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چکیذٌ
چٍٍ٘ٛی تذا ْٚویص ثبستب٘ی صستطتی تب و ،ٖٛٙثب ٚرٛد ٔٛا٘غ ٔ ٚطىالت ثیطٕبسی و ٝدس دٚسٜ
ٞبی ٔختّف پیص سٚی پیشٚاٖ ایٗ ویص ثٛد ،ٜث ٝخػٛظ پس اص فشٚپبضی حىٔٛت سبسب٘یبٖ
لبثُ تأُٔ است  ٚثشسسی سٚاثف صستطتیبٖ پس اص ٚسٚد اسالْ ث ٝایشأٖ ،یتٛا٘ذ دس ایٗ ٔٛسد
ساٍٞطب ثبضذ .ایٗ پژٞٚص ٔیوٛضذ تب ؾٕٗ ثشسسی سٚاثف فشٍٙٞی ٔ ٚزٞجی ثیٗ پبسسیبٖ ٙٞذ ٚ
صستطتیبٖ ایشاٖ ،چٍٍ٘ٛی سٚاثف ثیٗ آٟ٘ب سا تجییٗ  ٚث ٝفٛایذ ایٗ استجبقبت ثشای پیشٚاٖ ایٗ ویص دس
ٙٞذ  ٚایشاٖ ٘ ٚیض پیبٔذٞبی آٖ اضبسٕ٘ ٜبیذٔ .كبِؼبت ٘طبٖ ٔیدٞذ و ٝپبسسیبٖ ٙٞذ ثب صستطتیبٖ
ایشاٖ ثكٛس پیٛست ٝدس استجبـ ثٛدٜا٘ذ .اِجتٌ ٝبٞی ثٙب ثش اٚؾبع ٔتطٙذ داخّی یب سیبسی حبوٓ ثش
فؿبی د ٚوطٛس ،ایٗ د ٚربٔؼٝی دیٙی اص حبَ یىذیٍش ثیخجش ٔیٔب٘ذ٘ذ؛ أب ثٔ ٝحؽ آسأص
ارتٕبػی  ٚسیبسیٔ ،شاٚدات آ٘بٖ دس صٔیٞٝٙبی ٔختّف آغبص ٔیٌشدیذ .سٚاثف فشٍٙٞی ٔ ٚزٞجی
ایٗ د ٚربٔؼ ٝو ٝدس اثتذا ثشای وٕه ث ٝپبسسیبٖ ٙٞذ ضىُ ٌشفت؛ دس دٚسٜٞبی ٔتأخش ثشای وٕه
ث ٝصستطتیبٖ ایشاٖ ادأ ٝیبفت  ٚایٗ س٘ٚذ ٔٛرت ٌشدیذ تب ایٗ دیٗ وٟٚٗش وٕبوبٖ ٛٞیت ٚ
اغٔ َٛسّٓ خٛد سا حفظ ٕ٘بیذ .سٚش پژٞٚص حبؾش ،اص ٘ٛع تحمیمبت تبسیخی است و ٝثش اسبس
آٖ ٔذاسن  ٚاقالػبت ٔىتٛة اص ٔٙبثغ ٔؼتجش ٌشدآٚسی  ٚآٖ ٌب ٜثب استذالَ لیبسی  ٚتحّیُٞبی
ٔٙكمی ث٘ ٝتبیذ ػّٕی ٔ ٚؼتجش دست ٔییبثذ.
ياصگان کلیذی :پبسسیبٖ ٙٞذ ،صستطتیبٖ ایشاٖ ،سٚاثف ٔزٞجی ،ا٘زٕٗٞبی صستطتیبٖ.
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 -1ممذمٍ
پس اص حّٕ ٝی اػشاة ث ٝایشاٖ ٚسمٛـ سبسب٘یبٖ ،ویص صستطت وٕٛٞ ٝاس ٜدیٗ سسٕی وطٛس
ثٛد،دچبسا٘حكبـ ٚتضِضَ ضذیذی ضذ .فطبسٞبیی و ٝاص سٛی اػشاة ث ٝصستطتیبٖ ثشای پزیشش
اسالْ یب پشداخت رضیٚ ٝاسد ٔیضذ؛ تؼذادی اص آ٘بٖ سا ثشای سٞبیی اص ٚؾؼیت ٔٛرٛد ،سٞسپبس
سشصٔیٗ ٞب ی دیٍش ٕ٘ٛدٙٔ .بست تشیٗ ٔىبٖ ثشای ٟٔبرشیٗ پبسسی ،سشصٔیٗ ٙٞذٚستبٖ ثٛد صیشا
فش ٚ ًٙٞتٕذٖ ٙٞذ ٚثب فش ٚ ًٙٞدیٗ ایطبٖ ٘ىبت ٔطتشن فشاٚا٘ی داضت  ٚاص سٛی دیٍش
ٙٞذٚستبٖ ثب ٔزاٞت فشاٚاٖ،وب٘ ٖٛادیبٖ ٔختّفی ثٛد و ٝثٌٝ٘ٛ ٝای ٔسبِٕت آٔیض دس وٙبس یىذیٍش
ص٘ذٌی ٔیوشد٘ذ.
 4-1بیان مغألٍ ي عًاالت تحمیك
ٟٔبرشت ثٙٔ ٝظٛس ثٟجٛد اٚؾبع  ٚسٞبیی اص ٚؾؼیتی دضٛاس ث ٝأیذ ضشایكی ثٟتش غٛست ٔیٌیشد.
دس لش ٖٚاِٚی ٝاسالٔیٌ ،شٞٚی اص صستطتیبٖ ثشای سٞبیی اص فطبس اػشاة  ٚحفظ ربٖ  ٚدیٙطبٖ،
سشصٔیٗ ٔبدسی خٛد سا تشن ٌفتٙذ .ثشخی اص ایٗ ٟٔبرشاٖٙٞ ،ذ سا ثشای سى٘ٛت ثشٌضیذ٘ذؤ ٝب
أشٚص ٜآٖٞب سا ثب ٘بْ پبسسیبٖ ٙٞذ ٔیضٙبسیٓ .ایٙبٖ پس اص ٌزضت چٙذ سذ ،ٜثب ثشٚص ٔطىالتی
رذیذ دس ساثك ٝثب چٍٍ٘ٛی ثشٌضاسی آداة  ٚسس ْٛخٛد -و٘ ٝبضی اص سبَٞب دٚسی اص ٚقٗ ٚ
پشاوٙذٌی دس سٛاحُ ٙٞذ ثٛدٕ٘ ،بیٙذٜای سٞسپبس ایشاٖ وشد٘ذ تب ػال ٜٚثش آٌبٞی اص حبَ ثشادساٖ
دیٙی خٛد دس ایشاٖ ،ثب ثٟشٌٜیشی اص وٕهٞب  ٚسٕٛٙٞدٞبی ٓٞویطب٘طبٖ ،ثش ٔطىالت ٔزٞجی
ٔٛرٛد فبیك آیٙذ .اص ایٗ سٕ٘ ٚبیٙذٜی پبسسیبٖ ٙٞذ دس سبَ  846یضدٌشدی (ٞ 882زشی لٕشی)
ٚاسد ایشاٖ ضذ .ایٗ سفش ،آغبص ساثكٝای ٌشدیذ و ٝتبو ٖٛٙادأ ٝداسد  ٚاٌش چٙب٘چ ٝوٕهٞبی ٔتمبثُ
صستطتیبٖ ایشاٖ  ٚپبسسیبٖ ٙٞذ ٕ٘یثٛد ،ثب ٚرٛد ٔطىالت ػذیذٜای و ٝثشای ایٗ ویص ثبستب٘ی دس
ادٚاس ٔختّف پذیذ ٔیآٔذ ٓٞ ،او ٖٛٙچٙذاٖ احش لبثُ تٛرٟی اص آٖ ثشربی ٕ٘یٔب٘ذ .پشسطبغّیبیٗ
است و ٝسٚاثف فشٍٙٞیٔ -زٞجی صستطتیبٖ ثب پبسسیبٖ ٙٞذ چٍ ٝ٘ٛتٛا٘ست ث ٝحفظ ویص صستطتی
وٕه وٙذ؟  ٚدیٍش ایٙى٘ ٝمص وذاْ یه اص قشفیٗ ساثك ٝدس ایٗ خػٛظ تأحیشٌزاستش ثٛد ٜاست؟
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 2-4اَذاف تحمیك
ضٙبخت ػٛأُ ٔٛحش  ٚوبسثشدی ثش ٘ظبْ ارتٕبػی ٔحذٚد  ٚثست ٝصستطتیبٖ ایشاٖ و ٝدس ادٚاس
ٔختّف سذٜٞبی ٔٛسد ثحج اص تؼذادضبٖ سٚصثٝسٚص وبستٔ ٝیضذ  ٓٞ ٚچٙیٗ دسیبفت أتیبصات ٚ
ػٛأُ ٔٙفی ایزبد استجبـ دٚسٛی ٝثیٗ آٖٞب  ٚپبسسیبٖ ٙٞذ اص رّٕ ٝاٞذافی است وٕٞ ٝچٙبٖ دسپی
حُ آٟ٘ب ٞستیٓ.
 9-4ريػ تحمیك
ثشای پبسخٍٛیی ث ٝسٛاالت  ٚاٞذاف ٔزوٛس اص سٚش تحمیمبت تبسیخی استفبد ٜضذ و ٝثش اسبس
آٖ ٔذاسن  ٚاقالػبت ٔىتٛة تبسیخی  ٚاسٙبدی اص ٔٙبثغ ٔؼتجش  ٚحتیإِمذٚس دست اٌ َٚشدآٚسی
ٌشدیذ .پس اص ٔكبِؼ ٚ ٝتزضی ٚ ٝتحّیُ ایٗ اقالػبت ٔ ٚطخع سبختٗ ٓٞساستبیی فشٍٙٞی ٚ
ثشٓٞوٙصٞبی فشٍٙٞی د ٚتٕذٖ صستطتی سبوٗ دس ایشاٖ  ٚدیٍشی دس ٙٞذ  ،ثب یه استٙتبد لیبسی
ث٘ ٝتیزٌ ٝیشی پشداخت ٝضذ..
 1-4پیشیىٍ تحمیك
ایشاٖ ٙٞ ٚذ اص ػٟذ ثبستبٖ ،سٚاثف ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ثب یىذیٍش داضتٝا٘ذ  ٚایٗ سٚاثف ٔختع صستطتیبٖ ایٗ
د ٚوطٛس دس دٚس ٜاسالٔی ٘جٛد ٜاست .دس ایٗ ساثك ٝآحبس ٔختّفی اص رّٕ« :ٝسٚاثف ایشاٖ ٙٞ ٚذ دس
ػٟذ ثبستبٖ» ث ٝلّٓ ػالءاِذیٗ آرسی (« ،)1350سٚاثف ٙٞذ لذیٓ  ٚایشاٖ ثبستب٘ی» تأِیف ػّی اغغش
حىٕت (« ،)1337سٚاثف ایشاٖ ٙٞ ٚذ ثش ٔجٙبی سٚایبت ّٔی آسیبییٞبی ٔطشق ثٚ ٝیژ ٜضبٙٞبٔٝ
فشدٚسی» ٘ٛضتٟٔ ٝذی غشٚی ( ٚ )1354ثسیبسی دیٍش دس ایٗ صٔیٙٔ ٝٙتطش ٌشدیذ ٜاست .ایٗ
پژٞٚصٞب ث ٝثشسسی سٚاثف فشٍٙٞی ایشاٖ ٙٞ ٚذ دس دٚسٜٞبی ٔختّف تبسیخی  ٚپیص اص تبسیخی
پشداختٝا٘ذ ٔ ٚبحػُ ایٗ ٔكبِؼبت٘ ،طبٖ دٙٞذٜی استجبقبت  ٚتأحیشات فشٍٙٞی ٔتمبثُ ٔیبٖ فالت
ایشاٖ  ٚضج ٝلبسٙٞ ٜذ است .و ٝدأٝٙی ایٗ استجبقبت تبسیخی اص ٞضاسٜی س ْٛپیص اص ٔیالد تب دٚسٜ
سبسب٘یبٖ سا دس ثش ٔیٌیشد.
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پژٞٚص حبؾش ثب ٔٛؾٛع سٚاثف پبسسیبٖ ٙٞذ  ٚصستطتیبٖ ایشاٖ ثب سٚیىشد فشٍٙٞیٔ-زٞجی
پژٞٚطی ٔستمُ استٛٔ ،ؾٛػی ؤ ٝیتٛا٘ذ ثب ثسف دس دٚسٞ ٜبی ٔختّف تبسیخی ث ٝضٙبخت ٝضذٖ
ویص صستطتی ثبستب٘ی وٕه ضبیبٖ تٛرٟی ٕ٘بیذ .ایٗ پژٞٚص ثب ٔكبِؼٝی چٍٍ٘ٛی سٚاثف فشٍٙٞی
ٔ ٚزٞجی صستطتیبٖ ایشاٖ  ٚپبسسیبٖ ٙٞذٟٔ ،برشت صستطتیبٖ ثٙٞ ٝذ سا یىی اص ٔفیذتشیٗ فؼبِیتٞبی
غٛست ٌشفت ٝثشای حفظ دیٗ صستطت ٔیدا٘ذٓٞ .چٙیٗ ثب تٛر ٝثٕٞ ٝجستٍی ٟٔ ٚشی و ٝصستطتیبٖ
٘سجت ث ٝثشادساٖ دیٙی خٛد داس٘ذ ،استجبـ ثیٗ ایٗ د ٚربٔؼ ،ٝث ٝخػٛظ ٍٙٞبٔی وٞ ٝش ٌش ٜٚدس
خكش ٘بثٛدی لشاس ٔیٌشفت ،ثسیبس وبسآٔذ ثٛد .دس ٚالغ ٔب٘ذٌبسی ویص صستطتی پس اص سمٛـ
سبسب٘یبٖ تب ث ٝأشٚصٔ ،ذیٕٞ ٖٛیٗ استجبقبت ٔذا ٚ ْٚدٚسٛی ٝاست.
تاریخچٍ پارعیان َىذ
تبسیخ پبسسیبٖ ٙٞذ ث ٝسٚضٙی آضىبس ٘یست ٕٞ ٚچٙبٖ دس پس پشدٜای اص اثٟبْ لشاس داسد .ایشاٖ ٚ
ٙٞذ اص وطٛسٞبی ثبستب٘ی رٟبٖ ثٝضٕبس ٔیس٘ٚذ و ٝاص دیشثبص ،سٚاثف فشٍٙٞی  ٚتزبسی ٌستشدٜای
ٔیبٖ آٖٞب ثشلشاس ثٛدٜاست.ث ٝاحتٕبَ فشاٚاٖ دس دٚس ٜسبسب٘یٙیض صستطتیب٘ی دس ٙٞذ البٔت داضتٝا٘ذ.
صیشا ٔشصٞبی سیبسی ایشاٖ دس ادٚاس پیص اص اسالْ ٕٛٞاس ٜث ٝسٙذ ٔیسسیذ .دس وتیجٞٝبی پبدضبٞبٖ
ٞخبٔٙطی اص ٙٞذ ث ٝػٛٙاٖ یىی اص سبتشاپیٞبی آٖٞب یبد ضذ ٜاستٔ .ؼجذ سىبیی تبوسیال اص دٚسٜ
اضىب٘یبٖ دس  35ویّٔٛتشی اسالْآثبد ،پبیتخت پبوستبٖ اص ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ثبسص ٘یبیطٍبٜٞبی صستطتی دس
سٛاحُ سٙذ است (ٟٔشآفشیٗ .)137-138 :1389 ،لذیٕیتشیٗ سٙذ ٔىتٛة دس خػٛظ ٟٔبرشت
صستطتیبٖ ثٙٞ ٝذٚستبٖ دس دٚس ٜاسالٔی ،سسبِٝی ٔختػشی ث٘ ٝظٓ فبسسی ٔؼشٚف ث ٝلػٝی
سٙزبٖ()sanjanاست و ٝدس اٚایُ لشٖ ٞفذٔ ٓٞیالدی سشٚد ٜضذ( ٜصیٙبِی  ٚوجیشی)182 :1390 ،
ٓٞ ٚچٙبٖ ث ٝػٛٙاٖ یىی اص ٟٔٓتشیٗ ٔٙبثغ دس ایٗ صٔی ،ٝٙتٛسف ٔحممبٖ ٔٛسد ٔكبِؼ ٚ ٝتحّیُ لشاس
ٔیٌیشد .پس اص سمٛـ سبسب٘یبٖ ،ایشا٘یبٖ ثٔ ٝذت ثیص اص غذ سبَ ٓٞچٙبٖ ثب اػشاة دس ستیض
ثٛد٘ذٌ .شٞٚی اص آٖٞب و ٝتٛاٖ ستیض ٘ذاضتٙذ ٕ٘ ٚیتٛا٘ستٙذ رضیٔ( ٝبِیبتی و ٝاص غیش ٔسّٕب٘بِٖ اُٞ
وتبة ٔیستب٘ذ٘ذ) پشداخت وٙٙذ ،ثشای ٍٟ٘ذاسی اص ربٖ  ٚآییٗ و ٟٗخٛد ث ٝو ٚ ٜٛثیبثبٖ سٚی
آٚسد٘ذ .چٙبٖ و ٝتب سبِیبٖ ٔتٕبدی وٜٞٛبی خشاسبٖ پٙبٍٞب ٜایٗ آٚاسٌبٖ ثٛد؛ تب ایٗو ٝآٖ ٔىبٖ ٘یض
ث ٝتػشف اػشاة دس آٔذ .صستطتیبٖ پس اص آٖ ث ٝرضیشٞ ٜشٔض سفتٙذ  ٚچ ٖٛدس آٖرب ٘یض دس أبٖ
٘جٛد٘ذ ثب وطتی سٞسپبس ٙٞذ ضذ٘ذ.ایٗ ٟٔبرشیٗ اثتذا دس رضیشٜای ث٘ ٝبْ دیت (رضیشٜای دس دسیبی

سٚاثف فشٍٙٞی ٔ ٚزٞجی پبسسیبٖ ٙٞذ ثب صستطتیبٖ ایشاٖ

ػٕبٖ دس رٛٙة ضج ٝرضیشٜی وبتیٛاس) ٍِٙش ا٘ذاختٙذ  ٚتب ٘ٛصد ٜسبَ دس آٖ ٔىبٖ ٔب٘ذ٘ذ  ٚپس اص
آٖ ثب وطتی ساٞی ٙٞذ ضذ٘ذ .آٍ٘ب ٜدس سبحُ غشثی ضج ٝرضیشٜی ٙٞذٚستبٌٖ ،زشات )،(Gujarat
اص وطتی پیبد ٜضذ٘ذ  ٚاص حىٕشاٖ ٙٞذٚی آٖ ٔحُ و« ٝربدی سا٘ب»)٘ )Jadairanaبْ داضت ،اربصٜ
البٔت خٛاستٙذ و ٝثب ضشایكی دسخٛاست آ٘بٖ ٔٛسد ٔٛافمت لشاس ٌشفت .پبسسیبٖ ث ٝتذسیذ آٖ ٔحُ
سا آثبد ٕ٘ٛد ٚ ٜسٙزبٖ ٘بٔیذ٘ذ (آرسٌطست .)59 :1358 ،صستطتیبٖ ث ٝحىٕشاٖ ٙٞذی پٙذ تؼٟذ
داد٘ذ ،و ٝچٙیٗ است :دیٗ خٛد سا تٛؾیح ثذٙٞذ ِٚی ثشای ٌشٚیذٖ ٔشدْ ثٔٛی ث ٝآٖ ٘ىٛضٙذ؛
سالح ٞبی خٛد سا تحٛیُ دٙٞذ؛ صثبٖ ٌزشاتی ثیبٔٛص٘ذ؛ ٔشاسٓ اصدٚاد خٛد سا ثؼذ اص غشٚثٍبٞبٖ
ا٘زبْ دٙٞذ  ٚسشا٘زبْ ص٘بٖ آٖٞب ث ٝربی ِجبس ایشا٘یِ ،جبس ٙٞذی ثپٛضٙذ .پبسسیبٖ دس ػیٗ حبَ
و ٝدیٗ خٛد سا دس ٙٞذ حفظ ٕ٘ٛد٘ذ ،ث ٝتؼٟذات خٛیص ٘یض ٚفبداس ٔب٘ذ٘ذ (خٛسضیذیبٖ:1384 ،
 .)111سٙزبٖ و٘ ٝخستیٗ البٔتٍب ٜپبسسیبٖ دس ٙٞذ ثٛد ثب تالش  ٚپطتىبس صستطتیبٖ ث ٝضٟشی ثضسي
 ٚحشٚتٕٙذ تجذیُ ضذ .آ٘بٖ دس سٙزبٖ ص٘ذٌی ٔشف ٚ ٝساحتی داضتٙذ  ٚرٕؼیت آٖٞب ث ٝتذسیذ س ٚثٝ
فض٘ٚی ٟ٘بد .ثؼذ اص چٙذ سذ ٜػذٜای اص آٖٞب ث ٝضٟشٞبی دیٍش ٙٞذ ٟٔبرشت وشد٘ذ (آرسٌطست،
 .)63 :1358پس اص استیالی اٍّ٘یس ،رٕؼیت ػٕذٜی پبسسیبٖ ث ٝثٕجئی ٘مُ ٔىبٖ ٕ٘ٛدٞ .ش چٙذ
رٕؼیت آٖٞب دس ایٗ ضٟش ٘سجت ثٙٞ ٝذٚاٖ دس الّیت ثٛد؛ ِٚی س ٟٓثضسٌی دس پیطشفت  ٚتٛسؼ-ٝ
ی التػبدی  ٚفشٍٙٞی آٖ ضٟش داضتٙذ .چٙبٖو ٝتؼذادی اص آ٘بٖ اص سشٔبیٝداساٖ  ٚتزبس ثضسي ٚ
دسر ٝاٙٞ َٚذ ثطٕبس ٔیسفتٙذ .پبسسیبٖ دس آغبص ٚسٚدضبٖ ثٙٞ ٝذٚستبٖ ث ٝوطبٚسصی پشداختٙذ،
سپس ث ٝوبس ٘سبری  ٓٞ ٚاو ٖٛٙث ٝوبسٞبی ػٕذٜی تزبسی  ٚغٙبیغ اضتغبَ داس٘ذ (پٛسداٚٚد،
 1295یضدٌشدی؛ .)23 -24 :.ْ1938
ريابط پارعیان َىذ با سرتشتیان ایزان
پبسسیبٖ اص آغبص ٟٔبرشت ثٙٞ ٝذ تب و ،ٖٛٙدس صٔیٞٝٙبی ٔختّفی ثب صستطتیبٖ ایشاٖ ساثكٔ ٚ ٝشاٚدٜ
داضتٝا٘ذ .دس ادٚاس ٔختّفی وٚ ٝؾؼیت ربٔؼٝی صستطتیبٖ ایشاٖ  ٚپبسسیبٖ ٙٞذ دٌشٌٔ ٖٛیضذ ،ثب
تٛر ٝث ٝضشایف ٔٛرٛد ٘ ٚیض ٘یبصٞبی پیص س ،ٚسٚاثكی ثیٗ آٖٞب غٛست ٔیٌشفت.ایٗ سٚاثف سا
ٔیتٛاٖ دس س ٝدٚس ٜصٔب٘ی ٔختّفٕٛسد ثشسسی لشاس داد:
 -1اص آغبص ٟٔبرشت صستطتیبٖ ثٙٞ ٝذ تب حّٕٝی ٔغٛالٖ ث ٝایشاٖ
 -2اص آغبص دٚساٖ غفٛی تب ػػش لبربس
 -3اص ػػش لبربس تب دٚسٜی پّٟٛی
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ريابط سرتشتیان ایزان ي پارعیان َىذ(اس آغاس مُاجزت تا حملٍی مغًل بٍ ایزان)

پس اص ٟٔبرشتی و ٝضشح آٖ سفت ،ث ٝتذسیذ ٌشٜٞٚبی دیٍشی اص ٘ٛاحی ٔختّف ایشاٖ سٚا٘ٝ
ٙٞذٚستبٖ ٌشدیذ٘ذ  ٚساثكٝی پبسسیبٖ ٙٞذ  ٚصستطتیبٖ سبوٗ ایشاٖ تذا ْٚیبفت .پبسسیبٖ ثب ٚسٚد ثٝ
سٙزبٖ ثشای تمذیس آتص ثٟشاْ و ٝدس آٖرب ثشافشٚختٙذ  ٚث ٝآتص ایشا٘طبٔ ٜؼشٚف ثٛد ،چٙذ ٘فش سا
ث ٝخشاسبٖ فشستبد٘ذ تب اثضاس الصْ سا ثشای ا٘زبْ ٔشاسٓ ثب خٛد ث ٝسٙزبٖ ثیبٚس٘ذ .ثٕٞ ٝشا ٜایٗ ػذ،ٜ
ٌشٞٚی دیٍش اص صستطتیبٖ ٘ٛاحی ضشق ایشاٖ ثٙٞ ٝذ سفتٙذ (پٛسداٚٚد 1295 ،یضدٌشدی .)6 :اص ایٗ
و ٝایٗ ٌ ٝ٘ٛاستجبقبت ثیٗ آٖٞب  ٚصستطتیبٖ تب چ ٝصٔب٘ی ثشلشاس ثٛد .،ٜاقالػی دس دست ٘یست .تٟٙب
ٔیدا٘یٓ و ٝثشای ٔذتی ٘بٔؼّ ْٛتب لجُ اص  846یضدٌشدی (ٞ 882زشی لٕشی) اص اٚؾبع یىذیٍش ثی-
خجشثٛدٜا٘ذ.دس٘بٔٝای و ٝاص ایشاٖ ثٙٞ ٝذ ٘ٛضت ٝضذ ،ٜآٔذ ٜاست و ...« :ٝآٖ ثض س ٌٛاساٖ سا اػالْ آ٘ىٝ
تب ایبْ ػشة ٌزضت ٚ ٝایبْ تشن دسآٔذ ٜایٗ فمیشاٖ سا ٔؼّ٘ ْٛجٛد ٜو ٝدس ٕٔبِه ٙٞذ ،ثٟذیٙبٖ ٔب٘ذ-ٜ
ا٘ذ یب ٘ .ٝتب لجُ اص سی  ٚپٙذ سبَ اص ایٗ تبسیخ ،ثٟطت ثٟش ٘شیٕبٖ ٛٞضٔ ًٙتٛر ٝایٙزب٘ت
ضذ( »...ضٕٟشداٖٚ )266 :1363 ،اصایٗ تبسیخ ث ٝثؼذ ٔىبتجبتی ثیٗ آٟ٘ب غٛست ٌشفت ٝاست.
ريابط سرتشتیان ایزان ي پارعیان َىذ (اس آغاس ديران صفًی تا عصز لاجار)
دس سبَ  846یضٌشدی(ٞ 882زشی لٕشی) ضخػی ث٘ ٝبْ ٘شیٕبٖ ٛٞض ًٙاص سٛی پبسسیبٖ ث ٝیضد-
و ٝدس آٖ صٔبٖ ٔشوض ٔزٞجی صستطتیبٖ ٔ ٚحُ ص٘ذٌی ٔٛثذ ٔٛثذاٖ ثٛد-سٞسپبس ضذ  ٚصستطتیبٖ سا
اص اٚؾبع پبسسیبٖ  ٚتؼذاد آٖٞب ٔكّغ سبخت .پبسسیبٖ دس آٖ صٔبٖ ثٚ ٝاسكٝی ص٘ذٌی دس وطٛسی
ثیٍب٘ ٚ ٝتٕبس ثب غیش صستطتیبٖ ،دچبس ٘ٛػی ؾؼف  ٚا٘حكبـ دس صٔیٝٙی اقالػبت ٔزٞجی ضذٜ
ثٛد٘ذ .اص ایٗ س ،ٚثشای حُ ایٗ ٔطىُ  ٚثبصیبثی اقالػبت دسثبس ٜویص ساستیٗ صستطتی٘ ،شیٕبٖ
ٛٞض ًٙسا ساٞی ایشاٖ وشد٘ذ (آرسٌطست٘ .)95 -97 :1358 ،شیٕبٖ ٍٙٞبْ ٚسٚد فبسسی ٕ٘ی-
دا٘ست ،یه سبَ دس یضد ٔب٘ذ  ٚث ٝداد  ٚستذ  ٚتحػیُ فبسسی پشداخت ،سپس پبسخ پشسصٞبی
خٛد سا اص ٔٛثذاٖ دسیبفت وشد ٔ ٚسبئُ دیٙی ٔ ٚشاسٓ سا ػٕالً آٔٛختٛٔ .ثذاٖ ایشا٘ی ٔسبئُ ٟٔٓ
دیٙی سا اص سٚی ٔحبفظ ٝوبسی ث ٝصثبٖ پّٟٛی ٔی٘ٛضتٙذ ِٚی ٘شیٕبٖ اص آٖٞب خٛاست و٘ ٝبٔ ٝسا ثٝ
پّٟٛی ٘ٛٙیسٙذ ،چشا و ٝپبسسیبٖ پّٟٛی ٕ٘یدا٘ستٙذ .ایٗ ٘بٔ ٝو ٝدس سبَ  847یضدٌشدی ٍ٘بضت ٝضذ
ث ٝربی صثبٖ پّٟٛی ث ٝصثبٖ پبسسی أب ثب اِفجبی اٚستبیی ٘ٛضت ٚ ٝاسسبَ ٌشدیذٛٔ .ثذاٖ ایشا٘ی دس آٖ
٘بٔ ٝاص ثضسٌبٖ پبسسی دسخٛاست وشد ٜثٛد٘ذ و« :ٝثشای آٔٛختٗ خف پّٟٛی  ٚسٚش دسست
ثشٌضاسی ٔشاسٓ ٔزٞجی ،دٞ ٚیشثذ دا٘ب ثیبیٙذ ،خف پّٟٛی ثیبٔٛص٘ذ  ٚضبیست ٘بضبیست ثذا٘ٙذ.دس ساٜ
خطىبٖ ٘ضدیه است  ٚاص لٙذٞبس تب سیستبٖ ٘ضدیه است  ٚاص سیستبٖ تب یضد اص ایٗ ثیٓ ٘یست»

سٚاثف فشٍٙٞی ٔ ٚزٞجی پبسسیبٖ ٙٞذ ثب صستطتیبٖ ایشاٖ

(ضٕٟشداٖ .)260-261 :1363 ،اص آٖ سبَ تب سبَ  1137یضدٌشدی ٞ1182-زشی لٕشی-پیىٟبیی
حبُٔ ٘بٔٞٝبی پبسسیبٖ اص ٙٞذٚستبٖ ث ٝایشاٖ آٔذ٘ذ  ٚثب آٔٛصشٞبی پیبپی ثٙٞ ٝذ ثشٌطتٙذ (ثٟشأی،
٘ .)3 :1369بٔٞٝب دس خب٘ٝی وال٘تش ،فشدی و ٝثشای اداسٜی أٛس صستطتیبٖ اص ثیٗ آ٘بٖ  ٚثب ٘ظش دِٚت
ا٘تخبة ٔیضذ ،ثٚ ٝسیّٝی ٔٛثذاٖ  ٚثب حؿٛس ا ٚپبسخ دادٔ ٜیضذ ٕٝٞ ٚی ٔٛثذاٖ ٚوال٘تش ٚ
ثسیبسی اص ثٟذیٙبٖ ٔتٙفز آٖ سا أؿبء ٔیوشد٘ذ .آ٘بٖ ٘بْ ثٟذیٙبٖ ٛٔ ٚثذاٖ ضٟشٞبی دیٍش سا  ٓٞروش
ٔیٕ٘ٛد٘ذ (ضٕٟشدأٖ .)137 :1360 ،كبِت ایٗ ٘بٔٞٝب ثؼذٞب رٕغآٚسی  ٚدس وتبثی ث٘ ٝبْ «سٚایبت
داساة ٞشٔضدیبس» « ٚسٚایت ٞشٔضدیبس فشأشص» ٔٙتطش ضذٔ .ؿٕ ٖٛایٗ ٘بٔٞٝب ٔزٞجی ثٛد  ٚاص ایٗ
قشیك پبسسیبٖ سٛاالت دیٙی خٛد سا اص ٓٞویطبٖ ایشا٘یطبٖ ٔیپشسیذ٘ذ ٛٔ ٚثذاٖ صستطتی و ٝدس
وشٔبٖ  ٚیضد ،ث ٝخػٛظ سٚستبٞبی ضشیفآثبد  ٚتشنآثبد البٔت داضتٙذ ثب اضتیبق ث ٝآٖٞب رٛاة
ٔیداد٘ذٛٔ .ثذاٖ ایشا٘ی ٕٞشا ٜثب ٘بٔٞٝبیی و ٝثشای پبسسیبٖ ٘ٛضتٙذ ٔ ٚسبئُ ٔزٞجی سا ثشای آٖٞب
حُ وشد٘ذ؛ وتت دیٙی  ٚسسبِٞٝبی فشاٚاٖ ٔزٞجی  ٚثسیبسی اص ٘یشً٘ٞب (اروبس  ٚاٚساد) سا ٘یض ثشای
آ٘بٖ فشستبد٘ذ (ضٕٟشداٖ .)100 :1363 ،دس ػٛؼ پبسسیبٖ ٙٞذ و ٝصستطتیبٖ ایشا٘ی سا پبسذاساٖ
سٙتٞبی ویص خٛد دس سشصٔیٗ ٘یبوب٘طبٖ ٔیدا٘ستٙذ ،ث ٝآ٘بٖ وٕه ٔبِی ٔیٕ٘ٛد٘ذ ٕٝ٘ٛ٘.ای اص
ایٗ ٍ٘شش و ٝث ٝحجت سسیذ ،ٜوٕهٞبی ٔشدٔبٖ ٌزشات است و ٝثشای ٔٛثذاٖ ایشا٘ی پٔ َٛی-
فشستبد٘ذ تب ثشای سٚاٖ آ٘بٖ ٔشاسٓ ٔزٞجی ثشٌضاس وٙٙذ ،صیشا ثش ایٗ ثبٚس ثٛد٘ذ آییٗٞبیی و ٝدس ایشاٖ
ثشٌضاس ٔیضٛد ،وبسایی ثیطتشی داسد (ثٛیس .)291 :1386 ،دس لش 15 ٖٚتب ٔ 17یالدی ،پبسسیبٖ دس
ٔسبئُ ٔزٞجی ،ضبٌشداٖ صستطتیبٖ ایشاٖ ٔحسٛة ٔیضذ٘ذ  ٚایشا٘یبٖ ثب ٔحجت آٖٞب سا سإٙٞبیی
ٔیوشد٘ذٍٙٞ .بٔی و ٝدس لشٖ ٞیزذٔ ٓٞیالدی ٚؾغ صستطتیبٖ ایشا٘ی ثسیبس سختضذ ،دأٝٙی
استجبـ ثیٗ ایٗ د ٚربٔؼ ٝث ٝحذالُ ٕٔىٗ سسیذ .أب دس ٕٞیٗ لشٖ ثٛد و ٝاص وشٔبٖ ٔٛثذی ثب ٘بْ
«ربٔبست ٚالیتی» ثشای سإٙٞبیی ٔٛثذاٖ ث ٝسٛسات ٙٞذٚستبٖ اػضاْ ضذ .ایٗ ٔٛثذ دس سٛسات (
)ٔ Suratتٛرٌ ٝشدیذ و ٝتمٛیٓ ٔزٞجی صستطتیبٖ ٙٞذ یه ٔب ٜاص تبسیخ تمٛیٓ صستطتیبٖ ایشاٖ
ػمت تش است .اص آ٘زبیی و ٝثسیبسی اص ٔشاسٓ ٔزٞجی ث ٝتمٛیٓ  ٚتبسیخ ٚاثست ٝاست ،ایٗ ٔسئّٝ
إٞیت فشاٚا٘ی داضت .پس اص ٔذتی ثشخی اص ٔٛثذاٖ سٛسات ،تمٛیٓ ایشا٘ی سا پزیشفتٙذ  ٚیىی اص
ٔٛثذاٖ سا ثب ٘بْ ٔال وبٚٚس ثشای تحمیمبت ثیطتش ث ٝایشاٖ فشستبد٘ذ و ٝایٗ ضخع پس اص ٔشارؼت
ثٙٞ ٝذٚستبٖ دس ثٕجئی ضؼجٝی ٔزٞت رذیذی ٔؼشٚف ث« ٝلذیٕی» و ٝپیشٚاٖ تمٛیٓ لذیٕی یب
ایشا٘ی ثٛد٘ذ ثٙیبد ٟ٘بد .ایٗ دست ٝ٘ ٝتٟٙب تبثغ تمٛیٓ صستطتیبٖ ایشاٖ ٌشدیذ٘ذ ،ثّى ٝث ٝپیشٚی اص
آداة ،سس ٚ ْٛػجبدات صستطتیبٖ ایشاٖ پشداختٙذ و ٝدس فشٚع  ٚرضئیبت ثب اػتمبدات  ٚسسْٛ
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پبسسیبٖ ٙٞذ ٔتفبٚت ثٛد .لذیٕیٞب فمف دس سٛسات  ٚثٕجئی ٘فٛر یبفتٙذ  ٚصستطتیبٖ ٌزشات ثٝ
تمٛیٓ  ٚسس ٚ ْٛػمبیذ دیشی ٝٙخٛد پب ثشرب ثبلی ٔب٘ذ٘ذ (وبیثبس  ٚدیٍشاٖ.)143 -144 :1384 ،
ٞش چٙذ ػٕذٜی تالشٞب ثب ٞذف وست ٔؼبسف دیٙی اص سٛی پبسسیبٖ غٛست ٔیٌشفت ،أب ایٗ
ٔٛؾٛع ثٔ ٝف ْٟٛاستجبقی یه رب٘ج ٚ ٝدیٙی ٘جٛد ،چٙبٖؤ ٝكبثك ٘بٔٝای ٔشثٛـ ث ٝسبَ 878
یضدٌشدی (ٞ915زشی لٕشی) دس ایٗ سبَ چٟبس ٘فش اص صستطتیبٖ ایشاٖ ث ٝلػذ ثبصسٌب٘ی ساٞی ٙٞذ
ٌشدیذ٘ذ (تطىشی  ٚوزجبف.)168 :1387 ،
ريابط سرتشتیان ایزان ي پارعیان َىذ (اس عصز لاجار تا ديرٌی پُلًی)
اص اٚاخش لشٖ ٞزذٔ ٓٞیالدی تٛر ٝپبسسیبٖ ث ٝضشایف ص٘ذٌی صستطتیبٖ ایشاٖ ث ٝقٛس لبثُ ٔالحظ-ٝ
ای افضایص یبفت .یىی اص ػٛأُ ایٗ تٛرٌ ،ٝضاسشٞبیی ثٛد و ٝدسثبسٜی ٚؾؼیت اسفٙبن صستطتیبٖ
سبوٗ یضد  ٚوشٔبٖ تٛسف رٟبٍ٘شداٖ غشثی ٔٙتطش ٔیٌشدیذ .ثب ػضَ أیشوجیش دس سبَ ٞ 1268زشی
لٕشی ،حسبسیت حىٔٛت ثٚ ٝؾؼیت الّیتٞبٓٞ ،پبی دیٍش اغالحبت أیشوجیش ،سً٘ ثبخت؛ أب
دس ایٗ ٔیبٖ ٘مصآفشیٙی «ا٘زٕٗ اوبثش پبسسیبٖ» ،فػُ ٘ٛیٙی سا دس حیبت ارتٕبػی صستطتیبٖ ایشاٖ
ٌطٛد .ا٘زٕٗ ٔزوٛس دس سبَ ٞ1270زشی لٕشی فشدی ث٘ ٝبْ ٔب٘ىزی ِیٕزی ٞبتشیب
)ٔ (ManekjilimjiHateriaؼشٚف ثٔ ٝب٘ىزی غبحجی ٝسا ث ٝایشاٖ فشستبد تب ؾٕٗ ٔؼبضشت ثب
ٕٞىیطبٖ ،اص ٘حٜٛی ٔؼیطت ٔ ٚطىالت آٖٞب اقالػبتی وست وٙذ (تطىشیٔ .)31 :1391 ،ب٘ىزی
ثٔ ٝحؽ ٚسٚد ث ٝایشاٖ ،ث ٝیضد  ٚوشٔبٖ سفش ٕ٘ٛد ،ث ٝاحتیبربت صستطتیبٖ سسیذٌی  ٚثٔ ٝستٕٙذاٖ
وٕه ٔبِی وشد .ػذٜای اص رٛا٘بٖ صستطتی سا اص یضد  ٚوشٔبٖ ثب خشد خٛد ث ٝتٟشاٖ ثشد ،دس آ٘زب
ٔذسسٝای تأسیس ٕ٘ٛد  ٚث ٝآٖٞب تؼّیٓ داد .پس اص چٙذ سبَ و ٝایٗ رٛا٘بٖ تؼّیٕبت ٔزٞجی ٚ
ٔؼّٔٛبت آٖ صٔبٖ سا آٔٛختٙذٔ ،ذاسسی دس یضد  ٚوشٔبٖ ثٙب وشد  ٚآ٘بٖ سا ث ٝأش تذسیس ثب حمٛق
وبفی ٌٕبسد (آرسٌطستٔ .)101 -103 :1358 ،ب٘ىزی ثشای تأٔیٗ سفب ٜصستطتیبٖ ایشاٖ تالش
ثسیبس وشد .آتطىذٜٞب  ٚدخٕٞٝب سا ٔشٔت  ٚثشخی سا ٘یض اص ٘ ٛسبخت .صیبستٍب ٜصسرٛع (پبسس
ثب٘ )ٛدس حٛاِی یضد سا تؼٕیش ٕ٘ٛد .صستطتیبٖ ثب ایٙى ٝدس ٔزٞت آ٘بٖ وطتٗ ٌب ٚحشاْ استٌ ،ب ٚسا
٘زس  ٚدس آٖ صیبستٍب ٜرثح ٔیوشد٘ذٞ .بتشیب ِٛحی ٍ٘بضت  ٚدس ٕٞبٖ صیبستٍب٘ ٜػت وشد  ٚدس ایٗ
ِٛح رثح ٌب ٚسا ٕٔٛٙع ِ ٚؼٙت وشد .دس آٖ صٔبٖ صستطتیبٖ دس یضد  ٚوشٔبٖ اص سِذس ٚ ٜوُطتی (ِجبس
 ٚوٕشثٙذ ٔخػٛظ صستطتیبٖ) استفبدٕ٘ ٜیوشد٘ذ ٔ ٚب٘ىزی آٖٞب سا تطٛیك ث ٝپٛضیذٖ ایٗ اِجسٝ
ٕ٘ٛد  ٚثٕٝٞ ٝی آ٘بٖ اص پ َٛخٛد سذس ٚ ٜوطتی داد .صستطتیبٖ ایشاٖ ث ٝدِیُ سختیٞب  ٚفطبسٞبیی
و ٝثؼذ اص دٚساٖ غفٛی ثش آ٘بٖ ٚاسد ٔیآٔذ ،ثسیبسی اص آداة  ٚسس ْٛخٛد سا فشأٛش وشد ٜثٛد٘ذ
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 ٚسس٘ ْٛىٞٛیذ ٜسا و ٝثب آییٗ آ٘بٖ ٔٙبفبت داضت ،ارشا ٔیوشد٘ذٔ .ب٘ٙذ ٘پٛضیذٖ سذس ٚ ٜوطتی،
قالق دادٖ صٖ ،وطتٗ ٌب ... ٚ ٚؤ ٝب٘ىزی آداة  ٚسس ْٛغحیح دیٗ سا ث ٝآٖٞب یبدآٚسی وشد
(ضٕٟشدآٖٟٔ .)622 -624 :1363 ،تشیٗ وبسی ؤ ٝب٘ىزی ثشای صستطتیبٖ ایشاٖ ا٘زبْ داد ،ثشداضتٗ
ثبس رضی ٝاص دٚش آ٘بٖ ثٛدٔ .ب٘ىزی ثب ٕٞشاٞی سفیش اٍّ٘یس دس ایشاٖ اص ٘بغشاِذیٗ ضب ٜتمبؾبی
ِغ ٛرضی ٝسا وشد و ٝثبالخش ٜدس سبَ ٞ 1299زشی لٕشی فشٔبٖ ِغ ٛرضی ٝغبدس  ٚاص ٘ٛسٚص 1261
خٛسضیذی (ٞ 1300زشی لٕشی) صستطتیبٖ ایشاٖ اص پشداخت رضیٔ ٝؼبف ضذ٘ذ .ثب وٕه ٚ
سإٙٞبییٞبی دٔٚیٗ ٕ٘بیٙذٜی ا٘زٕٗ اوبثش غبحجبٖ پبسسی« ،ویخسش ٚری خبٖ غبحت» ،دس اٚاخش
پبدضبٞی ٘بغشاِذیٗ ضب ،ٜا٘زٕٙی دس یضد دس حذٚد سبَ  1279خٛسضیذی ثشای سسیذٌی ث ٝوبسٞبی
داخّی صستطتیبٖ ،تحت ػٛٙاٖ ا٘زٕٗ ٘بغشی صستطتیبٖ یضد ثٙیبٖ ٟ٘بد ٜضذ و ٝثؼذٞب ث ٝا٘زٕٗ
صستطتیبٖ یضد تغییش ٘بْ داد .ا٘زٕٙی  ٓٞثٕٞ ٝیٗ تشتیت ثب وٕه ایٗ ٕ٘بیٙذ ٜدس وشٔبٖ تطىیُ
ضذ(آرسٌطست .)126 -127 :1358 ،دس سبَ ٔ 1918یالدی دس ثٕجئی ،ا٘زٕٙی ثب ٘بْ «ا٘زٕٗ
صستطتیبٖ ایشا٘ی» ثٙٔ ٝظٛس سسیذٌی ث ٝاحتیبربت ایشا٘یبٖ سبوٗ ثٕجئی  ٚوٕه دس سا ٜثٟجٛد حبَ
ثشادساٖ خٛد دس ایشاٖ تطىیُ ضذ٘ .خستیٗ الذاْ ایٗ ا٘زٕٗ ،تأسیس دسٔبٍ٘ب ٚ ٜداسٚخب٘ٝی «سش
ستٗ تبتب» ،پشٚسضٍب ٜپسشا٘ٝی ٔبسوبس  ٚسپس ایزبد ٙٞشستبٖ رٟبٍ٘یشی دس ضٟش یضد ثٛد وٞ ٝش س،ٝ
دس آٖ صٔبٖ ثسیبس الصْ  ٚدس پیطشفت  ٚآسبیص صستطتیبٖ ٔؤحش ثٛد٘ذ .الذأبت دیٍش ایٗ ا٘زٕٗ
ضبُٔ :تأسیسبت فشٍٙٞی ٔبسوبس دس ضٟش یضد ثب وٕهٞبی «پطٛتٗ دٚسبثبی ٔبسوبس» و ٝضبُٔ
دثستبٖ  ٚدثیشستبٖ پسشا٘ ٚ ٝدختشا٘ ٚ ٝاحذاث ثشد سبػت ٔیثبضذ ،احذاث دثستبٖٞبیی دس
سٚستبٞبی یضد ،وٕه ث ٝچبح ٘ ٚطش وتبةٞبی ٔزٞجی  ٚغیش ٜثٛدٕ٘ .بیٙذٜی ایٗ ا٘زٕٗ دس ایشاٖ
«سشٚش ِٟشاست» ثٛد (ِٟشاست.)9 -25 :1335 ،
٘تیزٝ
صستطتیب٘ی و ٝثشای سٞبیی اص ظّٓ  ٚفطبس اػشاة ٔزجٛس ث ٝتشن سشصٔیٗ خٛیص ضذ٘ذ ،سشصٔیٗ-
ٞبیی سا ا٘تخبة وشد٘ذ و ٝثب فش ًٙٞآ٘بٖ ٘ضدیىی داضت ٝثبضذ .ثٟتشیٗ ا٘تخبة ثشای آ٘بٖ ،سشصٔیٗ
ٙٞذ ثٛد .ث ٝایٗ دست ٝاص ٟٔبرشیٗ صستطتی و ٝدس سٛاحُ ٙٞذٚستبٖ البٔت ٌضیذ٘ذ ،پبسسیبٖ ٙٞذ
ٌفت ٝضذ .صستطتیبٖ ،حّٕٝی اػشاة ث ٝایشاٖ سا ٔبِ٘ٙذ حّٕٝی اسىٙذس ٔیدا٘ستٙذ  ٚث ٝایٗ أیذ وٝ
ایشاٖ ،دیٍش ثبس اص صیش یٛؽ فشٔبٖثشداسی ثیٍبٍ٘بٖ سٞبیی ٔییبثذ  ٚآ٘بٖ ثبس دیٍش ٔیتٛا٘ٙذ ثٝ
سشصٔیٙطبٖ ثبص ٌشد٘ذ ،دس  ٕٝٞحبَ استجبقطبٖ سا ثب ٔی ٟٗخٛد حفظ ٕ٘ٛد٘ذ .اص سٛی دیٍش،
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پبسسیبٖ پس اص سبَٞب البٔت دس سشصٔیٗ ثیٍب٘ٔ ٚ ٝطىالتی و ٝدس آٖ سشصٔیٗ ٌشیجبٍ٘یشضبٖ ثٛد،
ثشخی اص وتت  ٚآداة دیٙی خٛد سا اص دست داد٘ذ  ٚدس ثشٌضاسی ٔشاسٓ ػجبدی خٛد دچبس
سؤاالت فشاٚاٖ ٌشدیذ٘ذ .دس ایٗ صٔبٖ ثب آٌبٞی یبفتٗ اص حبَ ثشادساٖ صستطتی خٛد دس ایشاٖ ،اص
آٖٞب وٕه خٛاستٙذ  ٚایشا٘یبٖ ثشای وٕه٘ ،سخٝیی اص وتبةٞبی دیٙی ٔٛرٛد سا ثشای آ٘بٖ
فشستبد٘ذ ٔ ٚشاسٓ ٔزٞجی سا ث ٝآٖٞب یبدآٚس ضذ٘ذ ..سبَٞب پس اص ایٗ سٚیذادٕٞ ،یٗ ٚؾؼیت ثشای
صستطتیبٖ ایشاٖ پیص آٔذ .ث ٝدِیُ اصدیبد سختیٞب  ٚفطبسٞبیی و ٝاص دٚساٖ غفٛی ٝتب لبربس ثش
پیشٚاٖ صستطتی دس ایشاٖ ٚاسد ضذ ،صستطتیبٖ ضٕبس صیبدی اص وتبةٞبی ٔزٞجی خٛد سا اص دست
داد٘ذ ،دس ثشٌضاسی ٔشاسٓ ٔزٞجی دچبس اضتجب ٚ ٜسشدسٌٕی ضذ٘ذ ٚ ٚؾؼیتطبٖ سٚص ث ٝسٚص
اسفٙبنتش ٔیضذ .دس ایٗ ٍٙٞبْ ثٛد و ٝپبسسیبٖ ث ٝیبسی آ٘بٖ ضتبفتٙذ  ٚثب وٕهٞبی ٔبِیٔ ،زٞجی ٚ
فشٍٙٞی خٛدٚ ،ؾؼیت آٖٞب سا ثٟجٛد ثخطیذ٘ذ .ثٙب ثش ایٗ اٌش ایٗ سٚاثف ضىُ ٍ٘شفت ٝثٛد ٚ
صستطتیبٖ ث ٝیبسی پبسسیبٖ ٕ٘یضتبفتٙذ؛ ربٔؼ ٝپبسسیبٖ اٌش  ٓٞتذأ ْٚییبفت ،آداة  ٚسٗٙ
صستطتی سا ٕ٘یتٛا٘ست حفظ وٙذ .اص قشف دیٍش ،اٌش پبسسیبٖ ثؼذ اص آٖ ث ٝدستٍیشی صستطتیبٖ
ایشاٖ ٕ٘یآٔذ٘ذ ،چ ٝثسب و ٝدیٍش احشی اص ایٗ الّیت ٔزٞجی دس ایشاٖ ٚرٛد ٘ذاضت .أب ٞش دٚ
ربٔؼ ٝثب دسایت  ٚفذاوبسی  ٚحفظ سٚاثف ٔؤحش دس حفظ ویص صستطتی ٘مطی ٔ ٟٓایفب ٕ٘ٛد٘ذ .دس
ایٗ ثیٗ ث ٝاحتٕبَ فشاٚاٖ ٔشاسٓ ٔزٞجی پبسسیبٖ ٙٞذ و ٝث ٝقٛس ٘بٔحسٛس اص فشٙٞ ًٙٞذی تأحیش
پزیشفت ٝثٛد ،دس ٔشاسٓ ٔزٞجی صستطیبٖ ایشاٖ تغیشاتی ایزبد ٕ٘ٛد و ٝثب تٛر ٝث ٝاص دست دادٖ
ثشخی وتت ٔزٞجی دس آٖ صٔبٖ ،تطخیع ایٗ تأحیش وبس آسب٘ی ٘جٛد .ثشای آٌبٞی اص ایٗ ٔٛؾٛع ٚ
ٔیضاٖ تأحیشیپزیشی ثبیذ ث ٝپژٞٚصٞبیی دس ایٗ ساثك ،ٝدس دٚسٜٞبی ٔختّف ثپشداصیٓ .ثب ایٗ ٚرٛد،
سٚاثف دٚسٛی ٝپبسسیبٖ ٙٞذ  ٚصستطتیبٖ ایشاٖ دس دٚسٜای و ٝاحتٕبَ ا٘حكبـ وبُٔ ایٗ ویص ٔی-
سفت ،ساثكٝای ٔخجت ٛٔ ٚرت پبیذاسی صستطتیبٖ  ٚتذا ْٚویص ثبستب٘ی صستطتی ثٛد ٜاست.
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 .4ثٟشأی ،احسبٖ ،فزَىگ ياصٌَای ايعتایی ،دفتز وخغت ،تٟشاٖ :ا٘تطبسات ثّخ1369 ،
 .5پٛسداٚٚد ،اثشاٞیٓ،ایزاوشاٌ ،ثٕجئی :ا٘تطبسات ا٘زٕٗ صستطتیبٖ ایشا٘ی1295 ،یضدٌشدی
(ٔ 1938یالدی)
 .6تطىشی ،ػّیاوجش  ٚوزجبف ،ػّیاوجش ،درآمذی بز شزایط اجتماعی سرتشتیان یشد اس
تأعیظ علغلٍی صفًی تا پایان پادشاَی شاٌعباط ايل (.ٌ 907-1038ق)ٔ ،زّٝ
فش ،ًٙٞصٔستبٖ ،87غع155 -181
 .7تطىشی ،ػّیاوجش ،ريیکزد حکًمت بٍ سرتشتیان در عُذ واصزی ،تحمیمبت تبسیخ
ارتٕبػی پژٞٚطٍب ٜػّ ْٛا٘سب٘ی ٔ ٚكبِؼبت فشٍٙٞی ،سبَ د ،ْٚضٕبس ٜا ،َٚثٟبس ٚ
تبثستبٖ  ،1391غع25 -51
 .8حىٕت ،ػّی اغغش ،ريابط َىذ لذیم ي ایزان باعتاویٔ ،زّ ٝدا٘طىذ ٜادثیبت ،ضٕبس،3 ٜ
سبَ پٙزٓ ،فشٚسدیٗ  ،1337غع.1-7
 .9خٛسضیذیبٖ ،اسدضیش ،فزَىگ سرتشتی :یاديارٌ عٍ َشار عال فزَىگ سرتشتی ،تٟشاٖ:
ا٘زٕٗ صستطتیبٖ تٟشاٖ1384 ،
 .10صیٙبِیٔ ،حٕذثبلش ،وجیشی ،سیذتمی ،پارعیان َىذ در اشعار لصٍ عىجان ،ثٟبسستبٖ سخٗ
(فػّٙبٔ ٝػّٕی-پژٞٚطی ادثیبت فبسسی) ،سبَ ٞفتٓ ،ضٕبس ،17 ٜثٟبس  ٚتبثستبٖ ،1390
غع .181-196
 .11ضٕٟشداٖ ،سضیذ ،تاریخ سرتشتیان پظ اس عاعاویان ،تٟشاٖ :ا٘تطبسات ساستی1360 ،
 .12ضٕٟشداٖ ،سضیذ ،تاریخ سرتشتیان فزساوگان سرتشتی ،تٟشاٖ :ا٘طبسات فشٞٚش1363 ،

فصلىامٍ مطالعات شبٍ لارٌ سمغتان 4931

 .13غشٚیٟٔ ،ذی ،ريابط ایزان ي َىذ بز مبىای ريایات ملی آریاییَای مشزق بٍ يیضٌ
شاَىامٍ فزديعی ،ثشسسیٞبی تبسیخی ،ضٕبس ،3 ٜسبَ د ،1354 ،ٓٞغع.119-154
 .14وبیثبس  ٚآسٕٛسٗ  ٚثٛیسٔ ،شی ،دیاوت سرتشتیٔ ،تشرٓ :فشیذ ،ٕٗٞٚ ٖٚتٟشاٖ:
ا٘تطبسات ربٔی1384 ،
ِٟ .15شاست ،سشٚش،یادوامٍ پشًته ديعابای مارکار ،ثٕجئی :ا٘تطبسات سبصٔبٖ رٛا٘بٖ
صستطتی ثٕجئی  ٚا٘زٕٗ ایشاٖ ِیً 1335 ،یضدٌشدی
ٟٔ. .16شآفشیٗ سؾب ،معبذ عکایی تاکغیال ،فػّٙبٔٔ ٝكبِؼبت ضج ٝلبس ،ٜسبَ د ،ْٚضٕبسٜ
س ،ْٛتبثستبٖ ،1389غع 144-123

