاده، در دراز مـدت باعـث فسـاد دربـار و شدند. اين قدرت فوقتبديل 

احكـامِ گيـري بـر اجـراي     ديني و سخت معبد شد. براثر افراط در اعمالِ

477: 1370ناس، جان - 1
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برايسشكنجهومعقولغير دينان، حكومت و دين هـرستهاي سنگين 
علتافـراط. به گونهفرسوده شدنددو اي كه در پايان روزگار ساساني به 

ــدان و روحــانيون زرتشــتي، كشــور در يــكبــيش از حــد ــار و موب درب
واستبداداجتماعيِعدالتيِبي كـهموجبـات  شـدغرق مـيدينيمفرط 

را فـراهم -1نظير قيـام مـزدك  -هاي مردميو شورشعامهناخشنوديِ
،نهايتا حرص و آز دربار و آتشكده و نارضايتي مـردم از ساسـانيان .آورد
جهـادگران«از درون پوساند كه در هنگام يـورش اي حكومت رااندازه به

با لگـدي فـروي،ايرانامپراطوري هزار سالهبه درون خاك ايران، »عرب
ريخت و از هم پاشيد.

و، در مقابل حرص"قباد ساساني"از موبدان زرتشتي بود كه در زمان پادشاهي- 1
آز موبدان و روحانيون دربار قيام كرد و با اصالحات خود، خواهان زدودن خرافات از
بدنه دين و تقسيم ثروت و برابري اجتماعي بود. به زودي مردم او را پيامبر قلمداد

ناميدند. قباد، شاهنشاه ساساني مدتي به او» دينيدرست«كرده و مذهب او را
سله وقايعي كه به عزل موقتي شاه ساساني نيزمتمايل شد اما نهايتا طي سل

ديدند، قباد را از او دور كردند.انجاميد، موبدان كه موقعيت خود را در خطر مي
- پسر قباد- "خسرو انوشيروان"نهايتا مزدك در يك دادگاه تشريفاتي به فرمان

هاقرنعام شدند. پيروان او تامحكوم       و در كنار جمع كثيري از پيروانش قتل
كردند. پس از اسالم نيز مزدكيان، با نامبه صورت يك جنبش زيرزميني فعاليت مي

دادند.هاي زيرزميني خود ادامه ميهمچنان به فعاليت» دينانخرم«

¾Tz¬



                                            

  اوستا
منـدرجات. بر پايـه1است» اساس، بنياد و متن«به معناي "اوستا"
هـزار دوازده«بـر روي زرتشـت، اصـيِلاوسـتاي  ،زرتشـتييسنتمتون
گاِو نـرپوس  شـاهِيكـاِخ«در و همكتـوب گرديـد خـط زريـن بـهو »ت

 ،آذربايجـاندر »آتشكده شيز«يا و »استخرآتشكده«، يا»جمشيدتخت
در هنگام يورش اسـكندر و بـه زرتشتيان معتقدند كه. شدمينگهداري

كيِن يونانيان سوزانده شددستور او، اين گنج با ارزش آتِش     .2در 
ن بـار در روزگـار اشـكانيان بـود كـه بـه دسـتور نخستيپس از آن،

و نـزد هاكه در آتشكدهاز اوستاي كهن راهايي  بالش، رونوشتهشاهنشاه
گـردآوري كـرده و ت كتبي يـا شـفاهي باقيمانـده بـود، موبدان به صور

كـار ايـنالبتـه، تا حدودي بازسازي كردنـد. به صورت غيرمنظماحتماال
  تمام ماند.ظاهرا نيمه

طـور وي كار آمدن دولت دينـي ساسـاني، گـردآوري اوسـتا بـه با ر
بـا . موبـدان زرتشـتي رسـيدانجامسرپيگيري شد و نهايتا بهتريجدي

مسـتندات-هرآنچه از اوستاحمايت پادشاهان ساساني، اديـانِ به همراه 
هـاياسـاطير و افسـانه در كنـارراباقيمانده بـود -پيش از اوستاآريايِي

تي و غيرزرتشتي، و حتي آثاري از علوم گوناگون چون نجومايرانِي زرتش
چهكهنمودندكتابي مهم را تدوينآوري كرده وو فلسفه و تاريخ را گرد

  58: 1385توفيقي،- 1
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اي بـود كـه هويـت     شناسـنامه  چونـان   ديني و چـه از بعـد ملـي،    بعد از
  داشت. بسيار كهن، زنده نگاه مي هاي يادمانايرانيان را با ياري  تاريخي

آوري اوستا نخست به سراغ گاتهـا رفتنـد. گاتهـا را طـي      عبراي جم
شــخص زرتشــت  هــاي ســروده از هــزاران ســال پــيش، ؛ت ايرانــيســن
هـاي اوسـتا    از ميان تمام بخش بخشترين  مقدس هموارهد و ستندان مي

كتـاب  «گويـد:   در جـايي كـه مـي   . گويا منظور مسعودي شد قلمداد مي
اني و وهـا باشـد. چـه سـرودخ    همـين گات  ،»1نامنـد  زرتشت را زمزمه مي

ــا    ي زمزمــه روزانــه گاتهــا،  بخشــي از مناســك زرتشــتي بــود. گاتهــا ب
از و چند يسن كوچـك كـه همگـي     "هات هفت"هايي ديگر چون  بخش

، بودنـد ريشـه   هـم  »سانسـكريت هنـدي   زبـان «بـا  لحاظ قدمت زبـاني،  
  .3دادند را تشكيل مي 2"ستوديسن"

برخـي از  وارد اوسـتا گرديـد.   پس از آن، نوشـتارهاي كهـن ايرانـي    
كه مختص به نيايش ايزدان و اساطير باستاني اسـت؛   ها يشت هاي بخش

جمشـيد و نهـادن دژ   «به همراه رواياتي از بخش ونديداد مثل داسـتان  
چون  ستايش هوم، در كنـار روايـات    و بخشهايي از يسنا هم »كَرد جمرِو

بسـيار   مكتوبـات نده از مربوط به پادشاهان اساطيري كياني، همگي بازما
 دورانتـر از   سال قديمي كهن و سنت شفاهي است كه قدمت آن هزاران

هـا بـه وسـيله مغـان و موبـداني كـه مهرپرسـتي و         . ايـن اسـت زرتشت 
را خواسته يا ناخواسته درون  "پرستي زروان "چون  كهن ايراني هاي آيين

                                                            
  1/224: 1374الذهب، مروج - 1
  هاي ستوده شده. نيايشيعني - 2
  58: 1385توفيقي، - 3
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حفـظاوسـتا  ، تعمدا يا سهوا بازنويسي شده و درون مزديسنا حل كردند

، ازانـد  مانـده  هـا كـه كمـابيش تـا امـروز نيـز بـاقي        . اين بخشگرديدند
نظيـر بـي  تمام جهـان، هاي ايراني است كه در  ترين باورها و افسانه كهن
است.

قديمي كه توضـيح داده شـد، ستوديسن، به همراه نوشتارهاي كهنِ
آوري ديــن«، »شــرح زنــدگاني زرتشـــت«هــايي چــون  در كنــار بخــش

احكـام«هـايي چـون    افـزوده  و »تاسپ و ديگـر بزرگـان زرتشــتي   ِگشـ
كه به دسـت موبـدان ساسـاني بـه مـرور »دعاهاي روزمره«و  »طهارت
شد، همه در كنار هم قرار گرفتـه و چنـدي از علـوم و دانـش مي نوشته

1نسـك  21و  نـد آن افزود زشكي و نجوم را نيز بـه مرسوم آن روزگار از پ

ــتي  ــتاي زرتش ــاني اناوس ــد  ساس ــود آوردن ــه وج ــه2را ب ــن مجموع . اي
انگيز و بزرگ كه دربرگيرنده آداب و رسوم و مراسم و مناسـك و شگفت

ادعيه زرتشتي، در كنار بازنويسي ِتاريخ كهن و اسـاطير چنـدهزار سـاله
و آيـين كهـن مغـان باسـتان     ،ايراني و برخـي اطالعـات از مهرپرسـتي   

و هويـت مكتـوب فرهنـگ بود، در حكم شناسـنامه  و... باورهاي زرواني
.قرار داشتايراني 

، بـهپارچه دوره ساساني اوستاي منظم و يك از پنجم امروزه تنها يك
هـاي آن از بـين و بسياري از بخش باقي مانده صورت پراكنده و نامنظم

هاي گوناگون اوستا توسط انديشمندان زرتشـتي بخشرفته است. ليكن 
هـاي نخسـت ره ساسـانيان و سـده  هايي جداگانـه در دو  به صورت كتاب

بخش 21دفتر يا  21يعني - 1
207تا:  سن، بي كريستن - 2
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ــوب گشــت  ــه حاصــل آن اســالمي مكت ــر  ك ــي نظي ،"بندهشــن"كتب

ــن" ــرد دي ــراف"، "كَ ــده"، "نامــه ارداوي ماتيكــان"، "زادســپرم هــاي گزي
كه اكثـرا تـا باشد ميو...  "خرد مينوي"، "ديني دادستان"، "فريان وشتي

ي ود شـده هـاي مفقـ   بخش مانده و به صورت پراكنده مطالب  امروز باقي
.اند براي ما حفظ كردهاوستا را 

،"گاتهـا "آن مقدار از اوسـتايي كـه تـا امـروز بـاقي مانـده، شـامل:        
.باشد مي "اوستا خرده"و  "ويسپرد"، "ونديداد"، "ها يشت"، "يسنا"





فصل دوم؛
زرتشتيان
پس از اسالم



هجري) 6تا  1(قرن  سياسيتاريخ 
و "يزدگردســوم"از اعــراب، متــواري شــدن شكســت ســپاه ايــران 
رو «سرانجام كشته شدن او در  پايـاني بـود بـر يـك دوره سلسـله1»مـ ،

كـه ايـران را بـه قـدرت نخسـت جهـان2ِشاهنشاهي منسجمِ هزارساله
ي آن روزگـار، مبـدل سـاخته بـود. ناخشـنودي مـردم از شناخته شـده 

ها و ه ثروت در آتشكدهاستبداد پادشاه و قدرت بسيار زياد موبدان، ذخير
آزمندي موبدان و تنگدستي مردمان، از مهمترين داليلي بود كه عمـوم
مردم پشت دولت مركزي را خالي كرده و يزدگردسوم را در برابر اعـراب

تنها گذاشتند.
شكست ساسانيان و به تبع آن، زوال دين زرتشتي را بايـد پـيش از

پســر "شــيرويه" كشــي يــورش عــرب جســتجو كــرد. پــس از شــاهزاده
كـه در پـس-و تهي شدن دربار از شاهزادگان شايسـته  3"خسروپرويز"

117: 1381بويس،  مري- 1
ميالد، به دست از پيش625اولين نظام پادشاهي منسجم در ايران در سال - 2
حال اكثر پژوهشگران آغاز پادشاه بزرگ ماد شكل گرفت. با اين "هووخَشتره"

بر "كوروش هخامنشي"پيش از ميالد و پيروزي 550شاهنشاهي ايران را در سال 
دانند. از اين تاريخ تا زمان پسر هووخَشتره و آخرين پادشاه ماد مي "ايختوويگو"

هجري)؛ به جز30ميالدي (651در سال  "سوم ساساني يزدگرد"كشته شدن 
ايرانيان طي چهار سلسله مادها،حكومت كوتاه سلوكيان بر ايران، بيش از يازده قرن 

هخامنشيان، پارتيان و ساسانيان به طور پيوسته و مستقل، حاكم و پادشاه
هاي خود؛ و يكي از دو قطبِ برترِ جهانِ باستان، بودند. سرزمين

646تا:  سن، بي كريستن - 3
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 -آن يازده نفر طي چهار يا پنج سال بر تخت نااسـتوار شـاهي نشسـتند   
اي فراهم شد تا جنگ قدرت ميان اسپهبدان، سـرداران و بزرگـان    زمينه

كشور به اوج خود برسد. همچنين پيكارهاي فرسايشي دولـت ساسـاني   
شـدن مردمـان    ملـي و تبـاه   ها موجب هدر رفتن سـرمايه  روم كه سال با

در ميـان   "مـاني "هـاي   شد، در كنار ترويج آموزه نشين و جوانان مي مرز
زرتشتيان، گسترش آيين بودايي و مسيحيت در شرق و غـرب و كشـته   

و  "قبــاد"بــه دســت  "مــزدك"و  "ســوخراي"شــدن مصــلحاني چــون 
بود كه نظام شاهنشاهي ساسـانيان را از   ، مهمترين عواملي"انوشيروان"

  درون پوساند.  
در منطقـه   "منـذر  آل" -دوست اما ايران-نژاد  با نابودي خاندان عرب

گذار ساسانيان بودند و چون  توسط خسروپرويز؛ كه خراج» حيره«مرزي 
سدي ميان ايـران و اعـراب قـرار داشـتند، اعـراب بـا ايـران داراي مـرز         

هاي ايران آشنا شدند.  بيشتر با آباديرداِن تازي، گ بيابانمشترك شده و 
لشگركشي خسروپرويز به حيـره بـراي دسـتگيري بازمانـدگان خانـدان      

منذر كه با شكست مفتضحانه او همراه بود نيز باعث فروريختن تابوي  آل
 ناپزيري ساسانيان گرديد و اعتماد به نفـس اعـراب را بـاال بـرد.     شكست

هاي اعراب به خاك ايران آغاز شد، عامـه مـردم    زماني كه تجاوززودي  به
به دليل فقر اجتماعي و فساد موبدان و دربار، حمايتي از حكومت وقـت  

 دادنـد  مـي نكردند. لشگريان ايران را گروهي از سربازان مزدبگير تشكيل 
كه در استخدام دربار بوده و تنها براي ستاندن حقوق و مواجب در شمار 

ها اغلب به واسـطه شـغل خـود در     ده بودند. اينسربازان ساسانيان درآم
ميادين نبرد حضور ميافتند نه به شـوق پاسـداري از مـيهن. الجـرم در     
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هنگامي كه شكست را قطعي و جان خـود را در معـرض از دسـت دادن

از گذاشـتند.  ديدند، از ميدان گريخته و راه را بـراي دشـمن بـاز مـي     مي
ن اســالم، در جهــاد بــر عليــههــاي نــوي ســو، اعــراب غــرق در آمــوزه آن

شناختند، آمده بودنـد كـه يـا پيـروز مي» كفار«هايي كه با نام  سرزمين
بهشـت«شده و غنايم جنگي را تصاحب كنند و يـا كشـته شـوند و بـه     

نيروي اعتقاد.: ، راه يابند»شده در قرآن داده وعده
مـار شـده و تـار » نهاونـد «و » قادسيه«يزدگردسوم كه سپاهش در 

 .، با خانواده و برخي درباريان پارسي و پارتي به سوي خاور گريخـت بود
را بـا "مرزبـان "سرگرداني در شرق ايـران، سـفيري بـه نـام      در زماناو 

چين فرستاده و از او درخواسـت يـاوري داشـت. هدايايي به سوي خاقان
،1. چندي بعـد نمودليكن خاقان از ياري رساندن به شاه ايران خودداري 

.2كشته شد ،روپناه به دست آسياباني در م تنها و بييزدگرد 
با سقوط ساسانيان، باز شدن درهاي كشور به روي بيگانـه و فقـدان
وجود يك ارتش منظم و هماهنگ، تمام سرزمين ايـران مـورد تاخـت و

قرار گرفت. در هر شهر، بزرگـان و شـاهزادگان ونفس  جهادگران تازهتاز 
ريِ مردمــان محلــي در برابــر اعــراب مقاومــتاســپهبدانِ ايرانــي، بــا يــا

رسـيد. زيـرا كردند. اما اغلب اين نبردها با پيروزي اعراب به پايان مي مي
،كشاورزان صنعتگران و مردمان كوچه و بـازار بودنـد  كه از  مردم محلي

هرگز آموزش نظامي نديده و آمادگي جنگيدن را نداشتند.

ميالدي.651هجري، 30در سال - 1
34: 1313، آملي،  375: 1337بالذري،  - 2
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ها ايستادگي كـرد،   ن يورشاز مهمترين كساني كه در مقابل نخستي
ي بود. او تا زماني كه نيـرو  »خوزستان«شاهزاده و فرمانرواي  "هرمزان"

با اعراب جنگيـد ولـي نهايتـا شكسـت خـورد.       ،داشت نظامي در اختيار
آهنگ كشتن او را داشت اما سرانجام بـا   "خطاب بنعمر"ي وقت،  خليفه
 دگان و بزرگـان بـود،  ؛ كه مخالف قتل شاهزا"ابيطالب بن علي" يپادرميان

ترتيـب از   پذيرفت تا دين زرتشتي را رها كرده و مسلمان شود تـا بـدين  
  .1كشته شدن نجات يابد

فرمانرواي زرتشـتيِ منطقـه بـه     "ايران پسر رستم"، »سيستان«در 
شدت در مقابل اعراب ايستادگي كـرد. او در نخسـتين جنـگ شكسـت     

تـر   ي بعد بـا لشـگري گـران   سنگيني بر تازيان وارد آورد. اما اعراب چند
بازگشتند و سيستان را فـتح كردنـد. سـپس قـراردادي بـا سيسـتانيان       

  .2گماشتند مردمان منطقهمنعقد كرده، باج و خراج سنگيني بر دوش 
و » ديلـم «، »گـيالن «، »تپورستان«در نواحي شمال ايران و مناطق 

ايـن   العبـور بـودن   به دليـل صـعب  گونه ديگري بود.  اوضاع به 3»رويان«
جوي مردمان آن، كوشش اعراب براي چيرگي بـر   مناطق و روحيه جنگ

 "بـاو "هاي آغازين فتح ايـران،   اي در برنداشت. در سال آن منطقه نتيجه
كه پـس از مـرگ يزدگـرد و سـقوط ساسـانيان بـه       -نواده قباد ساساني 

از جانب مردم براي مبارزه با  -اي ساكن بود طبرستان رفته و در آتشكده
ب نامزد گرديد. او در ابتدا از پذيرش اين مسئوليت سنگين اجتنـاب  اعرا

                                                            
  501- 1/498: 1368،بلعمي - 1
  82: 1381تاريخ سيستان، - 2
  شد. عمدتا تمام اين مناطق، طبرستان ناميده مي  - 3



  
                                                          31                                                       فصل دوم                            

در صورتي كه  كرد اما هنگامي كه با اصرار مردم مواجه شد، عنوان نمود
هـا را قبـول    ، پيشـوايي آن »اموال و دماء ايشان نافـذ باشـد  «حكمش بر 

خواهد كرد. مردم پذيرفتند و باو در مقام شاهي طبرستان قـرار گرفـت.   
آتشكده بيرون آمد و سالح ببست و سـوار سـتد و بـه انـدك مـدت      از «

. از ايـن پـس بـا وجـودي كـه      1»واليت طبرستان از مفسدان پاك كـرد 
مـردم  آمـد، لـيكن    يك شهرهاي ايران بـه تصـرف اعـراب در مـي     به يك

و اسپهبدان پارسي و پارتيِ ديگري - طبرستان تحت نظارت و درايت باو
رانش، كـه در گوشـه و كنـار طبرسـتان و     و پسـ  "گيلِ گاوباره"همچون 

كوشـيدند بـا يـاريِ مـردمِ منطقـه، از درون       ديلم، به تخت نشسته و مي
 ،در آرامـش نسـبي   -هاي خود جلوگيري كننـد  شدن اعراب به سرزمين

. او از معتقـدترين  2هجري درگذشت60. باو در سال ندگذراند روزگار مي
در دوران اسالمي، بيشـتر   زرتشتيان بود كه چه در روزگار ساساني و چه

  .3گذراند وقت خود را در آتشكده و به انجام مناسك ديني
ديگر شهرهاي ايران نيز كه بـدون داشـتن شـاه و سـپاه، در مقابـل      

تـا    پناه شده بودند، به همـين شـكل،   خوي عرب درمانده و بي لشگر تند
، »بخارا« كردند. براي نمونه، مردمِ شهرِ ها در برابر اعراب ايستادگي  مدت

كه وادار به تغيير دين شدند، پـس از دور شـدن سـپاه     سه بار پس از آن
مجددا به دين سابق بازگشتند. به تدريج اعراب براي مقابله با اين  ،عرب

                                                            
    34: 1313آملي،  - 1
    1/175: 1320اسفنديار،  ابن - 2
؛ همچنين بنگريد به كتاب  34: 1313، آملي،  1/171: 1320اسفنديار،  ابن- 3
  از همين نگارنده. » شهرياران طبرستان«
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ها مساجد را برپـا   ها را خراب كرده و بجاي آن روند، كوشيدند تا آتشكده
  .  1كنند

ت رفـتن اسـتقالل   در واقع از همان آغـاز چيرگـي اعـراب و از دسـ    
، در كنـار پيـروان   2هاي گونـاگون آن  كشور، پيروان دين زرتشتي و فرقه

تحت فشـار   3ديگر اديان ايراني همچون مانويان، مزدكيان و مهرپرستان
زيرا بنابر قوانين اسالمي، غيرمسـلمانان يـا    .قرار گرفتند مهاجمان شديد

ـ    بايد تغيير دين داده و مسلمان مي ه پرداخـت مبـالغ   شدند و يـا بايـد ب
 »جزيـه «خراج به حكومت مركزي؛ كه در سنت اسـالمي  هنگفت باج و 

يـك از ايـن دو راه را    دادنـد. كسـاني كـه هـيچ     تـن مـي   شد، ناميده مي
شان صادر و زن و فرزنـدان   پذيرفتند، كافر قلمداد گشته، حكم قتل نمي

    گرديد. مصادره ميبه نفع حكومت و امراي عرب، شان  و مال و اموال
هاي نخسـت سـقوط ساسـانيان، اكثـرا      بسياري از زرتشتيان در سال

پرداخت جزيه را پذيرفته و بر دينِ پـدرانِ خـود بـاقي ماندنـد. پـس از      
زدند و نتيجـه نيـز    مدتي نيز شورش كرده و از پرداخت جزيه سر باز مي

هـا را   هربار يكسان بود: لشگري از اعراب به منطقه گسيل يافته، شورش
  كرد.   تر مي و مبلغ جزيه را سنگينسركوب 

هايي كه بزرگان ايراني در هر شـهر مشـغول مبـارزه بـا      در طي سال
پســر ارشــد يزدگــرد ســوم نيــز بــا گروهــي از  "پيــروز"اعــراب بودنــد، 

ميانه رسانده و در  خود را به آسياي ،شاهزدگان و بزرگان پارسي و پارتي
                                                            

  56- 45،52تا:  ارا، بيبخ تاريخ- 1
  ناميد. مي» مجوس«عرب همه را - 2
      ناميد. مي» زنديق«عرب همه را - 3
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كرده بود. اكثـر لشـگريان   سپاهي براي نبرد با اعراب مهيا » طخارستان«
دادند. پيروز بـا لشـگريان انـدكش،     هاي ماوراءالنهر تشكيل مي او را تُرك

هـا   پرداخـت. در خـالل ايـن سـال     ها به نبردهاي پراكنده با اعراب  مدت
خاقان چين برقـرار شـد.     1"كائوتسونگ"رابطه نسبتا خوبي نيز بين او و 

در حـوالي سـال   –رد به طوري كه هشت سال پس از كشته شدن يزدگـ 
، »تُركانِ آسـياي ميانـه  «با دست يافتن چينيان بر سرزمين  -هجري38

مناطقِ غربيِ تركسـتان را بـه پيـروز داد تـا بـه       امپراطورِچين پادشاهيِ
خـواهيِ يزدگـرد را نيـز جبـران      نوعي عدم حمايت خود در هنگام يـاري 

برگزيد و اين  را به پايتختي 2»لين تسي«كرده باشد. پيروز شهري به نام 
ــراي    ــدارك عمليــات جنگــي ب ــراي ت ــه عنــوان پايگــاهي ب منطقــه را ب

هاي پراكنـده او بـا اعـراب، در برخـي      گيري ايران، قرار داد. جنگ بازپس
اي كـه در   شد. بـه گونـه   گيري نيز منجر مي هاي چشم موارد به موفقيت

 يك دوره موفق شد تا زرنگ و سيستان را از اعراب تهي كند و حتـي در 
. اما به زودي با فشار بيشـتر اعـراب   بزندسيستان، سكه به نام ساسانيان 
هجـري  54نشيني كرد. پيروز در سـال   به آن مناطق، تا تخارستان عقب

سـفيري بـه چـين فرسـتاد كـه      به منظور حفظ روابط بـا كائوتسـونگ،   
امپراطور به گرمي از او استقبال كرد. چنـدي بعـد بـا حمايـت شـخص      

برپا سـاخت و در دربـار چـين    » نچن چانگ«ي در شهر ا خاقان، آتشكده
                                                            

  سومين امپراطور سلسله تانگ- 1
شرقيِ  مشخص نيست. شايد در شمال  جايگاه دقيق جغرافيايي اين شهر،- 2

  افغانستانِ كنوني و يا درونِ مرزهاي كشورِ تاجيكستانِ فعلي باشد.
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را از شخص امپراطور، اخذ نمود. او سـرانجام  » راست سرگرد دست«رتبه 
در چين درگذشت. كشوري كـه پيـروز فرمـانروايي     1هجري58در سال 

شـد و ايرانيـاني كـه بـا او      ناميده مي» كيك تزي«به زبان چيني كرد  مي
  .2ناميده شدند» تاجيك«و » تاژيك«بودند بعدها 

راه پـدر را دنبـال كـرد و     "نرِسـي "پس از درگذشت پيروز، پسرش 
حمايت خاقـان چـين، در دربـار چـين بمانـد. او بيسـت سـال در          تحت

را دريافـت  » چـپ  سرگرد دست«خارستان بود و از شخص خاقان لقب ط
گيري كشور  جا نيز از دنيا برفت. چندين بار براي بازپس و در همان نمود

آماده سـازد   اعرابداماتي انجام داد و كوشيد تا لشگري براي جنگ با اق
  اما توفيقي نيافت.  

ايرانـي بـه    همزمان با مبارزات پيروز و نرسي، يك شاهزاده مسيحيِ
نگ ونامي و شهرت، مـورد توجـه كائوتسـ    نيز به دليل نيك 3"الوهن"نام 

مـدتي در   قرار گرفت و او را به كاخ سلطنتي خود دعـوت نمـود. الـوهن   
اي نيز مسـئوليت دفـاع از مرزهـاي     مقام سپهبدي خاقان بود و در دوره

هجري در گذشت 91شمالي چين به او محول گرديد. او در حوالي سال 
سال عمر خويش مورد اعتماد و احترام فغفور چـين بـود.    95و در تمام 

  .4اي در سنگ، نقر كردند به يادبود او در چين كتيبه
                                                            

    "معاويه"فت زمان با خال هم - 1
  1/58: 1352، آذرگشنسپ،544- 540: 1382دريايي، ،48- 47: 1360شهمردان، - 2
  ؛ گويش ايراني اين نام مشخص نيست.A-Lo-Hanبه چيني  - 3

4 -seaki: 257  



 35فصل دوم
پسـر نرسـي در آغـاز سـده دوم1"پشـنگ "ارزات، در ادامه اين مبـ 

هجري خود را پادشاه ايران ناميـد كـه اطالعـات زيـادي از او در دسـت
از "خسـرو "هجـري نيـز شخصـي بـه نـام      110نيست. در حدود سـال  

اي ديگر كه نام او مشـخص بعد شاهزاده شاهزادگان ساساني و چهارسال 
كه خـود را شـاه ايـران نيست، آخرين اشخاص از خاندان ساساني بودند

گاه با سپاهي به مرزهاي شرقي ايران لشـگر در تبعيد خوانده و گاه و بي
راندند. آخرين شاهزاده ساساني در چين كه مدعي احيـاي حكومـت مي

دهمين خليفه2"عبدالملك  بن  هشام"ساسانيان بود، بايد با زمان خالفت 
.3دوره باشد اموي، هم

ـ    چـين، در سـوم  دان و نوادگـان يزدگـرد  همزمان بـا مبـارزات فرزن
درياي جاودان«و » هاي سرسخت البرز كوه«طبرستان محصور در ميان 

استقالل خود را حفظ كرده بود. ،نيافتني ي دستژهمچوم د ؛»مازندران
طبرسـتانِ«اي از  اسپهبدان ساساني، پارتي و طبري، هر يـك در گوشـه  

ــزرگ ــه و   » ب ــود گرفت ــيطره خ ــي را تحــت س ــتقلمروي از آن محافظ
"پادوسـبان "و  "دابويـه "، "سرخاب پسـر بـاو  "كردند. كساني چون  مي

پسـر دابويـه و  بزرگـاني از "فَرُّخـان بـزرگ  "،  "گيلِ گاوبـاره "فرزندان 
انـد. همـه جملـه  هاي طبـري، از آن  خاندانديگر و » وندي قارن«  دودمان

زرتشـتيانيكـي از  اين افراد زرتشتي بودند. در اوايل سده دوم هجـري،  
بيشـترتوانسـت   از خانـدان دابويـه،   "اسپهبد خورشـيد "متعصب به نام 

Poushan Houبا نام چيني پوشَن هو  - 1
نيمه نخست سده دوم هجري - 2
378- 374: 1342شوشتري، - 3
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، مصـادف بـا قيـام    منطقـه . پادشاهي او بـر  بگيردطبرستان را در اختيار 
  بود.  "خراساني ابومسلم"بزرگ 

. او با شكست دادن 1بود» جامگان سياه«ابومسلم رهبر جنبش بزرگ 
بسـاط  اسالمي، توانست  اطوريِامپر شرقِ آخرين خليفه امويِ؛ "مروان"
. با اين حال بنا به داليلي نامعلوم، استقالل 2ندرا برچي» خالفت امويان«

 "عبـاس "از نوادگـان   "سـفاح  عبداهللا ابوالعباس "ايران را احيا نكرد بلكه 
خالفــت «ايــن آغــاز . پســرعموي پيــامبر را بــر جايگــاه خالفــت نشــاند

منصـور  "در زمـان خالفـت    ،. ابومسـلم پـنج سـال بعـد    3بـود » عباسيان

                                                            
هاي بزرگ  خستين نهضت فراگير و سرمنشاء تمام نهضتجامگان، ن جنبش سياه- 1

بعدي در ايران بود. ابومسلم به شدت در ميان ايرانيان محبوب بود. برخي از 
خواهي او قيام كرده  هاي بعدي، برخي از ايرانياني كه به خون سربازان او؛ و در سال
اند:  جمله ي) بودند. از آندين كردند، زرتشتي يا مزدكي (خرِم مي و عباسيان را تهديد

. با اين حال به دليل )44: 1313آملي، ( "دين بابك خرم"و  "سنباد مجوس"
مسلمان بودن ابومسلم، عدم برپايي حكومت ايراني و خدمت او به خاندان 

هاي بعدي مورد انزجار برخي از موبدان زرتشتي  عباس، انقالبِ ملّيِ وي در سال بني
» از نژاد پست«اي كه در برخي از منابع مزديسنان، او را  هنيز قرار گرفت. به گون

  ).80: 1381خوانده و در كنار اعراب در رسته دشمنان ايران نام بردند (دريايي،
هجري توسط ابومسلم 132؛ خالفت امويان در سال  10،11تا:  نرشخي، بي - 2

قرض خراساني برچيده شد و خالفت عباسيان جايگزين آن شد. اما امويان من
» اندولس«ها همچنان تا سيصد سال بعد؛ در غربِ امپراطوري اسالمي در  نشدند. آن

  (اسپانيا)، حكمراني كردند.
  هجري 132- 3
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با دسيسـه خليفـه و    اي دومين خليفه عباسي، به ناجوانمردانه "دوانيقي
  .  1برخي از درباريان، به قتل رسيد

سـردار نامـدار    "سنباد مجوس"اندكي پس از كشته شدن ابومسلم، 
جامگـان نگهبـاني و    سپاه او كه در شهرري از مال و امـوال رهبـر سـياه   

ان نمود و با اندك ياران خود، روي به طبرسـتان  كرد، عصي نگهداري مي
هاي مهم  نهاد. اسپهبد خورشيد كه از هفت سال قبل، مقتدرانه بر بخش

را به پيشواز سـنباد   "طوس"عمويش  كرد، پسر طبرستان فرمانروايي مي
هنگام برخورد دو مرد، ظاهرا سنباد درشتي كـرده و طـوس   اما  فرستاد.

كـه خبـر بـه     او را به قتل رساند. هنگـامي بود،  و خشن كه فردي تندخو
خورشيد رسيد، طوس را بخاطر اين ناجوانمردي كيفر داد و سپس مـال  

  .  2و ثروت ابومسلم و سنباد را مصادره كرد
خليفه عباسـي هنگـامي كـه از ايـن رويـدادها بـاخبر شـد،         منصور

پسر خود را به ري فرسـتاد تـا امـوال سـنباد و ابومسـلم را از       "مهدي"
فرسـتاد و   خورشـيد پيكي به  در ري نشست و مهديشيد بازستاند. خور

خورشيد پـس از رايزنـي بـا    اما . ابومسلم را نمود و اموال از او طلب مال
 مهـدي سر سنباد را با هـدايايي بـراي   دست به نيرنگي زد و نزديكانش، 

كه از -و خود را خادم او ناميد. اين عمل باعث شد تا مهدي نيز  فرستاد
از جنـگ   ،پس از مشورتي با اطرافيان -جبروت او آگاه شده بود جالل و

و پـس از تعيـين    وارد شد. پس از در دوستي صرف نظر كندبا خورشيد 

                                                            
  منصور از محبوبيت و قدرت بيش از حد ابومسلم و خراسانيان بيم داشت. - 1
  18،19: 1395 انصاري، - 2
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شـاهي طبرسـتان را بـراي اسـپهبد خورشـيد       مبلغي خراج ساليانه، تـاج 
  .1فرستاد و او را رسما از جانب خليفه، شاه تمام طبرستان ناميد

بار ديگر بر طبرستان طمع  ،زودي مهدي بود. بهاما اين صلح پايدار ن
بـار دسـت بـه نيرنگـي زد و لشـگري را بـه بهانـه عبـور از          ورزيد و ايـن 

با ورود لشـگر عـرب   طبرستان براي رسيدن به خراسان، به آمل فرستاد. 
مردم شروع به دعوت  اعرابو  كشته شدمرزبان آمل به شهر، به سرعت 

سالم نفوذ چنداني در منطقه نداشت. اكثر . تا اين زمان اكردندبه اسالم 
به حكـم  «بودند. اما   مردم زرتشتي و احتماال برخي نيز مانوي يا مزدكي

كه مـردم از اسـپهبد [خورشـيد] اسـتهزا و اسـتخفاف ديـده بودنـد،         آن
بـا خبـر   ». كردنـد]  آمدند و قبـول اسـالم [مـي    قبيله مي فوج و قبيله  فوج

د كـه غـافلگير شـده بـود، همسـر و      تصرف آمل به دست اعراب، خورشي
معـروف  » غـار اسـپهبد خورشـيد   «كه بعدها به نام -ئروتش را در غاري 

گذاشــته و خــود بــراي تهيــه ســپاه بــه رويــان كــه در اختيــار  -گرديــد
قرار داشت، گسيل يافت و از  -فرمانرواي خاندان پادوسبان-اش  عموزاده

پنـاه مانـدن    و بـي  . با متواري شـدن خورشـيد  2جا نيز راهي ديلم شد آن
ـ     ـ   و  رّمنطقه، لشـگر اعـراب در آمـل ك رّي بـه راه انداختـه و شـهرهاي    ف

اي نيز در زير دهانـه غـار مانـده و     دادند. دسته پيرامون را مورد آزار قرار 
  .  3جا را در محاصره گرفتند آن

                                                            
    44: 1313آملي،  - 1
  22- 19: 1395انصاري، - 2
  194- 1/191: 1320نديار، اسف ابن - 3
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دو سال و هفت ماه بعد، خورشيد با پنجاه هزار مرد از گيـل و ديلـم   
» وبـا «ا اعراب شد. اما چندي پيش از آن، در غار بيمـاري  آماده مقابله ب

كم به دليل تعفـن   شايع شد و چهارصد نفر از اهالي آن كشته شدند. كم
اجساد، خاندان و حرم اسپهبد مجبور بـه تسـليم شـده و از غـار پـايين      
آمدند. اعراب حرم او را اسير كرده، به بغداد فرستادند و شروع بـه تـاراج   

اي  مشهور است كه ثروت خورشيد در اين غار بـه انـدازه   ثروتش كردند.
توسـط اعـراب پـايين آورده      روز زمان برد تا تمام آن بود كه هفت شبانه

  شود.  
در بغداد، همسر و دختران و بستگان اسپهبد هر يك سهم خليفـه و  

، "هرمـز "هـاي   ديگر بزرگان عرب شدند و سـه پسـر خورشـيد بـه نـام     
  نيز در دربار خليفه نگهداري شـدند. امـا ايـن    "داذمهر"و  "وندادهرمز"

كمـاالت بودنـد كـه بـه زودي خليفـه       اي داراي حسـن  انـدازه  سه پسر به
عنـوان   اي به خورشـيد فرسـتاده و او را رسـما بـه     نامه ترغيب شد تا امان

نامـه، خورشـيد    پادشاه طبرستان بگمارد. اما مدتي پيش از رسيدن امان
  .  1هجري) 144ندانش خودكشي كرده بود (در اندوه اسارت زن و فرز

 نيا ي از فرجام سه پسر خورشيد در منابع نيامده است.اطالعات چيه
ـ  يخـود اسـام   يبـرا مسلمان شـده و  ها  احتمال وجود دارد كه آن  يعرب

گويا خورشيد جز اين سه پسر يك پسر ديگر نيز داشـته   باشند. دهيبرگز
لشگركشـي  در زمـان   اوان از پسـر  يكـ يكه آمده  ينيمنابع چ است. در

حضـور   »تانـگ ي  امپراتورِ سلسله دربارِ«در  عباسيان به سرحدات چين،

                                                            
  1/195: 1320اسفنديار،  ابن - 1
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 نشيسـرزم  پـوش  اهيبود، اعراب س تختيدر پا يكه و يدر زمان. «داشت
[از «، او پس از آگـاه شـدن از مـرگ پـدر     .»را اشغال كردند (طبرستان)

بـنفش و   يـي ردا [دريافـت نمـود]، ... و   عنوان افسر كلجانب امپراطور] 
او احتمـاال از آخـرين شـاهزادگان     1»به او اهـدا شـد.   ييطال يماه كي

سرشناس خاندان ساساني است كـه جـالي وطـن كـرده و بـه ايرانيـان       
   .ملحق شد حاضر در چين، 

اندك زماني پس از اين دوران پـر فـراز و نشـيب در طبرسـتان، در     
ها قبل مـدتي در   لكه سا- "مقنع"فردي غيرمسلمان به نام  »خراسان«

عليه اعراب شوريد و قيـامي را   -شمار سربازان ابومسلم خدمت كرده بود
. چـون كـار   گرديدمشهور » جنبش سپيدجامگان«ريزي كرد كه به  پايه

روز بيشـتر ديـد، نخسـت ادعـاي      مقنع باال گرفت و پيروان خود را روزبه
رشـار،  پيامبري و كمي بعد ادعاي خدايي نمود. او بـه واسـطه هـوش س   

، مـردم را بـيش از پـيش    »شـعبده و تردسـتي  «دانش باال و آشنايي بـا  
تـر   شيفته خود كرده و پايگاه خود در ماوراءالنهر را روز بـه روز گسـترده  

» كش«و » نخشب«، »سغد«، »بخارا«ساخت. به زودي بسياري از مردم 
كه با مرگ منصور  "مهدي"دست از اسالم شسته و به دين او گرويدند. 

هجري، بر مسند خالفت نشسته بـود، چنـدين بـار لشـگر      158سال  در
براي سركوب كردن سپيدجامگان فرستاد اما هربار پيروزي با مقنع بـود.  
سرانجام هنگامي كه خطر قيام سـپيدجامگان بـيش از پـيش احسـاس     

شد، خليفه شخصا با تمام نيروهـايش بـه مـاوراءالنهر لشـگر كشـيد.       مي

                                                            
1 -Huart, 2012 
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گان يك به يك فروريخت و مقنع هنگامي كـه  باروهاي دفاعي سپيدجام
. 1ديد به درون آتش تنور پريده و خاكستر شـد  خود را شكست يافته مي

جهت بود كه مرگ خويش را از پيـروانش مخفـي    بدان احتماالاين عمل 
رسـيد. چـرا كـه تـا      اي كه انتظار داشت نيـز   ظاهرا به نتيجه ونگاه دارد 

  بازگشت او از آسمان بودند.ها بعد، پيروانش در انتظار  سال
جـدا از  در خراسـان و مـاوراءالنهر   هـاي پرآشـوب،    در طي اين سال

هاي ابومسلم و مقنع، چندين قيام ديگر نيز براي مبارزه با اعـراب و   قيام
-"آفريـد  بـه "هـاي   گيري مناطقِ از دست رفته پديد آمد كه قيام بازپس

پـس از شـورش   -"استادسيس"و  -همزمان با جنبش ابومسلم خراساني
  اند. از آن جمله -مقنع

اتفاق مهم ديگري كـه در ايـن سـده بـه وقـوع پيوسـت، مهـاجرت        
هـاي پـر    اي از زرتشتيان به هند بود. پس از گذشت سـال  گسترده دسته

هاي  درپي و سنگينيِ فشارِ پرداخت جزيه ها، وقايع پي فراز و فرود، جنگ
راسـان كـه بسـياري از    بـه ويـژه در خ  -هنگفت، زندگي براي زرتشتيان 

. تـا ايـن   3شد تر مي سخت و سخت -2عرب را در خود جا داده بود قبايل

                                                            
    77،78تا:  ، نرشخي، بي 244: 1367طقطقي،  ابن - 1
برخي از قبايل عرب پس از فتح ايران، به درون ايران مهاجرت كردند. در اين - 2

يي النهرين، خوزستان، قم و خراسان كه از لحاظ آب و هوا ميان مناطقي نظير بين
هاي عربستان نزديكي بيشتري داشتند، مهاجران بيشتري را در خود جاي  به بيابان

  داد. 
 

3 -Eliade, Couliano & Wiesner, 1991: 254 
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هاي گوناگون زرتشتي براي خالص شدن از جزيه،  زمان بسياري از گروه
خـود را  مسلمان شده بودند. اين روند باعث شد تا اسالم به تدريج نفوذ 

. در گـردد  بـدل بي مذه  رفته به اقليتي يشتر كرده و دين زرتشتي رفتهب
يكــي از شــهرهاي خراســان بــه نــام ايــن زمــان گروهــي از زرتشــتيانِ 

سو در فشار اوضاع جديد بودند و از سوي ديگر نيز  كه از يك ،»سنجان«
، تصميم بـه مهـاجرت گرفتـه و جـالي وطـن      تافتند برنميتغيير دين را 

بـا   و سـپس از راه دريـا، خـود را    رفتنـد » جزيره هرمز«ها به  كردند. آن
 "جادي رانه"ساكن شدند. » گجرات«و در  هرساند وستانكشتي به هند
اي از  هـا را پـذيرفت و در گوشـه    پس از مذاكراتي، آن نيز حاكم گجرات

شهر جاي داد. پارسيان مكان جديد را به ياد موطن خـود، سـنجان نـام    
در  -كه از ايـران بـا خـود حمـل كـرده بودنـد      -را » آتش بهرام«نهاده و 
اي جديد فروزان ساختند. در طـي قـرون بعـدي، هنگـامي كـه       آتشكده

هاي  كيشان خود در هند شدند، دسته زرتشتيانِ ايران، متوجه حضور هم
اين اتفاق مهم باعث شد تا بسـياري   .1جا مهاجرت كردند بيشتري به آن

رفت با گسـترش اسـالم    ها و آداب و رسوم دين زرتشتي كه مي از كتاب
، از خطـر نـابودي نجـات پيـدا     سپرده شـود فراموشي در ايران، به ورطه 

-هـا بعـد    كند. زرتشتيان در هند به زندگي آرام خود ادامه دادند تا قرن
  منجي زرتشتيان ايران گردند.  -گونه كه در ادامه گفته خواهد شد  همان

جدا از زرتشتياني كه در ايران تغييـر ديـن داده، مسـلمان شـدند و     
 سـرزمين ايـران  كردند، هنوز در گوشه و كنـار  آنان كه به هند مهاجرت 

به زنـدگي    فشارهاي موجود، همهكه با  باشنده بودندزرتشتيان بسياري 

                                                            
  252،253: 1345، آباداني،  35- 29: 1350كيقباد،  - 1
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، هنـوز مقـر)قرن دو هجـري اين زمان (. احتماال تا 1ددادن خود ادامه مي

»بهـدينان  پيشوايان «اصلي موبدان و روحانيان زرتشتي در فارس بود و 
دادند. اعـراب در ايـن زمـان، رتشتي ادامه ميجا به رهبري دين ز در آن

.2ناميدند مي» مجوس امامان «موبدان ساكن در فارس را 
مرگ اسپهبد خورشيد، زمينه براي برتخت نشسـتندر طبرستان با 

از خانـدان پارسـي "اسـپهبد شـروين  "دو زرتشتي ديگر مهيـا گرديـد:   
. هنـوز4ونـدي  از خانـدان پـارتي قـارن    "اسپهبد ونـدادهرمز "و 3باوندي

بـا دسـتور  هاي عرب  ديرزماني از مرگ خورشيد نگذشته بود كه پادگان
خليفه در طبرستان بنـا شـدند. مـردم در اوج نارضـايتي قـرار داشـته و

آماده انفجار بود. در ايـن هنگـام گروهـي از ،چون انبار باروتمنطقه هم
هبـريبزرگان طبرستان به سوي وندادهرمز رفته و از او خواسـتند تـا ر  

كه اسـپهبد شـروين هرمز نيز به شرط آن . ونداد5مردم را در دست گيرد
در ميان تمام بزرگـان و شـاهزادگان حاضـر در طبرسـتان، كه– باوندي

او را مـورد -از نسـل ساسـانيان بـود    تري داشته و مستقيم ريشه خالص

پراكندگي جمعيتي و جغرافيايي زرتشتيان در دوران اسالمي، در فصلدر مورد  - 1
حث خواهد شد.بعدي مفصال ب

188: 1381بويس،  مري- 2
."باو"از نوادگان - 3
خاندانكرد.  ، اسپهبد پارتي كه در دربار قباد ساساني خدمت مي"سوخرا"از نسل - 4

هاي ايراني بودند كه هم در دوران اشكانيان و هم دارترين دودمان قارن از ريشه
؛ 22: 1313آملي، ( ممتاز اشرافي قرار داشتند خاندان هفت ساسانيان در شمار

)252- 250: 1332سن،  كريستن
208- 1/202: 1320اسفنديار،  ابن- 5
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حمايت قرار دهد، حاضر به رهبري مردم گرديـد و ايـن آغـاز اتحـاد دو     
ها ادامه يافت. وندادهرمز و شـروين، در نخسـتين    بود كه تا سال اسپهبد

محلي به راه انداختند و در يـك روز مشـخص، اعـرابِ     شورشگام، يك 
. با همكاري ايـن دو،  1عام كردند شده در طبرستان را قتل مسلمانِ ساكن

طبريان در نبردهاي بعدي با لشگريان خليفه نيز بـه پيـروزي رسـيده و    
نيـز   "باونـدي   شروين  بن شهريار"و  "وندادهرمز  بن قارن" شان فرزندان

امـا  به اتحاد، طبرستان را از گزند مهاجمين تا حـدودي حفـظ كردنـد.    
پسر قارن و نوه وندادهرمز پيمان خود با باونـديان را گسسـت.    "مازيار"

باوندي قـرار گرفتـه و ناچـار از طبرسـتان      در نتيجه مورد خشم اسپهبد
ار كه از يك سو تشنه قدرت بود و از سوي ديگر زمينـه را  مازي. 2گريخت

ديد، به بغداد گسيل يافت تـا شـايد خليفـه را بـا      براي قيام مناسب نمي
چون خليفه اصل و نسب او را شـناخت و دانسـت كـه    خود همراه سازد. 

نوه وندادهرمزِ نـامي اسـت، او را گرامـي داشـته، در جايگـاه نزديكـان و       
ونـدي را بـه اسـالم     د و كمي بعد نيز شاهزاده قـارن خاصان خود قرار دا

و در دربار خليفه چند ماهي باقي  مسلمان شدهفرخواند. مازيار در ظاهر 
سپس با لشگري كه خليفـه در اختيـارش گذاشـت بـه طبرسـتان       ماند.

به تنهـايي حـاكم    ،را شكست داده "شهريار باوندي بن شاپور"و  بازگشت
  .  3كل طبرستان گرديد

                                                            
  1/202: 1320اسفنديار،  ابن- 1
  29- 23: 1395انصاري، - 2
  40- 30همو: - 3
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به محض بنشسـتن  ، بودشخصيتي ياغي و ناآرام  داراي كهزيار؛ با ما
از نمـود،   منطقـه شروع به مسـتحكم كـردن    بر اورنگ شاهي طبرستان،

و به مكاتبه بـا  » خلع طاعت كرده ... زنار زراتشتي بر ميان بست«خليفه 
  .  1براي جنگ با اعراب پرداخت "افشين"و  "دين بابك خرم"

ــان،  ــن زم ــرمدر اي ــك خ ــ باب ــزرگ  ن دي ــبش ب ــان، جن در آذربايج
بود و خـود را   »مذهب مزدكي«را به راه انداخته بود. او  2»جامگان سرخ«

 در شـمار دانسـت. بابـك در دوران نوجـواني،     منتقم خون ابومسـلم مـي  
و ظـاهرا در مكتـب او بـا اعتقـادات      قـرار داشـت   "تُرك اسحاق"پيروان 

هـاي   ازكننـده قيـام  ديني آشنا گرديـد. اسـحاق تُـرك، آغ    مزدكي و خرّم
ايـن   -از جملـه بابـك  –كوچكي عليه عباسيان بود كه بعدها پيـروان او  

  گسترش دادند. دنبال كرده و را  جنبش
نِ ِمسـلما  ايرانيـان «سپاهيان بابك متشكل از زرتشتيان، مزدكيـان و  

بودنــد. قيــام بابــك در آغــاز ســده ســوم هجــري در » نهضــت شــعوبيه
هـاي   هاي خود را در دل كوهسـتان  و پايگاه آذربايجان آغاز شد. او باروها

هـاي   را در جنـگ  "مـامون "ها سـپاهيان   العبور ساخته بود و سال صعب
  .  افزودروز به روز بر قدرت خود ترتيب،  بدينپياپي شكست داد و 

مامون از يك سو به شدت از جانب بابـك و مازيـار احسـاس خطـر     
با اين حـال  ها  را نداشت.  آنكرد، اما از سوي ديگر، توانايي مقابله با  مي

به جاي پدر بر مسند خالفت، دگرگـون   "معتصم"اين اوضاع با نشستن 
اي   شـاهزاده –گرديد. او همـه نيروهـاي خـود را بـه فرمانـدهي افشـين       

                                                            
    330: 1337بالذري،،  12- 14/9، 273- 268، 262- 13/254: 1352طبري،  - 1
  باشد. نيز مشهور مي» دينان خرّم«اين جنبش به قيام  - 2
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براي جنگ با بابـك فرسـتاد. افشـين چونـان بابـك و مازيـار        -خراساني
ايـن هنگـاه بـا    سوداي براندازي خالفت عباسيان را برعهـده داشـت. در   

بابك و مازيار مكاتبه كرده و پيشنهاد همكاري مخفيانه را داده بـود. امـا   
گيـري بابـك    چنـدين بـار در دسـت    اوبابك حاضر به اتحاد بـا او نشـد.   

كوتاهي كرد تا مگر گذر زمان، خلق و خوي بابك را تغيير داده و اتحـاد  
 كـه  كه بيم آن را داشتگونه نگرديد. نهايتا افشين  با او را بپذيرد اما اين

هايش را آشكار  اين اتالف وقت، دست او را پيش خليفه رو كرده و برنامه
گيـر كنـد.    سازد، جنگ را با جديت پيش برده و توانست بابك را دسـت 

پـس از برپـايي يـك دادگـاه     سپس او را به بغداد فرستاد و خليفـه نيـز   
  .  1دستور قتل بابك را صادر كرد نمايشي،

خليفـه متوجـه مازيـار گرديـد كـه در      رفتن خطر بابـك،   با از ميان
بـود. بنـابر گفتـه    » سـتيزي  اسـالم «طبرستان سرگرم مبارزه با اعراب و 

مسعودي، مازيار در ايـن زمـان رسـما بـه كـيش زرتشـتي بازگشـته  و        
بند بـه   كشت. او پاي مساجد را خراب و مسلمانانِ ساكن در منطقه را مي

بـود.  ايـران   اسـانيان و فرهنـگ باسـتاني   هاي زرتشتيان و رسوم س سنت
را بـا   -فرمانرواي خراسان- "طاهر بن عبداهللا"خليفه براي دستيابي به او، 

و تحهيزات جنگي كامل، بـه طبرسـتان فرسـتاد. سلسـله      سپاهي بزرگ
هـاي بزرگـي شـكل گرفـت و نهايتـا پـس از تعقيـب و گريزهـاي          جنگ

. و به بغداد فرستاده شدگرديد گير  مازيار شكست خورده، دستطوالني، 
و  حكم مرگ او را صادر كرد ،دادگاهي تشكيل داده به سرعت خليفه نيز

                                                            
  109- 17/98: 1371اثير،  ابن - 1
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اش را در كنـار جنـازه    جنـازه  دستور داد تا ،نيز پس از به قتل رساندنش
بابك، به دار آويختند. در اين ميان دست افشين نيز رو شـده، خليفـه از   

زرتشـتي   ،كـه در دادگـاه   نپـس از آ و  گرديـد هاي پنهاني او آگاه  توطئه
افشين هنوز اميد به رهـايي   ات گرديد، او را به زندان انداخت.بودنش اثب
  . 1كشته شد در زندان به طرز مشكوك و مبهميمدتي بعد داشت اما 
هـا   هاي رد و بدل شده ميان مازيار، افشـين و بابـك، تـالش آن    نامه

ر يكـي از ايـن   . ددهـد  براي احياي دين زرتشتي را به وضوح نشـان مـي  
هـيچكس جـز مـن و تـو نتوانـد ديـن       «: اسـت  افشـين نوشـته   ،هـا  نامه

در جــاي ديگــر پــس از برشــماري و  »پدري(زرتشــتي) را يــاري دهــد.
پـس از آن   «هاي خود براي براندازي خالفت عباسي، آورده اسـت:   برنامه

است كه دين پدران زنده شـده و روزگـار عجم(ايرانـي) تجديـد خواهـد      
  2.»شد

برستان، پس از مرگ مازيار، اسالم و به ويژه مذهب تشـيع بـه   در ط
كـم ديـن منطقـه از     رو بـه گسـترش نهـاد. كـم     »امامان علـوي «وسيله 

گـاهي   هاي گاه و بي كرد. اما در ميان شورش زرتشتي به تشيع تغيير مي
 "ماكـان "كه تا سده چهارم هجري روي داد، هنوز نام زرتشتياني چـون  

  .3خوردند به چشم مي "شيرويه" پسر "اسفار" و "كاكي"پسر 

                                                            
براي مطالعه شرح مبسوط اقدامات اسپهبد خورشيد، اسپهبد وندادهرمز، اسپهبد - 1

باوندي و اسپهبد مازيار، رجوع كنيد به كتاب شهرياران طبرستان از همين  شروين
  مولف.

  338: 1381، مسعودي،  17/145،146،148: 1371اثير،  ابن - 2
  83- 81: 1313، ؛ آملي 318- 1/306: 1320اسفنديار،  ابن - 3
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هـاي مازيـار و بابـك در     چند زمـاني پـس از فـرو نشـاندن جنـبش     
طبرستان و آذربايجان، اين بار نهضت آزادي در سيستان قد برافراشـت.  

دوم سده سـوم هجـري، بـر عليـه خليفـه       در نيمه "صفاري  ليث يعقوب"
. 2بـود » رويگـران « و از قماش» قرنين«. او زاده شده در روستاي 1شوريد

كـه در صـحت آن    داننـد  مـي  "خسروپرويز"برخي منابع او را از اخالف 
  .  جاي ترديد است

ارسي عالقمند بـود و همـواره دسـتور    پيعقوب بسيار به زبان و ادب 
باشـند و از گفتـار بـه زبـان عربـي      » گـو  پارسـي «داد تـا سـربازانش    مي

وارج، زرتشـتيان، و  بپرهيزند. لشگريان يعقـوب را مسـلمانانِ شـيعه، خـ    
دادند. او توانست شهرهاي بلخ، كابـل،   پيروان نهضت شعوبيه تشكيل مي

هرات، خراسان، كرمان، فارس، طبرستان و خوزستان را تصرف كنـد. در  
خراسان، طاهريان را شكست داده و در گرگان علويان را سـركوب كـرد.    

يمـاري  اما هنگامي كه آهنگ لشگركشـي بـه بغـداد را داشـت بـر اثـر ب      
كوشـيد تـا    "عمرو ليث"، برادرش اواز دنيا رفت. پس از مرگ » قولنج«

                                                            
  هجري265تا  247دوران فرمانروايي: - 1
گفتند كه داراي منش و مرامِ پهلواني بودند.  رويگران، به عياران و جوانمرداني مي- 2

پرداختند و اموال گردآوري شده  ها به راهزني و دزدي از ثروتمندان مي برخي از آن
ديگر نيز براي احقاق حقوق ضعفا، با اغنيا در  كردند. برخي را ميان فقرا، تقسيم مي

گردد. پس از اسالم،  افتادند. ريشه اين تفكر و اين مرام، به ايران باستان بازمي مي
پرداختند. در دوره معاصر  نيز ناميدند كه به اعمال پهلواني مي» فتوت«ها را اهل  آن

. براي اطالعات بيشتر، اند نيز گفته» لوطي«و » داش مشتي«به اين دسته از افراد، 
  رجوع كنيد به كتاب سرچشمه تصوف در ايران، نوشته استاد سعيد نفيسي.
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را دنبال كند اما به موفقيـت چنـداني دسـت نيافـت. فرزنـدان       برادرراه 
 را فرمـانروايي كردنـد  ها بعد در سيستان حكومت كـوچكي   عمرو تا سال

  .1منجر نگرديدبه دستاورد مهمي  كه
سوم در چين، همزمان بـا   زدگردآخرين اسناد از سرنوشت نوادگان ي

در چـين،   2»اسـتوداني زرتشـتي  «پادشاهي يعقوب در ايـران اسـت. در   
ايرانـي بـه    است اي وجود دارد به ياد يكي از متوفيون كه دختري كتيبه
ــام  ــارتي ســورن«از  "ماهشــي"ن ــدان پ ــه ســال  » خان ــاريخ آن ب كــه ت
مـان  كـه در ز - ايرانـي . شـاهزادگان  4حكاكي شـده اسـت   3ميالدي874

طـي   -يورش اعراب با فرزندان يزدگردسوم به چين پناهنده شده بودنـد 
ها در چين مشخص بوده و بـا آرزوي بازگشـت    سه سده هنوز حضور آن
هاي ممتاز  كردند. اين افراد كه اغلب از خاندان به وطن روزگار را سر مي

ساساني و پارتي بوده و ظاهرا اكثـرا زرتشـتي و بخشـي نيـز مسـيحي و      
بودند، در طي دو سده در دربار امپراطور چـين حضـور داشـته و     مانوي

مورد احترام و تكريم خاندان سلطنتي قرار داشتند. اما با گذشت زمان و 
از سده سوم هجري به بعد، به دليل عواملي چون دوري از وطن و رشـد  

                                                            
  207،122، 1381سيستان،  ، تاريخ 310- 304: 1363گرديزي، - 1
باشد،  مي» ها محلي براي نگهداري استخوان«لفظي آن  استودان كه معني تحت- 2

هاي اموات خود را در  وانهايي بود كه زرتشتيان طي سنتي خاص، استخ گوردخمه
  ريختند. آن مي

  هجري260/261- 3
  127: 1345، آباداني،  546: 1382دريايي، - 4
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هاي بعدي در ميان فرهنگ چينيان، بـه آرامـي نـام و نشـان      و نمو نسل
  .شدندن جمعيت چين از ميان رفته و فراموش ها در ميا آن

هايي كه يعقوب براي استقالل ايران، شمشير را آختـه   خالل سالدر 
 بـن   محمـد "، "كبير داعي"در اختيار علويان قرار داشت.  طبرستانبود، 

از مهمتـرين فرمانروايـان علـوي     "صـغير  داعي"و  "ناصر اُطروش"، "زيد 
جديدي توسط يك  گ يعقوب، شورشاندكي پس از مرطبرستان بودند. 

اسفار بن شيرويه، كه پيشتر از سـربازان   آغاز شد. زرتشتي در طبرستان
سپاه سامانيان بود، اقدام به تشـكيل حكومـت كـرد. امـا در ايـن ميـان       

كشته شد. مردوايج آهنگ  "زياربن   مرداويج" رزمش توسط دوست و هم
شــوريد و بــه  يفــهخلعليــه  احيــاي امپراطــوري ساســاني را داشــت. او

طبرستان، قزوين و ري را زيـر  در اندك مدتي هايي دست يافت.  پيروزي
سلطه خـود آورد. در همـدان بسـياري از اعـراب را كشـت و سـپس تـا        

  اصفهان و خوزستان پيش رفت. 
در اصفهان براي خود تاج و تختـي بـر هـم زده و تشـكيل     مرداويج 

فرمان داده بود تا آن را همانند پادشاهي داد. او بر اورنگي از زر ناب؛ كه 
بسازند، تكيـه زد و بـر آن بـود تـا رسـوم       "ساساني  انوشيروان"دستگاه 

خواست تا  پيوسته از مشاورانش مي ويشاهنشاهي ساساني را احيا كند. 
تاج و تخت ساسانيان را برايش توصيف كرده و او را كامال با شـيوه آداب  

  .  1آشنا سازندو رسوم دربار ساساني و دين زرتشتي 

                                                            
  20/24،25: 1371اثير، ابن - 1
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؛هـايي كـه داشـت    بـا تمـام پيشـرفت    ؛مـرداويج با اين حال نهضت 
چند روز پيش از يورش به بغداد، اوناتمام ماند.  ،همچون شورش يعقوب

جشـن«سـازي شـهر بـراي برپـايي      زماني كه در اصفهان سرگرم آمـاده 
؛ كـه بـه وسـيله بود، در هنگام استحمام به دست سه غالم تُـرك » سده

.1تطميع شده بودند، كشته شدخليفه 
هاي ايراني همچنان پس از مرگ مـرداويج دنبـال با اين حال نهضت

هــا نبــود. ســه بــرادر شــد. امــا ديگــر خبــري از زرتشــتيان در ميــان آن
فرزنـدان "احمـد "و  "حسـن "، "علـي "هـاي   مذهبِ ديلمي به نام شيعه

وزده  در شمار سربازان ارتـش مـرداويج شمشـير    مدتي نيزكه   "بويه"
، قيــام ايرانــي را دنبــال كــرده و تقريبــا تمــامطرفــداراني نيــز داشــتند

هاي مركزي و غربي فالت ايران را به دست آوردنـد. بـه زودي بـه بخش
كه در مدتي كوتاه، تمـام شـهرهاي ايـران را دست يافتندچنان قدرتي 

"باهللا المستكفي"آزاد كرده، بغداد را فتح كردند و پس از به زير كشيدن 

ايـران را بـه» قادسـيه «خليفه عباسي، براي نخستين بار پس از جنـگ  
. از سلطه اعراب خارج كرده و عجم را بر عرب مسـلط كردنـد  طور كامل 

بوئيان هرچند براي استفاده از نام خليفه او را نكشتند اما از اين پس تـا
تمـامبويه بودند كـه بـر    ، اين پادشاهان »ها در ايران تُرك«زمان پيدايي 

بـراي كردند و از خليفه جز يك نام و مقام ظـاهري  ايران فرمانروايي مي
.2ه بودنماند باقي  انجام امورات شرعي، چيز بيشتري

5/30:  1376مسكويه، ابن - 1
393، 1318التواريخ، مجمل - 2
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كـه خـود زرتشـتي نبودنـد، ولـيكن اوضـاع        بويـه بـا ايـن    شاهان آل
مذهب كه خـود   ها، نسبتا خوب بود. بوئيان شيعه زرتشتيان در روزگار آن

ديده احترام  ازرتشتيان ب هدانستند، ب تبار ساسانيان ميرا شاهزادگاني از 
بزرگترين پادشاه اين سلسله، يك زرتشـتي   "عضدالدوله"نگريستند.  مي

ــد و همــواره از   ــوان دبيــر برگزي ــه عن ــازروني- "اســفند"را ب ــد ك  -موب
هاي پهلوي را براي او بـازخواني كنـد. عالقـه او بـه      خواست تا كتيبه مي

اي به زبـان عربـي     ن پس از دستور حك كردن كتيبهفرهنگ ايران باستا
  1شود. جمشيد، بيشتر آشكار مي در تخت

زرتشـتيان كـه در روزگـار شاهنشـاهي بوئيـان، در آرامـش زنـدگي        
هــا، شــرايط  كردنــد، بــا ورود تُركــان بــه  ايــران و اســالم آوردن آن مــي
ع ، اوضـا »سـلجوقيان «شان دگرگون گرديد. در روزگار فرمـانروايي   براي

زرتشتيان به سختي در هم پيچيد زيرا اكنون حاكمان فعلي ايران نه بـا  
حـال، رفتـه رفتـه بـا      ها قرابت ديني داشنتد و نه قرابت نژادي. با اين آن

ها و متعاقبا كمرنگ  طوالني شدن حضور تُركان در ايران، بومي شدن آن
  .گرديدشان، شرايط تا حدودي بهتر  شدن تعصب نژادي
جا كـه   ، از آن»خوارزمشاهي«نژاد  سيدن سالطين تُركبا به قدرت ر

دانستند، تنها از حيث تعصب ديني گـاهي   ها خود را كامال ايراني مي آن
شد. امـا در   هايي ايجاد مي در شهرهاي مختلف براي زرتشتيان مزاحمت

رفـت،   حالي كه احوال زرتشتيان همگام با ديگر ايرانيان رو به بهبود مـي 
تاخته و كشور را بـه كشـتارگاه تبـديل كردنـد. بيشـتر       مغوالن به ايران

                                                            
   191: 1381بويس، مري - 1
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هايي كه تا اين زمان باقيمانده بود، بـا يـورش مغـوالن خـاموش      آتشكده
ــد ــ  گردي ــان، لگــدمال س ــار ديگــر ايراني  ســتورانِ مو زرتشــتيان در كن

شدند. شمار تلفـات در شـهرهاي گونـاگون يكسـان      »گردان ِزرد بيابان«
ان بزرگ بيش از نقاط ديگـر مـورد چپـاول    شهرهاي منطقه خراسنبود. 

كـه عـروس بـالد اسـالمي     –ري  ي ايران مركزي،از شهرها قرار گرفتند.
شكوه خود را براي و  قرار گرفتمانندي  عام بي قتلمورد  -شد ناميده مي

 هميشه از دست داد. اوضاع آذربايجان و طبرستان نيز بهتر از ري نبـود. 
بيشترين جمعيت زرتشتي را در خـود   در اين زمانفارس كه اما منطقه 

و پذيرفتن بـه موقـع   محلي با هوشياري برخي از بزرگان جاي داده بود، 
از اين پس فـارس در  شمشير مغوالن جان سالم بدر برد. باج و خراج، از 

  .  1گشتكنار كرمان و يزد به آخرين پناهگاه زرشتيان بدل 
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  هجري)14تا 7تاريخ سياسي (قرن
هـا در ايـران و برپـايي فتن كشتارهاي مغوالن، استقرار آنبا پايان يا

هاي محلي و نظـم و با توجه به برچيده شدن حكومتحكومت ايلخانان،
خواجـه "امنيتي كـه ايلخانـان بـا كمـك وزراي ايرانـي خـود همچـون 

اهللاخواجه رشيدالدين فضـل"و "عطاملك جويني"،"نصيرالدين طوسي
و بـه رفـتمـياوضاع كشور رو بـه بهبـود بر پا ساخته بودند، "همداني

برخـي از در اين زمانسايه افكند.زودي آرامش و امنيت نسبي بر ايران
پس از حمالت اوليه مغـوالن زرتشتيان و موبدان گوشه و كنار ايران كه

ُكآواره شده بودند، به دهكده يـزد بـه نـام غربـِيِشمالنِجاي كوچك در 
جا سالم و از گزندهنوز در آنآناهيد،كهِنكه يك آتشكده-» آبادتُرك«

خـود را نيـز » آتش بهرام«كوچيدند و -مصون مانده بودروزگارحوادث
محقّر و آجرينام داشت، در خانه» آبادشريف«در روستاي مجاور كه اي 

تُرك1قرار دادند آباد از اين زمان به مهمترين مركـز تجمـع آباد و شريف. 
يـزد و كرمـان و و برخي نواحي. جز اين دو روستازرتشتيان تبديل شد

كناِر سيسـتان و خراسـان نيـز زرتشـتيان درفارس، روستاهاي گوشه و 

ِموبداناين آتش مقدس ك- 1 موبد  "كرتير"ه در زمان ساسانيان و به فرمان 
ها باافروخته شده بود و در پرستشگاهي در استخر قرار داشت در گذر تمام اين سال

كوشش زرتشتيان روشن مانده بود، از پيچ و خم روزگار گذشته و اينك در اين
به طور مداوممكان گمنام قرار گرفت. اين آتش بهرام كه از اوايل دوران ساساني

مانده و تا امروز، همچنان به عنوانفروزنده بود، از اين زمان در اين مكان امن باقي
  برافروخته است.» انجمن زرتشتيان كرمان«در» ترين آتش زرتشتيانمقدس«
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ساكن بودند. اما در آذربايجان كه روزگـاري شـهر مغـان و از مهمتـرين     
پايتخـت ايلخانـان    اينك بهو - از اسالم بود نشين پيش شهرهاي زرتشتي

  شد.  ي از زرتشتيان ديده نمياثر -مغول تبديل گرديده بود
، كشور دچار هرج و هجري750با انقراض حكومت ايلخانان در سال 

هاي مستقل كـوچكي قـد برافراشـتند.     و در هر منطقه حكومت شدمرج 
در اين اوضاع نابسامان، زرتشتيان نيز در كنار ديگر ايرانيان بـه سـختي   

و دوره  "گوركـاني   ِلنـگ  تيمـور "گذراندنـد. بـا پيـدا شـدن      روزگار را مي
، در قـرن هشـت و نـه هجـري     هـا و كشـتار نفـوس    عـام  وحشتناك قتل

 هاي ايراني دچار مصيبتي عظيم گشـتند.  زرتشتيان نيز چون ديگر گروه
زرتشـتيان   -در اواخر سده نهـم هجـري  -پس از پايان روزگار گوركانيان 

رار قويونلو قـ  مذهبِ آق تركمانانِ سني سلطهكرمان و يزد و فارس، تحت 
همزمـان بـا    باري براي زرتشتيان بـود.  نيز دوران اندوه برههگرفتند. اين 

كـه تـا ايـن زمـان در آرامـش       ؛زرتشتيان، پارسيان هنـد  بارِ اسف اوضاعِ
دچـار يـك    نيـز  ،شـد  بر شمارشان افزوده مـي  روز به روز زندگي كرده و

؛ 1"مظفرشـاه دوم " در دوران كوتـاه فرمـانروايي  : مصيبت موقتي گشتند
از شـهرهاي   ، بسـياري از پارسـيانِ يكـي   هنـد  گجـرات  مسلمانِ سلطانِ
عـام   خاطر ايستادگي در مقابـل ماليـات سـنگين قتـل     ، بهنشين زرتشتي
زودي بـا تاسـيس سلسـله     اما اين دوران موقتي بود. به ويـژه بـه   .2شدند

اول قـرن ده هجـري در هندوسـتان،     در نيمـه  "بـابر "گوركانيان توسط 
  زبانان آغاز شد. خشاني براي پارسيان هند و فارسيدوران بسيار در
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، نويـدبخش  هجـري  907در سـال   كارآمدن صـفويان  رويدر ايران، 
زمين رنـگ آرامـش بـه     ايرانسرانجام ايرانيان بود.  نابسامانِ دورانِ پايانِ

 امـا  .به يك نظم و قدرت سياسي و اجتمـاعي رسـيد  خود ديده و كشور 
تعصب مذهبي صفويان باعـث   نداشتند. زرتشتيان در اين آرامش سهمي

هاي ايراني، همچنـان از شمارشـان    شد تا زرتشتيان بر خالف ديگر گروه
ــد. در دوران     ــار را بگذرانن ــرارت روزگ ــقّت و م ــده و  در مش ــته ش كاس

هـاي پسـت رفتـار     ، با زرتشتيان چـون انسـان  "اول عباس شاه"پادشاهي 
ار زرتشتيان كاسته شد و در اواخر روزگار صفويه به شدت از شمشد.  مي
در زمـان سـلطنت   گذراندنـد.   ها در فقر و تنگدستي شديد روزگار مي آن
ســاكن در  زرتشــتيانِآخــرين پادشــاه صــفوي،  "حســين ســلطان شــاه"

عـام   صـفوي، قتـل   متعصب دربارِ اصفهان؛ با تحريك برخي از روحانيونِ
  .1شدند

بار ديگر  شتيانزرتها،  و تاخت و تاز افغان همزمان با سقوط صفويان
از  كـه  چند سالي بـود  ،جمعيت زرتشتي. نددچار مصيبتي عظيم گرديد

در شـهر  سيستان و خراسان و ديگر شهرها به كرمان مهـاجرت كـرده و   
اين افراد در اوايـل حكومـت صـفوي؛ بـا      .گذراندند روزگار مي» گواشير«

اجبار حكومت مركزي، از شهر اخراج شـده و بيـرون از شـهر، روسـتايي     
محمود "در جريان حمله مشهور شد. » گبر محله«بعدها به  ساختند كه

 شـهرِ هاي  دروازه ها از گشودنِ به كرمان، هنگامي كه لشگر افغان "افغان
گبـر  «عاجز شده و نتوانستند راه به درون شهر بيابند، به سمت  ،گواشير
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ا روسـتا ر  عام مـردم،  ها و قتل غارت خانه و پس از ندور شد حمله» محله
  .1به آتش كشيدند

ــت    ــان حكومـ ــتيان در زمـ ــاع زرتشـ ــاه"اوضـ ــار نادرشـ و  "افشـ
نادرشاه بدون تعصب دينـي، بـا    .تا حدودي بهبود يافت "زند خان كريم"

هزارتن از افـراد  12 كرد. زرتشتيان همچون ديگر مردمان ايران رفتار مي
دادنـد. ايـن رونـد در زمـان      سپاه بزرگ نادر را زرتشـتيان تشـكيل مـي   

دو نماينده بـه   كرمان زرتشتيان خان نيز دنبال شد. در اين دوران، مكري
تقـديم   خـان  كـريم بـه حضـور    را شيراز فرستاده تا عرض حال بهدينان

از پارسيان هند كه در دربار  "مال كاووس"آن دو نهايتا با كمك نمايند. 
» الرعايـا  وكيـل «خان مالقات كـرده و   شاهي، ارج و قربي داشت، با كريم

يبي اتخاذ نمود تا با حل شدن برخي از معضالت، زرتشـتيان كرمـان   ترت
خـان باعـث شـد تـا      . اين لطف كريم2در آسودگي به زندگي ادامه دهند

 هـا  آنزرتشتيان در تمام دوران حكومت خاندان زنديه، در شمار حاميان 
  قرار گيرند.

شـهر كرمـان بـه     ،اما با روي كار آمدن قاجارها، در همـان آغـاز راه  
، "زنـد   خـان  لطفعلي"و به جرم همراهي با  "قاجار  آغامحمدخان"دست 

مورد تهاجم قرار گرفته، چپاول شد و مردان شهر را يا به قتـل رسـاند و   
با اين حال، به واسطه هوش و درايت يـك پيشـگو و مـنجم     يا كور كرد.

دربـار  و تقـرب او بـه    "مال كاووس بـن بهمـن كرمـاني   "زرتشتي به نام 
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اما  .1عام نجات يافتند هايي از زرتشتيان از خطر قتل آغامحمدخان، گروه
ها همچنان بـه وخامـت    فقط از مرگ رها شدند، ليكن اوضاع زندگي آن

اين سلسله وقايع تلخ، از شمار زرتشتيان به شدت كاسـته  . شد ميدنبال 
ان اي كه جمعيت زرتشتي از حدود يك ميليـون نفـر در زمـ    گونه بود. به

  هزار نفر در پايان روزگار قاجار رسيده بود. صفويه، به كمتر از ده
 بـا پيگيـري   "شـاه قاجـار   ناصـرالدين "سرانجام در زمان سلطنت اما 

ليمجـي   جـي  مانك"كه بزرگاني نظير هايي  مداوم پارسيان هند و رايزني
 ،انجــام دادنــد قاجاريــه بــا دربــار» انجمــن اكــابر پارســيان«و  "هاتريــا
ن به حق و حقوقي رسيده، جزيـه پـس از سـيزده قـرن از روي     زرتشتيا
. در ايـن زمـان   نمودندهايي  شان برداشته شد و به تدريج پيشرفت دوش

هاي مـالي و معنـوي پارسـيان هنـد، بـراي زرتشـتيان ايـران         با حمايت
هـا پـس از    كم اوضاع فرهنگي و اجتمـاعي آن  مدارسي ساخته شد و كم

جنـبش  «بزرگان زرتشتي در از  نهاد.  برخي ها ركود، رو به بهبودي قرن
خواهـان،   پس از پيروزي مشـروطه حتي و  ندنقش فعال داشت» مشروطه

از زرتشـتيان   "اربـاب جمشـيد  ". در مجلس شوراي ملي نيز وارد شـدند 
خواهـان   هاي مالي بالعوض بسياري به مشروطه ثروتمندي بود كه كمك

هـزار   ه مبلغ هنگفـت بيسـت  مندان بار سخاوت روا داشت. براي نمونه، يك
از تجـار   كه هزار تومان ديگر و كمي بعد بيست از سرمايه شخصي تومان

خواهان ارسال  براي مشروطه كرده بود راآوري  و بازرگانان زرتشتي جمع
انجمـن  «از بنيانگـذاران  يكـي   "ارباب خسرو شاهجهان"نمود. همچنين 
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نمـود.   اعطـا  ك مـالي خواهان كم نيز بارها به مشروطه »زرتشتيان تهران
برخي از زرتشتيان نيز بـه صـورت ناشـناس از حكومـت وقـت، اسـلحه       

دادنـد.   خواهـان قـرار مـي    خريداري كرده و به رايگان در اختيار مشروطه
رسـاندند و   گروهي نيز مهمات جنگي از جنوب ايـران بـه پايتخـت مـي    

د بسياري از زرتشتيان دوش به دوش هموطنان مسلمان در برابر اسـتبدا 
  .  1جنگيدند سينه سپر كرده و مي "شاه قاجار محمدعلي"

در پس از مشروطه، اوضـاع زرتشـتيان بهتـر از قبـل شـد و سـپس       
بـه زرتشـتيان بـا     گرايي اين خانـدان،  روزگار پهلوي و با توجه به باستان

و مورد تكريم و  نگريسته شدنژاد  و آرياييقابل احترام ديده اقليتي مهم، 
پس از پيـروزي انقـالب اسـالمي نيـز     . ي قرار گرفتنداحترام دولت مركز

ها  كمي كه از آن جمعيتاين روند دنبال شد. امروزه زرتشتيان با وجود 
ها داراي يـك صـندلي در    كنند. آن دگي مينمانده، اما در آرامش ز باقي 

هاي خود نيايش  توانند در آتشكده هستند، مي» مجلس شوراي اسالمي«
هاي خود فعال باشند. ايـن   ها و تشكل و در انجمن كنند، كتاب بنويسند

ــت كوچــك ــروزه ،اقلي ــي  ام ــگ از متشــخصيك ــرين، بافرهن ــرين و  ت ت
  .2هاي ايراني هستند باسوادترين گروه
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پراكندگي جغرافيايي
كـه سـال بـه سـال بـرهاي چهار و پنج هجري؛ بـا وجـودي  تا سده

امـا هنـوزشـد،شـدند افـزوده مـي  جمعيت زرتشتياني كه مسلمان مـي
هـاي شـش تـا نـهدر خـالل سـده  بسياري از ايرانيان، زرتشتي بودنـد. 

شدنتُركترتيبهجري، به هاي سـلجوقي در گوشـه و كنـاربا پراكنده 
و پـس از آن تيموريـان و نهايتـا بـه قـدرتايران، سرازير شدن مغوالن

رسيدن تركمانان، يك اختالط نژادي گسـترده در ايـران شـكل گرفـت.
عرصـه قـدرت، اسـالم رابـه واردان، بـه محـض ورود ز اين تـازههريك ا

چنين با ازدياد جمعيت مسـلمانان، زرتشـتيان بـيش ازو اين  پذيرفتند
هاي زرتشتي عمـدتا، گروهوقايعدر پي اينپيش در اقليت قرار گرفتند. 

كردنـد. ازمهـاجرت مـي  نـدزرتشـتي بودنفـوِسبه شهرهايي كه داراي
در شـهرهاي گونـاگونپـس از اسـالم  زرتشـتيانهمين روي، وضـعيت

يكسان نبود.
تا چنـدين سـده پـس ازشمال ايران و نواحي طبرستان و ديلم،در

اسالم، زرتشتيان در اكثريت بودند. اين مناطق به دليل محصور بودن در
، داراي اسـتحكامات طبيعـيو درياي مازنـدرانالبرزهايكوهميان رشته

نستند به طور كامل بر آن دست يابند. همچنـين ايـنبوده و اعراب نتوا
ستيزي مردمانش و سـاكنناحيه از خاك ايران، به واسطه روحيه بيگانه

كمتــرين ميــزان ،ســي و پــارتيرهــايي از شــاهزادگان پابــودن خانــدان
اي كـه در برخـي ازمهاجرت اعراب را داشت و بـا وجـود خـراج سـاالنه  

شد. استقاللاما عمال مستقل اداره مي ،دشها به بغداد فرستاده ميدوره
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اين منطقه به حدي بود كه خوارج و علوياني كـه مـورد آزار خلفـا قـرار     
جـا پناهنـده شـده و از آن دسـته بودنـد شـيعيان و        گرفتند به ايـن  مي

هاي نخست اسـالمي بـه    كه طي سده "ابيطالب بن علي"نوادگان خاندان 
و  نـد ريـزي كرد  را در منطقـه پـي  تشـيع  ِ  گيالن مهاجرت كرده و بنيـان 

علويـان  «هجري حكـومتي تحـت عنـوان     سوم سده دوم مدتي نيز در نيمه
  را تشكيل دادند. »طبرستان

از  -از زمـان اشـكانيان و ساسـانيان   - طبرسـتان فرمانروايان محلـي  
ها  همگي زرتشتي بودند. يكي از اين دودمانهاي ممتاز ايراني و  دودمان

 "فيروز"بود،  "ساساني  قباد"برادر  "جاماسب"نسل از  "گاوباره خاندان"
فرزند فيروز ديگـر فرمانروايـان ايـن منطقـه      "گيالنشاه"نوه جاماسپ و 

فرزنـد گيالنشـاه حـاكم     "گيـل " هـاي نخسـت هجـري    در سـده بودند. 
وارث تخت پدر  "يهدابو"و پس از او پسرش  بود هايي از طبرستان بخش

فرزنـدان و  رويـان گرديـد.   منطقه ار ، فرماند"پادوسبان" ديگرشو پسر 
هايي از طبرستان بودنـد.   هجري حاكم بخش144نوادگان دابويه تا سال 

هـا در   . نوادگان پادوسبان نيز تا قـرن تمام اين شهرياران، زرتشتي بودند
كـه در سـال    كردنـد تـا آن   مقياس كوچكتر بر مناطقي فرمـانروايي مـي  

. 1قـرض گرديدنـد  من "شـاه عبـاس صـفوي   "هجري و بـه دسـت   1006
هـاي   ادوسبانان با حدود هزار سال استمرار، يكي از درازتـرين دودمـان  پ

  باشند. محلي در تمام تاريخ مي

                                                            
، مرعشي،  36،39: 1352، گيالني،  1/172،184،188: 1320اسفنديار،  ابن - 1

  44: 1313، آملي،  14: 1345



  
      زرتشت و زرتشتيان                                                                           62

 وهـاي ايرانـي    يكي ديگر از دودمان "وندي قارن"خاندان اسپهبدان 
ــدان« ــتي   از خان ــديم زرتش ــاي ق ــي» ه ــه  م ــند ك ــه   باش ــان ب نژادش
 -پهلوي در زمان ساسـانيان يكي از هفت خاندان ممتاز -"پهلو سوخراي"

هـايي از طبرسـتان    هجري بر بخـش 226ونديان تا سال  . قارن1رسيد مي
ــد  ــي كردن ــتي داشــتند     حكمران ــن زرتش ــرو دي . و همگــي دل در گ

 "مازيـار "اش  نـوه و  "وندادهرمز"اسپهبد خاندان،  اين افرادترين  شاخص
   .2بودند

ودنـد كـه تـا    ساسـاني ب  نسل قباد شاهزادگاني از "باوندي "دودمان 
هجري و در سـه دوره، بـر منـاطقي از طبرسـتان فرمـانروايي      750سال 

هجري، زرتشتي بودنـد و پـس از آن   227خاندان باوندي تا سال  كردند.
بــه تشــيع روي آوردنــد. در ميــان مهمتــرين پادشــاهان زرتشــتي ايــن 

تـرين پادشـاهان    و در ميان بـزرگ  "اسپهبد شروين باوندي"دودمان، از 
تـوان نـام    مـي  "غازي رستم باوندي اسپهبد شاه"ين خاندان از مسلمان ا

جـد بـزرگ    "كيـوس "توسـط  » كيوسـان «يـا  » كوسـان «برد. آتشكده 
 نوشــيروانخســرو ا"و بــرادر  "قبــاد ساســاني"پســر - دودمــان باونــدي

  .3طبرستان ساخته شده بود زمان پادشاهي قباد در در -"دادگر
تشـتيان بسـياري داشـت.    استان فارس، از ديگر مناطقي بود كـه زر 

هـاي نخسـتين    مردمان فارس و پيرامون آن از همـان سـده  بخش اعظم 
                                                            

  6: 1368حكيميان، - 1
  146- 17/145: 1371اثير، ، ابن 338: 1381مسعودي،  - 2
: 1360شهمردان، ،  2/417،418: 1380خواندمير، ،  29- 25: 1377وي، كسر - 3
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هجري بر دين زرتشتي مانده و اسالم را نپذيرفتند. بـا ايـن كـه در هـر     
شـد امـا    نسل به ميزان قابـل تـوجهي از شـمار زرتشـتيان كاسـته مـي      

 تا قرن دومفارس بيشترين جمعيت زرتشتي را در خود داشت.  همچنان
همچون دوران ساسانيان، هجري، مقر اصلي موبدان و روحانيان زرتشتي 

امامـان  «سـاكن فـارس را   » بهـدينان  پيشوايان «در فارس بود و اعراب، 
و  داشتنيز ادامه  اين رويه تا پايان روزگار صفويه. 1ناميدند مي» مجوس 

ـ   «تا همين اواخر در منطقه الرستان،  ژاد فرمانروايان ايرانـي خـود را از ن
ــدا    ــيالد از خان ــر م ــرگين پس ــر گ ــرج پس ــاطيرياي ــان ن اس  »گودرزي

  .2دانستند مي
 ،تـا سـده پـنجم هجـري     را -از توابع فـارس -كازرون اكثر جمعيت 

و فرمانرواي آنها نيـز يـك زرتشـتي بـه نـام       دادند تشكيل مي انزرتشتي
 »االوليـا  تـذكرة «اثر مشـهور خـود   در  "نيشابوري عطار"بود.  "خورشيد"

و از  "خورشـيد "كـه نـوه    "كـازروني   شـهريار   ابواسـحاق   شيخ" درمورد
شـيخ در منبـري از زرتشـتي    « نويسـد:  ميمسلمان شده بود،  زرتشتيانِ

  .»3ز مردمان كازرون اندوهگين استبودن بيش از نيمي ا
از جملـه  گونه بود. اين شهر تا زمـان صـفويه    در يزد نيز اوضاع بدين

كه  . همچنانيان را در خود جا داده بودبسياري از زرتشت مناطقي بود كه
 ،پـس از اسـالم   نشـين ايـران اسـت.    امروز نيز بزرگترين استان زرتشـتي 

شـدند.   »كالنتـر «زرتشتيان براي اداره امور خود داراي منصبي بـه نـام   
                                                            

  188: 1381بويس،  مري- 1
   124: 1360شهمردان،  - 2
  527تا:  عطارنيشابوري، بي - 3
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داشـت كـه    »حكومت مجوسيان«ستي به نام دولت مركزي نيز معموال پ
ـ    مستقيم بـا كالنتـرِ   ود. معمـوال اختيـاراتي نظيـر    زرتشـتي در ارتبـاط ب

ستاندن خراج و جزيه از زرتشتيان را كالنتر بـه عهـده گرفتـه و سـپس     
 مولـف كـرد.   ها را به رئيس دايره حكومـت مجوسـيان پرداخـت مـي     آن
  :باره آورده است در اين يازده هجريدر قرن  »مفيدي جامع«

 مـن حيـث   ]...[صـفوي   ثـاني  صـفي  وزير در زمان شـاه   بيك قلي اهللا«
گشـت و حكومـت و    ]...[يـزد و توابـع   ]...[دار] حكومـت  [ استقالل، زمام

است عظيم به آن جناب تعليق  الواقع منصبي داروغگي مجوسيان، كه في
  .»1داشت مي

  :گويد ميدر جاي ديگر و 
الحقيقـت   هجري حكومت مجوسـيان يـزد كـه فـي    1079در سال «

ن پنـاه مفـوض   بيك وزيـر غفـرا   القدر به محمدخليل منصبي است عظيم
  2»گرديد.

پيش از اسالم جدا از دين زرتشـتي، بسـياري از    .3در خراسان بزرگ
پيروان اديان مانوي و بودايي نيز باشـنده بودنـد. همچنـين در مقيـاس     

عيسـوي و برهمـايي نيـز داراي معابـد      كمتر، اديان مهرپرستي، نستوريِ
هـايي   ن، بخشاي بوده و پيرواني داشتند. پس از سقوط ساسانيا پراكنده

هاي  تر بوده و به بيابان و هوايي گرم  از سرزمين خراسان كه از لحاظ آب
                                                            

  406: 1385، بافقي مستوفي - 1
  758: 1385، بافقي مستوفي - 2
علي به بايد توجه داشت كه منظور از خراسان بزرگ، تمام سرزمين خراسان ف- 3

  بود. افغانستان، پاكستان، تركمنستان و تاجيكستانهاي بزرگي از  همراه بخش
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مورد توجه اعراب قرار گرفته و شماري از  حجاز شباهت بيشتري داشت،

قبايل بدوي حجاز، به خراسان كـوچ كردنـد. بـا ايـن حـال خراسـان از
شـت.هـايي دا  مهمترين مناطقي بود كه براي اسـتقالل ايـران، جنـبش   

آفريد، استادسيس و... كه زرتشـتيان نيـز در هاي ابومسلم، مقنع، به قيام
هاي پررنگي داشـتند، همگـي در حـوزه جغرافيـايي ها نقش برخي از آن

خراسان بزرگ شكل گرفت. با تصرف منطقه به دست سـامانيان؛ زمينـه
مناســبي بــراي رشــد و احيــاي فرهنــگ و ادب پارســي شــكل گرفــت.

اي بزرگ زمان سامانيان، زرتشتي بود.از شعر "دقيقي"
نشـين تا سده سوم هجري از مراكـز مهـم زرتشـتي    شهر سمنان نيز

بايزيــد"بــود. عطارنيشــابوري در جريــان بــازگويي روايــاتي مربــوط بــه 
داسـتاني را بـازگو ،سـوم هجـري   قـرن عارف نامي مسـلمان   "بسطامي

1»نـاري ز«تـا   رفتبازار  با جماعت، بهكند كه او براي همرنگ شدن  مي

.2نمايدتهيه 
هاي نخست هجري بسيار زيـاد در سيستان شمار زرتشتيان در سده

همچنـان دارايپس از ورود اسالم بـه ايـران،   ها  بود و اين شهر تا مدت
بـر سيسـتان   اعـراب  در هنگام تازشزرتشتي بود.  جمعيتشمار زيادي 

رواي زرتشتيِفرمان "رستم پسرايران "، در نيمه نخست سده اول هجري
اما نهايتا شكست ؛ايستادگي كرد مهاجمينسيستان به شدت در مقابل 

.3پذيرفت را خورده و پرداخت باج و خراج ساليانه به اعراب

بستند. ريسماني كه زرتشتيان بر كمر مي- 1
132تا:  عطارنيشابوري، بي - 2
82: 1381تاريخ سيستان، - 3
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در اردبيل، تـا قـرن دوازده هجـري    » آتشگاه«تمامي اهالي روستاي 
زرتشتي بودند و يك آتشكده آناهيتا نيز در روستا موجود بـود. در سـال   

در  "ميرمحمد سميع بن ميرمحمـد "جري سيدي عارف، به نام ه1135
. از كـرد روستا ساكن شده و مردمان منطقه را تشويق بـه اسـالم آوردن   

قـرن پـيش،    . تـا نـيم  دادآن پس آتشكده نيز به مسجد، تغييـر كـاربري   
اي مربـوط بـه تـاريخ روسـتا موجـود بـوده كـه اكنـون از          نبشـته  پوست

  .1يستسرنوشت آن اطالعي در دست ن
هــاي كوهســتاني و منــاطقي نظيــر   در كردســتان، مردمــان ناحيــه

 "شـهمردان رشـيد  "انـد.   هجـري زرتشـتي بـوده   842تا سال  »اورامان«
و سفري كه » تاريخ كردستان«زرتشتي، با بررسي كتاب كهن  پژوهشگر

فتگوهـايي كـه بـا بوميـان     شش دهه پيش، به منطقه داشته و پس از گ
 بيشـتر دويست سال پيش نيز هنـوز  تا همين  معتقد است كه، انجام داد

  .2اند زرتشتي بوده ،مردم اورامان
اما جدا از زرتشتياني كه در تاريخ پـس از اسـالم در گوشـه و كنـار     
ايران ساكن بودند، زرتشتيان در خارج از فالت ايران نيز داراي جمعيتي 

 ،خـارج از ايـران   نشـين  بودند. از مهمترين منـاطق جغرافيـايي زرتشـتي   
در اوايـل سـده دوم   گفته شد،  نيز همانگونه كه پيشترهندوستان است. 
در خراسـان، كـه خـود را از     »سنجان«شهري به نام  هجري، زرتشتيانِ

براي رهـايي از   3دانستند چوبين مي گروه ايراني پارتي و از دودمان بهرام
                                                            

  119:  1360شهمردان،  - 1
  89-88: همو - 2
  189: 1381بويس،  مري - 3
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آزار اعراب مهاجم، ترك وطن كرده و به جنوب كشـور رفتـه، سـپس بـا     
نيـز   . سـلطان هنـد  1فارس به سوي هند رهسـپار شـدند   يجز خلكشتي ا

تـا در بخشـي از گجـرات سـاكن      ها را به گرمي پذيرفت و اجـازه داد  آن
. زرتشتيان آن منطقه را به يـاد زادگـاه خـود در ايـران، سـنجان      2شوند

هـا آتـش    ناميدند و از اين پس با نام پارسـيان هنـد شـهرت يافتنـد. آن    
پـا سـاختند و    كـه از ايـران آوردنـد بـر     هرامـي آتش بمقدس خود را از 

هـا لقـب    تنها آتـش مقـدس آن  » سنجانا بهرامآتشِ «اين  ،سال بعد800
گرفت. اين زرتشتيان همواره در آسايش زيستند و بعدها موبدان بزرگـي  

ــون  ــنگ"چ ـــدين رام"، "داوال نَريوس ــوتن"و  "كـام ــه  "پش ــا ترجم  ب
و متون پهلوي چون  »اوستا دهرخُ«، »يسنا«هايي از اوستا همچون  بخش

بـه  از پهلـوي و اوسـتايي   و...  »پازنـد «، »مينوي خرد«، »نامه ارداويراف«
ايـن   .3حفـظ كردنـد  ند را از خطـر نـابودي   ساسنكريت، اين آثار ارزشم

زرتشتيان به آسودگي و دور از مزاحمت مهاجمين، در هنـد بـه زنـدگي    
دن دهلي به دست سالطين كوتاهي با افتا دوراندر دادند.  خود ادامه مي

  مسلمان، مشكالتي براي زرتشتيان پيش آمـد و بـا تارومـار شـدن ايـن     
، بار ديگر زرتشتيان بـه زنـدگي آسـوده    "تيمورلنگ"سالطين به دست 

 مظفرشـاه "خود ادامه دادند. پس از مـدتي در دوران كوتـاه فرمـانروايي    
شـهرهاي  از  پارسـيانِ يكـي  بسـياري از  سلطان مسلمان گجرات،  ؛"دوم

عـام   خاطر ايستادگي در مقابل ماليات سنگين قتل نشين هند، به زرتشتي
                                                            

  62: 1385 توفيقي، - 1
  478: 1370ناس، نجا - 2
  199،200: 1381بويس، مري - 3
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يكـي از نوادگـان    شدند. اما اين مصيبت كوتاه نيز به زودي پايان يافـت. 
به هند آمده، حكومت منسجمي تشكيل داد كـه بـه    "بابر"تيمور به نام 

ريشـه  مشهور گرديد. گوركانيان با وجـود داشـتن   » گوركانيان هند«نام 
ها زندگي در ايران و نسل به نسـل همنشـيني بـا     مغول، به واسطه سال

زبـان   ،ايرانيان از باب فرهنگي، كامال ايرانيزه شده بودنـد. از ايـن زمـان   
سرزمين به  فارسي در هند به سرعت گسترده شد و فرهنگ و هنر در آن

بـه  هـاي گونـاگون    زمينـه در  بازمانده . هزاران جلد كتابِاوج خود رسيد
جدا از اشـتراكات كهنسـالِ    .زبان فارسي، يادگار اين دوران باشكوه است

چند هزار ساله ميان ايرانيان و هنديان و داشتن ريشه مشترك نژادي و 
نـژاد   به واسطه حضـور حكومـت ايرانـي    پس از اسالم نيزهنديان زباني، 

 در اين سرزمين، با فرهنگ ايراني آشـنا و بـه آن خـو گرفتـه     "انغوري"
بودند، به همين دليل زماني كه حكومت گوركانيان بـه تـرويج فرهنـگ    
ايراني و فارسي در هند برخواست، آن را آشـنا يافتـه و بـدون مقاومـت     

منـدي از تـاريخ هنـد آغـاز شـد. در       پذيرفتند. از اين زمان دوران شكوه
كه خود پادشاهي هنرمنـد  - "اكبرشاه"زمان يكي از نوادگان بابر به  نام 

 فارسـي  ،زبـان رسـمي هنـد    -يفته شعر و ادب و فرهنگ پارسي بودو ش
اي زياد بـود كـه او    گرديد. تاثير پارسيان ِهند بر اكبر شاه به اندازه اعالم

پوشيد و اعيـاد باسـتاني ايرانـي را جشـن      زرتشتيان جامه مي به مانند«
. بسياري از زرتشتيان كرمان و يزد در اين زمان از ايران كوچ »گرفت مي

نسـل بـه نسـل ايـن      در هند پيوسـتند.  خود  كرده و به ديگر هموطنان
ها تا  آن  هاي گذراندند و نواده ، به آسودگي روزگار را ميزرتشتيان مهاجر

آريـايي،   اي به امروز در بمبئي و ايالت گُجرات چون پدران خود، با چهره
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ه تركيب لباس كهن ايراني و مـد روز اروپـايي، بـاكالهي نـازك از پارچـ     
  .1پردازند ي مراسم كهن مزديسنا ميها به برگزار پشمين در آتشكده

از  .مهاجرت زرتشتيان، تنها به كشـور هندوسـتان محـدود نگرديـد    
جا سـاكن   كوچ كرده و در آن جنوب كابلگروهي از زرتشتيان به  قديم،
 »خاندان جاجي«و » خاندان منگل«تا حدود دويست سال پيش،  شدند.

. معتقـد بودنـد  زرتشـتي   همچنـان بـر كـيش    ،ن بودندكه از اين مهاجرا
هـاي هنـدوكش در افغانسـتان     بـه كـوه   زرتشـتيان نيـز  از  گروهي ديگر

همچنـين  . گشـتند مشـهور   »پـوش  سـياه  كافران«و با نام  مهاجرت كرده
در سواحل درياي خـزر در كشـور روسـيه و     از زرتشتيان دسته كوچكي

در نيمـه اول قـرن   گزيدند.  سكني ،اي ديكر در پيرامون مغولستان دسته
بيستم، گروهي از زرتشتيان سـاكن در هنـد، بـه دسـتور كمپـاني هنـد       

در قـاره  » اوگانـدا «بـه كشـور    "زالبائي فقير جي"شرقي، به سرپرستي 
آفريقا فرستاده شدند. بعـد از اضـمحالل قـدرت بريتانيـا، زرتشـتيان در      

يـن كشـور اخـراج    اوگاندا آواره و كمي بعد در كنار ديگـر خارجيـان از ا  
ها به كانادا رفتـه و تحـت    گروهي از آنگروهي به هند بازگشتند،  شدند.

قرار گرفتند و نسل به نسل، تا امـروز  » انجمن زرتشتيان كانادا«حمايت 
برخـي نيـز در اوگانـدا مانـده و در      و كننـد  نيز در آن كشور زندگي مـي 

تشـتيان  جمعيت بومي منطقه حل شدند. در قرن جديـد بسـياري از زر  
به آمريكـا   ، براي بهبود اوضاع اقتصادي و معيشتي،ايران و پارسيان هند

                                                            
  479: 1370ناس، جان - 1
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آميـز و هـوش و نبـوغ     و به واسطه روحيه مسالمت هو اروپا مهاجرت كرد
  .1يافته به گرمي پذيرفته شدند باال، در كشورهاي توسعه

در حدفاصل سقوط ساسـانيان  –گمان بسياري ديگر از زرتشتيان  بي
در ادواري كه در تنگناهـاي سياسـي و اقتصـادي قـرار      -رزمان معاصتا 

ها بـه صـورت    هاي غيرايراني مهاجرت كرده و قرن به سرزمين اند، گرفته
ناشناس مشغول زنـدگي و انجـام آداب و رسـوم اجـدادي خـود بـوده و       

  هنوز نيز هستند.احتماال 

                                                            
  415، 391- 388 ،129 :1360 شهمردان، - 1



                                                   
  

  فرهنگيتاريخ
را بنـابر آيـه ، زرتشـتيان اعـراِب مهـاجم در اوايل سقوط ساسانيان،

چـون مسـيحيان و همهـا در شمار اهـل كتـاب دانسـته و بـا آن 1قرآن
اسـباب مزاحمـت بـا ،گردند. ولي مقاومت ايرانيـانيهوديان برخورد مي

 و، پيـدايي نهضـت شـعوبيه در شـهرهاي گونـاگون هـاي پيـاپي شورش
واعـراباي كه ميان عرب و عجم پديد آمد، باعث شـد تـا كينهمتعاقبا
ــا دادن لقــب الحــادي و بعضــا تمســخرآميز ،انمســلمان زرتشــتيان را ب

شـكنجه و آزار وموردودر زمره كفار قلمداد كرده» 3گبر«و »2زنديق«
حتيبه زودي اين كينه و تمسخر به جايي رسيد كه .4دهندكشتار قرار

پارســي، از ريشـه »مگـوس«كـه معـرب واژه يونـاني  »مجـوس«يواژه

  17حج،- 1
به معناي تفسير كردن است. در دوره ساساني به») زند«(از ريشه» زنديك«- 2

گفتند. چرا كه مزدكيان اوستاي زرتشت را به، زنديك مي"مزدك بامدادان"پيروان
هاي رايج زرتشتي بود. ازكردند كه مغاير با سنتمنحصربفردي تفسير ميشيوه

يا- رواج يافت. پس از اسالم، زنديك» كافر«كم اين واژه به معنايهين روي، كم
خّرم- معرب آن: زنديق زروانيان وبه تمام مزدكيان ( دينان)، مانويان، مهرپرستان، 
غيِر«تمام معتقدان به ايرانِي    شد.، اطالق مي»زرتشتيادياِن 

اطالعات دقيقي در دست نيست اما اين واژه پس از "گبر"واژهاز ريشه كهن- 3
  ).865: 1389اسالم به معناي پيرو دين زرتشتي به كار گرفته شد (عميد،

  478: 1370ناس،جان- 4
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نامي براي اهانت و تمسخر ايرانيان بـه   عنوان به بود،  1»مغ«و  »ماگي«
را در كنـار  » مجوسـان «نويسـنده الفتـوح،   براي نمونـه،  كار گرفته شد. 

خـداي   دشـمنان «در رديـف بزرگتـرين   » و] دروغزنـان  ...[پرستان  بت«
  .  2آورده است» تبارك و تعالي

هـاي   بـا درون شـدن تُـرك    ها،  گيري سختهاي بعدي اين  در سده 
تُركان از جمله اقوامي بودند كه به . اوج خود رسيدبه  ،ي به ايرانسلجوق

محض ورود به فالت ايران، مسلمان شده و بـه زودي بـر اسـالم، بسـيار     
متعصب گرديدند. لذا اوضاع زرتشتيان بيش از پيش بـه قهقهـرا رفتـه و    

(قـرن هفـتم    با ويران شدن كشـور بـه دسـت مغـوالن     يك قرن بعد نيز
و در ادامه،  (قرن هشتم هجري)لنگ  شتارهاي تيموركو سپس  هجري)

الطـوايفي (قـرن    هاي ملـوك  دورانِ بالتكليفي ايران در كشاكش حكومت
تشـديد   بار زرتشتيان در كنار ديگر ايرانيـان،  اوضاع فالكت ،نهم هجري)

بـود كـه در زمـان     اي انـدازه بـه  فشارهاي اين دوران ملتهب دامنه  .شد
هزارسال از پايان روزگار ساسـانيان، زرتشـتيان    با توجه به گذر ؛صفويان

بـار، چشـم بـه     براي رهايي از اين اوضـاع اسـف  برپايه متون سنتي خود 
هـاي   هـا و نوشـته   كه در كتابدوخته بودند ظهور منجي مقدسي  انتظار
در اواخـر هـزاره    فرانسـوي شان وعده داده شده بود. يك گردشگر  سنتي

  نويسد:  اش مي تيان در سفرنامهاول هجري، پس از ديدار با زرتش
                                                            

مغان روحانيون كهن اديان ايراني بودند كه پس از ترويج دين زرتشتي در سراسر - 1
ران، منحصرا به معناي روحانيون دين زرتشتي قلمداد گرديدند. در زمان اي

  گفتند. (مغ+پت) مي» موبد«ها  ساسانيان به آن
    705ق: 1406اعثم،  ابن - 2
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يكي از مهمترين اعتقادات زرتشتيان، ظهـور پادشـاهي اسـت كـه      «
  1.»شان را نجات خواهد داد...  دين

هايي كه در ايـن دوران بـه پارسـيان     زرتشتيان كرمان و يزد در نامه
هند فرستاده بودند، از نزديك شدن زمان ظهـور منجيـان دينـي چـون     

شــادمان بــوده و آمــاده پايــان يــافتن مصــيبت  "پشــوتن"و  "اوشـيدر "
منجيـان،  هزارساله بودند. اما با گذشتن از سال هزارهجري و عدم ظهور 

  .  2اين اميد به ياس بدل گرديد
مـورد   پس از اسالم، به طور مداوم پيروان دين زرتشتيبه طور كلي 

هـايي   گرفتنـد. در زمـان   تحقير و تمسخر اعـراب و مسـلمانان قـرار مـي    
 ت و گواه زرتشتيان مورد تاييد نبوده، گاهي نيز از پوشيدن لبـاسِ شهاد
هـا، عطارهـا،    برخـي از قصـاب   .شـدند  زرتشتي محروم مي مرسومِ سفيد
ها و ديگر اصناف؛ خواه از اعراب مهاجر به ايران و خـواه از ايرانيـان    بغال

 كردنـد.  ِمسلمان شـده، از دادن خـدمات بـه زرتشـتيان خـودداري مـي      
گيران عرب در سده هشـتم مـيالدي (سـده سـوم هجـري) بـه        ماليات«

شـان  نهـا را كنـده و بـه گرد    زرتشتيان اهانت كرده و كمربند مقدس آن
با بداخالقي  ]...[فرمانده عرب«مان دريافت جزيه، زو در » 3.انداختند مي

كرد  گردني با نماينده اهل ذمه در پيش چشمان مردم برخورد مي و پس
 . 4»در مقابل عربِ مسلمان كـامال بـه چشـم بيايـد     ،ها تا پست بودن آن

                                                            
  2/184: 1379شاردن،  - 1
  216- 215: 1381 بويس، مري - 2
  117همو:  - 3
  180همو:  - 4
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و دانسـته را نجـس   زرتشتيان ،برخي از مسلمين آمد كه بسيار پيش مي

كردنـد. در هنگـام هـا خـودداري مـي    از معاشرت و نزديك شدن بـه آن 
مجوسانهاي سخت و غيرمعمول  بر  قضاوت و داوري نيز گاهي مجازات

هـا را هـاي گونـاگون امـالك آن    بهانـه  دادند و در برخي موارد با قرار مي
هـايي بـه رنـگ مجبـور بودنـد جامـه   « . زرتشـتيان 1كردنـد  مصادره مـي 

و حتـي گـاهي كـار بـه» ا با مسلمين اشتباه نشوندعسلي بپوشند ت زرد
 [نيـز]  آداب دينـي خـود  ها را از انجام اعمـال و   آن«رسيد كه  جايي مي
.2»كردند محروم مي

دردنـاكي كـه بـر زرتشـتيان وارد آمـد، دريك نمونه از رويدادهاي 
چندين آتشـكده» هرات«در به وقوع پيوست. هاي نخست هجري،  سده

ها در مجاورت مسجدي قرار داشت. مسـلمانان كه يكي از آن موجود بود
(كه بنا بر تاريخ واقعه كه در قرون اوليه هجـري اتفـاق افتـاده، بايسـتي

درون آتشـكده ريختـه، ،ه اتفاقاكثرا مهاجران عرب بوده باشند) شبي ب
موبدان و نگهبانان را كشتند و سـاختمان آتشـكده را بـه مسـجد وصـل

بـه فرمـانرواي خراسـانبـراي احقـاق حقـوق خـود،     نمودند. زرتشتيان 
شكايت بردند. اما جمعي از قضـات و علمـاي هـرات بـه دروغ، قـرآن را

هـا ن بـه آن سوگند خوردند كه آن مكان از قبل، مسجد بوده و زرتشتيا
پس به فرمان فرمـانروا، زرتشـتيانِ   و ادعاي خسارت كردند! اند افترا زده

117: 1360 شهمردان، - 1
478: 1370 ناس، جان - 2
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شــان را تبــديل بــه مســجد كــرده و  هــاي هــرات را كشــتند و آتشــكده
  .1شان را سوزاندند هاي كتابخانه
، زرتشتيان در نهـان بـه برگـزاري    ها و آزارها با تمام اين خشونت اما
ورسـوم   كوشيدند تـا آداب  ند بوده و ميب خود پاي مناسك دينيِو  مراسم

تا سده  »كركوي«و  »آذرگشنسپ«خود را حفظ كنند. دو آتش مقدس 
در عـراق و فـارس و   «هـاي ديگـر    و برخـي از آتشـكده   2نخست اسالمي

تا سده چهارم » جبال و آذربايجان و ارانكرمان و سيستان و خراسان و 
همچنـان   4حتي آتشكده طبرسـتان تـا سـده پـنجم هجـري     و  3هجري

و   هـا  بـا تمـام سـختي    زرتشتيان روشن و محل رفت و آمد بهدينان بود.
شدند از باورها و رسوم خود به سختي نگهداري  هايي كه متحمل  مرارت
نسك اوستاي ساساني،  21نسك از  14، هاي موجود بنابر آگاهي. كردند

  . 5سده يازده هجري هنوز باشنده بود تا
 همـواره آن،  آتش و عبـادت در پيشـگاه   تآداب ِطهارپس از اسالم، 

گرفـت.   ساسانيان انجام مي راي آن در زمانجا نوعِبدون تغيير نسبت به 
گيـري از آزار مسـلمانان، مناسـك     تنها تفاوت در اين بود كه براي پيش

هاي همگـاني، بـل بـه صـورت پنهـاني و در       خود را ديگر نه در آتشكده

                                                            
 يها كوششكه »تاريخ تباهي فارسيان«ل از كتاب (به نق 124 :1360شهمردان،  -1

  نتيجه ماند.) نگارنده براي يافتن اصل كتاب، بي
  185: 1381بويس، مري - 2
  1/609: 1374مسعودي، - 3
  2/449: 1320اسفنديار،  ابن - 4
  80ق: 1292كيخسرواسفنديار،  - 5
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نوع انجام مراسم دقيقا بسـان پـيش از   دادند.  هايي محقر انجام مي مكان
  شد: اسالم دنبال مي

هايي معطر و تراشيده شده از چـوب صـندل را بـدون لمـس      هيزم«
دادنـد. در هنگـام ايـن كـار      هاي آتش قرار مي مستقيم آن، درون شراره

ــه مــي  ــا و ســرودهاي اوســتايي را زمزم ــراي  دعاه ــين ب ــد. همچن كردن
و بازدم تـنفس، دهـان خـود را بـا      گيري از آلودگي آتش بر اثر دم پيش

دان در مركز يك اتاق انـدروني   پوشاندند. آتش مي »پنام«ماسكي به نام 
قرار داشته و با قطعات چوب صندل ِمعطر، پيوسته افروخته نگاه داشـته  

شد. در هنگام درون شدن به آن اتاق، بايد دسـت و روي خـود را بـا     مي
د) و بخشي از اوستا را تـالوت  گرفتن شستند (وضو مي اي خاص مي شيوه

شدند. مردمي كه نذر و نياز داشتند،  ميوارد اتاق  بهكرده و بدون كفش 
و يك  كردهاي چوب صندل به موبد پيشكش  هديه خود را به همراه تكه

كردند و  سوخته شده را دريافت مي هاي مقدسِ چوب از خاكسترِ  چمچه
  1».ماليدند اي تبرك به صورت خود ميبر

دار و كهـن بـوده و در طـول هـزاران سـال        مناسك بسيار ريشه اين
مغـان   گرفت. برخي از اين آداب حتي مربـوط بـه آيـين ِكهـنِ     انجام مي
ها پيش از زاده شدن زرتشت به طور پيوسـته بـدان    بود كه قرنِباستان 
 مزديسـنا كردند و پس از ظهور زرتشت نيز به وسيله مغان وارد  عمل مي

دليل خارج از بعـد مـذهبي، يـك ريشـه كهنسـال در      . به همين گرديد
فرهنگ ايراني داشته و شايد به همين دليل باشد كه برخي از اين آداب 
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 مقـدس بـا وضـو و ماليـدن خاكسـترِ      هاي همچون درون شدن به مكان
ــان وارد   ــه دســت ايراني ــورت، ب ــه ص ــش ب ــالم آت ــان  اس ــده و ايراني ش

 تُربــتســاجد شــده و ، بــا وضــو وارد امــاكن مقــدس و ممــذهب ِشــيعه
را بـراي تبـرك بـه     »مكه«و  »نجف«، »كربال«هاي مقدسي چون  مكان

  مالند. صورت خود مي
و بـه همـين    1آتش در اوستا به عنوان پسر اهورامزدا قلمداد گشـته 
از همين روي  دليل، در ميان زرتشتيان از تقدس خاصي برخوردار است.

امـا  گيـرد.   آتـش انجـام مـي   تمامِ عبادات زرتشـتيان، در برابـر    است كه
گرفـت،   كه در برابر آتـش انجـام مـي    مراسميترين  همگانيمهمترين و 

 هرمـز روز از فـروردين  « . بامـداد شـد  انجام ميدر نوروز رسومي بود كه 
پــس از اســتحمام و فــروردين) زرتشــتيان  نخســتين روز از مــاه( »مــاه

سـپس طـي    د.شدن به آتشكده درون مي ،هاي نو و پاكيزه پوشيدن جامه
زمزمـه كـرده و   هـايي از اوسـتا و گاتهـا را     مراسمي، موبد آتشكده بخش

پـس از   كردنـد.  همگي سالي موفق و پربركت را از اهـورامزدا طلـب مـي   
 و سپسشد  ميدستان و فقرا صدقاتي داده  نيايش، به تنگ پايان مراسمِ

رور بازديـد و جشـن و سـ   از آتشكده بيرون شده، تا پايان روز به ديـد و  
به صـورت  هنوز مذهبي آن،  هاي بخشاز  جدا اين رسوم،. 2نداختپرد مي

بـه عنـوان مهمتـرين جشـن      و باقي ماندهجشني ملّي در ميان ايرانيان 
  .ايراني، پا برجاست

                                                            
  849، 1/833: 1371ا، اوست - 1
      481: 1370ناس،  جان - 2
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پـس از ،ديگر از باورها و رسوم كهنسال ايرانـي و زرتشـتي   بسياري

ــه داد   ــود ادامـ ــات خـ ــه حيـ ــز بـ ــالم نيـ ــد. از آناسـ ــه نـ ــد: جملـ انـ
،1چـراغ  سـوي  بـه روشـنايي و    سـوري و سـوگندخوردن   چهارشنبه نشج

پسـين هـا (عـالم اَلَسـت)، تـن     فَروشـي  هايي چون باور بـه جهـان   نگرش
، عبــور از خرالزمــان)، فرشــگرد (قيامــت)، هميســتگان (عــالم بــرزخ)آ(

نجـيمنجـي (ظهـور م   صراط)، انتظـار ظهـور سوشـيانت    چينوات (پل پل
و رسومي هسـتند كـه باورها كه همگي، دست موعود) و مواردي از اين

گيري كه وارد اسالم شده و با تاثيرات چشم كهنرفتند، بل مياننه تنها از 
دررا  ايـن مـذهب  زمينه بومي شـدن  ويژه بر مذهب تشيع گذاشتند،  به

.2ايران فراهم آوردند
كه نقش چشمگيري هاي اسالمي از موبدان زرتشتي مشهور در سده

نـام "فرخـزاد "پسـر   "آذرفَرَنبغ"، بايد از زرتشتي داشتنددر بقاي دين 
برد. او موبدي زرتشتي بود كه در زمان خالفت مامون، چند كتاب ديني

و »فرخـزادان   روايـات آذرفرنبـغ  «، »اباليش  گجستك  ماتيكان«همچون 
نـوه– "شـاد  بهـرام "را از خود به يادگار گذاشـت.   »كَرد دين«اثر سترگ 
ــغ ــزرگ زرتشــتي و از  -آذرفرنب ــنْ"فُقهــاي ب ــم گُشْ ــوچهر"، "ج و "من

نيز از بزرگان -شاد هاي بهرام نفر بعدي نوه اولي فرزند و دو- "زادسپرم"
و از زادسـپرم كتـاب »دينـي  دادستان«زرتشتي بودند. از منوچهر كتاب 

غ "باقي مانده اسـت. نـوه زادسـپرم بـا نـام       »زادسپرم هاي  گزيده« فَرَنبـ 
آذربـاد"را بازنويسي كـرد.   »بندهشن«نيز كتاب معروف  "وهيشتان اشه

60: 1385توفيقي،  - 1
477: 1370ناس،  جان - 2
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را  »دينكَـرد «يكي ديگر از اعضاي اين خاندان است كـه كتـاب    "اميدان
و يـك زرتشـتي ديگـر بـه نـام       ه و مطـالبي بـر آن افـزود   بازنويسي كرد

 »ويچـار  گمانيـك  شكند«نويسنده كتاب  "اورمزد داد"پسر  "فرخ مردان"
  .1كن) بود(گزارش گمان ش

در  ،زرتشـتي  دانشـمندانِ  فرهنگـيِ  همچنين بايد از سلسله اقدامات
دانشـمندان ايرانـي   در ميان . ايراني نيز نام برد زنده نگاه داشتن فرهنگ

هـاي   دار جنبش علمي ايـران در دوره اسـالمي بودنـد، بـه نـام      كه پرچم
روزبـه  " ترين اين افراد و بزرگ  از نخستينخوريم.  زرتشتي بسياري برمي

بـود كـه در    »2گور «، از مردمان شهر"مقفع ابن"ه مشهور ب "پسر داذويه
. 3زرتشـتي بـود   مسـلمان شـدن،  پيش از  اوزيست.  سده دوم هجري مي

بسـياري ديگـر از كتـب    هاي زرتشتي، بـه همـراه ترجمـه     كتابترجمه 
ــده از دوران ساســانيان؛  ــه « همچــونبازمان ــه كليل ــاج«، »و دمن ــه ت   نام

ــين«، »انانوشــيرو  ــه آي ــب سيســتان«، »نام ــزدك«، »عجاي ــاب م ، »كت
به دست او انجـام  و... از زبان پهلوي به عربي، » تنسر نامه«، »نامه خداي«

  . 4گرفت
. چـرا كـه   بود ايراني كهنِ ، خدمتي عظيم به فرهنگاين آثارترجمه 

رفت كه اين آثار از بين رفته و  زبان پهلوي، مي شدنِ با فراموش به مرور،
ديگـر  ها بود كـه   همين ترجمه اتكا بربا  ورطه فراموشي سقوط كنند. به

                                                            
    187~185: 1381بويس، مري - 1
 فيروزآباد كنوني - 2
  1/25: 1320اسفنديار،  ابن- 3
  95، 90: 1360شهمردان،  - 4
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  توانستند به نگارش كتـب مهمـي  هاي بعدي  انديشمندان ايراني در سده
 در اثـر سـترگ خـويش    1"بيهقـي  ابوالفضل"مبادرت بورزند. براي نمونه 

مقفع از كتـب   هاي ابن ، با استناد به ترجمه2»تاريخ مسعودي«موسوم به 
هان ايـران  خردمنـدان و پادشـا  دانايـان و  رواياتي از ها و  داستان پهلوي،

بـه   4"تنسـر " ، نامـه مهـم  "اسـفنديار  ابـن "و  3كـرده  بازگوييباستان را 
نشـر  » تاريخ طبرستان«مقفع، در كتاب  ترجمه ابن طبقِرا  5"گُشنَسپ"

  .6داده است
ا زمين داشت، ام مقفع نسبت به فرهنگ ايران با تمام خدماتي كه ابن

فردي متنفـذ در دربـار   انگيز است.  پايان زندگي اين انديشمند بسيار غم
واسـطه هزليـاتي كـه بارهـا      بـه  "معاويـه  بـن  سـفيان "، به نام 7"منصور"

در سـال   نهايتـا  و از او كينـه گرفـت   ،مقفع ماهرانه نثارش كرده بـود  ابن
آمـد،   اي بيرون مـي  مقفع مخفيانه از آتشكده هنگامي كه ابنهجري 142

بـودن، از   مجـوس را به جـرم  ش اعدامتوانست حكم و  و را غافلگير كردا
در آتـش   پيكرش راو  هبريددست و پاي او را منظور،  بدين خليفه بگيرد.

    .8سوزاندند
                                                            

  هجري 456- 370- 1
  .»تاريخ بيهقي« با ناممشهور شده - 2
  126: 1383بيهقي، - 3
  .وبد بزرگ دربار اردشيرپاپكانم - 4
  .فرماندار طبرستان در زمان تغيير حكومت از اشكانيان به ساسانيان- 5
  به بعد1/25: 1320اسفنديار،  ابن- 6
  هجري بر مسند خالفت بنشست.158تا  136دومين خليفه عباسي،. او از - 7
  1/26: 1320اسفنديار،  ابن- 8
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. شـيوه ترجمـه و   بـود » نهضت ترجماني«مقفع از نخستين افراد  ابن
خاصـي  ، اشاوافـزون بـر    نظيـر اسـت.   نثر بليغ او تا به امروز در جهان بي

كارنامـه  «، »سندباد«با ترجمه كتبي چون  "عبدالحميد ابن  آبان "چون 
» كليله و دمنه«و  »كتاب مزدك« ،»كارنامه انوشيروان«، »بابكان اردشير

ــي  ــه عرب ــوي ب ــرام" ،از پهل ــد به ــر  "موب ــاه" پس ــه  "مردانش ــا ترجم ب
بـا ترجمـه تـاريخ ايـران از      "بن قاسـم اصـفهاني  هشام "و  »نامه خداي«

گيري نهضت ترجماني،  بودند كه در شكل از زرتشتياني ي به عربي،پهلو
  .1داشتند بسزايي نقش

 بايــد از ،پــس از اســالم زرتشــتيِي شــعرامهمتــرين از در ادبيــات، 
گـو بـود كـه     سراي پارسي برد. او نخستين شاهنامهنام  "دقيقي طوسي"
، »هشاهنام«در  "بزرگ فردوسي" ها بعد . سالرا سرود» گشتاسپ نامه«

را در فصل مربوط به پادشاهي گشتاسپ، جاي  اشعار دقيقيهزاربيت از 
 شـاعر  "فرخ  صائب بن"از ديگر شعرا و ادباي ايرانيِ پس از اسالم، . 2داد

ــن  اســماعيل"، عصــر امــوي ــه شــعوبيه،  "يسارنســائي ب از ايرانيــان فرق
ـ  بشـاربن "، "ابـوالخير  بـن    ايرانشـاه "، "هيربـد ايرانـي   اسماعيل بن "  ردب

كـه همگـي    باشـند  مـي  "محمد پسر احمدبلخي ابوعلي"و  "طخارستاني
 189(متوفي در  "ماهان بن بهمن ابراهيم بن "همچنين  .زرتشتي بودند

، از زرتشتياني بودند كه در شعر و موسـيقي  "اسحاق"و پسرش  هجري)
» هرمـز «از خانـدان   "يونس بن سليمان" و نوازندگي به شهرت رسيدند.

  .3دگاني بود كه كتابي در زمينه موسيقي نوشتنيز از نوازن
                                                            

  96، 94: 1360شهمردان،  - 1
  »پادشاهي گشتاسپ صد و بيست سال بود«سي: بخش شاهنامه فردو- 2
  96- 94: 1360شهمردان،  - 3
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، از زرتشتياني بود كه در خردسـالي  "آذربايجاني مرزبان  بن بهمنيار"
شاگرد يك دكّان آهنگري بود اما به واسطه هوش و نبوغي كـه داشـت،   

هـا شـاگرد    مسـلمان شـد و سـال     قـرار گرفتـه،   "سـينا  ابن"مورد توجه 
در . 1سفه، منطق و طـب تـاليف كـرد   او كتبي در فل الرئيس گرديد. شيخ

ــازي،  ــاپور "داروس ــن  ش ــاپوري ب ــهل گنديش ــه در  "س ــتان «ك بيمارس
كرد از مشهورترين دانشمندان زرتشتي است. او  خدمت مي» گنديشاپور

را در قرن سوم هجري تحرير نمود كه اين اثر، تا قرن » قرابادين«كتاب 
هـاي اسـالمي    شش به عنوان مرجع مهم داروسـازي در تمـام سـرزمين   

پزشك  "عباس مجوسي بن علي". همچنين 2گرفت مورد استفاده قرار مي
 »طـب الملكـي  «و روانشناس شيرازي قرن چهارم هجري، صاحب كتاب 

  .3 نيز زرتشتي بود
ابوريحـان  "كـه   "ابوالحسـن آذرخـور  "در علم هندسه و رياضـيات،  

ابوسـهل  " و بازنويسي و نقل كرده است،بسياري از مطالب او را  "بيروني
زيسـت و   قمري مـي  هجري380كه در سال  "كوهي  رستم"پسر  "ويجن 

مهندسـان و  از  باشد، مي »المكافي المجسم  مساحة   في «نويسنده رساله 
  .  4بودند نامِ زرتشتي  دانان به رياضي

ــوم انســاتي،  ــن"در عل ــه خــرداذ اب ــو "ب ــدان، م ــب و رخ، جغرافي ادي
اده خراسـان اسـت. او صـاحب    دان ايراني سده سـوم هجـري ز   موسيقي

                                                            
    97: 1360همردان، ش - 1
  : مقدمه1393جنديشاپوري، - 2
  35، 34: 1385الدين شفا،  شجاع- 3
  93: 1360شهمردان،  - 4
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اللهـو «كتبي نظيردر جغرافياست. » المسالك و الممالك«كتاب مشهور
كه شامل موسيقي در عصر ساسـانيان و شـرحي از زنـدگي » و المالهي
،»آداب ســماع«بــود، "ســركش"و "باربــد"هــايي چــوندانموســيقي

از ديگـر و... » الكبيـر فـي التـاريخ «،»جمهرة النساب الفرس و النوافل«
تـاريخ راويكـه  "وهـب بـن منبـه "همچنـين  .1باشـدتحريرات او مـي

كه تاريخ افسـانه عـرب  "گيالنيحماد بن شاپور ديلمي"وبوداساطيري
  .2تباران بزرگ بودند، از زرتشتينمودميرا تدريس

شـناس دانشـمند و سـتاره  "سرخسـي  سـهلفضلبن"در علم نجوم،
. او جـواني زرتشـتي نجمان تاريخ اسـتاز مشهورترين مبزرگ خراساني

و بـه چنـان گرديد، مسلمان"مامون"بود كه پس از استخدام در دربار
هـاي مهـم بـه رسيد كه تمـام عـزل و نصـب خالفتجايگاهي در دربار

گرقـت. فضـل در انديشـه بـود تـا بـا حمايـت از دستور او صـورت مـي 
ت را بـه شـيعيان ، به آرامـي خالفـ "الرضاموسيبنعلي"عهديواليت

منتقل كرده و جنگ و جدل ميان مـدعيان خالفـت را گسـترش دهـد. 
را برپا نمايد. بـا » شاهنشاهي و خسروي عجم«سپس با تضعيف اعراب،

هـايش، مـورد نامـهسازي براين حال، بخت با او يار نبود و پيش از پياده
   .3و به فرمان خليفه، كشته شدسوءظن قرار گرفت

فَرُّخـان بنعمرابوحفص" ،بزرگ زرتشتياز ديگر منجمان حفـص 
هـاي نجـوم و اخـالق و ادب تـاليف بود كه آثاري در زمينه "طبرستاني

  34،35: 1385الدين شفا،شجاع- 1
  94: 1360شهمردان،- 2
  96مو: ه- 3



زرتشت و زرتشتيان            84
"محمـد "نوشته بود. پسـرش   "بطلميوس"هايي بر كتب  كرده و حاشيه

»العمـل باالسـطرالب  «، »المواليـد «، »المقيـاس «هاي  نيز صاحب كتاب
نويسـنده كتـاب "كوشـيار  الحسن  ابي"بود. » االختيارات«و » المسائل«
نيز زرتشتي بود. او در اين رسـاله» المعنونه االبعاد و االجرام  في   رساله«

مساحت زمين، فاصله زمين تا ماه، فاصله خورشيد و ديگر سيارات با هم
"مجوسـي   خسروشـاه "و با زمين، حركت نور و... را محاسبه كرده بـود.  

زبـانزد عصـرزيست و دانش او  صدر اسالم مي در نيز از منجماني بود كه
كار آمدن صفويان و آغاز تاريخ جديد ايـران، همچنـان با روي .1بودخود 

علوم، مشغول بودنـد. تحصيلها به  منجمان بزرگ زرتشتي در رصدخانه
،"صـفوي  حسـين   سـلطان  شـاه "شـناس زمـان    سـتاره  "رستم نجـومي "
از منجمـان "ن كرمـاني مال كـاووس بـن بهمـ   "و  "پسر بهروز هوشنگ"

مــال"و  "مــال بهــروز"، "مــال اســكندر"، "قاجــار آغامحمــدخان "زمــان 
از منجمـان و نـوه مـال كـاووس،    و سومي ؛ اولي پسر و دومي "افالطون
ــي ــه    رياض ــهور دوران قاجاري ــان مش ــيد" ودان ــان "جمش ــنجم زم م

.2اند جمله آن از ،"قاجار شاه  فتحعلي"
، در ميان پارسيان هند نيز دانشـمندانزمين مرزهاي ايرانبيرون از 

نگ "، "رانـا  مهرجـي  ". بسـياري پـرورش يافتنـد   بزرگ زرتشتي  نَريوسـ
و "نريمـان هوشـنگ  "، "چانگا آسـا "، "پشوتن"، "كامدين  رام"، "داوال

شناسـي و ترجمـه كتـب، سـاخت بسيار كسان ديگر كه در زمينه زبـان 

سيد"ردان مطلب فوق را به نقل از نوشته ؛ شهم 94: 1360شهمردان، - 1
آورده است. "محمدكاظم امام

259، 258، 96همو:  - 2
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ميـان ايـن    گمـان در  بـي  هاي فرهنگي، فعال بودند. ها و فعاليت آتشكده
ملقب بـه   "ايهاتَر يمجيل يمانكج"ترين فرد،  ترين و محنرم بزرگ  فراد،ا

 هاي زرتشتي است كه ترين شخصيت برجسته او از .است» يفان  شِيدرو«
و  به ايـران سـفر كـرده   » انجمن اكابر پارسيان«از سوي  ،در زمان قاجار

جلســاتي را بــا  ، بــار زرتشــتيان ايــران اســف وضــعيتپــس از مشــاهده 
پـس  را  »جزيه«و نهايتا موفق شد تا  برقرار نمود "قاجار  شاه ناصرالدين"

برداشته و امكانـات زنـدگي در اختيـار    از دوش زرتشتيان از سيزده قرن 
هايي كه از جانـب زرتشـتيان هنـد     . سپس با كمك اعانهايشان قرار دهد

دو منطقـه   ي دراريبسـ  ي خـدماتي و آموزشـي  بناهـا  ،كـرد  ميدريافت 
 زرتشـتيان  موجبـات رشـد   و نمـود نشين كرمان و يزد احـداث   زرتشتي
  .فراهم آوردرا  ايراني

ر عرصه سياست، بسيار فعال بودنـد.  در ايران معاصر نيز زرتشتيان د
بـود.   نـام دوران صـفويه   از زرتشـتيان بـه   "كرمـاني   اردشير نوشـيروان "

 كـه » مشـروطه  عصر«از فعاالن  "جمشيديان  جمشيد بهمن" همچنين
توانست به عنوان نماينـده زرتشـتيان، وارد  مجلـس شـوراي ملـي اول      

بـود كـه از   از مشهورترين افراد تاريخ معاصـر   "كيخسرو شاهرخ"بشود. 
مجلس شوراي ملي دوم تا يازدهم، به صورت متناوب به عنوان نماينـده  

ــور داشــت.  ــتيان، حض ــرادي زرتش ــين اف ــون  همچن ــد"چ ــروز موب  في
ديگـر  از  "نيكنام  كوروش  موبد"و  "شهزادي  تمسر موبد"،"آذرگشنسپ

زرتشتي هستند كه در قرن اخير، حضور فعاالنه در عرصه هاي  شخصيت
  .  1سياست داشتند
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هـاي بـزرگ ايرانـي در     از برخـي دودمـان   نيـز  در اينجا بايد ذكـري 
اي  كـه داراي ريشـه   هايي خاندان. به ميان آوردهاي نخست اسالمي  سده

  بوده و در جريان فعل و انفعاالت سياسي، مسلمان شدند.زرتشتي 
از ، بودند. نوبختيان خود را "نوبختيان"، ها دودمان اين ترينِ از بزرگ

 "نوبخت". نياي اين خاندان دانستند ميفارس ِ بازماندگان دودمان مغان
. گرديـد مسـلمان   ،دستگاه خليفـه  زرتشتي بود كه با فشارِ نامِ به از مغانِ
شناسـي، ادبيـات،    و بزرگاني در زمينه سـتاره  نانديشمندا ،ان آناندر مي
هـا و   رو دانش رشد يافتند كه دنبالهساالري و دبيري  شناسي، ديوان كالم

جـز يـك يـا دو     نـوبختي  بيشتر افراد خاندانعلوم ايرانيان باستان بودند. 
در ي، عباسـ  يدربـار خلفـا   اين خاندان با راه يافتن بـه  .شيعه بودند نفر،

  .  1گيري داشتند نقش چشم يو پيشرفت تمدن اسالم  گسترش دانش
در زمان  برمكيانبودند.  "برمكيان"هاي مهم ايراني،  از ديگر خاندان
معبـد بـودايي    نسـل متـولي   بـه  هـاي ممتـاز و نسـل    ساسانيان از خاندان

آتشـكده  «. از اين معبد در برخي منابع بـا نـام   بودند» بلخ«در » نوبهار«
خراساني، يكي  در زمان قيام ابومسلم. نام برده شده است» بهرامزرتشتي 

مورد توجـه ابومسـلم قـرار     "برمك  بنخالد "از افراد اين خاندان به نام 
كـار آمـدن    گرفته و پس از اسالم آوردن درون سپاه او شد. بعدها با روي

خليفه عباسي او را در منصـب وزارت خـود    "سفاح ابوالعباس"عباسيان، 
داد. اين شخص به چنان نفوذي در دربار رسده بود كه خليفه جز با  قرار

ته قدرت اين خاندان به حدي فته رفر داد. مشورت او كاري را انجام نمي
كه خليفه تبديل به يك مقام تشريفاتي شده و اداره تمام امور بـه  رسيد 
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كـه از قـدرت روز "الرشـيد  هارون"دست برمكيان افتاد. به همين دليل 

ها را نـابود كـرد. . بسـياري از ون برمكيان به شدت در هراس بود آنافز
هـا بـه عربـي و يوناني يا به دست برمكيان يا با حمايت آن پهلويكتب 

ترجمه شد.
ــي مهــم ديگــري كــه در گســترش فرهنــگ اي   ــان ايران ــيدودم ران

سـامانيان از نـژاد دهقانـان و بودنـد.  "سـامانيان "آفرينـي كردنـد،    نقش
خـود را از "خـدا  سـامان "هـا   ان ايراني بودند. جـد اعـالي آن  زادگ نجيب

دانست. بنيانگـذار فرمـانروايي ايـن خانـدان، مي "چوبين بهرام"نوادگان 
و سـپس "اميراسـماعيل "بـود. پـس از وي بـرادرش     "اميرنصرساماني "

بـه اميران سـاماني  .1كردند ل اين دودمان را رهبري ميفرزندان اسماعي
و آداب و رسوم باستانيفرهنگ  داشتن زبان فارسي، شدت در زنده نگه

در زمـان حكمرانـي "عبـدالرزاق  ابومنصـور ". 2كهن ايراني نقش داشتند
را به »خداينامه« ،»چهار موبد زرتشتي«با كمك  "ساماني احمد بن نصر"

ســرايي بعــدها اســاس شــاهنامه ايــن ترجمــه .ترجمــه كــرد ،زبــان روز
نـام نيز از ديگر شعراي به »دقيقي« و »رودكي«. قرار گرفت »فردوسي«

رشد كردند. سامانيانهاي تحت استيالي  سرزمين بودند كه در
بـومي شـدنِروند نرمِ  همزمان با، پيشرفت روزافزون فرهنگ ايراني

تشيع در ايران را بايد در خدمات بزرگـان ايرانـي جسـتجو كـرد. بـدون
،"رازي زكريـاي "، "سـينا  ابـن "، "بيرونـي  ابوريحـان "شك بزرگاني چون 

104~102: 1383بيهقي، - 1
350~330: 1363گرديزي، - 2
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و... نقـش غيرقابـل   "فـارابي "، "حـافظ "، "نصيرطوسي خواجه"، "خيام"
پـس  پرآشوبِ  تاريخحفظ و نگهداري فرهنگ كهن ايراني، در انكاري در 
  داشتند.    از اسالم،

ـ   خـزش تا سـده سـوم هجـري،     چيرگي اعراب هـاي   ركگسـترده تُ
در قـرن   ايلخانيـان  سلطنتخان و  يورش چنگيزوقي در قرن شش، سلج
تركمانـان در قـرن    سـيطره و  در قرن هشت تاز تيمورلنگ و تاخت، هفت
ها، كشـتارها، لگـدمال شـدن هنـر، نـابودي صـنايع و        با تمام خرابينه؛ 

نتوانست موجبات از بين رفتن فرهنگ ايراني را فراهم ها،  سوزي كتابخانه
بـه  فرهنگ ايرانـي شـده،    مغلوب بودند كه مهاجماناين  كند. بالعكس،

را فرامـوش   و تجـاوز  نشـيني  زبان شدند، فرهنگ باديه مرور زمان فارسي
  .كرده و در فرهنگ ناب و كهنسال ايراني حل شدند
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)1381ايران،  دريايي، تورج، سقوط ساسانيان، (تهران: نشرتاريخ

احمدتفضـلي،-آموزگـار  ترجمه و تصـحيح ژالـه  ، پنجم دينكرد، كتاب
)1386نوبت دوم (تهران: معين، 

. تهـران: انتشـارات فروهـر،يزرتشـت  نيـ د يهاشـم. راهنمـا   ،يرض
1352.  

)، مترجم: عريضي، به اهتمـام:1379دن، ژان، سفرنامه شاردن (شار
تيموري (اصفهان: گلها)

)، متـرجم: دكتـر مهـدي1385الدبن، ايران در اسـپانيا (  شفا، شجاع
سمسار (تهران: نشر گستره)
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 ي (تهـران: نـ يميخ يترجمه تار)، 1357( عتبي، محمد بن عبدالجبار

  )چاپ جعفرشعار
، اسحق ابن ابوبكر ابراهيم محمدابنابوحامد  فريدالدين نيشابوري،  عطار
 ، از اينترنـــت: 12/01/1393االوليـــاء، تـــاريخ اســـتخراج:     تـــذكرة

http://torbatjam.com/modules/PDdownloads/singlefile.php?cid=21&lid=328  
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  نوبت اول (تهران: ميالدنور)
 حصـفا، ذبـي   ة. ترجمميقد رانيدر ا يمزداپرست سن، آرتور. ستنيكر

  .1357 ران،ياهللا. چاپ سوم. تهران: شركت مؤلفان و مترجمان ا
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