فصلنامة علمي -پژوهشي تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا
سال بیست و هفتم ،دورة جدید ،شمارة  ،36پیاپی  ،126زمستان 1396

(س)

بررسی تحول نقش هیربدان در عصر ساسانی
آرزو رسولی (طالقانی)

1

2

تاریخ دریافت96/3/22 :
تاریخ پذیرش96/10/8 :

چکیده

در عصررر ساسرراا سررا رسر تیرراف د دیررد تردشر شررا

ر ر گرررف د

روحاا ان تردش و تشک ل سلسلهمراتب آاان و ظهور دو گروه رت نر

موس ان و رس ان س م .تقریباً ة محققان سر سرر اینکره پ شر نة موسر ان
عصر ساساا طایفة مغان مادی سوده است ،توافق اظر دارار امرا ساسر اه

رس ان عصر ساساا شناس ه ا ست .س شر ر منراس  ،یای راه رسر ان را در

اس خر پارس گف ه و آاان را واسس ه سه مناسک ایزدسااو ااا ا دااس هاا  .اما

پ ش ات عصر ساسراا ات رسر ان در ایرد من قره سبرری ا سرت و تنهرا ات

دس ه ای ات روحاا ان کره ا هبران آترش مقر س سودار  ،ارا مر رود .آیرا
رس ان عصر ساساا ات م ان

د روحاا ران آترش سرساسر ه سودار

در

اید مقاله ،کوشش ش ه ارتباط رس ان سا اید دس ه روحاا ان اثبا شود و

سپس سا اس ناد سه مناس و شوا  ،ساس اه اول رة رسر ان شناسرای شرود.

 . 1شناسه دیج ال (10.22051/hii.2017.12994.1258 :)DOI
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سررس ااجا ش ه اشان م د

گرچه ساسر اه روحاا ران آترش پر ش ات

عصر ساساا و رس ان عصر ساساا ْ شهر اس خر در ینوب غرسر ایرران

سوده ،اما ساس اه آغاتید آاان شر ال شرر ایرران سرزرد سروده و ات آن

من قه سه یای اه تاریخ سود کوچ کردهاا .

واژههاي کلیدي :رس  ،روحاا آتش ،اس خر پارس ،ساساا .

مقدمه

در مناس مرسوط سه عصر ساسراا  ،غالبراً در سلسرلهمراترب روحاا ران ،رسر ان یرل مرتبرت
موس ان ش رده ش هاا اما ظا راً در آغات عصر ساساا ات اید سلسلهمراترب سبرری ابروده و
روحاا ان اید دو گروه مجزا ات یک ی ر سروده و رر یرک ساسر ا

ی اگااره داشر هاار .

ظا راً اس الط اید دو گروه سا کردیر ،روحاا سزرد عصرر ساسراا (سر و سرو مر الدی)
اتفاق اف اد که در ک بهاش در کعبة تردشت (سر ر ای  ،)13-8تمراا کره القراب سرود را
سرم ش رد ،اس ا سود را رس و در مرتبة سع ی موسر مر اامر (.)Back 1978, 393-399
سراساس

د ک به م موس را مرتبهای ساالتر ات رسر فررک کرردهاار  .امرا ایرد دسر ه ات

روحاا ان که رس ان عصر ساساا را شکل م د نر و آن چنران کره ات ساسر اه اردشر ر
ساسکان م داا م ،سرآم ه ات اس خر سودا و رواسط ازدیک سا ساا ان ساسراا داشر ن  ،آیرا سرا
ظهور ساساا ان شکل گرف ن یا پ ش ات عصر ساساا ا ز سبرری ات آاران مر یراس م در ایرد
مقاله ،کوشش م شود ساس اه رس ان ،ردّ پای آاان در اعصرار کهردترر و تحروالت کره
اقش آاان در عصر ساساا م یاس  ،سررس شود.
آگا

ما درسارو موس ان که در عصر ساساا م ول ان دید تردش

سودا  ،س ش ر اسرت و

پ ش نة آاان را در طایفة مغران مر یوینر  .امرا رسر ان عصرر ساسراا کره س شر ر عهر هدار
آموتش ای دین سودا  ،ات کجا سرآم ا

پ ش ات عصر ساساا  ،ات دو گروه روحاا سبرر

داریم :مغها و روحاا ان آتش .آیا م توان ارتباط م ان رسر ان و روحاا ران آترش اعصرار
بل یافت و اگر چن د ساش  ،چ واه اقش آاان سه آموتگاری تحول یافت
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پیشینۀ تحقیق
ی ترید ردّ پای که ات رس ان اشان داده ش ه و مؤی پ وا آاان سا اس خر است ،اظریرة
وف ان و اارتد است که رس ان را روحاا ران مشررق ایرران در عهر

خامنشر مر داانر

( .)Hoffmann & Narten 1989, 23-33اید دو سا سررس آواشناس تسان اوسر ا ،تريث رات

اا ك ات تسان فارس ساس ان گف اری در اید تسان یاف هاا که سای حاصل سَرسواا اوسر ا در

پارس عصر خامنش و ت او آن در عصر سلوک و اشکاا سوده ساش  .اید س ان معناسرت
که دست کم ی اعا تردش

و ات سَر م سواا ا  .فرض های که ا

ر یا که سودا  ،چن دعای اصل دین را سهساطر داشر ن
توان آن را سهدل ل تک ه سر ادس ا شفا

اثبرا کررد.

تنها شا ی که آاان سرای سَرسواا اوس ا در دورو یوااا ان و روم ان ارائه م د ن  ،اطالعر

است که ات معاس سزرد آاائ س /آرت س (اح االً ااا ا) در وپایپرا 1و روسرزاریه 2در
ل یه داریم .در اید ساره پائوساا اس م اویس « :مغ وارد اتاق م شود و چروب سشرک در
آتش ان م گذارد .سپس ت ارای سر سر م اه و س اب سه س ا یا س ایاا سه تساا س ااه و

اامفهو سرای یوااا ان ا ات م سواا  ،ا ات ای که ات ک اس سَر کررده اسرت.)Pausanias, ».
( V, 27. 6سه اید ترت ب ،اح االً مراد پائوساا اس ات تسان ا ات

د سَرسرواا اوسر ا سروده

است .چن د در تلفظ مضبوط اوس ای دو کل ه را تشخ ص دادهاا که آواشناس آاها اره

ویژگر ررای مع ررول اوس ر ا و ارره فارس ر ساس ر ان را دارد( haraxvaitī- :وا ی ر اد ،فرگرررد

اخست ،سنر  3)12و ( nəmaxvaitī-یسرنای  .4)7 ،33ات آنیرا کره واۀو اخسرت ارا ایراار
ساس ان اَرَکوتیا (اَرسوتیا ،رسج) اسرت ،حر س مر تانر کره رر دو واۀه صرور

گویش ایراا ینوب شر

رای ات

ساشن  .ات مج وع اید شوا  ،وف ران و ارارتد اظریرة سرود را

شکل م د ن  .سناسر اظر آاان ،ایدگواه عناصرر ایراار ینروب شرر

در عصرر خامنشر ان

یزئ ات تلفظ پارس تسان اوس ای ش هاا  .سنا سر اید اظر ،داریوش سرزرد (486-520ق )

سهمنظور مح ود کردن ر ر مغران مرادی پرس ات شرورش آاران سرهر برری گَووماتَره مر ،
روحاا ان اَرَکوتیا (رسج) را سه درسار سویش فراسواا ه و ردیف سا روحاا ان مغرب ایران

 ، Hypaepa .1شهری در ل یه ،در ساحل ش ال رود ماا ر کوچک ،اکنون ازدیک شهر اودِم ش در ترک ه
 ،Hierocæsarea .2شهری در ل یه ،در تن ة سسفر

3. Wolff 1910, 318
4. Humbach & Ichaporia 1994, 45
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سه آاان مقا و اع بار سخش ه سود؛ و اید  aethrapati-ا ( رس ان) «مج وعة اوس ا» را م سرا

سود آورده سودا  ،سه اید معن که آن را ات م هد سود سه پرارس من قرل کررده سودار  .ات آن
پس ،پارس و سهویژه اس خر «مرکز سنت اوس ای شفا » ش و در وا  ،تنها یای سرود کره

اوس ا در آن پرورده ش (.)Hoffmann & Narten 1989, 33
مری سویس سا تویه سه سنت تردش
را ا

دیرپا و پُرشکوه در ارکوتیاردرا ااره ،ایرد فررک

پذیرد .چون اگر ارکوتیای ا روحاا ان دااش ن سود را سه پارس فرس اده و در ا جة

اید ا ا  ،دااش دین سرود را ات دسرت داده سودار  ،ماار گاری سرنت دینر آاران م کرد
ا

ش  .دل ل دی ری که سویس در ردّ اید اظریه ارائه مر د ر  ،گرزارش رای اویسرن گان

یوااا ات درسار خامنش است که در آاها چ اشارهای سه رس ان اش ه درحال کره ر د
اویسررن گان مغرران را سررهسرروس م ر شررناس ن  ،آن ررم سررهعنرروان روحاا رران دیررد تردشررت
( .)Boyce 1991, 121ات طرف  ،اگر چن د ادّعای صحّت م داشت ،سع ا سرای روحاا ران
ساساا سس ار مسرّ سخش م سود که م راثسَر چن د سنت اوس ای منحصرسهفردی ساشن اما
آاان چن د ادّعای ا

کنن و تيی م کنن که پ ش ات تمان آاان ،مج وعه م رون اوسر ای

ویود ا اش ه و آنگواه که در دینکرد چهرار  ،412 ،اوشر ه شر ه ،سرالش اشرکاا (حر ود

 ) 76/80-51سرای اول د سار سه ی اعا تردش

در سراسر شا نشرا

«سه ( ر) اس اا که رف هاا  ،ر آاچه را ات اوس ا و تا پاك و س آم خ
ان صور حفظ کنن » 1.و ظا راً

اشرکاا فرمران داد
ماار ه اسرت ،سره

د ا ا الها سخش روحاا پارس  ،تَنسَر ،مر شرود

که اردش ر اول ( ) 240-224را وامر دارد ترا « رة آن آمروته رای پراکنر ه» را در درسرار
ساساا گرد آورد 2و ات

د رو ،اردش ر اول در نامۀ تنسر اح اگر دید تردشر

سواار ه

م شود (.)Boyce 1968, 62

1. valāš ī ašlkānān abestāg ud zand cōn abēzagīhā andar āmad ēstād hamōg-iz ī aziš harv cē az
vizend ud āšuftagārīh ī aleksander, ud ēvār ud rōb ī hrōmāyān andar ērān šahr pargandagīhā
/cē/ nibištag /ud/ cē uzvān-abespārišnīg ped dastvar mānd ēstād andar šhar cōn frāz mad ēstād
)nigāh dāštan ō šahrīhā āyādgār kirdan framūd. (Dēnkard, 4, 412
2. ōy bay ardaxšēr šāhān šāh ī pābagān ped rāst-dastvarīh ī tōsar hān-z hamōg ī pargandag
hamāg ō dar xvāst. tōsar abar mad, hān ī ēk frāz pedīrift, ud abārīg az dastvar hišt. ud ēn-z
framān dād kū : frāz ō amāh harv nigēzišn anī baved az dēn mazdesn, cē nūn-z āgāhīh ud
(dānišn aziš frōd nēst. (Dēnkard, 4, 412
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ظا راً در اید روا گردآوری م ون دین  ،روحاا اا م ون اوس ای را سه پرارس آوردار
و چه سسا در م ان آاان ،روحاا اا ا ز ات درا ااه /س س ان سودهاا که مر ع سودار پرس ات
ح لة اسکن ر ،م ون مق س تنها در محل تا گ آاان حفظ شر ه اسرت .اح راالً سرسر ات
اید روحاا ان ایران شر

در پارس ماا ا و سهدل ل دااش کره اسربت سره سرنت رای کهرد

داش ن  ،سهعنوان آموتگار ات اع بار و مزد سوس سرسوردار شر ا  .ویرود سرسر تلفرظ رای
ایراا شر

در روایت پارس اوس ای ا ز سهواس ة تيث ر آاان سوده است .مؤی ایرد رسر اد

ویودِ گرو

ات اص الحا عال ااه در م ون پهلوی است کره ات اظرر گویشر سره فارسر

م ااه تعلق ا ارا  .مع والً سه اید دس ه اص الحا «پهلوی تردش » اا مر د نر و آاهرا را
م علق سه گویش ااشناس ه در س س ان مر داانر ( .)Boyce 1991, 122-124امرا آیرا ر د
دس ه ات روحاا ان آموتگار رس ان عصر ساساا را شکل م د ن
هیربدان

ال ا امر ه اسرت .واۀو رایرج سررای روحراا در
در اوس ا ،واۀو رس سس ار کرم 1و موسر اصر ً
اوس ا که حُکم یک طبقة ای اع را م دارد āθravan ،اسرت کره در اوشر ه رای پهلروی

تب یل سه  āsrōnم شود و در مفهرو روحراا آترش سره کرار مر رود و سرنت رای م ريسر
تردش

ع تاً سا آن من بق است .آسرواان در م ون پهلوی سای مفهوم معادل سا م مرردان

 moγmartānداش ه ساش که دیدمردان عصر ساساا سودا و سلسلهمراتب م ع دی داشر ن
و ات یای اه محک

سرسوردار سودا (.)Wikander 1946, 25

اما رس  ،سراساس مناس اسالم  ،سه روحاا آتش گف ه ش ه (سرای مثال اک سوارتم ،

مفات حالعلو  ،)38 ،اقش که در عصر اشکاا ا ز داشر ه اسرت (.)Widengren 1968, 220
 . 1ی عاً شاازده مورد:

;aēθra.paitiš (nsm, Y 65.9); aēθra.paiti (acc.du.m, Yšt 10, 116); aēθra.paitinąm (g.pl.m, Y 26.7
Y 26.8); aēθra.paitinąmca (g.pl.m, Y 68.12); aēθra.patayō (n.pl.m, V 4.45); aēθra.patōiš
;(g.sg.m, Yšt 13. 105(; aēθra.paitiš (nsm, F 7 Frahng ōim); aēθra.paitim )acc.sg, N 11; N 11
N 9; N 12(; aēθra.patōiţ )abl.sg, N 16(; aēθra.patayō (n.pl, Aog 59); aēθra.paitinąm (g.pl.m, N
13); aēθra.paitiš (acc.pl, FrD 4 (Fragment DARMESTETER)).

اهادی مفرد 2؛ رای مفرد 4؛ اتی مفرد 1؛ اضاف مفرد 1؛ رای مثن 1؛ اهادی ی

اک.Bartholomae 1961: 20; Doctor 2004: 10 :

2؛ رایر ی ر 1؛ اضراف ی ر .4
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رس سهعنوان روحاا آتشک و تشریفا س ایش آتش را سهیای م آورد ،سا امور آتشک ه
سر و کار داشت و حافظ ک اب مق س سود .گا

حضور رس ان در امور دی رر ا رز دیر ه

م ش مثالً رس ان در محاسبة ایا سال یا سال کب سه ،که ات اظرر مرذ ب

دسالت داش ن (سن ش ،سخش د م ،سن .)158

رم مه ر سرود،

در روایا تردش  ،سرسالف مناس اسالم  ،رس ان چگراه مسر ق اً روحراا آترش

گف ه اش هاا و س ش ر سهعنروان روحاا ران آموتگرار م رر سرودهاار (سررای مثرال ارک تار

سه دیسد 39 ،4 ،و  .)67اید اقش سا وظ فة آاان سهعنوان روحراا محرافظ روایرا و اسرناد
در مناس اسالم

خواا دارد .رس و اوشت=( 1شاگرد) مع والً سا م کرر مر شروا .
3

2

« رس ااه ات سَر کردن» اص الح اسرت کره در رسرالة سسررو و ریر د (سنر  )9آمر ه و

اشاره سه فراگ ری م ون سهش وو رس ان دارد .ری د کل رهای درسرارو اسرخهای مک روب ات

م ون مق س ا

گوی و ح

صراح اً ات فعل «ا وش ن» سررای یرادگ ری اسر فاده مر کنر

پس اح االً در آن تمان ،مج وعه آثار شرع در م ارس روحاا ان نوت سهصور شرفا
اا قال م یاف ه است ( .)Widengren 1968, 280سهعبار دی رر ،رسر ان سودار کره ایرد
م ون را ات راه یادسپاری من قل م کردا  .سه م رسه م رس س ان اطالق م ش .
اما ظا راً پ ش ات عصر ساساا یا در اوایل آن ،رس سهگواهای سا آترش رم در ارتبراط
سوده است .مثالً در م ون پهلوی ،ات گرشاسرب پهلروان سرهعنروان رسر کاسرل ارامبرده شر ه
اسررت ( .)Dhabher 1913, 65در اینجررا ،عراً منظررور یررک روحرراا تردشر

ابرروده و

گرشاسب سای سه فر نگ آتش مرسوط سوده ساش .
اید اح ال ست که رس ان ) (aêθrapati>êhrpat>hêrpatکه در عصرر ساسراا در
پررارس پ ی ر ار م ر شرروا  ،پ ر ش ات آن روحاا رران آتررش در عصررر خامنش ر سرروده ساشررن

( .)Widengren 1968, 156در واۀهاامة فر نرگ پهلویرگ ،فصرل سر زده ،2 ،واۀو آرامر

« ،mârêʼiššâس ای ان آتش» ،اح االً سهعنوان زوارش رس سه کار رف ره اسرت (مشرکور
 .)142 ،1346انگواه که گف ره شر ردّ پرای ات ایرد لقرب ا رز در عصرر اشرکاا در ارا
1. hāwišt
>2. hērbedīhā warm <kardan
3. u-m yašt ud hādōxt ud baγā-yasn ud jud-dēw-dād hērbedīhā warm <kardan>, gyāg guāg
(zand niyōxšīd<-an> ēstād (Jamasp-Asana 1897, 27
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فرَتَرَکَه ا ،شاهروحاا ان پارس ،داریم که در ان معنای «روحراا آترش» 1اسرت .واۀگران
دی ری که سا  hêrساس ه ش ه ،سرات رم تيک ر ی اسرت سرر ارتبراط ایرد روحاا ران سرا آترش:
« hêrkadahآتشک ه»« hêrmand ،ساد آتشرک ه» .در ترادشرتاامره آمر ه کره «تردشرت
دس ور داد آتشک ه ای سا رس ی سهعنوان ساد آن سرپا کننر » 2.در داسر ان سهررا چروس د

ا ررز آمرر ه کرره « رمررزد دسرر ور داد صرر ک سررة طررال سرره رسرر ان آتشررک های س نرر »
( .)Widengren 1968, 291ة اید شوا

سر ارتباط رس ان سا آتش تيک م کنن  .اگر

رس ان سا آتش مرتبط سودهاا پس سا ایزدسااو اَاا ا ا ز مرسروط مر شر ا  .رانگواره کره
م داا م ،اردش ر ،سرسلسلة ساساا ان ،پریس ار آتشک و ااا ا در اسر خر سرود ،وظ فرهای کره
سع ا کردیر رس عه هدار آن ش  .پس ساس اه رس ان را م تواا م در آی د ای مرسوط
سه ایزدسااو ااا ا و آتش مق س آن یس جو کن م.

3

ویکاا ر مع ق است که رس ان در آغات روحاا اا سودا که در مراسم مرذ ب آترش،

ا ایش ا را تمزمره 4مر کردار و اار ك اار ك سرا ات سَرر کرردن ا رایش را ،اقرش آاران سره
آموتگاری تغ ر یافت و روحاا ان آموتگار ش ا  .اما شکلگ ری رس س ان سای سه تمراا

م يسرتر ساتگردد که اقش روحاا آتش سه موسر ان واگرذار شر (.)Wikander 1946, 30
سهروایت طبری ،سسرو پرویز (« ) 628-591/590سفرمرود ترا آتشرک ه را سراس ن و در آن
دواتده ررزار رسررذ سرررای زمزمههه س اشررت» (اول کرره .)375-374 ،1378 ،تمزمرره یعن ر

آ س هسواا ن اوراد دین که مع ول ایراا ان یم سوده و آن را سه پارسر واۀ و سره سرریاا
رطنا گوین  .شای تمزمه که در آثار اویسن گان مسل ان ااعکاس یاف ه ،تری رهای اره کرامالً
 .1وی ا رن فرترکه (لقب شا ان پارس) را «روحاا آتش» معنا مر کنر و صرور صرح ح آن را  frâtadârمر داار
(.)Widengren 1968, 203, n. 3

« .2پس آا ه سفرمود تا موس ان /س این و پاک زه دل رس ان /سخد گفت درسارو آ ران /سه پ ش شهنشاه و ارا آوران /کره
تا کار ایشان سه سرد و سه سات /س ارا

(تراتشتاامه ،س ت ای .)1192-1189

ر یای ه سر مجرات /سسراتا

رر یای ره گنبر ی /مق ر شرود اار رو رسر ی»

 .3در اید مورد ،اک تریدکوب ،روتسره و آرتو رسرول (طالقراا ) « ،1393ااا را و آیر د رای سر ایش آترش» ،اامرة

فر ن س ان ،ش  ،53پای ز ،ص .119-94

 .4واۀو تمز یا تمزمه در روایا عرس آم ه است ( .)Wikander 1946, 27-28, 30اتسَر کردن م د سود ا روداری
ات ویود م نهای شفا

سوده است (پ ولوسکایا .)465 ،1367
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موفق ات اص الحا ِ پهلروی  apastākیرا  apastāk u zandساشر (.)Wikander 1946, 31
مع والً منظور ات  apastākسنت دین فارغ ات آی د ا و مناسک آن است کره غالبراً ات آن سرا
اص ال  dēnاامبرده م شود (در م ون پهلوی مثالً گف ره مر شرود pad dēn gowēd ku :و
 )az dēn paidāg kuاما گا

سه آن  apastākو  mānsrم م گوین .

رس ان چه سهعنوان روحاا سرگزارکنن و مراسم و چره سرهعنروان روحراا آموتگرار سرا
تمزمه ارتباط داش ه اا  .سا تویه سه وظ فة رس ان که ت ریس اوس ا سوده است ،ن ان س ش ر
م ویه ت ریس شفا

م شود اما و

در م ون پهلوی ،ات آ رساد مهرسپن ان ،موس سرزرد

تمان شاپور دو ( ) 379-309سهعنوان کاتب اوس ا اامبرده م شود (ارداویرافاامه ،1 ،سنر

 ،)10اید گ ان پ ش م آی که رس ان محافظران اوسر ای مک روب رم سرودهاار  .روایرت
س روا مؤی

د امر اسرت« :اوسر ا را در سزاارة دارا سرد دارا پادشراه ایرران اسرخهای سرود

طالکاری ش ه که در دواتده یل گاو اوش ه ش ه سود و چرون اسرکن ر آتشرک ه پرارس را
ویران کرد اید اسخه را ا ز سسوتاا و ِرس ان را ات د ش ش ر گذراار و ات آنو رت اوسر ا
مع و ش و سهاا اته سه س س آن سره کلر ات دسرت رفرت و در اصرل سر اسرک سرود»...

(آثارالبا ه .)543 ،اگر انگواه که گف ه ش  ،رس ان محافظان اوس ای مک وب ا رز سروده
ساشن  ،پس سناسر روایرت س روار  ،کشر هشر ن آاران سرهدسر ور اسرکن ر سربب ات سر د رفر د
سخش ای ات اوس ای مک وب ش ه است.
در یشررت ررا ،مررثالً در فررروردیدیشررت (یشررت سرر زد م) ،سنرر  ،105مفررا م رسرر

ك 1پسرر
) (aēθrapaitiو «تمزمهکنران» سرا رم ارتبراط دارار  .در ایرد سنر  ،فرو رر مرااثرَوا َ
سائ وۀی

2

رس که تمزمه م سواا  ،س ایش م شود (.)Wolff 1910, 245

انطور که م س ن م در اید سن فْرَو ْر رسر
فرو ر گرشاسب سا عنوان رس

رم سر ایش مر شرود .در ر د یشرت،

م سه یاری طلب ه م شود (سن  ،136اک )Wolff 1910,

 .254گرشاسب که رس کاسل سوده و پریس ار آترش (آترش ااا را) ،هرمران ا رایش رای
مرسوط سه ایزدسااو ااا را و ا رز اح راالً ایرزد وایرو (سراد) سروده اسرت .در یشرت رای پرنجم
(آسانیشت) و پاازد م (را یشت) ،که سهترت ب در س ایش ایزدسااو ااا ا و ایزد وایرو اسرت،
1. Mąθravāka
2. Sāimužī
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سودِ ا ورهمزدا سهعنوان س ایشر ر ااا را و وایرو وارد صرحنه مر شرود (.)V, 9 & XV, 2
د مسوله اشان م د
سع ا سه دید تردش

1

که اید ایزدان کرااون رای س ایشر مسر قل و کهنر داشر هاار و
الحاق ش ه و سا آن ساتگاری یاف ه و تب یل سره مخلو را ا رورهمرزدا

ش هاا .
ااا ا در آغات رودسااهای تورمن سوده که سس اری ات پهلوااان اساط ری سررای او رسراا
م کنن تا پ روتی سهدست آورا  ،رودسااهای که ات کوه وکو ریَره سره وُروکَشَره مر ریرزد
( .)V, 3ة اا ای کره در ایرد یشرت آمر ه ،اعرم ات اعرال یغراف رای و شخصر ت رای
اساط ری ،م علق سه ایران شرر

سر ن  .یسر جو سرهدابرال رودساارهای کره در یشرت پرنجم

شخص ت م یاس  ،ما را سه رود س حون ر ن ون م شرود کره ات کروه رای شررق سجنر  ،ات
حوضة فرغااه ،سهسوی دشت ا سراتیر مر شرود .ایرد رودسااره سررای من قرهای کره در آن
یاری سوده ،سس ار مهم سوده و ة تا گ در آن سرتم د سرپایة آن سوده اسرت .ات ایرد رو،
طب ع اً پر ش ات ره سرهعنروان سر ای سراروری سر ایش شر ه (ا بررد  )275-274 ،1383و
سهصور دوش زهای درسشان و تیبا و ا رومن سا یامة ترا سراال سسر ه و پوشر ه تجسرم یاف ره
است ( .)V, 126-129یامة پوش و او م ساس اه م فاو او را ات پ کره ای سر نرهای کره
ات ایزدسااوان در غرب ایران سهدست آم ه ،اشان م د .
گرشاسب پهلوان چنان که سرای ااا ا رساا م کن  ،سرای ایزد ویرو ا رز در یکر ات
شاسه ای رود س حون رساا م کن ( .)XV, 27پس ساس اه ویرو ا رز اح راالً در ر د
ااح ه سوده و در آاجا ،سهعنوان س ای ینگ سرترید س ا سوده است .وَیو م ایزدی است که
سهآساا راگ تردش

سه سود گرف ه و یشت پاازد م (را یشت) سره او تقر یم شر ه اسرت.

در اید یشت ،صفا سس ار کهن سرای او سرش رده ش ه است که ه ریشه در ایران شرر
دارا (ا برد .)317 ،1383
ررانگوارره کرره م ر س ن ر م ،ااا ررا و وَیررو ررر دو دارای کررااون ررای مس ر قل دین ر و
پ شتردش

سودهاا و طبعاً اید کااون ا آتشک ه ای ا ز داش ن و اید آتشک ه را ا اتمنر

روحاا اا سودا  .سا تویه سه ساس اه شر

اید ایزدان و ساس اه شر

که سراسراس اوسر ا

1. Geldner 1896, 84 & 220.
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و م ون دین سرای رس ان گف ه آم  ،روحاا ان پریس ار آتش ااا را و ویرو ران رسر ان
سودهاا  .ارتباط رس ان سا کااون ای آتش و ا ز سا ایزدسااو ااا ا در اسر خر ا رز حکایرت ات
آن دارد که اح االً  aēθrapaitiمشاسه شخص ت گرشاسرب ات حلقرة ااا رار وایرو سرساسر ه
است.
یشت س زده ا ز ات اظر تاریخ دین ایران سس ار مهم است چون دو ویژگ غ رر تردشر
تمزمهکردن دعا و ا ایش آتش در اید یشت سه آی د تردش

افزوده م شرود )Wikander

( .1946, 35در وا  ،فر نگ ی ی ِ آی د ای آتش یای زید فر نگ ی
ات ایدرو ،در

د یشت شا مهمترید و ی

آن م شرود.

ترید اسنادی س م که اشان ات تردش شر ن

اص ال  aēθrapaitiدارا  .در یشت س زده (سنر ای  )Wolff 1910, 230 ،8-4ا رز ماانر
یشت پنجم ،ایزدسااو ااا ا سهیاری طلب ه م شود و اید سود اشان ات ارتباط ازدیرک ااا را
سا رس دارد که اخس د سار در

د یشت س زد م سهکار رف ه است.

در آسزو ْر (یسنای  63تا  )69که در س ایش آب و ایزدسرااوی موکرل سرر آن اردویسرورا
ااا است ،یک سار اا

رس در اقش آموتگاری سه کار رف ه است (یسرنای  ،65سنر  1،)9و

اید ا ز شای تيی دی ری ساش سر ارتباط رس سا آی د ای ااا ا.
ات م ان پنج پادشاه ساساا که سهعنوان س ایش ران ااا ا شناس ه شر هاار  ،چهرار ترد ات
آاان راس ة ساص سا رس ان دارا و اید امر ا

تواا تصرادف ساشر  .اردشر ر ،شراپور اول

( ) 270-240و شرراپور دو در مسررائل دینرر و س اسرر

رسرر ان را مررورد مشرراوره رررار

م دادا  ،و سسرو دو ( ) 628-590پ شکش ای تیادی سرای رس ان فرس اد .اید شروا
حکایت ات راس های تن اتنگ م ان رس ان و ااا ا دارد (.)Wikander 1946, 55
در داس ان گرشاسب ،که او را سهعنوان رس کاسل م شناس م ،ات گناه سرزرد او سرخد
م رود که آتش پسرر ا رورهمرزدا را کشر ه اسرت ( .)Dhabher 1913, 65در اینجرا رسر
عنواا سرای روحاا آتش است .سناسراید شرای در ایرد داسر ان ،ساتتراب ر راس

ر ی

را

م ان دو گواه فر نگ آتش شا یم .یای اه گرشاسب در اید روایا کاسل گف ه ش ه ،در
شر ترید ااح ة ایران .گرشاسب هرمان پرس ش ااا است که کهدترید اسناد آن مرسروط
 ،aēθra.paitiš .1اک ی ل 72 ،1389
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سه یشت پنجم ات ش ال شر

ایران سرچش ه م گ رد .اگرر سراسراس ایرد شروا

ا جه س ریم ،م تواا م س وی م که ساس اه رس ان سای ش ال شرر

سخروا م

ایرران سرزرد سروده

ساش و ات آنیا سه مغرب ایران آم ه سودا .
نتیجهگیري

رس ان که س ش ر آاان را سهعنوان روحاا ان آموتگار در عصر ساساا م شناس م و م داا م

ات اظر مقا در مرتبهای پای دتر ات موس ان رار م گ را  ،در آغات عصر ساسراا روحاا راا
مس قل ات موس ان سودا که پ وا ازدیک سا ساا ان ساساا داش ن و سرا آتشرک و ااا را در
اس خر مرتبط سودا .

د ارتباط اقش آاران را در پریسر اری ات آترش ا رز اشران مر د ر .

شای اید دس ه ات روحاا ان ت او اسل فرَتَرَکه ا ،شراهروحاا ران پرارس ،سرودهاار و سره ایرد
ترت ب ،در طایفة روحاا ان آتش پ ش ات عصر ساساا ریشه دارا  .اگر ردّ پرای رسر ان را
در روایا مرسوط سه شرق ایران سررس کن م ،سه گرشاسب سا عنوان رس کاسرل مر رسر م
که سود پهلوان س ایش ر ااا است .مضام د یشت پنجم که در س ایش ااا است ،حکایت
ات ساس اه شر

و ش ال شر

اید یشت دارد .پس ساس اه رس ان ا ز که راس ة آاان سرا

ااا ا و س ایش آتش مشخص ش ه است ،سای در شرق و ش ال شرر

ایرران سرزرد سروده

ساش و اح االً حضور آاان در ایران غرس ا جة کوشش سالش اشکاا یرا اردشر ر ساسراا
در گردآوری اوس ا سوده است .اما ات آنیرا کره رسر ان سره ن را ایررای مناسرک آترش
مرسوط سه ایزدسااو ااا ا دعا ای را اتسَر م سواا ا و اید سَر کردن م ونْ سنت اا قرال م رون
ازد آاان سوده است ،در عصرر ساسراا اقرش آاران سره آموتگراری تغ رر مر کنر و وظ فرة
پریس اری ات آتش سه دس ة دی ر روحاا ان ،موس ان ،که آاان م مناسک آتش سراصّ سرود
را داش ن  ،من قل م شود.
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