
 

  گفتار چهارم

  آمدهايش وپي فقيهان گيري قدرت

: ديديم که اردشير بابکان يک فقيه بود، و دولت در نظريۀ سياسي او داراي دوتا بال بود                

ــي مــي      دومــي در يافــت و  يکــي ســلطنت و ديگــري ديــن؛ کــه اولــي در شــاه و دربــار و ارتــش تَجلّ

وزيـرِ اولِ  ديـديم کـه     و ؛حاکميت از زمان اردشير آغاز شـد        در مغانشرکت  . مؤبدان و آذرگاهها  

 و ريـزي شـد    پـي تـشکيل دولـت ساسـاني    آغـاز  از مغانسازمان و تشکيالت .  بودمغ يک  اردشير

 بـا نهـادنِ تـاج    .گذاري گرديد که تا پايان عمر دولت ساسـاني ادامـه يافـت          بک دولت ديني پايه   

مراســـم «. منبـــع مـــشروعيت ســـلطنت شـــدند  مغـــان دســـت مؤبـــدان مؤبـــد برســـر شـــاپور اول،  بـــه

» تـاج «شاه در مراسم خاصـي      . بود» مراسم بيعت با شاه   «در سنِت سياسي ساساني     » گذاري  تاج

نماينـدگان طبقـات    (را از مؤبـدان و سـپهبدان و سـران کـشور             ) رمز رهبري سياسـِي عـالي کـشور       (

آن را با دست خـودش بـر سـِر      ) ترين مرجع ديني    عالي(مؤبد     مؤبدان گرفت؛ و   تحويل مي ) حاکم

گذاري دردست نداريم، ولي  گونگيِ برگزاريِ مراسم تاج ما گزارش دقيقي از چه   . نهاد  شاه مي 

يکـي حاضـران آن را     آوردنـد، يکـي     مجلـس مـي     رسد که تاج را با تـشريفات خاصـي بـه            نظر مي   به

شـد، و او     تـا بـا ترتيـِب خاصـي بـه مؤبـدان مؤبـد داده مـي                 کردنـد   دسـت مـي     گرفتند و دست بـه      مي

دسـت همـۀ حاضـران برسـِر شـاه نهـاده شـده بـود و          گونـه، تـاج بـه       ايـن   بـه . نهـاد   را برسر شاه مـي      آن

عبـارت   بـه . يافـت  گونه، سـلطنتْ مـشروعيِت دينـي مـي     اين و به. همگي با شاه بيعت کرده بودند 

ان کـشور و بـا مـشارکت و رضـايتِ عملـِي آنهـا بـه                 ديگر، سلطنت را مؤبدان مؤبد در حـضور سـر         

  . داد شاهِ جديد تحويل مي

ملــت بــا در دينکــرد آمــده کــه پادشــاه وظيفــه دارد کــه ديــن بهــي را حفــظ و تقويــت کنــد،      

عدل و مهرباني رفتارکند، وسائل امنيت و آسايش و شادي رعايـا را فـراهم آورد، نيکوکـاري         به

 ايـن بخـشي از عبارتهـاي اوسـتا اسـت کـه در زمـان اردشـير                   .درا تشويق و بـا بـدکاري مبـارزه کنـ          

  . دهندۀ نظريۀ سياسي اردشير بابکان بود بابکان تدوين گرديد و بارتاب

اول در ايـران     ديـن در عهـد اردشـير بابکـان و شـاپور             جنب و جوشـي کـه بـراي بازگـشت بـه           

 تأسـيس   اردشـير همـت     همتعددي کـه در سراسـر کـشور بـ          و مدارس ديني     آذرگاهها راه افتاد، و    به

کننـدگان    و اداره    گران آئين مزدايسنَە    تبليغ متوليان دين و   ي از شمار بسيار شد، مستلزم پيدايش    

نامِ   بهاين امر سبب شد که يک طبقۀ نوين اجتماعي     . پراکنده در کشور بود    و مدارس    آذرگاهها
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  . يران سابقه نداشتدر تاريخ اپيش از آن  در جامعه ظهور کند که )فقاهت(طبقۀ مغان 

عنـوان ابـزاري بـراي سـلطه در اختيـار متوليـان ديـن قـرار                   دانيم، هرگـاه ديـن بـه        چنانکه مي 

ابـزار   اند که در هر زمان و مکاني بـه          نحوي استفاده کرده    گرفته است متوليان دين از اين ابزار به       

مغـان کـه   نوظهـور  طبقـۀ  . شده است چسپ تبديل مي هاي عامِي دين کشِي خودشان از توده   بهره

منظــور نــشر اخالقيــاتِ برخاســته از تعــاليم زرتــشت ايجــاد شــده بــود پــس از    در زمــان اردشــير بــه

ئـي    مغان با تشکيالت تارِعنکبوتي   . جو شد   شاپور اول تبديل به يک کاستِ اقتدارطلب و سلطه        

شـان کمتـر    ئي يافتند که دسـتگاه سـلطه   که در سراسر کشور ايجاد کرده بودند چنان نفوذ و سلطه  

ــود    در کــشور پنداشــتند و بــرآن شــدند کــه    صــاحبان ديــن آنهــا . از دســتگاه ســلطنت ساســاني نب

در عـين برخـورداري از      آنها  .  بر مردم تحميل کنند    دينعنوان ارادۀ     هاي خودشان را به     خواسته

 نـد فکـر افتاد  قرار گرفـت، بـه   امر اردشير و شاپور در اختيار آذرگاهها درآمدهاي موقوفاتي که به  

         دومـين راه درآمـد     . دنـ  راههـاي درآمـد بيـشتري را نيـز بياب          که با استفاده از ايـن فرصـت تـاريخي

 براي حصول آنها    مغان بود که    يبراي اين طبقه ۔عالوه بر درآمد موقوفات۔ نذورات و صدقات         

 عناوين گوناگون بخشهائي از   ه که ب  ندانديش را برآن داشت      و مردم ساده   ابداع کردند هائي    چاره

 بـا شـگردهاي     مغـان . ۔ بپردازند مغان آذرگاه ۔و در حقيقت به      درآمدهايشان را با طيب خاطر به     

هـاي عـامي اسـت، يـک      کشي از تـوده   همۀ اديان تاريخ براي بهره     متوليانِخاصي که مخصوص    

 بـراي پـاک شـدن از گناهانــشان     تــاداشـت   کـه مـردم را وامـي   نــدسلـسله احکـام شـرعي وضـع کرد    

آذرگـاه     بـه  نـد  مقـرر کـرده بود     مغـان گوني کـه    اهاي گونـ    بالغي را تحت نام کفاره    گاه م   هرگاه و بي  

و برخـوردار    سـابقه   بي تشکيالت مغان، با قدرت    ، پس از اردشير بابکان    دو نسل . تقديم دارند 

 دولـت را داشـت و       حالت يک دولـت در     ، در کشور  العاده  و نفوذ معنوي فوق   از امتيازات مادي    

  .در چنگال گرفته بودگر ساساني سرنوشت جامعه را  حکومتخاندانموازات  در

و تــرين   انحــصارطلبيکــي ازدســت   کــشور بــه و قــضاييِ دســتگاه دينــيرياســتِافتــادن بــا 

و  امتيــازات نــام کرتيــر، بــه تــاريخ ساســاني فقيهــانتــرين  تــرين و متعــصب نو خــشاقتــدارگراترين 

تـر   ۔کـه پـائين  اش  رسيد؛ و چنانکه کرتير در سنگنبشتهخود يشترين حد ب  به ۀ مغان طبقاختياراتِ  

ــد۔   ــدامات او همــه   تــصريح مــي خــواهيم خوان ــد، اق ــه  کن ــاتگون ــراي    وامکان ــانقــدرت را ب  مغ

   .ه است را بر رويشان گشودفعاليت در سراسر کشورراههاي همۀ  و ارمغان آورد به

  اختالفاِت مذهبِي مغان و آشفتگي اوضاع سياسي کشور . ۱

 مزدايـسن و ايجـاد ديـن        مذاهبِ  به تالشي که اردشير بابکان براي وحدت بخشيدن         رغمِ  به
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 ناهيـدي و   بـا شـکلهاي گونـاگونِ     و مذاهب کهـن مزدايـسنَە  ، پس از اانجام داد رسمي در کشور    

ــان نيرومنــد و پرنفــوذ ماندنــد، و در هــر نقطــه از کــشور يکــي از      ميترايــي و آذريِ  خــويش همچن

جــا مغــان  جــا مغــانِ مــذهب آذري، يــک  يــک١؛ بــر افکــار مــردم تــسلط داشــت  مــذاهب مزدايــسنَە

 سـپهبدان و سـپهداران و       .راي تـسلط بودنـد    جا مغان مـذهب ميترايـي دا        مذهب ناهيدي، و يک   

کردنــد کــه مــذهب  شــهرداران نيــز از مــتن مــردم بودنــد و در منطقــۀ خــويش از مــذهبي پيــروي مــي

 هميــشه ۔شــان حکــم ماهيــت خــاص تــاريخي  بــهمــدعيانِ توليــتِ ديــن ۔  از آنجــا کــه .مــسلط بــود

دد برآمـد کـه عقائـد     شـاپور اول درصـ  مغـان پـس از   هر بخش از   ،)و هستند (اند    هانحصارگرا بود 

تَجلّي ايـن تـالش در فعاليـت بـراي     . مذهبي خود را تحت نام دين اصيل در کشور گسترش دهد         

مراکز قدرت از   هرکدام ازمغانِچونکه .  با مذاهب گوناگونش شکل گرفت   مزدايسنَە ديننشر  

  و درصــدد تبليــغ و گــسترش آن نــدکرد مــذهب مخــصوص مــردم آن نقطــه از کــشور حمايــت مــي   

هـاي گونـاگون فقـاهتي پديـد           حـوزه  مغـانِ ، درنتيجـۀ آن نـوعي رودررويـي مـذهبي           ندمذهب بود 

 حکـومتگران آمد که بر افکار حکومتگران محلـي نيـز تـأثير نهـاد و اخـتالف مـذهبي را در ميـان                       

اول هرکـــدام در بخـــشي از کـــشور حکومـــت  فرزنـــدان شـــاپوربـــرادران و ازآنجـــا کـــه . دامـــن زد

ــه کــرد، هــر يــک از آن  مــي ــرِنوبــۀ خــود   هــا ب ــأثير زي  مــذهب منطقــۀ خــويش قــرار گرفــت و    مغــانِ ت

پـس از درگذشـت شـاپور اول، رقابـت          . درون خاندان سلطنت کشانده شد      اختالفات مذهبي به  

 ادامــه يافــت و ســالهاقــدرت ميــان فرزنــدان او دولــت را در راه نابــساماني سياســي ســوق داد کــه  

همچنـين رهبـران مـذاهب      رقيـب و  سـپهدارانِ . دکشور و دولت را در معرض خطر جـدي قـراردا          

 سـوي  بـه زدند و   دامن مياختالفاتْ  بهشان افکنانه  اقدامات تفرقه  در کشور با       مختلف مزدايسنَە 

آيـد کـه ايـن امـر      از نوشـتۀ کرتيـر چنـين برمـي     .رفتنـد  ناپذير و خطرناک پيش مـي     يک مسير آشتي  

   . استتوسط کرتير سرکوب شده ر زمان بهرام دوم برخي از آنها د نيز دربر داشته کهنزاعهائي

خـشِن  زمـان رياسـت دسـتگاه دينـي کـشور را در دسـت داشـت، يـک فقيـه                      کرتير که در اين   

                                                 
در درون هرکـدام  . توضيح اين نکته ضرورت دارد که رابطۀ مذهب با دين، رابطـۀ جـزء بـا کـل اسـت                -1

 خـودش را اصـل ديـن، و مـذهبهاي ديگـر را              از دينها چندين مـذهب شـکل گرفتـه اسـت، کـه هرکـدام              

وجــود  ايــن امــر در ديــن اســالم نيــز اتفــاق افتــاده و چنــدين مــذهب بــه . کنــد انحــراف از ديــن تلقــي مــي

اخـتالف فـاحش    . اند که هرکدام مدعي است که او اصل اسالم و بقيه انحراف از اسالم هـستند                 آمده

رگ ســني، شــيعه و خــوارج را در کنــار  شــود کــه مــا ســه مــذهب بــز  مــذاهب اســالمي زمــاني اشــکار مــي 

کـار   هايـشان کلمـۀ مـذهب بـه      درنوشـته »ديـن «جـاي   بـسياري از نويـسندگان مـا بـه    . يکديگر قـرار دهـيم   

نويسند، کـه البتـه غلـط اسـت، و بايـد هرکـدام         مي »يمذهب مسيح « و   »مذهب اسالم «برند و مثالً      مي

  .کار برد از دين و مذهب را در جاي خودش به
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 بنـابر همـان برداشـتي       )هـا   آتَرپـات ( آذربايجـان    اش را نـشر آئـين مغـان          بود که برنامـه    گراانحصار

 در زمان بهرام دوم که دستش براي انجام او .که خودش از تعاليم زرتشت داشت قرار داده بود

ت دســ) ناميــد آنچــه تقويــت ديــن الٰهــي مــي    (هــايش  اقــداماتش بــاز شــد در راه پيــشبرد برنامــه    

کلـي بـا تعـاليم زرتـشت در      هائي را براي نشر دين در پـيش گرفـت کـه بـه              خشونت يازيد و شيوه     به

او حتــي برخــي از رســوم ديرينــۀ مــردم آذربايجــان را ۔کــه رســوم برآمــده از تعــاليم   . تعــارض بــود

کرتيــر، چنانکــه خــودش نوشــته  .عنــوان مــستحباِت دينــي تــرويج کــرد پنداشــت۔ بــه زرتــشت مــي

مؤبـد  مدرسـۀ دينـي بـوده، در زمـان هرمـز اول               معلـمِ  هيربد و است، در اواخر سلطنت شاپور اول       

 و در زمـان بهـرام دوم مؤبـدان مؤبـد کـل      ، شده)قاضي( دادورز  ومؤبددر زمان بهرام اول     ،شده

براي کـشتن مـاني و    صدور فرمان  بهاولبهرام واداشتن  در اوفتواي نقشي که  . است کشور شده 

هـاي   دنبـال آورد، و پلـه      بوبيـت بـسياري در ميـان مغـان بـه           مح شبـراي  تعقيب پيروانش ايفـاء کـرد     

تر را بر رويش گشود، چنانکه در زمان بهـرام   ارات هرچه افزونترقِي هرچه بيشتر و درهاي اختي    

 و ،شـد تبـديل   )ديـن تـرين مرجـِع    عـالي  (گيرنده دربارۀ امور ديـن و قـضاء    تصميم فقيهتنها   بهدوم  

 در ذهـنش داشـت      مـذهِب خـودش   هائي که براي نشر       امهبرنضمن فرماني که از شاهنشاه گرفت       

  ١. دنبال کردکار بسيار و همراه با قدرتِ بسيار  با پشترا

، )نقــش رســـتم ( در اســـتخر اش  در کتيبــه . اســت يادگــار نهـــاده   دو کتيبــه از خــودش بـــه  او

کنـد   شمارد و با افتخار تصريح مـي   انجام داده بوده را برميالٰهي دين   تحکيم کارهائي که براي  

خدمت آنها گماشـته اسـت        مغان را به   که آذرگاههاي بسياري برپا داشته و گروههاي بسياري از        

المنفعه را تشويق و تـرويج      کارهاي عام دهي و خيرات و       ، مراسم صدقه   را نشر دهند   الٰهيتا دين   

 راه درســت درآورده، و همچنــين راهــان را هــدايت نمــوده و بــه کــرده، بــسياري از بــددينان و کــج

ــرويج کــرده     را )٢ درون خانــدانيازدواج(دس  خُواتَــک ــان طبقــۀ مغــان تــشويق و ت . اســت در مي

                                                 
  صـفوي   زمـانِ شـاه عبـاس دوم       مجلـسيِ  و عالمـه      ساسـاني  ان بهرام دوم   زم  شباهت شگفتي ميان کرتيرِ    -1

 و همـراه پـدرش    ايـن تفـاوت کـه کرتيـر ايرانـي بـود ولـي عالمـه مجلـسي لبنـاني بـود                توان يافـت؛ بـا      مي

آنجـا کـه رسـيد، و          تـا رسـيد بـه       بـود   در دربار شـاه صـفوي منزلـت يافتـه          ايران آمده    به مذهببراي تبليغ   

  . در ايران شد و مذهبگير براي دين نخستين تصميم تبديل به

اين واژه کـه    . گوئيم» صلۀ رحِم «عربي    است را به  » دستِ خويش «دس که شکل امروزينش     خواتَک   -2

ــيش   ــاي فقهـ ــدان«معنـ ــران » ازدواجِ درون خانـ ــي   اســـت را ايـ ــاِن غربـ ــارم «شناسـ ــاح محـ ــه » نکـ ترجمـ

شود کـه ازدواج بـا آنهـا در شـرع يهـودي                کساني گفته مي    محارم در فقه يهودي و اسالمي به      . اند  کرده

شـد، و دختـر بـرادر يـا دختـر         در ايران باستان نکاح درون خانـداني تـشويق مـي          . حرام است و اسالمي   

چنـين  . گرفتنـد؛ يعنـي ممکـن بـود کـه دختـري زِن عمـو يـا دايـيِ خـودش شـود            زنـي مـي   خواهر را نيز به   
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فشار  بلکه از   يسنَە با مذاهب مزدا سرکوب سرانِ آئين ماني و ستيزهکرتير در اين کتيبه نه تنها از

دهــد، کــه همــه نــشانۀ تعــصب خــشک يــک فقيــه     هــا و برهمنــان نيــز خبــر مــي   يهــودان و شــمنبــر

بـار       با ظهورِ کرتيـر، بـراي نخـستين        . است  و خشن و خودمحور    گذشت  و بي  اقتدارگرابلندپايه و   

 بروز يافت؛ و هرچند کـه ايـن          پيروان اديان و مذاهب غيرِخودي     فشار بر در تاريخ ايران سياستِ     

خاطر تضادش با روحيـۀ سـازگاري و مـداراگريِ سـنتِي ايرانيـان نتوانـست کـه دوامـي                    سياست به 

نبـشتۀ کرتيـر در     در سـنگ   .دنبـال آورد    آمـدهاي نـاگواري را بـراي کـشور بـه            داشته باشد ولـي پـي     

  :نگاشته شده چنين آمده است» بختَک«که توسط دبيرش ) نقش رستم(استخر 

 …إيـزدان و شاهنـشاه شـاپور خـدمت کـنم            مؤبد، توفيـق يـافتم کـه بـه          من، کرتير، مؤبدان  

من تفويض کرده بود من در زمان چنـد شاهنـشاه    سبب اختياري که شاهنشاه شاپور به    به

ــزدان و شاهنــشاه   بــه. ديــن و شاهنــشاه خــدمت کــردم  در دربــار شاهنــشاهي بــه  عنايــت إي

و در مناطق گوناگون کارهاي بزرگ و شاياني در راه شاپور، من در زمان چند شاهنشاه 

توســـط مـــن آذرگاههـــاي بـــسياري در منـــاطق   بـــه. هـــاي ديـــن انجـــام دادم تحکـــيم پايـــه

اَهـورمزدا و  . ديـن نائـل آمدنـد    سـعادت خـدمت بـه    گوناگون برپا شد، و مغان بسياري به 

ــ      ــراه کـ ــا از گمـ ــريمن و ديوهـ ــدند، و اهـ ــشنود شـ ــن خـ ــدامات مـ ــزدان از اقـ ــردم إيـ ردن مـ

خـاطر خـدمتهاي بزرگـي کـه مـن انجـام دادم، شاهنـشاه                 بـه . بازماندند و پريشان گـشتند    

اقـــدامات تـــو در راه إيـــزدان و مـــا مايـــۀ «: شـــاپور در تأييـــد اقـــدامات مـــن چنـــين فرمـــود

خانــۀ ديــن بايــد . همچنــان بــه اقــدامات ســازنده و شايــسته ادامــه بــده . خــشنودي اســت

 درباري که در زمان شاهنشاه شاپور تهيه و نامۀ ر فرماند» .عظيم و باشکوه ساخته شود  

. مــن داده شــد بــه» هيربــد کرتيــر« لقــب بــه سراســر ســرزمينهاي شاهنــشاهي فرســتاده شــد

. سـلطنت رسـيد     چون شاهنـشاه شـاپور رخـت از ايـن جهـان بربـست فرزنـدش هرمـزد بـه                   

من عطا کـرد؛ و در   هشاهنشاه هرمزد مرا مورد عنايت قرار داد و باالترين مرتبۀ ديني را ب  

او لقــب . ديــن خــدمت کــنم مــن اختيــار داد کــه بــه  دربــار و سراســر کــشور شاهنــشاهي بــه 

خـدمت ديـن مـشغول     من در سراسر کشور بـه     . من داد   به» کرتير، مؤبدِ بزرِگ اهورمزدا   «

ســعادت  شــدم، آذر ورهــران را در منــاطق گونــاگون برپــا داشــتم، و مغــان بــسياري را بــه   

خـدمت    آذرگاههاي بسياري برپا شد و مغان بـسياري بـه         . ائل گردانيدم دين ن   خدمت به 

چون شاهنشاه هرمزد رخت از اين جهان بربست شاهنشاه ورهران          . آنها گماشته شدند  

                                                                                                                             
ازدواجي در فقه يهود و اسالم حرام است؛ ولي نـزد ايرانيـان مثـل ازدواج بـا دخترعمـو و پـسر عمـو يـا            

 بـا تـشويق   پـرور   تعـصب تيـِر کررسـد کـه    نظر مي ه ب.ختر دايي و پسر دايي بود که در اسالم حالل است    د

جامعـۀ ايـران    کـدام از طبقـات ديگـر          خـون هـيچ   خواسته که     گونه ازدواجها در درون طبقۀ مغان مي        اين

 .باقي بمانند» طاهرين«عنوان  وجود نداشته باشد و مغان بهاين طبقه در اين 
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مـن    شاهنشاه ورهران نيز افتخار بزرگـي بـه       . سلطنت نشست   پسر شاپور و برادر هرمزد به     

مت ديـن باشـم و هـر کـاري کـه بـراي       خد عطا کرد تا همچنان در دربار و سراسر کشور به     

آذرگاههاي بسياري برپا گرديد و مغان بسياري … تقويت دين الزم باشد را انجام دهم

نامۀ دربار که در زمان شاهنشاه ورهـران   در فرمان. دين نائل شدند  سعادت خدمت به    به

ــه شــد لقــب   ــر، مؤبــد بــزرگ اهــورمزدا  «تهي ــشاه  . مــن عطــا گرديــد  بــه» کرتي چــون شاهن

سـلطنت رسـيد کـه     رهران رخت از اين جهان بربست شاهنشاه ورهران پـور ورهـران بـه            و

او بـه عنايـت   . کـار اسـت   انديش، و بـسيار درسـت     دل و نيک    شاهنشاهي باايمان و پاک   

خـودش بــاالترين رتبـۀ دينـي را در سراســر     خــاطر سـعادت ابـديِ   اهـورمزدا و إيـزدان و بـه   

مــن اختيــار داد کــه  سيار بــزرگ داشــت، و بــهمــن عطــا کــرد، مــرا بــ  کــشور شاهنــشاهي بــه

او اختيـارات و امکانـاتي بـيش از آنچـه تـا زمـان او               . همچنان در خدمت نشر دين باشم     

مؤبــد و رياســت دســتگاه قــضايي در سراســر  او مقــام مؤبــدان. مــن عطــا کــرد داشــتم را بــه

اگـذار  مـن و    من تفويض کرد، نظارت بـر کليـۀ مراسـم دينـي را بـه                کشور شاهنشاهي را به   

او . مـن سـپرد    يعني آذرگـاهِ اردشـير در اسـتخر را بـه       بانو اناهيتَە   کرد، رياستِ آذرگاه بغ   

مـن   را بـه » مؤبـدِ اهـورمزدا، گزيـدۀ ورهـران بـراي هـدايت مـؤمنين            کرتير، مؤبدان «لقب  

خـاطر خـشنودي اهـورمزدا و          بـه  خـدماتي کـه مـن در زمـان چنـدين شاهنـشاه            … عطا کرد 

مغـان و مـؤمنين   . بـسيار ثمـربخش بـود    انجـام دادم  مزدايـسنَە يـت ديـن     إيزدان براي تقو  

مـردم در سراسـر کـشور شاهنـشاهي بـراي خـدمت             . مزدايسن شامل عنايت الٰهـي شـدند      

ــزدان و آب و آتــش و آفريــدگان نيــِک اهــورمزدا بــيش ازپــيش کمــر       خــشنودگرانه بــه إي

ورمزدا را شـاد، و اهـريمن و        همت بربستند و إيزدان و آب و آتـش و آفريـدگان نيـک اهـ               

هاي آنهـا از      هاي اهريمن و ديوها ممنوع وسوسه       آموزه. ديوها را پريشان و آواره کردند     

ــمنان، برهمنــان، نــسطوريان، مــسيحيان،   . مــردم دور کــرده شــد  فعاليتهــاي يهــودان، شَ

هــا و  صــابئيان، و زنــديکان در کــشور شاهنــشاهي محــدود شــد؛ کنــام ديوهــا و ديوخانــه    

کارهاي بسيار بزرگي انجـام شـد،آذرهاي ورهـران در منـاطق          . بتهايشان برچيده شدند  

دين حاصـل   بسياري برپا گرديد، مغان بسيار زيادي توفيق يافتند که سعادت خدمت به       

کرتيـر، مؤبـدان    «نامـۀ شاهنـشاهي لقـبِ         شاهنشان ورهـران پـورِ ورهـران در فرمـان         . کنند

از آغاز کـار، مـن   .من عطا کرد به» براي هدايت مؤمنينمؤبدِ اهورمزدا، گزيدۀ ورهران     

ــزدان و امــشە  خــاطر اقــداماتي کــه بــراي ســعادت   ســپنتان و بــه کرتيــر در راه خــشنودي إي

ــا دشــواريهاي بزرگــي مواجــه شــدم؛ ولــي امکانــات بــسيار        ابــدي خــودم انجــام دادم ب

اه، بـه آذرگاههـاي     فرمان شاهنش   به. زيادي در اختيار آذرگاهها و مغان ايران قرار دادم        

رسـند، سـر و سـامان      بيرون از مرزهاي ايـران، تـا هرجـا کـه اسـبان و مـردان شاهنـشاه مـي                   

دادم، و تشکيالت هيربدانشان را بازسازي کردم؛ ازجمله در شـهر انتوخيـه، در کـشور                

ســـوريه، در ســـرزمينهاي مـــاوراي ســـوريه، در شـــهر طرســـوس، در کـــشور کيليکـــيە و        
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پتـوکَە تـا گالتـيە، و در          ە، در شـهر قيـصريه، و از کـشور کـت           سرزمينهاي ماوراي کليکـي   

کشور ارمنـستان و گرجـستان و البـانيە، و از دربنـدِ بالَـسکان تـا دربنـدِ االن، و هرجـا کـه                         

من جلو تاراجگري و تخريـب را  . شاهنشاه شاپور با اسبان و مردانش تصرف کرده بود        

، و هرچـه مردمـي غـارت کـرده          گـران را کوتـاه کـردم        گرفتم، دست غـارتگران و تخريـب      

صاحبانــشان بــازدادم و هرچــه تخريــب کــرده بودنــد را بازســازي     بودنــد را بازگرفتــه بــه 

ــردم ــسنَ . کـ ــن مزدايـ ــن ديـ ــشر دادم،     ەمـ ــشور نـ ــر کـ ــن درســـت اســـت در سراسـ ــه ديـ  را کـ

زننـدگان نظـم و امنيـت را سـرکوب      دينان و گمراهان و فاسـدان و بـرهم         خرابکاران و بي  

عنايــت إيـزدان و شاهنــشاه، آذر ورهــران را در   مــن، بـه . درسـت بــازآوردم راه  کـردم و بــه 

خـدمت آذرگاههـا      جاي کـشور شاهنـشاهِي ايـران برپـا داشـتم و مغـان بـسياري را بـه                    همه

بسياري از مـردم    . برگزار گرديد ) ازدواجِ درون خانداني  (دس    بسيار خواتک . گماشتم

هاي ديوها پيـروي   بسياري نيز از آموه. ندايمان گرايش يافت   که ايمانشان استوار نبود به    

کننـده   هـاي گمـراه     کردنـد؛ و در اثـر تالشـهاي مـن آنهـا دسـت از پيـروي از آن آمـوزه                      مي

دهـي و خيـراتِ عامـه و ديگـر مراسـم          مراسـم صـدقه   . برداشتند و از إيزدان پيروي کردند     

  … ر گرديدآنگونه که من بيان داشتم ترويج شد و با شکوه بسيار برگزا ديني به

هاي شاهنـشاه   نامه يادگار نهادم تا آيندگان اگر فرمان  نبشته را از خودم به      من اين سنگ  

شــاپور و ديگــر شاهنــشاهان را ببيننــد بداننــد کــه مــن بــودم کــه شاهنــشاه شــاپور بــه مــن        

داد، و در زمان شاهنشاه هرمزد و شاهنشاه ورهران من » کرتير، معلمِ مدرسۀ مغان« لقب

شـدم، و در زمـان ورهـران پـور ورهـران لقـبِ          » مؤبـد اهـورمزدا     تير، مؤبدان کر«ملقب به   

مــن داده  بــه» کرتيــر، مؤبــدان مؤبــدِ اهــورمزدا، گزيــدۀ ورهــران بــراي هــدايت مــؤمنين   «

  …شد

 مـردي  ۔نبـشتۀ نقـش رجـب نيـز تکـرار شـده اسـت             کـه در سـنگ     ۔ هـا   کرتير را در اين نوشته    

در . آوازه و قــدرت خــويش اســت نــه پرســتندۀ اهــورمزدابينــيم خودشــيفته کــه پرســتندۀ نــام و  مــي

بهـشت و هرکـه بـدکار باشـد      کند که هرکه نيکوکار باشـد بـه     نبشتۀ نقش رجب او تأکيد مي       سنگ

  .داند که اهل بهشت است يقين مي دوزخ خواهدرفت؛ ولي دربارۀ خودش چنان نوشته که به به

 بهـرام کوشانـشاه کـه       شپـسر   و ته شـد  ئـي از ميـان برداشـ         طـي توطئـه     اول  بهرام ۲۷۶در سال   

 کرتير در زمان بهـرام دوم بـيش از پـيش بـراي          . با لقب بهرام دوم برجايش نشست      عهد بود   ولي

جنــگ   کوشــيد کــه بــا سياســت مــشتهاي آهنــين بــهرويــاروئي بــا مخالفــانش کمــر همــت بربــست و

زمـان ايـن بهـرام دوم       اش ديـديم، اوج فعاليتهـاي او در            چنانکه در سنگنبشته   . برخيزد نافرمانان

 اوجگيـري   درپـيِ . سياستهاي او مخالفت سپهداران و مغـانِ مـذاهب ديگـر را برانگيخـت              .بود

بـا حمايـت    سيگانشاه ۔حاکم سيستان و برادر بهـرام دوم۔           هرمز  از سياستهاي کرتير،   نارضايتي
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اپور کـه در عهـد شـ        شـاپور نيـز    پـسر شـورش برداشـت، و نرسـي          سر به بخشي از مغان و سپهداران      

بـا  تخـت و تـاج بـود و           حکومت ارمنستان را داشت و از زمان مرگ شاپور در آرزوي دسـتيابي بـه              

تـاج و تخـت       يـابي بـه     درصـدد دسـت     نيـز   از منصبش کنار زده شده بـود       روي کار آمدن بهرام دوم    

 بهـرام دوم شـورش   . هردوي اينها از مناطقي بودند که مردمشان مذهب ميترايي داشـتند        .برآمد

ش ۔ايــن نيــز بهــرام۔ ســپرد؛ ولــي  دپــسر خــو  را در هــم کوبيــد و حاکميــت سيــستان را بــه سيــستان

 و نارضـايتي از دربـار       ؛کـشور برگـردد      کرتير مانع از آن بـود کـه امنيـت بـه            آميز  خشونت هاي  شيوه

 عوامل همۀ اين آشوبها ۔تا حد بسياري۔ مغان مذاهب مختلـف       .ساساني همچنان ادامه يافت   

کردند و سـپهداران منـاطق خـويش     آميز کرتير مخالفت مي هاي خشونت  يوهکشور بودند که با ش    

ــه     ــم بــ ــشاه و هــ ــشورداري شاهنــ ــتهاي کــ ــد سياســ ــم برضــ ــديگر    را هــ ــا يکــ ــذهبي بــ ــاروييِ مــ رويــ

  .انگيختند برمي

  باِر ارتش ايران ازسر گرفته شدِن تجاوزاِت روميان و شکست خفت. ۲

ــه  ر کرتيـــخـــشونتهاي ــاگوارآن کـ ــاعِآشـــفتگي  و پيامـــدهاي نـ  سياســـي در کـــشور بـــود  اوضـ

 شـاه ارمنـستان در زمـان بهـرام دوم مـردي از      .راه انـداخت  جنگهاي ايران و روم را نيز دوباره به       

 روميـان کـه    .خاندان حکومتگرِ سـنتي ارمنـستان از نـسل شـاهان پـارتي بـود و خـسرو نـام داشـت                     

اد اسـتفاده کـرده مرزهـاي    افت  که در ايران اتفاق ميرخداديهميشه منتظر نشسته بودند تا از هر  

 اقتـدارگرايان  بـه بخـشي از   در ارمنـستان   توسـط جاسوسانـشان  ايران را مورد تجاوز قـرار دهنـد،       

 رقبيـان قـدرت    .۔ برانگيختنـد  شـاه ارمنـستان      ۔ را برضد خسرو  قول حمايت داده آنها     ارمنستان  

، و لـشکر کـشيد  ارمنـستان   شورشيان بـه بهانۀ حمايت از    کاروس به  قيصربرضد خسرو شوريدند،    

رودان  درون ميـــان  پـــس از تـــصرف ارمنـــستان بـــهقيـــصر کـــاروس. خـــسرو از ارمنـــستان گريخـــت

 کـــه گرفتـــار مـــشکالت بهـــرام دوم. هـــاي تيـــسپون جلـــو رفـــت روي کـــرده تـــا پـــشت دروازه پـــيش

سبب محروميت از حمايتِ بخش عظيمي از سپهدارانِ کشور و نـاتوانيِ    ، و ۔به   بود ساخته  مغان

 پس از چند شکسِت که از روميان خورد فاع از تماميت ارضي کشور را نداشت،       توان د  ارتش۔

 منعقد ۲۸۳باري که در سال  طبق قرارداد صلح خفت. قيصر پيشنهاد صلح دهد بهکه مجبور شد 

سالۀ روميان     تالشهاي دويست  . واگذار شد  دولت روم   به ارمنستان و آميدا و حران و نَصيبين         شد

 بار و کشته شدِن به شکستهاي خفتارمنستان و حران و نصيبين که چندين بار براي دستيابيِ بر 

برکت سياستهاي غلـط کرتيـر و شـاهِ پيـرِو او و اختالفـات            اکنون به  ،امپراتورانشان انجاميده بود  

  . ثمر نشست  مذهبِي ايرانيان به
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ســاماني در  بــهدوران سـلطنت بهــرام دوم دوران حاکميــت کرتيــر و مغـانِ پيــرِو او و دوران نا  

نقــش (بهــرام دوم دو نقــش بــر دلِ کــوه از خويــشتن بــر جــا نهــاده؛ يکــي در اســتخر    . کــشور بــود

در ). نزديکــِي کــازرون (نگــارۀ اردشــير بابکــان، و ديگــري در بيــشاپور      در کنــار ســنگ ) رســتم

. او نيـست  وشـي بـراي سـپردن نگـين خـسروي بـه            کدام از اين دو نقش خبـري از حـضور فـره             هيچ

توســط  تيــر ِ مــسلط بــر بهــرام دوم داراي مــذهبي بــوده کــه معتقــد بــه انتقــال ســلطنت بــه    شــايد کر

تـواتن   وشي در اينجا را نمي      عدم حضور فره  . وشي کےخسروِ اساطير به شاهنشاه نبوده است        فره

در . وشـي را گرفتـه باشـد    رسـد کـه در اينجـا آذر جـاي فـره      نظـر مـي   بـه . گونۀ ديگري تفسير کرد     به

تخر، بهرام دوم در رخت و زيور و جالل شاهنشاهي و با تـاجي شـبيه تـاج شـاپور                    نگارۀ اس   سنگ

خاندان (دست در ميان مؤبدان مؤبد و اعضاي خانوادۀ خودش  اول، سوار بر اسب و شمشير به    

مؤبد و يک مؤبدِ ديگر، بانوان خاندان    در اين نقشْ، عالوه بر مؤبدان     . شود  ديده مي ) سلطنتي

نگـارۀ بيـشاپور، بهـرام دوم حکايـت پيـروزيش در يکـي از             در سـنگ  . ندسلطنتي نيز حضور دار   

جنگها ۔که شايد در جنگ با برادرش هرمز در سيستان بـوده باشـد۔ را نقـش کـرده کـه گروهـي              

ســپاهبد نيــز در زيــور و جــالِل ســپاهبدي در برابــر او  انــد؛ و ايــران حــضور او آورده از اســيران را بــه

بـر روي يـک     . شورشـيان نيـز در پـشت سـر او نـشان داده شـده اسـت                ايستاده و فرماندِه اسيرشـدۀ      

بينـيم کـه بـا        نگين بزرگ از عقيق سياه که اکنون در موزۀ ملي پاريس است نيز بهـرام دوم را مـي                  

انـــد، اسبهايـــشان در حـــال تـــاختن  امپراتـــور روم در حـــال جنـــگ اســـت؛ هـــر دو ســـوار بـــر اســـب

 و امپراتور شمشيرهايشان را بـر روي يکـديگر بلنـد        اند، و شاه    گردن شده   يکديگرند و گردن به     به

يــاد گذاشــتن ايــن نقــشها احــساس   انــد کــه بــا بــه  بهــرام دوم و حــاميش کرتيــر خواســته . انــد کــرده

  . اند را نهان بدارند حقارتي که در اثر شکستهاي بزرگ از روميانِ متجاوز داشته

ــود،     ــر برخــوردار ب ــابهــرام دوم کــه از حمايــت کامــِل کرتي  و اختالفــات آشــفتگيهان  در مي

  درگذشت و پسر۲۹۲ و در سال ، سال سلطنت کرد۱۶که در سراسر کشور جريان داشت      مذهبي  

بـا   اما اين نيز    . نشست جايش با لقب بهرام سوم به     )شاهِ سيستان ( بهرام سيگانشاه    عهدش  و ولي 

ايـن نرسـي کـه از    . برضـِد او شـوريد     شـاپور اول     پـسر  نرسي   نام  پيرمردي به .  مواجه شد  ئيرقابتها

طـور مرتـب درصـدد دسـتيابي بـر        برخوردار بود، از مدتها پيشتر به   اناهيتي مذهب   مغانِحمايت  

ئي از ايران تسلط يافته خود را شاهنشاه          تاج و تخت ايران بود و در اين فاصله مدتي هم بر نقطه            

هـاي برجـا    ين سـکه تنها نشانۀ سلطنت او در زمان بهـرام دوم همـ   (ناميده سکه بنام خود زده بود   

  بهـرام  ).کـرده اسـت     دانيم که او در کدام نقطه از کشور سلطنت مي           مانده است؛ و ما دقيقًا نمي     

اسـت  هـائي کـه از او برجـا مانـده       از سـکه . گريخـت شـرق کـشور   به پس از شکست از نرسي      سوم
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 . استهسلطنت مستقل داشت )خراسان يا سيستان( شرق کشور ئي از ناحيه آيد که مدتي بر برمي

  .اين رخدادها نشانگر ازهم پاشيدگي کشور در اثر خشونتهاي مذهبِي کرتير است

در ايــن نقــش، نرســي . برجــا نهــاده اســت) نقــش رســتم(نرســي نقــشي از خــود در اســتخر  

وشـي    نگين خسروي را ۔برخالف سنت اردشير و شاپور و ديگر شـاهان ساسـاني۔ از دسـت فـره                  

کـه  مغـان رد؛ و اين نشانگر آنست کـه او بـا حمايـت آن بخـش از        دا   دريافت مي   اَناهيتَەدخت   غب 

 ايـن   مغـانِ  و حتمـا در زمـان او         ،قدرت دست يافته بوده است      اند به    بوده ناهيديگر مذهب     تبليغ

نوبـۀ خـود بـر     مـذهب خـويش زده باشـند و بـه     فعاليتهائي براي تسلط بخشيدن به      مذهب دست به  

رسـد   نظـر مـي    اين زمان ديگر از کرتير خبري نيست، و به         در   .اختالفات مذهبي دامن زده باشند    

  .که در ميان اين جريانها کشته شده يا درگذشته باشد

رودان و  انـدازي بـر ميـان    قيصران روم که از سدۀ نخست مـسيحي همـواره درآرزوي دسـت         

يــي بودنــد و در رؤياهايــشان خودشــان را ميراثــداران اســکندر   تــشکيل دولــت فراگيــر خاورميانــه

ــي ــد،  مـ ــرام دوم ديدنـ ــار   در دوران پـــس از بهـ ــران گرفتـ ــه ايـ ــدارگرايان  کـ ــاتِ اقتـ ــود در منازعـ  بـ

 .رودان را نيافتنــد ميــان  و فرصــت لشکرکــشي بــهکــشورشان بــا مــشکالتي دســت و گريبــان بودنــد 

جانــب ايــران   هــاي روميــان در کــشورشان ناراضــي بودنــد رخ بــه    مــردم ارمنــستان کــه از مداخلــه  

نشاندۀ روميان ۔که نامش آتَردات و لقـبش اشـک سـوم بـود۔ را بيـرون                برگرداندند و شاه دست   

حمايت ارمنـستان شـتافت؛ لـيکن از       نرسي به . ارمنستان لشکر کشيد    گاليريوس رومي به  . کردند

گاه سلطنتي شـامل شـهبانويش ۔کـه نـامش را ارسـان               گاليريوس شکست يافته گريخت، و خيمه     

مذاکره با روميان شد و پـذيرفت   سي پس از آن مجبور به   نر. دست گاليريوس افتاد    اند۔ به   نوشته

را ) شرق انـاتولي    در جنوب (بخشي از ارمنستان کهين     . سلطنت ارمنستان برگردد    که آتردات به  

اترداد . رسميت شناخت روميان واگذار کرد، و نفوذ روميان در ارمنستان و گرجستان را به نيز به

  .تسلطنت ارمنستان برگش نيز پس از آن به

نهايـت ضـعف    نرسي نيـز بـا سـتيز بـرادر و عموزادگـانش روبـرو بـود و دربـار در زمـان او بـه                

 ايـن هرمـز دوم  . جـايش نشـست   گيري شد و پسرش هرمز به کناره  مجبور به۳۰۱ در سال    او. رسيد

قتـل    او را بـه عربهـا  و شـايع گرديـد کـه    ، شـد تـرور  حيـره  در بيابانهـاي  شـکار  هنگـام  ۳۰۹در سـال  

در ايـن  . شـد آذرنرسي پسر هرمز دوم که جانشين او شده بـود پـس از چنـد مـاه تـرور            . دان  رسانده

ميـدان    در آشـوب و نـاامني فـرو رفـت، و شخـصيتي وجـود نداشـت کـه پـا بـه                   کشورهنگام سراسر   

ارمنـستان و آميـدا و      (بخشي از غرب کـشور      .  برهاند اقتدارگرايانخطر رقابت    نهد و ايران را از    

پـس از   . کرد   تهديد مي  يام را خطر روم   ي غربي  روميان بود، و مرزها    در اشغال ) حران و نصيبين  
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 و سپهداران کشور چنان با يکديگر در اختالف بودند که نتوانستند برسر تعيـين           مغانآذرنرسي  

 ايــن بالئــي بــود کــه   . کــسي در کــشور شاهنــشاه نبــود  ۳۱۰در ســال  .يابنــد اتفــاق نظــر  شــاهيــک 

  . ارمغان آورده بود بهاختالفات مذهبي براي کشور 

رياسـت   بـه نـام آتَرپـاد مِهراِسـپند       بـه  آذربايجـاني    مؤبـد باتـدبير   در ميان ايـن رخـدادها يـک         

کـشور را احاطـه کـرده     خطراتي که از همه سو  . دستگاه ديني کشور و جانشينِي کرتير رسيده بود       

ر معرض خطر قرار  را نيز دمغانبود، نه تنها موجوديت کشور بلکه امتيازات و حتي موجوديت 

فکــر  داده بـود، و ايــن خطــرات چنــان عظـيم بــود کــه بــراي همگــان محـسوس گرديــد و همــه را بــه   

. بست سياسي که خودشان درست کرده بودند افکند ئي براي بيرون آمدن از بن يافتن راه چاره  

 شـدند کـه    بـرآن سـپهداران  و مغـان ئـي کـه آتَرپـاد مِهراِسـپند انديـشيد،             سر انجام باتـدبير شايـسته     

از آنجــا کــه در آن  . نــوعي توافــق و همــاهنگي در تــصميمگيري در ادارۀ کــشور دســت يابنــد     بــه

هــاي مــذهبي وابــسته بــود، رجــال دينــي و    يکــي از جنــاح هنگــام هرکــدام از مــدعيان ســلطنت بــه 

عنــوان  کــه خــود درگيــر رقابــت بــا يکــديگر بودنــد نتوانــستند يــک نفــر را بــه    و لــشکري کــشوري 

ناچار توافق بر اين رفت که کشور را يک شوراي متشکل از سـپهداران         به. ن کنند شاهنشاه تعيي 

 طراز  يک شوراي سلطنت با شرکت مؤبدانِ    ، سياسي دنبال اين هماهنگيِ    به.  اداره کند  مغانو  

در ايــن شــورا . را آتَرپــاد مِهراِســپند برعهــده داشــت   تــشکيل شــد کــه رياســت آن ســپهبداناول و 

مــادرش ۔شــهبانو۔   و سرپرســتيش را بــه هرمــز دوم را شــاه بخواننــدنــوزادتــصميم گرفتــه شــد کــه  

يکـي از پـسران هرمـز دوم در جنـگ     ). م ۳۱۰سـال    (.نام اين نـوزاد را شـاهپور نهادنـد        . بسپارند

قدرت شکست يافت و اسـير و کـور کـرده شـد؛ پـسر ديگـر هرمـز دوم کـه نـامش هرمـز بـود نيـز در                               

مغان و سپهداراني که شوراي سلطنت تشکيل داده . ي شدهمين راه شکست يافته اسير و زندان

فاصـلۀ ميـان مـرگ      . سـلطنت مشترکـشان بـر کـشور ادامـه دادنـد             بهبودند، همدستانه و با همدلي      

 .د بــو و ضـعف دولــت ثبـاتي سياســي در کــشور   اول تــا تــشکيل شـوراي ســلطنت دوران بــي بهـرام 

از ايـن نظـر، دوران يـاد شـده را           . يافـت  مغـان ثباتي را بايـد در سـتيز مـذهبي           عامل اصلي اين بي   

 که بـه برکـِت آن بخـش بزرگـي            دانست »هاي فقاهتي در ايران     دوران جدال مذهبي حوزه   «بايد  

  .از غرب کشور را روميان اشغال کردند

ــل   ــران قبايـ ــعف دولـــت ايـ ــانيِضـ ــستان   بيابـ ــمال عربـ ــي شـ ــشويق مـ ــه    را تـ ــه بـ ــرد کـ درون  کـ

برداري روميان در  توانست مورد بهره ن مهاجرتها مياي. فرات ميانه بخزند  نواحي   سرزمينهاي

وجـه مـشترکي کـه ميـان تازيـان و روميـان وجـود داشـت آنکـه هـردو بـا              . جنگ با ايران قرار گيرد    

 ،در همــين فاصــلۀ زمــاني. ورزيدنــد  خــصومت مــي  ،ويــژه بــا ديــن مزدايــسنَە، آئينهــاي توحيــدي
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بکـر در     بنـي  هـائي از قبايـل      بانهـاي حـران، و تيـره       اِيـاد و تغلـب در بيا       هـاي قبايـل     بسياري از تيـره   

 و بـراي آباديهـا دردسـرهائي    جـاگير شـدند   شمال شرق عربستان و مرزهاي حنوبيِ عراقِ کنـوني    

گذرانـد قـدرت نداشـت کـه اعـراب را از         ايـران کـه دوران ضـعف را مـي          دولت. وجود آوردند   به

 را که عرب داشت کوشيده بود که قبايل تواني که در اختيار هرمز دوم با ارتش کم. منطقه براند

 و رعــب و وحــشت در منطقــه کردنــد مــيآباديهــاي جنــوب عــراق را ويــران و کــشتزارها را نــابود  

  . دست نياورد بهموفقيتي  ايجاد کرده بودند عقب بزند، ليکن 

  بازتدوين اوستاي ساساني برمبناي دين مغان. ۳

همـه   هـاي کـشور بربـادده کـه آن      سـتيزه سـال ۲۷مغان مـذاهب متنـازع ايرانـي پـس از حـدود          

کــشور وارد کــرده بــود متوجــه شــدند کــه تنهــا راه نجــات کــشور همانــا بازگــشت بــه            آســيب بــه 

چونکـه نـشر و پاسـداري آئـين         . هاي کشورداريِ دوران اردشير بابکـان و شـاپور اول اسـت             شيوه

رچوبي مدون و روشن هاي دولت ساساني بود، ضرورت داشت که چا          سرلوحۀ برنامه    مزدايسنَە

  .  تهيه شود تا اختالفات مذهبي از ميان بروددينو تفسيرشده و مورد اتفاق همگان براي 

ــن      ــادآور شــديم کــه مؤبــد تَ ــشتر ي ــه  پي هــاي پراکنــده از   دســتور اردشــير بابکــان نــسخه    ســر ب

آوري کــرد و بــا اســتفاده از آنهــا يــک نــسخۀ    هــاي اوســتا را از نقــاط مختلــف کــشور جمــع   جــزوه

 در آذربايجـان و   مراکـز دينـي شـيز         از روي اين نسخه چندين نسخه تحرير و به        . سمي تهيه نمود  ر

در دوران . و احتماالً مراکز ديني خراسان و خـوارزم و تپورسـتان فرسـتاده شـد        در پارس،   استخر  

  . بودمزدايسنها اساس کار مؤبدان و هيربدان  شاپوراول و جانشينانش اين نسخه

تـرين   يي نداشـت؛ مهـم  آگيـر کـار    همهدينچندين لحاظ براي برقراري يک  هسر ب نسخۀ تَن 

داد بنـابر   هـر مؤبـدي امکـان مـي      اوسـتا بـود کـه بـه      شـدۀ    کهنه بردار بودن زبانِ   علت اين امر تأويل   

اوستا را تأويل يا تحريف کند و براسـاس تفـسيرهايش مـذهب             متن   شخودعقائد و برداشتهاي    

شــده قلمــداد نمايــد؛ زيــرا اوســتاي    مــذاهب ديگــر را تحريــفوبرحــق، خــودش را تنهــا مــذهب 

زباني نگاشته شده بود که در زمان ساسانيان رواج نداشت و براي عموم مناطق کشور   موجود به 

سـليقه و برداشـت و مقتـضاي مـذهب       مـذاهب ايرانـي بنـا بـه    فقهايقابل فهم نبود، و هرکدام از    

 شانحکـم ماهيتـ      بـه  فقهـا عـالوه چونکـه        بـه  ١.کـرد   ميرا تفسير و تأويل       منطقۀ خودش آن   رائج در 

 مـذهبي در تـالش حاکميـت بخـشيدن          هـاي    حـوزه  ، هرکـدام از   بودنـد طلـب      و انحـصار   اقتدارگرا

                                                 
موضوع اختالف مذهبي در زمان اردشير بابکان نيز پيش آمـد و سـبب بـروز اخـتالف نظرهـائي ميـان                       -1

  .سر بازتاب يافته است نامۀ تَن ئي از آن در سند معروف به مؤبدان تپورستان با اردشير شد، که جلوه
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مـذهب خـودش در       دادن بـه   بـود، و درنتيجـه در راه تـسلط        عنوان دين رسمي      بهمذهب خويش     به

هاي موجود اوستا افزوده شـد کـه    راه تأليفات ديگري نيز برنسخه     کرد، و در اين     کشور تالش مي  

آنها رنـگ تعـاليم زرتـشت داده شـده       بود، و بهميترايي، و ناهيدي، اهب آذري حاوي تعاليم مذ  

 مـذهبي  هـاي  حـوزه  را در همۀ   آنهاآورد،    ارمغان مي    به مغانامتيازاتي که سلطۀ ديني براي      . بود

درون دربـار راه      نوبـۀ خـود بـه       هآرايـي بـ     ايـن صـف    .آرايـي واداشـته بـود      صـف     در برابر يکديگر به   

  .دنبال آورد  را به و ضعف دولتيافته بود، و چنانکه گفته شد، آشفتگي سياسي

جـستجوي راه چـاره بـراي پايـان           دوم را پادشـاهي داده بـود بـه         شوراي سـلطنتي کـه شـاپور      

سيار دنبـال مباحثـات و تبـادل افکـار و نظـرات بـ              اختالفات مذهبي و سياسي افتـاد، و بـه          دادن به 

 و يابنــدگيــر اتفــاق نظــر  ايــن نتيجــه رســيد کــه رهبــران مــذهبي ايــران بايــد برســر يــک ديــن همــه  بــه

شــکوه دوران  بدهنــد و کــشور را بــههــم  ســتيز را کنــار نهنــد، و دســت بــه هــاي مــذهبي ايــران ســتيزه

 سهم شير را شوراي سلطنتيترديدي نيست که مغان در . اردشير بابکان و شاپور اول برگردانند   

خود اختصاص داده بودند و با تأثيري که بر روحيـۀ بزرگـان ساسـاني داشـتند قـادر بودنـد کـه                         به

 فقهـاي آوردن شـاپور دوم در ميـان    اتفاق نظـري کـه بـا روي کـار       . ميل خود کنترل کنند     را به   آنان

ي يافـت                آتَرپـاد مِهراِسـپند   . مذاهب مختلف حاصل شده بود در تدوين و تفسير نوين اوستا تَجلـّ

در مقام رياست عاليۀ دستگاه ديني و رياست شوراي سلطنت تصميم گرفت که يک دين مـورد                 

 از او.  پايــدار گــرددکــشور در  آذربايجــان مــذهب مغــانِســلطۀاتفــاق همگــان را تــدوين کنــد کــه  

  برخاســته از ديــنســالهاي گذشــته آموختــه بــود کــه در کــشور بايــد مــذاهبِدردنــاک  رخـدادهاي 

د در ت برسند و يک دين همگاني که همۀ مذاهب را در يک بوته گـرد آور       نوعي وحد   ايراني به 

مِهراِسپند، که نشانگر تجمع دو مذهب برتـر کـشور     شايد اتخاذ لقب آتَرپاد   . کشور شکل بگيرد  

 انجـام گرفتـه   او توسـط هدف خاصـي   بود، از روي تعمدي و نظر به ۔ در او مي ميترايي و   آذري۔

ايـن دو مـذهب را کـه نيرومنـدترين مـذاهب کـشور              ش مغـان    ا اين کـار   خواسته که ب    ، و او مي   بوده

هـدفي کـه از وراي وحـدت          و رهبري ديني خويش را تثبيـت سـازد و بـه            کندبودند با خود دمساز     

  . دست يابد آذربايجان،مذهب مغان  يعني هدف تسلط بخشيدن به،ديني کشور دارد

ــاد ــا توافــق همــۀ     آتَرپ ــه مِهراِســپند ب ــسنَە يــک مجلــس خبرگــان ديــن    فقهــاي بلندپاي زدايم 

ــسنَەتــرين  تــشکيل داد کــه بلندپايــه زدايايــن مجلــس وظيفــۀ.  عــضو آن بودنــدفقيهــانِ مــذاهبِ م 

تـوان گفـت    يـک عبـارت مـي    بـه . تفسير اوستا و تهيۀ نسخۀ مورد اتفاق همگان از اين تفسير بـود      

آذري، ناهيـدي،  (   مزدايـسنَە  هرسـه مـذهبِ   تهيۀ تفسيري از اوسـتا بـود کـه     اين مجلس  وظيفۀکه  

را وحدت بخشد و اختالفات مذهبي را ازبين ببرد و يک دين مـورد اتفـاق همگـان را                   ) ميترايي
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 وجـود  فقهـا اين يک کار بسيار دشوار بود که هيچ راهي جز انجام آن در پيش پاي          . تدوين کند 

ات مـذهبي موجـود از      گرفـت تـا اختالفـ       هر قيمتي شده باشـد انجـام مـي          بايست به    و مي  ،نداشت

  .رفت ميان مي

کار تفسير اوستا وقت زيادي گرفت و اعضاي هيأت نامبرده سالها روي اين امـر مهـم کـار                 

ــافتني مواجــه     گــاه بــا يــک بــن  فقيهــانايــن امــر چنــان دشــوار بــود کــه    . کردنــد بــست خــالص ني

، بــرآن يــيميترا و ناهيــدي گرفتــه تــا آذري مــذاهب مختلــف، از فقيهــانِهرکــدام از . شــدند مــي

بـسياري از   .  در اوسـتا جـاي بدهنـد       زرتـشت عنوان تعـاليم      بودند که تعاليم مذهب خودشان را به      

کردنـد بـراي برخـي ديگـر قابـل قبـول نبـود و برسـر اينهـا                   ارائـه مـي    ؤبـدان معقائدي که برخي از     

د توانـست مـور   برخي از متون مذهبي يا تفسيرها چنان بود که نمي     . شد   لفظي برپا مي   هايجدال

ــرار گ  ــرداتفــاق ق ــين مــواردي تنهــا راه حــلْ   . ي ــه   در چن ــود، و ب نظــر   اســتمداد از خــداي بــزرگ ب

بايست شخص زرتشت حاضر آيد و دربارۀ ادعاهاي رهبـران مـذاهب متعـارض               رسيد که مي    مي

  .يا متن يا تفسير مورد اختالف قضاوت کند

اکنـون نيــز  ه کـنم کــه  تـر کنــيم، ناچـارم اشــار   ذهنمـان نزديــک  بـراي آنکـه ايــن موضـوع را بــه   

  شـديد  چنـان و خـوارج    ان شيعه و سـني       مي اختالف. همين موضوع در ميان مسلمانان وجود دارد      

 يــا گويــد يــا ســني را حــل کنــد و مقــرر دارد کــه شــيعه درســت مــي  اســت کــه بايــد پيــامبر بيايــد و آن

  هــست و خــوارجمتــون دينــي کــه در دســت شــيعه و ســني      کــدام از نــه قــرآن و نــه هــيچ   . خــوارج

ــد در ايــن  نمــي ــان برداشــتن اختالفــات مــذهبي      توانن ــدراه کمکــي بــراي از مي ــرا قــرآن  بکنن ؛ زي

ــردار اســت و مــي   تأويــل ــوان آن ب ــالٌ ذو وجــوهٍ (را از وجــوه مختلــف تفــسير کــرد     ت م؛ فقهــاي)ح 

برســـر . کننـــد خودشــان تأويـــل مــي  عقايــد مـــذهبي   تناســـبِ  قـــرآن را بــه هرکــدام از ايـــن مــذهبها  

هرکـدام از شـيعه و     . تـر اسـت     اسـت، اخـتالف از همـه عميـق         نمـاز  اسالمي کـه     اصلترين   اساسي

ــه  ــه  ســني ب ــارۀ نحــوۀ وضــو گــرفتن هــست اســتناد مــي         تنهــا آي ــرآن درب ــي   ئــي کــه در ق ــد، ول جوين

نــه . رود شــمار مــي گيرنــد کــه بــراي ديگــري نادرســت و باطــل بــه نحــوي وضــو مــي هرکدامــشان بــه

ي سـني بـراي شـيعه؛ يعنـي وضـو و نمـاز هرکـدام        وضوي شيعه براي سني درست است و نه وضو       

پــشت ســر کــه تواننـد   کــدام از دوطــرف نمــي نظــر طــرف ديگــر باطـل اســت و از ايــن حيــث هـيچ   بـه 

برســر اوقــات نمــاز نيــز اخــتالف     . يکــديگر نمــاز بخواننــد و بــا هــم در يــک مــسجد گــرد آينــد        

خوانَد و سني پنج وقـت   يوقت نماز م گويد و سه وقت اذان مي گونه است؛ زيرا شيعه سه     همين  به

از . حتي در نحـوۀ نمـاز خوانـدن نيـز اخـتالف هـست             . خوانَد  گويد و پنچ وقت نماز مي       اذان مي 

ضـرورتي در     اگـر هـم گـاهي سـني و شـيعه بنـا بـه              . مساجد سني جدا اسـت       مساجد شيعه از    رو  اين
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ت  و چــون امامــ؛ اســت زودگــذر مــصلحتِيرخــدادي يــک يــآ يــک مــسجد گــرد آينــد ايــن گــردهم 

 اين دومذهب براي پيـروان مـذهب ديگـر جـائز نيـست، هرکـدام از                 کدام از امامان جماعتِ     هيچ

رو است که وقتـي       اين از آن  . دوطرف که پشت سر ديگري نماز بخواند بايد نمازش را قضا کند           

پيـشنماز وضــويش درســت نباشــد نمـاز خوانــدن در پــشت ســر او باطـل اســت، و چنانکــه گفتــيم،    

 همۀ مصلحان  تالشهاي.آيد  ميشمار نظر طرف ديگر باطل به ني و شيعه بهوضوي هرکدام از س

اند ميان شيعه و سني  خواسته که در دوقرن اخير ميدر کشورهاي موسوم به جهان اسالمي ديني 

انــد شــيعه بايــد  گفتــه زيــرا مــصلحان ســني مــي. مانــده اســت نــاموفق ايجــاد کننــدنــوعي نزديکــي 

انـد   خواسـته    مـي  مصلحان شيعه  دست بکشند، و      باورهايشان ئي از   ه سنيان از پار   باورهاينفع    به

کدام از دوطرف حاضر   از ميان برود؛ ولي هيچها اختالف شوند تا تابع فقه اهل بيت ها که سني

انگيـزي کـه وجـود     مـوارد اخـتالف   وحـدت از  خاطر دستيابي به اند به توانسته اند و نمي   شده  نمي

شــعبه  ي فقهــي کنـوني در کــشورهاي اســالمي سـخن از شــعبه  هــا همــۀ حـوزه . دارد دسـت بکــشند 

دارد کـه     درستي مذهب خودش اين عقيده را ابـراز مـي           زنند و هرکدام با يقين به       شدن اسالم مي  

 و مذاهب ديگر همه مذاهب انحرافي است، و هر مـسلماني اگـر     »برحق«مذهب او تنها مذهب     

علـت اصـلي   . کنـد  کـه او از آن پيـروي مـي   بخواهد نجات يابد بايد از همان مـذهبي پيـروي کنـد          

مذاهب اسالمي با مطلق قرار    هاي فقاهتي در هرکدام از      اين تعصب آنست که هرکدام از حوزه      

 که اسالم يعني مذهب او و مذهب او يعني اسالم، غـرق در مطالعـۀ متـون مـذهبي               باوردادن اين   

  و درنتيجــه هرکــدام از پــردازد مطالعــۀ عميــق متــون مــذاهب ديگــر مــي    خــويش اســت و کمتــر بــه  

دهـد کـه بـاور     خـودش حـق مـي    هاي مذهبي از مـذاهب ديگـر اطالعـات انـدکي دارد، و بـه            حوزه

ند درخـور مطالعـۀ عميـق نيـستند، و بهتـر اسـت کـه         ا  داشته باشد که مذاهب ديگر چون انحرافي      

 .خوبي شوند بازآيند و مسلمانان )مذهِب ما به (راه درست پيروانشان دست از آنها بردارند و به

اگــر هــم کــسي از فقهــاي ايــن دو مــذهب درصــدد مطالعــه در متــون فقهــي مــذهب ديگــر برآيــد        

اثبـات    آن بطـالن آن مـذهب را بـه          هدفش يافتن مواردي در اين متون است که بتواند با توسل به           

شـود و     کننـد مزيـد برعلـت مـي         خودشـان مـي     مذاهب بـه    هرکدام از  رهبرانِ تلقينهائي که    .برساند

کتـاب   در) خ۴۱۵متـوفي سـال     (عبـدالقاهر بغـدادي     . يابـد  فات مذهبي همچنان ادامـه مـي      اختال

 مـذهب سـني   جـز  مـذهب  ۷۲( مـذاهب اسـالمي   کليـۀ  پـس از آنکـه       »الفِـرق   بـين  الفَرق«معروفش  

کند که همـه   کوبد و ثابت مي را با دالئل و براهين مي) گفتۀ او هفتاد و سومي است      اشعري که به  

 با دالئل و بـراهين  »در بيان اوصاف فرقۀ ناجيه«ر باب پنجم کتابش تحت عنوان    ند، د ا  برباطل

 تنهـا مـذهب ناجيـه اسـت و هـر مـسلماني بايـد ايـن            »سـنت و جماعـتْ    «کند کـه مـذهب        ثابت مي 
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 عــرب  فقيــه ديگــريــکچنــد ســده پــس از او . مــذاهب ديگــر دســت بــشويد مــذهب را بگيــرد و از

 کـه تنهـا فرقـۀ ناجيـه       کـرده  و با دالئل و بـراهين واضـح اثبـات            نوشته »الحق احقاق«نام    کتابي به 

زمـاني  . نـد ا  هـستند و ديگـران همـه برباطـل         )شـيعيان دوازده امـامي    (» مذهب اهل بيـت   «پيروان  

 االزهر۔ موضوع تالش براي نزديک شـدن        پيشنهاد جامع االزهر و شيخ شلتوت ۔رئيس وقتِ         به

 ايجـاد   )سـازي   مرکِز نزديـک   (نام دارالتقريب   يز به ميان کشيده شد و مرکزي ن       مذاهب اسالمي به  

ولــي چــون . کنــد تــالش شــيعه و ســنيهــاي فقــاهتي مــذاهب  شــد تــا در راه نزديــک کــردن حــوزه 

 از هـائي  پـاره کردنـد عالقـه داشـتند کـه ديگـران از       هرکدام از فقهائي که در اين مرکز شرکت مي    

 و شـيعيان هـم پيـشنهاد        قبـول کننـد،    ازعقائـد مـذهب او را        هـائي   پـاره عقائدشان دسـت بکـشند و       

وحـدت   هـا بايـد از فقـه مـا پيـروي کننـد تـا بـه          اسـت و سـني    » فقـه اهـل بيـت     «کردند که فقـه مـا         مي

امـروز  .  مـذهبي همچنـان بـر منـوال کهـن ادامـه يافـت       شـقاقِ جائي نرسـيد و        اين تالش به   برسيم،

، و هـردو بـراي خودشـان    هـا را »وهـابي «هـا  »شـيعه «کننـد، و    ها را تکفير مـي    »شيعه«ها  »وهابي«

ــامبر   دالئــل و بــراهين واضــح   اثبــات حقانيــت مــذهب خــويش و بطــالن     دراز قــرآن و حــديث پي

شمارند   همۀ مسلمانان را برخطا مي    )ها  حنبلي (»سلَفي«پيروان مذهب   . مذهب خصم را دارند   

نان و  و جديدترين مذهب مسلما که مرکز آن پاکستان است» صحابهسپاِه«. خودشان را برحق و

 اسـت و همـۀ تالشـش        »شـيعه «ترين دشمن      سرسخت رود،  شمار مي   ئي از مذهب وهابي به      شاخه

مذهب خـودش درآورد و ۔بخيـال خـودش۔ مـسلمان      برآنست که شيعيان را از تشيع بازداشته به       

شـبيه سـپاه صـحابه در ايـران     . کنـد  همين خاطر هم رهبران شيعه را در پاکستان ترور مي       کند، و به  

؛ و زنـد  مـي » ناصـبي «هـا انـگِ    همـۀ سـني    سـتيز اسـت و بـه       ۀ سـني  اعتي وجود دارد که شـيع     جمنيز  

 ســني توســط جوخــۀ تــرور مخفــي ايــن گــروه ضدســني  فقيــهدههــا مــا  در زمــان دانــيم چنانکــه مــي

 سني مرعوب شوند و براي مذهب سني در ايران تبليـغ          فقهاياند تا     اشکال فجيعي ترور شده     به

 شـيعه   وران برچيده شـود و همـۀ سـنيان ايـران ۔بخيـال اينهـا۔ مـسلمان         نکنند و مذهب سني از اي     

انــد بــا شــيعيان ســر ســتيز دارنــد، و متقــابال    طالبــانِ حــاکم بــر افغانــستان کــه ســنيانِ وهــابي .شــوند

داننـد و هـر کـاري کـه بـراي         کننـد و درخـور نـابودي مـي          فقهاي شيعه در ايران آنهـا را تکفيـر مـي          

تـوان مثالهـاي     همچنـان مـي  .آنهـا از دستـشان برآيـد خواهنـد کـرد        برچيده کردن بساز حاکميـت      

ــه    ــارۀ مــذاهب و نحل ــه  بــسيار زيــادي درب ــه    هــا و فرق ــازع در اســالم ب  .دســت داد هــاي مــذهبي متن

اختالف شيعيان اسماعيلي و شيعيان دوازده امامي نيـز در حـد تکفيـر متقابـل اسـت؛ و چنانکـه                     

مهوري اسالمي ايران مذهب اسماعيلي را در ايـران         کنندگانِ قانون اساسي ج     دانيم، تدوين   مي

 در  اخـتالف مـذهبي  .انـد  انـد و هـيچ حقـوقي بـراي پيـروانش منظـور نداشـته                رسميت نـشناخته    به
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 فقهــايکــه تحريکــات و تبليغــات    از ســدۀ ســوم هجــري آغــاز شــده و تــا زمــاني   جوامــع مــسلمان 

نيــز همچنــان ادامــه خواهــد هــاي متنــازع وجــود دارد، اخــتالف  تعــصبگراي ايــن مــذاهب و فرقــه

هـا و مـذاهب موجــود مـسلمان کــه در     بنـدي فرقــه  گـروه  امـروز اگــر مـا بخـواهيم بــا توجـه بــه    . يافـت 

ناپـذير    اسـالم متمـايز و متنـازع و آشـتي    سـه  بندي کنيم، بـه   خاورميانه وجود دارند اسالم را تقسيم     

اعيلي؛ سـوم اسـالم     اسالم شـيعۀ اثناعـشري؛ ديگـر اسـالم شـيعۀ اسـم            يکي  . دست خواهيم يافت  

 ديگر سر سازگاري ندارد و نخواهـد داشـت   دو اسالمِ اسالم با   سهکدام از اين      هيچ. سني سلفي 

.  اسـالم خـودش نشـسته اسـت        کردنگير     اسالمهاي ديگر و همه    نابودسازيِآرزوي   و هرکدام در  

 شـوند و   مـي هـائي تقـسيم   نحله ها و   فرقه  ها هم در درون خودشان به     »اسالم«ليکن هرکدام از اين     

هرکدام . گاه از ميان نخواهد رفت ناپذيري دارند که هيچ    درون خودشان نيز منازعات آشتي     در

ــران مــذهبي          ــامبر وآراي کالمــي و فقهــي رهب ــرآن و احاديــث پي ــوني از تفــسيرهاي ق ــا مت از اينه

جوينـد و حقانيـت خـويش و بطـالن ديگـران را               آنهـا اسـتناد مـي       خودشان در دسـت دارنـد کـه بـه         

حـدي عميـق کـرده اسـت          رسانند، و اين متون چنان است که شکاف ميان آنها را به             اثبات مي   به

گاه پرشدني نخواهد بود و اختالفها همچنان ادامه خواهد يافت؛ مگـر آنکـه شخـصيت              که هيچ 

نيروي تدبير شخـصيتي همچـون        مِهراِسپند در خاورميانه ظهور کند و به       پرقدرتي همچون آتَرپاد  

د و اسـالم ديگـري را از درون آنهـا    ، همه اسالمهاي موجـود را در يـک بوتـه گـرد آور      راج  اردوي

  .؛ که البته اين نيز در اين مرحله از تاريخ بشري نشدني استبيرون بکشد و مسلط گرداند

در اواخر سدۀ سوم و دهۀ آغـازينِ سـدۀ چهـارم    رو آوردم تا وضعيتي که    اين حاشيه را ازآن   

مذهب مزدايسنە در     مغانِ متوليِ سه  . هب ايراني بود را تفسير کرده باشم      گريبانگير مذا مسيحي  

العــاده زيــرک و باتــدبير بــود،   آتَرپــاد مِهراِســپند کــه مــردي فــوق . ايــران چنــين وضــعيتي داشــتند 

تـرين مؤبـد را کـه همـه تقـوايش را معتـرف باشـند تعيـين کننـد تـا او بـراي                          پيشنهاد کرد که بـاتقوا    

خـدا اسـتمداد جويـد       درگـاه پروردگـار دعـا کنـد و از           انگيز بـه    وعات اختالف يافتن راه حل موض   

 مـغ برجـسته     هفـت اين منظور، هيأت تدوين اوستا        به. که راه درست را در برابر همگان بگذارد       

 تـن را از ميـان خودشـان برگزيدنـد، و از             سهرا از ميان خودشان انتخاب کردند، و اين هفت تن           

 اتفـاق  اوشـد و همگـان در طهـارت و خلـوص              تـر شـناخته مـي        شايـسته  اين سه تن يکي که از همـه       

   ١.نام داشتراج   مؤبد اردوياو. شدعنوان داور نهايي تعيين  نظر داشتند به

راج از مغان آذربايجان و از وابـستگان بـه آترپـاد مهراسـپند      رسد که مؤبد اردوي    نظر مي   به

توافق   اعتراف داشتند و به راج  اَردوييت  صالح  فقهاي عضو هيأت تدوين اوستا به     . بوده است 

                                                 
  .۳۳/ ۱ :راج نامه  اردوي-١
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.  مقبــول خواهــد بــودناشــدني نظــر و داوريِ او دربــارۀ مــسائل مــورد اخــتالف و حــلرســيدند کــه 

  اخـتالف نظرشـان برسـر      کـه   هربـار   و فقهـاي هيـأت تـدوين اوسـتا         اعتکاف نشـست    راج به   اردوي

را  راج آن ؛ اردويکردند ميرضه راج ع بر اردويرا  شد آن ميبست مواجه  متن يا موضوعي با بن

آســمانها عــروج    بــه او در حــال دعــا و خلــسه و نيــايشِ  روحــشچــون داشــت و ســينه نگــاه مــي  در

کـرد و جـوابش را        وشـي زرتـشت در آسـمانها دريافـت مـي            از فـره  در رؤيـا    کرد، حـل مـسئله را         مي

  .ردندک ، وآنها برطبق نظر او عمل ميآورد براي هيأت تدوين و تفسير اوستا مي

کرسـي نـشاندن     بـراي بـه  شگرِد ماهرانه که يکي از شگردهاي هميشگي فقيهانِ تاريخ اين  

ترين راهي بود کـه در         هرچه بود و هر شکلي که داشت عاقالنه        ١، است سخن و ادعاي خودشان   

شـد   بـرد و سـبب مـي    رسيد و اختالفات مذهبي را از بين مـي        مي ؤبدانمداد    آن شرايط حساس به   

عنـوان   رسـميت بـشناسند و بـه     اعظم عقائد و آداب و رسوم مذاهب يکـديگر را بـه          که آنها بخش  

 شــد دربــر ترتيــب تــدوين و تفــسير ايــن اوســتائي کــه بــه. کننــدتعــاليم زرتــشت وارد اوســتاي نــوين 

عنوان داسـتانهاي دينـي در ايـن     عالوه کليۀ اساطير ايراني به به. گيرندۀ همۀ مذاهب ايراني بود    

المعارفي بـود کـه همـۀ معـارف زمـان را از اسـاطير و       ةُ اين اوستا دائر. ده بودآوري ش  اوستا جمع 

جزايــي و حتــي فنــون  احکــام مــدني و قــوانين و تــاريخ گرفتــه تــا طــب و هندســه و نجــوم و فلــک و

گرفـت، و در چنـدين مجلـد بـزرگ تـأليف شـد کـه           الملـل را دربـر مـي       جنگي و مسائل روابط بين    

بخــشي از ايــن اوســتا همــان داســتانهاي   . شــدتقــسيم ) کتــاب( نــسک ۲۱   بــهموضــوعاتشبنــابر 

. ماقبلِ ماد بود کـه در زمـان مادهـا تـدوين شـده بـود               هاي دورِ ايرانيان و متعلق به       تاريخيِ گذشته 

هـاي     ايرانيان بود که براي سه سدۀ آينـده اسـاس کـار حـوزه              بزرگ دانشنامۀ يتعبير  اين اوستا به  

  .واقع شدکشور   سراسرديني

که هيأت خبرگان تدوين اوستا انجام داد براي ايران ساساني بسيار ارزشـمند بـود؛     کاري  

گذاري کرد، و همۀ مذاهب ايراني را در هم ادغام کرده  را پايه عيار  تمامدينيزيرا يک وحدت   

ــسنَە   زدايگرفتــه تــا آذري و حــاوي کليــۀ معتقــدات ايرانيــان، از    يــک ديــن واحــد را بــا نــام ديــن م 

 کـشور شـد و      مـسلط  سـال آينـده ديـن        ۳۰۰کشور برقـرار نمـود کـه بـراي            را در  ناهيدي،  و ميترايي

  .عنوان بهترين عامل وحدت ملي عمل کرد به

 زيرا او با شگردهاي خودش مانع ؛راج درحد خود ارزشمند بود  اردوي بسيار زيرکانۀکار

                                                 
 مقايسه کنيم با ادعـاي داشـتن نيابـت امـام غايـب، داشـتن رابطـه بـا امـام غايـب، و داشـتن تأييديـه از                      -1

جانب امام غايب توسـط برخـي از فقهـاي شـيعه از زمـان شـاه تهماسـب صـفوي تـا امـروز در ايـران؛ و                         

 .داستانهاي متعددي که در اين زمينه در کتابهاي شيعه آمده است
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 پـس   راج  مـون اردوي  پيرا. انسجام آراي فقهي کمک کرد      تدوين اوستا شد و به     اختالف نظر در  

 انبيــاء داســتانهاي ســاميان شــبيه يهــاي بــسياري برســر زبانهــا افتــاد و از او شخــصيت   افــسانهاز او

هدايت و همراهـي سـروش مقـدس و ديـدار او      راج به    اردوي  روح معراج رفتن   داستان به . ساخت

اني و ميـزان و     مشاهدۀ عرش و کرسي و ملکـوت آسـم         پيشينه و ِن  از آسمانها و ارواح نيکان و بدا      

وشـي زرتـشت،      با فـره   ديدار، و   )اعراف(و بهشت و دوزخ و همشتگان       ) پل صراط (پل چينوات   

در ايــن . نامــه تحريــر شــد  راج نــام اردوي اخالقــي بــه  دينــي در يــک مجموعــۀ کوچــک داســتانيِ  

. ه اسـت شـد  نگاشـته شـيوۀ دلچـسپي     بـه آسـمان  روحـانيش بـه   حکايتهـاي سـفر   اوکتابچه از زبان  

 اسـت کـه در ربـع اول سـدۀ چهـارم                خويش اخالقنامۀ دين مزدايـسنَە     حقيقتِ نامه در  راج  ياردو

شـويم کـه      م متوجـه مـي    کنـي   مـي را مطالعـه      وقتي ما امـروز آن    . رشتۀ تحرير درآمده است     مسيحي به 

بـسيار واالي اخالقـي و انـساني تأکيـد داشـته اسـت کـه                 ئـي از اصـول       بر مجموعـه   نامه  راج  اردوي

م تازگي و طراوت خويش را از دست نداده، و تعاليم اخالقي امروزين نيز چندان چيزي هنوز ه

  . افزايد برآن نمي

نخـستين  .  در آئـين مزدايـسنە شـناخته نبـود         هاي سـدۀ سـوم مـسيحي        نيمهمعراج آسماني تا    

 سـالگي رسـيده   ۱۲سن  گفت پيش از آنکه به کسي که اين موضوع را مطرح کرد ماني بود که مي        

گفـت    مـاني مـي   . او نـشان داده شـده اسـت         آسمان برده شده و ملکوت آسـماني بـه          شد دوبار به  با

راج   اکنـون اردوي  . انـد   آسـمان بـرده     که دوتا از فرشتگان درگاه پروردگار آمده و او را با خـود بـه              

ــا انــدکي دســتکاري       ــا  همــان داســتان کــه در کتــاب مــاني آمــده بــود را ب ارزشــهاي  و متناســب ب

 آذر  ايــزد ســروش وهمــراه ايــزد  بــهنامــه آمــده کــه او  راج در ارداوي. نــي تکــرار کــرد فرهنــِگ ايرا

آســمانها رفتــه و تــا مقــام کبريــا بــرده شــده، و در آنجــا نــور آفريــدگار و جــالل و جمــال کبريــا را   بــه

در آئـين زرتـشت   زيـرا خـدا   (چـشم ببينـد    مشاهده کرده و بدون اينکه هيچ جسمي يا شـکلي را بـه   

 وحـي   او هـي را از منبـع نـور شـنيده و اهـورمزدا بـه              کـالم الٰ  ) شـود   چشم ديـده نمـي      بهجسم ندارد و    

عـالم انـسانها ببـرد و     کرده که مشاهداتش از بهشت و دوزخ و فرجام نيکوکاران و بدکاران را بـه            

 کـه وقتـي انـسان    گفتـه شـده  . بپرهيزنـد نيکي روي آورنـد و از بـدي    براي مردم بازگويي کند تا به     

نـشيند و همـواره ايـن جملـۀ گـاتَە را تکـرار          ميرد روحش تا سـه روز بـر بـالينش مـي             مينيکوکاري  

 خويشتن را در خوشبخت کردن ديگـران جـستجو کنـد       خوشيکس که    حال آن   خوشا به : کند  مي

در بامــداد روز چهــارم، ايمــان و . جويــد مــيو بــراي ديگــران همــان بخواهــد کــه بــراي خويــشتن  

ئي چنان زيبا و جذاب که مثالش را کس در اين جهان نديده و  شکل دوشيزه اعمال صالحش به

دلکـش و خوشـبويم کـه        کـه چنـين زيبـا و         مـن  :گويـد    و مـي   شـود   نخواهد ديد در برابرش ظاهر مي     
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  .بوي خوشم همۀ عالم را فراگرفته است، پندار نيک و گفتار نيک و کردار نيک تو هستم

را ديــد کــه در ميــان بهــشت و ) اعــراف(راج در ســفر آســمانيش ســرزمين همــشتگان  اردوي

دوزخ واقــع شــده بــود و زمينــي همــوار بــود و جمعــي از خاليــق در آن گــرد آمــده بودنــد کــه همــه     

نـد کـه کارهـاي نيـک و بدشـان در      ا گفته شد که اينها مردمي  او  به. يک حالت بودند    يکسان و به  

پايـانش برخـوردار    ي بـي بهـشت خواهنـد رفـت تـا از نعمتهـا        دنيا يک اندازه بـوده اسـت و نـه بـه           

 خواهنـد   مکـان پايـان بکـشند، بلکـه در همـين           دوزخ در خواهند افتاد که عذاب بـي         شوند و نه به   

درخـشيدند و    مـي اختـران  که عالم پندار نيک است مردمي را ديد که مثل اختراندر عالم   .ماند

ي گفتـه شـد کـه     و  تاجهاي درخشنده برسر داشـتند و بـر روي تختهـاي زريـن آرميـده بودنـد؛ و بـه                   

 اند، و نه نماز خوانده نه گاتَە را تالوت کرده شان مزدايسن نبوده اينها در عين اينکه در زندگي    

سـبب   انـد و بـه   اند، ولي کارهـاي نيـک انجـام داده    اند، و نه ازدواج با محارم کرده         نه شاه شده   و

  . اند هاين مقام نائل آمد اند به آنکه پندار و گفتار و رفتار نيکو داشته

م نيـز مردمـي را       عـالَ  آناو در   . م ماهتاب بردند که عالم گفتار نيک اسـت        عالَ   را به  اوسپس  

 کـه  انـد  اوگفتـه شـد کـه اينهـا نيکوکـاراني           بـه  . درخشنده بودنـد    ماهتاب همچونمشاهده کرد که    

 انجــام انــد و ازدواج بــا محــارم را انــد و نمــاز نخوانــده و گــاتَە را تــالوت نکــرده  همزدايــسن نبــود

انــد و از  چنــين مقــامي دســت يافتــه انــد بــه ســبب آنکــه در دنيــا نيکوکــار بــوده  انــد، ولــي بــه نــداده

  . سر خواهند برد گونه آسايش برخوردارند، و براي هميشه در اين سعادت جاوداني به همه

 ينعِلّيـ   اَعلٰيکردار نيک وبهترين که عالم بردند عالم خورشيد  راج را به    اردوي پس از آن  

 خورشـيد   همچـون روايان عادل و نيکـوکردار را ديـد کـه             فرمان  در آنجا ارواح شاهان و     او. است

  . بودند و تاجهاي زرين جواهرنشان برسر داشتندآرميدهدرخشيدند و بر تختهاي زرين  مي

را در مقامهاي مختلف بهشت گردش دادند، و گروههـاي بـسياري از بهـشتيان                 سپس وي 

سـبب    و بـه ،سبب اطاعت از شوهر و حفظ ناموس او زناني را ديد که به   . ديدرا در انواع نعمتها     

 وارد بهـشت شـده بودنـد و    ،پندار نيـک و گفتـار نيـک و کـردار نيـک      داشتن   و   ،قناعت در خانه  

زنان ديگـري را در بهـشت ديـد    . رختهاي زيباي گرانقيمت و جواهرات گوناگون بر تن داشتند       

گوسـفند مواظبـت کـرده بودنـد و بـا            الوده بودنـد و از درخـت و       آتش را نيـ    سبب آنکه آب و     که به 

نيکي رفتار کـرده بودنـد وارد بهـشت     ند بهيحيوانات اهلي که آفريدگان خوب و مفيد اهورمزدا      

زنـــدگي پنـــدار و گفتـــار و  ي کـــه در ايـــننمـــازگزاران و عبادتکـــاران و مزداپرســـتان. شـــده بودنـــد

مردانـي در بهـشت بودنـد کـه در دنيـا      . ديـد  بهـشت     در جاهاي مختلـف    کردارشان نيک بوده را   

ــق دســتور     اوســتا ــي را طب ــر کــرده مراســم دين ــد  زرتــشت را ازب ــري کــرده بودن جنگــاوران و .  رهب
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ســربازان مطيــع و پيروزمنــد، کــشاورزاني کــه بــا کــشت و زرعــشان دنيــا را آبــاد کــرده بودنــد،             

ر نيکــو داشــتند، چوپانــاني کــه  افزارمنــداني کــه صــنعتها ســاخته بودنــد و پنــدار و گفتــار و کــردا   

چارپايان و گوسفندان را پرورش و افزايش داده آنها را از آسيب گرگ و دزد و درنده و سـرما و                   

درنـده و   کـه جـانوران       آنهـا آب و گيـاه داده بودنـد، کـساني            موقـع بـه     گرماي شديد حفظ کرده بـه     

ند، دهگانــان و دهــداراني کــه  را در دنيــا کــشته بودنــد تـا مــردم از گزنــد آنهــا در امـان باشــ  گزنـده 

زمينهــا را آبــاد و پررونــق نگــاه داشــته نهرهــا را پــاک کــرده جويبارهــا کــشيده زمينهــا را پربــار و      

    باغستانها را پرثمر کـرده بودنـد، آموزگـاران و مرهـائي کـه همـواره در     سـان و مربيـان، ميـانجي   د

راج در  همـۀ اينهـا را اردوي  … ،دنيا در تالش ايجاد صلح و از بين بردن اختالفات مـردم بودنـد       

  .شدند کران برخوردار مي بهشت ديد که در مراتب گوناگوني از نعمتهاي بي

هـاي وحـشتناک و عـذاب          که مردم در انـواع شـکنجه       جاهائي را ديد  راج    پس از آن اردوي   

شــديد و در آتــش ســوزان و ســرماي ســوزناک و در ميــان انــواع درنــدگان و گزنــدگان ديوشــکل      

 در سـرماي  مردم ستم کـرده بودنـد و اينـک         شان به    در زندگي   را ديد که   مردانياو  . بودندگرفتار  

دريدنـد و پنـدار و گفتـار     زدند و مي بردند و گزندگان و درندگان آنها را نيش مي      سوزان رنج مي  

زشـتي او      و مهيـب و هولنـاک کـه بـه          بـدچهره شـکل يـک زن ديوشـکل          و رفتار بد هرکدامـشان بـه      

داد و  ر جهــان وجــود نــدارد درآمــده در برابــرش ايــستاده بــود و او را آزار مــي     هــيچ موجــودي د 

کـرد و مواظـب آب     مـي اجـرا خدا را دستورهاي ديدي کسي  يادت هست که وقتي مي    : گفت  مي

داد، تـو   کرد و کارهاي نيـک انجـام مـي    گوسفندان و درختان را حمايت مي    بود تا آلوده نشود و    

اش  کند و او را در خانه ديگران نيکي مي    ديدي کسي به    ي مي کردي؟ يادت هست که وقت      بد مي 

گيـرد و   د و درپنـاه مـي  خورانَ برد و نان مي اش مي   خانه  کند و غريبان و راهگذران را به        مهمان مي 

بـستي تـا    مـسافر و راهگـذر مـي     ات را بر روي مهمـان و        بخشد، تو درب خانه     ديگران مي   هدايا به 

ــو وارد نــشود و   راج مــردي را مــشاهده کــرد کــه اژدهــائي از      اردوي نگــردد؟مهمانــت کــسي برت

رفتند و او را  آمد و مار و کژدم از سر و رويش باال مي رفت و از دهانش بيرون مي مقعدش فرو مي

 گفتند که اين مرد در دنيا عمل لواط انجـام داده و اجـازه داده   او به. زدند گزيدند و نيش مي     مي

کـشيدند، و او   سرش برمـي  مردي را ديد که همواره پوست از. ند آميزش جنسي ک  اوکه مردي با    

قتـل   گنـاه را بـه    گفتند که اين مـرد در حيـاتش يـک انـسان بـي     او به. کشيد در اين شکنجه درد مي 

ــه و     . رســانده اســت  کــرد و   مــيشــيونمــردي در دوزخ همــواره از شــدت گرســنگي و تــشنگي نال

 ايـن مـردي بـود کـه در حيـاتش پـشت سـر مـردم                  .کند  پوست سر و روي خود را با چنگالش برمي        

راج نـشان دادنـد کـه سـطلي و      اردوي مـردي را بـه  . افکنـد  زد و ميان مردم اختالف مـي     حرف مي 
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 وزد  ميــزان مــي کــرد و بــه خــاک و خاشــاک پــر مــي ميزانــي در دســت داشــت، همــواره ســطل را از

فتند که اين مرد در دنيا سـوداگري    راج گ   اردوي به. داد  خورد، و اين کار را پيوسته ادامه مي         مي

زده و گنـدم   مـردم گـول مـي    کرده و پيمانه و ترازويش درست نبوده و در خريد و فروش کاال به           مي

کــرده  فروشــي مــي کــرده تــا وزنــش زيــاد شــود، و گــران را بــا خــاک و شــراب را بــا آب مخلــوط مــي

 اکنـون در  کـرده اسـت و     مـي ناحق مجـازات      حاکم ستمکاري را ديد که در دنيا مردم را به         . است

کردنــد و آزار  حملــه مــي او ميــان دوزخ آويــزان بــود و مارهــا و انــواع جــانوران وحــشي همــواره بــه  

اش افکنـده شـده       حلقـومش بيـرون آمـده برشـانه         را ديد که زبانش از     گير  قاضي رشوه . دادند  مي

کسي را مشاهده . اشتکردند و اين شکنجه هميشه ادامه د پاره مي را پاره بود و دهها درنده وي 

جـايش را خارهـاي تيـز فراگرفتـه بـود خوابانـده بودنـد و                  کرد که بر روي تخت خارداري که همه       

 شديگـر جـانوران گزنـده اذيـت     حـال مـار و کـژدم و    رفتنـد و در ايـن   اين خارها بر پوسـتش فـرو مـي     

تـوجهي   ان بـي نيازمنـد  اين مردي بود که در دنيـا مـال اندوختـه و خيـرات نکـرده و بـه      . کردند  مي

مـردي را ديـد کـه همـواره مـاري بـر دهـانش نـيش           .  را رها کرده مرده بـود      اش  اندوخته بود و    کره

مردي که در دنيا مزد کارگران      . دروغگويي داشته است    او گفتند که اين مرد عادت به        به. زد  مي

انـسان  کـرد در دوزخ مـشغول خـوردن الشـۀ      پرداخت و در پرداخت آن تأخير مي     را سر موقع نمي   

 در سـرما و     گرفته برپشتش   بار بسيار سنگيني  دهنده و بدزبان را ديد که        شخص دشنام . مرده بود 

کـه   که در دنيا پل روي يک رودخانه را خراب کرده بود، کسي       کسي. رفت  گرماي شديد راه مي   

حرمـت شـدن کـس ديگـري شـده بـود، زنـي کـه جـادوگري کـرده                       سـبب بـي    دروغيـنش با سخنان   

ا دادن گواهي ناحقش حقي را از ديگري ضايع کرده بود، انسان شهوتراني کـه               که ب   بود، کسي 

کار ناشايسته زده بود، شخص حريصي که براي جمـع            در راه برآوردن اميال نفسانيش دست به      

زمين کسي ديگر را    ) مرِز(سامانِ  که نشانۀ     کار برده بود، کسي     آوردن مال از راه حرام کوشش به      

  غلــطِشي از آن زمــين را تــصرف کنــد، مــأمور ماليــاتي کــه بــا پيمــايشِ    جابجــا کــرده بــود تــا بخــ  

شـکني    بـود، مـردي کـه پيمـان        مقـرر کـرده     کشاورز  بر  و ناحق  زمينهاي کشاورزي ماليات سنگين   

هـا هـزاران سـال دوام      و ايـن شـکنجه   بودنـد  گونـاگون    هـاي   زيـر شـکنجه   کرده بود، همـۀ اينهـا در        

 او. تفصيل آورده اسـت  راج به ن اينها را نيز ارداوي   داستا .شد   و يک لحظه متوقف نمي     داشت

تنـشان نـيش      مـار و کـژدم بـه       زناني را ديد که در ميان آتش از نوک پستانهايشان آويـزان بودنـد و              

تــوجهي کــرده  شوهرانــشان بــي نــد کــه در دنيــا نــسبت بــه ا  گفتنــد کــه اينهــا زنــاني او بــه. زدنــد مــي

زني را ديد که همواره جامهـاي  . اند زنا داده بوده ن به ت نهادهخودشان را در اختيار مرد بيگانه       

دادنــد و او شــيون   خــوردش مــي  ماالمــال از مخلفــات بــدبو و گنديــدۀ شــکم و معــدۀ مــردان را بــه   
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تني کرده  گفتند که اين زن در حالت حيض و ناپاکي در رودخانه آب       . شد  کرد و شکنجه مي     مي

  .و آب را آلوده کرده است

.  وجـود نـدارد  غيـر مزدايـسن   اديـان خـورد کـه در    چـشم مـي     موضوعي بـه   نامه راج  در اردوي 

کند که روح کساني را در بهشت   بلندپايۀ مزدايسن است تصريح ميمغراج که خود يک  اردوي

انـد، و پنـدار و گفتـار و رفتارشـان      اند ولي در دنيا نيکوکاري کـرده بـوده   ديده که مزدايسن نبوده  

معناي اين گفته آنست که اساس نيکـي و بـدي           . اند  سبب وارد بهشت شده    همين  نيکو بوده و به   

کـه   هر انساني نه در داشتن يک دين مشخص بلکه در پندار و گفتار و رفتار نيکو است، و کـسي    

مقايـسه  . ئي که داشته باشد فرجام نيکو خواهد داشت         عقيدهو عر     دين در اينها نيک باشد، هر    

 را با عقايد ديني در اديان سـامي کـه هـرکس پرسـتندۀ خـداي                   ايسنەکنيم اين جنبه از عقايد مزد     

 جاودانه خواهـد زيـست، و هرکـار نيکـي           شکنجۀدوزخ خواهد رفت و در        آن دين نباشد حتما به    

همين جنبه از تعاليم زرتـشت اسـت کـه بعـدها        . که در اين دنيا انجام دهد نيز برباد خواهد رفت         

آورد، و در آن تـصريح شـد کـه انـسان هـر دينـي کـه داشـته باشـد                   وجود    مکتب عرفان ايراني را به    

يــک جهــت اســت و يــک هــدف  خــدا باشــد نيکــو اســت، و دينهــا همــه رويــشان بــه اگــر رويــش بــه

 عرفـاني  هـاي  سرودهاينکه در  .  نيکو در انسانها است    خصلتهايبيشتر ندارند که همانا پرورش      

 خرابات و ميخانـه سـخن رفتـه اسـت، تـالش             دير و کنشت و بتخانه و     همسانِي  همه از     پارسي اين 

 هـر  وکـار عارفان ايراني براي تفسير اين مطلب بوده که انسان يا نيـک اسـت يـا بـد اسـت؛ و نيک               

کيفـر خواهـد    هـر دينـي کـه داشـته باشـد      کار، و بـد پاداش نيکو خواهد ديـد   ديني که داشته باشد     

ايرانيـان بيـاموزد     خواسـته بـه      مـي  راج با نوشتن اين داستانهاي آسماني        منظور آنکه اردوي   .ديد

انـديشِ   که آنچه نيک و بد است گفتار و کردار انسان است نه خود انـسان؛ و يـک انـسان نيـک                  

خـاطر داشــتن اديـان و مـذاهبِ ديگــر تبعـيض قائــل شـود؛ بلکــه       مزدايـسن نبايـد ميــان انـسانها بــه   

آنها است؛ وگرنه يک انسان، آنچه مايۀ تبعيض انسانها است پندار و گفتار و کردار نيک و بِد              

بــسا . خــوديِ خــود نيــک اســت و نــه بــد اســت   حيــث انــسانِ پيــرو يــک ديــن يــا مــذهب، نــه بــه   بــه

بهـشت خواهنـد رفـت؛ و مـِن        دوزخ خواهنـد رفـت؛ و بـسا غيـِر مزدايـسنان کـه بـه                 مزدايسنان که به  

ست بــراي پــرورش توانــ چنــين تلقينــي مــي. ام چــشم خــودم در آســمان ديــده  را بــه راج ايــن اردوي

  .ها و بازگرداندن توجه آنها به تعاليم زرتشت بسيار اثرگذار باشد اخالقي ايراني

 جلدي توسط گروه ۲۱زمان دين ايراني بازتدوين شد و اوستاي پرحجمِ  به هرحال، از اين

شناسان تدوين گرديد که هرچنـد   دانان و تاريخ بزرگي از مغان و دانشمندان و پزشکان و رياضي  

داد، و کـوچکترين   مش تفسير اوستا بود ولـي فقـط بخـشي از آن را اوسـتاي کهـن تـشکيل مـي                  نا
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اصـل ايـن اوسـتا پـس از حملـۀ      . ي زرتـشت بـود کـه تـا امـروز بـراي مـا مانـده اسـت             بخشش گـاتَە  

هــائي از آن کــه بازمانــده بــود در زمــان مــأمون عباســي در کتــابي   عــرب از ميــان رفــت؛ و پراکنــده

  .کرد نيز بخشي مفقود شده و بخشي براي ما مانده است از دين. دآوري شدکرد گر نام دين به
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