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در جامعــۀ طبقاتــی دورۀ ساســانی ،طبقــۀ روحانیــان یکــی از مهمتریــن ارکان ایــن جامعــه بــوده کــه از نفــوذ،
اعتبــار و محبوبیــت بســیاری برخــوردار و در ســطوح پاییــن و بــاالی جامعــه ،نهــادی مهــم و تأثیرگــذار بــوده
اســت .امــا بــا اینهمــه ،ایــن نهــاد مهــم چنــدان شناختهشــده نیســت و ابهامــات بســیاری دربــارۀ آن وجــود
دارد .بــا اینکــه گمــان م ـیرود در دورۀ یادشــده ،باتوجــه بــه رســمیبودن دیــن زرتشــتی ،نهــاد روحانیــت
آن دارای ســاختار مشــخص و سلســلهمراتب معینــی بــوده باشــد ،امــا بهدلیــل مبهــم بــودن اطالعــات منابــع
مختلــف بهغیــر از چنــد لقــب و عنــوان اطــاع بیشــتری از چگونگــی ایــن ســاختار در دســت نیســت .باتوجــه
بــه اهمیــت بســیار زیــاد ایــن طبقــه ،درک درســت دورۀ ساســانی ،بــدون درک و شــناخت درســت طبقــۀ
روحانیــت آن حاصــل نخواهــد شــد و یکــی از اساسـیترین مســائل ایــن طبقــه ،ســاختار درونــی آن اســت کــه
باتوجــه بــه پیچیدگیهــای ذکرشــده ،نیازمنــد پژوهشــی مســتقل اســت .در نتیجــه ،ایــن مقالــه بــا طــرح
ً
پرسـشهایی نظیــر ســاختار درونــی روحانیــت زرتشــتی بــه چــه صــورت بــوده اســت؟ اساســا افــراد ایــن نهــاد
در دورۀ ساســانی و پــس از آن بــا چــه عنــوان یــا عنوانهایــی نامیــده میشــدند؟ ایــن ســاختار باتوجــه بــه
پویایــی جامعــۀ دورۀ ساســانی چــه تغییراتــی بــه خــود دیــده اســت؟ تــاش کــرده اســت بــه ایــن مســألۀ بســیار
مهــم ورود کنــد .مقالــۀ پی ـشرو کــه اطالعــات آن بهشــیوۀ کتابخان ـهای گــردآوری شــده و روش پژوهــش
آن توصیفی-تحلیلــی اســت ،تــاش کــرده در اینزمینــه کنکاشــی نمایــد .مهمتریــن نتایــج ایــن پژوهــش
عبارتنــداز :نهــاد روحانیــت زرتشــتی در دورۀ ساســانی بســیار پویــا بــوده و در طــول ایــن دوره متغیــر بــوده
اســت؛ روحانیــان زرتشــتی دورۀ ساســانی را بــه دو گــروه کلــی ازنظــر حضــور پیشـههای حکومتــی و عناویــن
ً
رســمی میتــوان بخــش نمــود؛ روحانیانــی کــه صرفــا فعالیــت مذهبــی میکردهانــد و روحانیانــی کــه در
خدمــت دولــت یــا بهعبــارت دیگــر دارای پیشــۀ رســمی بودنــد .تعییــن جایــگاه و تقــدم و تأخــر عناویــن
ردههــای بــاالی ایــن طبقــه ،ماننــد «رد»« ،دســتور» و «موبــد» امکانپذیــر نیســت و رئیــس طبقــۀ روحانیــت
(کــه از اواســط دورۀ موردنظــر «موبدانموبــد» نامیــده میشــود) یکــی از اعضــای طبقــۀ موســوم بــه «بــزرگان»
در دورۀ ساســانی بــوده اســت.
کلیدواژگان :روحانیت زرتشتی ،ساختار درونی و سلسلهمراتب نهاد روحانیت ،دورۀ ساسانی.
 .Iدکتری باستانشناسی ،گروه باستانشناسی ،دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه تربیتمدرس ،تهران ،ایران (نویسندهی مسئول).
Shahsavar2891@gmail.com
 .IIدانشیار گروه باستانشناسی ،دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه تربیتمدرس ،تهران ،ایران.

|| ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمارۀ  || 9سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال سوم || پاییـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز || 1398

چکیده

Downloaded from journal.richt.ir at 20:35 IRDT on Sunday April 18th 2021

(صص)147 - 162 :
تاریــخ دریافــت1398/04/04 :؛ تاریخ پذیرش1398/06/18 :
شناسۀ دیجیتال (10.30699/PJAS.3.9.147 :)DOI

P. ISSN: 2645-5048 & E. ISSN: 2645-5706

میثم شهسواری
II
سیدمهدی موسویکوهپر
I

] [ DOI: 10.30699/PJAS.3.9.147

ساختار درونی روحانیت زرتشتی در دورۀ ساسانی

|| || 148

ش ــمارۀ  ||9ســال سوم || پاییـ ــز || 1398

] [ DOI: 10.30699/PJAS.3.9.147
Downloaded from journal.richt.ir at 20:35 IRDT on Sunday April 18th 2021

مقدمه
ُ
َ
در اوســتا طبقــۀ روحانیــان بــا عنوانهــای «آتربــان» و «ائیریامــن» نامیــده شــده اســت« :ای زرتشــت ،تــو
نبایــد ایــن منثــره را بیامــوزی جــز بــه پــدر یــا پســر یــا بــرادران تنــی یــا آتربــان وابســته بــه پایگاههــای سـهگانه:
کسـیکه بــه نیکــی نامبــردار ،نیکدیــن ،پرهیــزگار و اشــون اســت ،کسـیکه دلیرانــه در همهجــا بــه گســترش
دیــن کوشــد» (یشـتها ،خردادیشــت ،بنــد « .)9دارنــدۀ بیشــترین آ گاهــی از دیــن مزداپرســتی را رد آتربــان
میخوانــم» (یســنا ،هــات  ،13بنــد « .)3آتربــان را ایســتاده خواهــم ،ارتشــتار را ایســتاده خواهــم ،برزیگــر
را ایســتاده خواهــم» (ویســپرد ،کــردۀ ســوم ،بنــد  .)2در ویســپرد از دوگونــۀ آتربــان نامبــرده شــده :آتربانــی
را کــه در کشــور اســت و آتربــان فرخنــدهای را کــه در بیــرون از کشــور در گــردش اســت (ویســپرد ،کــردۀ
ســوم ،بنــد 3؛ نیــز کــردۀ نهــم ،بنــد  .)2ازنظــر اوشــیدری ایــن افــراد بــرای تبلیــغ بــه مســافرتهای دور و
دراز میرفتنــد (اوشــیدری .)59 :1371 ،در یســنا یــک طبقــۀ دیگــر بــه اینهــا افــزوده شــده اســت« :آتربــان،
ارتشــتار ،برزیگــر ســتورپرور و دس ـتورز ســازنده» (یســنا ،هــات  ،19بنــد  .)17نــام دیگــری کــه در اوســتا بــه
طبقــۀ پیشــوایان دینــی و روحانیــان گفتــه شــده «ائیریامــن» اســت« :ایــن واژه در ادبیــات پهلــوی ائیرمــان و
در سانســکریت و اوســتا ارییامــن بهمعنــی دوســت و یــار بــوده و نیــز نــام یکــی از خدایــان ودا اســت کــه ایــزد
درمانبخــش اســت» (اوشــیدری.)45 :1371 ،
بهطورکلــی در دورۀ ساســانی در متــون و کتابهــای گوناگــون طبقــۀ روحانیــان بــا واژههــا و القــاب
متعــددی نامیــده شــده کــه دامنــۀ زمانــی اســتفاده از آنهــا مشــخص نیســت .مهمتریـ ِـن اینهــا عبارتنــداز:
ُ
آتــروان ،اثورنــان ،آســرونان ،1دینبــران ،دینمــردان ،موبــدان و مغــان .امــا بهنظــر میرســد آســرونان
و موبــدان عمومیتریــن عنــوان بــهکار رفتــه بــرای ایــن طبقــه در دورۀ ساســانی بــوده اســت :در بنــد 18
سورســخن 2پــس از ســپاس هرمــزد و ســپاس امشاســپندان ،ســپاس روحانیــان -در متــن پهلــوی آســرونان-
آمــده و ســپس بــه طبقــات دیگــر پرداختــه شــده اســت :ســپاس ارتشــتاران ،ســپاس واستریوشــان و ســپاس
هوتخشــان (مزداپــور .)116 :1383 ،همیــن بخشبنــدی کــه اوســتایی اســت (بنگریــد بــه بــاال) «و در
زمــان دیگــر بــرای همپرســگی اورمــزد بهســوی جمشــید ویونگهــان آمــد و از چهــار پیشــۀ دیــن کــه آســرونی
و ارتشــتاری و واستریوشــی و هوتخشــی اســت پذیرفــت هــر چهــار پیشــه» (دینکــرد هفتــم ،مقدمــه ،بنــد
« )20اورمــزد در آغــاز آفرینــش همــۀ زمیــن را بــرای پاســبانی بــه آذرفرنبــغ ورجاونــد و آذرگشنســپ تــکاور
و آذربرزینمهــر پرســود کــه همانندنــد بــه آســرون و ارتشــتار و واســتریوش» (گزیدههــای زاداســپرم:4 ،
 84و  .)5 :31پــس از فروپاشــی ساســانیان « ...جملــۀ آتشپرســتان را مــغ گفتهانــد» (مجملالتواریــخ و
ً
القصــص ،)321-322 :1378 ،عمومــا طبقــۀ روحانیــان را «مغــان» مینامیدنــد.
بــا اینکــه دورۀ ساســانی یکــی از مســتندترین دورههــای تاریــخ دینــی ایــران اســت ،امــا پایــگاه و ســاختار
جامعــۀ روحانیــت و دیــن زرتشــتی درطــول دورۀ ساســانی تاحــدی اســرارآمیز اســت (شــاکد.)169 :1384 ،
در نتیجــۀ بازســازی ســاختار درونــی نهــاد روحانیــت زرتشــتی آنگونــه کــه بــوده دشــوار اســت .در ایــن ابهــام
دو عامــل تأثیــر تعیینکننــده داشــته اســت :طوالنــی بــودن دورۀ ساســانی و پویایــی جامعــۀ ایــن دوره کــه
تغییــرات و دگرگونیهــای گاه عمیــق را ناگزیــر میکــرد؛ زیــرا نهادهــای مختلــف درطــول ایــن دورۀ 430
ســاله تحــوالت و تغییــرات بســیار بــه خــود دیدهانــد و دوم ،ارائــۀ نهایــی آنچــه در ایــن دوره گذشــت مدتهــا
بعــد از فروپاشــی ایــن دودمــان ،کــه بــا جــرح و تعدیلهایــی توســط همیــن نهــاد مطابــق بــا اهــداف و اغــراض
ایــن نهــاد و باتوجــه بــه شــرایط زمانــه صــورت پذیرفــت .در نتیجــه ،متــون هــم بیــش از آنکــه بــه حــل
مســائل کمــک کننــد ،بیشــتر بــه پیچیدگیهــا دامــن میزننــد .بــرای نمونــه میتــوان بــه ایــن جملــه از صــد
در نثــر اشــاره کــرد« :هــرگاه کــه گنــاه از دســت آیــد ،جهــد بایــد کــردن تــا پیــش هیربــدان و دســتوران و ردان
شــوند و توبــت کننــد» (صــد در نثــر ،در چهــل و پنجــم) .در ایــن عبــارت ســه عنــوان یــا رده یــا لقــب مهــم
در ســاختار درونــی طبقــۀ روحانیــان ذکــر شــده ،بــدون اینکــه جایــگاه و موقعیــت و تقــدم و تأخــر و وظایــف
ً
هریــک مشــخص شــده باشــد؛ البتــه دلیــل ایــن امــر قطعــا آشــنایی کامــل مخاطــب اصلــی اینگونــه کتابهــا
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ً
تقریبــا تمــام پژوهشــگرانی کــه بــه دورۀ ساســانی پرداختهانــد ناگزیــر بــه دیــن زرتشــتی نیــز پرداختهانــد
ً
و تقریبــا عمــوم ایــن پژوهشهــا گریــزی بــه مســألۀ نهــاد روحانیــت ایــن دیــن داشــتهاند کــه از جملــۀ
مهمتریــن آنهــا میتــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد( :کریستنســن1368 ،؛ فــرای1382 ،؛ شــاکد1384 ،؛
زرینکــوب1388 ،؛ دویونــگ1390 ،؛ دریایــی1383 ،؛  Shaki, 2011; Miri, 2013و.)...

ساختار درونی روحانیت زرتشتی

دریایــی بــه تقســیمبندی درونــی طبقــۀ روحانیــان در دورۀ ساســانی پرداختــه اســت «کــه برحســب مرتبــه و
وظیفـهای کــه برعهــده داشــتند» (دریایــی1392 ،الــف )144 :صــورت میگرفتــه اســت ،شــامل« :موبــدان،
هیربــدان ،دســتوران ،دادوران و ردان» کــه بهترتیــب عبــارت بودنــداز :روحانیــان ارشــد ،روحانیــان پرســتار
آتــش ،علمــای متخصــص الهیــات یــا فقهــا ،قضــات و روحانیــان دانشــمند» (همــان) .در ایــن پژوهــش ،در
ی درونــی طبقــۀ مزبــور
ادامــه نشــان داده شــده اســت کــه نمیتــوان بــه ایــن روشــنی و وضــوح بــه تقســیمبند 
پرداخــت؛ بــرای نمونــه ،درحالیکــه منوچهــر -نویســندۀ متــن نام ههــای منوچهــر -کــه در نامههایــش خــود
را رد پــارس و کرمــان معرفــی کــرده اســت ،در آغــاز نامــۀ ســومش بــه همۀ بهدینــان خود را هیربــد خدای لقب
داده اســت (نامههــای منوچهــر .)129 :1394 ،ازســوی دیگــر ،گاهــی درخصــوص یــک وظیفــه تعــدادی از
ً
ایــن ردههــا ذکــر میشــوند .درنتیجــه تشــخیص اینکــه وظیفــۀ هرکــدام از ایــن ردههــا و ســمتها دقیقــا
چــه بــوده ،بســیار دشــوار میشــود .در متــن روایــت آذرفرنبغفــر خزادان در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه ا گــر
خاندانــی مردمــش همــه بهدیــن شــوند بهجــز زنــی ،آیــا بــرای آن دختــر پادشــاهزنی باشــد؟ چنیــن گفتــه
شــده« :ا گــر هیچکــس کــه تبــارش را بتــوان برشــمرد از پــدران و ایــن دختــر بهدیــن نباشــد ،بایــد پیــش ردان
یــا موبــدان یــا دســتوران بــرای او ســاالری گمــارد( »...روایــت آذرفرنبــغ فــر خزادان ،پرســش  .)3از ایــن مــوارد
بهفراوانــی در متــون متعلــق بــه دورۀ ساســانی میتــوان یافــت کــه ایــن مســألۀ هرگونــه نتیجهگیــری قطعــی
در اینخصــوص را ناممکــن میکنــد.
در اینزمینــه ،شــوربختانه ُمهرهــا نیــز کمکــی نمیکننــد .گیزلــن اشــاره کــرده اســت کــه «بایســته اســت
یــادآور شــویم کــه ُمهرســازی بهغیــر از تعــداد بســیار اندکــی عنــوان یــا مقــام ،چیــز بیشــتری ارائــه نمیکنــد.
اینکــه کمبــود یافتههــا آیــا بــه ایــن علــت بــوده کــه بعضــی مقامــات نیــازی بــه اســتفاده از ُمهــر نداشــتهاند؟
یــا علــت چیــز دیگــری بــوده ،مشــخص نیســت» ( .)Gyselen, 1995: 123بــر همیناســاس ایــن مقالــه
بــه دو بخــش کوچکتــر تقســیم شــده اســت؛ در بخــش یکــم ،بــه عنوانهــا و ردههــای رســمی روحانیــان
زرتشــتی؛ و در بخــش دوم ،بــه عنوانهــا یــا القــاب غیررســمی آنهــا پرداختــه شــده اســت.
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بــا ایــن تعاریــف و القــاب بــود ه و نویســندۀ متــن نیــازی بــه توضیــح واضحــات نمیدیــده اســت ،زیــرا ایــن
کتابهــا بــرای بهدینــان یــا زرتشــتیان نوشــته میشــده اســت.
پرســش پژوهــش :ایــن مقالــه بــا طــرح پرس ـشهایی نظیــر ســاختار درونــی روحانیــت زرتشــتی بــه چــه
ً
صــورت بــوده اســت؟ اساســا افــراد ایــن نهــاد در دورۀ ساســانی و پــس از آن بــا چــه عنــوان یــا عنوانهایــی
نامیــده میشــدند؟ ایــن ســاختار باتوجــه بــه پویایــی جامعــۀ دورۀ ساســانی چــه تغییراتــی بــه خــود دیــده
اســت؟ تــاش کــرده اســت بــه ایــن مســألۀ بســیار مهــم ورود کنــد.
پیــشرو دارای نظــام کیفــی اســت و از نظــر هــدف از نــوع پژوهشهــای
روش پژوهــش :پژوهــش
ِ
بنیــادی و از نظــر ماهیــت از نــوع پژوهشهــای تاریخــی بهشــمار م ـیرود؛ اطالعــات ایــن مقالــه بــه شــیوۀ
کتابخانــهای گــردآوری شــده و روش پژوهــش توصیفی-تحلیلــی اســت.
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بهدینــان را واجــب اســت کــه پیــش موبــدان و دســتوران و ردان و هیربــدان بــه قــدر خــود ســخن گوینــد
و هرچــه ایشــان گوینــد بــه جــان بشــنوند» (صــد در نثــر ،در نــود و هفتــم) .باتوجــه بــه پژوهشهــای
صورتگرفتــه بهنظــر میرســد اینهــا عنوانهــای رســمی روحانیــان دورۀ ساســانی بودهانــد؛ هرچنــد
نکــه آیــا ایــن
کــه تمــام آنهــا را دربــر نمیگیرنــد و مربــوط بــه سلســلهمراتب ایــن تشــکیالت بودهانــد .ای 
تقــدم و تأخــر تعمــدی اســت یــا خیــر(؟) مشــخص نیســت؛ امــا بهنظــر میرســد کــه خالــی از حقیقتــی نباشــد.
ـشرو از نظــم مشــخصی برخــوردار گــردد ،همینترتیــب در پیــش
درنتیجــه بهجهــت اینکــه پژوهــش پیـ ِ
گرفتــه شــده اســت.

بهنظــر میرســد ایــن واژه از ریشــۀ اوســتایی «موغــو» گرفتــه شــده باشــد کــه بهمعنــی کار مهــم ،وظیفــۀ
بزرگــی و شــکوه اســت (دوســتخواه1385 ،الــف .)1055 :جعفــری« ،مــغ» را تلفــظ فارســی واژۀ َ«مـ َ
ـگ»
اوســتایی بهمعنــی «مهــی»« ،بزرگــی» ،و «بزرگــواری» دانســته اســت و نوشــته «در انجمنــی کــه زرتشــت برپــا
َ
کــرد و آن را مــگ یــا مزمــگ (مهمــغ ،بزرگــواری بــزرگ) نامیــد ،هرکــدام از همونــدان ایــن انجمــن َمگــون
نامیــده میشــد» (جعفــری« .)109 :1359 ،واژۀ یونانــی «ماگــوس» 4وام گرفتــه از واژۀ «مگــو» 5اســت کــه
ازنظــر ریشهشناســی و معناشناســی چنــدان مشــخص نیســت .همتــا و قرینــۀ اوســتایی آن فقــط یکبــار
در اوســتا در متنــی دشــوار 6دیــده شــد کــه تصــور میشــود بهمعنــای «عضــوی از یــک قبیلــه» اســت .از ایــن
متــن برمیآیــد کــه معنــای اصلــی ایــن کلمــه در غــرب ایــران در مفهــوم عضــو یــک قبیلــۀ روحانــی بــودن
اســت و ازایـنروی کلمــۀ روحانــی دیگــر چنــدان معنــای مشــخصی نــدارد .کلمــۀ مگــو از عصــر هخامنشــیان
بهبعــد در غــرب ایــران بهخوبــی شــناخته شــده بــود .ایــن کلمــه در نبشــتههای ایرانباســتان و مــدارک
اداری و دولتــی در تختجمشــید یافــت شــده اســت؛ بهعــاوه در منابــع غیرایرانــی معاصــر ،بهویــژه یونانــی
حضــوری چشــمگیر دارد .ارتبــاط مــغ گئومــات بــا مــغ در معنــای یــک روحانــی زرتشــتی چنــدان روشــن
نیســت» (دویونــگ.)156 :1390 ،
در اینجــا بایســته اســت از عنــوان «زوت» یــا «زئوتــار» یــا «زئوتــر» ذکــر شــود کــه در دورۀ ساســانی ب ـهکل
ً
از جایــگاه اولیــۀ خــود فروافتــاد و تبدیــل بــه یــک مقــام کامــا مذهبــی گردیــد .همانگونــه کــه گفتــه شــد،
در اوســتا هیــچ نشــانی از واژۀ مــغ و موبــد نیســت؛ در یســنای  33زرتشــت خــود را زئوتــر نامیــده اســت ،امــا
هیچیــک از برگرداننــدگان اوســتا در ترجمــۀ خــود ایــن واژه را نیاوردهانــد و آن را بــه پیشــوا (گاتهــا ،قطعــۀ
 ،8بنــد  ،)6ســرودخوان (یســنا ،هــات  ،33بنــد  )6و پرســتندۀ پرهیــزگار (ساســانفر411 :1390 ،؛ وبســایت
انجمــن موبــدان تهــران  )http://www.anjomanemobedan.org/gathas/33برگرداندهانــد ،تنهــا
پــورداوود در پاورقــی منظــور از پیشــوا را در متــن  7zaotarآمــده کــه در پهلــوی «زوت» شــده ،ذکــر کــرده
اســت (پــورداوود)45 :1307 ،؛ و ساســانفر «زئوتــا» را پیشــوای دینــی ترجمــه کــرده اســت (ساســانفر:1390 ،
« .)411امــروز موبدانــی کــه بــا هــم مراســم دینــی را بهجــای میآورنــد ،یکــی «زوت» و دیگــری «راســپی»
نامیــده میشــود .زوت اســمی اســت کــه بــه پیشــوایان بــزرگ مزدیســان میدهنــد .خــود زرتشــت هــم زوتــر
خوانــده میشــود .از آن دو معنــی برمیآیــد :نخســت ،اجراکننــدۀ فدیــه؛ و دوم ،منــادی پــروردگاران .در
گذشــته ،زوت بزرگتریــن پیشــوای مذهبــی بــوده کــه در ســر هفــت موبــد دیگــر مراســم مذهبــی را بهجــای
میآوردهانــد .در وقــت فقــدان ســایر موبــدان او مجــاز بــوده کــه بهتنهایــی تشــریفات آیینــی را بهجــا بیــاورد.
امــروزه در هنــگام اجــرای مراســم دینــی ،اســم زوت بــه موبــدی داده میشــود کــه در روی کرســی ســنگی
چهارپایــۀ نشســته ،یســنا و ویســپرد میســراید و مراســم را بهجــای م ـیآورد .بــه موبــد دیگــر کــه درمقابــل
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 موبد 3و مغموبــد و مــغ در اوســتا مغوپیتــی و در پهلــوی مغوپــت (دوســتخواه1385 ،الــف )1056 ،ذکــر شــده اســت.
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عنوانها و ردههای رسمی روحانیان زرتشتی
در َد ِر نــود و هفتــم متــن صــد در نثــر تعــدادی از عنوانهــا یــا ردههــای روحانیــان ذکــر شــده اســت« :همــۀ
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او نشســته راســپی نــام دهنــد» (اوشــیدری302 :1371 ،؛ بــرای وظایــف زوت در دوران معاصــر ر .ک .بــه:
بویــس.)159 :1386 ،
دریایــی ،موبــد را روحانــی ارشــد دانســته و نوشــته اســت «ایــن لقــب در قــرن ســوم میــادی و هنگامــی
مرســوم شــد کــه در زمــان هرمــز یکــم ،کرتیــر را اورمــزد موبــد نامیدنــد» (دریایــی1392 ،الــف .)132 :براســاس
ُمهرهــا دو گــروه از موبــدان را میتوانیــم تشــخیص دهیــم؛ دارای مســئولیت اداری ،و بــدون مســئولیت
ً
اداری ( .)Gyselen, 1995: 123براســاس ایــن ُمهرهــا کــه عمومــا بــه اواخــر ایــن دوره تاریخگــذاری
شــدهاند ،پیداســت کــه موبــد یــک مقــام رســمی حکومتــی در سلســلهمراتب اداری بهشــمار میرفتــه اســت
(گوبــل 149 :1384 ،و 162؛  .)Gyselen, 2001: 32-34میــری در سلســلهمراتب اداری جایــگاه موبــد را در
ســطح اســتان پــس از شــهرب و اســتاندار ذکــر کــرده اســت ( .)Miri, 2013 : 914در مادیــان هزاردادســتان
نیــز چندیــن مــورد بــه ایــن موبــدان اشــاره شــده اســت؛ ازجملــه موبــد اردشــیرخوره و درحقیقــت دیــوان
موبــد اردشــیرخوره (فر خمــرد بهرامــان ،در  .42بنــد  ،)51موبــد هرمزد-اردشــیر (همــان .بنــد )61و نیــز
بهنظــر میرســد ایــن ســنت از اوایــل دورۀ ساســانی برقــرار بــوده و ایجادکننــدۀ آن اردشــیر یکــم بــوده اســت.
زرینکــوب نیــز بهنقــل از وقایعنامــۀ اربــا اشــاره کــرده اســت کــه اردشــیر یکــم در هریــک از والیــات تابــع
غیــر از مرزبانــی کــه فرمانــروای آنجــا محســوب میشــد ،یــک موبــد هــم بــرای نظــارت بــر مراســم دینــی
میفرســتاد (زرینکــوب .)424 :1388 ،دریایــی بهنقــل از همــان متــن ،اشــاره کــرده کــه در زمــان بهــرام
دوم در خوزســتان ،یکــی از موبــدان کــه چنــدی در آنجــا قــدرت یافتــه بــود ،شورشــی بــه راه انداخــت
(دریایــی1392 ،الــف.)52 :
موبــد ،دس ـتکم در اواخــر ایــن دوره ،طبــق مادیــان هزاردادســتان ،خویشــکاری قضایــی نیــز دارد .در
ایــن متــن ،درخصــوص صالحیــت عوامــل دولتــی چنیــن آمــده اســت« :موبــد در گمــاردن کســی بــه قیمومــت
و ســاالری و بازپسگرفتــن منصــب از او و ...صالحیــت دارد» (فر خمــرد بهرامــان ،در  :40بنــد  .)2تشــکیل
جلســۀ خوارســتان 8کــه بایســتی بــا اجــازۀ رد صــورت گیــرد (همــان :در  :38بنــد  .)1موبــد یــا دادوری را کــه
از مقــام خــود برکنــار کــرده باشــد تــا حکــم برگشــت او مهــر نشــود حــق نــدارد بــه کار خــود برگــردد (همــان ،در
 :38بنــد  .)2در مادیــان هزاردادســتان از کتابــی بــه نــام خویشــکارینامۀ موبــدان (فر خمــرد بهرامــان ،در
ً
 ،40بنــد  )2یــاد شــده کــه احتمــاال درخصــوص وظایــف موبــدان در امــور قضایــی بــوده اســت کــه ایــن کتــاب
امــروزه در دســت نیســت.
دربــارۀ عنــوان موبدانموبــد بحثهــای بســیاری مطــرح اســت؛ براســاس کتیبههــای شــاپور یکــم و
کرتیــر مشــخص میشــود کــه ایــن لقــب حداقــل در زمــان نخســتین شــاهان ساســانی وجــود نداشــته اســت،
ً
زیــرا منطقــا اگــر چنیــن عنــوان مهــم و عظیمــی وجــود میداشــت فــرد جاهطلــب و قدرتمنــدی ماننــد کرتیــر
قطعــا از آن بهــره میبــرد .منابــع ســریانی در ســدۀ چهــارم میــادی لقــب ِ«رشــا ده مائوپاتــه» را بهمعنــای
«پیشــوای موبــدان» بــرای رئیــس طبقــۀ موبــدان نشــان میدهنــد (دریایــی1392 ،الــف .133 :فــرای،
 )501 :1382و لقــب موبدانموبــد در ایــن منابــع تــا ســدۀ ششــم میــادی مشــاهده نشــده اســت (فــرای،
 .)501 :1382لوکونیــن ،دو ُمهــر را در کتابــش بــا عنــوان «مهــر موبدانموبــد» معرفــی کــرده (لوکونیــن،
 :1389تصاویــر  )61-63کــه بهدلیــل اینکــه هیــچ کتیبــهای ندارنــد ،پذیــرش چنیــن انتســابی دشــوار
اســت؛ خاصــه کــه تاکنــون ُمهــر موبدانموبــد شناســایی نشــده اســت (دریایــی1392 ،الــف .)133 :ازنظــر
ویکانــدر ایــن لقــب در زمــان بهــرام پنجــم شــکلگرفته اســت (بهنقــل از فــرای .)501 :1382 ،طبــق مادیــان
هزاردادســتان ،وی عالیتریــن مقــام قضایــی کشــور بــوده اســت« :موبدانموبــد حــق دارد در هــر آنچــه
دیگــران میگویــد ،تردیــد کنــد؛ امــا هنگامیکــه ســخن گفــت بایــد همــه بــاور کننــد» (فر خمــرد بهرامــان،
فصــل  .40بنــد .)4
مــغ ،واژۀ دیگــری اســت کــه بهنظــر میرســد در پیونــد بــا موبــد باشــد کــه نامــی عمومــی بــرای روحانیــان
زرتشــتی نیــز هســت .بحــث بســیار مهمــی کــه در ایــن میانــه وجــود دارد ایــن اســت کــه آیــا مــغ و موبــد
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دو عنــوان جــدای از یکدیگرنــد یــا درواقــع یکــی هســتند؟ کریستنســن ،قائــل بــه تمایــز ایــن دو اســت.
وی در برشــماری علمــای زرتشــتی نوشــته اســت :مغــان ،موبــدان ،هیربــدان و ســایر اصنــاف روحانــی
(کریستنســن .)151 :1368 ،در کتیبههــای کرتیــر هــم موبــد وجــود دارد کــه آوانویســی آن چنیــن اســت:
 mgwptو هــم مــغ بــا آوانویســی  ،mgwهــم مغــان بــا آوانویســی  mgwnyو هــم مغمــردان بــا آوانویســی
( 9mا کبــرزاده .)1382 .1385 ،جالــب اینجاســت کــه ا کبــرزاده ( )77 :1381در برگــردان کتیبــۀ
 gwGBR
ُ
یــک ُمهــر ،صاحــب مهــر را بهنــام «نــود اردشــیر»« ،مــغ (موبــد) ســرک» ترجمــه کــرده اســت .جعفریدهقــی
نیــز در برگــردان خــود از ایــن کتیبــه ،روحانــی همــراه شــاپور سکانشــاه را موبــد دانســته اســت :نرســی موبــد از
خانــدان وراز (.)71 :1395
ایــن نظــر کــه مغــان در سلســلهمراتب روحانیــت زرتشــتی پســتترین و متعددتریــن مرتبــۀ علمــای
زرتشــتی بودهانــد (کریستنســن« )151 :1368 ،و در مشــاغل گوناگونــی در ناحیههــا ،شــهرها ،دهکدههــا
و آتشــکدهها خدمــت میکردنــد و بــر معامــات اقتصــادی نیــز نظــارت داشــتند» (دریایــی1392 ،الــف:
 )132محــل تردیــد اســت؛ زیــرا همزمــان «آنــان را میتــوان در دربارهــا یافــت کــه شــاهان را انــدرز میدهنــد
و نشــانهها را تفســیر کــرده ،خــواب شــاهان را تفســیر میکردهانــد» (دویونــگ .)163 :1390 ،شــواهد
کتیب ـهای و ُمهرشناســی ایــن دیــدگاه را نیــز تأییــد میکننــد :در کتیبــۀ شــاپور سکانشــاه بــرادر شــاپور دوم
ساســانی (ا کبــرزاده- )40 :1381 ،کــه میتــوان آن را بــه اوایــل دورۀ ساســانی متعلــق دانســت -در جمــع
بزرگانــی کــه وی را همراهــی میکننــد از یــک مــغ 10بــا نــام نرســه پســر وراز یــاد شــده اســت .چندیــن ُمهــر
از آن مغــان شناســایی شــده کــه در آن مــغ بهمثابــۀ یــک عنــوان یــا مقــام دولتــی بــوده کــه در بخــش 11یــا
قســمتی از یــک اســتان فعالیــت میکــرده اســت ( .)Miri, 2013 : 914نمونههــای از ایــن ُمهرهــا بــه ایــن
َ
شــر حاند مــغ دیــان 12مــغ شــیراز ،مــغ ماهکوســت همــدانَ ،وروشــک مــغ گــرگان (Akbrzadeh-Daryaee,
 )2012: 4-16و حتــی خونانمــغ خــدایَ ،پـ َـرک مــغ خــدای کــه ازنظــر فــرای اینهــا روســتاها یــا بخشهــای
کوچکــی هســتند ()Frye, 1968؛ فــرای بــر همیــن اســاس اظهــار کــرده تمــام شــهرها و حتــی روســتاها نیــز
یــک روحانــی داشــتهاند ( .)Ibidگوبــل بــرای مغــان ،یــک شــأن قضایــی نیــز قائــل اســت و مینویســد:
«ازنظــر وظیفــۀ اداری قابلمقایســه بــا یــک قاضــی اســامی اســت ،درواقــع تمــام انــواع کارهــای محــدود
قابلاجــرا در دادگاههــا و کلیــۀ امــور محضــری معمــول را انجــام م ـیداده اســت» (گوبــل.)160 : 1384 ،
بــرای پاســخ بــه پرسشــی کــه در ایــن بخــش مطــرح شــد ،یعنــی یکــی بــودن مــغ و موبــد نکتــۀ مهمــی
کــه دویونــگ اشــاره کــرده ،بهنظــر راهگشاســت؛ ازنظــر وی باتوجــه بــه اینکــه در ادبیــات زرتشــتیان پــس از
ً
ســقوط دولــت ساســانی اســتفاده از واژۀ مــغ بهکلــی متــروک شــد و تقریبــا هیچیــک از متــون از آن اســتفاده
نکردنــد کــه ایــن مســأله بهنظــر میرســد تعمــدی بــوده ،زیــرا در نوشــتههای مورخــان اســامی ایــن واژه
یکــه در فقــه خــود
بهفراوانــی ب ـهکار رفتــه و مالحظــه میشــود« :کــه زرتشــتیان در ســدۀ نهــم میــادی زمان 
تجدیدنظــر کردنــد چــرا خواســتند از ایــن واژه خــاص شــوند؟ بــرای ایــن پرســش ،فرضیــات معقولــی طــرح
نشــده و تنهــا پیشــنهادی کــه میتــوان بــه آن اندیشــید ایــن اســت کــه واژۀ آرامــی َمگوشــا 13و واژۀ عربــی
ً
مجــوس صرفــا بــرای روحانیــان ایرانــی کاربــرد نداشــته ،بلکــه بــه همــۀ زرتشــتیان ب هطــور عــام اطــاق
میشــده و اینکــه ایــن واژه هنگامــی ب ـهکار میرفتــه کــه احســاس میشــده ممکــن اســت فــردی بــه خطــا
عضــوی از طبقــۀ روحانیــان پنداشــته شــود و از اینطریــق او را از آن جامعــه جــدا میکــرده اســت» (دویونگ،
 .)163 :1390بــا ایــن توضیــح بهنظــر میرســد ایــن دو عنــوان درحقیقــت یکــی بودهانــد و تفکیــک آنهــا
از هــم درســت نیســت .دویونــگ فرضیــۀ مــادی بــودن مغــان را رد کــرده اســت (همــان .)160 :وی پــس از
ً
ً
توضیحــی در اینبــاره نوشــته اســت« :ایــن عقیــده کــه مغهــا اساســا از قبیلــۀ مادهــا بودهانــد ،تقریبــا دیگــر
منتفــی اســت و میتوانیــم خــود را از شــر ایــن نگــرش کالمــی خــاص کنیــم» (همــان.)162 :
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ایــن مقــام بهنظــر میرســد یکــی از مقامــات و عنوانهــای مهــم در تشــکیالت نهــاد روحانیــت زرتشــتی
بــوده اســت« .در اوســتا بهصــورت رتــو و در پهلــوی َرت آمــده ،بهمعنــی دلیــر ،دانــا ،ســرور ،بــزرگ و پیشــوا
اســت» (اوشــیدری .)294 :1371 ،کهنتریــن اشــارۀ مربــوط بــه دورۀ ساســانی بــه ایــن مقــام بــه زمــان
شــاپور دوم برمیگــردد« :ردی بــوده کــه بــه قضیــۀ یــک مســیحی بــه نــام پثیــون رســیدگی میکــرده اســت،
از ســفاکیها دربــارۀ وی منزجــر و خســته شــده و بــر آن شــد کــه از اجــرای مجــازات َنــه مــرگ دربــارۀ آن شــهید
کنارهگیــری کنــد ،موبدانموبــد آ گاه شــد و خاتــم افتخــار را از او گرفــت و او را معــزول نمــود و بهجــای او
شــهردادور از دربــار فرســتاده شــد تــا بــا موبــد بــزرگ همراهــی کنــد» (کریستنســن .)419 :1368 ،دریایــی،
ردان را روحانیــان دانشــمند دانســته اســت (دریایــی1392 ،الــف .16 )144 :بنــا بــه مادیــان هــزار دادســتان،
ً
رد ظاهــرا جــزو مقامــات عالــی قضایــی بــوده اســت« :ازســوی دادوران -هــم دادوران و هــم موبــدان -در
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«دســتور در پهلــوی دســتوور (دســتوبر) از واژۀ داســتوا ،بهمعنــی قاعــده و قانــون و طــرز و آییــن و مصــدر بــر
(بــردن) در آمیختــه اســت .دســتور بهمعنــی وزیــر ،یعنــی داوریکننــده و فتویدهنــده اســت؛ همچنیــن
دستوراندســتور ماننــد موبدانموبــد در ســر دســتوران
دســتور ،بزرگتریــن پایــۀ پیشــوایی دینــی اســت.
ِ
جــای داشــت .در عــرف زرتشــتیان بزرگتریــن پایــۀ پیشــوایی دینــی اســت» (اوشــیدری.)280 :1371 ،
کریستنســن در محاکمــۀ عبدیشــوع اســقف مســیحی در زمــان شــاپور دوم یــاد کــرده کــه در جلســۀ
محاکم ـهاش یــک دســتور نیــز حضــور داشــته اســت (کریستنســن .)418 :1368 ،دریایــی ،دســتوران را در
دورۀ ساســانی علمــای متخصــص الهیــات یــا فقهــا معرفــی کــرده اســت (دریایــی1392 ،الــف . 14)144 :از
روایــت پهلــوی ،عنــوان دســتور بــرای روحانیــان بهطــور کلــی مســتفاد میشــود (روایــت پهلــوی ،بنــد .)7
در صــد در نثــر آمــده اســت« :دیــن بــه دســتور بایــد داشــتن و فرمانبــرداری از دســتوران بکــردن و هــر کاری
کــه کننــد بــه دســتوری ایشــان کننــد ،در دیــن پیداســت کــه ا گــر چندانــی کرفــه بکننــد کــه بــرگ درختــان و
ریــگ بیابــان و قطــرۀ بــاران کــه نــه بــه فرمــان دســتوران کننــد هیــچ کرفــه بــه روان او نرســد ،چــون بمیــرد
بــه بهشــت نرســد و هیــچ امشاســفندی بــه نزدیــک او نشــود» (صــد در نثــر ،در هشــتم) .البتــه در اینجــا
مشــخص نیســت منظــور از ایــن دســتور روحانــی خاصــی اســت ،ماننــد آنچــه دریایــی ذکــر کــرده ،یــا بهطــور
کلــی روحانیــان را شــامل میشــود .باتوجــه بــه اینکــه در جــای دیگــری در همیــن متــن موبــدان و دســتوران
بــا هــم آمدهانــد« :ا گــر کســی از دنیــا بشــود و سـ ُـتر فرزنــد نــدارد بــر موبــدان و دســتوران و خویشــاوندان او
واجــب اســت کــه ســتر او بگماشــتن( »...صــد در نثــر ،در هژدهــم ،بنــد  )13و نیــز باتوجــه بــه حضــور ُپررنــگ
دســتوران در ایــن متــن کــه حتــی بــرای مســائل ســادهای ماننــد اینکــه «ا گــر کاری پیــش آیــد کــه نداننــد
کرفــه اســت یــا گنــاه» (همــان :در بیســت و هفتــم) بایــد بــه دســتوران مراجعــه کننــد و بــه ایشــان بایــد
ً
جادنگویــی شــود (همــان :در بیســت و دوم)؛ احتمــاال منظــور از دســتوران قشــر خاصــی از روحانیــان نبــوده
در نهــم همیــن متــن بهنظــر میرســد کــه دســتوران دارای شــأن قضایــی نیــز بودهانــد« :هیچکــس
اســت .در ِ
را بیدســتوری دســتوران و پادشــاهان نبایــد کشــت بهجــز از غالمبارگــی و مؤاجــری» (همــان :در نهــم).
در بنــد  15متــن روایــت پهلــوی دســتور و رد باهــم آمدهانــد« :ا گــر مــردی هنــگام مــرگ توبــه کنــد ،پیــش
دســتور خویــش بگویــد از ذم ـهاش بــرود ،از اوســتا پیداســت کــه ا گــر رد دســتور گناهــی را کــه آن مــرد پیــش
او برشــمرد ،اندکــی آشــکار کنــد ،آن مــرد دســتور مــرگارزان اســت» (روایــت پهلــوی ،بنــد  .)15در دورههــای
متأخرتــر -ســدههای پانزدهــم و شــانزدهم میــادی -بــه پیشــوای مذهبــی دســتیرمس یــا دســتور بــزرگ
15
گفتــه میشــد کــه ســمتی موروثــی بــود (بویــس )136 :1386 ،در عــرف زرتشــتیان امــروزی نیــز لفــظ دســتور
بهطــور اعــم درمــورد همــۀ افــراد روحانــی زرتشــتی بـهکار مـیرود (اوشــیدری .280 :1371 ،بویــس:1386 ،
.)149
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ازنظــر اوشــیدری ایــن واژه «مرکــب از دو جــز اســت :أئیثــر بهمعنــی آمــوزش و تعلیــم و پئیتــی بهمعنــی
مــوال و صاحــب و دارنــده کــه در فارســی َبــذ شــده بهمعنــی اســتاد و آمــوزگار بــهکار میرفتــه ...چــون در
ایرانباســتان پیشــوایان دینــی اســتاد و آمــوزگار بودنــد یــا بهعبــارت دیگــر تربیــت و تعلیــم مــردم بــا آنــان
بــده بیمناســبت نبــوده کــه آنــان در آن واحــد کــه آتربــان نامیــده میشــدند ،هیربــدان هــم خوانــده شــوند»
(اوشــیدری .)504 :1371 ،هیربــد ،عنوانــی اســت کــه در تمــام طــول دورۀ ساســانی اســتفاده شــده اســت از
زمــان نخســتین شــاهان ساســانی طبــق کتیبــۀ کرتیــر تــا بعــد از دورۀ ساســانی کــه در متــون و کتابهــای
مختلــف .ایــن عنــوان در دوران معاصــر نیــز ب ـهکار م ـیرود .در کتــاب روایــت پهلــوی نیــز هیربــدان آمــوزگار
خوانــده شــدهاند (روایــت پهلــوی ،بخــش  ،62بنــد  .)1در همیــن متــن چنیــن آمــده« :هرمــزد گفــت [دربــارۀ
ثــواب خویــدوده] چنــان باشــد کــه یکصــد هیربــد را کــه هــر هیربــدی یکصــد شــاگرد اســت ،یــک زمســتان
بــه خــورش و جامــه نــگاه دارد ،پــس ثوابــش ایــن انــدازه باشــد» (روایــت پهلــوی ،بنــد  .)8در صــد در نثــر
مقــام هیربــد و پــدر و مــادر یکــی دانســته شــده و تأ کیــد شــده «نبایــد آنهــا را آزرد و ا گــر رنجــی و دشــواری و
زیــان از ایشــان ببینــد؛ البتــه کــه نبایــد جــواب ایشــان بــه زیــادی بــاز دهنــد ...در زنــد هادوخــت گویــد کــه
ای زرتشــت نبایــد پــدر و مــادر و هیربــد را بیــازاری ...پــس هــرروز س ـهبار فریــزوان اســت کــه در پیــش ایــن
ســه کــس دســت بــه کــش کــردن و گفتــن کــه شــما را مــراد چیســت تــا مــن آن اندیشــم و گویــم و کنــم» (صــد
در نثــر ،در چهلــم) و علــت ایــن احتــرام شــاید بهواســطۀ همــان کارکــرد آموزشــی هیربــدان باشــد «اینکــه
بهدینــان میبایــد کــه خــط اوســتا بیاموزنــد پیــش هیربــدان و اوســتادان تــا در خوانــدن و نیایــش یشــت
خطــا نــرود و ا گــر هیربــد در آموختــن ایشــان تقصیــر نمایــد او را گنــاه عظیــم باشــد» (صــد در نثــر ،در نــود و
هشــتم).
17
طبــق دادســتان دینــی -کــه یــک متــن متأخــر اســت -پرســش  65هیربــدان جــزو م غمــردان بودنــد
(بهنقــل از شــاکد )47 :1384 ،پرســش  ،44بنــد ِ 5ا َربــد یــا هیربــد کســی اســت کــه بــر زنــد آ گاهــی دارد
(بهنقــل از همــان .)47 :پرســش  65همیــن کتــاب میــان یــک هیربــد کــه فقــط پنــج فرگــرد از نیرنگســتان،
اوســتا و زنــد را ازبــر دارد بــا یــک هاوشــت کــه تمــام پنــج نســک اوســتا را ازبــر دارد ،ولــی اوســتا زنــد نمیدانــد،
درگیــری بهوجــود آمــده اســت (همــان) .ازنظــر شــاکد ،هیربدهــا بیشــتر بــه آمــوزش میپرداختهانــد (همــان:
 .)48در روایــت امیــد اشوهیشــتان از هیربدهایــی یــاد شــده کــه یوژدهرگــر 18نــد  ،yōjdahrgarیعنــی اســتاد
آداب طهارتانــد و وندیــداد را از برنــد و هیربدهایــی کــه یوژدهرگــری نمیداننــد ،ولــی وندیــداد را از برنــد
(روایــت امیداشوهیشــتان ،پرســش و پاســخ .)14
گفتههــای منابــع متقــدم اســامی را ماننــد مســعودی در التنبیــه و االشــراف (مســعودی)97 :1381 ،
کــه طبــق آن هیربــدان 19ازلحــاظ مقــام مــادون موبــدان بودنــد ،شــاید بتــوان شــاهدی بــرای ایــن ردهبنــدی
ً
دانســت؛ امــا عمومــا ایــن منابــع اوضــاع اواســط و اواخــر دورۀ ساســانی را نشــان میدهنــد و قابلتعمیــم بــه
اوایــل ایــن دوران نیســتند .ازنظــر دوش ـنگیمن ،یــک هیربــد ،یــک موبــد درجــۀ دوم بــود کــه تعلیــم متــن
ً
مقــدس و نگهبانــی از آتــش بــه او ســپرده میشــد ( .)94 :1387ظاهــرا در اواخــر دورۀ ساســانی هیربــدان
دارای کارکــرد قضایــی نیــز بودهانــد؛ طبــق بنــد  ،3فصــل هشــتم مادیــان هزاردادســتان آنهــا بایــد ضــرورت
تشــکیل دادگاه را بــا حضــور یــا بــدون حضــور دســتور 20تشــخیص بدهنــد (فر خمــرد بهرامــان ،فصــل  .8بنــد
 .)3دریایــی ،امــا هیربــدان را بهعنــوان بخشــی از طبقــۀ روحانیــان نگریســته کــه وظیفــۀ آنهــا پرســتاری
از آتــش بــوده اســت (1392الــف)144 :؛ وی وظیفــۀ اصلــی آنهــا را آموختــن ســرودهای دینــی و آیینهــا و
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خوارســتان جلســۀ دادگاه تشــکیل نمیشــود تــا ازســوی رد دســتور صــادر شــود» (فر خمــرد بهرامــان ،در .38
بنــد  .)1منوچهــر -کــه حــدود چهــار ســده پــس از ســقوط ساســانیان میزیســته -در نامههایــش خــود را رد
پــارس و کرمــان معرفــی کــرده اســت (نامههــای منوچهــر.)129 :1394 ،
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 -مدافع درویشان و دادگر  /جادنگویی کردن

«کســی بــوده کــه هرچــه نــذر آتشــکده و موبــدان و هیربــدان میشــد ،میگرفته و به مســتحق آن میرســانده»
ً
(اوشــیدری )229 :1371 ،اســت .بــه ایــن شــخص کــه ظاهــرا عضــوی از روحانیــان و یــا وابســتگان بــه آنهــا
بــوده اســت «جادنگــو» میگفتهانــد .در کتــاب صــد در نثــر َد ِر  22چنیــن آمــده« :جادنگویــی کــردن ماننــد آن
اســت کــه کســی یــزش یــزدان میکنــد پــس واجــب بــود کــه پیوســته بهجهــت موبــدان و دســتوران و ارزانیــان
جادنگویــی کنــد و ازبهــر ایشــان چیــزی از مــردم فــراز گیــرد و بــه ایشــان رســاند ،چنــان باشــد کــه از مــال
خویشــتن بــدو داده باشــند» .در روی ُمهرهــای دورۀ ساســانی لقبــی وجــود دارد بــا عنــوان مدافــع درویشــان
و دادگــر کــه اکبــرزاده و دریایــی آنرا واکنشــی نظــام ساســانی بــه مزدکیــان دانســته و معتقدنــد ایــن مقــام در
زمــان خســرو یکــم ایجــاد شــده و از میــان موبــدان انتخــاب میشــده اســت (« .)3 :2012یــک موبــد بــرای
تمــام ایالــت فــارس وجــود داشــت و عنــوان موبــد ســپس بــه حامــی و داور تهیدســتان [درویشــان] تغییــر
یافــت» (دریایــی .)134 :1383 ،عریــان« ،جادگ-گــو» را «وکیــل»« ،وکیــل دعــاوی» و «شــفیع» برگردانــده
اســت (عریــان1391 ،الــف.)25 :
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 -هاوشت

ً
«هاوشــت» یــا «هاویشــت» را عمومــا «شــاگرد» یــا «مریــد و پیــرو» ترجمــه کردهانــد (اوشــیدری:1371 ،
)483؛ امــا ازنظــر شــاکد ،همیشــه چنیــن نبــوده و «لقبــی بــرای ردهای از روحانیــان بــوده کــه بهانــدازهای
کــه از هیربــدان انتظــار میرفتــه ،صاحــب صالحیــت نبودهانــد؛ امــا میتوانســتهاند در کســوت روحانــی در
زمینــۀ وظایــف روحانیــت بــا هیربــدان رقابــت کننــد» (شــاکد .)48 :1384 ،وی بــه زنــد بهمنیســن اســتناد
میکنــد کــه در آن گفتــه شــده ایشــان کــه بــه هیربــدی و هاوشــتی نامبردارنــد ،بــد یکدیگــر را خواهنــد و
ً
عیــب را درنگرنــد و اشــاره کــرده هاوشــت غالبــا بــه شــاگردی و مریــدی هیربــد تعییــن میشــد (همــان).
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ً
شــعائر مذهبــی بــه مــردم دانســته و مرکــز کارشــان را احتمــاال آتشــکده دانســته اســت (همــان.)145 :
در زرتشــتیگری معاصــر نیــز هیربــدی موقعیتــی پایینتــر از موبــدی دارد« :در دورۀ فعلــی روحانــی آینــده
بایــد بــه یــک خانــدان روحانــی تعلــق داشــته باشــد و تشـ ّـرف دوگان ـهای ببینــد .بــا تشـ ّـرف نخســت ،کــه در
هنــد «نــاور» 21نامیــده میشــود ،او هیربــد میگــردد و اجــازه مییابــد مراســم مذهبــی کماهمیتتــری را بــه
انجــام برســاند ،ولــی نمیتوانــد َنــه ویدیــوداد و َنــه یســنا و ویســپرد را بهجــا آورد .بهدنبــال دومیــن تشـ ّـرف
کــه َ«م ْر َتــب» نامیــده میشــود یــک هیربــد ،موبــد میگــردد و از ایــن پــس حــق برگــزار کــردن همــۀ تشــریفات
را دارد (مولــه.)98 :1363 ،
در التنبیــه و االشــراف ،مســعودی چنیــن نوشــته اســت« :موبدانموبــد ،رئیــس موبــدان و قاضیالقضــات
بــود و اعتبــار فــراوان داشــت و هماننــد پیغمبــران بــود ،هیربــدان ازلحــاظ مقــام مــادون موبــدان بودنــد»
(مســعودی .)97 :1381 ،کریستنســن بهنقــل از همیــن منبــع و نیــز یعقوبــی بهنظــر میرســد بــه اشــتباه
چنیــن برداشــت کــرده اســت« :بالفاصلــه بعــد از شاهنشــاه اســم وزرگ فرمــذار ،ســپس موبــدان موبــد و بعــد
از هیربــذ [ان هیربــذ] و آنگاه از دبیربــذ و( »...کریستنســن)363 :1368 ،؛ حالآنکــه ترتیــب و عنــوان
ایــن القــاب چنیــن اســت« :بزرگفرمــدار ،موبدانموبــد ،هیربــد -رییــس آتشــکده ،-دبیربــد ،ســپهبد،
فادوســبان ،مرزبــان -فرمانــدۀ والیــت ،-شــریگ حاکــم بخــش ،اســواران -افســران نظامــی -قضــات و
ایــران آمارگــر -رییــس دفتــر شاهنشــاهی» (یعقوبــی .)220 :1382 ،مالحظــه میشــود کــه هیــچ نشــانی ازعنوانــی موســوم بــه «هیربدانهیربــد» وجــود نــدارد .بهنظــر میرســد در گفتــۀ مســعودی منظــور ،درواقــع
طبقــۀ هیربــدان اســت کــه بهلحــاظ مقــام مــادون موبــدان بودهانــد.
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 -دادور

بهنظــر میرســد درطــول دورۀ ساســانی قضــاوت نیــز از وظایــف روحانیــان بــوده یــا درواقــع در انحصــار
آنهــا قــرار داشــته اســت (دریایــی .)58 :1383 ،مســعودی نوشــته «موبدانموبــد رئیــس موبــدان و
قاضیالقضــات بــود و اعتبــار فــراوان داشــت و هماننــد پیمبــران بــود» (مســعودی .)97 :1381 ،یکــی از
دالیلــی کــه کلیمــا بــرای نادرســت بــودن گــزارش بیرونــی دربــارۀ مــزدک -کــه قائــل بــه زرتشــتی بــودن و
ً
موبدانموبــد بــودن مــزدک اســت -ذکــر کــرده و ا کیــدا آن را رد کــرده ایــن اســت کــه طبقنظــر وی مــزدک
قاضیالقضــات نیــز بــوده اســت (کلیمــا)259 :1386 ،؛ حــال آنکــه در مجملالتواریــخ و القصــص ذکــر
شــده اســت کــه موبدموبــدان چــون قاضیالقضــات بــوده اســت حکمــی نافــذ انــدر شــر ع (مجملالتواریــخ و
القصــص« )321-322 :1378 ،و پــس از آن ،موبــدان [منظــور مســعودی همــان موبدانموبــد اســت] کــه
نگهبــان امــور دیــن کــه قاضیالقضــات و رئیــس همــۀ موبــدان بــود» (مســعودی240 :1382 ،؛ دریایــی،
ً
1392الــف .)138 :طبــق مادیــان هزاردادســتان -کــه متنــی کامــا حقوقــی اســت -چنیــن کارکــردی بــرای
ایــن مقــام بهطــور ضمنــی تأییــد میشــود« :موبدانموبــد حــق دارد در هرآنچــه دیگــران میگویــد تردیــد
کنــد ،امــا هنگامیکــه ســخن گفــت بایــد همــه بــاور کننــد» (فر خمــرد بهرامــان ،فصــل  .40بنــد .)4
فــرای ،ضمــن اشــاره بــه اینکــه «ســرداوران در ایــران ساســانی شاهشــاهان بــود کــه بســیاری از
دادخواسـتهای دادخواهــان نــازل مرتبــت را رســیدگی و حکــم صــادر میکــرد» مینویســد« :کارهــای دینــی
گویــا جــدا از حقوقــی مینمــود گــو اینکــه ایــن هــردو وظیفــه گاهــی بــه یــک تــن محــول میشــد ،رئیــس
سلســلهمراتب دینــی دادگاهــی زیرنظــر شــاه برپــا میکــرد کــه بــه دادخواس ـتهای دینــی رســیدگی میکــرد؛
ماننــد دادخواســت علیــه مســیحیان بهویــژه اســقفان و پایگاههــای بلنــد کلیســایی ...وجــود ســرداور از
نکــه ایــن
عنــوان ایرانــی شــهر دادور در اعمــال شــهیدان در زمــان شــاپور آشــکار میشــود .نظــر بــه ای 
شــخص توســط فرمانــروا تعییــن میشــد و او را از دادگاه بــرای یــاری بــه ســرموبد در محاکمــۀ مســیحیان
ً
گســیل میکردنــد ،میتــوان گفــت وی مأمــوری رســمی بــود وابســته بــه دادگاه و َنــه لزومــا روحانــی ،بلکــه
مقامــی مقــدم بــر شــهر دادوران دادور کــه در کتابهــای قانــون از او یــاد شــده اســت (فــرای 502 :1382 ،و
 .)503امــا بهبــاور اوشــیدری «بهموجــب ســکاذوم نســک قضــات بــه تفــاوت بیــن  10تــا  15ســال تحصیــل
علــم و فقــه میکردهانــد و بیشــتر آنــان موبــد یــا هیربــد بودهانــد .هیربــدان نیــز گاهــی بهعنــوان قضــاوت
فتوایــی میدادهانــد» (اوشــیدری .)317 :1371 ،همانگونــه کــه در مباحــث مربــوط بــه هریــک از ردههــای
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«سروشــاورز» بهمعنــی «گماشــته» و کارگــزار ســروش هشــتمین تــن از موبــدان اســت کــه در آییــن یــزش
شــرکت داشــتهاند (دوســتخواه1385 ،الــف .)1009 :وی حــدودات شــرعی را چــون شــاق زدن ،انــواع
ً
مجازاتهــای مرگارزانــی و اعــدام اجــرا میکــرده اســت (حســینی .)191-192 :1384 ،ظاهــرا نــام ایــن
«س َر ُو ُشـ َ
ـوچرنام» 22یــا َ
تازیانــه یــا چوبدســتی «سروشـ َ
ـوچ َرن» بــوده اســت (The Pahlavi Widēwdād, 3.36؛
دوســتخواه1385 ،ب .)1009 :بهنظــر میرســد کــه وی در اوســتا و در وندیــداد هــم درواقــع بــا همیــن کارکــرد
آمــده اســت ،نکتــۀ مهــم اینجاســت کــه در اوســتا ایــن عنــوان درکنــار عنــوان «رد» (بنگریــد بــه همــان) آمــده
اســت .کریستنســن بهنقــل از یــک مــورخ ُرمــی بــه اتفاقــی مربــوط بــه زمــان شــاپور دوم پرداختــه اســت« :در
اینزمــان عبدیشــوع اســقف بــرادرزادهای داشــت ِزنــاکار و در صــدد منــع او از ارتــکاب گنــاه برآمــد ،آن زانــی
عبدیشــوع را متهــم کــرد کــه بــا قیصــر ُرم رابطــه دارد و اســرار شــاه را بــدو فــاش کــرده اســت .نخســت شــاهزاده
اردشــیر کــه بعــد اردشــیر دوم شــد بــه ایــن قضیــه رســیدگی نمــود ،پــس موبدانموبــد بــه اتفــاق دو تــن از
موبــدان وارد تحقیــق شــد و عاقبــت قضیــه در مقابــل رئیــس خواجهســرایان طــرح شــد .یــک هیــأت بازرســی
مرکــب از مغانانــدرز و سروشــورزداریگ و دســتور همــداد تشــکیل شــد» (کریستنســن .)418 :1368 ،در
آییــن یزشــن وظیفــۀ وی سامانبخشــی بــه وضــع پرستشــگاه در هنــگام یــزش اســت.
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در ایــن بخــش بــه القــاب غیررســمی پرداختــه شــده اســت ،منظــور از ایــن القــاب عنوانهایــی هســتند
ماننــد پیــر ،مــراد ،مریــد ،قطــب و امثــال اینهــا کــه در عــرف بــهکار میرونــد و در محاکــم و دیوانهــا و
بخشهــای اداری کاربــردی نداشــتهاند.

ُ
 -زرتوشتروم یا زرتشتتوم

پژوهشــگرانی ماننــد پــورداوود و اوشــیدری بــر ایــن باورنــد کــه ایــن «کلمــه کــه پهلــوی اســت ،بهجــای
زرتشــتروتمه اوســتایی ،یعنــی ماننــد زرتشــت ،عنوانــی بــوده کــه بــه بزرگتریــن رئیــس روحانــی میدادهانــد
بهمنزلــۀ پــاپ کاتولیکهــا بــوده ،همــان اســت کــه بــه اســم مســمغان یــا بهقــول بیرونــی مصمغــان
معــروف اســت ،ری مرکــز ســلطنت روحانــی وی بــوده اســت» (پــورداوود« .)487 :1307 ،ایــزد نگهبــان
َ
َ
ـروثریم اســت .ایــن واژه در پهلــوری زرتشــتوم شــده و
پیشــوایان دینــی و از همــکاران ائیویســروثریم  /اویسـ
در لغــت ،یعنــی کس ـیکه بیشــتر ماننــد زرتشــت اســت .گروهــی ایــن واژه را بهمعنــی بزرگتریــن پیشــوای
دینــی یــا مســمغان دانســتهاند کــه پرســتاری و نگهبانــی همــۀ پیشــوایان دینــی بــدو ســپرده شــده اســت»
ً
(دوســتخواه1385 ،ب .)994 :ازنظــر دریایــی نیــز ایــن لقــب «ظاهــرا بلندپایهتریــن مقــام روحانــی بــوده
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روحانیــت نشــان داده شــد ،تمــام ایــن ردههــا اعــم از موبــدان ،هیربــدان ،ردان ،دســتوران دارای کارکــرد
قضایــی بودهانــد کــه ایــن نشــاندهندۀ پیوســتگی دســتگاه قضایــی و دســتگاه دینــی بــا یکدیگــر اســت.
ً
پذیــرش ایــن امــر باتوجــه بــه نــگارش قوانیــن مدنــی دورۀ ساســانی براســاس شــر ع دیــن زرتشــتی کامــا
معقــول و موجــه اســت .مســألهای کــه در ایــن میــان مبهــم باقــی میمانــد ،تعمیــم چنیــن وضعیتــی بــه تمــام
دورۀ ساســانی بــا توجــه بــه طــول ایــن دوره اســت؛ آیــا میتــوان چنیــن تعمیمــی را نشــان داد؟ تنهــا شــواهد
مربــوط بــه اوایــل دورۀ ساســانی کتیبههــای شــاپور یکــم و کتیبههــای کرتیــر هســتند کــه در آنهــا از مقامــی
بهنــام «دادور» یــاد شــده اســت ،در کتیبــۀ شــاپور یکــم ،یــک دادور بــا نــام «شــهرک» در زمــان اردشــیر یکــم،
در ردۀ بیســت و پنجــم 23و یــک دادور بــا نــام «ساســان» در زمــان شــاپور در ردۀ شــصت و پنجــم 24نامبــرده
شــده اســت .در ایــن کتیبههــا همزمــان از کرتیــر نامبــرده شــده کــه تنهــا شــخصی اســت در ایــن فهرســت
ً
بلندبــاال کــه قطعــا مذهبــی اســت ،چیــزی کــه در ایــن میــان مبهــم باقــی میمانــد ،نســبت ایــن دو دادور
بــا نهــاد روحانیــت اســت؛ آیــا آنهــا جــزو روحانیــان بهشــمار میرفتنــد یــا تنهــا تحصیــات مذهبــی مرتبــط
«داور همــۀ کشــور»
داشــتهاند؟ همــۀ اینهــا درحالیســت کــه کمــی بعدتــر کرتیــر در کتیبههایــش خــود را
ِ
نامیــده اســت؛ یعنــی یــک شــخص مذهبــی رئیــس امــور قضایــی کشــور نیــز بــوده اســت.
بــا ایــن تفاصیــل میتــوان دادور را نیــز یــک مقــام روحانــی تصــور نمــود یــا شــخصی کــه تحصیــات
مذهبــی داشــته و بهقصــد فعالیــت در امــورات قضایــی تربیــت میشــده اســت .در مادیــان هزاردادســتان
وظایــف متعــددی بــرای دادور درنظــر گرفتــه شــده کــه نشــاندهندۀ اهمیــت و پــرکاری ایــن شــخص در
نظــام حقوقــی دورۀ ساســانی اســت (فر خمــرد بهرامــان ،در  ،40بنــد  .)1در بندهــای دیگــر ،همیــن َدر بــا
عنــوان «در صالحیــت عوامــل دولتــی» بــر دادور ،وظایــف عنوانهــای دیگــر نیــز مشــخص شــده اســت:
موبــدان ،ردان ،موبدانموبــد ،ورســاالران ،فرزبانــان ،اســتانداران وآمارگــر 25کــه عریــان آنرا حســابرس
ً
ترجمــه کــرده اســت .ایــن فهرســت نشــاندهندۀ ایــن اســت کــه لزومــا تمــام افــراد یــا مقاماتــی کــه در نظــام
قضایــی مشــغول بودهانــد تعلــق بــه دســتگاه روحانیــت نداشــتهاند ،تصــور قــرار دادن آمارگــر و اســتاندار جــزو
نهــاد روحانیــت بســیار بعیــد اســت« .آمارگــران مســئول ادارۀ امــور اقتصــادی شــهرها بودهانــد کــه همگــی
آنهــا زیرنظــر یــک آمارگــر کل بــا عنــوان ایــران آمارگــر کار میکردهانــد» (دریایــی1392 ،الــف.)138 :
مســئول قــوۀ قضایــی لشــکری در عهــد ساســانیان بــه یکنفــر بهنــام «ســپاه دادور» محــول بــود ،در
اینکــه ایــن مقــام از میــان روحانیــان برگزیــده میشــد یــا از میــان جنگیــان ،مشــخص نیســت.
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نتیجهگیری

در این مقاله ساختار درونی طبقۀ روحانیان وا کاوی و جراحی شد؛ این وا کاوی نشان میدهد:
 میتــوان از سلســلهمراتبی در روحانیــان زرتشــتی در دورۀ ساســانی ســخن گفــت و آنهــا را بــه ردههــاو درجاتــی بخــش نمــود.
 برخــی از روحانیــان یــا بعضــی از عنوانهــای روحانــی دارای پیشــه و عنــوان رســمی بودهانــد ،یعنــیدر اداره یــا دیوانــی دولتــی ب ـهکار مشــغول بودهانــد و گــروه دیگــر کــه شــامل اکثریــت روحانیــان بودهانــد،
کارمنــد دولــت بهشــمار نمیرفتهانــد و بــه فعالیتهــای مذهبــی میپرداختهانــد.
 در میــان روحانیــون عنوانهایــی وجــود داشــته کــه در سلســلهمراتب روحانیــت جایــی نداشــتندو بهصــورت عرفــی بــه روحانیانــی کــه دارای ویژگیهــای خــاص بودنــد اطــاق میشــد ،ماننــد عنــوان
ً
زرتشــتتم کــه احتمــاال چیــزی شــبیه قطــب و مرشــد بــوده اســت.
 بــا اینکــه میتــوان ردان و دســتوران و موبــدان را در ردههــای بــاالی سلســلهمراتب روحانیــت تصــورکــرد ،امــا تعییــن دقیــق جایــگاه هریــک در ایــن سلســله و تقــدم و تأخــر آنهــا ممکــن نیســت.
 طبقــۀ روحانیــت ماننــد دیگــر طبقــات جامعــۀ ساســانی رئیــس و بزرگــی داشــته اســت کــه عنــوان ویدر دورههــای مختلــف متفــاوت بــوده اســت ،عنــوان موبدانموبــد از اواســط ایــن دوره شــناخته شــده اســت؛
ً
امــا قطعــا ایــن عنــوان در اوایــل وجــود نداشــته اســت و مشــخص نیســت در ایــن زمــان رئیــس ایــن طبقــه
چــه عنوانــی داشــته اســت.
 بهنظــر میرســد تمایــز میــان دو عنــوان موبــد و مــغ و قــرار دادن آنهــا در دو مرتبــۀ جداگانــه درسلســلهمراتب روحانیــت زرتشــتی -حداقــل تــا اواســط دورۀ ساســانی -درســت نیســت و موجــب گمراهــی
ً
اســت .خاصــه اینکــه بهلحــاظ زبانشناســی ریشــۀ ایــن دو یکــی اســت؛ البتــه احتمــاال در دورههــای
متأخرتــر و باتوجــه بــه پویایــی جامعــۀ دورۀ ساســانی تمایــزی میــان ایــن دو بهوجــود آمــده اســت کــه در اثــر
آن ،موبــدی نســبت بــه مغــی جایــگاه برتــری پیــدا کــرده اســت.
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کرتیــر در کتیبههایــش ،خــود را «موبــد هرمــزد» نامیــده و ادعــا کــرده اســت هرمــزد یکم این لقب را بــه او اعطا
کــرده اســت (ر .ک .بــه :ا کبــرزاده .)1385 ،اســتفاده از ایــن لقــب پــس از کتیبههــا ،بهغیــر از یکمــورد در
دینکــرد چهــارم در جــای دیگــری گــزارش نشــده و در هیچیــک از متــون مذهبــی نشــانی از آن وجــود نــدارد؛
ً
تنهــا در بنــد  22دینکــرد چهــارم اشــارهای گــذرا بــه ایــن عنــوان شــده کــه البتــه دو ترجمــۀ کامــا متفــاوت
از آن ارائــه شــده اســت؛ زنــر (8 :1955؛ ر .ک .بــه ترجمــۀ فارســی آن :زنــر« :)33 :1384 ،بزرگموبــدان
اهرمــزدی آنچــه را گفتنــد مــا نیــز میگوییــم ،چراکــه بینــش مینویــی را در مــا آشــکار ســاختند »...و براســاس
همیــن ترجمــۀ دریایــی و ملکــزاده ،منظــور از موبــد هرمــزد را کســی دانســتهاند کــه قــادر بــه دیــدن دنیــای
مینــوی اســت (دریایــی و ملکــزاده .)282 :1394 ،همیــن بنــد در ترجمــۀ مریــم میرزایــی چنیــن اســت...« :
مــا هرمــزد را موبدانموبــد میخوانیــم ،همانگونــه کــه شایســتۀ اوســت؛ زیرا کــه بصیــر و درک مینــو را در مــا
ً
ایجــاد کــرد( »...دینکــرد چهــارم ،بنــد  26)22کــه کامــا مغایــر بــا ترجمــه و درحقیقــت خوانــش قبلی اســت.27
بهنظــر میرســد کــه ایــن لقــب همانگونــه کــه فــرای معتقــد اســت ،بیشــتر احترامآمیــز و پرســپاس و َنــه
نمــودار پایگاهــی خــاص (فــرای )485 :1382 ،بــوده اســت.
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کــه بــه آن زردشـ ُ
ـتتم  zarduxšttomمیگفتنــد کــه شــاید بتــوان آنرا زرتش ـتگونه ترجمــه کــرد» (دریایــی،
1392الــف .)144 ،آسموســن ،امــا برخــاف ایــن دیــدگاه نظــر داده و نوشــته اســت« :ایــن اصطــاح هیـچگاه
ً
در مراســم و اعمــال مذهبــی ب ـهکار نمیرفتــه و اصــوال معنــی لغــوی آن مفهــوم و رنــگ مذهبــی نــدارد کــه
بتوانــد بــه رؤســای دینــی اطــاق شــود» (آسموســن 99 :1386 ،و .)100
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پینوشت
 .1ر .ک .به :رسالۀ کوچک دربارۀ پنج خیم آسرونان (دربارۀ پنج خیم آسرونان.)1382 ،
 .2کــه یــا خطابــۀ واحــدی بــوده کــه نویســندۀ واحــدی در یکزمــان نوشــته و یــا خطاب ـهای بــوده کــه بهصــورت دعایــی رســمی در
مجالــس و محافــل خوانــده میشــده (مزداپــور.)104 :1383 ،

 .6ای آبهــای نیــک! ای بهتریــن آفریــدگار مــزدا! ...آب از آن دژ دیــن ،دوســت آزار ،مــغ آزار و خانــواده آزار مبــاد( ...یســنا ،هــات
 ،65بنــد .)7
 .7در :ساسانفر 411 :1390 ،و سایت انجمن موبدان تهران ،این واژه بهصورت  Zaotāآمده است.
 Xwārastān .8محل سوگند خوردن ،دادگاه ویژۀ تحلیف (عریان1392 ،ب.)49 :
 GBR .9هزوارش است ،بهمعنی مرد (بشاش.)7 :1392 ،
10. Magū
11. District

 .12اکبرزاده و دریایی دیالن را همان گیالن دانستهاند (.)Akbrzadeh-Daryaee, 2012: 4
13. Magošā
 .14صفایاصفهانــی برگرداننــدۀ روایــت امیــد اشوهیشــتان همــواره از عبــارت «پیشــوای دینــی» بــرای «دســتور» ( )Dastwarاســتفاده
کــرده اســت (ر .ک .بــه :روایــت امیــد اشوهیشــتان1376 ،؛ دربــارۀ «دســتور» ر .ک .بــه.)Shaki, 2011 :

 .15در اواخــر ســدۀ شــانزدۀ میــادی زرتشــتیان َن ْوســاری ،یکــی از مراکــز پنجگانــۀ زرتشــتیان هنــد« ،بــه پــاس خدمــات یکــی از
موبــدان بــزرگ خــود بهنــام -مهرجیرانــا -وی را بــه ســمت دســتور یــا رئیــس انجمــن موبــدان برگزیدنــد و ایــن ســمت را در خانــوادۀ او
موروثــی نمودنــد؛ تــا آن تاریــخ ،چنیــن مقامــی در دســتگاه دینــی زرتشــتیان هنــد ســابقه نداشــت و ایجــاد آن نشــانۀ آن اســت کــه موبــدان
نوســاری کــه -بهگاریــا -نامیــده میشــدند ،در آن موقــع از وضــع و روش دینــی زرتشــتیان ایــران و موروثــی بــودن ســمت دســتوری در
خانوادههــای دســتوران بــزرگ یــزد و کرمــان باخبــر شــده بودنــد .لقبــی کــه بــه مهرجیرانــا داده شــد -وادا دســتور -یــا -دســتور بــزرگ-
معــادل -دســتیرمس -ایرانیــان بــود» (بویــس.)141 :1386 ،
 .16صفایاصفهانــی برگرداننــدۀ روایــت امیــد اشوهیشــتان همــواره از عبــارت «مرجــع دینــی« بــرای «رد» ( )Radاســتفاده کــرده اســت
(ر .ک .بــه :روایــت امیــد اشوهیشــتان.)1376 ،
17. u-š ērbadke-š dōstāmad 5 fragardabastāg pad zand warm, udpadīhmōmardīh rawēd.

 .18در دورۀ معاصــر ،موبــدان جــوان پــس از پذیــرش در جامعــۀ موبــدان ،فقــط صالحیــت برگــزاری مراســم نمــاز و نیایشــی را دارد کــه
خــارج از آتشــکده اســت؛ اگــر بخواهــد صــاح انجــام مراســم دینــی درون آتشــکده را هــم بهدســت آورد بایــد «یوژدهرگــر» یعنــی «تطهیرکننده»
گــردد و بایــد تعلیــم بیشــتری ببینــد (بویــس.)162 :1386 ،
« .19موبدموبــدان» چــون «قاضیالقضــات» بــوده اســت ،حکمــی نافــذ انــدر شــر ع ایشــان و موبــد از وی بــه درجــه کمتــر .و «رد» کســی
را خواندنــدی کــه رأی قــوی داشــته اســت و هیئتــی بهجــای ستارهشــناس ایــن خــود معــروف اســت و جماعتــی کــه مــازم آتشخانــه
بودهانــد و خواننــدۀ کتابهــای ایشــان را «هیربــد» خواندنــدی و ...جملــۀ آتشپرســتان را «مــغ» گفتهانــد .آییــن پارســیان ایــن بــوده اســت
(مجملالتواریــخ و القصــص.)321-322 :1378 ،
« .20دســتور» در اینجــا یــک مفهــوم قضایــی دارد و وظیفـهاش شــبیه وکیــل اســت ،امــا بــا آن فــرق دارد (ر .ک .بــه :عریــان1392 ،ب:
.)161
 .21در روایــت امیداشوهیشــتان اصطــاح «نوگنــاور» ( )Nōgnāvaryazešnīhبــهکار بــرده شــده اســت (روایــت امیداشوهیشــتان،
پاســخ  .17بنــد .)15
ً
 :Srōšōčaranām .22ظاهرا «سروشوچرنام» یکی از پایهها یا درجات گناه نیز بوده است (روایت آذرفرنبغ فرخزادان ،پرسش .)72
 .23شهرک دادور ،شصت و سومین نام ذکر شده در کتیبه.
24ساسان دادور ،صد و سی و چهارمین نام ذکر شده در کتیبه
25. war-sālār, frēzbān, ōstāndār, āmārgar

 .26در تماسی الکترونیکی با آقای دکتر بهروز برجسته ایشان توضیح مفصلی ارائه کردند:

u-mānōhrmazdmuwbidānānxwāndxwānēmkēmēnōgwēnišnīhandaramāpaydāgīhist.

ً
همانطورکــه میبینیــد از ســاخت ارگتیویــا ســاخت «کنایــی» اســتفاده شــده اســت کــه اگــر بخواهیــم بــه فارســی ترجمــه کنیــم ،تقریبــا
برابــر بــا مجهــول میشــود .یعنــی  u-mānōhrmazdmuwbidxwāndبــا حــذف  ānānو توســط مــا «اوهرمــزد موبــد» (موبــدان خوانــده شــد)
( .xwānēmkēmēnōgwēnišnīhandaramāpaydāgīhistبــه ایــن دلیــل مــا اوهرمــزد را موبدموبــدان) میخوانیــم کــه او درک و بینــش
مینــوی را در مــا ایجــاد کــرد (برجســته ،گفتگــوی خصوصــی).
 .27زنر پیش از ارائۀ برگردان دینکرد چهارم اظهار کرده ترجمۀ این متن با شک و تردید همراه است (زنر.)32 :1384 ،
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3. Mowbed, Muwbid, Mogbed
4. Magos
5. Magu
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 در نگاشــتههای زرتشــتی پــس از فروپاشــی شاهنشــاهی ساســانی واژۀ مــغ بســیار کــم اســتفاده شــدهً
یــا بــه ســخن بهتــر بهعمــد کنــار گذاشــته شــده اســت .احتمــاال علــت ایــن امــر طــرز تلقــی غیــر زرتشــتیان از
جامعــۀ زرتشــتی و اطــاق عنــوان مجــوس بــه کلیــۀ ایــن جامعــه اعــم از روحانــی و غیرروحانــی بــوده اســت؛
توضیــح اینکــه «مــغ» در لفــظ ســریانی و عربــی بــه «مجــوس» تبدیــل شــده اســت.
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 آسموســن ،جــی .بــی« .)1386( ،منابــع اطــاع غــرب از مذهــب ایــران باســتان» در دیانــت زرتشــتی،یبــار ،آسموســن و مــری بویــس .برگــردان :فریــدون وهمــن .تهــران :انتشــارات
مجموعــۀ ســه گفتــار از کا 
جامــی.
 اکبرزاده ،داریوش .)1381( ،کتیبههای پهلوی .تهران :انتشارات پازینه. ا کبرزاده ،داریوش .)1385( ،سنگنبشتههای کرتیر موبدان موبد .تهران :انتشارات پازینه. اوشیدری ،جهانگیر .)1371( ،دانشنامۀ مزدیسنا .تهران :نشر مرکز. بشــاشکنزق ،رســول« .)1391( ،قرائــت خــرده ســفال کتیبــهدار تپــه هگمتانــه» ،مطالعــاتباستانشناســی ،دورۀ  ،5شــمارۀ  ،1صــص.1-9 :
 بویــس ،مــری« .)1386( ،دیانــت زرتشــتی در دوران متأخــر» در دیانــت زرتشــتی ،مجموعــۀ ســهگفتــار از کایبــار ،آسموســن و مــری بویــس ،برگــردان :فریــدون وهمــن ،تهــران :انتشــارات جامــی.
 پــورداوود ،ابراهیــم .)1307( ،ادبیــات مزدیســنا یش ـتها .جلــد اول ،بمبئــی :انتشــارات انجمــنزرتشــتیان ایرانــی بمبئــی.
 جعفریدهقی ،محمود .)1395( ،راهنمای کتیبههای فارسی میانه .تهران :انتشارات سمت. جعفری ،علیاکبر .)1395( ،ستوتیسن .تهران :انتشارات فروهر. حســینی ،سیدحســن« .)1384( ،درجــات گنــاه ،تــاوان و پتــت در دیــن زرتشــتی» .مجلــۀ هفــتآســمان .شــمارۀ  ،28صــص.187-224 :
نهــای پهلــوی،
 دربــارۀ پنــج خیــم آســرونان« .)1382( ،دربــارۀ پنــج خیــم آســرونان» .در :مت پژوهــش :ســعید عریــان ،تهــران :پژوهشــگاه ســازمان میراثفرهنگــی و گردشــگری.
 دریایی ،تورج .)1383( ،ســقوط ساســانیان .ترجمۀ منصوره اتحادیه و فرحناز امیرخانیحســینکلو،تهران :نشــر تاریــخ ایران.
 دریایــی ،تــورج1392( ،الــف) .شاهنشــاهی ساســانی .ترجمــۀ مرتضــی ثاقبفــر ،تهــران :انتشــاراتققنــوس.
 دریایی ،تورج1392( ،ب) .ساسانیان .ترجمۀ شهرناز اعتمادی ،تهران :انتشارات توس. دریایــی ،تــورج؛ ملکــزاده ،ســودابه« .)1394( ،چــرا کرتیــر فرامــوش شــد؟» ،ایراننامــه .ســال ،30شــمارۀ  ،2صــص.287-280 :
 دوســتخواه ،جلیــل1385( ،الــف)« .پیوســت» ،در :اوســتا .گــزارش و پژوهــش :جلیــل دوســتخواه.جلــد اول ،تهــران :انتشــارات مرواریــد .چــاپ دهــم.
 دوســتخواه ،جلیــل1385( ،ب)« .واژهنامــه» در :اوســتا .گــزارش و پژوهــش :جلیــل دوســتخواه ،جلــداول ،تهــران :انتشــارات مرواریــد ،چــاپ دهــم.
 دوشــنگیمن ،ژا ک« .)1387( ،دیــن زرتشــتی» در :تاریــخ ایــران کمبریــج .جلــد ســوم .قســمتچهــارم .ویراســتۀ جــی .ای .بــول ْ.ترجمــۀ تیمــور قــادری ،تهــران :انتشــارات مهتــاب.
 دویونــگ ،آلبــرت« .)1390( ،نقــش مغــان» .در :تولــد یــک امپراتــوری .گــردآوری وســتا ســرخوشکورتیــس و ســارا اســتیوارت ،ترجمــۀ مهــدی افشــار ،تهــران :انتشــارات نگارســتان کتــاب.
 دینکــرد چهــارم .)1393( .آوانویســی .ترجمــه و واژهنامــه :مریــم رضایــی .زیــر نظــر :ســعید عریــان،تهــران :انتشــارات علمــی.
 دینکــرد هفتــم .)1389( .تصحیــح متــن ،آوانویســی ،نــگارش فارســی ،واژهنامــه و یادداش ـتها از:محمدتقــی راشــدمحصل ،تهــران :پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی.
 روایــت آذرفرنبــغ فــر خزادان .)1384( .مصحــح و مترجــم :حســن رضاییباغبیــدی ،تهــران:انتشــارات مرکــز دایرةالمعــارف بــزرگ اســامی.
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 عریــان ،ســعید1391( ،الــف)« .واژهنامــه» در :مادیــان هزاردادســتان .پژوهــش از ســعید عریــان،تهــران :انتشــارات علمــی.
 عریــان ،ســعید1391( ،ب)« .یادداشــتها» در :مادیــان هزاردادســتان .پژوهــش از ســعید عریــان،تهــران :انتشــارات علمــی.
 فــرای ،ریچــارد .)1382( ،تاریــخ باســتانی ایــران .ترجمــۀ مســعود رجبنیــا ،تهــران :انتشــارات علمــیو فرهنگــی.
 فر خمــرد بهرامــان .)1391( ،مادیــان هزاردادســتان .پژوهــش از ســعید عریــان ،تهــران :انتشــاراتعلمــی.
 کریستنســن ،آرتــور .)1368( ،ایــران در زمــان ساســانیان .ترجمــۀ رشــید یاســمی ،تهــران :انتشــاراتدنیــای کتــاب.
 کلیمــا ،اوتاکــر .)1386( ،تاریــخ جنبــش مزدکیــان .ترجمــۀ جهانگیــر فکریارشــاد ،تهــران :انتشــاراتتــوس ،چــاپ دوم.
 گاتها .)1384( .ترجمه و تألیف :ابراهیم پورداوود ،تهران :انتشارات اساطیر. گزید ههــای زاداســپرم .)1366( .ترجمــۀ محمدتقــی راشــدمحصل ،تهــران :موسســۀ مطالعــات وتحقیقــات فرهنگــی.
تســلیمان .ترجمــۀ فرامــرز نجدســمیعی ،تهــران :ســازمان
 گوبــل ،روبــرت .)1384( ،گلمهرهــای تخ میراثفرهنگــی و گردشــگری.
 لوکونیــن ،والدمیــر .گ .)1389( ،.ایــران  .2ترجمــۀ مســعود گلــزاری و مهردخــت وزیرپــور کشــمیری،تهــران :نشــر کتابــدار.
 مزداپور ،کتایون« .)1383( ،سورسخن» .فرهنگ .شمارۀ  ،51-52پاییز و زمستان. مجملالتواریــخ و القصــص .)1378( .از نــوادۀ مهلــب پســر محمــد پســر شــادی ،ویرایش ســیفالدیننجمآبــادی و زیگفریــد وبــر ،نیکارهـ َ
ـورن :دومونده.
 مســعودی ،علیبــن حســین .)1381( ،التنبیــه و االشــراف .ترجمــۀ ابولقاســم پاینــده ،تهــران:انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
 موله ،م .)1363( ،.ایران باستان .ترجمۀ ژاله آموزگار ،تهران :انتشارات توس. نامههــای منوچهــر (« .)1394پیشگفتــار» .در :نام ههــای منوچهــر .متــن انتقــادی واژهنامــه ونمایــۀ پهلــوی از :یداهللمنصــوری و پیمــان شــریفانی ،تهــران :اتشــارات آوای خــاور.
 -ویســپرد (« .)1385ویســپرد» در :اوســتا .ترجمــه و تصحیــح :جلیــل دوســتخواه .جلــد دوم ،تهــران:
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 روایت امیداشوهیشتان .)1376( .ترجمۀ نزهت صفایاصفهانی ،تهران :نشر مرکز. روایــت پهلــوی .)1367( .ترجمــۀ مهشــید میرفخرایــی ،تهــران :انتشــارات مؤسســۀ مطالعــات وتحقیقــات فرهنگــی.
 زرینکــوب ،عبدالحســین .)1388( ،تاریــخ مــردم ایــران؛ ایــران قبــل از اســام .تهــران :مؤسســۀانتشــارات امیرکبیــر .چــاپ یازدهــم.
 زنــر ،آر .ســی .)1384( ،.زروان یــا معمــای زرتشــتیگری .ترجمــۀ تیمــور قــادری ،تهــران :انتشــاراتامیرکبیــر.
 ساسانفر ،آبتین .)1390( ،گاتاها سرودههای زرتشت .تهران :انتشارات بهجت.411 . شــاکد ،شــائول .)1384( ،ایــران از زرتشــتی تــا اســام .ترجمــۀ مرتضــی ثاقبفــر ،تهــران :انتشــاراتققنــوس.
 -صــد در نثــر و صــد در بندهــشedited by Ervad Manji NasarvanjiDhabhar,. )1909( .
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. چــاپ دهــم،انتشــارات مرواریــد
: تهــران، جلــد اول. جلیــل دوســتخواه: گــزارش و پژوهــش. اوســتا: «یســنا» در.)1385(  یســنا. چــاپ دهــم،انتشــارات مرواریــد
: تهــران، جلــد اول. جلیــل دوســتخواه: گــزارش و پژوهــش. اوســتا: «یشـتها» در.)1385(  یشـتها. چــاپ دهــم،انتشــارات مرواریــد
: تهــران، ترجمــۀ محمدابراهیــم آیتــی، جلــد اول. تاریــخ یعقوبــی.)1382(  ابنواضــح، یعقوبــی.انتشــارات علمــی و فرهنگــی
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