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  چکیده
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هـا، رمزهـا و   ، نشـانه هـا بـا چـه رویـه    [فـتح ایـران]   نکته اسـت کـه درک آن واقعیـت   
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  مقدمه
موعود در ذهن و ضمیر ایرانیان ریشه دارد. آمدن یـک موعـود    ۀسئلاعتقاد به منجی و م

یـد  ؤزرتشتی و ظهور فرجامین موعود به نام سوشیانت م ۀدر پایان هر هزاره از چهار هزار
تاریخ درازنایش همواره  ۀواسطان بهدر واقع موعودگرایی در تفکر ایرانی این موضوع است.

آگـاهی مـا از ایـران در    ها بوده است. باید افـزود  محملی از امید به آینده و رهایی از رنج
 مفسـران و متکلمـان   ،هـای مورخـان  خستین اسـالمی بیشـتر وامـدار نوشـته    های نسده

ان ایـن،  کنند؛ هرچند در میسویه این تحوالت را روایت میمسلمان است که روایتی یک
از دیگر مورخان روایاتی ، کمی متفاوت دیگرهای ثیر گرایشأکه تحت ت یهستند مورخان

های گونـاگون بـه ایـن تحـوالت     نگرشبا این وجود، منابع اسالمی روایتگر . اندنقل کرده
 ۀمنابع دیگـر نیـز بـرای ترسـیم چهـر      رو یک پژوهشگر الزم است که ازنیستند و از این

تـوان در ایـن زمینـه اسـتفاده کـرد،      از منابعی که مـی . دوران بهره ببردتری از این جامع
های تاریخی در خستین اسالمی است که هر چند دادههای نمتون پهلوی بازمانده از سده

تـوان نـوع نگـرش    منـابع مـی  ها بسیار اندک است، با این حال با بررسی جـامع ایـن   آن
 .حات و مناسبات با اعراب مسلمان درک نمـود هجری را به دوران فتو ۀایرانیان قرون اولی
بیشتر توسط موبـدان زردشـتی   شود، آنچه متون فارسی میانه خوانده میمتون پهلوی یا 

هـا  اند. آنچـه کـه بـرای آن   شدهن اسالمی نوشته و نسخه برداری میهای نخستیدر سده
رتیب زمـانی  داشتن دین و ضبط سنن مقدس بود و نه ثبت تم بود، چگونگی زنده نگهمه

هـا  انـد. ایـن مـتن   رن هشتم تا دهم میالدی نوشته شدهحوادث. بیشتر متون پهلوی از ق
شـان دسـتاورد   بیشتر در تحقیقات مربوط به اوایل عصر اسـالمی کـاربرد دارنـد و بیشتر   

بزرگ زردشتیان بوده است. این متون، هویت فرهنگی مشخص و  ۀساکنان فارس و جامع
  مسلمین داشته، در عین حال، مکمل منابع اسالمی هستند.  متفاوتی از متون سایر 

  
 تحقیق ۀپیشین

 ، ریچارد نلسـون ، فرای]1392[ به غیر از دانشمندان سرشناس در این حوزه نظیر اشپولر
و دیگران، کرشاسپ چوکسی در اثر خود بـا عنـوان    ]1383[ کوب ، زرین]1348؛ 1363[

ایـران   ۀغالـب در جامعـ   لوب و مسـلمانان ستیز و سازش به مناسبات میان زردشتیان مغ
ای از برخـی منـابع پهلـوی    پردازد کـه بـه صـورت اشـاره    های اسالمی مینخستین سده

استفاده کرده است. دریایی از جمله پژوهشگرانی است که به این حـوزه توجـه بیشـتری    
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نموده است و اساس کار خود را بر متون پایـان تـاریخی زردشـتی قـرار داده اسـت. وی      
نگـاه جدیـد بـه مطالعـات دوران فتوحـات       ۀاذعان دارد که توجه به این موضوعات الزمـ 

 ۀمطالعـ  بـرای  میانـه  ایرانی منابع عنوان با ایها است. او در مقالهاسالمی به این پژوهش
. اسـت  کـرده  اشاره زمینه این در منابع ترینمهم معرفی به ]،1382[ اسالمی ۀدور اوایل

 رسـتاخیز  پیشگویی ۀدربار زردشتیان مالتأت عنوان تحت یگرید ۀمقال در وی همچنین
پـردازد کـه   های تاریخی میوجوی دادهبه جست ]1382[المی اس نخستین های سده در

 ۀدربـار  کـه  ]1383[ کتـابش  در وی. اسـت  شـده  اسـتخراج  زردشتی ۀاز متون پیشگویان
 در ویـژه  بـه  تـاریخ،  از دوره ایـن  در کشور اوضاع و ساسانی شاهنشاهی پایان و فروپاشی
هـا،  دست اول از جملـه سـکه   منابع بر تکیه با تریمبسوط صورت به است، فارس والیت

های پهلوی به این موضوعات پرداخته اسـت. مـورونی در آثـار خـود     مهرها و برخی متن
بیشتر از پیامد فتح عراق و از ساکنان مختلـف عـراق در عصـر     ،]1987, 1984, 1982[

اسـت. ایـن نویسـنده بیشـتر بـه      ها سخن رانده جمله زردشتیان و وضع آنساسانی و از 
هـای  پیروزی اعراب و روابط مسلمین با ایرانیـان تحـت سـلطه پرداختـه و نمونـه      ۀمسال

ها با ساکنان بومی فالت ایران را بیان کـرده اسـت.   مختلفی از استقرار اعراب و روابط آن
ای بـه  اشاره ]1386[ ها، باورها و آداب دینی آنبویس نیز در اثر خود با عنوان زردشتیان

مناسبات میان ایرانیان زردشتی و اعراب مسلمان کرده است. پورشـریعتی در اثـر نسـبتاَ    
زدایـی و از  پسـین ساسـانی ابهـام    ۀبر آن بوده است تا از تـاریخ دور  ]1399[ جدید خود

گونـه کـه از   یی کنـد؛ ایـن  این تاریخ رمز گشـا  ۀبخشی از اطالعات پراکنده وآشفته دربار
تصـویری روشـن و    ،ها بـر سـرزمین ایـران رفـت    آنچه در این دوره و پس از یورش عرب

فتوحـات   ۀجدیـدی دربـار   ۀرو نظریـ معنادار از منظر ایرانی به دست داده است و از ایـن 
نیز با بررسی سنت زردشتی در روزگار اسالمی در  ]1399[ اعراب ارائه کرده است. دالوند

به ویژه در  ،های زردشتی در این دوران داردای مختلف بیشتر عطف توجه به سنتهشهر
اسالمی را  ۀنشین ایران در دورهای زردشتیم تالش دارد تحوالت تاریخی کانونفصل دو

 وهای تاریخی و چگونگی نقلچارچوبی از واقعیت ۀین آن ارائبیان نماید که هدف از تدو

بـه داد و   ]1399[ د. اخیـراَ صـبوری نیـز در کتـاب خـود     باشـ زردشتی می ۀانتقال جامع
 .نخست هجری پرداخته است ۀردشتیان و مسلمانان در سه سدستدهای فرهنگی میان ز
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 2استوارت هال 1بازنمایی ۀچارچوب مفهومی پژوهش: نظری
در تعریفی مقدماتی و  3.ترین مفاهیم در دانش مطالعات رسانه استبازنمایی یکی از مهم

 ای خـاص قلمـداد کـرد.   نشان دادن چیزی به شـیوه معطوف بهرا کنش توان آنمیساده 
 ای ءیش کی معنادار، اعمال آن، قیطر از که ندهاستیفرآ از یامجموعه واقع در ییبازنما
 نمادپردازانـه  یعملـ  ییبازنمـا  رو،نیا از. کنندیم معنا ای فیتوص را یواقع یایدن در رفتار
در نگـاه   .]Barker, 2004:p 77[ دهـد یمـ  انعکاس را یمستقل نظر مورد یایدن که است

 یابیـ ارز علـم،  یاصـل  ۀفـ یندارد و وظ حضور 4خارج از گفتمان یدار  عنصر معنا چیهال ه
نکتـه اسـت    نیشناخت ا یتالش برا یطورکل به ست؛ین ییو بازنما تیواقع انیشکافت م

. از گـردد یمـ  دیـ تول یگفتمان یها یبند و صورت ها هیرو قیاز طر یبه چه نحو یمعان که
در  یاصـل  ۀدیـ ا. میینمایم یو بازساز مینیآفریم ییبازنما قیما جهان را از طر او، دگاهید

بـاز   یصـورت کدام گروه را بـه چـه    ،یفرداست که چه  یجدپرسش  نیطرح ا ،ییبازنما
و » تقـدر « ،»ییبازنمـا « انیـ م ۀاست که موضوع رابطـ  ینگرش نی. به دنبال چناندینما یم
از  تیـ شـفاف واقع  شینمـا  ریس ،ییکه بازنما قیطر نی. به اگرددیم داریپد »یدئولوژیا«

امور  یآن برخ یاست که ط مداوم و یجیتدر شرفتیپبلکه اساساً  ،ستیها ن رسانه قیطر
 آنچـه  واقـع  در ماننـد؛  یمـ  یبـاق از امور مسکوت  یاریبس که یدر حال گردند،یم اندهینما

اگـر   .]115-112صـص  ،3گره خورده است [ یخاص ۀعد منافع با ماالًاحت شده، ییبازنما
 یهـا  ییبلکه از بازنمـا  ،ستیشده ن نیو تضم ستایا یتیکه معنا واجد ماه میباش رفتهیپذ

 یمعنـا  کـه  نمـود  یریـ گجهینت توان یم گاه آن گردد،یم یدر فرهنگ ناش عتیخاص طب
همـواره از   زیهر چ یمعنا نگاه، نیا با. شود گانهی ای ییغا ر،یناپذ رییتغ تواندینم زیچ چیه
 ۀشـوند  متحـول  مناسـبات  تـابع  نیچنـ و هم گرید یو مشروط به عوامل گرفته نهیزم کی

ـ  یخنثـ  یامر عموماً یا و رسانه یفرهنگ ییقدرت است. بازنما  بلکـه  سـت، ین طـرف  یو ب
 یاسـتا در جامعـه در ر  یمعـان  ۀو اشـاع  دیجهت تول قدرت، مناسبات و روابط به ختهیآم

از  یکـ ی ییبازنمـا  نیبنـابرا  .]16ص ،35[ هسـت  یاجتمـاع  یهـا  ینابرابر تیتداوم و تقو
 نجـا یدر ا یفرهنگ یها بر کردار دی. تأککند یم دیفرهنگ است که معنا را تول یها کارکرد

                                                                                                                             
1. Representation theory. 

2 .  Stuart Hall (2014-1932) ؛مطالعات فرهنگی ۀیکی از موثرترین اندیشمندان حوز. 
ای بنیادین در ر آثار استوارت هال است و به عنوان ایدهدر حال حاضر مفهوم بازنمایی به شدت وامدا .3

های متفکرانی مانند فوکو و ای مطرح شده است. ارنست هال، از دیدگاهمطالعات فرهنگی و رسانه
  بهره برده است. مزبور ۀسوسور برای گسترش نظری

4. Discourse. 
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 و هـا  ابـژه  افـراد،  بـه  کـه  هسـتند  فرهنگ کی در کنندگانمشارکت که است یمعن نیبد
 هـا،  زیـ چ یمعنـا  نیبنـابرا . سـتند ین معنـا  یدارا نفسه یف ها زیچ. بخشند یم معنا حوادث
 کـه  ییمعنـا . هاسـت  زیچ معنادار ریتفس فرهنگ، و هاست آن ییبازنما یچگونگ محصول
 مـا  یبـرا  هـا  زیـ چ رگزاریتـأث  عملکـرد  بـه  ییبازنما و هاست آن از افراد ییبازنما محصول

 مقررات، و تیهو مصرف، د،یتول مراهه به را ییزنمابا هال [hall,1997: p1]. دارد یبستگ
گفـتن   یاسـتفاده از زبـان بـرا    یرا به معنا ییبازنما  . اوداند یفرهنگ م ۀچرخ از یبخش
. بـه  کنـد  یمـ  فیـ تعر گـر یدادن جهان معنادار بـه افـراد د   شینما یبرا ایمعنادار  یزیچ

 انیآن م ۀدلمبا و معنا دیتول به که است یندیفرا از یاساس یبخش ییبازنما گریعبارت د
که به  شود یم ییها ماژیها و ا و شامل استفاده از زبان، نشانه پرداد یفرهنگ م کی یاعضا
 منقطـع  اکنـونی  فضای از انگاریممی تاریخی امروزه که را منابعی اگر. پردازد یم ییبازنما
 مـذکور  منـابع  آنگـاه  ،بگیـریم  نظـر  در خودشـان  ۀدور معاصر هایرسانه مثابه به و کنیم

 بازنمـایی  ۀنظری. بود خواهند دوره آن احواالت و هنجارها و آداب ترینمهم ۀدهند ازتابب
 قـدرت،  نقـش  تـا  اسـت  ایـن  پی در رسانه و منابع کارکرد و خویشکاری انگارییکسان با

  .نماید بررسی آن در را ایدئولوژی و گفتمان
  

 های پهلوی   در متنشهر فتح ایران بازنمایی
اعـراب مسـلمان بـه ایـران در انتهـای       ۀمزدیسنا، حملدین نگری ایرانیان تاریخباور و در 
هـای  از نشانه عالمتپیوندد. این حمله نخستین زردشت به وقوع می ۀدهم یا هزار ۀهزار
این دین یعنـی هوشـیدر،    ۀگانای بر ظهور ناجیان سهای پایان تاریخ است که مقدمهدوره

هـا بیشـتر در   نشـانه  این  [Boyce, 1984: pp 75-57] .باشد میهوشیدرماه و سوشیانس 
جهـان از   ۀگویی وقایع آینـد ها پیشآن ۀگویانه و آخرالزمانی آمده که مشخصمتون پیش
 ،گـویی باشـد. ایـن سـنت پـیش    خطاب به زردشت مـی  ،]خدای مزدیسنان[ زبان هرمزد
یش از عهـد  ایرانیان باستان داشـته اسـت و از روزگـارانی پـ     ۀکهن در اندیشتاریخی بس

 جاماسـپ نامـگ  و  زنـد بهمـن یسـن   ساسانیان نشان دارد. برخـی از ایـن متـون ماننـد     
های گذشته و به احتمال دوران پس از سقوط دولـت هخامنشـی بـه    هایی از دوران نشانه

گویانـه، در  ادبیـات پـیش   ].27ص: 1383یارشاطر، [ دست اسکندر مقدونی در خود دارد
پدید می آیند. چنین اوضاعی زمانی پدید مـی آیـد کـه     و تهاجم هراس ،روزگار دشواری

از میان برود و گروهی از مردم به مخاطره و  نظام اجتماعی، و دسترسی به قدرت مرکزی
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بیفتند، به ویژه هنگامی که الگوی فرهنگی یک جامعه از سوی یـک نیـروی خـارجی در    
یـن متـون اهـریمن بـه     در ا ].131 : ص1382دریـایی،  [ به خطر بیفتد خطر، یا احتماالً

جریان فتح  به عنوان آخرالزمان و پایان هزاره تصـویر و بازنمـایی    عنوان بیگانه مهاجم و
شود. در واقع متون زردشتی به مثابه رسانه موبدان بهدینی بدون توجه بـه فروپاشـی   می

ساخت سیاسی ترسیم و تصویری مذهب بنیاد، آرمانی و غیر واقعـی از رخـداد بـه وقـوع     
  نمایند.شهر بازنمایی مییعنی جریان فتح ایران ،تهپیوس

یت فارس بـه  متعلق به وال ،دینی که حاوی مطالب فرجام شناختی است بیشتر متون
تـرین مرکـز   باشد؛ والیتی که سرزمین اجدادی ساسانیان و مهممرکزیت شهر استخر می

ترین پایگـاه  دهـای نخسـتین اسـالمی قدرتمنـ    ت و روحانیت زردشتی بود و در سدهدیان
فتوحـات  هـای مکـرر شـهر اسـتخر در دوران     رفت. شـورش شمار میبهدینی در ایران به

ویژه در زمان حجاج بـن یوسـف   فرمانروایان عرب به ۀگیراناسالمی و واکنش تند و سخت
هـای زردشـتی در ایـن    شهر حکایـت از نفـوذ عمیـق آمـوزه    ثقفی نسبت به مردمان این 

اسـالم، در   ۀبوموسی اشعری و عثمان بـن ابـی العـاص، فرمانـد    منطقه دارد. این شهر را ا
اما کمی بعد، حـاکم عـرب آن بـه دسـت      ،ظرف مدت کوتاهی فتح کردند ،ه.ق24م/644

اهالی محل کشته شد. اهالی استخر بار دوم پس از سـتیزی سـخت کـه طـی آن بخـش      
اعـراب   تسـلیم  ،ه.ق30م/ 650اعظم شهر به دلیل حمالتی بـا منجنیـق ویـران شـد، در     

شـهر  «و » های بزرگان را قتل عام کردعبدهللا بن عامر بیشتر خانواده«شدند. در این سال 
روایت شده است که سپاهیان ابن عامر بیش از صدهزار نفر از سـاکنان  ». را ویران ساخت
کـه بـرای جـان بـه در بـردن از       با وجود این، زرتشـتیانی  ].156، ص5[ دفارس را کشتن

-36( نان از استخر گریخته بودند، در زمان خالفت علی بـن ابیطالـب  شدید مسلما ۀحمل
صـیغه   ۀهـای متعـددی دربـار   ندازند. گـزارش بازگشتند تا قیام دیگری به راه بی )ه.ق40

سیاسـی   ۀزرتشتی طی ستیز طوالنی برای سلطکردن زنان و به بردگی کشیدن کودکان 
شدند، مجبور بودند چندین سـال در  در آنجا وجود دارد. مردانی که در نبرد استخر اسیر 

مل، کـنش  أتقابل ۀنکت ].117-113، صص4، ج2[ کارهای مختلف به اعراب خدمت کنند
ایی یـک رخـداد   معنادار موبدان و مورخان مسلمان در نـوع تفـاوت در انعکـاس و بازنمـ    

 ۀکه موبدان زردشتی در تالشند تـا بـا تزریـق آرامـش بـه جامعـ      همسان است. در حالی
هـای  با بیان این مطلب که پایان جهان بر اسـاس اتمـام هـزاره    ،شکست خورده زردشتی

زردشتی فرارسیده است؛ مورخان مسلمان جریان فتح را با شفافیت جغرافیایی و تاریخی 
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نوعی حـق   ،کنندرا واقعی و طبیعی قلمداد میدقیقی بازنمایی کرده و عالوه بر آن که آن
تسخیر ممالک مفتوحه قائل هستند. این تمـایزات در  برای  ،ضمنی هم برای قوای اسالم
 ۀشود که بـدانیم روحانیـت زردشـتی، در اوخـر دور    تر میتفاسیر و بازنمایی زمانی جالب

 ۀاصلی از میان رفـتن شـیراز   ۀبلکه دغدغ ،سامان و ساخت سیاسی نیست ساسانی مطلقاً
حضـور  [ ات اقتصـادی دین زردشتی و به تبع آن مرجعیت موبدان و از دست رفتن امتیاز

 کـه  ونـه گهمـان باشـد.  و..] ایشان میها در دیوانساالری، دستگاه قضایی، مالیات آتشکده
دانـش،   ۀفـ یو وظ نـدارد  وجـود  گفتمـان  از خـارج  یدار  معنا عنصر چیه شد داده حیتوض
 هئلمسـ  نیـ شـناخت ا  یبلکه تـالش بـرا   ست؛ین ییو بازنما تیواقع انیشکافت م یابیارز

 دیـ تول یگفتمـان  یهـا  یبنـد  و صـورت  هـا  هیـ رو قیـ از طر یشـکل به چه  یاست که معان
. میکنـ  یمـ  یبازسـاز  و میسـاز  یم ییبازنما قیطر از را جهان ما ،یو دگاهید از. گردند یم

 بـه  را گـروه  کدام ،یکس چه که است یپرسش اساس نیطرح ا ،ییدر بازنما یاصل ۀمسئل
 انیـ م رابطـه  موضـوع  کـه  اسـت  یکـرد یرو نیچنـ  دنبـال  به. اندینما یم باز یا وهیش چه
 کیـ  ،یاسیس ۀمیسراس یفضا نیدر ا .شود یم داریپد »یدئولوژیا« و »قدرت« ،»ییبازنما«

خود قرار گرفته  یکیدئولوژیدستگاه ا یفروپاش ۀدر آستان ،یاسیشکست س ۀواسطگروه به
و  انسـجام  یبـرا  یزیبه دنبـال مستمسـک و دسـتاو    نیو کنشگران و باورمندان به آن د

ذکر جزییات آن است. با  هاغلبه شرح تیروا حال در روزمندانهیپ گرید گروه و اندیصبور
 ،کنـد کـه متـون   این مسئله ربط وثیق قدرت و ایدئولوژی را به شکل دقیقی بازنمایی می

 شود.چگونه در ربط با قدرت، مواضعشان دستخوش تغییر و دگرگونی می
 ۀن اسـالمی برجـای مانـده اسـت نشـان دهنـد      های نخستیآنچه از این متون از سده

هـای دیـن   های زردشتی در مقابل آموزهتالش عمیق موبدان برای زنده نگه داشتن سنت
عالقـه بـه دیـن کهـن     ثیرگذاری بر پیروانش بسـیاری از آنـان را بـی   أجدید است که با ت

تـوان  مـی شد. در این متـون  ذهبی زردشتیان باعث میم ۀرا از جامعکرد و خروج آنان می
تعامالت و تقابالت میان جمعیت بومی ایران در برابر فاتحان عرب را مشاهده کـرد.   ۀنحو

نگرش به اعـراب دارد،   ۀهایی به نحوبه غیر از متونی که در قالب مفاهیم پیشگویانه اشاره
یرانیـان و فاتحـان عـرب پـرده بـر      متونی نیز وجود دارند که از مناسبات اجتماعی میان ا

ترین متنی که تاریخ ایران را از منظـر دیانـت مزدیسـنا روایـت     همم ].32. نکـ [ ددارنمی
ای ایـران در قالـب همـان    تاریخ اسـطوره  ۀباشد. این کتاب دربردارندمی بندهشکند می

آن سخن رفت. در مورد وقـایع مربـوط بـه پایـان      ۀای است که پیشتر دربارهزاره ۀاندیش
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گونـه  باشـد، ایـن  اسانیان به دست اعراب مسـلمان مـی  سقوط س ۀزردشت که دربار ۀهزار
  آمده است:   

و چون شاهی به یزدگرد آمد، بیست سال شاهی کرد. آنگاه تازیان به بس شـمار بـه   «
ایرانشهر تاختند. یزدگرد به کارزار با ایشان قادر نبود، به خراسان و ترکستان شد، و اسب 

پسر یزدگرد بـه هندوسـتان شـد، سـپاه و      و مرد و یاری خواست و او را آن جای کشتند.
گند آورد. پیش از آمدن به خراسان درگذشت، آن سـپاه و گنـد بیاشـفت. ایرانشـهر بـه      

دین خویش را رواج بخشیدند و بس آیـین پیشـینیان    –تازیان ماند. ایشان آن آیین اکه 
خورشی  -نهانی و نسای  -شویی، نسای  -بیاشفتند، دین مزدیسنان را نزار کردند. نسای

تر نیامد، چه به سـبب دشکنشـی   را به کار نهادند. از بندهش تا امروز انارگی از این گران
دینی ، سـج و نیـاز و    -دادی و اکه –ایشان، نیاز و ویرانی و مُست کنشی، و به سبب اکه 

 ].141، ص6[ »دیگر انارگی میهمان کرده ایستاد
مسـلمانان را بـر ایرانیـان نشـان     الی این عبارت، آشکارا نتایج اجتماعی و دینی استی

 ]8، ص27[. انددهد. در اینجا بومیان، اعراب را آورندگان اکدین و تغییر کیش دانستهمی
اعـراب مسـلمان    ۀکه حملتوان گزینش افعال را نیز متذکر شد. هنگامیدر این زمینه می

، کـه  »کـردن حرکـت  «و » دویـدن «به معنـی   dwāristشرح داده می شود، عمدتاَ از فعل 
های دیوی در روایات زردشتی دارد اسـتفاده مـی شـود، زیـرا     اختصاص به آفریده معموالً

دانند. بنابراین از طریق این فرآیند، مهاجمان می ]، دیو خشمxēšm[آنان را از تبار خشم 
  ].135 ص :1382دریایی، [. بینی زردشتی سازگار گشتنددیو شمرده شدند و با جهان

گفته شده است که پسر یزدگرد به هندوسـتان رفـت و    بندهش صریحاً در این روایت
اما پیش از آمدن به خراسان درگذشت و سپاهش پراکنـده شـد. هـر     ،سپاه و لشکر آورد

آن  ۀدر برخی منابع چینـی دربـار   ،چند از این روایت در منابع اسالمی ذکری نشده است
چـین فرسـتاده بـوده اسـت. در      م، یزدگرد گروهی را بـه  639سخن رفته است. در سال 

   پیــروز .م 658میــان ایــن گــروه دو پســر و ســه دختــر یزدگــرد نیــز بودنــد. در ســال  
]Pi ru-szu[،   نـگ م] کمـک  683-649[ یکی از پسران یزدگرد، از فغفور چین به نـام گازُ

] [ایرانـی]  po-szu[ م دولت پارسی658خواست. پیروز توانست با کمک چینیان در سال 
رصت این ف. [Chavannes, 1941:p 272] ] به وجود بیاوردchi-ling[ تخت زرنگرا با پای

اعـراب.   ۀبرای حکومت پیروز هم زمان بود با انتشار خبر آزاد شدن سیستان از زیر سـلط 
حکومت دوم ساسانی در سیستان برپا شد. شاید به همین  .م 663و  658بین سال های 
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 650/651[برای سال بیسـتم پادشـاهی وی    های بسیاری از یزدگردکهسبب است که س
م و مـرگ   651شناسـان پـس از سـال    با ضرب سیستان وجود دارد که به نظر سکه ،].م

ن معنـی باشـد کـه پیـروز همچنـان      اند. این امـر ممکـن اسـت بـه آ    یزدگرد ضرب شده
کرده است و ایـن، خـود بیـانگر حقانیـت آن     های ساسانی را به نام پدرش ضرب می سکه
طبـق   ].113: ص1382دریـایی،  [ ن و حکومت پیروز در شرق ایرانشهر بوده اسـت خاندا

 م پیروز را به حکومـت منصـوب کـرد    663سال  ۀفوری 14منابع چینی، فغفور گازنگ در 
.[Chavannes, 1941: p172]  دوباره به دربار فغفور رفـت   .م 673/674اما پیروز در سال

 you wuعراب است. گازنگ به پیـروز لقـب [  شکست او از ا ۀکه این موضوع نشان دهند

wei jianguim» [را داد که یکی از شانزده لقبی بـود کـه   » سپه ساالر گارد جنگی راست
 م. 678/679شـد. پیـروز در سـال    در کاخ سلطنتی چین برای بزرگان از آن استفاده می

ز دسـت  خاندان ساسـان آرزوی خـود را بـرای آزادسـاختن ایـران ا      اما ].ibid[ درگذشت
  اعراب فراموش نکردند. 

وگـو  گفـت » بهـرام ورجاونـد  «، زمانی که از زند بهمن یسندر کتاب پهلوی همچنین 
شود، سخن از یک فرد خیالی نیست که در آینده به نجات ایرانشهر خواهد آمد، بلکـه  می
موضـوع بـه خـوبی از     .[Cereti, 1996:p 636]ور، بهرام، فرزند یزدگرد سـوم اسـت   منظ

، پادشـاهی کـه در   ]یزدگـرد [دریافت می شود که از او زند بهمن یسنفصل هفتم مطلب 
کـه آن پادشـاه سـی سـاله     شـود و هنگـامی  دین به نام بهرام ورجاوند خواننـد، زاده مـی  

شمار سپاه هندی و چینی، درفـش برگرفتـه و پادشـاهی را از آن    درفش و بیبا  ،شود می
در مـتن بنـدهش مقصـود از     .]13 :7، فصـل  1370زنـد بهمـن یسـن،    [ کنـد خود مـی 

 ۀامروزی اسـت؛ چـون بنـا بـه گفتـ      ۀبه طور حتم طخارستان و آسیای میان» هندوستان«
هـایش،  بیرونی ساکنان زردشتی سغد بر این باور بودند کـه پنجـاب و شـمال آن و کـوه    

 ].114: ص1382[دریـایی،   انـد یعنی هندوکش، به عنوان هند/سند شـناخته مـی شـده   
دی تحرک برای غیر مسلمانان در میان تازه مسلمانان متعصب در آن روزگار پیداست آزا

رسد ها به درستی تعریف شده بودند، چندان آسان نبوده است. به نظر میکه هنوز رابطه
که بهرام سعی در آزاد ساختن ایرانشهر داشته و ایرانیـان بـه انتظـار بازآمـدن او، آرزوی     

   ]116-115 ص: ص1382[دریایی،  اند کردهخود را در شعری به پهلوی بیان 
توانسـته اسـت از   ایرانیان مـی  ۀدهد که گاهی تا چه اندازه حوصلاین قطعه نشان می

دگان از نظر نویسـن  ].114-113: صص1389[رجبی،  تنگ باشدهای مهاجم دست عرب
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 شود و امیـدوار اسـت  دینکرد پادشاهی بد بدان همانی است که اکنون در جهان دیده می
 ].154ص :1384دینکرد، [. نابود شود» دادگستر ۀآن طرفه مرد فرزان«که روزی به دست 

در این قطعه نیز منظور همان بهرام فرزند یزدگرد است که با بهرام مذکور که در ادبیـات  
آخرالزمانی زردشتیان آمده، آمیخته شده است. در ایـن مـتن اعـراب بـه دیـوان تشـبیه       

اعـراب مسـلمان    ها نیز تکرار می شود. در متون پهلوی اصوالًتناند و این در سایر م شده
کنند. گفتـه  توصیف می» دیوان ۀاز تخم«و » دیو سرشت«ها را مطلوبی ندارند و آن ۀچهر

شده در روز تسخیر تیسفون، ایرانیانی که مسلمانان را در حال عبور از رود[فرات] دیدند، 
خدایا ما در حال جنگیدن ’ا سپس به یکدیگر گفتند هآن‘. انددیوها آمده’با فریاد گفتند 
بنـابراین    ]؛64ص :1346بـالذری،  [ جنگـیم مـی  [شـریر]  بلکه با ارواح ،با فانیان نیستیم

بخشـی، بـه وضـوح بـه ظهـور      این جلـوه  ].1816 ج 1383/5طبری، [ »ها فرار کردند آن
در تاریخ کمبـریج ایـن    کوبالوقوع است. زریننابودی قریب ۀاهریمن اشاره دارد که نشان

را از لحـاظ اعتقـاد بـه    واقعه را مورد توجه قرار داده است، اما نتوانسته اسـت اهمیـت آن  
ــگ،  ۀر رســالد ]76-75، صــص1385چوکســی، [ آخرالزمــان درک کنــد. جاماســپ نام

 ۀویشتاسپ پادشـاه، شـهریار کیـانی از وزیـر خـویش جاماسـپ مـی خواهـد کـه آینـد          
  دهد:  را پیشگویی کند و وی چنین پاسخ می ]سرزمین ایران[ایرانشهر
شـوند و شـهر بـه شـهر     رسد و تازیگان هر روز نیرومندتر میایرانشهر به تازیگان می«

  .»گیرندرا فرا می ]ایران[
 کند:می به نحوی دیگر بیانعبارت دیگری از جاماسب نامگ این حقیقت را 

ن و ایرانیـان درهـم آمیزنـد،    ایرانشهر به دست آن دشمنان برسـد، و انیرانیـا   ۀو هم«
» آن ایرانیـان پشـت انیرانیـان بایسـتند     ]و[ گونه که ایرانیان از انیرانیان پیـدا نشـوند،   آن

  ].13-12صص جاماسب نامگ،[
آور نیست، و این متن تسـخیر ایـاالت   این نظر مغلوبان نسبت به غالبان، غیر عادی و شگفت

و اینکـه حاکمـان محلـی روزگـار سـختی در      دهـد  را یکی پس از دیگری به سادگی توضیح می
 .ایاالت خود داشتند و سپس اسکان نهایی اعراب که منجر به همزیستی گردید ۀادار
  

    عرب فاتحان از دینکرد روایت
پایان تاریخی، در برخی دیگر از متـون از جملـه دینکـرد نیـز      ۀبه غیر از متون پیشگویان

 ۀدینکـرد سـوم دربـار    345 ۀهده کرد. بحث کـرد ها را مشاهای این ویژگیتوان نشانهمی
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شش مصیبتی است که بر سر دین مزدایی فروباریده است که تازش دیوان ژولیـده مـوی   
خشم، اشاره به اعراب مسلمان در زمان فتوحات دارد. همچنـین فصـل هفـتم و     ۀاز تخم

بـه برخـی   باشد،  شرح زندگی زردشت می ۀهشتم کتاب دینکرد هفتم که در واقع دربردارند
توان از آن اشاره به وقایعی را استنباط کـرد  پردازد که میزردشت می ۀهای پایان هزارنشانه

دوران  ،لف، این دورهؤکه در عصر فتوحات و در پی حمالت اعراب روی داده است. از نگاه م
باشد که با نـابودی سـرزمین ایـران و شـهرها و     نابودی فضائل و گسترش رذائل اخالقی می

 در آنجا آمده است: ].272- 263: صص1389[راشد،  تاها همراه استروس
= از میان رفتن بزرگی و کوچکی و بـه طـور   [ از میان رفتن خدایی مردم بر یکدیگر«

. و تسـلط  ]= نیاز بسیار[ ست گرانمُ؛ و ویرانی جایها و روستاها بر اثر ]کلی سلسله مراتب
وسـپندان و فـرار مینـوی آرامـش از     بد انیران بـا یکـدیگر و ریـش سـنگین و کشـتار گ     

و جـای گـرفتن شـیون و     ]= از میان رفتن آرامش و آسایش از ایران[ های ایرانسرزمین
زوری و از میـان  و بـی  ]= بیگـاری [ حاصلو کار بی ]= کشور[ مویه و البه و گله اندر شهر

 ].264 ، صهمان[ »مردم ]= کم عمری[ زیستیرفتن فره و کم
کنـد و علـت   به دالیل موصوف کردن اعراب به این صفات اشاره مـی در ادامه دینکرد 

داند که تا آنجا که ایشان را در توان است، به دیگران بـدی  رو میگری ایشان را از آنتباه
راشـد،   [ کنند-اثر و پاره میکنند. از زبان دینکرد آنان گفتار هیربدان و دستوران را بیمی

 ز زند بهمن یسن نیز کامل می کند:این را روایتی ا ].265ص: 1389
ای زردشت سپیتمان! در آن زمان شگفت یعنی پادشاهی خشم خونین درفـش و دیـو   «

[راشـد،   »ترین بندگان به فرمانروایی نواحی ایران فراز رونـد گشاده موی خشم تخمه، پست
ر، [=کفـا  خواسته و احترام همه به جـدا کیشـان و جـدا راهـان     ...] 26، بند 4: فصل 1385
که دینی جز دین زردشتی دارند] رسد... خردان، دختر آزادگان، بزرگـان و مغمـردان را   آنان

[=بینـوایی] و بنـدگی رسـند و     به زنی گیرند. آزادگان و بزرگـان و مغمـردان بـه شـکوهی    
مردمــان تنــدخو و خــرد بــه بزرگــی و فرمــانروایی رســند و خــردان آواره بــه پیشــگاهی و 

...و آزاد و بـزرگ ودهقـان   ] 36- 35[همان، بنـد   کشور] رسند. ۀارراینیداری [=حکومت و اد
خویش بروند و از خردان و  ۀ[=زادگاه] و دود نیک از ده و جای خویش به تبعید از بن جای

 ].54[همان، بند  بدان چیز به نیاز[=گدایی] خواهند و به درویشی و بیچارگی رسند
هـایی دارد کـه مورخـان مسـلمان از پیامـدهای      این روایت نزدیکی بسیاری با روایت

 اند. در روایت دینوری آمده است:شکست ایرانیان در نبرد جلوال حکایت کرده
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مسلمانان در جنگ جلوال غنایمی به دست آوردند که نظیر آن به دست نیاورده بودنـد  «
 ].  163، ص1384[دینوری،  و گروه زیادی اسیر از دختران آزادگان و بزرگان ایران گرفتند

 جایی دیگر می گوید: زند بهمن یسنهمچنین 
کـامی و  های ایران که من اورمزد آفریـدم، بـه زشـت   ای زردشت سپیتمان ! این ده« 

 ]فریبکـار  =[دیـوان گشـاده مـوی، فریفتـار      ،]=خراب کنند[ بکنند ستم و فرمانروایی بد
گوینـد کننـد. ایشـان را    یعنی آنچه ن ،یعنی آنچه گویند، نکنند و بد دین هستند ،هستند

= بـه  [ عهد، پیمان و راستی و آیین نیست و زینهار ندارند و به عهدی که کنند، نایسـتند 
 ].9، بند4: فصل1385راشد، [. ]عهدی که بندند پایدار نیستند

کنند؛ شاید این کار محدود به ای نمیبا وجود این، بیشتر منابع به ویران کردن اشاره
ساسانی بوده است. بیشتر اماکنی که در آن زمـان شـهر خوانـده    کوچک  شهرهای نسبتاً

شدند، در واقع مناطقی استحکاماتی و مراکزی بودند کـه سـربازان و کـارگزاران را در    می
که خانوارهایی که بـه خـدمات شـهری مربـوط نبودنـد، در      دادند، در حالیخود جای می

دژهـا را هـدف حملـه قـرار      مـوالً کردند. سپاهیان اسالم معحومه مرکز اداری زندگی می
 را به منظـور غـارت و سـکونت حفـظ مـی کردنـد      دادند و مناطق مسکونی مجاور آن می

 ].31-30، صص 1385کسی، چو[
شمارند. از نظرگاه ها را نیز برمیهای بدترین زمانهنویسندگان دینکرد همچنین نشانه

باشـد کـه در آن   هـا مـی  نـه در واقـع بـدترین زما   ]و اسـالم [ایشان باور به کیش یهودی 
فضـلیت،  [ مینوی است -گرایی و هرگونه بدی و درد گیتیاییبدکرداری، تنگدستی، دروج

های اجتماعی از نظر دینکرد حاصل تسلط دیـوان بـر   این نشانه ].166های  کرده ،1384
هـایی از نگـرش   دینکرد سوم نیـز نشـانه   28و  27های باشد. در کردهسرزمین ایران می

این کتـاب بـه    35 ۀشود. در کردنان به وضعیت ایران در دوران فتوحات دیده میمزدیس
وضعیت زندگی پیروان مزدیسنان پس از تازش تازیان اشـاره دارد. نویسـندگان دینکـرد    

کید دارند که سعادت و خوشبختی ایران در همگرایی داد پادشاهی و دیـن مزدیسـنان   أت
ز فاتحان شکست خوردند و دینشان از دسـت رفتـه   هایی که اباشد. از نظر او سرزمینمی

 است، اساس کشورداری آنان نیز نابود شده است. در آنجا آمده است: 
شکسـت  » آن کـیش «که آنـان در برابـر    >برون مرزی< هاییآن سرزمین ۀاما دربار«

 >اسـاس کـار  <فروپاشیده است: واژگـونی  >کشورداری آنان<اند، و از آن شکست خورده
تـوان بـه چشـم دیـد؛ چونـان: بـه پـس رانـده شـدن کـیش عیسـی از            یـز مـی  آنان را ن
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، دلیـری و   >آن کـیش <؛ و آنِ موسی از خزران؛ و آن مـانی از ترکسـتان.   >کوچک<رم
سـر بـه    ]hemyarān[ هـا چیرگی پیش از این را از آنان برگرفت و آنان به دست حمیری

  ].29کرده ،1381ت، فضلی[ شوربختی و فرولغزی گذاردند و اندر افکنده شدند
رفتار مسلمانان با مزدیسنان در عصر اموی به ویژه در فـارس و خراسـان رفتـه رفتـه     

فرسا گردید و به همین خاطر بود که گروهـی از آنـان در پاسـداری از    آمیز و طاقتاهانت
دین نیاکان خود، زادبوم دیرین خـود را رهـا کردنـد و از دژ سـنجان در خـواف نیشـابور       

هرمـز پـیش گرفتنـد، و     ۀند، نخست به قهستان خراسـان و از آنجـا راه جزیـر   بیرون آمد
نشینی در گجرات، از طریـق خلـیج فـارس راهـی دیـار هنـد       سرانجام در پی یافتن کوچ

نخسـت هجـری و    ۀدر پایـان سـد   اًشدند. بعدها داستان مهاجرت این گروه را که ظـاهر 
در  قبـاد نوسـاری  دین به نام میالدی پیش آمده است، شاعری به 719-717حدود سال 

با زبان حماسی به نظم درآورده است. شصت سال پـس از   سنجان ۀقصکتابی موسوم به 
مهاجران در گجرات امنیت یافتند، جمعی دیگر از بهـدینان بـه    ۀآنکه این نخستین دست

 دارنـد، و آنان پیوستند و نوادگان این مهاجران هنوز در هند آیین نیاکان خود را پاس می
کید دارد که أدینکرد نیز ت ۀنویسند ].34، ص1389کوب،  زرین[ به پارسیان شهرت دارند

زادبوم مادری جایگاهی است که همه بیشترین یادشان بـه سـوی آن اسـت، هرچنـد بـا      
شـاید ایـن    ].194-113کـرده   ،1384فضلیت، [ سختی زیاد و کمی آسایش همراه باشد
زدیسنان به هند باشد کـه شـرایط سـخت دوران    موضوع اشاره به کوچ برخی از پیروان م

 فتوحات آنان را به این کار ملزم کرده بود. 
سوم هجری باقی مانده کـه اشـارتی بـه ایـن      ۀروایتی مورد وثوق و مکتوب نیز از سد

هجـری درگذشـته، در    279تاریخی می کند. احمد بن یحیی بالذری که در سال  ۀسانح
وگو از سقوط کرمان شرحی نگاشته که بـه موجـب   فت، هنگام گفتوح البلدانکتاب خود 

هرمز خود را رسانیده و از آنجا بـه کشـتی    ۀوگریز تا جزیرای از پارسیان با جنگآن، عده
بعدها شـاعر داسـتان    ].266-264، صص1346بالذری، [ نشسته و راه دریا پیش گرفتند

 گونه به نظم درآورد:این مهاجرت را این قصه سنجان
 هـی نشانــه کس ز بهدینـــنجست        روز زرتشت از زمانه                دــــسرآم

 ارهـــد کنـــی آمــز دین به هم   زاره                     ــچو از زرتشت سال آمد ه
 که جد دین آمد و تختش گرفته   چو از شه یزدگرد شاهی برفته                      

 رانـدریغ آن ملک، دین افتاده وی   ن                   از آن مدت شکسته گشت ایرا
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 هر آنکو داشت دل پر زند و پازند   بدانگاهی شده هر کس پراکند                     
 رـــچو بهدینان و دستوران سراسر                       ز کار دین نهان گشتند یکس

 انـــهمه بگذاشتند از بهر دینش         مقام و جای و باغ و کاخ و ایوان              
زن و فرزند در کشتی نشاندند                       به سـوی هنـد کشـتی تنـد راندنـد      

   ].30-29 ، صص1350کیقباد، [و...
توان در متون پهلوی رهگیـری کـرد. در روایتـی از    های وقایع دیگری را نیز مینشانه

هـای تـاریخ   ای را مشاهده کـرد کـه در روایـت   اقعهای به وتوان اشارهمی زند بهمن یسن
 ولی مربوط به دوران پس از فتوحات می باشد: ،اسالم آورده شده است

هـای ایـران   خشم پیدا نیست. به سـرزمین  ۀای زردشت سپیتمان! بن و زاد آن تخم«
ن، داراخانـه  ۀکه بسیار چیز سوزند و خانکه من اورمزد آفریدم به جادوگری بتازند. چنان

 ۀده دهقانان، آبادی و بزرگی و دهقـانی و راسـت دینـی و پیمـان زنهـار و رامـش و همـ       
آفرینش، که من اورمزد آفریدم، تباه کنند. این دین پاک مزدیسنان، آتش بهـرام کـه در   

 نشانده شده است، به نیستی رسد و زنگان و آوارگان به پیـدایی رسـند   ]=آتشکده[دادگاه
ای و آن ناحیه شهری، و آن شهر بزرگ دهی و آن ده بزرگ دوده ]=به نام و آوازه رسند[

  ].5، بند4فصل ،1385راشد،  [» باشد ]=فردی[ بزرگ استخوانی ۀو آن دود
  

 مناقشات کالمی و مبارزات عقیدتی  
مطالبی است که نشان از مناسبات علمی و منازعات کالمی ایـن   ۀدینکرد سوم دربردارند

لیف کتاب سـوم دینکـرد حـاکم بـود از اوضـاع و      أذهنی که بر تدوران دارد. تنها اشتغال 
گردد. نباید فرامـوش کـرد کـه در زمـان و     لیف این اثر پدیدار میأاحوال عقیدتی زمان ت

اسالمی وسیع و همه جانبه بود؛ بنـابراین مقصـود    ۀمکان پیدایی این اثر، گسترش اندیش
ییـان بـود... امـا شایسـته اسـت      هـای ایمـان مزدا  این کتاب هم تحکیم بخشیدن به پایه

مدعیان و مخالفانی که متن کتاب به نام از آنان یاد کرده یا به طور غیرمستقیم بـه آنـان   
نـام رفتـه    ]کیشداران[ »علما«مورد بررسی قرار گیرند. بیش از همه از  ،اشاره نموده است
عنـوان مشـخص   باشند، اما بدون اینکه بـه ایـن   االطالق مسلمان میعلی است که تقریباً

ایـن   ،ای که در عنوان هـر فصـل آمـده   پنجاه فصل به دنبال آموزه شده باشند. در تقریباً
نکته به اثبات رسیده است که تعالیم کیشداران بـا مفهـوم حقیقـی خداونـد در تعـارض      

اند از جاودانه بـودن  مطالب مورد انتقاد عبارت ].477-476، صص1389دومناش، [ است



   419   های نخست اسالمیالهیات سیاسی در سده

ن، دستور خدا به فرشتگان در مورد سجده بـه آدم و اینکـه نیکـی و    های آدوزخ و عذاب
عقایـد   گرفته است و غیره. در انتقاد از این مطالب غالباً أبدی هر دو از اصل واحدی منش

مسلمانان با صراحت یاد نشده اسـت.   ۀگاه از کلممسلمانان مدنظر بوده است، گرچه هیچ
عقاید مذاهب دیگـر و نظریـات فـرق اسـالمی     لف به خوبی از ؤاز معارضات پیداست که م

پـردازد. همچنـین بـا قـرآن     به رد عقاید آنان می 147مانند معتزله آگاه بوده و در فصل 
خـذ، از آیـات   أ، بدون ذکر م241و  208که در فصل های به طوری ،آشنایی داشته است

وشـت پیامب«بار به شکل پهلوی کند. نام پیامبر اسالم یکقرآنی نقل مطلب می کـه  » ران اَ
 ].132، ص1386تفضلی، [ آمده است 35در فصل  ،النبیین استخاتم ۀترجم

حقایق بزرگ مابعدالطبیعـه در   ۀخط استدالل مزدایی در کتاب دینکرد سوم بر شالود
 –، از لحاظ نظری محـدود  اغلب تعمداً –تنگ و محدود  ۀهای ماوراء الطبیعتقابل با نظام

شـود. قـدرت مطلـق خداونـد، رحمـت او، حکمـت او       ری مـی گـذا متکلمان مسلمان پایه
باشند که مورد بحـث اسـت. خـواه    های شناخت و بدین ترتیب معیار آن حقیقت می پایه

توان تصـور کـرد کـه    با نظرگاه معتزلیان، و می ،آغاز مقایسه خواهد شد ۀناخواه این نقط
 ۀنهـا بـه خـاطر نظریـ    ت ،متهم گردیدند» مجوس اسالم«وقتی آنان در حدیثی مشهور به 
 ۀکردند، بلکـه از دو جهـت بـود، استداللشـان را بـر پایـ      اختیار انسان نبود که مطرح می

دادند، سپس آنچه را کـه بایـد و نبایـد بـه درسـتی منتسـب بـه        عدالت خداوند قرار می
  ].477، ص1389دومناش، [ کردندخداوند دانست به عنوان نتایج استنتاج می

 ،زمان دین اسالم و نه دین یهودی گسترش پیدا کـرده بـود  مشخص است که در آن 
کنند. در کتاب دینکـرد سـوم   ولی نویسندگان دینکرد این را منتسب به دین یهودی می

شـود،  ، شخصیت اساطیری و دشمن یم، به عنوان نیای ابراهیم تلقی می]ضحاک[ دهاک
بـه   ].478، صمـان ه[ نخست نیای تازیان اسـت  ۀکه در شاهنامه وی در درج در صورتی
توانسـتند از اسـالم و اصـول آن    های مسلمان، روحانیون زردشتی نمیعرب ۀهنگام سلط
انتقاد کنند و چون یهودیت و اسالم عقاید مشـابه زیـادی بـا یکـدیگر دارنـد و       مستقیماً

هـا بـه باورهـای دیـن یهـود حملـه       به معنی حمله به دیگری نیز بود، آن ،حمله به یکی
 ].126ص ،1382ایی، دری[ کردند می

آفرین خاسـتگاه وجـود   بنا بر نظر نویسندگان دینکرد بددینان بر این باورند که جهان
اندیشـگانی   ۀپردازنـدگان نحلـ  . ]227دینکـرد سـوم، کـرده   [ بد دینی در جهان نیز هسـت 

آنـان را آزرده   ۀپاسـخ، اندیشـ  های سامی، همیشه پرسشـی بـی  مزدایی، در وارسی کیش
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 ۀآفرینش نیک و هم آفرینند ۀتوان پذیرفت خدا، هم آفرینندچگونه میاست و آن اینکه 
ها، است. دید و داوری نویسندگان دینکرد، به بدکرداری ۀشیطان، در جایگاه بن بنان هم

گفته استوار است؛ زیرا اگر بپذیریم که کیش از نظر آنان پذیرای نقد، نیز بر پرسش پیش
هر آن بدی و بدکرداری نیز  ۀت، پس آنگاه، آفرینندشیطان نیزهس ۀآفرینند ،آفرینجهان

 ۀکیـد دارنـد. در کـرد   أآن معنایی است که در نقد کیش یهودی بر آن ت ۀهست. این هم
کنـد و  نویسنده انواع دین را در جهان به سه دسته تقسیم مـی  ،کتاب دینکرد سوم 151
 داند:  دوم را آن دینی می ۀدست
اسـت، بـه سـبب    » نیکی آفرین و هم بدی آفـرین  خداوند هم« >باور به<که رنگش «

خـیم   ۀشمارش بسی در جهان رواج یافته اسـت؛ گرداننـد  پرستندگان بی >نیرو گرفتن<
کرد و کارشـان روی   >یعنی مردمانی که<مردمان سوی بدی آمیخته است؛  >و خوی<

ـ   ۀکنش آمیخت<کرداری و بدکرداری دارد؛ از راه اینسوی کنش آمیخته از نیک ا بـدی ب
یابـد؛ و از رهگـذر ایـن    و بیداد اندر مردم چیرگـی مـی   ]عیب[دسته دسته آهو  >نکویی

تنابندگان، شـگفتانه کاسـتی    >نوردد؛ شماردرمی<ویرانی هولناکی جهان را  >چیرگی<
-خـو مـی  گیرد؛ روان مردم آسیب دیـده و تبـه  گرایی در مردم باال میگیرد؛ کار دروجمی

از <بخشش فره ایزدی  >به بار بنشاند<ها ستمکامگی چه >مردمان<شود؛ سرافکندگی 
گونـه بـدی بـه    ؛ همـه >سر برخواهد آورد<شود؛ آلودگی و ناپاکی زمانه دریغ می >مردم

آیـین بـدآموز   «پیداسـت. نـام ایـن دیـن:      >هم اکنون<چشم خواهد آمد: همچنانی که 
 » است.» یهودی

ین یهودی گسترش پیدا کـرده  است که در آن زمان دین اسالم و نه د قدر مسلم این
 ۀتفـاوت در نحـو  [ کننـد ولی نویسندگان دینکرد این را منتسب به دین یهودی مـی  ،بود

از دینکرد سوم مبحث بسیار جالبی در آن مطرح شده اسـت کـه    92 ۀ. در کرد]بازنمایی
دهد که برخی پیروان مزدیسنان پس از فرافتادن پادشـاهی ساسـانی بـه    در آن نشان می

خواهی خـدای خـود   توانایی و یا نیک ۀراب مسلمان، دچار شک و دوگانگی درباردست اع
 نیز شده بودند. در آنجا آمده است:

خواهـان   >نیـز <و همـه   -که هر شوربختی زیانمند که در جهان درگستردهمچنان«
شـود و از بهـر آن شـوربختی    اعتـراض بـه شـهریار مـی     ۀانگیـز  –انـد  زدودن آن شوربختی

آن  ۀدربـار <آفـرین بـر جهـان   >بـاوران برخـی سسـت  < گونـه شود، بـه همـان  نکوهیده می
پیداسـت کـه   « [=اعتراض] ایـن اسـت:   کنند، و آناعتراض می نیز >گسترشوربختی جهان
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ِآن تـازش اهریمنـی و آن بـدبختی ایـران     <، یا به تنهایی تـوان بازداشـتن   >آفرینجهان<
هـا  ایـن  >شـوند و مـدعی مـی  <» دانـد ، نمیخواهد، و یارا ندارد، و یا، نمی >گستر زیانمند

پـس   >پیشرفت آن بـدبختی باشـد   ۀبازدارند<تواند نموداری از این است که ایزد، اگر نمی
که آن شوربختی <داند بدی است؛ و اگر نمی >خواهان<خواهد، پس ناتوان است؛ اگر نمی

 .»نادانی اوست این، نمایانگر >زیانمند بر ایران سایه گسترانیده است، پناه بر خدا
هـای نبـرد و دگرگـونی اجتمـاعی در     مسلمانان به اتکای موفقیت نظـامی در میـدان  

کردنـد. از طـرف دیگـر،    شهرهای ایران از قادسیه تا بخارا شکوه خداوند را سـتایش مـی  
منـان اسـت،   ؤرسید ناتوان از جلوگیری از انقیاد مخدایی را که به نظر می ۀزرتشتیان اراد
کـه  دادند. اینجا بوند که ادبیات پیشگویانه سودمند واقع شـد، چنـان  ار میمورد تردید قر

را برای انطباق بـا نیازهـای خـاص هـر     تحریر درآورد و آن ۀشد این ادبیات را به رشتمی
ای بـرای  جامعه جرح و تعدیل کرد. این ادبیات به هر دوصورت شفاهی و مکتوب، وسیله

گی مردم را به نحو قابـل تـوجهی دگرگـون کـرده     توضیح رویدادهایی فراهم کرد که زند
شـد و شکسـت زرتشـتیان    های مسلمانان، تجلی لطف خداوند توصـیف مـی  بود. پیروزی

 ].87، ص1385چوکسی، [ گامی به سوی آخرالزمان بود
حتی در مورد نوع برخورد با اعراب مسلمان نیز نکات جالبی در این متون باقی مانده 

کنـد.  شدن مردمان را با دین بهی به چهار دسـته تقسـیم مـی    مواجه ۀاست. دینکرد نحو
آن دسته افرادی هستند که به علت عدم داشتن توانـایی الزم بـرای نـابودی     ،سوم ۀدست

گیرند. این افراد از نگاه دینکـرد دوسـتار   کیشی را پیش میدشمنان، روش تقیه یا پنهان
دهـد کـه   این نشان مـی  ].65رده ک ،1381راشد، [ دین و چشم امید پارسایان می باشند

اند در مواجهه با اعـراب از بیـان واقعـی کـیش و آیـین      بسیاری از مزدیسنان مجبور بوده
خود خودداری کنند. همچنین هرگاه دین و دستگاه دین ساالری، از ارتـش و شـهریاری   

اشـته  دمدافع ایران و دین ایرانی محروم است، و، بخت از ایران و شهریاری ایرانی روی بر
شان، نهادمـانی رو بـه فـرود اسـت،     است و اقبال به آنان پشت کرده و نهادمان و وضعیت

باید خیم وخوی فروتنانه پیشه کند؛ اما خیم و خـویی  دین ساالر، در چنین نهادمانی، می
آنچنان که در چشم دشمن پیروز، خوار منشی نمایانیـده نشـود. پیشـوای دیـن در ایـن      

دینکـرد سـوم،   [ باید فروتنی را به دیده بگیـرد های خود میکرده رفتارها و ظنهش، در هم
هـای   استوارت هال آنچنان که گفته شد بازنمـایی یکـی از کـارکرد    ۀدر نظری .]336کرده 

های فرهنگی در اینجا بدین معنـی   کند. تأکید بر کردار فرهنگ است که معنا را تولید می
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هـا و حـوادث معنـا     که به افراد، ابـژه  در یک فرهنگ هستند ،کنندگاناست که مشارکت
، محصـول چگـونگی   امـور نفسه دارای معنا نیستند. بنـابراین معنـای    فی اموربخشند.  می

هـر گروهـی در تـالش اسـت      هاسـت.  آنهاست و فرهنـگ، تفسـیر معنـادار     بازنمایی آن
اننـد  حقانیت و مرجعیت خود را با اتکای به متون بازنمایاند و انعکاس دهد. این تـالش م 

یک رویارویی آرمانی و غیرواقعی بدون توجه بـه فروپاشـدگی    روایت موبدان بهدین گاهاً
کند و توجـه و تمرکـزش بـر روی از دسـت رفـتن پایگـاه       سامان سیاسی را بازنمایی می

 مذهبی و امتیازات اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن است.
  

 گیری نتیجه
 یهـا نینگاه مردمان سرزم ۀاز نحو یواقع مالًکا یاندازمورخان مسلمان چشم یهاتیروا

بـه دسـت    یعصـر فتوحـات اسـالم    عیمفتوحه به دست فاتحان مسلمان نسـبت بـه وقـا   
 ریـ نظ یکـه در متـون پهلـو    رانیـ ها و از جمله انیسرزم نیا یبوم یهاتیدهد. روا ینم
ن عرضه مسلمانا یهاحکومت یمتفاوت با نگاه رسم یافق ،کرده است دایبازتاپ پ نکردید
 نیـ بـا ا  سـت، ین یخـال  ینیو د یاز تعصبات مل زیمتون ن نینگرش ا ۀکند. گرچه نحویم

نسبت  یترنانهیواقع ب میتواند ترسیها همراه با آثار مورخان مسلمان مآن ۀوجود، مطالع
 شـهر رانیـ فـتح ا  تیدهد. روا ارقر اریدر اخت رانیا یاسالم نینخست یهابه تحوالت سده

بلکـه از   ،تیـ تجربـه شـده در عـالم واقع    یقتـ ینـه بـه مثابـه حق     یردشتمورخان ز یبرا
مطـرح اسـت. بـه     یزردشت نید یاسیس اتیدر کانتکست اله یشناختفرجام یانداز چشم

در  خیتار انیپا یاعراب مسلمان به معن ۀبا حمل شهررانیفتح ا تیروا انیعبارت بهتر، جر
 ۀیـ گـرفتن از نظر پـژوهش بـا بهـره    نیـ ااست.  زیرستاخ ییو برپا یزردشت ۀهزار نیواپس
چگونـه   خیمسـلمانانه از تـار   ریـ غ تیـ استوارت هال کوشش کرد نشان دهد روا ییبازنما
هـزاره، و ظهـور    انیـ پا دبخشیـ را بـا عناصـر ام   شهررانیو فتح ا انیرانیشکست ا تیروا

وسـعه  توان این فرضیه را این چنـین ت می کند.یم همان نیا یحث آخرالزماناموعود و مب
بلکـه   ،اصلی فروپاشی ساخت سیاسی نیست ۀبرای مورخ زردشتی مسئل ،داد و فرض کرد

شان است. در نظر ایشـان  عمده ۀدغدغ ،اعراب ۀاز میان رفتن دین زردشتی در پس حمل
  پایان تاریخ مصادف بود با نابودی کیش زردشتی.
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