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 چکيده

در  ترین قهرمانان تاریخ است.رآوازهترین و پباستان یکی از بزرگ بر ایرانزردشت پیام

ابطش با و رو مذهبی فارسی میانه، اشاراتی به زردشت و متون اوستااز  هاییبخش

ن برخی حوادث، گذاشتسر ین دسته متون زردشت پس از پشتیۀ اپاشود. برگُشتاسپ می

ن معجزات نزد گشتاسپ رفت و او را به دین خود فراخواند. شاه ایران پس از دید به

 دین زردشت و با وساطت فرشتگان زردشتی، به مذهب جدید گرایید. گرایش گشتاسپ به

 د شده بارجاسپ بود. روایات یاابا ترین آن نبرد او زردشت تبعاتی نیز در پی داشت که مهم

 خور ردون تاریخی نیز آمده است. نکتۀ و برخی مت نامهشاهدخل و تصرّفاتی چند، در 

اند. شتهتوجّه این که مورّخان اسالمی دو دیدگاه متفاوت و متضاد نسبت به زردشت دا

ز او، جزاتی اپس از ذکر مع  وهی و یا حکیم خوانده بر االها زردشت را پیامبرخی از آن

که فردی بر ایران بلتنها پیامدربارۀ ارزش کتابش سخن گفته امّا برخی دیگر زردشت را نه

بران آن قوم، مذهب باطل خود را اند که پس از خیانت به یکی از پیاماسراییل خواندهاز بنی

در  .های بسیاری را فراهم ساختریزیپدید آورد و با فریب دادن گشتاسپ، موجبات خون

 ادبع یشت زردشت با گشتاسپ در منااین مقاله نخست به بررسی روایات مربوط به سرگذ

بر ایرانی اشاره کرد منفی مورّخان به پیامترین دالیل رویپردازیم سپس به مهمشده می

 کنیم. می

 ، متون تاریخی.نامهشاه: زردشت، گشتاسپ، دین زردشتی، واژگان کليدی
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 . مقدّمه1

، ترین قهرمانان در متون اساطیرییتمان پسر پوروَشسب یکی از پرآوازهزردشت سپ

 ن دینی وبر نیز مانند زندگی اغلب بزرگاتاریخی و پهلوانی ایران است. سرگذشت این پیام

ای هها آمیخته شده است به گونای از ابهام فرورفته و با شماری از افسانهتاریخی، در هاله

ردشت تردید د هوسینگ و دارمستتر، در وجود تاریخی زگران ماننکه برخی پژوهش

ترین دالیل این تردید، ابهام در دورۀ زندگی یکی از مهم(. 1051: 1381)رضی، اند کرده

رترین های بسیاری شده است. دوزردشت است که از ادوار گذشته تا کنون، دربارۀ آن بحث

 ترین آن، سدۀمیالد و نزدیکزمان تقریبی که برای زردشت آمده سدۀ هجدهم پیش از 

تن گرف ششم پیش از میالد است با این حال با بررسی قرائن تاریخی و نیز با در نظر

ود توان زمان تقریبی زردشت را حد، میاوستاهای اختالفات زبانی گاهان با دیگر بخش

  (.22 -15: 1387فضّلی، ت -آموزگار)پیش از میالد تعیین کرد  1000تا  1200

 گذشت زردشت با گشتاسپ در متون مذهبی. سر2

هد ا شوای موجود شرح حال وخشور زردشت به صورت پراکنده و موجز آمده امّاوستادر 

 های سْپند،به نام اوستاحاکی از آن است که شرح زندگی او، در سه نسک مفقود شدۀ  

ای دربارۀ هندمطالب پراک گاهانبا بررسی  (.7)همان: چهرداد و وِشتاسْت ساسْت آمده بود 

بر از مشکالت متعدّد خود با دشمنانش سخن که پیامآید از جمله اینزردشت به دست می

گشتاسپ تنها  (.536 -530: 1384، هاگات)کند اد میگوید و از گشتاسپ حامی  خود یمی

ع وشی او مورد ستایش واقفره یسناشود و در از او یاد می گاهانپادشاهی است که در 

خواهد آناهیتا می زردشت از اردویسور هایشتبر پایۀ (. 191، 185 /1: 1384، اوستا...)د شومی

یندیشد، بکه هماره دینی »گشتاسپ دلیر را بر آن دارد یابی را به او بدهد که که این کام

واسپ گشتاسپ نیز از آناهیتا و در (.317)همان:  «دینی سخن گوید و دینی رفتار کند

ها ارجاسپ است پیروز دین خود، که یکی از آنو را در نبرد با دشمنان بیخواهد تا امی

پذیری گشتاسپ سبب شد که دیوان  دین اوستابنیاد بر (. 351 – 350، 317)همان: کند 

-500)همان: دین خود پیروز شود خوی را از نیکوکاران دور سازد و بر دشمنان بیدشمن

501.) 
وخشور زردشت و چگونگی دین پذیری گشتاسپ، با در متون فارسی میانه سرگذشت 

 ها، زردشت در آمل به دنیا آمدتری آمده است. بر پایۀ یکی از متنتفصیل بیش

ویچ دین را پذیرفت؛ سپس به آذربایجان رفت و و در ایران( 42: 1388، شهرهای ایرانشهرستان)
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چندی به دیدار گشتاسپ  به مدّت ده سال بند و زندان اهریمنان را متحمّل شد. پس از

بر بنیاد برخی روایات،  (310 -309: 1390، روایت پهلوی) رفت و او را به دین خود دعوت کرد

بر شد. اطرافیان گشتاسپ از زردشت بدگویی کردند که این نکته سبب به بند افتادن پیام

: 1389، کرد هفتمدین) چندی بعد زردشت اسپ گشتاسپ را درمان کرد و مقبول پادشاه شد

که با کرد تا ایندر روایات دیگر آمده که گشتاسپ نخست از پذیرفتن دین بهی ابا  (.242

 -311: 1390، روایت پهلوی؛ 245- 243)همان: وساطت برخی فرشتگان، به این دین گرایید 

ها نخست حکمای بارگاه گشتاسپ نیز دین بهی را به سادگی نپذیرفتند، آن(. 312

 بر کردند و پس از دریافت پاسخی خردمندانه، به مذهب او درآمدندامهایی از پیپرسش

دین پذیری گشتاسپ اغلب مورد ستایش واقع شده (. 322 -321: 1378...، داستان گرشاسپ)

شان از بهشت ها آمده که گشتاسپ در شمار کسانی بود که بهرهاست، در یکی از رساله

پذیری از این گذشته دین (66: 1379، مینوی خرد) ها رسیده بودتر بود زیرا خرد به آنبیش

تباه کردن و شکستن کالبد دیوان و دروجان و »گشتاسپ چنان حایز اهمیت بود که 

خوشی و آسایش آب و آتش و همۀ ایزدان مینوی و گیتی و پر امیدی نیکان و شایستگان 

مشاسپندان و آزار به آرزوی درست، بنا بر پسند خویش و خشنود و شاد ساختن اورمزد و ا

: 1389، کرد هفتمدین؛ 47: 1379، مینوی خرد) از آن حاصل شد« و زدن اهرمن و زادگانش

 (.4و  1: 1370، زند بهمن یسن؛ 249 -248
ها در دوزخ ناکار پذیری گشتاسپ تبعات ناگواری برای دیوان و اهریمنان داشت. آندین

نان پذیری گشتاسپ، شاه خیواو از دینشدند، دیو خشم نزد ارجاسپ رفت و با هراساندن 

 (.56: 1399، کردکتاب هشتم دین؛ 246: 1389، کرد هفتمدین) را به جنگ با ایرانیان برانگیخت

اسپ ارج(. 32: 1386، کرد پنجمدین) ها بیم داشتخیونان دشمنانی  بودند که گشتاسپ از آن

 پذیری شما زیان واز دیندو تن از نزدیکان خود را به نزد گشتاسپ فرستاد و گفت 

ما باج شبه  ودشواری به ما خواهد رسید اگر آن را رها کنید شما را به پادشاهی بپذیریم 

ست اسپ به دنهاد را نپذیرفتند و کار به پیکار کشید. سرانجام ارجدهیم. ایرانیان این پیش

ت به روای(. 40 -14 :1392یادگار زریران، ) اسفندیار مثله گردید و به سرزمین خود بازگشت

 (.140 :1380ی، دادگ )فرنبغدر این نبرد بسیاری از ایرانیان و انیرانیان از میان رفتند  بندهش

سالگی به دست تور برادرَوُش  77بر در سن بر پایۀ متون پهلوی سرانجام زردشت پیام

 یان رفتدر ماه دی روز خور)یازدهم( به شهادت رسید و کشندۀ او نیز با بدترین مرگ از م

، های زادسپرموزیدگی؛ 142: 1380فرنبغ دادگی، ؛ 313: 1390، روایت پهلوی؛ 34: 1386، کرد پنجمدین)

مرگی را خواسته امّا اورمزد در ها، زردشت از اورمزد بیبه روایت یکی از نوشته (.72: 1385
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مرگ نیز بی گاه تور برادروش کربمرگ کند آنپاسخ به او گفته بود که اگر زردشت را بی

، زند بهمن یسن) «رستاخیز تن پسین کردن نشاید»مرگ شود شود و اگر این پتیاره بیمی

1370 :2-3 .) 

 نامهشاهو  نامهزرادشت. زردشت در 3

نیز دیده  نامهزرادشتکلیات روایاتی که دربارۀ زردشت در متون پهلوی آمده در 

ها را شکست داد. و آن به مناظره پرداختبر با حکیمان یامپشود. برپایۀ این منظومه، می

ز ند اکرا برای گشتاسپ خواند امّا چون نتوانست آن را درک  اوستا پس از آن زردشت

دشت تر از زردشت شکسته خورده بودند به زرپذیرش آن ابا کرد. حکیمان دربار که پیش

یمن ر»گین شد و از زردشت با تعابیری چون تهمت جادوگری زدند. گشتاسپ خشم

: 1384)رضی، یاد کرد « سارسگ خاک»و « بداندیش و بدفعل و بدزینهار»و « جادوی پرعوار

ویندۀ ر زبان رانده شد نه گدر خور ذکر است که این ناسزاها از زبان گشتاسپ ب(. 74 -73

ن که ال ایحاز زبان ارجاسپ خواهیم دید  نامهشاهزردشتی منظومه و مشابه آن را نیز در 

ر این دکه  ن تاریخی وضع به گونۀ دیگری است. نکتۀ در خور توجّه دیگر ایندر برخی متو

 خواهد که هرکسی را که دشمن کردگار است از میانمنظومه، زردشت از اسفندیار می

شود که زردشت که در متون پهلوی به این نکته اشاره نمیحال این (.78)همان: بردارد 

 ان امر فرمود.پادشاه/پهلوان وقت را به کشتن مخالف

و متون پهلوی ترسیم شده و نیز اهمیتی که  اوستا سیمای درخشانی که از زردشت در 

نیز تا حدودی حفظ شده  نامهشاه پذیری گشتاسپ برای آفرینش اهورایی داشت دردین

است. بر پایۀ روایت دقیقی، در دورۀ پادشاهی گشتاسپ، ایران باج گزار توران بود؛ چندی 

به اختصار آمده  نامهشاهخواند. در ور کرد و گشتاسپ را به دین بهی فرا بعد زردشت ظه

بر را پذیرفت و پس از او اطرافیانش نیز به این که شاه ایران بدون هیچ مخالفتی، دین پیام

پذیری گشتاسپ، مردی ایزدان در دینکه در متون پهلوی به پایدین درآمدند حال این

ان کردن اسپ گشتاسپ و نیز مناظرۀ زردشت با حکیمان سخن بر در بند، درمافتادن پیام

ابومنصوری بود و مآخذ این کتاب نیز  نامۀشاه، نامهشاهجا که منبع اصلی رفته است. از آن

 نامۀشاهشود که آیا در های پهلوی بود این چند پرسش مطرح مینامهخدایروایات 

ر؟ اگر  پاسخ مثبت است پس چرا این ابومنصوری، روایات یاد شده وجود داشته است یا خی

ها را به منظور رعایت ایجاز نیاورده و یا برای نیست؟ آیا دقیقی آن نامهشاهروایات در 

حفظ مصلحت حذف کرده است؟ اگر احتمال بدهیم که این چند روایات در منبع دقیقی 
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ابومنصوری،  نامۀشاه شود که آیا راویان زردشتیهم نبوده است باز این پرسش مطرح می

 اندکه در منابعی که از آن بهره بردهو یا این به دلیل مصلحت نیاوردهاین روایات دینی را 

ن پاسخ توامنصوری، نمی نامۀشاهدست نداشتن دلیل دراین دسته روایات نبود. اگرچه به

دسته منصوری آن نامۀشاهاّما شاید منبع روایات  ها داددقیقی به این پرسش

هایی بود که جنبۀ دینی نداشت و به دست منشیان دربار نوشته شده بود و مهناخدای

که در متون چنانتفصیل زندگی زردشت و چگونگی گرایش گشتاسپ به دین بهی آن

 ها وجود نداشت.  مذهبی هست در آن

 اجبها به این است که در این متن نامهشاهیکی از اختالفات روایات متون پهلوی با 

 ن سخن رفته است.آاز  نامهشاهکه در شود درحالیتاسپ به ارجاسپ اشاره نمیشدادن گ

ک او تحری شکنی با ارجاسپ و ندادن باج بهزردشت شاه ایران را به پیمان نامهشاهبر بنیاد 

 کند: می

نرّه دیوی که احتماالً منظور همان دیو خشم متون پهلوی است نزد ارجاسپ رفت و او 

 د با ایرانیان کرد. ارجاسپ آشفته شد و به بزرگان گفت: را تحریک به نبر

 

 زمینبدانیددددد گفتددددا کددددز ایددددران

 آوریآمدددد بددده دیدددن جاااادویکدددی 

 پاهداران ایدددددران سدددددسدددددر ندددددام

 بددددرادرش نیددددز آن سددددوار دلیددددر

 همددده پدددیش آن دیدددن پدددژوه آمدندددد

 

 بشدددد فدددرّه و داندددش و پددداک دیدددن 

 بددده ایدددران بددده دعدددوی پی دددامبری...

 اه...شددددسددددپ مایدددده فرزنددددد لهراگران

 دار ایدددران کددده ندددامش زریدددرسدددپه

 سدددتوه آمدندددد پيااار جاااادواز آن 
 (87 -86 /5)همان:                       

یاد   پير جادوو  جادواست که از زردشت با تعابیر  نامهشاهبرای نخستین بار در      

گشتاسپ از بری دارد. در ادامۀ داستان نیز ارجاسپ در نامۀ خود به شود که دعوی پی اممی

« فریبنده»و  (136)بیت « پیر مهتر فریب»(، 117)بیت « پیر ناپاک»زردشت با عناوینی چون 

بر نیست و بیری نسبت به پیامچنین تعا یادگار زریرانکه در حالیکند دریاد می( 154)بیت 

:  1392 ،یادگار زریران)شود یاد می« دین ویژه»از زبان ارجاسپ از دین زردشتی با عنوان  حتّا

مشهود است و نگارش این  یادگار زریرانبدیهی است که تأثیر باورهای مذهبی در (. 16

 

 بدده شدداه کیددان گفددت زردشددت پیددر

 کدده تددو بددا  بدددهی بدده سدداالر چددین

 داسددددتاننباشددددم بدددددین نیددددز هم

 د ایددچ کددس بددا  و سدداوبدده ترکددان ندددا

 

 کددده در دیدددن مدددا ایدددن نباشدددد هژیدددر 

 ندده اندددر خددور دیددن مددا باشددد ایددن

 کدددده شدددداهان مددددا در گدددده باسددددتان

 بدددددرین روزگدددددار گذشدددددته بتددددداو
 (85 -84 /5: 1386)فردوسی،              
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آورندۀ این داستان شد و احتمااًل پدیدنیکی یاد می داستان در محیطی بود که از زردشت به

که در  بر اهانت کند در حالین، به پیامزبان دشمنا از حتّاجرأت آن را نداشته است که 

جا و  ها سخنان نابهست و سرایندگان آنوضع به گونۀ دیگری ا نامهزرادشتو  نامهشاه

اند. شاید دلیل این تحقیرآمیزی را که از زبان دشمنان به زردشت گفته شده حذف نکرده

امر پیدایش این دو منظومه در دورۀ  اسالمی بود که دیگر از تعصّبات گذشته نسبت به 

   دینان خبری نبود.بر بهپیام

ین اوضوع گزارش نبرد گشتاسپ با ارجاسپ به تفصیل آمده که خارج از م نامهشاهدر     

 به صریحاً  نامهشاهای که باید به آن اشاره کرد این است که در تحقیق است تنها نکته

اند که در بیت زیر گران احتمال دادهشود ولی برخی پژوهشبر اشاره نمیمرگ زردشت پیام

: 1391)کزازی،  شودردشت است که در حملۀ دوم ارجاسپ به ایران کشته می، زردمنظور از 

 (:199: 1380جیحونی،  ؛523

 
 آذر انددددر شددددندجدددا بددده ندددوشو زآن

 

 رد و هیربددددد را همدددده سددددر زدنددددد 
 (184 /5: 1386)فردوسی،                  

 هلویپون با مت نامهشاهبه شرط درستی این نظر، اختالف روایت مرگ زردشت در     

که به دست بر نه به ارجاسپ بلکامالً مشهود است زیرا بر پایۀ متون دینی زردشتی، پیام

ای که در شماری از متون تاریخی نیز به ها بود کشته شد نکتهبرادروش که یکی از کرب

 آن اشاره شده است. 

 . زردشت در متون تاریخی دورة اسالمی4

های نخستین تالیف ها که در سدهالمی خواه آنهای تاریخی دورۀ اسدر کتاب     

هایی که متأخّرترند روایات نوظهوری دربارۀ زردشت آمده که حایز اند و خواه آنشده

ه یدگااهمّیت است. در خور توجّه این که نویسندگان این متون نسبت به زردشت دو د

 پردازیم:اند که بررسی آن میکامالً متفاوت داشته

بر خدا و نخست آن است که اغلب از زردشت به نیکی یاد کرده و او را پیامدیدگاه  الف.

)طبری،  اند. در برخی متون تاریخی کهن یا جدید، زردشت از نسل منوچهریا حکیم دانسته

گاهی  [1معرّفی شده] (125)شیروانی، بی تا: و یا ایرج  (224 /1: 1382؛ مسعودی، 481 /2: 1375

بر پایۀ  .(182: 1399، القصص و التواریخمجمل) انددانسته )ع(اهلل[ خلیل2هیم]نیز او را از نسل ابرا

: 1371؛ ابن خردادبه، 464: 1367)بالذری، متون ج رافیایی زردشت در شهر ارمیه به دنیا آمد 

ولی در متون تاریخی زادگاه او را گاهی مراغه و اغلب به صورت  (199: 1380؛ حموی، 120
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نکتۀ در خور توجّه این که در برخی  دنبالۀ مقاله(.←)اند ایجان نوشتهکلّی سرزمین آذرب

؛ ابن 300: 1386)بیرونی،  )ع(اسراییل از جمله الیاسبران بنیمتون زردشت از شاگردان پیام

خوانده شده است )ع( و یا عزیر )ع(ارمیا (،89: 1353، صوراالقالیم))ع(، یونس(64: 1377العبری، 

های نویسندگان قرون اسالمی برای تلفیق ه این نکته حاصل کوششک دنبالۀ مقاله(←)

ه(، عبرانیان  440 -360های ایرانی و سامی است. به گفتۀ ابوریحان بیرونی )داستان

که خود او در کتاب موالید گفته دانستند در حالیمی  )ع(زردشت را از شاگردان الیاس نبی

ده است. ابوریحان در جای دیگر زردشت را که در شهر حران نزد الیوس حکیم درس خوان

مقام زردشت در برخی متون از (. 301 -300: 1386)بیرونی، شاگرد فیلوکوس نیز خوانده است 

)قطبی اهری، اند سقراط حکیم را شاگرد زردشت دانسته انظر علمی چنان واال است که حتّ

مای حران و پیشینیان به گفتۀ ابوریحان زردشت در علم و دانش، نصف حک(.  61: 1389

)بیرونی،  ایشان بود و در علم و دانش، پایۀ بلندی داشت که علم کسوفات نزد او ناچیز بود

اثیر نیز اگرچه به تبعیت از برخی مورّخان  برخی نویسندگان مانند ابن و حتّا (45:  1386

به  دهد با این حال، به دانش زردشت وپیشین خود، روی خوشی به زردشت نشان نمی

نام مولّف گم (.316 -315 /1: 1383)ابن اثیر،  کندویژه علم اخترشماری او اعتراف می

نویسد: آورد میزادی هرمزد و اهریمن را میکه اسطورۀ همنیز پس از این صوراالقالیم

 (.91: 1353، صوراالقالیم)« همانا این سخن زردشت نگفته باشد که از حکمت بعید است»

که کنند بلبری زردشت را انکار نمینویسندگان دورۀ اسالمی نه تنها پیامشماری از      

نویسدکه ؟( می292اند. یعقوبی )متوفّی به فضایل او و کتابش نیز بارها اشاره کرده

 -؟280مسعودی )(. 219 /1:  1382)یعقوبی، [ خواندند 3بار زردشت را موبد موبدان]نخستین

نویسد که شصت حرف الفبا دارد و در کند و میصف میرا به نیکویی و اوستاق؟( 345

تر از این حرف نیست. زردشت این کتاب را به زبانی آورد که های دنیا بیشیک از زبانهیچ

یافتند، دربارۀ وعد و وعید و امر و از آوردن نظیر آن عاجز بودند و کُنه معنی آن را در نمی

نویسد می التنبیه و االشرافمسعودی در (. 224 /1: 1382)مسعودی، نهی و آداب شریعت بود 

که زردشت خّط دیگری نیز پدید آورد که مجوسان آن را کشن دبیره نامند یعنی نوشتۀ 

همگان که زبان اقوام دیگر و صدای حیوانات و طیور را بدان بنویسند. شمار حروف و 

ابن ندیم (. 87 :1381)مسعودی،  بود و هر حرف و صدایی صورت مفرد داشت 160صداها 

نویسد کند و میای است که به اهمیت نوشتن و کتابت در عهد گشتاسپ اشاره مینویسنده

ها بود نشان داد و انگیز خودش را که به همۀ زبانکه زردشت ظاهر شد و کتاب شگفت
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مردمی که خود را به آموختن خط و نوشتن حاضر کرده و مهارت پیدا کرده بودند بسیار 

 (.22 -21: 1381ندیم،  )ابنشدند 

ا انکار پی مبری زردشت رهای برخی منجّمان را که با دالیل نجومی ابوریحان گفته    

کند که اره میابوریحان در جایی اش (.302: 1386)بیرونی، شمارد ضعیف می اندکرده

:  ن)هما ذیردفرشتگان از سوی خداوند پیش گشتاسپ آمدند و به او امر کردند که دین را بپ

ین اگر این است که چه این مطلب برگرفته از متون پهلوی است اّما خود بیاناگر (300

بیان  اوستاچنین دربارۀ  بری قبول داشت. ابوریحان هممند بزرگ زردشت را به پیامدانش

نویسد که ل ت این کتاب با ل ات کتب عالم مخالف است و از آمیزی دارد و میستایش

ات یست و برای خود ل تی اصیل است و حروف آن از حروف همه ل ریشۀ ل ات دیگر ن

 (. 300ن:هما) زیادتر است علّت آن این است که علم آن اختصاص به اهل یک زبان پیدا نکند

کند و یم( مورّخ دیگری است که از زردشت با عنوان حکیم یاد 6ابن بلخی )قرن     

ه آسمان کند که کتاب زند و پازند باره میداند. او در جایی اشکتاب زند او را حکمت می

بر و ه این نکته ارادت این نویسنده را به زردشت پیامک (147 -146: 1374)ابن بلخی، برده شد 

ردشت دهد. در متون متأخّر نیز گاهی نظر نیک نویسندگان به زکتاب مقدّس او نشان می

ی را دی یکدگار عالم در هر عهحضرت آفری»کامالً آشکار است. در یکی از متون آمده که 

 هفت)« چه در عهد گشتاسب زردشت را به زمین فارس فرستادشرف پی مبری داده چنان

در زمان گشتاسب بن لهراسب »که  خوانیمدر جای دیگری نیز می (.300: 1386...، کشور

، اریپرستی ظهور یافت و حضرت باری از روی یکیانی، کیش مه آباد سستی و آیین اهرمن

 (. 98)شیروانی، بی تا: « زردشت را به هدایت خلق ارسال نمود

اند، ها معجزات و یا کارهای شگفتی را هم به زردشت نسبت دادهدر برخی کتاب     

مثالً روایت شده که در حین نزول زردشت، سقف تاالر گشتاسپ شکافته شد و زردشت 

: 1373؛ زکریای قزوینی، 299: 1386ی، )بیروننزول کرد و دین خود را بر گشتاسپ تشریح کرد 

)ابن  سوختکرد امّا دستش نمیای آتش بود که با آن بازی میدر دست زردشت پاره(. 469

چنین گفته شده که ملکی با زردشت بود و زردشت به نزد هم (. 300 /1: 1383اثیر، 

تی آتش داد که آن ملک رسول است و پس از مدّآورد و گواهی میگشتاسپ شهادت می

بدیهی است که روایت اخیر برگرفته از (. 250: 1385قمی،  ؛77 -76: 1379[، 4ابن فقیه])گشت 

متون فارسی میانه است که در آن دخل و تصرّفاتی شده است. در شماری از متون تاریخی، 

هایی نیز نسبت داده شده است. بر پایۀ سخن یکی از مورّخان، گوییبر پیشبه زردشت پیام
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خبر داد و سفارش کرد که نزد او هدایا و  )ع(ت ایرانیان را از ظهور حضرت مسیحزردش

های دیگر از ظهور او آگاه هایی ببرند. سپس گفت: شما فرزندان من، پیش از امتقربانی

نویسد که زردشت به پیروان خود گفت که ابن اثیر هم می (.64: 1377)ابن العبری،  بشوید

موی در سر هزار و ششصد م درآویزید تا مردی سوار بر شتر سرخچه بر شما فرمایبه آن»

جا میان ایران و تازیان دشمنی پدید آمد بر است. از اینسال به نزد شما آید منظورش پیام

های جنگ او با شود که یکی از انگیزهسپس در گزارش کارهای شاپور ذواالکتاف یاد می

 (.300 :1383)ابن اثیر، « تازیان همین سخن بود

که ند بلبری قبول نداردستۀ دوم آن مورّخانی هستند که نه تنها زردشت را به پیام ب.

جا به بررسی این روایات اند. در اینپایه و جعلی نیز برای او آوردههایی بیداستان

 پردازیم:می

سی عنی کی« متنّبی». شماری از مورخان اسالمی نبوّت زردشت را منکر شده و او را 1

ها زردشت فردی غیرایرانی و از نژاد اند. به گفتۀ آن[ خوانده5بری را بر خود ببندد]ه پیامک

به پندار جمعی از علمای اهل »نویسد: بر خود خیانت کرد. طبری میسامی بودکه به پیام

رّب او مق وبود  )ع(کتاب، زرادشت از مردم اهل فلسطین بود و خادم یکی از شاگردان ارمیا

ار ا وی خیانت کرد و دروغ گفت و نفرینش کرد و لک و پیس گرفت و به دیبود و ب

: 1375)طبری، « جا پیش بشتاسف رفتآذربایجان رفت و دین مجوس را بنیاد کرد و از آن

ای و ورهاین روایت نادرست و م رضانه که طبری آورده و معلوم نیست در چه د(. 456 /2

 ته اسر دیگری از متون تاریخی نیز تکرار شدتوسط چه کسی/کسانی ساخته شده در شما
:  1381ای، ؛ شبانکاره176 /1: 1383؛ ابن خلدون، 299 /1: 1383یر، ؛ ابن اث168 -167:  1368ثعالبی، )

ی به از متون پیش از اسالم، این دسته نویسندگان به دلیل عدم آگاه (.209 -208 /1

 ها به دست اهریمن آفریده شده بودیماریانیان باستان، بدانستند که در باورهای ایرنمی

های اهریمنی به دور باشد تا مردم رسالت بایست از هرگونه نشانهبر ایرانی میبنابراین پیام

شت زیمار و برا  او را بپذیرند امّا تنفّر راویان این داستان نسبت به زردشت سبب شد که او

 رو توصیف کنند. 

ود را از طبری گرفته است امّا بیان تندتری دارد و تر اطالعات خبلعمی اگرچه بیش 

نویسد که می (599: 1386)بلعمی، خواند پس  از این که زردشت را شاگرد عزیر و ارمیا می

ها دیده بود و نیز چیزی از شعبده و سحر اندر کتب قدیم به دست عالمت»زردشت از ارمیا 

سپس  (599)همان:  «نجات تصانیف او استوی افتاده بود و آن علم بخوانده بود و کتاب نیر

گوید هنگامی که زردشت در دل گشتاسپ جای گرفت دعوی کرد که از آسمان به وی می
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به دلیل ساختگی و غیر واقعی بودن این روایات به تدریج  (.600)همان:  رسدوحی می

 در یکی از اسراییل ت ییراتی پیدا کرد مثالًبران بنیگزاری زردشت به پیاممتداستان خد

بر کرد و متون تاریخی پس از حملۀ م ول آمده که زردشت چندگاه مالزمت یونس پیام

بر مشاهده کرد خوشش آمد و به فکر چون طریقۀ نبوت و ارشاد خالیق را از یونس پیام

  (.89: 1353، صوراالقالیم)بری افتاد پیام

روایات ایرانی با  الطتر متون تاریخی، آمیختگی و اختدانیم که در بیشمی   

شود و داستان زندگی اغلب قهرمانان مّلی با سرگذشت یکی از های سامی دیده میداستان

ابله با اسراییل آمیزش یافته است. ظاهراً دلیل این کار تدبیر ایرانیان برای مقبران بنیپیام

ها به دورۀ نتعلّق آها و قهرمانان مّلی ایران  به دلیل افراط متعصّبانی بود که با داستان

، نامهرستم؛ 12: 1390،)آیدنلوخواندند ها را گبر و مجوس میپیش از اسالم مخالف بودند و آن

ها، شچه حایز اهمیت است این است که در این اختالط و آمیزامّا آن هجده( -: سیزده 1387

شده و خوش ت ییری بنیادین سیرت، سیمای زردشت دستبرخالف اغلب قهرمانان خوب

 کار بدل یافته است.به انسانی خائن و فریب

بران یامپاز  یکی از روایات ساختگی و غیر واقعی دربارۀ زردشت ارتباط او با یکی     

ام نسمی  یکی از بنی اسراییل که»بنی اسراییل در بارگاه گشتاسپ است. به گفتۀ طبری 

با  ورفت و به شهر درآمد داشت به پیمبری سوی بشتاسف مبعوث شده بود و سوی بلخ 

 کرد و زرادشتزرادشت پیمبر مجوس و جاماسب دانا بنشست و سمی به عبرانی سخن می

 )طبری،« ها بودنوشت و جاماسب ناظر آناین را آموخته بود و گفتار سمی را به فارسی می

برانی ع زبان به زعم یکی از مورّخان جاماسپ از زردشت داناتر نیز بود زیرا( 481 /2: 1375

 (. 176 /1: 1383)ابن خلدون، کرد دانست و برای زردشت ترجمه میمی

ن های نخستیده. به تبع انکار نبوّت زردشت، بدگویی و افترا زدن به او نیز از همان س2

 فی رباال نهایه) «کافر»شود. برخی مورّخان زردشت را اسالمی، در کتب تاریخی دیده می

)ثعالبی، اند ندهخوا« دور از باور»و برخی دیگر سخنان او را  (.83: 1375 ،والعرب الفرس االخبار

ها معتقدند که آتشی که خواند زیرا آنگو میابن اثیر پیروان زردشت را دروغ (.169: 1368

شود از همان آتشی است که زردشت در هنگام نزول در دست ها ستایش میکدهدر آتش

 /1 :1383)ابن اثیر، ها خاموش شد همۀ آتش )ص(اسالم برکه با ظهور پیامداشت حال این

« امدخترهات فاسد و متخیالت »شهرستانی پس از آوردن اساطیر زردشتی، آن را (. 300

 (.189: 1350)شهرستانی،  آمده است« ادشتاوهام فاسد زر»خواند که از می
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تر  ول بیشمخی پس از بر ایرانی و به زشتی نام بردن از او، در متون تاریبدگویی از پیام

مشتی  ا  بخایید و گفت »نویسد: شود. یکی از نویسندگان دربارۀ زردشت میدیده می

 (.208 /1 :1381ای، )شبانکاره «است که از آسمان بر من آمد نام آن هذیانات زند و استا بود

ات کرد. از سر خذالن عنان به دست شیطان داد و دعوی اخبار از م یّب»نویسد: قزوینی می

کلمه  چند در دیگ دماغ سودای بیهوده پخت و در اثنای حال، به خیانتی موسوم شد...این

قزوینی، ) «)داستان زروان( از مخترعات رای تیره و ضمیر مکدّر آن مطعون و ملعون است

مزخرفات نامقبول و نتایج طبع » میرخواند سخنان زردشت را(. 225 -224:  1383

نی چون و نوۀ او نیز از زردشت با عناوی (601: 1338)میرخواند:  او خوانده« نامستقیم

به و یاد کرده که در خدمت علمای روم و هند علوم غری« ناخردمند»و « مقتدای شر»

نان زردشت نیز سخ الملوکاحیاءدر  (.201: 1362)خواندمیر،  نیرنجات را آموخته است

 (.5:  1389)سیستانی، مهمالت خوانده شده است 

را  ردشتزبا گذشت چند سده از ورود دین مبین اسالم به ایران، مورّخان مسلمان  .3

 -555اند. ابن اثیر )و برای چگونگی ادّعای نبوت او نیز دالیلی واهی آورده تر نکوهیدهبیش

 روشنایی به سبب خلوت و ریاضت بر او )زردشت( ظاهر شد و به»نویسد که ه( می630

دو ایی فتح باب دخول شیطان شد و خود را به صورت آتش بسبب عدم مرشد، آن روشن

کرد. آن مخاطبات را جمع کرد و کتاب زند ها مینمود و از میان آن آتش به وی خطاب

؛ 34 /1: 1383یر، )ابن اث« نهاد و خود را پی امبر پنداشت و مردم را از دین صابئی باز داشت

ت که در روایت اخیر، ضرورت داشتن پیر و امالً آشکار اسک(. 601 -600: 1338میرخواند، 

 ه روایتت. بمرشد برای سیر و سلوک که از مبانی مهم عرفان اسالمی است اثرگذار بوده اس

سی زرادشت... به مدد احکام نجوم شعوری یافت که چون مو»ه( 730بناکتی )متوّفی

آن  د ونمای شخصی پیدا شود که او را به سبب نور آتش و طلب آن، تجّلی از خالق روی

ه بشود. پس داعیه در او پیدا شد بر آن امید که آن کس او باشد و سبب دعوت او می

ین ابدیهی است که (. 33: 1348)بناکتی،  «خلوت و عزلت و ریاضت و مجاهدت مش ول شد

تزکیۀ  ها برای رسیدن به کمال وروایت نیز از اصل خلوت گزینی و انزوا و تحمّل مرارت

  تاثیر نبوده است.انی فکری صوفیان بوده بینفس که از مب

کند که آن نیز های زردشت در آغاز اشارتش میابن اثیر به شماری سفرها و آوارگی    

از آذربایجان روانۀ ایران شد ولی ایرانیان کتاب او را »شائبه نیست. به روایت او زردشت: بی

تاب خود را بر پادشاهان عرضه کرد. در نیافتند و نپذیرفتند. پس او به هندوستان شد و ک

سپس به چین و ترکستان رفت ولی کسی او را نپذیرفت و همگان او را از کشور خود دور 
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کردند. آهنگ فرغانه کرد و پادشاه آن خواست او را بکشد و زرتشت رو به بشتاسف آورد که 

های که دانشاو را به زندان افکند و چندی در زندان بداشت. سپس زند و پازند نوشت 

تر اشاره کردیم که در متون باستانی به پیش(. 299:  1383)ابن اثیر،  گوناگون در آن است

ای شده پذیری گشتاسپ اشارات پراکندهسفرهای زردشت و به بند افتادن او پیش از دین

است امّا گزارشی که ابن اثیر از سفرهای زردشت به هند، چین، ترکستان و فرغانه و 

 او در این سفرها داده هیچ سند تاریخی ندارد و ساختگی است. مشکالت 

اند فریفتن گشتاسپ های ناروایی که مورّخان اسالمی به زردشت داده. از دیگر نسبت4

عتقدند ماین دسته مورّخان  (.34: 1399، مجمل التواریخ والقصص) در پذیرفتن دین بهی است

ظاهراً  (33: 1348)بناکتی،  و اشتباه بود که درآمدن گشتاسپ به دین بهی امری نادرست

عیّت راز  دلیل این امر این بود که معتقد بودند گشتاسپ برای گسترش دین بهی، بسیاری

به ( 42 /2:  1407 ؛ ابن کثیر،64؛ ابوالفدا، بی تا: 456 /2: 1375)طبری،  خود را نیز  از میان برد

رب فی نهایه اال)دین جدید را پذیرفتند ای از مردم به کراهت ای که سرانجام دستهگونه

رخی روایات، بر پایۀ ب (.300: 1383؛ ابن اثیر، 49: 1384؛ گردیزی، 82: 1375، االخبار الفرس والعرب

؛ 93 -92: 1381؛ مستوفی، 290: 1368)ثعالبی، اسفندیار پیش از پدر دین زردشت را پذیرفت 

باید کرد و به ه این دین را فاش میاو به خاطر پدر نشاند ک (79: 1385حسینی منشی، 

و  (504 /1: 1392)همدانی،  ا مردم را به این دین درآورندباید فرستاد تمجموع ممالک می

زی، گردی) هرکه نپذیرفت مکره اندر گردن او کرد و هرکه فرمان نبرد آن کس را بکشت

ه بودند ک بر این باور رسد این مورّخانبا توجّه به روایات یاد شده به نظر می  (.78: 1384

که  پذیری این دو تن بودکشتار وسیع مردم به دست گشتاسپ و اسفندیار از تبعات دین

قتل  رانیان وتقصیر نبود. شاید خاطرۀ تلخ هجوم تازیان به ایالبد زردشت نیز در این کار بی

ود چنان در ذهن نویسندگان باقی مانده بها برای گسترش دین جدید، همو غارت آن

 هایی از آن کشتارها را به گشتاسپ نسبت دادند.    بنابراین ناخودآگاه بخش

اند برخی نویسان بر روی آن انگشت گذاشتهترین مطالبی که تاریخ. یکی از مهم5

ها نکاح با ترین این آموزههای زردشتی است که با معتقدات اسالمی م ایرت دارد مهمآموزه

تجارب ؛ 82: 1375، نهایه االرب فی االخبار الفرس والعرب)تاب است محارم و پرستیدن آتش و آف

برخی (. 77: 1384؛ گردیزی، 169: 1368؛ ثعالبی، 132: 1373، اخبار ملوک العرب والعجم االمم فی

مورّخان پس از اشاره به سنّت خودده )ازدواج با محارم( در دین زردشتی، گاهی سخنان 

اند که زردشت در توجیه ازدواج با دهند مثالً نوشتهیدروغی را نیز به زردشت نسبت م
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)مقدسی، نیز پسران و دختران خود را به هم پیوند داد  )ع(محارم گفته است که حضرت آدم

صرف نظر از وجود عناصر سامی در روایت اخیر که خود ( 169: 1368؛ ثعالبی، 574 /2: 1386

نویسد کند و میان نیز این باور را رد میپایه دانستن آن است، ابوریحدلیل خوبی برای بی

دهند از سپهبد مرزبان بن رستم شنیدم ها نسبت میکه دربارۀ نکاح مادر که به زردشتی

در خور توجّه این که اگر  (.299: 1386)بیرونی، که زردشت این عمل را تشریع نکرده است 

داران یاد شده است گر دین( از زردشتیان در کنار دی17کریم )سورۀ حج، آیۀ  قرآن چه در

های نادرست، گذرد نسبت دادن آموزهامّا هرچه از گسترش دین مبین اسالم در ایران می

( وضو 597 -511شود مثالً ابن جوزی )حدود تر میپایه و م رضانه به زردشت بیشبی

)قزوینی، ( روی شستن با بول 740 -660و قزوینی ) (142 /1: 1412)ابن جوزی، گرفتن با ادرار 

 دهند.را به زردشت نسبت می (225: 1383

های پهلوی، در برخی متون تاریخی، زردشت و نوشته هشاهنام. بر خالف روایت 6

بشتاسف در »نویسد: [. طبری می6مسبّب اصلی نبرد ایرانیان و تورانیان قلمداد شده است]

ه کود بایط صلح این این روزگار با خرزاسف... پادشاه ترک به صلح بود و از جمله شر

د گه دارنان نبشتاسب بر در خرزاسف اسبی داشته باشد مانند اسبان نوبتی که بر در پادشاه

بان آن را و زرادشت بگفت که با شاه ترکان به دشمنی برخیزد و او پذیرفت و اسب و نگه

)طبری، « گین شد... دل به جنگ بشتاسف نهادبخواست و خرزاسف خبر یافت و خشم

   (.80: 1389؛ مسکویه، 601: 1386؛ بلعمی، 481و  478 /2: 1375
یان های خونینی که به سبب پذیرش دین بهی شکل گرفت نبرد ایراناز دیگر جنگ    

با رومیان بود. به روایات برخی مورّخان، گشتاسپ گروهی را به روم فرستاد تا دین 

ریدون داشتند در انتخاب دین خود ها به موجب پیمانی که با فزردشتی را بپذیرند اّما آن

ها را به آزادی داشتند و دعوت گشتاسپ را نپذیرفتند و وی نیز برای رعایت پیمان، آن

کنیم در که مشاهده میچنان (93: 1381؛ مستوفی، 37)حمزه اصفهانی، : حال خود گذاشت 

خوش دست روایت اخیر از حملۀ گشتاسپ به روم نشانی نیست امّا به تدریج این روایت

شود: های خونین ایران و روم اشاره میبه جنگ التّواریخجامعشود و در ت ییر می

گشتاسف اسفندیار را با دوازده هزار سوار بفرستاد تا دین زردشت را در روم ظاهر »

ها ریخته شد که تا دنیا ها دست داد و چندان خونها و فتنهگرداند... بدین واسطه جنگ

، این التواریخجامعشاید مولّف  (.504: 1392)همدانی،  «ریزش واقع نشدهونبود مانند آن خ

جا که روایت شده که اسفندیار آن آیین گرفته باشد آن آثارالباقیهبخش از روایت خود را از 
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)بیرونی، ها بیفکند کدهرا به قهر و صلح در بالد خاور و باختر بپراکند و از چین تا روم آتش

1362 :12 .) 
رای های تاریخی، پیدایش زردشت تبعات ناگوار دیگری نیز ب. بر بنیاد برخی کتاب7

ه ته اشارن نکایرانیان داشت و آن نبرد میان رستم و اسفندیار بود. در متون پهلوی به ای

فتند زردشت را پذیر نیز به صراحت گفته شده که زال و رستم دین نامهشاهشود و در نمی

فرزند  در برخی تواریخ نیز آمده که گشتاسپ بود که با تحریک (170 /5: 1386)فردوسی، 

: 1384، ؛ گردیزی481 -480 /2: 1382)طبری، موجبات نبرد رستم و اسفندیار را فراهم ساخت 

های تاباز ک و از اختالفات مذهبی این دو پهلوان نشانی نیست. با این حال در شماری (78

گر این یاندیار اختالفات مذهبی خوانده شده که بتاریخی مقّدم دلیل نبرد رستم و اسفن

سته ها شامل دو داست که این روایت قدمت و دیرینگی دارد و ساختگی نیست. این روایت

ایات ن رواست: نخست روایاتی که بر پایۀ آن، رستم خود آغاز گر جنگ است. بر اساس ای

 و به زردشت روی هنگامی که رستم دانست گشتاسپ دین اجدادی خود را ترک کرده

دند. شگین شد و عزم خلع گشتاسپ کرد و اشراف و بزرگان نیز با او یکی آورده است خشم

شما  ییدنهنگامی که اسفندیار دلیل سرکشی رستم را از او پرسید در پاسخ  گفت که گرا

مم فی تجارب اال؛  83: 1375 ،والعرب الفرس االخبار فی االرب نهایه)پسندم را به دین زردشت نمی

دوم آن دسته روایاتی که (. 5: 1389؛ سیستانی، 133 -132: 1373، اخبار ملوک العرب والعجم

فته ا نپذیرهی رگشتاسپ یا اسفندیار خود در برپایی این نبرد مقصّر بودند زیرا رستم دین ب

ر بند ددست  اسفندیار به رستم گفت یا دین زردشتی بپذیر و یا با من حرب کن و یا»بود: 

اشتم ین دن. رستم گفت دین زردشتی نپذیرم که از روزگار کیومرث تا بدین غایت این دک

 (.203: 1362خواندمیر، ؛ 79: 1384)گردیزی، « اکنون دین دیگر نگیرم

د بر مورد بحث آمده که شایها روایات منحصر به فردی نیز دربارۀ پیام. در برخی کتاب8

ا به رمیرخواند زردشت خالیق  ده است. به روایتها روایات شفاهی بومنشأ  برخی از آن

اش پیچید دین دعوت کرد و در آذربایجان جمع کثیری مفتون او شدند. چون آوازه

ی ا سعبگشتاسپ رغبت به صحبت با او کرد و از بلخ روی به وی آورد سپس پسر خود را 

خوش ت ییر شده اصل این روایت دست(. 601: 1362)میرخواند،  تمام به دین مجوس درآورد

پس ساست زیرا بنابر منابع معتبر، زردشت نخست گشتاسپ را به دین بهی دعوت کرد 

 سایر مردم به دین او درآمدند. 



  243 و پهلوانی بر ایرانی در  متون تاریخیپيام
 

 

 هرستانیت. شبر پایۀ برخی روایات مخالفت با زردشت عواقب ناگواری نیز در پی داش    

ها بادی سخت آن نویسد دو ملک دعوت زردشت را نپذیرفتند. ناگهان برای مجازاتمی

ه ها شگفت زدنآوزید و آن دو را از زمین برداشت و در آسمان معلّق ماندند. مردم از دیدن 

ها را با چنگال از تن جدا کردند های آنشدند تا این که دو پرنده بیامدند و گوشت

شت آوری آورده است؛ به روایت او زردابن جوزی نیز داستان شگفت (.187: 1350)شهرستانی، 

 حی بر اووبر دین مجوس بود و ادعا کرد که در کوه سیالن از بلخ آمد و او سردسته و پیام

به بندان چیزی تجرنازل شده است. پس اهالی آن مناطق سرد را که جز هوای سرد و یخ

ب قرار عذا نکرده بودند به دینش فراخواند و دوچندان شدن سرمای آن نواحی را به عنوان

در  (.142 /1: 1412)ابن جوزی، ز برای اهل کوهستان فرستاده نشده است داد و گفت که ج

دشت ه زرروایت مشابه دیگری نیز که شاید منبع آن نوشتۀ ابن جوزی باشد چنین آمده ک

ایا گفت خد رد وبه اردبیل آمد و آن قوم را دعوت کرد اّما قبول نکردند. ایشان را نفرین ک

بعد  جا سفر کرد. اندکیسپس از آن تا همه هالک شوند،شمار بر این قوم بفرست بالی بی

سرما  ها پر از برف شد و همه ازبه مدّت سه شبانه روز برف و سرمایی آغاز شد و خانه

 (. 90 -89: 1353، صوراالقالیم)بمردند 

ها ی از آنبر ایرانی نیز روایات متعدّدی آمده است که برخدربارۀ چگونگی مرگ پیام    

؛ بناکتی، 78: 1384؛گردیزی، 171: 1368)ثعالبی، رد و برگرفته از متون کهن است اصالت دا

زردشت  مده کهامّا برخی دیگر تحریف شده است مثالً در یکی از تواریخ متأخّر آ (34: 1348

. (61: 1389قطبی اهری، )منظوم است  نامهشاهحکیم خویشتن را بکشت و این داستان در 

طبی یست که منظور قدر منابع دیگر دیده نشد و دقیق معلوم ن فردبهاین روایت منحصر

شود و احتمال بر اشاره نمیفردوسی به خودکشی پیام نامۀشاهاست زیرا در  نامهشاهکدام 

ت به دس وفردوسی بوده  نامۀشاههای کهن غیر از نامهشاهاین که این روایت در یکی از 

بر، دهد که روایت خودکشی پیاممال میقطبی رسیده است نیز ضعیف است. نگارنده احت

ه و قطبی به آن اشار شده نامهشاههای نویسروایتی شفاهی بوده که وارد یکی از دست

 کرده است.

پایه و م رضانه که آکنده از نفرت شدید برخی مردم چند سدۀ های بییکی از روایت  

آورده است. بر  حکایاتجوامع النخستین نسبت به زردشت بوده روایتی است که عوفی در 

بنیاد این روایت چون زردشت زمان مرگ خود را نزدیک دید خواست نیرنگی به کار ببرد تا 

پیروانش گمان کنند که به آسمان رفته است. در بیابان در مسکن جانوران درنده رفت و 

 غرض او آن بود که چون بمیرد وحوش او را بخورند و جسد او ناپدید شود تا بدین رویش
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پیروان او گمان کنند که به آسمان رفته است. چون به آن بیابان رفت وحوش بعضی 

گذران او را به همان حال اعضای او را خوردند و برخی از اعضای او باقی بماند. گروهی از ره

 (. 288: 1386صدیقیان:  -)میرعابدینیدیدند و رسوا شد امّا شیطان آن جماعت را گمراه کرد 

قام مو متون پهلوی اوستا دشت که در آید که چرا زرا این پرسش پیش میجدر این    

مای چنان منزلت روحانی و سیو برخی متون اسالمی نیز هم نامهشاهبری دارد و در پیام

نیکوی خود را حفظ کرده است در برخی متون تاریخی ت ییر چهره یافته و چرا 

و  سالمد را اغلب از متون پیش از انویسندگان این دسته متون که روایات ایرانی خو

 وکه او را جادوگر اند نه تنها نظر مثبتی به زردشت ندارند بلهای پهلوی گرفتهنامهخدای

 اند؟کار نیز خوانده و در حّد توان خویش به تخریب شخصیت او پرداختهفریب

کی این کند:  یگران برای پاسخ به این پرسش دو حدس را مطرح مییکی از پژوهش    

پس از  ای از عقاید پیش از زردشت بود وکه مورّخان اسالمی به آیین زردشتی که مجموعه

 ای از حقّ و باطل بود. دیگررسی داشتند و این آیین آمیزهاو نیز وارد دین بهی شد دست

 ز زردشتاچار این که مورّخان به دلیل ایمن نمودن خود از حاکمان عرب و ترک نژاد، به نا

به  پاورقی(.333: 1384)رضی، دادند ت خود را به او نشان میکردند و مخالفی یاد میبه بد

تر است زیرا اگر بحث ترس از قبولگر قابلرسد که حدس نخست این پزوهشنظر می

یچ هدون مخالفت حاکمان باشد باز هم در همان دوره نویسندگانی بودند که از زردشت ب

الف و توان برای این مخز نظر نگارنده دالیل ذیل را میاند. اترسی به خوبی یاد کرده

 ها برشمرد:دشمنی

و  گیری برخی شاهان و موبدان زردشتی در دورۀ ساسانی و قتل. تعصّب و سخت1

دست م ان وارد و آداب و قوانین سخت دینی که به  سوغارت پیروان ادیان دیگر از یک

مردم ایران نسبت به زردشت و دین او  انزجار سردی و حّتاین بهی شده بود در دلد

های اسالمی ها را که از منابع دست اول تاریخنامهخدایگران تأثیر نبود. شماری پژوهشبی

های نامهخدایمحور و های شاهی یا شاهنامهخدایاند بود به دو دسته تقسیم کرده

موبدان تدوین  زردشتی. دستۀ نخست به دست دبیران و مورّخان و دستۀ دوم به دست

. برخی به این دسته متون (273: 1383 ؛ تفضّلی،1075: 2537مطلق، )خالقی شده بود

. احتمال دارد که (43: 1400، لشکرنامۀ هفتشاه)اند های پهلوان محور را نیز افزودهنامهخدای

ب هایی که توسط دبیران و مورّخان و به دور از چشم موبدان متعصّنامهخدایدر آن دسته 

شد ای روایت میگشتاسپ به گونه پذیریشد سرگذشت زردشت و چگونگی دینتدوین می
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ها بر خالف متون نامهخدایکه با متون مذهبی اختالف آشکار داشت. ظاهراً در این دسته 

شد. اجبار مردم به ها  قلمداد میریزیها و خونتر جنگدینی، زردشت مسبّب بیش

در صورت مخالف به آن، نبرد خونین ایرانیان و ترکان و  هانپذیرش دین بهی و کشتار آ

نیز پیکار اسفندیار با رستم پهلوان محبوب ایرانیان، همه حوادث ناگواری بود که عامل 

شد زیرا او بود که شاه ایران را به پذیرش دین بهی برانگیخته اصلی آن زردشت تصوّر می

های شاهی یا پهلوان محور وجود داشت در ی نامهخدابود. این دسته روایات که احتماالً در 

سدۀ نخستین اسالمی وارد برخی متون تاریخی شد و در همین دوره بود که به آن شاخ و 

 هایی نیز داده شد. برگ

ه به پرستش آتش، توجّدینان نسبت داده شده از جمله . برخی فرایض دینی که به به2

ر کنیم از نظمی نیز مشاهده شاهنامهبازتاب آن را در ویژه ازدواج با محارم که اختران و به

ته خود این نک به ازدواج با محارم کهویژه تأکید پذیرش نبود بهیان نومسلمان قابلایران

روایی ن ناپیراهن عثمانی برای شماری از مورّخان بود که در حقّ زردشت و دین او سخنا

کار، ریبفکه او را انسانی ر نیاورند بلبگویند و نه تنها زردشت را فردی روحانی به شما

نیز  ی نّقالیای که بعدها در شماری از طومارهاخائن، جادوگر و بیمار نیز معّرفی کنند نکته

 شاهد آن هستیم. 

 گسترش روزیزمیانه و نفارسی ینید ویژه متونبا مآخذ قدیم بهکامل آشنایی عدم. 3

اسراییل یهای انبیای بنها با داستانتر آنآشنایی بیشافزون دین اسالم در میان ایرانیان و 

های سامی انا با داستانی رروایات ایر تنهاتدریج مورّخان اسالمی نههمگی عواملی بود که به

ر تصوّّبی امیان نبود نکوهش و او را متنبری را نیزکه از نژاد سکه هر پیامدهند بلآمیزش

 کنند. 

 الی و روایات شفاهی. زردشت در طومارهای نق5ّ

بینیم در طومارهای متفاوتی را که در متون تاریخی نسبت به زردشت می دو دیدگاه    

 پردازیم:جا به اختصار به آن مینقّالی نیز شاهد هستیم که در این

بر خدا تنها زردشت پیاماند نهالف. در چند طومار جامعی که در دورۀ معاصر تحریر شده

اند: نیز دانسته )ع(برکه گاهی متأثّر از روایات تاریخی، او را همان ابراهیم پیامدانسته شده بل

نامۀ شاه) «زردشت از درخت شکافته بیرون آمد، گفت نامم ابراهیم و لقبم زردشت است»

گونه توصیف شده است: . در یکی از طومارها سیمای زردشت بدین(3500: 1396، نقّاالن

من و )« ای آراستهای نورانی و جلوه، قد رشید و رخ و رخسارههیبتی داشت بزرگوارانه»
(. از نظر برخی نقّاالن معاصر، ظهور زردشت فواید 150: 1390، رستم و گرز و افراسیاب
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نمایی زردشت، به راه»که در یکی از طومارها آمده که: بسیاری برای ایرانیان داشت چنان

و قدرت فرهنگ به جایی رسید که تا آن زمان  سوادی از میان مردم رخت بربستفقر و بی

تمام »... کند که: . نقّال دیگری نیز روایت می(3499: 1396، نامۀ نقاالنشاه) «سابقه نداشت

ایرانیان آیین زردشت را پذیرفتند و در این دوره از تاریخ ایران بود که گشتاسپ به 

امپراتوری ایران درآمد به جز یک هایی دست یافت و تمام جهان آن روز زیر فرمان پیروزی

 (. 1051: 1381، نامۀ فردوسیطومار شاه)کشور و آن چین بود 

ها به دست ما رسیده تری دارند و نسخۀ خّطی آنب. در طومارهایی که قدمت بیش

جا که یکی از منابع روایت طومارها برخی شود. از آناست نظر مثبتی به زردشت دیده نمی

لی ته متون، در طومارهای نقّاظاهراً متاثّر از این دس (2: 1390)آیدنلو،  بودهای تاریخی کتاب

رای کار توصیف شده که گسترش دین او تبعات ناگواری بیاد شده نیز زردشت فردی فریب

به صورت  هد( آمده که ابلیس1135ترین طومار انتشاریافته )مورّخ ایرانیان داشت. در کهن

ه بو گفت من خلیفۀ خدا هستم. گشتاسپ دستور داد که فرشته بر گشتاسپ ظاهر شد 

 رسال کردابر احترام بگذارند. گشتاسپ رونوشتی از زند و پازند را به شهرهای مختلف پیام

یگر ا دو یکی را هم به سیستان فرستاد. زال گفت این فعل شیطان است و باطل است امّ 

تان دین نپذیرفتند. در دنبالۀ داس جز رستم و زال که آن را ها به آن عمل کردند بهشهر

ین روایت . اگرچه در ا(839: 1391، نامهشاه)طومار نقّالی بهی مذهب باطل خوانده شده است 

 شود امّا بدیهی است که راوی به وی نظر داشته وآشکارا از زردشت سخن برده نمی

 داستانی به تقلید از داستان ضحاک و ابلیس برای وی ساخته است. 

مانند یکی از متون ج رافیایی، پیدایش زردشت در دورۀ  نامهاهنثر نّقالی ش در    

به روایت این طومار، زردشت پس از بنای  .(90: 1353 ،صوراالقالیم) پادشاهی لهراسپ است

ها امر کرد که پادشاه چین و رستم نیز باید اطاعت کنند. پس از نافرمانی کدهآتش

ست که سر ارجاسپ را بیاورد و اندکی بعد از او خواست ارجاسپ، زردشت از اسفندیار خوا

 نامهمشکین. در (189و  186: 1397، نامهنثر نقّالی شاه)که سر رستم و یا خودش را بیاورد 

ها را مجاب کرد. گشتاسپ به آمده که زردشت به مناظره با حکیمان دربار پرداخت و آن

برم، جاماسپ هم آن را بر حسب می جاماسپ گفت اگر دین را قبول نکنی تو را از بین

مصلحت قبول کرد. لهراسپ آمد که  گشتاسپ را نصیحت کند اّما خودش نیز فریفته شد. 

سیمرغ به زال گفت که زردشت اسم اعظم را از ارمیای پی مبر به دست آورده امّا راه باطل 

دشتیان را پیش گرفته است. ارجاسپ به رستم نوشت اگر شما حرفی نداشته باشید من زر
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دین نبودند. پس کردم که بینابود کنم و رستم در پاسخ گفت من وقتی خدمت شاهان می

از شکست ایران از ارجاسپ، کتایون به گشتاسپ گفت شب و روز به زردشت پرداختی و 

رستم را از خود رنجانیدی و مملکت از دست رفت. در دنبالۀ داستان زردشت به اسفندیار 

به اطاعت درآورد و او را بسته بیاورد. اسفندیار پس از نبرد با رستم و  گفت باید رستم را

 برداشتن زخمی کاری، به او گفت که خون من به گردن زردشت و گشتاسپ است

 (. 204 -184: 1386، نامهمشکین)
وجّه د: یکی تچه آمد ظاهراً بدگویی نقّاالن از زردشت معلول عوامل زیر بوبرپایۀ آن     

ومین ده بودند. ه آن دسته متون تاریخی که از زردشت و دین او به زشتی یاد کردها بآن

اندیش پیش از گشتاسپ کار و نیکها هم شاهان درستتر این بود که از نظر آنعامل مهم

رفتند همگی بر دین شمار میترین پهلوانان روایاتشان بهو هم رستم و خاندانش که محبوب

نی کسا بودند و دیگر لزومی نداشت که اکنون با آمدن زردشت الهی و افرادی خداپرست

بهی  دین مانند رستم و خاندانش بخواهند از دین راستین گذشتۀ خود دست بردارند و به

ها نداشت و شکنیآمدهایی جز کشت و کشتار مردم و پیمانکه از نظر مخالفان، پی

حبوبیت پ و نزدیکانشان بودند و مسانی مانند لهراسپ، گشتاسترین پیروان آن نیز کبزرگ

 چندانی هم در میان ایرانیان نداشتند بگرایند. 

 گيرینتيجه

ی مزدا برابری بود که از سوی اهوراو متون فارسی میانه زردشت پیام اوستابر پایۀ      

های بسیار، توانست گشتاسپ را به ها برانگیخته شد و پس از تحمّل سختیهدایت انسان

ت پذیری گشتاسپ سبب عقب راندن دیوان و دروجان شد امّا تبعادرآورد. دیندین بهی 

ارۀ الم دربز اسناگواری نیز مانند نبرد با ارجاسپ به دنبال داشت. شماری از روایات پیش ا

فاتی ا دخل و تصرّو برخی متون تاریخی قدیم و متأخّر ب نامهزرادشت، نامهشاهزردشت، در 

ین اشود با نظر مثبت پدیدآورندگان نسبت به زردشت دیده می آمده است و در این آثار

 های تاریخی، روایات جعلی و اغلب م رضانه دربارۀ زردشت دیدهحال در برخی کتاب

های نامهخدایمندی مورّخان از توان برای آن دالیلی از جمله بهرهشود که میمی

گناه که و نیز قتل عام مردم بیدشت های غیرمتعارف به زرغیردینی، انتساب برخی آموزه

 ثمرۀ گرایش گشتاسپ به دین بهی بود برشمرد. 
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 هانوشتپی

فریدون  های زردشتی به نام منظومۀ دستور داراب پالِن، زردشت از نسل. در یکی از منظومه1

 (.285: 1384)رضی،   خوانده شده است

 نیست خلیل ابراهیم تزردش که ویسدنمی و انکار کرده را باور این نویسانج رافی از . یکی2
 .(91: 1353 ،صوراالقالیم)

 دین زیرا پرست،آتش یعنی بود هربذ گشتاسپ. به روایت یکی از نویسندگان لقب کی3

 . (100: 1362خوارزمی، ) پذیرفت را زردشتی

 . ابن فقیه این باور مجوسان را خردناپذیر خوانده است.4

 حال این اب کرده یاد نیکی به زردشت از بارها که این دوجو با نیز .  ابوریحان بیرونی5

 .است آورده متنبّئین بخش در را او سرگذشت

 شهرایران رب و یافته راه گشتاسپ با بدعهدی ارجاسپ خیال در مورّخان، از یکی نوشتۀ . به6

 .(173 -172: 1368 عالبی،ث) کرد ای برای نبردبهانه را گشتاسپ تبلی ی نامۀ و بود بسته طمع
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 منابعفهرست 

 تهران: چشمه.اسطورة زندگی زردشت(. 1387فضّلی، احمد. )ت -آموزگار،  اله ، 

  .سوم، سال ،یپژوه شعر ،«نقّالی طومارهای و روایات هایویژگی(. »1390)آیدنلو، سجّاد 

 . 28 -1 صص ،1 شماره

 تهران: اساطیر.ترجمۀ سیّد حسین روحانی،  ،کامل تاریخ (.1383اثیر. ) ابن 

 بنیاد شیراز ،تصحیح و تحشیه منصور رستگار فسایی ،نامهفارس .(1384). ابن بلخی :

 شناسی.فارس

 ( .1412ابن جوزی.) طا، بیروت:تحقیق محمد عبدالقادر عطا و مططفی عبدالقادر ع ،المنتظم 

 دارالکتب العلمیه.

 ( .1371ابن خردادبه .)نفاء.ح -للرند، تهران: مراث م، ترجمۀ سعید خاکالمسالک والممالک 

 گاه علوم انسانی و ، ترجمه عبدالمحمّد آیتی، تهران: پژوهشالعبر(. 1383خلدون. )ابن

 مطالعات فرهنگی.

 ( .1377ابن العبری .)ی و ، ترجمۀ عبدالمحمد آیتی، تهران: علمتاریخ مختصر الدول

 فرهنگی.

 ( .1379ابن فقیه، احمد بن محمّد .) کیمی، ، ترجمۀ محمّد رضا حلدانالبترجمة مختصر

 تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

 ( .1407ابن کثیر .)بیروت: دارالفکر.البدایه والنهایه ، 

 اساطیر ، ترجمه محمّد رضا تجدد، تهران:الفهرست (.1381اسحاق. ) بن محمّد ندیم، ابن–

 ها.وگوی تمدّنالمللی گفتمرکز بین

 تهران:  (. گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه، ،1384). ترین سرودهای ایرانیان، کهناوستا

 مروارید.

 ران: نقره.، ترجمۀ محمّد توکل: تهالبلدانفتوح(. 1367. )بالذری، احمد بن یحیا 

 ( .1386بلعمی، ابوعلی .)نابادی، گمحمد پروین  -. تصحیح محمد تقی بهارتاریخ بلعمی

 تهران: هرمس.

 ن آثار ملی.تهران: انجم .تصحیح جعفر شعار .بناکتیتاریخ ( 1348). بناکتی، داوود بن محمد 

 ( .1386بیرونی، ابوریحان .) رکبیر.، ترجمه اکبر داناسرشت، تهران: امیآثارالباقيه 
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 و نژادضا انزابیر( تصحیح 1373). العجمالعرب واالمم فی اخبار ملوکتجارب 

 فردوسی. گاهکالنتری، مشهد: دانشیحیی

 ( .1383تفضّلی، احمد.)  تهران: سخن.تاریخ ادبيات پيش از اسالم ، 

 ( .1368ثعالبی، عبدالملک بن محمّد .)ران: نقره.، ترجمۀ محمّد فضایلی، تهتاریخ ثعالبی 

 ( .1380جیحونی، مصطفی .)پژوهی.، اصفهان: شاهنامهنامهحماسه آفرینان شاه 

 ( .1385حسینی منشی، محمد میرک بن مسعود .)ایرج  یح، تصحالخانیریاض الفردوس

 رشته صرّافان، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.ف -افشار

 فرهنگ بنیاد: نتهرا شعار، جعفر ترجمه ،شاهان و برانپيام تاریخ(. 1346. )اصفهانی حمزه 

 .ایران

 ( .1380حموی، یاقوت.) نقی منزوی، تهران: سازمان مبراث فرهنگی ، ترجمۀ علیالبدانمعجم

 کشور.

 اه ، تهران: بنگ8، جلد نامۀ ایران و اسالمدانش، «ابوعلی بلخی(. »2537ق، جالل. )مطلخالقی

 ترجمه و نشر کتاب.

 ( .1362خواندمیر، غیاث الدین حسینی .)فروشی خیام.، تهران: کتابتاریخ حبيب السير 

 (. گزارش 1378)  .های دیگرداستان گرشاسب، تهمورس و جمشيد گلشاه و متن

 تهران: آگه.کتایون مزداپور، 

 (. ترجمۀ  اله آموزگار، تهران: معین.1386) .کرد پنجمدین 

 گاه علوم (. تصحیح و ترجمۀ محمّد تقی راشد محّصل، تهران: پژوهش1389). کرد هفتمدین

 انسانی و مطالعات فرهنگی.

 کوشش سجاد آیدنلو، تهران: میراث مکتوب. (. به1387) .نامهرستم 

 ( .1381رضی، هاشم .)تهران: سخن.نامة ایران باستاندانش ، 

  .تهران: بهجت.متون شرقی و سنتی زرتشتی .(1384)رضی، هاشم ، 

 عات گاه علوم انسانی و مطال(. گزارنده مهشید میرفخرایی، تهران: پژوهش1390. )روایت پهلوی

 فرهنگی.

 یقاتحقت و مطالعات موسسه: تهران راشد محصّل، محمّدتقی گزارش(. 1370) .یسن بهمن زند 

 .فرهنگی
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 ( .1389سیستانی، ملک شاه حسین .)ن: علمی و اهتمام منوچهر ستوده، تهرا، بهاحياءالملوک

 فرهنگی.

 رایش جلیل دوستخواه، (. طومار مرشد عباس زریری اصفهانی، وی1396. )نامة نّقاالنشاه

 تهران: ققنوس.

 سنی ص یری، د حزهرا محمّ -(. تصحی مجمد جعفری)قنواتی(1400. )نامة هفت لشکرشاه

 تهران: خاموش.

 تصحیح میر هاشم محدث، االنسابمجمع. (1381ای، محمّد بن علی محمّد. )شبانکاره ،

 تهران: امیرکبیر.

 ترجمۀ دریایی، تورج: هایادداشت و فارسی ترجمۀ آوانویسی،(. 1388). ایرانشهر هایشهرستان 

 .توس: تهران جلیلیان، شهرام

 ( .1350شهرستانی، عبدالکریم .)هانی، اصف ترکه صدر الدین ، ترجمۀ افضلالملل والنحل

 تصحیح سیّد محمدرضا جاللی نائینی، تهران: اقبال.

  .) تهران، سنایی.بستان السياحهشیروانی، حاج زین العابدین. )بی تا ، 

 (. تصحیح منوچهر ستوده، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.1353. )صوراالقاليم 

 ،تهران ،ابوالقاسم پاینده ترجمۀ. تاریخ طبری(. 1375) .جریر بن محمّد ابوجعفر طبری :

 .اساطیر

 مصطفی،  سعیدی، سیّد -(. به کوشش هاشمی، احمد 1381) .نامة فردوسیطومار شاه

 نگار.تهران: خوش

 نگار.(. به کوشش سجّاد آیدنلو، تهران: به1391) .نامهطومار نقّالی شاه 

 ( .1386فردوسی، ابوالقاسم .)مطلق،)جلد ششم تصحیح ، تصحیح جالل خالقیامهشاهن

رگ المعارف بزمحمود امیدساالر، جلد هفتم تصحیح ابوالفضل خطیبی( تهران: مرکز دایره

 اسالمی.

 ( .1380فرنبغ دادگی .)گزارش مهرداد بهار، تهران: توس.بندهش ، 

 ( .1373قزونی، زکریا بن محمّد .)ا جهانگیر میرز افات، ترجمه با اضآثارالبالد و اخبارالعباد

 یر.هاشم محدّث، تهران: امیرکبقاجار، تصحیح میر

 به کوشش احمد  .وک العجمالمعجم فی آثار مل .(1383). اهللالدین فضلقزوینی، شرف

 تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. .نسبفتوحی

 توده.س ، به کوشش ایرج افشار، تهران:اویس شيخ تواریخ (.1389ابوبکر. ) اهری، قطبی 



 252 1401ان ،  پایيز و زمست34،  پياپینامه( هژ)وی پژوهشنامة ادب حماسی، سال هجدهم، شماره دوم 

 

 
 

 ( .1385قمی، حسن بن محمّد.) قمی،  ترجمۀ تاج الدّین حسن بن بهاءالدّین ،تاریخ قم

 .اهلل العظمی مرعشی نجفی)ره(تحقیق محمّدرضا انصاری قمی، قم: کتابخانۀ حضرت آیت

 روهر.(. آوا نویسی و ترجمۀ محسن نظری فارسانی، تهران: ف1399. )کردکتاب هشتم دین 

 ه و تدوین کتب ، تهران: سازمان مطالع6جلد  نامۀ باستان،(. 1391لدّین. )اکزّازی،میرجالل

 ها.گاهعلوم انسانی دانش

 (. گزارش ابراهیم پورداوود، تهران: اساطیر.1384. )هاگات 

 تهران:  ،کبه اهتمام رحیم رضازاده مل ،زین االخبار .(1384). گردیزی، ابوسعید عبدالحی

 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

 ر محمود (. تصحیح اکبر نحوی، تهران: بنیاد موقوفات دکت1399. )مجمل التواریخ والقصص

 افشار.

 ( .1381مستوفی، حمداهلل .)امیرکبیر. ، به اهتمام عبدالحسین نوایی، تهران:تاریخ گزیده 

 ،علمی: هرانت پاینده، ابوالقاسم ترجمه ،واالشراف التنبيه(. 1381) .حسین بن علی مسعودی 

 .نگیفره و

 ،و علمی: تهران پاینده، ابوالقاسم ترجمۀ ،الذّهب مروج(. 1382) .حسین بن علی مسعودی 

 .فرهنگی

 ،روشس: تهران امامی، ابوالقاسم ترجمۀ ،االممتجارب(. 1390. )ابوعلی مسکویه. 

 تهران:  به اهتمام داوود فتح علی بیگی، ،(. طومار حسین بابا مشکین1386) .نامهمشکين

 نمایش.

 ( .1386مقدسی، مطهر بن طاهر .)ترجمه محمدرضاشفیعی کدکنی، آفرینش و تاریخ ،

 تهران: آگاه.

 (. سیدحسین میرکاظمی، گرگان: آ ینه.1390. )من و رستم و گرز و افراسياب 

 تهران: خیام. .الصفاتاریخ روضه .(1338). میرخواند 

 ( .1388میرعابدینی، سیّد ابوطالب .)ایران به روایت منابع ماسی ح -فرهنگ اساطيری

 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ،2جلد  ،بعد از اسالم

  وشش  اله آموزگار، تهران : توسک (. ترجمۀ احمد تفضّلی، به1380). خردمينوی. 

 آرون: تهران غفوری، رضا تصحیح(. 1397) .نامهشاه نّقالی نثر. 
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 تهران: انجمن  .پژوهصحیح محمدتقی دانش( ت1375). األرب فی أخبار الفرس و العربنهایه

 فرهنگی. آثار و مفاخر

 پژوهشگاه علوم (. گزارش محمّدتقی راشد محصّل، تهران1385. )های زادسپرموزیدگی :

 انسانی و مطالعات فرهنگی.

 ی، تهران: مهران افشار -(. به کوشش ایرج افشار1386. )هفت کشور و سفرهای ابوتراب

 چشمه.

 ،تصحیح و 1ج ،التّواریخ)تاریخ ایران و اسالم(جامع (.1392اهلل. )فضل رشیدالدّین همدانی ،

 تحشیۀ محمّد روشن، تهران: میراث مکتوب.

 (. برگردان  اله آموزگار، تهران: معین.1392) .یادگار زریران 

 ،علمی: رانته آیتی، ابراهیم محمد ترجمه ،یعقوبی تاریخ(. 1387. )اسحاق بن احمد یعقوبی 

 .فرهنگی و
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