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Study and review of the Viewpoint of Zoroastrian Apocalyptic Texts against Iranian
Anti-Caliphate Movements in the 2nd and 3rd century A.H
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Abstract
Early Islamic centuries (1st to 3rd A.H) are significant in every scholarly study of different
periods in Iranian history due to their intense transformation and profound developments
within the Iranian society and also the encounter of Zoroastrian and Islamic worldviews and
different methods of resistance against Arab domination. Zoroastrianism, as a religion, lost its
dominant position and was gradually replaced by Islam. Thus, maintaining the integrity of
Zoroastrian society became the main concern of the Zoroastrian priests, which can evidently
be witnessed in apocalyptic texts of Zoroastrian faith. Accordingly, resistance against Arab
invaders lost its initial violence and political fervor and took in a new momentum in the form
of maintaining the integrity of Zoroastrian religion and society and concentration on the
doomsday and spiritual salvation.
Zoroastrian apocalyptic texts contained teachings that tried to adapt different fields of life
in Iranian society facing spread of Islam and the Arab domination of Iran. Although the
history of these texts returns to oral narratives before Sasanians, but after the transition of
Iranian society from oral literature to Sasanian writing literature and the compilation of
Zoroastrian texts in Islamic period, the writing of apocalyptic texts also became important. By
reviewing these texts, it would be possible to find out important political and social changes
of Iranian society in the first Islamic centuries. Within this framework, the rise of nonZoroastrian Iranian movements during the 2nd and 3rd centuries A.H against the Caliphate
were deemed as a dangerous heresy and a serious challenge to Zoroastrian social identity and
were vehemently criticized in Zoroastrian apocalyptic texts.
In other words, in the condition that there was no hope for Zoroastrian government to be
restored, the preservation of the religious integrity of the people became a concern for the
Zoroastrian clergy that became an apocalyptic cultural model, which was threatened by
political and religious movements such as Behāfarīd, Abu Muslim and Bābak uprisings (that
had a sectarian or non-Zoroastrian nature) in addition to the Arabs and the caliphate. Since
these texts were written and analyzed at the same time as political events, it can be said that
apocalyptic literature has been partly indicative of the reaction of Zoroastrian society to its
events.
In the other words, the suppression of local sustainability along the lack of belief of society
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towards the fall of Sasanian provided the necessary grounds for the emergence of apocalyptic
literature and its related teachings. These teachings opposed all political and religious actions
which were challenging for Zoroastrians in order to preserve their social identity in that
difficult and complicated condition. Regardless of the social, political, and religious aspects
of the movements, their leaders sought to combine the ideas of ancient religion in order to
gain support of different groups of people who were incompatible from religious point of
view. But this led to their defeat and the emergence of numerous religious and political sects,
which themselves were the heritage of contradictions and enhanced intellectual and cultural
tensions.
From the point of view of the Zoroastrian apocalyptic texts, these movements were not
only in the interest of the national and religious interests of the Zoroastrian community, but
also threatened their coherence and integrity. The emergence of such movements, especially
in the second and third centuries A.H, showed that despite the emphasis of the Zoroastrian
clergy on the refusal of the Zoroastrians to cooperate with them, a wide range of society,
hoping to escape Arab domination or to improve its economic conditions and social status
accompanied these movements.
Regardless of the political results of the movements, which often failed, its harmful
consequences in the vulnerability of Zoroastrian community's unity and solidarity should be
mentioned. In apocalyptic Zoroastrian texts, the leaders of these movements, such as Abu
Muslim and Bābak, were condemned and their uprising was mentioned as apocalyptic
catastrophe. On the other hand, the beliefs of the followers of Abu Muslim and Bābak as the
promised saviors shows domination of apocalyptic thoughts in Iranian society in that period.
On the other words, viewpoint of some Iranians towards Abu Muslim, Bābak and other
leaders of movements against caliphate as religious leaders and promised saviors, was
influenced by apocalyptic concepts of Zoroastrianism such as expectation and emergence of a
savior. This paper aims to study the evolutions in the first Islamic centuries from Zoroastrian
world-view in Iranian society, applying written evidence from 11th century (A.D), with
descriptive and analytical method.
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بررسي ،تبیین و تحلیل دیدگاه متونِ آخرالزماني زردشتي نسبت به جنبشهای ایراني
ضدخالفت در سدههای دوم و سوم هجری


اسماعیل سنگاری -محسن یعقوبي
چکیده

در بررسی دورههای مختلف تاریخ ایران ،سدههای اول تا سوم هجری به دلیل تحوالت و دگرگونیهای عمیق جامعۀ ایرانی،
حضور گستردۀ اعراب در سرزمینهای ایرانشهر ،مواجهۀ دو جهانبینی زردشتی و اسالمی و شیوههای مقاومت و پایداری
جامعه نسبت به تسلط اعراب ،اهمیت زیادی دارد .در این دوره ،دین زردشتی از جایگاه غالب و مسلط گذشته تنزل یافت و
دین اسالم با گسترش تدریجی جای آن را گرفت؛ بنابراین ،صیانت از وحدت درونی جامعۀ زردشتی به دغدغۀ مؤبدان تبدیل
شد که بازتاب آن را در متون آخرالزمانی زردشتی دیده میشود .بر اساس این ،پایداری در برابر اعراب ،جنبههای سیاسی و
خشن ابتدایی خود را کنار گذاشت و در قالب حفظ یکپارچگی دینی و اجتماعی زردشتیان و تمرکز بر موضوع پایانِ جهان و
رستگاری روحانی ،به حیات خویش ادامه داد .در این چارچوب ،بروز جنبشهای ایرانی که عمدتاً در سدههای دوم و سوم
هجری بر ضد دستگاه خالفت رخ دادند و ماهیت غیرزردشتی داشتند ،بدعت و چالشی خطرناک برای هویت اجتماعی
زردشتیان تلقی شدند و متونِ آخرالزمانی زردشتی ،آنها را نقد و نکوهش کردند .در این پژوهش تالش شده است با شیوهای
توصیفیتحلیلی و با بهرهگیری از شواهد مکتوب برجایمانده تا سدۀ یازدهم میالدی ،تحوالت جامعۀ ایرانی در سدههای
نخستین اسالمی از منظر جهانبینی زردشتی بررسی شوند.
واژههای کلیدی
دین زردشتی ،متونِ آخرالزمانی ،دین اسالم ،زردشتیان ،پایان جهان



استادیار گروه تاریخ و ایرانشناسی دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران (مسؤول مکاتبات)

 دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسالمی دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
تاریخ وصول1397/2/1 :

e.sangari@ltr.ui.ac.ir
mohsenyaghoubi111@yahoo.com

تاریخ پذیرش1397/12/26 :

Copyright © 2016, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution
License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0/), which permits others to download this work and share it with others as long
as they credit it, but they cannot change it in any way or use it commercially.

 /2الهیات تطبیقی( ،علمی) سال دهم ،شماره بیست و یکم ،بهار و تابستان 1398

 .1مقدمه

نگرش این متون به جنبش های سیاسی و دیندی ایراندی در

 .1-1بیان مسئله

نخستین سدده هدای اسدالمی وجدود دارد .دریدایی در اثدر

متون آخرالزمانی زردشتی دربردارنددۀ آمدوزه هدا و تعدالیمی

خویش (1393ش ،).با بررسی متون آخرالزمانی زردشدتی،

بودند که سعی در تطبیق حوزه های مختلف زنددگی جامعدۀ

دیدگاه انتقادی این متون را نسبت به جندبش هدای مدذکور

ایرانی در مواجهه با گسترش اسالم و تسلط اعراب بر ایدران

تبیین و تحلیل کرده و عوامل پیدایش ادبیدات آخرالزمدانی

داشتند .هرچند پیشینۀ این متون به روایت های شفاهی پدیش

از

از ساسانیان باز مدی گدردد ،پد

را در متددون زردشددتی و وضددعیت جامعددۀ ایرانددی پد

از گدذار جامعدۀ ایراندی از

سقوط ساسانیان بررسی و تحلیل کرده است .چوکسی نیدز

ادبیات شفاهی به ادبیات نوشتاری در دورۀ ساسانی و تألیف

در کتاب خود (1393ش ).ضمن بررسی تحوالت اعتقادی

متون زردشتی در دورۀ اسالمی ،نگدارش متدون آخرالزمدانی

و شددیوۀ زندددگی جامعددۀ ایرانددی در نخسددتین سدددههددای

هم اهمیت بسیاری یافت .با بررسی این متون ،تحوالت مهم
سیاسی و اجتمداعی جامعدۀ ایراندی در نخسدتین سدده هدای
اسالمی به دست میآیند (.)Leclant, 2005: 141
یکی از تحدوالت مهدم در ایدن دوره ،فدروکشکدردن
پایداری های محلی در برابر تهاجم و تسلط اعراب بود کده
پ

از روی کار آمدن شاخۀ مرواندی خالفدت بندیامیده و

سیاست آنها در تطمیع و سازش با حکام محلی نشانههدای
خود را بروز داد .در این شرایط که امید به برقدراری مجددد
حکومت زردشتی از بین رفت ،حفظ یکپارچگی دینی مردم
به دغدغۀ روحانیون زردشتی تبدیل شد و در قامت الگدوی
فرهنگی آخرالزمانی درآمد؛ به طوری که عالوه بدر اعدراب و
دستگاه خالفت ،از سوی جندبش هدای سیاسدی و دیندی آن
دوره نظیر قیام های بده آفریدد ،ابومسدلم و بابد

نیدز  -کده

اسالمی ،پیدایش ادبیات پیشگویانه و آخرالزمانی زردشدتی
در آن دوره و کارکردهای آن را تبیین می کند و به نقش آن
در تحددوالت زماندده مددیپددردازد .صدددیقی در اثددر خددویش
(1372ش ،).هرچند بهطور مفصل هر کدام از جنبشهدا را
بررسددی و تحلیددل مددیکنددد ،در رابطدده بددا نگددرش متددون
آخرالزمانی زردشتی نسبت به این جنبش ها تحلیلدی ارائده
نمی دهد 1.مقالۀ پیشِ رو ،ضمن بررسی تحوالت سیاسی و
اجتماعی ایدران در سدده هدای نخسدتین اسدالمی و بدروز
جنبش ها و شورش های ضدخالفت در سده های نخسدتین
اسالمی ،زمینه های پیدایش متون آخرالزمدانی زردشدتی در
دورۀ اسالمی را تبیدین و تحلیدل و دیددگاه ایدن متدون را
نسبت به جنبشها تشریح میکند.

ماهیت فرقه گرایانه یا غیرزردشتی داشتند  -تهدیدد شدد .بدا

 .3-1اهمیت و ضرورت پژوهش

توجه به نگارش یدافتن ایدن متدون همزمدان بدا رویددادهای

در بررسی تحوالت سیاسی و اجتمداعی جامعدۀ ایدران

سیاسی و تحلیل آنها ،ادبیات آخرالزمانی تا حددودی نشدانۀ

در نخستین سدههای اسالمی ،نقش پایداریهای محلی در

واکنش جامعۀ زردشتی به حوادث زمانۀ خدود بدوده اسدت.

سدۀ نخست هجری و بروز جنبش های سیاسی و مدذهبی

مسئلۀ اساسی در این پژوهش این است که متون آخرالزمانی

در سطحی گستردهتدر در سددههدای دوم و سدوم هجدری

زردشتی بر مبنای چه شاخص ها و آمدوزه هدایی نسدبت بده

اهمیت زیادی دارد .درواقع ،فروکشکدردن پایدداری هدای

جنبش های سیاسی و دینی آن دوره دیدگاه انتقدادی داشدتند

محل دی در کنددار باورناپددذیری جامعدده نسددبت بدده سددقوط

و آیا ماهیت غیرزردشتی این جندبش هدا در پیددایش چندین

ساسددانیان ،زمینددههددای الزم را بددرای پیدددایش ادبیددات

دیدگاهی نقش داشته است یا خیر.

آخرالزمانی و آموزههدای مدرتبط بدا آن فدراهم کدرد .ایدن

 .2-1پیشینۀ پژوهش

آموزهها در راستای حفظ هویت اجتماعی زردشتیان در آن

در پددژوهشهددای صددورتگرفتدده در حددوزۀ دیانددت

شرایط سخت و پیچیده ،بدا بدروز هدر گونده تحرکدات و

زردشتی و بهویژه متون آخرالزمانی ،پژوهش هایی در زمینۀ

اقدامات سیاسی و دیندی کده زردشدتیان را در مواجهده بدا

بررسی ،تبیین و تحلیل دیدگاه متونِ آخرالزمانی زردشتی نسبت به جنبشهای ایرانی ضدخالفت در سدههای دوم و سوم هجری 3 /

دستگاه خالفت به چالش میکشید ،به مخالفت برخاسدتند.

سددود اسددالم سددنگین کددرده بددود و جریدان اسددالمگرایددی

در این پژوهش ،دیددگاه متدون آخرالزمدانی زردشدتی بده

بهسرعت پیش میرفت .یکدی از راههدای تشدویقی رایدج

تحوالت مذکور ،تبیین و تحلیل و بهنوعی تحوالت جامعۀ

برای گرایش به اسالم این بود که بردگدان اسدالم آورده را

ایرانی در سده های نخستین اسدالمی از منظدر جهدانبیندی

آزاد میکردند .فشار بدرای پدرداختن جزیده نیدز برخدی را

زردشتی بررسی شده و امید است نتایج آن تأثیر روشنی بر

وادار کرد تا از دیدن زردشدتی دسدت بردارندد و مسدلمان

روند مطالعات و تحقیقات پژوهشگران بر جای گذارد.

شوند که باعث خشم مالیاتگیدران مدیشدد .همچندین در
میان نو مسلمانان ،عده ای بودند که اعتقاد داشتند موفقیدت

 .2بحث

سپاه اسالم نشان از حقانیت آمدوزه هدای آن دارد .آنهدا بدا

 .1-2تحوالت سیاسي و اجتماعي ایران در سدده هدای

شور تبلیغاتی خود دیگران را مشدتاقانه بده اسدالم دعدوت

نخستین اسالمي

میکردند (بوی .)179-180 :1395 ،

در آغاز فتوحات اعراب ،قیامها و شورشهای متعددی در

نقش این عوامدل اجتمداعی ،اقتصدادی و عقیددتی در

نقاط مختلدف ایدران رخ داد .در فدارس ،کرمدان ،جبدال و

تغییر دین ،بازتاب شدرایط سدخت زنددگی زردشدتیان در

خراسان پایداریها شدت بیشتری داشدت و کمتدر جدایی

نخستین سدۀ اسالمی اسدت .در طدول حملدۀ اعدراب بده

بود که بدون جنگ تسلیم شود .ازطرفی ،مجازاتهایی کده

ایران ،عدۀ بسیاری به دلیل مقاومت یا به بهانۀ سرکشدی و

فرماندهان مسلمان اعمال میکردند ،پایداری زردشدتیان را

شددورش بدده اسددارت درآمدنددد و روزگددار را بدده سددختی

از آنکده قیدامهدای

می گذراندندد .ازطرفدی ،حفدظ دیدن زردشدتی مطدابق بدا

گسترده و عمومی سرکوب شد ،مبدارزات محلدی بدهطدور

سیاست اقتصادی حکدام اسدالمی در ایدن دوره ،متضدمن

شدت میبخشید؛ بنابراین ،حتدی پد

پراکنده ادامه یافت (چوکسی ،)62 :1393 ،بهویژه هنگدامی
کدده در سددالهددای پای دانی خالفددت عامددان ( 35-23ه ).و
خالفت امام علی (ع) (40-35ه ).جامعدۀ اسدالمی گرفتدار
جنگ های داخلی بود ،شدت این شورشها بیشدتر شدد و
اعراب هم در سرکوبی آنها ،عک العمل شدیدتری نشدان
دادند (جلیلیان.)581 :1396 ،
سیاست اصلی خلفای راشدین ،مبتنی بر توسعۀ اسدالم
در میان ایرانیان با اعمالنکدردن سیاسدت اجبدار و زور در
امر پذیرش دین اسالم بود .در این دوره ،اعراب بهواسدطۀ
نیاز به حمایت و تحکیم موقعیدت خدود از مسدلمانشددن
ایرانیان استقبال میکردند و اسالم تا حدودی در میان مردم
گسترش یافت .همچنین گرایش مردم ایران به اسالم نیز با
هدف ایجاد برابری های اجتماعی ،نظامی و اقتصدادی هدر
روز بیشتر میشد (مازندرانیان.)78 :1384 ،

پرداخت جزیه یعنی مالیدات و خراجدی بدود کده از اهدل
کتاب گرفته میشد تا در قلمرو اسالمی جان و مال ایشدان
حفظ شود .سنگینی میزان ایدن مالیدات و وضدع نامناسدب
اقتصددادی مددردم ،برخ دی را مجبددور کددرد دسددت از دیددن
زردشتی بکشند و به اسالم روی آورند؛ برای ماال ،حددود
سال 645م25/ .ق .که ناحیۀ قزوین به دست اعراب افتداد،
بیشتر زردشتیان ترجیح دادند دین جدید را بپذیرند تا آنکه
خراج بپردازند .بعضی بزرگان اصدفهان نیدز بندا بده همدان
دالیل اسالم آوردند (چوکسی .)94 :1393 ،ایدن ترفندد و
شگرد نومسلمانان با مخالفدت بسدیاری از حکدام اسدالمی
روبهرو شد که منافع اقتصادی خود و حکومت را در خطر
می دیدند .در زمان عمدر دوم خلیفدۀ امدوی (101-99ق،).
بعضی از حکام عرب که به اسالمآوردن ایرانیدان سدوظنن

از پایددان دورۀ

داشتند ،شروع به آزمون وفداداری نومسدلمانان بده اسدالم

فتوحددات نخسددتین ،آداب و رسددوم قبلدی خددود را از سددر

کردند و بر مردانی که از ختنه امتناع میورزیدندد ،دوبداره

گرفتند ،در مواجهۀ دین زردشتی با اسالم ،زمانهْ کفه را بده

جزیدده را تحمیددل مددیکردنددد (چوکسددی.)100 :1393 ،

هرچنددد بسددیاری از زردشددتیان ،پدد
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همچنین تبلیغات پرشور بسدیاری از ایدن نومسدلمانان ،در

بیشتری برای تغییر دین بر زردشدتیان وارد مدیآمدد؛ زیدرا

جامعهای که هنوز در شوک از بدین رفدتن اقتددار جهدانی

گروهی از شیفتگان اسالم آرزو داشتند تمامی اتباع خلیفده

و تردید به تعالیم دین بومی را تشدید

را به اسالم گرایش دهند .داعیان بده آبدادیهدا و روسدتاها

کرد و همین امر بعدها به دغدغۀ مهم روحانیون زردشدتی

میرفتند و نامسلمانان را بده اسدالم فدرا مدیخواندندد .بدا

در نگارش متون دینی تبدیل شد.

کاهش تعداد زردشتیان ،توانایی آنها در مواجهه با سختیها

ساسانیان بود ،ش

با نهور امویان ،عادات و عقایدی کده پدیش از نهدور

و مشددکالت کدداهش یافددت .برخ دی از متددون پهلددوی در

اسالم در میان اعراب وجود داشت ،دوباره آشدکار شدد و

سده های نهم و دهم میالدی ،از تدالش سدخت و مسدتمر

فاصلۀ میدان ایرانیدان تدازه مسدلمان و اعدراب روزبدهروز

زردشددتیان م دیگوینددد و در عدین حددال ،بدده نیرومندددی و

زیادتر شد و چون ازطرفی ،مالحظات مالی اقتضا نمیکرد

استحکام قوانین دین زردشتی و ناتوانی فزاینده زردشدتیان

از نو مسلمانان جزیه را بردارند و با پدذیرفتن اسدالم نیدز،

در اجرای این قدوانین گدواهی مدیدهندد (بدوی :1390 :

مراعات اصل برابری حقوق اجتمداعی نمدیشدد ،پدذیرش

 .)274این ناتوانی زردشتیان در عمل به تکدالیف دیندی در

اسالم دیگر به شتاب سالهای اولیه فتوحات نبود و بددین

متون آخرالزمانی زردشتی شایان توجه قرار گرفدت کده در

ترتیب کسانی که مسلمان میشدند ،شوق و صدمیمیت آن

آنها ضمن دعوت عموم مردم به رعایت احکدام و قدوانین،

دوره را نسبت به این دین نداشدتند (صددیقی.)64:1372 ،

راهکارهایی نیز برای مقابله با تسلط اقتصادی ،اجتماعی و

این امر در اواخر دورۀ اموی ،یکی از عوامل زمینهساز قیام

فرهنگی بیگانگان ارائه شد .با توجه به اینکه دیگر قوۀ قهر

عمومی بر علیه آنها بود؛ زیرا امویان با تکیده بدر تعصدبات

و غضب مؤبدان قابلیت اجدرا نداشدت ،آنهدا کیفدر مدردم

قومی و نژادی خود ،بسیاری از امتیازات و حقدوقی را کده

سددرپیچنده از ایددن تکددالیف دینددی را بدده داوری الهددی و

نومسلمانان بر مبنای قوانین اسالمی به دست آورده بودند،

عددذابهددای جهددنم ارجدداع م دیدادنددد .در متددونی نظی در

از آنها گرفته بودند و بدین ترتیب آتش کینۀ ایدن قشدر از

ارداویراف نامه ،زندبهمنیسدن و روایدت پهلدوی بده ایدن

جامعه را نسبت به خود برافروختند (صدیقی.)65 :1372 ،

موارد اشاره شده است:

رفتار مسدلمانان بدا زردشدتیان در دورۀ امدوی بدهویدژه در

«و دیدم روان مردی که کِرم همۀ اندام او را می جویدد

فارس و خراسان ،اهانتآمیز و طاقتفرسا بود و به همدین

و پرسیدم" :این تن چه گناه کدرد " سدروش اهلدو و آذر

دلیل ،گروهی از آنهدا بدرای پاسدداری از دیدن زردشدتی،

ایزد گفتند" :این روان مدرد درونددی اسدت کده در گیتدی

زادگاه خود را ترک کردند و ازطریق خلدیج فدارس راهدی

گواهی دروغ داد و خواسته نیکان دزدید و بده بددان داد"»

هند شدند (تاریخ ایران کمبدریج ،ج .)34 :1390 ،4از ایدن

(ارداویراف نامه.)74 :1382 ،

زمان به بعد مهاجرت از ایران بده یکدی از راههدای گریدز
زردشتیان از شرایط سخت زندگی در سرزمین بومی خدود
تبدیل شد.

 .2-2جنبش هدا و شدور هدای ضدد خالفدت در
سدههای نخستین اسالمي
جنبش های ضد حکومتی ،بیشتر از طرف طبقدۀ عامده رخ

عباسیان حکومت خود را با آزار بدعتگران آغاز کردند

میداد که کمتر از خواص جامعده بده تغییدر عقایدد و عدادات

و اگرچه تالش آنها بیشتر متوجه فرقه های اسالمی بود تدا

خددویش قددادر بودنددد و حتددی اگددر عقیدددۀ تددازهای را زود

اهل ذمه ،برای پیروان سایر ادیان مانند زردشدتیان شدرایط

میپذیرفتند ،این امدر سدبب نمدیشدد عقایدد قددیمی را دور

سخت تر شد .طی دورۀ عباسیان اسدالم در سراسدر ایدران

اندازند ،بلکه دو عقیدۀ مخالف و متضاد را در کنار هم حفدظ

شددکوفا شددد (بددوی  .)183 :1395 ،در ای دن دوره فشددار

میکردند و اختالط ناموجه دینی بیشتر از همین اعمال ریشده

بررسی ،تبیین و تحلیل دیدگاه متونِ آخرالزمانی زردشتی نسبت به جنبشهای ایرانی ضدخالفت در سدههای دوم و سوم هجری 5 /

م دیگرفددت (صدددیقی .)328:1372 ،رشددتۀ مددداومی از ای دن

زردشتی در آن دوره داشت؛ زیرا روحانیون زردشتی نهتنها

شورش ها از پایان دورۀ اموی تا زمان عباسیان دیده مدیشدود.

نتوانسددتند مددانع از تددرویج و گسددترش ایددن اندیشددههددای

اینکه شورش ها جنبۀ دینی داشته یدا اجتمداعی و سیاسدی ،در

التقاطی شوند ،در سرکوبی رهبر جنبش بهعنوان فرد مرتدد

برخی موارد بهدرستی مشخص نیست؛ اما شگفت انگیز اسدت

نیز ناتوان بودند و بدرای دفدع شدر او بده دشدمن دیگدری

که شورش ها به پشتیبانی طبقات پایین جامعه بوده اند (فدرای،

توسل جستند.

 .)144:1392به عبارتی ناخرسندیهدای محلدی و سیاسدی در

 .2-2-2ابومسلم

جنبش های مذهبی سده های هشتم و نهم میالدی وجود دارند

خیددزش ایرانیددان در خراسددان در قددرن هشددتم و نهددم

(دریایی.)70:1393 ،

میالدی ،به این نکته اشاره دارد کده شکسدت از اعدراب و

 .1-2-2بهآفرید

گرویدن به اسالم به معنای پایان تدوان فرهنگدی و نیدروی

قیام بهآفرید در سال 129هجری ،احتمداالً جندبش کفرآمیدز

سیاسی ایران نبود .قیام مؤثر ایرانیان بدا اقددامات ابومسدلم

زردشتی بوده است (فرای .)144:1392 ،او تدالش کدرد دیاندت

آغاز شد و به سقوط خالفت بنی امیه و به قدرت رسدیدن

زردشتی را با عقاید اسالمی سازش دهد :بدین ترتیدب آنچده از

خلفای عباسدی انجامیدد (یارشداطر .)10 :1393 ،ابومسدلم

دین زردشت به نظر مسلمانان ناپسندیده تدر از همده بدود ،مادل

خراسانی رهبدر جندبش سدیاه جامگدان بدود کده توانسدت

ازدواج با خویشاوندان و نوشیدن شراب و ستایش آتدش را بده

حکومت عباسیان را پایهگذاری کند .با بدر تخدت نشسدتن

حسداب دیددن نمددیآورد .در مقابددل ،بدده برخددی از آمددوزههددای

سفا (136-132ه ،).نخستین خلیفۀ عباسی ،ادارۀ خراسان

زردشت نظیر مراقبت از حیوانات خانگی و حفانت از پل هدا و

به ابومسلم سپرده شد؛ اما قدرت و نفوذ او و گرایشهدای

راهها احترام مدیگذاشدت .زردشدتیان بدرای جلدوگیری از ایدن

استقاللطلبانۀ او برای خلیفده و اطرافیدان او نگدرانکنندده

لطمه و اهانت واردشده به عقاید آنها ،بداکی نداشدتند کده بدرای

بود .موقعیت و نفوذ سیاسی او چنان بود که فرمانروایان و

سرکوبی بهآفرید ،به مبلغ عباسیان یعنی ابومسلم متوسدل شدوند

سرداران نظامی ناحیۀ شرقی خالفدت را بدیفرمدان خلیفده

(اشپولر ،ج .)357:1391 ،1ابومسلم هدم در سدال  131هجدری

تعیین میکرد و به ندام خدویش سدکه مدیزد و خلیفده در

از تسخیر نیشابور او را به قتل رساند (فرای.)144:1392 ،

عدراق بددون دسدتور او هدیچ کدار مهمدی انجدام نمدیداد

پ

بعض دی از آمددوزههددای بددهآفری دد ،بددا آداب و رسددوم

(خضری .)30:1384 ،ابومسلم احساس می کدرد بنیانگدذار

زردشتیان آن زمان تضاد زیدادی دارد و تبیدین آنهدا نشدانۀ

حقیقی حکومت عباسی است و از اینکه مدیدیدد ایرانیدان

جرأت و جسارت بهآفریدد اسدت .همچندین بده آفریدد بدا

پیرامون وی جمع شددهاندد و او را رهبدر ملدی مدیدانندد،

مشاهدۀ تغییر نگرش مردم ،در فکدر اصدال اصدول دیدن

احساس سربلندی می کرد (طقوش .)42:1391 ،سدرانجام،

افتاد تا آن را از خطر نجات دهد؛ بهخصوص که این حال

ابومسلم در سال 137ه ،.بهنحدو توطئدهآمیدزی بده دسدتور

روحی مردم با اضطراب سیاسی و هدرج و مدرج و شدیوع

منصور (158-136ه ).دومین خلیفۀ عباسی به قتل رسید.

فتنه و بینظمدی و فسداد اخدالق همدراه بدود و در چندین

در خراسان قتل ابومسلم نارضایتی هدا و شدورش هدای

حالتی امکان تغییر تعلیمات دینی نسبتاً آسان بود .پیشرفت

بسیاری پدید آورد؛ زیرا ابومسدلم در آنجدا ندهتنهدا رهبدر

به آفرید در روسدتاهای نیشدابور نشدان مدیدهدد زمینده و

سیاسی و سدردار نظدامی ،پیشدوای دیندی تلقدی مدی شدد؛

مقتضددیات اجتمدداعی بددرای توفیددق او و ایجدداد جنددبش

ازاینرو ،قیام ها و نهضدت هدایی کده پد

او بده

اصددالحی موجددود بددوده اسددت (صدددیقی.)161:1372 ،

خونخواهی اش رخ داد ،گاه ریشدۀ دیندی داشدت ،چنانکده

ازطرفی ،جندبش او نشدان از ضدعف سدازماندهی دیاندت

راوندیان و سپیدجامگان در عقاید دیندی خدویش ابومسدلم را

از مدر
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امام خود می دانستند و بسدیاری از ایرانیدان ،او را یگانده امدام

است و به همین دلیل ،برخی مورخان آن را با عقاید مزدکیدان

واقعی خدویش مدیشدمردند و مقدامی شدبیه بده مهددویت و

در دورۀ ساسانیان مرتبط میدانندد (اشدپولر ،ج-368:1391 ،1

الوهیت بدرایش قائدل بودندد و او را مهددی موعدود اسدالمی

369؛ همچنین ن.ک :سنگاری و کرباسی.)168-167 :1395 ،

مددیدانسددتند (خضددری .)32:1384 ،قرارگددرفتن ابومسددلم در

آنطور که از بررسی منابع به دسدت مدی آیدد ،مدذهب
اختالطی از عقاید و آرای مختلف بدوده اسدت و بده

جایگاه موعودی که پیروانش انتظار نهدور او را مدیکشدیدند،

باب

نشانۀ مهمدی از وجدود نگدرشهدای آخرالزمدانی در آن دورۀ

همین دلیل ،پیروان ابومسلم و المقنع را نیز به خود جلدب

تاریخی است .بدین ترتیدب ،گدرایش جامعده بده باورپدذیری

کرد ،بدون اینکه معلوم باشد تا چه اندازه ای عقاید آنهدا را

آخرالزمان و نهور منجی ،ابومسلم را کده در دوران حیدات از

نیز پذیرفته است .ازطرفی ،منابع تأکیدد مدی کنندد یکدی از

حمایت طیف های گستردۀ جامعۀ ایرانی برخوردار بدود ،پد

پایه های مسل

از مر در جایگاه قدسی و الهی قرار داد.

تعلیمات او نیز این نکته را تأیید می کند :مال ایمان بده دو

جنبش های مذهبی که پد

از ایدن در شدمال شدرقی

او عقاید زردشتی بدوده اسدت و جزئیدات

اصل نور و نلمت ،تقدی

آتش ،پاکی و پاکیزگی ،اجدازۀ

ایران پدید آمدند ،شاخصۀ جریان ها و تحوالت آن نواحی

ازدواج با مادر و خواهر و دختر اعتقاد به وجود فرشتگان.

محسوب می شدد و از نحدوه بدروز و شددت آنهدا ،میدزان

به این عقاید ،ایمان به تناسخ که باب

را به المقنع مدرتبط

هیجانات دینی که سرزمین ایران در نتیجۀ تبلیغات عباسدی

می سازد و نیز ایمان به تکرار حلول رو نبدوت در جسدم

بدان دچار شده بود ،به دست می آید .ازطرفی ،هدف هدای

مددادی را بایددد اضددافه کددرد .بابد

بددر حسددب ندداهر بدده

سیاسی نیدز در قالدب همدین جندبش هدا بده مرحلدۀ اجدرا

دستورات اسالمی رفتار می کرد؛ ولدی ایدن طدور بده نظدر

درآمده اند .عناصر مخالف با عضویت ایرانیان در حکومت

می رسد که تعداد زوجات را جایز مدی شدمرده و نوشدیدن

عباسی یا کسانی که می خواستند برای ملت خود اسدتقالل

شراب را نیز تشویق می کدرده اسدت (همدان.)368-366 :

بیشتری تأمین کنند ،در این جنبش ها شدرکت مدی کردندد؛

گروهی از طرفداران باب

او در آذربایجدان

بنابراین اهداف و ماهیت ایدن جندبش هدا بدرای حکومدت

می زیستند و همچنان به دین اجدادی بودند و انتظار نهور

عباسی خطرناک بود و آنها نیز با شدیدترین ابدزار ممکدن

باب

پد

از مدر

را میکشیدند (صدیقی.)323:1372 ،

عک العمل نشان مدی دادندد (اشدپولر ،ج .)82:1391 ،1از

از منابع چنین بر میآید کده رهبدران ایدن جندبش هدا،

مهم ترین این جنبش ها قیام سنباد ،اسحاق تدرک و المقندع

آمیزه ای از اعتقادات زردشتی و اسالم را دسدتاویزی بدرای

است که همگی سرکوب شدند.

مخالفت با خلفدای عباسدی قدرار مدیدادندد .زردشدتیان و
مسلمانان در نتیجۀ این شورش ها به آمیزش عقاید خویش

 .3-2-2بابک
از 201ه .تا 223ه .طول کشدید و در ایدن سدال

متمایل شدند و این نشانه ای از تأثیرات متقابل هر دو دین

به فرمان خلیفۀ عباسی ،معتصم (227-218ه ).در سامرا کشدته

است کده در آن هنگدام هدر دو در مرحلدۀ تحدول بودندد

شد .با آنکه منابع مربوط به این شورش فراوان اسدت ،داوری

(فرای)145:1392 ،؛ برای ماال ،بیشتر اصالحات بده آفریدد

دربارۀ این جنبش دشدوارتر از شدورش هدای ندواحی شدرقی

نظیر مندع ازدواج بدا محدارم ،حدرام کدردن شدراب و نهدی

در

مردارخددواری ،نزدیکددی خاصددی بددا تعددالیم اسددالم دارد

آنجا نهور کرد ،سابقهای از شورشهای مشابه موجود نیسدت

(صدیقی .)162 :1372 ،صرف نظر از جنبه های اجتمداعی،

در کندار عقایدد

سیاسی و دینی شورش ها ،رهبران آنها تالش میکردندد بدا

دینی ،در ناهر هدف های اجتماعی را هدم تعقیدب مدی کدرده

آمی دزش عقای دد دیددن باسددتانی و دیددن جدیددد ،حمایددت

قیام باب

قلمرو عباسی است؛ چون اساساً در آذربایجدان کده بابد
(فرای .)146:1392 ،به هر روی ،جنبش باب
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گروه های مختلف مردم را به دست آوردند که هر کددام از

این مبنا به گونه ای توجیه مدیکردندد کده گویدا رخددادها

لحاظ اعتقادی و دینی با هم ناسازگار بودند؛ امدا ایدن امدر

مؤمنان را به نهور منجی نزدی

تر میکنند .نتیجۀ این امدر

بدیش از آنکدده بدده حمایدت همددهجانبدۀ مددردم و موفقیدت

در نخستین سده هدای حکومدت اسدالمی ،پدیش بیندی روز

جنبش ها منجر شود ،به شکست آنهدا و نهدور فرقده هدای

رستاخیز با تمرکز بر روی اشغال ایران بده دسدت اعدراب

متعدد مذهبی و سیاسی انجامید که میراث دار تناقض هدای

بود (چوکسی .)71:1393 ،در کتاب بندهشن ،پیروزیهای

فددوق بودنددد و بددر تشددتت عقایدد و تددنشهددای فکددری و

عرب های مسلمان و پیامدهای آن ،نقطۀ مهمی در گذار از

فرهنگی موجود افزودند.

دورۀ تدداریخی بدده دورۀ آخرالزمددانی اسددت (دریددایی،

دیددگاه متددون آخرالزمددانی زردشددتی نسددبت بدده ای دن
جنبش ها ،ناشی از تأثیر نامطلوب آنها بدر وحددت جامعدۀ
زردشتی بود .این متون نسبت به ابومسلم خراسانی و باب

 .)72:1393متن زیدر بدهاختصدار بده سدقوط ساسدانیان و
پیامدهای پیروزی اعراب میپردازد:
«و چون شاهی به یزدگرد آمد ،بیست سدال پادشداهی

خرم دین چشم انداز تاریکی را ارائه مدیدهندد کده نتیجدۀ

کرد .آنگاه تازیان به ب

بیزاری زردشتیان نسبت به جندبش هدای مدذکور اسدت .از

به کارزار با ایشان توانا نبود ،به خراسان و ترکستان شدد و

دیدگاه این متون ،مقاومت و پایداری در برابر بیگانگان در

اسب و مرد و یاری خواست و او را آن جدای کشدتند . ...

قالدب باورهددای آخرالزمدانی و در درون جامعدۀ زردشددتی

ایرانشهر به تازیان ماند  ...ایشان آیین پیشینیان را بیاشفتند،

تعریددف مددیشددد کدده عدداری از جنبددههددای سیاسددی و

دین مزدیسنان را نزار کردند  ...و سیج (طداعون) و نیداز و

خشونتآمیز بود (دریایی.)74:1393 ،

دیگر اناگی میهمان کرده ایستاد( ».بندهشن.)141 :1380 ،

 .3-2زمینه های پیدایش متون آخرالزماني زردشدتي
در دورۀ اسالمي
بهطورکلی پیشگویی به معنای از پیش خبر دادن وقایع

شمار به ایرانشهر تاختند .یزدگرد

ادبیات آخرالزمانی در موقعیدت هدای سدختی و تدرس
پدیدار میشوند که سازماندهی اجتماعی از بین رفته اندد و
جامعه در معدر

تهدیدد از سدوی نیدروی بیروندی قدرار

آینددده اسددت .براسدداس ایدن مفهددوم ،روایدات پیشددگویانه

گرفته باشد .این موقعیت ها در رخدادهایی نظیدر پیدروزی

عبارت اند از گفته ها ،اعمال و نمادهایی که گذشته یا حدال

اعراب و سقوط ساسانیان ،نهضت عباسیان و شورش هدای

را به آینده مربوط میکنند .برخی از پیشگوییها مربوط به

فرقه گرایانه خود را نشان میدهند و از ایدن لحداظ ،متدون

تحوالتی به نفع گروهی خاص است؛ مانند نهدور پیدامبر.

مذکور دیدگاه زردشتیان دربارۀ این رخدادها و اهمیت آنها

برخدی دیگددر ،بالیدا و مصددائب را بددرای نشدداندادن زوال

را تبیین میکند (دریایی.)85 :1393 ،

تدددریجی جامعدده پیشددگویی مددیکننددد و عبددارتانددد از

چیرگی اعراب بر ایرانیان ،شباهت زیادی بده پیدروزی

گزارش هایی دربارۀ پایان جهان و آخرت .به ایدن ترتیدب،

سپاهیان مقدونی بر ایرانیانِ هخامنشی در حدود هزار سال

اعتقاد به پایان جهان ،از پیشگویی سرچشمه گرفتده اسدت

پیش از آن داشت (331پ.م) .هر دو نیروی مهاجم ،فقیدر

(چوکسدددی .)65:1393 ،مفهدددوم زردشدددتی پیشدددگویی،

و تشنۀ تصاحب اموال و امدالک بودندد و هدر دو پد

از

بهخصوص شکل خاص آن که مبتنی بدر اعتقداد بده پایدان

چند نبرد سخت بر سپاه شاهنشاهی برتری یافتندد .هدر دو

جهان است ،از اعتقاد به آخرالزمان در بینش هند و ایراندی

نیرو جبهه های محلی را با دشواری و کشتار گشودند و هر

ریشه گرفته است .در آخرالزمان ،نجداتدهندده ای بده ندام

دو به هراسناکی مشهور شدند و ایرانیدان آنهدا را میزباندان

سوشیانت نهور میکند تا دین زردشتی را بهصورت دیدن

نیروهای اهریمنی مدی پنداشدتند .پد

از غلبدۀ مقددونیان،

کل بشریت درآورد .موبدان هم ،رخدادهای تاریخی را بدر

ایرانیان ادبیاتی آخرالزمانی را بده وجدود آوردندد و در آن،
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حکومت این قوم را آخرین شهریاریِ زمدین مدی دانسدتند.

نگهدارندۀ سنت ادبیات شفاهی بدوده اندد (بدوی :1369 ،

از حملۀ اعراب جانی تازه گرفدت و آنهدا

در آن دوران دغدغده ای بدرای پیددایش ادبیدات

این ادبیات پ

 .)37پ

نقش مهاجمانِ قبلی را در این گونۀ ادبی عهده دار شدند و

نوشتاری در مفهوم گستردۀ آن وجود نداشدته اسدت و بده

چددون شکسددتهددای ایرانیددان تکددرار شددد ،وحشددت از

علت تداوم چند هزار سالۀ ادبیات شفاهی و نیدز تعدار

سرنوشددتِ محتددوم درون آنهددا رخندده کددرد (بددوی ،

شدید نداشتن فرهنگی و دینی جوامع مختلف  -که صدرفاً

 .)266:1390در فصددل اول ارداویددرافنامدده کدده از متددون

در اواخر دورۀ ساسدانی بدروز کدرد  ،-نیدازی بده تدألیف

آخرالزمانی پساساسانی است ،حملۀ اسکندر به ایرانشهر و

میراث دینی و تاریخی جامعۀ زردشتی احساس نمدی شدد.

آسیب ها و خسارات مادی و غیرمادی ناشی از آن توصیف

ازطرفی ،وجودنداشتن ایدن ادبیدات در متدون دیندی دورۀ

شده است .بر اساس این ،افزون بر ویرانی و کشتار ،از بین

ساسددانی ،حدداکی از فراموشددی آگاهانددۀ شددرایط سددخت

رفتن اتحاد ایرانیان و اختالفات دروندی آنهدا از پیامددهای

آخرالزمانی پ

از حملۀ اسکندر است و با توجه به اینکده

مهم یورش بیگانگدان بده شدمار رفتده اسدت .شدر ایدن

نویسندگان و مؤلفان در حافظۀ خود احتمال بازگشدت بده

رخدادها کنایه ای از حمله اعراب به ایران و نتایج آن است

وضددعیت دشددوار آن دوره را نمددیدادنددد ،هددیچ دلیددل

که در آن زمان امکان اشارۀ مستقیم به آنها وجود نداشت:

ایدئولوژیکی ،سیاسی و دینی برای نگارش این نوع متدون

«چنین گویند که ی بدار اهلدو زردشدت دیندی را کده

در دورۀ ساسددانی وجددود نداشددت ( Sangari, 2013:

پذیرفته بود در جهان رواج داد تا پایان سی صد سال دیدن

 .)185-187با سقوط ساسانیان و بدروز تحدوالتی مشدابه

گجسته (ملعدون)

زمان حملۀ اسدکندر ،موبددان زردشدتی ناچدار شددند بده

گنامینو (اهریمن) دروند (بدکار) برای اینکه مردمان به این

حافظۀ تاریخی خویش مراجعه کنند و متون آخرالزمانی را

در پاکی و مردم در بی گمانی بودند .پ
دین ش

کنند ،گجسته اسکندر یونانی مصرنشین را گمراه

به نگارش در آورند.

کرد که با ستم گران و نبرد و بیماری به ایرانشهر آمدد و او

از سدۀ هفتم تا نهم میالدی که اعراب بدرای تسدلط و

فرمانروای ایران را کشت و دربار و فرمانروایی را آشفته و

فرمانروایی بر ایران میکوشیدند ،موفقیت هدای انددکی بده

ویران کرد  ...و او بسیاری دستوران و داوران و هیربدان و

دسددت آوردنددد .پدد

یزدگردسددوم در 651م،.

موبدان و دی برداران و افزارمندان (متخصصدان) و دانایدان

شورش های محلی در برخی از شهرهای ایدران رخ دادندد.

از بزرگددان و

هنگامی که اعراب به فارس آمدند ،با پایدداری فرمانددهان

کدخدایان ایرانشهر کینه و ناآشتی (اختالف) افکند و خود

محلی روبه رو شدند .این پایداری هدا درنتیجدۀ اختالفدات

از

سیاسی درون جامعۀ اسالمی تشدید شد و جمعیت بدومی

مردمددان ایرانشددهر را بددا دیگددری آشددوب و پیکددار بددود»

در هر موقعیتی دست به شدورش مدیزدندد .ازطرفدی ،بدا

(ارداویرافنامه.)40 :1382 ،

مقایسۀ داده های سکه شناختی با گزارش های منابع مکتوب

ایرانشددهر را بکشددت و در میددان هددر یدد
نابود شد و به دوزخ روانه گشت و پ

از آن هدر ید

از مددر

با توجه بده تسدلط ادبیدات شدفاهی در دورۀ باسدتان،

ادبی نظیر منظومۀ بهرام ورجاوند می توان به تالش بقایدای

از حملۀ اسدکندر

خاندددان ساسددانی بددرای کسددب مجدددد قدددرت پددی بددرد

مقدونی صرفاً در قالب روایات شفاهی توجیه پدذیر اسدت.

( .)Alram & Gyselen, 2003: 26شدداید دلیددل

در آن دوره ،گوسان های اشکانی و خنیاگران ساسدانی کده

ایدئولوژیکی بدرای آمددن ندام و چهدرۀ یزدگدرد سدوم در

داستان های تاریخی و حماسی و عاشقانۀ ایدران را بده یداد

سکه های پسدرانش (پیدروز و بهدرام) آن بدود کده خداطرۀ

داشددتند و آنهددا را بددا آواز بددازگو مددیکردنددد ،حددافظ و

آخرین پادشاه ساسانی را در پایان دورۀ باسدتان ،در ذهدن

پیدایش ادبیات آخرالزمانی در دورۀ پ
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مردم زنده می ساخت .احتمداالً خانددان ساسدانی در سددۀ

مردم ایرانشهر کنند .آن هنگام ،از سوی کابلستان یکی آیدد

هشددتم مددیالدی هنددوز در آرزوی بددازپ گیددری دگربددار

که بدو فره از دوده بغان است و (او را) کیبهدرام خوانندد.

ایرانشددهر بودنددد؛ امددا نیددروی جنگددی متمرکددز دیگددر

همۀ مردم با او بداز شدوند و بده هندوسدتان و نیدز روم و

نمیتوانست به این هدف دست یابد (ن.ک بهPasha & :

ترکستان ،همه سویی ،پادشایی کند .دین زردشدت را برپدا

 )Sangari, 2018: 501-2و ازاینرو ،انجام این ونیفه

دارد( ».بندهشن)142 :1380 ،

برای فرماندهان محلی و روحانیون زردشتی به جای ماندد

بنابراین تسخیر ایرانشهر به دست اعراب برای معتقدان

تا خود با فاتحان روبده رو شدوند (دریدایی .)91:1393 ،بدا

به آخرالزمان فرصتی به وجود آورد تا بده توضدیح وقدایع

ناکدامی شدداهزادگان ساسددانی در بددازپ گیددری ایرانشددهر،

تاریخی بپردازند .سقوط پادشاهی ایران و همدراه آن ،زوال

جامعۀ زردشتی بیشتر از هر زمانی بده سدوی نگدرشهدای

دین زردشتی و تغییر آن به اسالم ،نوعی دگرگونی ناگهانی

آخرالزمانی در آن وضعیت پیچیده متمایل شد.

و قریب الوقوع خوانده شد .موبدان روی بخش اصلی منابع

این دوره با قدرت گرفتن مروانیان و درخواست یداری

خود کار کردند تا پیشگویی کنند دفاع در برابر اعدراب بده

از فرماندهان خودمختار محلی ایرانی و شکست نیروهدای

جایی نمیرسد و ایرانیان باید به شرایط سخت آخرالزمانی

مسلمان دشمن خلیفه در فارس پایان گرفت و فرمانددهان

عادت کنند .این سخنان ،عقیددۀ نومیدانده زردشدتیان را در

محل دی کدده امی دد زردشددتیان بددرای بنی دانگددذاری دوبددارۀ

جامعۀ ایران در نخستین سده های اسالمی منعک

میکند؛

فرمانروایی زردشتی بودند ،از مقاومدت و پایدداری دسدت

مبنی بدر اینکده خالفدت همدان طدور کده مسدلمانان ادعدا

کشیدند .قدرت سپاه اعراب و ثبات دستگاه خالفدت ،ایدن

میکردند ،تجلی خواست خداوند اسدت .بدر اسداس ایدن،

حکام را به پذیرفتن فرمانروایی آنها ناگزیر کرد و از سوی

مصیبت عامل دگرگونی برای بازسازی سیاسدی و مدذهبی

دیگر ،مأموران دولتی هم در اسدتان هدا ،شدیوۀ فرمدانروایی

جامعۀ ایران معرفی شد که برای احیای دیدن زردشدتی در

مشترک را پذیرفتند؛ ازایدن رو ،بسدیاری از پایدداریهدای

آینده ضرورت داشدت و ایمدان دیندی بده آن ،تأییدکننددۀ

محلی ایرانیان پایدان گرفدت .هنگدامی کده پایدداریهدای

اعتقادات زردشتیان بود .به این ترتیب ،مؤمنانی وفدادار بده

سیاسی فرو خوابیدند ،زردشتیان فدارس کوشدیدند امیدد و

دین زردشتی ،با تصور نهور منجی نیدرو مدیگیرندد و در

آرزوهای خویش را بهوسدیلۀ میدراث ادبیدات آخرالزمدانی

برابر سلطۀ بیگانه پایداری میکنند (چوکسی.)73:1393 ،

از دورۀ مروانیان همچندان بده

این واکنشی خاص به وضعیت ناامیدکننده ای بدود کده

بیان کنند که تا مدت ها پ

جای ماند و با حوادث دوره های بعد ،مطالبی به آن افزوده

در آن ،امکان پیدایش دورۀ دیگری از حکومدت زردشدتی

شد (دریایی .)92-91:1393 ،در برخی از این متون مانندد

در ایران وجود نداشت .وقتی امیدها برای تحقق این هدف

زندبهمن یسن و بندهشن به قیام پهلوانان اسطوره ای مانندد

از بین رفت ،ادبیات آخرالزمانی مهم تدرین راه بدرای بیدان

نهور سده منجدی -

آرزوها شد .در این شرایط ،تمرکز بر موضوع پایان گدرفتن

هوشیدر ،هوشیدرماه و سوشیانت  -و رخدادهای مرتبط با

قریب الوقوع جهان یدا فرشدگرد بدود تدا بدا تحقدق آن بده

زمانۀ آنها پرداخته می شود تا امیدهای جامعدۀ زردشدتی را

رستگاری در جهان روحانی دست یافدت .شداید ازایدنرو

زنده نگاه دارند:

بود که حتی تا سدۀ یازدهم میالدی ،هنوز مطالبی بده ایدن

بهرام ورجاوند در آخرالزمان و سپ

درفدش

گونه از ادبیات زردشتی افزوده میشد .تا هنگامی که پایان

«از آن پ  ،هیون و ترک به ب

در ایرانشهر بتازند .این ایرانشهر آبادان خوشبوی را ویدران

جهان هرگز نیامد ،ایدن مدتن هدا بداقی ماندندد و در طدول

بددی و سدتم بده

سدددههددا نسددخهبددرداری شدددند (دریددایی.)72 :1393 ،

کنند و ب

دوده آزادان را بیاشوبند .ب

شمار و بد
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زردشتیان ،جدا از آن که مدی پنداشدتند بدا رعایدت احکدام

دست آوردند ،پیشگوییهای قدیمیتر را بازنویسی کردند؛

دینی در این جهان ،سعادت ابدی را در بهشدت بده دسدت

پیشگوییهایی که ریشه در حدوادث دوران باسدتان مانندد

میآورند ،آرزوی بزر تری نیدز داشدتند؛ مبندی بدر اینکده

حملۀ اسکندر داشت .به این ترتیب کده حکومدت اعدراب

سرانجام در پایان جهان نیکی پیروز خواهد شد و به همراه

نشاندهندۀ روزهای پایانی بشریت است .از دیددگاه آنهدا،

آن ،پیروزی دیدن زردشدتی نیدز فدرا خواهدد رسدید .ایدن

دوران سلطۀ غیرزردشتیان از مر

یزدگرد سدوم در سدال

پیروزی در آثار آخرالزمانی زردشتی به تفصدیل پیشدگویی

 651میالدی (31هجری) آغاز شد و تا سال  1733میالدی

شده است (بوی .)295:1390 ،

(1146هجری) ادامه داشت که سال احیای دیدن زردشدتی

در این دورۀ تاریخی ،گروههدای مختلدف مردمدی بده

محسوب مدیشدد (چوکسدی .)73-72:1393 ،موبددان در

خدایانی که آنها را میپرستیدند ،هم با دیدۀ اعتماد و هم با

نگارش این متون ،به درونیسدازی رخددادها و جدایدادن

مینگریستند .مسدلمانان بده اتکدای موفقیدت نظدامی

از ایدن

ش

آنها در چهارچوب ویژه پرداختند؛ چنان کده پد

خداوند را ستایش میکردند؛ اما برخی زردشدتیان بدر ارادۀ

رخدادها پایان جهان میآمدد؛ بندابراین مدا بدا رویددادهای

خدایی که به نظر میرسید نسبت بده جلدوگیری از تسدلط

سیاس دی همددان روزگددار مواجددهایددم کدده در ای دنگوندده از

مسلمانان بر آنها ناتوان است ،تردیدد مدیکردندد .در ایدن

نوشتههای تاریخی راه یافتهاند (دریایی .)74:1393 ،در این

زردشدتیان آمدد .در

ادبیددات پیشددگویانه ،تعبیددر عقالنددی بددرای ارتبدداطدادنِ

برخی از این متون مانند ارداویراف نامه اشارات متعددی به

آشفتگیهای گذشته به رویدادهای حال و آینده ضدرورت

مجازات شکاکان و بدعتگذاران شده است:

یافته بدود و بده ایدن ترتیدب ،درسدتی رویددادها از ارزش

شرایط ،ادبیات آخرالزمانی بده کمد

پ

دیدم روان آنهایی که مارها آنها را مدیگزیدندد و

نمادین آنهدا اهمیدت کمتدری پیددا کدرده بدود (چوکسدی،

می جویدندد و پرسدیدم :آنهدا روان چده کسدانی هسدتند

 .)65:1393این متن ها واقعیات تاریخی نظیر حملۀ اعراب

سروش اهلدو و آذر ایدزد گفتندد :ایدن روان آن درونددانی

به ایران و سقوط ساسانیان را توضیح مدیدهندد یدا تأییدد

اسددت کدده در گیتددی ایددزدان و دیددن را انکددار کردنددد»

میکنندد؛ آنهدا دربدارۀ واکدنش جامعدۀ زردشدتی در برابدر

(ارداویرافنامه.)79 :1382 ،

رخدادهای تاریخی مانند جنبش هدای ایراندی ضددخالفت

بدین سان ،این ادبیدات بده هدر دو صدورت شدفاهی و
مکتوب ،وسیله ای برای توضیح رویدادهایی فراهم کرد که
زندگی مردم را به نحو چشدمگیری دگرگدون کدرده بدود.
پیروزیهدای مسدلمانان ،تجلدی لطدف خداوندد توصدیف

اطالعاتی را به دست میدهندد و بدیم و امیددهای آنهدا را
دربارۀ آینده آشکار میکنند (دریایی.)74 :1393 ،
 .4-2بررسي دیددگاه متدون آخرالزمداني زردشدتي
نسبت به جنبشها

میشد و هر شکست زردشتیان ،گامی به سوی آخرالزمدان

 .1-4-2زندبهمنیسن

بود (چوکسی.)86:1393 ،

زندبهمن یسن کتدابی بده زبدان پهلدوی از نویسدنده ای

در قرن نهم میالدی (سوم هجری) روحانیون زردشتی

ناشناس است که در آن اهوره مزدا ،رویدادهای آیندۀ ایران

برای نگارش این متون تالش بسیاری کردند (کریستن سن،

را تا پایان عمر جهان بدرای زردشدت پیشدگویی مدی کندد

 .)34:1388در این متون بسیاری از جزئیات روایات دیندی

(زندبهمنیسن7:1370 ،؛ پیشگفتار) و از دیدگاه تداریخی،

و عادات و عقاید زردشتیان در زمینۀ نظام آفدرینش ،پایدان

مهم ترین متن مکاشفاتی زردشتی است .این متن بده خدط

جهان و احکام و تعالیم دینی روشدن مدی شدود (صددیقی،

پهلوی و حرفنویسی پازند همراه با مطالبی دیگر بر جای

 .)89:1372موبدان با اشاره به سدلطه ای کده مسدلمانان بده

مانده است (امری

و ماریا ماتسوخ ،ج.)191:1393 ،17
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فصل چهارم کتاب به بیدان ویژگدیهدای پایدان هدزارۀ

این دوره که هویت مذهبی همگانی مهم ترین شیوۀ تعیدین

زردشددت (هددزاره دهددم از دورۀ 12هددزار سدداله جهددان)

هویت شده بدود ،حرکدت بابد

جنبشدی بددعت گرایانده

اختصاص دارد و شر مصیبت هایی است که بدر جهدان و

محسددوب م دیشددد و بدداوجود نددابودی دشددمنان سیاس دی

به ویژه بر دیدن زردشدتی خواهدد رسدید .در ایدن بخدش،

زردشتیان ،باز هدم نکدوهش شددۀ متدون آخرالزمدانی بدود

اهوره مدزدا تاخدت وتداز بیگانگدان بده ایدران و پیامددهای

(دریایی.)81-80:1393 ،

ناخوشایند آن را پیشگویی میکند .به عبدارتی ایدن فصدل،

در این کتاب ،فاجعۀ آخرالزمانی به شکل نهور مردمی

توصیف فاجعه ای تاریخی و بیان کیفیت اسفبار رویددادی

توصیف میشود که جامۀ سیاه پوشیده اند و اشاره بده قیدام

غیرمنتظره است (تفضلی.)171:1378 ،

ابومسلم خراسانی و نهضت عباسیان دارد (دریدایی:1393 ،

فصل ششم دربارۀ آشدوب هدایی اسدت کده بده دنبدال

 .)76همچنین در این متن ،دیدگاه زردشدتیان دربدارۀ تبدار

آشوب های ذکرشده در فصل های پیشین روی خواهند داد

ابومسلم و عملکرد او به دسدت مدیآیدد و میدزان بیدزاری

(تفضلی .)171:1378 ،در این فصدل بده قیدام خدرم دیندان

جامعۀ زردشتی را از او نشان میدهد:

اشاره شده است .از دیدگاه کتاب ،خرمیه گروهدی اندد کده
عملکرد آنها نیز فاجعۀ آخرالزمانی دانسته میشود:
«پ د

«در آن پست ترین زمان ،ی

صد گونه ،ی

هزار گونه

و ده هزار گونه دیوان گشداده مدوی خشدم تخمده برسدد،

از نشددانههددای س دیاه ،پادشدداهی از ای دن خشددم

پست ترین نژادها از سدوی خراسدان بده ایرانشدهر تازندد،

تخمگان به دروج شیدپی کلیسایی در شهرهای سلم رسد.

درفش برافراشته اند ،سال سیاه برند و مو ،گشاده به پشت

ماه ونداد گفت که رومی باشند و روشن گفدت کده سدرخ

دارند و بیش تر بندگان خدرد پسدت و پیشده ور و پیشدکار

کاله و سرخ سال و سرخ درفش باشند؛ یعنی کده نشدانۀ

خشن باشند .بن و زادۀ آن تخمده خشدم پیددا نیسدت .بده

ایشان باشد .هنگامی که بیایند ،خورشید نشان تیره بنمایدد

سرزمین های ایران که من اورمدزد آفریددم بده جدادوگری

و ماه از گونه بگردد ،در جهان مه و تیرگی و تداری باشدد.

بتازند؛ چنانکه بسیار چیدز سدوزند و خاندۀ خاندهداران ،ده

در آسمان نشانۀ گوناگون پیدا باشدد و زمدین لدرزه بسدیار

دهقانان ،آبادی و بزرگی و دهقانی و راست دینی و پیمدان

باشد و باد سخت تدر آیدد و نیداز و تنگدی و دشدواری در

و زنهار و رامش و همه آفرینش ،که مدن اورمدزد آفریددم،

جهان بیشتر پدیدار آید و ستاره تیدر و اورمدزد (مشدتری)

تباه کنند  ...ای دههای ایران کده مدن اورمدزد آفریددم ،بده

پادشاهی بدان را سامان بخشند .دروج شیدسپی و کلیسایی

زشددتکددامی و سددتم و فرمددانروایی خددراب کننددد .دی دوان

هزارگانه و ده هزارگانه باشند ،درفدش

گشاده موی ،فریبکارند؛ یعندی آنچده گویندد ،نکنندد و بدد

سرخ دارند و حرکت ایشان بسیار (باشد) به ده های ایدران

دین اند؛ یعنی آنچه نگویند ،کنند  ...ایشان را عهد ،پیمان و

که من اورمزد آفریدم تا ساحل ارنگ بتازند ،کسی بود کده

راستی و آیین نیست و زینهار ندارند و به عهدی که کنند،

رود فرات گفت تا دشت آسورستان مسکن ایشدان اسدت،

نایسددتند  ...در آن زمددان شددگفت یعن دی پادشدداهی خشددم

دشت سخت هموار و آن مسدکن آسدوریان اسدت؛ یعندی

خونین درفش و دیو گشاده موی خشم تخمه ،پست تدرین

مردم آسوری در آن مسدکن دارندد و نشدیمن آندان آنجدا

بندددگان بدده فرمددانروایی نددواحی ایددران فددراز رونددد»

است» (زندبهمنیسن.)11 :1370 ،

(زندبهمنیسن.)6-5 :1370 ،

ی

صدگانه و ی

خرمدیدن

بددر اسدداس ای دن ،مسددئلۀ شددایان توجدده بددرای جامع دۀ

و پیروانش ،تأثیر مشابه قیام ابومسلم در زردشتیان داشدتند.

زردشتیان ،ماهیت غیرزردشتی قیام ابومسلم و تهدیدی بود

گرایش های ملی را بازتاب میداد کده

که او برای وحدت زردشتیان به وجود مدیآورد .بدا آنکده

در اندیشۀ برقراری مجدد فرمانروایی ایراندی بدود؛ امدا در

این جنبش به نابودی حکومت امویدان انجامیدد ،بداز هدم

جنبش های فرقهگرایانه همچون جنبش باب
احتماالً جنبش باب
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نکوهش و تقبیح شددۀ جامعدۀ زردشدتی قدرار گرفدت .از

میانه ،سپاه ابومسلم متهم به سوزاندن و ندابودی امدالک و

دیدگاه زردشتیان ،فرمانروایی بیگانگدان بددبختی بدود؛ امدا

دارایددیهددا ،شددهرها و آتشددکدههددای زردشددتیان شدددهانددد

ایدۀ گفتگو و آمیزش با سایر ادیان گناه پنداشته میشد .در

(دریایی.)78:1393 ،

دورۀ اموی و بداوجود همزیسدتی زردشدتیان و مسدلمانان،

 .3-4-2بندهشن

جامعۀ زردشدتی مدیتوانسدت دشدمن خدود را بشناسدد و

بندهشن مانند بیشتر آثار فارسی میانده ،مجموعده ای از

هویدت خددویش را حفددظ کنددد؛ امددا همکدداری سیاس دی و

مطالب گوناگون است که از منابع مختلف ،گردآوری و بدا

آمیختگی ایرانیان زردشتی و اعراب مسلمان به معنی پایدان

هم تلفیق شده است .مؤلف نهایی آن احتماالً فرنبَدغ ندامی

همۀ آرزوها برای دستیابی بده اسدتقالل و شدکوفایی دیدن

بوده که در قرن سوم هجدری مدی زیسدته اسدت (تفضدلی،

زردشتی بود .اگدر بدین اعدراب و ایرانیدان نقطده نظرهدای

 .)141:1378فصددل هجدددهم ایددن کتدداب بددا نددام «دربددارۀ

مشترکی به وجود میآمد و هر دو گروه ،منافع مشترکی در

گزندهایی که در هر هزاره به ایرانشهر رسدیده اسدت» ،بده

برابر حکومت داشتند ،این جامعۀ زردشتیان را به ضعف و

تاریخ اساطیری ایران و حدوادث آخرالزمدانی اشداره دارد.

نابودی میکشاند (دریایی.)80-79 :1393 ،

قیام باب

«گروهی آیند سدرخنشدان و سدرخدرفدش ،پارسدی و

 .2-4-2یادگار جاماسبي
یادگار جاماسب یا جاماسبی ،متشکل از هفدده فصدل،
مشتمل بر مهم ترین آموزه های دین زردشتی و مجموعه ای

در این اثر به این شر توصیف میشود:

روستاهای ایرانشهر را تا به بابل گیرند و این تازیان را نزار
کنند» (بندهشن.)141 :1380 ،

از رویدادهای تاریخی ،اساطیری و باورهای عامیانه اسدت.

در این گزارش به جنگاورانی ایرانی اشاره شده اسدت

کتاب از نویسندۀ ناشناسی است و اصل آن از میان رفتده و

که تازیان را خواهند کشت .با وجود این ،ایدن فعالیدت از

تنها چند قطعه از آن به زبان پهلوی و فارسی برجای مانده

دیدگاه زردشتیان که مخالف هرگونه بدعت گرایدی بودندد،

است (تاوادیا ،1383 ،ج .)175 :3گزیدۀ زیر ،چکیدده ای از

سودمند نبوده است (دریایی .)81:1393 ،قیدام ابومسدلم و

این متن است که به زوال دیدن ،انحطداط اخالقدی ،سدلطۀ

سپ

حمالت ترکان به ایدران ،مطالدب بعددی اسدت کده

فرومایگان بر مردم و قیام ابومسلم خراسانی میپردازد:

مشابه زندبهمنیسن فاجعۀ آخرالزمانیاند:

«از خراسددان مددردش ناشددناس و کددمارزش همددراه بددا

«سپ  ،یکی بد مرد از سدوی خراسدان آیدد  ...سدالی

مردمان ،اسب و سر نیزه زیاد بر مىخیزد و بر شدهر چیدره

چند دش پادشایی کندد .بده سدروری او در پدارس ،مدردم

شده ،آن را تحت فرمانروایى خود در مدى آورد .پادشداهى

نابود شوند ،مگر اندکی به کازرون و دریابارها تا او بنماند.

به کلى از ایرانیان جدا مىشود و به غیر ایرانیان میرسدد و
کیش و داد و روش بسیار باشد و کشتن یکدیگر را ثدواب
مىدانند :کشتن مردم را ساده مىشمارند  ...و بسیار نلم و
بیداد بر مردم ایران نمایند» (مسینا)116 :1939 ،

از آن پ

هیون تدرک بده بد

شدمار و بد

درفدش در

ایرانشهر بتازند .این ایرانشدهر آبدادان خوشدبوی را ویدران
کنند و ب

دودۀ آزادان را بیاشوبند .ب

بددی و سدتم بده

مردم ایرانشهر کنند» (بندهشن)141 :1380 ،

نکتۀ مهم درخور ذکر ،توجه نویسدندگان زردشدتی بده
طبقه و ندژاد ابومسدلم اسدت؛ چنانکده آنهدا او را از «ندژاد

 .3نتیجه

پست» و بدتر از آن «کسی کده خاسدتگاه او پیددا نیسدت»

متون آخرالزمانی زردشتی در سده های دوم و سوم هجری

میخوانند .هرچند این گزارش در تعیین خاستگاه ابومسلم

به خط فارسی میانده (پهلدوی ساسدانی) نگدارش یافتندد و

کمکی نمیکند ،نشان میدهد زردشتیان او را برای جامعدۀ

بیشتر بر مبنای تحلیل و آسیب شناسی تحوالت اجتمداعی،

خود زیان آور میدیده اند .در متن های آخرالزمدانیِ فارسدیِ

سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و دینیِ جامعۀ ایرانی آن دوران

بررسی ،تبیین و تحلیل دیدگاه متونِ آخرالزمانی زردشتی نسبت به جنبشهای ایرانی ضدخالفت در سدههای دوم و سوم هجری 13 /

و نیز سدۀ نخست هجری بودندد .جدای جدایِ ایدن متدون

( ،)1379جعفددری ( ،)1394چلددونگر و غضددنفری (،)1394

اشدددارههدددای مسدددتقیم و غیرمسدددتقیم بددده رویددددادهای

خسددروی و معصددومی ( ،)1393زریددنکددوب و یزدانددیراد

از حملۀ اعراب بده ایدران و تدا

( ،)1390زهانی زهان ( ،)1389شجری قاسدمخیلدی (،)1394

قبل از نگارش هدر مدتن رخ دادندد؛ بندابراین آمدوزه هدا و

علیپدددور ( ،)1378غضدددایری ( ،)1389غند دیندددژاد (،)1377

مفاهیم مدرتبط بدا پایدانِ جهدان و آخرالزمدان ،بدر دیددگاه

کرباسددیان ( ،)1389مفتخددری ( ،)1377منتظددری ( ،)1394و

زردشتیان نسبت به سیر حوادث و رخدادها تأثیر گذاشدت

بدهنوبدۀخدویش و از زاویدهای

ناخوشایندی است که پ

و زردشتیان با تکیه بر این آموزه ها سعی مدیکردندد امیدد
خود را برای تحقق زندگی بهتر حفظ کنند.
از مهم تدرین تحدوالت ایدران در نخسدتین سدده هدای
اسالمی ،بروز جنبش های التقاطی دینی و جندبش هدایی بدا
رویکرد سیاسی مانند قیام ابومسلم است .از دیددگاه متدون
آخرالزمانی زردشتی ،این جنبشها نهتنها در راستای مندافع
ملی و دینی جامعۀ زردشتی نبودند ،انسجام و یکپدارچگی
آن را نیز تهدید میکردند .بروز اینگونه تحرکات بدهویدژه
در سده های دوم و سوم هجری نشدان داد بداوجود تأکیدد
روحددانیون زردشددتی مبنددی بددر خددودداری زردشددتیان از
همکاری با آنها ،طیف وسیعی از جامعه به امیدد رهدایی از
تسلط اعراب یا بهبود شرایط اقتصدادی و منزلدت اجتمداعی

مهدیزاده ( ،)1379هدر ید

متفاوت ،مفهوم موعود و جنبشهدای ایراندی قدرون نخسدتین
اسالمی را بررسی کرده است که به دلیدل جلدوگیری از اطالدۀ
کالم از بررسی همهجانبۀ این آثار صرفنظر میشود.
منابع
 -1آصف آگاه ،سیدحسن« ،)1386( ،موعدود و آخرالزمدان
در دین زردشتی» ،ماهنامۀ مشرق موعود ،شماره  ،3صدص
.180-163
 -2آقایی ،مجتبی« ،)1379( ،بدازخوانی مفهدوم موعدود در
دین زرتشتی» ،فصلنامۀ هفدت آسدمان ،شدماره  ،7صدص
.128-111

خود با این جندبش هدا همدراه شددند .صدرف نظدر از نتدایج

 -3ارداویراف نامه ،)1382( ،آوانویسی ،ترجمۀ متن پهلوی

سیاسی جنبش ها که بیشتر آنها به شکست انجامید ،بایدد بده

و واژه نامه از فیلیپ ژینیو ،ترجمدۀ ژالده آموزگدار ،تهدران،

پیامدهای زیدان بدار آن در آسدیب پدذیری انسدجام و اتحدادِ

نشر معین ،چاپ دوم.

درونی جامعۀ زردشدتی اشداره کدرد .در متدونِ آخرالزمدانی

 -4اشپولر ،برتولد ،)1391( ،تاریخ ایران در قرون نخستین

نقد و

اسالمی ،ج ،1ترجمۀ جدواد فالطدوری ،تهدران ،انتشدارات

زردشتی ،پیشوایان این جنبش ها نظیر ابومسلم و باب

نکوهش شدند و قیام آنها فاجعده هدای آخرالزمدانی دانسدته
شده است .از سوی دیگر ،اعتقاد پیروان ابومسلم و باب

علمی و فرهنگی ،چاپ هشتم.

بده

 -5امری  ،رونالد و ماریا ماتسوخ ،)1393( ،تاریخ ادبیات

آنها بهمنزلۀ منجیان موعود ،از تسلط پنددارهای آخرالزمدانی

فارسی ،ادبیات ایران پیش از اسالم ،ج ،17زیر نظر احسان

بر رو جامعۀ ایرانی در آن دوران خبر میدهد .به عبدارتی،

یارشاطر ،ترجمۀ زیرنظر ژاله آموزگار ،تهران ،نشر سدخن،

دیدگاه برخی از ایرانیان نسبت بده ابومسدلم ،بابد

و سدایر

سرانِ جنبش هدای ضددخالفت بده منزلدۀ پیشدوایان دیندی و
منجی موعود ،متأثر از مفاهیم آخرالزمدانیِ دیاندت زردشدتی
نظیر انتظار و نهور منجی بوده است.

چاپ اول.
 -6بندهشن ،)1380( ،ترجمۀ مهدرداد بهدار ،تهدران ،نشدر
توس.
 -7بوی  ،مری ،)1395( ،زردشتیان ،باورها و آداب دیندی
آنها ،ترجمۀ عسکر بهرامی ،تهدران ،نشدر ققندوس ،چداپ

پينوشت

چهاردهم.

 .1همچنین پژوهشدگرانی نظیدر آصدفآگداه ( ،)1386آقدایی

 ،)1390( ،--------- -8آیدددین زرتشدددت ،ترجمدددۀ
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ابوالحسن تهامی ،تهران ،نشر نگاه ،چاپ چهارم.

 -20زرین کوب ،روزبه و علی یزدانی راد« ،)1390( ،تدابیر

 :)1369( ،-------- -9گوسان پارتی و سنت نوازندگی

روحانیان زردشتی برای مقابله با تغییر دین بده دیندان  -از

در ایران ،ترجمۀ مسعود رجبنیا ،تهران ،نشر توس.

سقوط شاهنشاهی ساسانی تا پایان سده چهدارم هجدری»،

 -10تدداریخ ایددران کمبددریج ،)1390( ،ویراسددتار ریچددارد

دو فصلنامۀ جستارهای تاریخی ،سدال ،2شدماره ،1صدص

نلسون فدرای ،ترجمدۀ تیمدور قدادری ،ج  ،4تهدران ،نشدر

.126-99

مهتاب ،چاپ دوم.

 -21زندبهمن یسن ،)1370( ،تصدحیح مدتن ،آوانویسدی و

 -11تاوادیددا ،جهددانگیر ،)1383( ،زبددان و ادبیددات پهلددوی

برگددردان فارسددی از محمدددتقی راشددد محصددل ،تهددران،

فارسی میانه ،ترجمۀ سیف الدین نجم آبدادی ،ج  ،1تهدران،

انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ اول.

نشر دانشگاه تهران.

 -22زهددانی زهددان ،زهددره« ،فرجددام شناسددی زردشددتی»،

 -12تفضلی ،احمد ،)1378( ،تاریخ ادبیات ایران پدیش از

( ،)1389دو فصلنامۀ پدژوهش دیندی ،شدماره  ،21صدص

اسالم ،به کوشش ژاله آموزگار ،تهران ،نشر سدخن ،چداپ

.260-239

سوم.

 -23سددنگاری ،اسددماعیل و علیرضددا کرباسددی،)1395( ،

 -13جعفری ،ابوالقاسم« ،)1394( ،خوانشی نو از مصادیق

«بررسی علل شکل گیری ایده آلیسم انقالبی مزدک و تدأثیر

سدده منجددی در تدداریخ کددیش زردشددت» ،فصددلنامۀ انتظددار

آن در عدم موفقیدت ایدن جندبش» ،دو فصدلنامۀ علمدی -

موعود ،شماره  ،49صص .102-77

پژوهشی تحقیقدات تداریخ اجتمداعی ،دوره  ،6شدماره ،2

 -14جلیلیان ،شدهرام ،)1396( ،تداریخ تحدوالت سیاسدی

صص .190-163

ساسانیان ،تهران ،نشر سمت ،چاپ اول.

 -24شجری قاسم خیلدی ،رضدا« ،)1394( ،ارزیدابی نقدش

 -15چلونگر ،محمدعلی و محمدنبی غضدنفری،)1394( ،

موبدان در حفظ و احیای میراث ایرانی در قرون نخسدتین

«ماهیت دینی و ترکیب اجتمداعی جندبش هدای ایراندی در

اسالمی» ،دو فصدلنامۀ تداریخ نامده ایدران بعدد از اسدالم،

قرون نخستین اسالمی» ،دو فصلنامۀ کارنامۀ تاریخ ،شدماره

شماره ،10صص .98-79

 ،3صص .44-15

 -25صدیقی ،غالمحسین ،)1372( ،جنبش های دینی ایران

 -16چوکسددی ،جمشددید کرشاسددب ،)1393( ،سددتیز و

در قرنهای دوم و سوم هجری ،تهران ،نشر پاژنگ.

سازش ،ترجمۀ نادر میرسعیدی ،تهران ،نشر ققنوس ،چاپ

 -26طقددوش ،محمددد سددهیل ،)1391( ،دولددت عباسددیان،

هفتم.

ترجمۀ حجت اهلل جودکی با اضافاتی از رسدول جعفریدان،

 -17خسروی ،لیال و محسن معصومی« ،)1393( ،جایگداه

قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،چاپ هفتم.

دینی ،علمی و اجتماعی  -سیاسدی موبددان در سدده هدای

 -27فرای ،ریچارد نلسون ،)1392( ،عصر زریدن فرهندگ

نخستین ورود اسالم به ایران» ،فصدلنامۀ مطالعدات تداریخ

ایران ،ترجمۀ مسعود رجب نیا ،تهران ،نشر سروش ،چداپ

اسالم ،شماره  ،23صص .218-179

پنجم.

 -18خضری ،احمدرضا ،)1384( ،تاریخ خالفت عباسدی،

 -28علیپور ،فاطمه« ،)1378( ،منجی در دین زرتشت» ،دو

از آغاز تا پایان آل بویه ،تهران ،نشر سمت ،چاپ پنجم.

فصلنامۀ فقه و حقوق خانواده ،شماره  ،16صص .67-63

 -19دریایی ،تورج ،)1393( ،شاهنشداهی ایدران ،پیدروزی

 -29غضدددایری ،حسدددین ،)1389( ،ادبیدددات پیشدددگویانه

عرب ها و فرجامشناختی زردشتی ،ترجمۀ شهرام جلیلیدان،

زرتشددتیان در نخسددتین سدددههددای اسددالمی ،پایدداننامددۀ

نشر توس ،چاپ اول.

کارشناسی ارشد ،دانشگاه اصفهان.
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 -30غنینژاد ،فهیمده« ،)1377( ،منجدی در دیدن باسدتانی
ایرانیان» ،ماهنامۀ کتاب ماه دیدن ،شدماره  ،11صدص -21
.23
 -31کرباسددیان ،ملیحدده« ،)1389( ،آخرالزمددان بدده روایددت

یادگددار جاماسددبی» ،دو فصددلنامۀ اطالعددات حکمددت و
معرفت ،سال  ،5ش ،3 .صص .53-49
 -32کریسددتنسددن ،آرتددور ،)1388( ،ایددران در زمددان
ساسانیان ،ترجمۀ رشید یاسمی ،تهران ،نشر صدای معاصر،
چاپ ششم.
 -33مازندددرانیان ،حمیدرضددا ،)1384( ،تددداوم و تحددول
اندیشۀ دینی زرتشتیان در قرون نخستین اسالمی ،پایاننامۀ
کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت معلم تهران.
 -34مفتخری ،حسین« ،)1377( ،جنبش های دیندی ایراندی

در قرنهای دوم و سوم هجری» ،ماهنامۀ کتاب ماه تداریخ
و جغرافیا ،شماره  ،14صص .30-26
 -35منتظری ،سید سعیدرضا« ،)1394( ،بررسی و معرفدی
ادبیات فارسی زرتشتی» ،دو ماهنامۀ آینه پدژوهش ،شدمارۀ
 ،156صص .37-29
 -36مهدیزاده ،علدی« ،)1379( ،فرجدامشناسدی در دیدن

زردشددتی» ،فصددلنامۀ دانشددکده ادبیددات و علددوم انسددانی
دانشگاه تهران ،سال ،43شماره  ،3صص .288-269
 -37یارشاطر ،احسدان ،)1393( ،پیددایش دوبدارۀ هویدت
ایرانددی پد

از گرویدددن بدده اسددالم ،در :برآمدددن اسددالم،

ویراستۀ وستا سرخوش کرتی

و سارا اسدتوارت ،ترجمدۀ

کانم فیروزمندی ،تهران ،نشر مرکز ،چاپ اول.
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