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  چکیده
موبد نام عمومی پیشوایان زرتشتی است. این واژه که پیش از ظهور زرتشت نیز رایج بوده، در فارسی 

) آمده و به مرور زمان تبدیل به موبد شـده  moghu) و در اوستا مغو(moguباستان به صورت مگو(

معه به شمار آمده و در بطن اجتماع ي جااست. در ایران باستان موبدان همواره یکی از مراتب برجسته

ي ملی ایران نمود یافته اسـت و بـه   العاده داشتند. این امر به خوبی در مشهورترین حماسهنفوذي فوق

حدي اهمیت دارد که با بررسی نقش و جایگاه موبدان در شاهنامه، چگونگی ارتباط دین و حکومـت  

ر شاهنامه، منحصر به اجراي مناسک دینـی و  شود. خویشکاري موبدان ددر ایران باستان مشخص می

اي دارند، هم از نظـر علمـی   ي کشور اختیارات گستردهها نیست. این طبقه هم در ادارهروایت داستان

هاست. برخـی از کارکردهـاي موبـدان    ي آنسرآمد زمان خویش هستند و هم تعلیم و تربیت به عهده

ها از دید محققـان پنهـان مانـده بـود کـه بـا       ر جنگداري دهمچون نظارت بر امور اقتصادي و پرچم

بررسی ابیات شاهنامه اطالعات خوبی در این زمینه به دست آمـد. شـایان یـادآوري اسـت موبـد در      

ي موبد در شاهنامه توسع شاهنامه اطالق عام است و همیشه به معناي عالم دینی زرتشتی نیست. واژه

ها کوشد کنشدر این مقاله می هردمند به کار رفته است. نگارندمعنایی یافته و گاهی به معناي دانا و خ

  و سلسله مراتب موبدان را با توجه به شاهنامه بازنماید.

  فردوسی. ایران باستان، شاهنامهفرهنگ، ، سیاست، دین، خویشکاريموبد، هاي کلیدي: واژه
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  مقدمه
رفتند و حتی پیش از ظهور شمار میموبدان از مهمترین مراتب اجتماعی در ایران باستان به     

 در) moghuدر اوستا به صورت مغو( ي موبدواژه زرتشت پیشوایی مذهبی مردم را به عهده داشتند.
زمان  ر) آمده وبه مرو(magupat(پهلوي) مغوپت هفارسی میان در ) وmoguباستان مگو( فارسی

   )21: 2ج 1380،(پورداوودتبدیل به موبد شده است.
هاي کشور بودند و آداب و رسوم دینی همچون آیین تطهیر و قربانی وبدان، نگهبان آتشکدهگرچه م   

ها مدرس، مورخ، طبیب و منجم کردند اما وظایف آنان منحصر به امور مذهبی نبود. آنرا اجرا می
هاي مهم کشور دخالت داشتند. این نفوذ و پایگاه برجسته به حدي اهمیت گیريبودند و در تصمیم
برخی از پژوهشگران، بررسی وضعیت فرهنگی ایران باستان بدون در نظر گرفتن  داشت که به عقیده

ملی ایران نمود  هاي موبدان  به تمامی در مشهورترین حماسهپذیر نیست. کنشجایگاه موبدان امکان
حال  آورد.شماربه موبدان ترین منابع دربارهتوان شاهنامه را یکی از کاملیافته است، تا جایی که می

فردوسی در  ؟گیردها چه اموري را دربرمیشود که هر یک از این کنشمطرح می هااین پرسش
آیا با بررسی خویشکاري موبدان در  و دیگر آنکهها تحت تأثیر چه منابعی بوده است؟ بازتاب آن
  در این مقاله  ؟دست یافتها در ایران باستان توان به سلسله مراتب و نظام طبقاتی آنشاهنامه می

  ها پاسخ دهد.کوشد تا حد امکان به این پرسشمی
 اند همچون شرح شایان یادآوري است مطالعه آثاري که به مقوله دین در ایران باستان پرداخته

 دانشنامه ایرانو  هاي اوستافرهنگ نامها، ویسپرد، یشتها)، هاي مختلف اوستا(گاتپورداوود بر بخش
جهان و  هاي ایران باستاندیناز مري بویس،  زرتشتیانو  تاریخ کیش زرتشتاز هاشم رضی،  باستان

تاج ، ، نامه تنسر به گشنسباز هنریک ساموئل نیبرگ هاي ایرانیدیناز گئو ویدن گرن،  معنوي ایرانی
ره وضع ملت، دولت و دربار در دوهاي سن به ویژه دو کتاب وي با ناماز جاحظ، آثار کریستین

از تورج دریایی،  تاریخ و فرهنگ جامعه ساسانی، ایران در زمان ساسانیانو  شاهنشاهی ساسانی
نقش مذهبی «ها ماننداز احمد تفضلی و برخی مقاله جامعه ساسانی، سپاهیان، کاتبان، دبیران و دهقانان

» در فرهنگ ایران زمینمغان و نقش آنان «خانی و امیدواري، از قلعه» و اجتماعی مغان در ایران باستان
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از احمد تفضلی، براي » کرتیر و سیاست اتحاد دین و دولت در دوره ساسانی«از مصطفی ذاکري و 
ها در ایران باستان تا حدي مفید است. گرچه اغلب این آثار به آشنایی با آیین مغان و کارکردهاي آن

ها محدود به موبدان دست آمده از آن اند یا اطالعات بهچنان که باید نپرداختههاي موبدان آنکنش
  1 عهد ساسانی است.

  اجراي امور کشوري و لشکري .1
تـدبیر و اجـراي امـور کشـوري و لشکــري اسـت.       موبدان در شـاهنامه،   يشکاریخو مهمترین      

  پردازیم:ها  میشود در ذیل به تفصیل به این کنشبندي میبیشترین کنش موبدان در این قسمت طبقه
  شاهان نشیو گز دیئأت -الف     

. بنـابر اسـناد   نشـاندند یشاهان را بر تخـت مـ   ،ینید ندگانیباستان موبدان به عنوان نما رانیا در       
کار به  نیا یاما پس از مدت کردیرا مشخص م عهدیپادشاه خود ول ،یساسان يدوره لیدر اوا ،یخیتار

ـ گذاشته شد (در یبزرگان کشور و موبدان زرتشت يعهده تـاریخ و تمـدن   در کتـاب   ).19: 1383،ییای
گزیدند، زیرا تا ظاهراً هیچ یک از شاهان این سلسله جانشین خود را برنمی«آمده است:  ایران ساسانی

توانست شاهی را خلع کند یا جانشین نشست. وي میداد، شاه به تخت نمیرضایت نمی 2موبدموبدان
شاهنامه کامالّ نمود  یخیتار يدوره در فهیوظ نیا). 237:1331نفیسی،»(زداردقانونی او را از سلطنت با

کـه  یهنگـام  ژهیشـاهنامه بـو   در. اسـت  یساسان يمعتبر دوره هايتیمطابق با روا يو تا حدود افتهی
؛ ردگییعهده مبه یبی خاص ـانتخاب شاه را به ترت يفهموبد وظیـموبدان ست،یشاه مشخص ن عهدیول
ـ ا ریتـدب  يو بزرگان دربار برا ماندیم شاهیب رانیا نییاز مرگ فرا پس    مشـکل نـزد موبـدان موبـد      نی
  )390نوشت: ی/ پ8:(جندیبرگز یرا به شاه ستهیشا يو فرد دیکار بجو يتا چاره روندیم

و  ریاردشـ  يدر مـاجرا  ،بابکـان  ریاردش ریو وز یساسان يموبد معروف دورهموبدان گرانخوار،        
با توجه بـه متـون    يدارد. و یاساس یمملکت، شاپور، نقش يندهیآ نیدختر اردوان و زاده شدن جانش

 ،موبد که در شاهنامه آمده نیداستان ا 3است. یبزرگ عصر ساسان یهمان تنسر، روحانیقین ی بهخیتار
پـس از کشـتن اردوان و اسـارت     ریموبدان در آن عصر اسـت. اردشـ   اریاز قدرت و نفوذ بس ياهمونن

بـرادران خـود، کـه در بنـد شـاه       کی. دختر اردوان به تحرردیگیم يرا به همسر يپسرانش، دختر و
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شـود و بـه   یبه قتل برسـاند. شـاه از مـاجرا آگـاه مـ      نیزهرآگ یشاه را با جام ردیگیم میهستند تصم
در بطـن خـود دارد.    يکه همسر شاه نوزاد ابدییدهد. اما موبد درمیموبد فرمان کشتن او را مموبدان
خود بـرده و   يو او را به سرا چدیپیسرم يماند از کشتن و نیکه شاه بدون جانش نیا میاز ب نیبنابرا

که هنـوز صـاحب فرزنـد     نیگذرد و شاه از ایها مسال. بنددیم ییراه را بر هر گونه احتمال و بدگو
دارد و او یرا کرده بود پرده از راز پنهان برمـ  يروز نیچنی نیبشیکه پ رینشده نگران است. وز يپسر

-یب ی،گنجشودیشگفت زده م اریخبر بس نیا دنیکند. شاه با شنیرا از وجود فرزندش شاپور، آگاه م
خود  یپادشاه نینگ نها نقش کنند. همچنیرا بر سکه يدهد نام ویم مانو فر بخشدیم ریبه وز شمار
ي هاي مورخان قرون اولیهکتاباختالف در  یداستان با اندک نیا ).204 -196 :6سپارد(جیم يرا به و

ذکـر   ینوري و غررالسیر ثعالبیدي األرب ابن قتیبهنهایۀ ،تاریخ بلعمی ،تاریخ طبريون چاسالمی  هدع
ها تا حـد زیـادي شـبیه    ها خداینامه است روایت آني این کتابجایی که مأخذ همهشده است. از آن

تـرین روایـت بـه شـاهنامه در کتـاب      دیـک زچه در شاهنامه آمده، متفاوت است، اما نر و با آنیکدیگ
  .أثر بوده استن متزآرسد فردوسی به طور مستقیم امده که به نظر میآي اردشیر بابکان کارنامهلوي په
از درگذشـت بهـرام    پـس   ؛نندینشـ یکه به اصرار موبدان بر تخت مـ  مینبییرا م یشاهزادگان زین گاه  

هفته با  کی ،يپاك را ي. سرانجام موبدندنشییفرزندش بهرام بهرام، چهل روز به سوگ م زیاورمزد ن
 دیشـا ) 266 :6: (جندیفشرد تا شاهزاده سوگ وانهد و بر تخت بنشـ یم يپردازد و پایاو به  چالش م

ـ مان بهرام اول قـدرت ز که در ز ،باشد یساسان يبزرگ دوره یروحان ر،یموبد همان کرت نیا در  يادی
کـه   یشاه ساسان نیخود، به ا يهاهبیدر کت ریکرت«دربار داشت و توانست فرزند او را بر تخت نشاند. 

راد، راسـت،   ونچ یدهد و او را با صفات ینشان م یخاص يعالقه دیبه سلطنت رس یدر زمان نوجوان
 یمنجـ «که لقب ياست به طور اریهم بس ریکرت کند. ارادت بهرام دوم بهیم شیستا کوکاریمهربان و ن

شـاپور   رضای). به نظر عل731: 1370،یتفضل»(دیافزایم» موبد اورمزد« او  یرا به لقب قبل» روان بهرام 
 - نی). بنـابرا 90: 1382 ،ییایاسـت(در  دهکر ياریبه سلطنت  دنیرا در رس]مدو[بهرام  ریکرت ،يشهباز

له أمسـ  نیبر بهرام دوم هم ریشاید یکی از دالیل نفوذ کرت -باشد ریموبد همان کرت نیکه ا یدر صورت
 باشد.
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ـ     يبرا یشینما يصحنهگور نیز  بر تخت نشستن بهرام  يماجرا    يانـدازه یاعمـال قـدرت و نفـوذ ب
انتخاب شـده امـا    يعهدیاز درگذشت پدر، به ول شیپ است. هر چند بهرام  یکومتحموبدان در امور 

فـرد مناسـب،    نشیگز يبرا و ندیآیشاه گرد هم م نشیگز يو برا رندیپذیرا نم يو ینیجانش بدانمو
هـاي مختلـف بـا تأییـد     . سرانجام بهرام پس از گذراندن مراحل و آزمـون نندینشیسه روز به بحث م
  )611-609: 6نشیند(ج موبدان بر تخت می

  )455: 7شود:(جیسپرده مموبد و خردمندان به موبدان4ردانبا حضور  يعهدیمنشور ولحتی   
. پس از درگذشت رندگییحکومت را به دست م يوبدان خود ادارهــم در شاهنامه، زین یاهگ   

 يچندبه نیابت از شاپور خردسال،  است،  دربار موبدکه موبدان يشهرو ،ینرس زدـاورم ران،یپادشاه ا
ي و اداره رسد يتا شاه نو به مرد،  دهدیراند و جهان را با داد و دهش سامان میفرمان م بر کشور

  .)291: 6(جحکومت را به دست گیرد: 
  

  گذاريتشریفات تاج -ب     
 را اجـرا به تخت نشستن شـاهان   فاتیتشرموبد دربار، به ریاست موبدان موبداندر ایران باستان،      
 نیدوم جانش وشیمرگ دارپس از «: سدنوییم زمینه نیدر ا یکی از مورخان مشهور یونانی. کردندیم

هنگام بر تخت نشسـتن بـه دسـت مغـان و      دیکه با ینییانجام آ يدوم به پاسارگاد رفت برا ریاو اردش
موبد دربار تاج بر سر پادشـاه  موبدانمراسم این  يابتدا در). 193: 1339(پلوتارك، »ردیموبدان انجام گ

سوم  يسدهبر آن باور است که در آغاز » گذارياجت« يمقاله در يشاپور شهباز رضایعل«گذاشت. می
.م) 428-420(در زمـان بهـرام پـنجم    کهتا آن کردندیم گذاريشاهان خود تاجمیالدي پنجم  يتا سده

 سیو تقـد  ریرسم را به تطه نیا رییتغ شهبازيشد.  تهموبد بر سر او گذاشبه دست موبدان تاج شاهی
بـه دسـت    يگذارانجام تاج رایهم دارد. ز يگرید لیدال رییتغ نیاما ا ،داندیمربوط م يگذارتاج نییآ

 یساسـان  یدر شاهنشـاه  یاعتبار روزافزون آنان و گسترش سلسـله مراتـب زرتشـت    لیبه دل انیروحان
بـه همـراه    را از مالزمـان  یفهرست ي. شهبازشدیمهرگان برگزار م ایدر نوروز  يگذارتاج نییاست. آ
ـ (در »کرده است هیته یبر اساس شاهنامه و منابع اسالم ،نییآ نیاز ا ،قینسبتاّ دقی فیتوص  :1383 ،ییای
112.(  
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نشاند و تاج بـر  موبدان موبد دربار با همراهی سه نفر از خردمندان، شاه را بر تخت می شاهنامه در   
 یشـاهان ساسـان   گـذاري مراسم تـاج  يدرباره تنسر ينامه در )648 -645: 409/ 6(ج :نهدسرش می
 شیفرو نهند و اصناف اصحاب مراتب به مقام خـو  ریو در آن شب به بارگاه تاج و سر«... آمده است:

زادگـان شـود و   دولت به مجلس پادشاه ي) و اکابر و ارکان و اجلهربدانیموبد با هرابده(ه ستند،یفروا
شـدند شـما    یفالن بن فالن راض یبه ملک کهی: مالدیبلند بردارد و بگو انگجمله صف زنند... موبد ب

زاده را بردارند و بر تخت نشانند و تاج بر سر او و بشارت باد شما را، آن پادشاه دیاقرار ده زین قیخال
  ). 88: 1354،ينویم»(نهند

اي را در حضـور موبـدان و بزرگـان    خطبههنگام جلوس  یشاهان ساسان ،یبنابر منابع دوران اسالم   
هـا کـه   خطبه نیا ياصل پهلودادند. یخود اندرز م اطاعت از فرمانبه ها را کردند و آندربار ایراد می

از آن  هـایی بخش ایخالصه  یدر منابع اسالم یول ستیدر دست ن شدینوشته م راناحتماالً به قلم دبی
را  جلـوس او  يخطبه ،در آغاز سلطنت هر شاه ینقل شده است. فردوس یفارس ای یعرب يبه ترجمه

هـا  خطبـه  نیا رو احتمال داردها را نقل کرده است. از اینثعالبی نیز به اختصار این خطبهآورده است. 
پس از بر  زین روزیپ بالشِدر شاهنامه  ).238: الف1378 ،ی(تفضل بوده است زین يپهلوي نامهدر خدای

شـاهان،   نیـی کـه در آ راچـ ) 12 :7(ج :داردیمـ  رحـذر ببه شاه  یاحترامیتخت نشستن موبدان را از ب
بایست نسبت به پادشـاه فرمـانبرتر   موبدان می نیااست. بنابر يدارنهاي شاه نشانه دیطاعت از فرمانا

ـ موبدان ارزش ز يبودند که برا یهم کسان ستهباشند. در مقابل، پادشاهان شای ـ قا يادی بودنـد و در   لی
بـا موبـدان    يگـذار ر مراسم تاجدگر، بزه زدگردیکه چشم داشتند؛ چنان شها را پیامور نظر آن يهمه
چـون از فرمـان موبـدان     و گرچه سـرانجام  )361 :6:(جندیها به کنکاش ننشبندد که جز با آنیعهد م

  گر نام نهادند.سرپیچی کرد وي را کشتند و بزه
  رسانیپیام -ج      

-ي پیـام نیـز وظیفـه   ر شاهنامه. دموبد بودند زیحکومت ن رانیپادشاهان وسف يژهیو فرستادگان        

کـه زو طهماسـپ بـه    یهنگـام  ي موبدان اسـت؛ ها به عهدهرسانی چه در هنگام صلح و چه در جنگ
شـوند:  مور رسـاندن مـژده مـی   أبـران بـه ریاسـت موبـد، مـ     مـژده  شـود، ینوذر انتخـاب مـ   ینیجانش
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و گـزارش   ننـد ینهان او را بب ياهفرستد تا گنجیم »دیک«را نزد شاه هند یموبدان زین اسکندر)323:6ج(
    )26 :6دهند:ج

هاي جنگی و میانجیگري بین دو لشکر نیـز از وظـایف موبـدان در شـاهنامه     رد و بدل کردن پیام     
کنند که اگرتاج از ایرج نستاند به است؛ سلم و تور موبدي خردمند را با این پیام نزد فریدون روانه می

  )110: 1ایران حمله خواهند کرد:(ج
  دادرسی -د     

 يشاهان در برابر و یگاه یکشور بود. حت تالقضایموبد در حکم قاضموبدان یعصر ساسان در       
 يبزرگان کشـور  يههم زی). در شاهنامه ن238: 1331،یسینف(کردندیزانو زده و به گناه خود اعتراف م

-نزد موبدان انیسپاهکه چنان کنند.یمراجعه م موبدموبدانبه مشکل خود به  یدگیرس يبرا يو لشکر

 یکسان ياز همه ،يگذارپس از تاج نیز بهرام گور.  )526 : 6(ج کنند:یم هیاز بهرامشاه گال ،موبد آمده
/ 6:(جنـد یایموبـد ب نـزد موبـدان   یدادخـواه  يخواهد بـرا یها را از کشور رانده است، مآن زدگردیکه 

روز بزرگ موبدان  کیبود که پادشاه  نیچن یدادخواه نیارسم «است: آمده تاجدر کتاب )  106:423
ها کـه از پادشـاه مـتظلم هسـتند از آن     تا جار زنند آن فرمودیو م دنشانییم رانیدب را خوانده با بزرگ

 »سـت نشیم خود در برابر موبد  انیبرخاسته و با مدع گاه شاهنشاه از جايآن ؛سو شوند کی بهجمع 
  ).  202: 1328( جاحظ، 

  رایزنی -ل  
ي امـور بـا   فکري با پادشاه بـود، بـویژه در همـه   یکی از مهمترین کارکردهاي موبدان مشاوره و هم   

در موبـد  موبـدان نقـش   تیـ اهم يدربـاره  الملـل و النحـل  مؤلف کتاب . شدیموبد مشورت مموبدان
او  یاوامـر و نـواه   ،يو از مطـاو  يملوك به مطاوعت او منقاد بودند: «سدنوییشاهان م يرگیمیتصم
  .)179: 1350 ،ی(شهرستان» کنند نیسالط میکه تعظچنان ؛بودند یو به احترام او ساع يننمودند تجاوز

در  یکه شـاهان حتـ  ؛ چنانبا پادشاه است یزنيکارکرد موبدان مشاوره و را نیشاهنامه بارزتردر      
شـبانه روز را بـه    چهـار بخـش   از یزمـان  زین زیپرو خسرو کنند؛یها مشورت مامور با آن نیتریجزئ

  )242 : 8(ج مشاوره با موبد اختصاص داده است:
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سـپس موبـدان نظـر خـود را      رسد ویکشورها در حضور موبدان به اطالع شاه م گرینامه سران د     
 دختـرانش  از یکـ یازدواج  شنهادیبر پ یروان، مبن نیبه نوش نیخاقان چ يکه نامهچنان کنند؛یاعالم م
  )3001 -2099: 261/ 7جشود: (یدر جمع موبدان و ردان خوانده م ران،یبا شاه ا

 جنگ یازده رخ درکنند. فکري  و رایزنی میموبدان در میدان جنگ نیز با شاهان و پهلوانان هم     
که به  دیگویکاووس به موبدان م گر،ید ينبرد در)8: 4کند:(جیمشورت م شیبا موبدان خو خسرویک

  )240: 2دارد:(جیاو را بر حذر م رود و موبد یم ابیبه جنگ افراس ییتنها
  مأمور دیوان عرض -ن

بنابر اسناد . « با موبدان است زیبه کار سپاه ن یدگیعرض و رس وانید تیولؤمسدر شاهنامه،      
» کرددید و شماره میها را سان میپرداخت، آنتاریخی، این دیوان بیستگانی لشکریان را می

: 3(ج سامان دهند: يکند تا به سپاه و یمور مأموبدان را م خسرویک). در شاهنامه 232:1331(نفیسی،
  )101: 7(جکند:یعرض م وانیول دؤرا مس ي به نام بابکموبد زیروان ننینوش ).11
  مشارکت در میدان نبرد -و    

ـ            ي ي سـپاه ایـران در دوره  ارهموبدان در میدان جنگ نیز حضور فعـالی داشـتند. هـرودوت درب
هـا پـیش از شـروع درگیـري در     کردنـد. آن ها همراهی مـی نویسد: سپاهیان ایران را مغهخامنشی می

). در شاهنامه در رزم اسفندیار با ارجاسپ تورانی، 45:1378شدند(اوشیدري،ي جنگ حاضر میصحنه
)  در 217: 5کنـد:(ج جنـگ گـزینش مـی    گشتاسپ از بین موبدان و پهلوانان، دوازده هزار نفر را براي

ي موبدان به همراه دیگر سپاهیان هنگام حرکـت بـه سـوي میـدان جنـگ در پـیش       نبردي دیگر، همه
  )299: 5آرایند:(جگشتاسپ صف می

ها پرچمداري بود. بنابر شاهنامه، موبـدان درفـش جنـگ را    یکی از کارکردهاي موبدان در جنگ      
این پرچم که در ابیات مختلف درفش کاویـانی، اختـر کاویـان و درفـش     . «افراشتندپیشاپیش سپاه می

ترین یادگار نیاکـان بـه   که ارزندههمایونی نامیده شده، خاص پادشاه و سنبل پیروزي ایرانیان بود؛ چرا
ي شکوهمند این سـرزمین  داد که به گذشتهي مردم نشان میآمد و شاه با افراشتن آن به تودهشمار می
). نخسـتین بـار در داسـتان    249:1383(آبـادي باویـل،  » ی دارد و به پاسداري آن پایبنـد اسـت  دلبستگ

بند چرمین خود را بـر  ي آهنگر، پیشآید. در این داستان کاوهضحاك، سخن از این درفش به میان می
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) ، 69: 1دادگري بیوراسـپ بـه پـا خیزنـد(ج    خواند تا در برابر بینشاند و مردم را فرامیسر چوبی می
ي قابـل  امـا نکتـه   ) 70 :1نامـد(ج می   آراید و درفش کاویانی سپس فریدون آن را به زر و گوهر می

  است: 5ي پنج موبدتوجه در شاهنامه، حمل این درفش به وسیله
  برافراشتند اختر کاویان   همان پنج موبد از ایرانیان

  )243: 2(ج              
آور صلح و دوستی بودند، پس نماد صلح و افتخار که موبدان پیامروي باشد شاید این کارکرد از آن   

شد. نگارنده با وجود بررسـی متـون مختلـف پهلـوي، فارسـی و      ها افراشته میایران باید به دست آن
ي این کاربرد موبدان نیافت و تنها منبعی که به این مسأله اشاره کـرده، شـاهنامه   اي دربارهعربی، نکته

یز قابل تأمل است. احتماالً این تعداد به تقدس عدد پنج در برخی ادیان ارتباط دارد؛ است. عدد پنج ن
پنج در بسیاري از ادیان از جمله اسـالم و مسـیحیت   « ،راز اعدادي آنه ماري شیمل در چنانکه به گفته

با  مقدس است. در مانویت نیز عدد پنج تقدس خاصی دارد و پنج عنصر نور(آتر،باد،آب،نور و آتش)،
ي روحـانی،  هاي پنج تایی چون پنج درجهپنج عنصر تاریکی در تقابلند. همچنین در این دین از گروه
: 1388شـیمل،  »(آیـد کنند سخن بـه میـان مـی   پنج یار خداي زنده و پنج فرشته که ارواح را جمع می

ابع مکتوب بوده جایی که فردوسی در سرودن شاهنامه، تحت تأثیر من). به نظر نگارنده از آن122-131
  است احتمال دارد در این زمینه(تقدس عدد پنج) متأثر از منابع مانوي بوده است.

در شـاهنامه موبـدان در میدان نبرد بر عملکرد لشکـریان و پیشبرد جنگ نظارت دارند. در داستان     
-طوس میموبدي در گیراگیر نبرد به  -هاي کین خواهی سیاوشي جنگدر ادامه -کاموس کشانی

ي ناگهانی سپاه )افراسیاب نیز از بیم حمله131: 3گوید که پشت سر او هیچ جنگجویی نیست:(ج
  )101: 3کند که با یاري موبدان، از لشکر محافظت کند:(جایران، به سپهساالر خود پیران  توصیه می

  مالزمت شاه و پهلوان -ه
 یآنـان را همراهـ   زیشاهان و شاهزادگان بودند بلکه در سفرها ن نینشنه تنها در دربار، هم موبدان     
رهسـپار   يبـه سـفر   شـان کس که مالزم پادشاهان باشد و بـا ای نآ: آمده است . در کتاب تاجکردندیم

راه باشـد...   لیدل دباز شناسد و توان ریو قطع مسافت آگاه بود و منزل از مس احتیبه فن س دیبا ،گردد
آشنا و آگاه بـود؛ امثـال    انینیشیشناس باشد و با مکارم اخالق پعارف بود و مردمو به حال گذشتگان 
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بخوانــد  يو رســتگار يزگــاریدانــد ... و پادشــاه را بــه پره کــوهــا را نیهــا و مثــلســائره و داســتان
 يافـراد بـرا   نیصفات بودند سـزاورتر  نیا يموبدان که جامع همه نی). بنابرا95 -94: 1328(جاحظ،
  . آمدندیا شاه به شمار مب یهمراه

شـاهان و   يواال گـاه یو پا يقـدرت معنـو   ينشـانه  زیموبدان، بیش از هر چ الزمت. مشاهنامه در    
 مـالزم  يکه موبـد  ندیبیم يروخوب یفرزندش زال را به صورت جوان ،ایسام در رواست؛  هلوانانپ

را  نـام ده موبد نیکرفتن به بارگاه رستم  يکند برا یم هیبه بهمن توص زین اریاسفند )169 :1(جاوست:
ها، با آن یزنیرا تعداد موبد، افزون بر نیرسد به همراه بردن اینظر م به)320: 5با خود همراه کند: (ج

  به خاندان رستم باشد. گشتاسپنشان دادن شکوه و جالل  يو برا ینییآ کاري
، نـام موبـذان   بابکـان  ریکارنامگ اردشـ در «همراه شاهان و بزرگان بودند؛  ز،یدرشکارگاه ن موبدان    

ملتزمـان رکـاب شـاه در موقـع      فیدر رد ،و اندرزبد واسپوهرگان مهشت رانیسپاهبذ، دب رانیموبذ، ا
او را  گـاه یـر چنخ موبـد بهـرام گـور در    زیـ ). در شاهنامه ن156:1345سن،نیستی(کر »شکار آمده است

ـ و فر دیاز جمش ییهاسرور خود داستان يدر طول راه  برا کند ویم یهمراه ـ روا دونی  کنـد:  یمـ  تی
 کین یروش ياو مقام شاه، در مواجهه با هر مسأله تیحفظ امن يسفرها موبدان برا نیا در)445 :6(ج

اي از تـدبیر و  داستان دیهی که به یک سخن خراب شد و به دیگر سخن آبادان، نمونه. نندگزییرا برم
  )452-445: 6ورزي موبدان در مواجهه با مسایل است(.جخرد
. منـوچهر  سـپارند ي شـاه گـوش مـی   ایشاهان بـه وصـا   یلحظات زندگ نیدر واپس یحتموبدان       
-یفرا م تیوص ياست، موبدان را برا يسرا گریهنگام رفتن به د شنودیشناسان مکه از ستارهیهنگام
  ).  277 :1ج(:خواند
  اقتصادينظارت بر امور  -ي

اول از  يدولـت در درجـه   داتیداشت. عا یکشور قانون خاص یاتیسازمان مال یساسان يدر دوره    
 ی. در کتاب شاهنشـاه شدیم نی) تأمتیو سرگز تیسرانه (گز اتی(خراگ) و سپس مالیاراض اتیمال

بودنـد و در مشـاغل    يول نظـارت بـر معـامالت اقتصـاد    ؤمسـ  نیموبدان همچن«آمده است:  یساسان
 يکه با عنـوان مـغ از دوره   مهرهایی شمار فراوانِ کردند.یها خدمت مدر شهرها و آتشکده یگوناگون
ـ ا تیـ اهم انگریمانده، ب یباق یساسان ـ دسـتگاه د  مقـام در  نی اقتصـاد آتشـکده   ی و دولتـ  يسـاالر وانی
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 يدهو بـاژ و خـراج بـر عهـ     يدنظارت بر معامالت اقتصا زیدر شاهنامه ن). 132: 1383،ییایدر(»است
-یمـ  نیخود مع یپادشاه يهانیسرزم يهمه ي) عادالنه برااتی(مالیتیروان گزنینوش؛ موبدان است
 :7ج( شودیآورده و به موبد سپرده م وانیباج و خراج هرچهار ماه به د نیا .ستم نرود یکند تا بر کس

 اتیـ مال مانـده یکـه باق  دیگویها مخواند و به آنیممردم را فرا ياز شاهنامه، کسر گرید يدر جا )95
به مرزبانـان   يادر نامه زین زدگردی )108 : 7ج(دیمحاسبه کرده خواهد بخش وانیها را که موبد در دآن

 باژ و نیسپس موبدان ا ،کاردان به دربار بفرستند يکه خراج امسال را با موبد خواهدیها متوس از آن
  .)447 -446 8:(جدهندیاز آن را به گنجور شاه م يانسخه ،ثبت کرده يخراج را در دفتر

  ها  . برگزاري آیین2
 ها و رسیــدگی به مسـایل مذهبی است. اینیکی از کارکردهاي موبدان در شاهنامه، اجراي آیین      

  یفوظا
  عبارتند از: 

  آداب آتشکده -الف      
از ظهور زرتشت نیز معابدي به پرستش اختصاص داشت ولـی  آید که پیش از ابیات شاهنامه برمی    

که کاووس دسـتور  )؛ چنان73-71: 1.ج1338معین،»(اندتصریح نشده که این معابد همان آتشکده بوده
  )   104:1374دهد براي موبد بزرگ معبدي بسازند: (فردوسی،می
پادشاه کیانی نسبت داده شـده  ها به گشتاسپ، در متون حماسی و تاریخی ساخت یا تجدید آتشگاه   

). در شاهنامه نیز پس از ظهور زرتشت، گشتاسپ موبدانی را به اطراف 176: 1368سن،است(کریستین
: 5هاي مختلفی را برپا کرده، مردمان را به دین بهـی دعـوت کننـد:(ج   دارد تا آتشکدهکشور گسیل می

آوردنـد. در  وز و اعمال مذهبی را بـه جـا مـی   ي رگانهي مقرر پنجها، روحانیان ادعیه). در آتشکده81
در دست و برخوانـدن  8گرفتن برسم7و زمزم،6شاهنامه، مراسم نیایش با آداب خاصی چون خواندن باژ

ست آرایـد و بـه سـوي    گاه که بـه جنـگ قیصـر لشـکر مـی     همراه است. خسروانوشیروان آن9زند و اُ
رسد، به نماز بردن از اسب خویش پیـاده  میي آذرگشسپ شود، چون به آتشکدهآذرآبادگان روانه می

جویـد و  (یکی از مراتب روحانی در دین زرتشتی) براي آیین نیایش باژ و برسم می 10شده، از دستور
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و  11ي مینـويِ زنـد و اوسـتا را بـه آواي نیکـو بخوانـد. در ایـن هنگـام رد        دهد که موبد نامهزمان می
  ). 127: 7زنند:(جاك میافتند و جامه چپیش او به خاك می12هیربد

بنابر شاهنامه پس از اجراي مراسم نیایش، تقدیم هدایا بـه موبـدان مرسـوم بـود؛ کسـري نیـز در           
پردازند، که در پیشگاه آتش به نیایش میبخشد و موبدان در حالیآذرگشسپ به موبدان زر و سیم می

  ) 282: 7ستایند:(جبه زمزم، شاه را می
شد. در  کتاب رسوم دینی و تطهیر از گناه نیز توسط موبدان در آتشکده انجام می آموختن آداب و      

ها، غسـل تعمیـد مـردم و توبـه     نیز یکی از وظایف روحانیان در آتشکده تاریخ و تمدن ایران ساسانی
). در داستانی از شاهنامه هم، موبــدي را با بـاژ و برسـم   25: 1331گناهکاران ذکر شده است(نفیسی،

رسم و آیین زرتشت را به دختر شاه هند، سـپینود،   -به فرمان بهرام گور -بینیم که بایدآتشکده میدر 
رسد منظور از ). به نظر می59: 6که به تازگی همسر شاه شده بیاموزد و او را با آب پاك تطهیر کند:(ج

ایض مـذهبی از  که آموختن آداب و رسوم دینـی و اجـراي فـر   جا همان هیربد است؛ چراموبد در این
   13وظایف هیربدان بود.

  آیین ازدواج -ب     
ي مغان زروانـی  پیوند ازدواج در میان اقوام آریایی، امري مقدس و قابل احترام بود و به وسیله        
  و      

). این پیوند پس از ظهـور زرتشـت   74 -72: 1388شد(سلطانی،با تشریفاتی خاص برگزار میمیترایی 
آمـده اسـت:    ي ایرانـی در روزگـار پـیش از اسـالم    خـانواده را حفظ کرد. در کتـاب  نیز تقدس خود 

ــه   « ــه، وظیف ــرار مقدس ــین اس ــاآوردن واپس ــه ج ــاح و ب ــین نک ــزاري آی ــتی برگ ــان زرتش ي روحانی
ي مراحـل ازدواج حضـور دارنـد و بـدون     ). در شاهنامه نیز موبدان در همه277: 1373مظاهري،»(بود

: 1کنـد:(ج گیرد. زال پیش از ازدواج با رودابه از موبدان نظرخواهی مینمیها پیوندي صورت تأیید آن
: 1کننـد:(ج ) پسران فریدون براي خواستگاري دختران شاه یمن موبدانی را با خویش همـراه مـی  204
100(  

اي به مـادر روشـنک از او   کنند. اسکندر در نامهي شوهر میي خانههمچنین عروس را با موبد روانه  
  ).5: 6واهد دخترش را به همراه موبد اصفهان به دربار وي روانه کند(جخمی
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خواهـد کـه پیمـان    ي موبدان است. رستم نیز از موبـدي پرهنـر مـی   برقراري عقد ازدواج بر عهده    
رسد منظور از پیمان در این بیت، )به نظر می187: 1381ازدواج وي و تهمینه را برقرار کند: (فردوسی،

). 379: 1374نامنـد(عفیفی، گیران مـی است که زرتشتیان ایران آن را پیمان و اندرز گواه پیمان همسري
پیمـان  «هاي دوران ساسانی عنـوان  که به زبان پهلوي است، یکی از عقدنامه زند خرده اوستادر کتاب 
یـن  یافته است. در بخشی از این متن، روحانی زرتشتی، پیمان ازدواج را مطـابق آیـین و د  » کدخدایی

اهورامزدا بر تو گواه باد!مهر، سروش، رشن راست... برتـو  «گوید: زرتشت اجرا کرده، از زبان داماد می
 1386(آموزگـار،  » گواه باد! فروهر زردشت سپیتمان بر تو گواه باد! و من که هیربدم بر تو گـواه بـاد!  

  ).297الف: 
) به 28: 6کند:(جشاه یمن ازدواج میاسکندر هم مطابق رسم و آیین مسیح در حضور موبدان با دختر 

  رسد در این بیت موبد به معناي روحانی مسیحی است!نظر می
کـه  تخطی از قانون ازدواج نیـز گنـاهی نابخشـودنی اسـت؛ موبـدان دربـار منـوچهر پـس از  ایـن           

آورد، سـه روز از دیـدار وي سـرباز    خسروپرویز، شیرین را بدون رسم و راه، به مشکوي خویش مـی 
کنند. خسـرو کـه توانـایی مخالفـت بـا      اي اعتراض خود را به شاه اعالم میزنند و سپس در جلسهمی

  ).265:  8خواهد که پیوند آن دو را بنابر آیین برقرار کند:(جموبد میموبدان را ندارد از موبدان
  آداب سوگواري -ج       
ان اشاره نشده، اما چند بار نالـه و  هرچند در شاهنامه به طور صریح به چگونگی سوگواري موبد      
هـاي شـاهنامه آمـده اسـت:     نام گرفته است. در یادداشـت » خروش مغانی«ها قراري قهرمان داستانبی
» اي منسوب بـه مغـان اسـت   خواندند و آن نوحهخروش مغانی آوازي است که هنگام سوگواري می«

و سرودهایی که مردم در سوگ سـیاوش   نیز نوحه، زاري تاریخ بخارا). در 156: 1380(خالقی مطلق،
  ). 29: 1351خوانند، رسم گریستن مغان نامیده شده است (النرشخی،می

  کند:مطابق شاهنامه فریدون پس از کشته شدن ایرج به دست سلم و تور چنین سوگواري می
  ز هر دام و دد، برده آرام و خواب       خروش مغانی و چشمی پر آب

  )124: 1(ج            
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انگیز است. به نظر مؤلف، شاید این ي زار و حزن، خروش مغانی کنایه از نالهي باستاننامهبنابر     
: 4. ج1383جا باشد که خروش مغان نام آهنگی در خنیاي کهن ایرانی است (کزازي، کاربرد از آن

اي هرا نام یکی از گوشه ]مغان[نیز خروش ي شناخت موسیقی ایرانیزمینه). مؤلف کتاب 500
  کند:). در شاهنامه بیتی این نظر را تأیید می148-144: 1361موسیقی ایرانی دانسته است(جنیدي، 

  نخستین خروش مغان درگرفت       زن چنگ دربر گرفتزن چنگ
  )492: 6(ج                           

ـ       ر روي یـک  ظاهراً مغان در ایران باستان هنگام سوگواري مراسم خاصی داشتند. در حال حاضر ب
ي ساسانی، تصویري از این مراسم را در اختیار داریـم کـه تصـویر    کاري مربوط به دورهقاب برجسته

دهد. گروه سوگواران نیز پشت سر او مشغول یک موبد زرتشتی را در حال پرستاري از آتش نشان می
جایی از شـاهنامه   ). در99-98: 1383ضربه زدن با کارد واشیاي تیز به سر وروي خود هستند(دریایی،

خواهد براي برادرش که به دست شیده کشته شده سوگواري کنند و به نظر نیز افراسیاب از موبدان می
  )215: 4رسد مراسم خاصی مدنظر اوست:(جمی

  هاي کهن. راوي و کاتب داستان3
ي همان دیباچهبینیم. فردوسی در هاي کهن میگاهی در شاهنامه، موبدان را در نقش راوي داستان     

) گـاهی  12: 1کنـد: (ج هاي شاهنامه اشاره میاثر خویش به نقش موبدان در حفظ و گردآوري داستان
) در 436: 8کنـد:(ج ي باسـتان(خداینامه) روایـت مـی   ها را به طـور مسـتقیم از گفتـه   نیز، موبد داستان

) برخـی از  118: 2نـد:(ج کي داستان رستم و سهراب، دهقان از قول موبـد داسـتان را نقـل مـی    مقدمه
  ).304: 7اند:(جآغاز شده» چنین گفت موبد«ها نیز با عبارت داستان

دهقانان و موبـدان کـه   «گوید: می» سرایی شفاهی و شاهنامهبدیهه«ي جالل خالقی مطلق در مقاله     
ها و آن هـم  دهد به هیچ روي ناقالن شفاهی داستانهاي شاهنامه را به آنان نسبت میفردوسی داستان

اي در ردیف دانشمندان و اهل تألیف و اند، بلکه طبقهگرد نبودهي دورهاز نوع نقال، گوسان و سراینده
هـاي نخسـتین از پهلـوي بـه عربـی و      اند و بیشتر آثار تاریخی، علمی و ادبی که در سدهتصنیف بوده

ها خود در انتقال فرهنگ ساسـانی بـه   هاي آنان بوده است و آنفارسی ترجمه شده، متعلق به کتابخانه
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عربی و فارسی به عنوان مترجم و مؤلف سهم بزرگی داشتند. در آثار عربی و فارسی آن زمان هم نـام  
ــیاري از آن ــه  بسـ ــه در مقدمـ ــت؛ از جملـ ــا هسـ ــاهنامههـ ــاهنامه ي شـ ــوري و شـ ي ي ابومنصـ

هقانـان سـه طبقـه از راویـان     گوسـانان، موبـدان و د  «). به بیان دیگـر  154:1381امیدساالر،»(فردوسی
گـردي بودنـد کـه    دانـان دوره کهن بودند، با این تفاوت که گوسانان، شـاعران و موسـیقی   هايداستان
» خواندندها را همراه با ساز و آواز میهاي حماسی عاشقانه و غیر ایرانی را به یاد داشتند و آنداستان
در «هـا بودنـد.   ن، هم گردآورنـده و هـم کاتـب آن   ). اما دهقانان و موبدا111و 75الف: 1378(تفضلی

هاي دهقـان  ي بایسنقري از چند تن به نامهاي شاهنامه از جمله شاهنامهپیشگفتار برخی از دستنویس
ي یزدگرد شهریار نام رفته است، ولی این موبد زمان یزدگرد سوم و رامین بندهدانشور، فرخان موبدان

). در 14:1386خالقی مطلق،»(اند نه گوساناشند، گردآورنده و مؤلف بودهها اگر واقعاً تاریخی هم بنام
-ي تفسیر آن را از حفظ مـی ي اوستا و ترجمههاي پهلوي هم غالباً از موبدانی یاد شده که همهکتاب

کـه مـدونان   دانستند. همین توجه به روایات، سینه به سینه تا دوران پس از اسالم ادامـه یافـت؛ چنـان   
هاي حماسی ایران، مانند فردوسی عالوه بر روایات مکتوب خداینامـه از روایـات   ا و داستانهاسطوره

-ي خود درایـن بـاره مـی   ). نولدکه با تیزهوشی ویژه13الف:1378جستند(تفضلی،شفاهی نیز بهره می

 کـه در حقیقـت  نویسد که گویا خود این داستان را شـنیده، در حـالی  فردوسی غالباً چنان می«نویسد: 
  ).13:1387خالقی مطلق،»(خوانده بود

  . مرجعیت علمی4
: 1345سن،نیستی(کرند زمان خود آگاه بود يها علوم و دانش ياز همه انیباستان، روحان رانیدر ا     
نگـار فـراوان   نامـه سـال  مغان و موبدان آموزگـار، مـدرس، مـنجم، پزشـک و     انیدر م ن،یبنابرا .)142

بـر   احاطـه  لیـ برخوردارنـد و بـه دل   یعلم يدر شاهنامه، موبدان از مقام واال ).93:1350بود(حکمت،
 بیـ موبـدان را بـه ترت   یعلمـ  يکارکردهـا  .نـد یآ یمـ  به شمار یمختلف، مرجع معتبر علم يهادانش
   کرد: يطبقه بند ي ذیلگونه هفتتوان به در شاهنامه، می کردادی یفراوان
  تعلیم و تربیت -الف
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 نیسـت یبـود (کر  انیدر انحصار روحان یتا عال ییباستان آموزش و پرورش از سطح ابتدا رانیا در      
رزم و  نییتا آ سپرند یفرزندان خود را به موبدان و ردان دانا م ارانیدر شاهنامه شهر .)142:1345سن،

موبـدان انـواع    ي،دربـار  يهـا در آموزشـگاه  ژهیبو. ندیو فرهمند بارآ مجورز یو مردان اموزندیبزم را ب
 یمختلف يهاآموزند. زال، دانشیمختلف را به شاهزادگان م يو هنرها يفنون جنگاور یها، حتدانش

: 1(جردیـ گیرا ازموبدان فرا مـ  یو پهلوان یو فنون رزم يسوارکار ،ینیعلوم د ،یهمچون ستاره شناس
گـر) را فـرا   بزه زدگردیپدر( يوــخ يکه ونیوبدان از ترس اــم ،از زاده شدن بهرام گور پس). 181
 زي نیـ سـپارند. و ی، منذر، م منیخردسال را به شاه  يو سرانجام شاهزاده نندینشیبه مشاوره م رد،یگ

شـکار   ،يریخردسال دب يخواند که به شاهزادهیرا فرا م یموبدان ،شودیکه بهرام هفت ساله میهنگام
  ).370 -369 :6: (جاموزدیرا ب یو فنون رزم

 ،وجود داشـت. در شـاهنامه   یخاص يلشکر، برنامه يروین نیمأت يبرا ر،یاردش یدوران پادشاه در    
کنـد.  یم مختلف رهسپار یبه کودکان، به نواح یآموزش فنون رزم يرا برا یموبدان ،یشاه ساسان نیا

ها آن نهزارتهنگام جنگ، با هر  و در وندندیپیرسند به لشکر شاه میکان به سن بلوغ مدکو نیا یوقت
ـ رزم ا یاز چگـونگ  انـه یشود تا به طـور مخف یهمراه م انیجواز کارآگاهان و نهان يموبد جوانـان   نی
 .)214 :6:(جابدی یآگاه

  در مجالس را افراد یموبدان بود، ارزش علم يبر عهده تیو ترب میاز آن جا که تعل نیهمچن   
متنی موسوم به پندنامک زرتشت، جوان ایرانی در . بنابر )66: 1338 ن،ینمودند(معیم نییاهان تعش

). 1345،439،سنگرفت(کریستینبیست سالگی مورد امتحـان دانشمندان، هیربدان و دستوران قرار می
مطابق شاهنامه این آزمون علمی بود و هر یک از موبدان براي سنجش دانش و خرد شاهزادگان و 

خواهد تا یم شیخوي دانا ریروان از وزنینوش کهانکرد؛ چنپهلوانان جوان، پرسشی را مطرح می
  )448 :7(ج :نداوفرزندش، هرمزد فرا خي آزمون علمی موبدان و ردان را برا

 نیهم در)247: 1شود:جیم شیانجمن موبدان آزما يجا ازسورود و درآنیبه دربار منوچهر م زین زال
ـ سـازمان جوانـان آر   « باستان آمده اسـت:  رانیدر ا ياریکتاب آرمان شهر در نهیزم ـ و نییآ،ییای  ياژهی

ـ  انیـ رانیکرد. درواقـع نـزد ا  یبرگزارم انیجنگجو يو ورود عضو تازه برا رشیهنگام پذ  يگونـه  کی



 ١٧

زال  یپهلـوان  شیزمـا که آچنان؛ بلوغ وجود داشت ي) براي(موبدینید يگونه کی) و ی(پهلوان ییایدن
  ).95: 2535/ 1355(کناوت، »اوست يفکر يهاآزمون از استعداد کیهمراه با 

  پزشکی -ب
 آمـد مـی شـمار در ایران باستان، علــم پزشکی در سطحی باال قرار داشت و دانشی اهورایی   به       

ـ را انیرانیا نیسه گونه طبابت در ب یبه طور کل .بودند یروحان ياز طبقه معموالً زیپزشکان ن. بـود   جی
ـ ) ی(روان پزشـک یو افسـون پزشـک   یپزشـک  اهیگ ،یها با عنوان کارد پزشکاز آنکه  شـده اسـت    ادی

هـا پزشـکان   بنابر اوستا روحانیان از پزشکی سر رشته داشتند و برخـی از آن  ).855: 1380،ی(سرکارات
  ).280: 1.ج1346(رضی،14ماهري بودند

طبابـت موبـدان در    يجلـوه  نیاسـت. بـارزتر   یپزشـک  زیموبدان درشاهنامه ن يکارکردها از یکی    
رودابـه   مانیزا. است افتهینمود  ران،یا یمل يقهرمان حماسه نیترشاهنامه در زاده شدن رستم، بزرگ

او  ییدارو اهانیخواند تا با گیرا فرا م يموبد مرغیس يهیزال به توص نیست، بنابراین سریم یبه سادگ
درمان کنـد.   مرغیزخم را با دارو و پر س يآوردن بچه از بطن مادر، جا رونیکند و پس از ب هوشیرا ب

 در موبـدان  )267 :1:(جزدیـ آمیهم مـ  در ییو اهورا ینیزم یپزشک (سزارین)نهیدر واقع درعمل رستم
گـر، موبـدي او را مومیـایی    . پس از مرگ یزدگرد بـزه دارند زمهارتیمردگان ن ییایموم شاهنامه درفن

  )389 :6(جکند:می
  . بنابر متن کهن دینکـرت نیز  ودـباستان ب رانیدر ا یپزشک جیرا يهاوهیاز ش یکی یدرمان روان     
. در )371:2387] آسرونی[است] روان پزشـکی اسـت(قادري،  يپزشکی که زیر[مجموعه] ازبخش[آن 
مراسم و مناسک مخصـوص،   يچون اجرا ییها وهیاز ش مارانیدرمان ب يموبد برا مانیروش حکاین 

ـ و يهـا نیـی آ يبرگزار         و افسـون اسـتفاده    هیـ اوراد، ادع خوانـدن  نیمچنـ و ه یو پـالوگ  ریـ تطه يژهی
-بزه زدگردي یماریب يماجرا در یدرمان يوهیش نیدر شاهنامه ا .)858 :1.ج1380،یکردند(سرکاراتیم

اسـت و پزشـکان از درمـان آن ناتواننـد.     ؛ از بینی این شاه ساسانی خـون جـاري   است افتهیگر نمود 
  )386 :6جداند: (ي شفابخش و استغاثه به درگاه خدا میپزشک موبد تنها راه درمان را سفر به چشمه

  خوابگزاري-ج   
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به طور «هاي باستانی که پیوندي تنگاتنگ با حاکمیت تقدیر دارد، خوابگزاري است.یکی از آیین    
هاي آن پیشگویی ي فردوسی نمودي گسترده دارد که یکی از جلوهاسهي تقدیر در حممایهکلی بن

). هرودوت در تاریخ 460:1379واحددوست،»(ي موبدان خوابگزار استرخدادهاي آینده به وسیله
ي سرانجام جنگ دیده بود تعبیر کند که چگونه مغان رویایی را که خشایارشا دربارهخود روایت می
دهد؛ ضحاك یم يشاهنامه، در داستان ضحاك رو ییشگویپ نینخست). 245: 2.ج1375کردند(بویس،

و او را کشان و دوان به کوه دماوند  ندیآیگاوسار م يبا گرزه یکه سه جنگ ندیبیدر خواب م یشب
جان جرات  میاز بها آن خواندیافکند و موبدان را فرا میم ضحاكخواب لرزه بر اندام  نیبرند. ایم
نهد و به ضحاك یم شیپگام  رك،یبا نام ز نادلیب يکه موبدنید، تا انخواب ضحاك را ندار ریتعب

و ي خوابی اندوهگین ازمشاهده يگر،کسرید يجا رد ).61: 1کند:(جیفرجام شومش را گوشزد م
  )168 :7(ج :رندینهان برگپرده از  خواهدیم شود و از موبدانیآشفته م

  شناسیستاره -د     
ـ بـا اخترگو  یداشت و شاهان ساسـان  يانقش برجسته ینیبو طالع ییباستان اخترگو رانیدر ا        انی
ـ در(کردنـد یداشتند انجام دهنـد مشـورت مـ    میکه تصم ییو کارها ندهیآ يدرباره ). 211: 1383 ،ییای
-خبـر   ندهیاز آ ستندینگریل بود، چون به آتش مقدس مأمغان تف ياز هنرها«: سدینویسن منیستیکر

 یکـ . ی)172: 1345سـن،  نیستی(کر »گرفتندیطالع م جهیزا ینجوم يهاحساب يلهیادند و به وسدمی
از  احـوال سـتارگان اسـت؛ منـوچهر     ياز رو ییشـگو یپ زیـ موبدان در شاهنامه ن یعلم ياز کارکردها
ازدواج بـه   ینـ یبطـالع  يبزرگـان، بـرا   زین یگاه )177 :1خواهد تا اختر زال را واکاوند:(جیموبدان م

ـ  را خواند تـا سـرانجام ازدواج زال و رودابـه   یکنند. سام موبدان را فرا میموبدان مراجعه م  ینـ یبشیپ
  )209 :1کنند:(ج

ـ که موبدان اخترشناس به اسـکندر از پا چنان؛ کنندیم ینیب شیموبدان زمان مرگ شاهان را پ یحت  انی
       شیرا از سراسـر جهـان بـه دربـار خـو      موبـدان  زیـ گـر ن بزه زدگردی)119 :6ج(دهندیخبر م يکار و

  )385 :6(ج: ابندیخواند تا زمان مرگ او را دریم
  معماري -و          
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 نیکه سـاختن چنـ  چرا ؛موبدان است يبر عهده زیبلند و باشکوه ن يبناها يمطابق شاهنامه معمار     
. افراسیاب براي ساختن گنگ دژ، موبـدانی را  دیطلبیم یروزگار باستان، دانش خاص در ییهاعمارت

)در این بیت نیز منظـور از موبـدان هنـد و روم، دانشـمندان و     1058:237/ 4آورد:(جیاز هند و روم م
  خردمندان این کشورهاست.

 ياز حملـه  يریجلـوگ  يرا از گرد جهان فـرا خواننـد و بـرا    یدهد که موبدان یفرمان م زین يکسر   
  کند:. و موبدي باتجربه بر ساخت آن نظارت میبلند برآورند يادشمن باره
  کرد ــوارید ـشیهمــه پ ـابـانیب                  ـوبـد برآن کار کــردـم ـریپ یکـی 

  )342 :7(ج                                
-از شاه می که مهندس رومیدر جاي دیگر موبدان معمار، بر ساخت ایوان مدائن نظارت دارند؛ چنان 

  ) 289: 8خواهد موبدي باتجربه را همراه با تعدادي کاردان به کارگاه بفرستد(ج
  مناظره  -ه

گذاران هاي دینی با بدعتهاي موبدان که به خوبی در شاهنامه منعکس شده، مناظرهیکی از کنش    
مـل اسـت.   أي تشایستهاز جمله مناظرات » موبد و مزدك«  و» مانی و موبد« کوتاه  يدو مناظره است.

و مزدکـی)   15مانویـت (هـاي دینـی ایـران باسـتان      ترین جنـبش گذاران بزرگها که با بنیاناین مناظره
  ي قدرت روزافزون موبدان در عصر ساسانی است.چیز نشان دهندهر بیش از ه ،صورت گرفته

دیالوگ، چون  هاي گفتاريهاي شاهنامه در قیاس با دیگر گونهبسامد مناظرهشایان یادآوري است     
کـه   -خوانی بسیار اندك است. زیرا مناظره بـر خـالف گفتگـو   نگاري و مرثیهنیایش، رجزخوانی، نامه

از آن فرهنگ عصراستبداد و انحطاط است. در این شگرد زبانی طرف  -مربوط به عصر عقالنیت است
-جنبه ،لی هم صورت می گیردو نتیجه از پیش تعیین شده است. اگر جدا  مورد پذیرش نیست، دیگر

خواهند دیگري را ي صوري دارد. در مناظره طرفین دعوا هر یک بر حق بودن خود ایمان دارند و می
رو این شگرد زبانی سخت مورد بـی  منکوب کنند و در نهایت حقانیت خود را اثبات نمایند. از همین

  ).153:  1387مهري حکیم توس واقع شده است(فالح،
 .است16بخش کوچکی از داستان بلند پادشاهی شاپورذواالکتاف مانی و موبد، کوتاه ي نسبتاًهمناظر     

آیـد و  از چـین مـی   گري به نـام مـانی  صورتمرد  ،پس از سپري شدن پنجاه سال از پادشاهی شاپور
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جویـد  یابد و از او در گسترش دین خود یاري مـی شاه راه می مانی به خدمتد. کنادعاي پیامبري می
 ،کرتیـر همان به تصریح متون تاریخی موبدان موبد خود را که آید ي او برنمیاما شاه که خود از عهده
-را فـرو مـی   مـانی با سخنانی گزنده برهان خواند و کرتیر ، فرا میساسانی است روحانی بزرگ عصر

دهـد  گذار بوده فرمان مـی ثیرأموبد بر او نیز تشاه که سخنان موبداندارد. شکند و آیین او را خوار می
) 337 -335 :6ي شهر بیاویزنـد (ج براي عبرت دیگران بر دروازه او را پوست از تن مانی برکشند وو

آشکارا  کهچرا ؛است چشمه گرفتهضد مانوي سر گمان از منابع زردشتی و احتماالًگزارش فردوسی بی
 دهد.مانی را مستوجب مجازات نشان می

مردي دانشمند و سخنور بـه   18.در زمان پادشاهی قباد روي می دهد مزدك نیز ي موبد ومناظره   
رسد. پس و به وزارت می یابدمنزلتی می ،آیدنزد قباد می -آور آیین جدیدي استکه پیام –نام مزدك 
: بامداد یـک روز  کندگراید و نسبت به گفتار موبدان ناراستی پیشه می، به آیین مزدك میقباد از مدتی

خواهد با صد هزار مزدکی در هامون دیدار کنـد. شـاه   آید و از او میخود نزد شاه می پیروانمزدك با 
گوید : فرزند تو، کسري بر می برند. مزدك به قباد پذیرد و تخت او را از ایوان شاهی به هامون میمی

و بر پنج دیو رشک، کین، خشم ، نیاز و آز  که سر از راه بد بگرداند دین ما نیست  و باید تعهد بدهد
وي در  .خواهـد شود و از شاه پنج ماه فرصت میمزدك خشمگین می چیره شود. کسري از این سخنِ

-مـی را براي مناظره با مـزدك فـرا   »مهرآذر«و  »دادهرمزد«این مدت موبدان بزرگ زمان خود همچون 

بدان و مزدك براي مناظره در پیشـگاه شـاه حاضـر    رسد و موسرانجام مهلت مقرر به پایان می19خواند
کند تا جـایی کـه   شوند.در این مناظره، موبد با بیانی کوبنده مزدك را به بدعت در دین محکوم میمی

قباد مزدك را براي در پایان ماجرا، . شوندقباد و دیگر حاضران در جلسه، خواستار مجازات مزدك می
 )80-74 :7آویزد:(جك را به دار میسپرد و وي مزدمجازات به کسري می

ـ   هاي ویژهدر این دو مناظره از جابجایی موقعیت گوینده و شنونده و گفتمان ثیر أاي کـه تحـت ت
رو که حکیم توس در بخش تـاریخی شـاهنامه ماننـد نـاظمی     شاید ازآن ،مخاطبان باشد خبري نیست

کشد و برخالف بخـش  به رشته نظم میاست که رویدادها و وقایع آن عهد را براساس اسناد تاریخی 
هـا یعنـی   پهلوانی شاهنامه از فرایند تولید متن خبري نیست. همچنین حضور قهرمانان اصـلی منـاظره  

-گویا استبداد دینی موبدان که صدایی جز صداي خویش را برنمی ،مانی و مزدك بسیار کمرنگ است
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شود و فردوسی تنها به نقـل  مزدك نیز بازگو نمیي موبد و دهد. متن مناظرهها نمیمجالی به آن ،تابند
کند. هر دو مناظره محتـواي دینـی   اکتفا می ،آمیز استهایی سرزنشآخرین انتقادهاي موبد که پرسش

 -344:1386گیرند(سـرامی،  دارند و میان پیامبران نو و نمایندگان دین حاکم بـر جامعـه صـورت مـی    
345.(  
  نشست علمی -ي

دربار د با حضور موبدان دانشمن یعلم ییهاو نشست هاییهماددر دربار شاهان گربر شاهنامه ناب    
. گاهی نیز فرستادگان و  گرفتیقرار م و گفتگو مورد بحث یشد و مباحث علمیبرگزار م

با موبدان ایران به ، آمدند و با طرح سؤالهاي علمیدانشمندانی از هند و روم به دربار شاه ایران می
 -2هاي علمی با شاه نشست -1توان تقسیم کرد: ه  میوها را به دو گرپرداختند. این نشستگفتگو می

 يمربوط به دوره هاي علمی با شاهان،نشست شترهاي سفراي کشورهاي دیگر؛ بیپاسخ به پرسش
حضور داشتند و ساسانی، همیشه هفتاد موبداخردمند  پادشاهربار این د روان است. درنینوش یپادشاه

نیز  األربنهایۀي خطی .از یک نسخه)176: 7نشست(جها به مباحثه میشاه در زمان فراغت با آن
آید که در دربار خسرو به جز بزرگمهر بختکان، شاهپورِ موبدان موبد و یزدگرد دبیر، هفتاد میچنین بر

). 97-96: 1356/2536تن از دانشمندان دیگر هم به طور دایم در خدمت شاه بودند(محمدي مالیري،
موبدان دانشمند در  يارزش دانش و مقام واال انگریروان با موبدان، ب نینوش یمجلس علم فته

با  انیکه از روحان -ریدب زدگردیشاه،  ریموبدان موبد و وز ر،یمجالس اردش نیا درشاه است.  نیدربارا
هر بحث با  يابتدا. داشتند جمله بوزرجمهر حضور از موبدان دانشمند دربار يو همه -نفوذ دربار بود

در  کردند.یم هیخردمندانه ارا ییهاپاسخ گریو موبدان د ریموبدان موبد، دب شد ویسوال شاه شروع م
 یاخالق لیدانش، خرد و فضا يدرباره ،موبد دربار نیتربوزرجمهر، دانشمنداین میان سخنان 

مجلس  انیدر پا شاه دهد ویپاسخ م مانهیشاه و موبدان حک يهابه پرسش يدارد. و ژهیو یگاهیجا
روان با روایت هفت بزم نوشین األربنهایۀ . در)219 :7بخشد(جیشمار میب یگنج يهفتم به و

   ).45:1387ي ابن مقفع به تفصیل بیان شده است(خالقی مطلق،هاي بزرجمهر از نوشتهموبدان و پاسخ
هـا بـا دیگـر ملـل گشـوده      رابطه و داد و ستد اندیشهي ساسانی، آغوش ایران براي ایجاد در دوره    

 يمختلف به دربار آمده و بـرا  ياز کشورها یفرستادگان یگاه نیز شاهنامه در). 46:1383بود(دریایی،
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بهـرام   موبـد  یعلمـ  يفتگـو . گکننـد یرا مطـرح مـ   ییهـا پرسـش  ران،یسنجش دانش موبدان دربار ا
خردمنـد کـه از شـاگردان     يریـ داستان پ نیروم قابل توجه است. در ا صریق يو فرستاده گور(روزبه)
موبـدان   .کنـد یال مطرح مؤهفت سو  دیآیم رانیاست به دربار شاه ا یونانیبزرگ  لسوفیافالطون ف
کند و فرستاده یرا مطرح م یاالتؤموبدان موبد، س سپسدهد. یها پاسخ مخردمندانه به آن ،موبد دربار

  ).552 -545 :6(جماندیرماز پاسخ درومی 
هندوان  یابداع يهايکه از باز -شطرنج  يابا تخته ، راي،پادشاه هند يفرستادهدر داستانی دیگر    
ي این بازي داند که موبدان دربار شیوهآید و پرداخت خراج را منوط به این میمی انوشیرواننزد  -بود

 ينزد را ییایرا با هدا يو ،رواننی. سپس نوشردیگیمرا فرا يموبد دربار باز نیترخردمند را دریابند.
که از ابداعات  -ي بازي با نرد راخواهد نحوهاز موبدان راي میبوزرجمهر، بار اینکند. یهند روانه م
 زین آموزد. رايها میدریابند. پس از اظهار ناتوانی موبدان، بوزرجمهر بازي را به آن  -ایرانیان است

ها ).گفتنی است این داستان317-313: 7(جفرستدیم رانیبه دربار اي اریبس يایبر باژ، هداافزون 
  گویاي پیروزي علمی موبدان ایران بر موبدان هند و روم است. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گیرينتیجه
  ي فردوسی این نتایج به دست آمد:پس از بررسی کارکردهاي موبدان در شاهنامه     
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ها ها نیست آن. کارکرد موبدان در شاهنامه، منحصر به اجراي امور و مناسک دینی و روایت داستان1        .                    
هـا  دیـد و رایزنـی آن  ي امور با توجـه بـه صـالح   اي دارند و همهي کشور اختیارات گستردهدر اداره

مد زمـان خـویش   ها نیز حضور فعالی دارنـد، از نظـر علمـی سـرآ    گیرد .موبدان در جنگصورت می
هاست. برخی از کارکردهاي موبدان همچون نظارت بـر امـور   ي آنهستند و تعلیم و تربیت به عهده

ها از دید محققـان پنهـان مانـده بـود و بـا بررسـی ابیـات شـاهنامه         داري در جنگاقتصادي و پرچم
  اطالعات خوبی در این زمینه به دست آمد. 

ي طبقات روحانی موبد هستند روحانیان است. به بیان دیگر همهي موبد یک اطالق عام براي . واژه2
توان منظور از این واژه را دریافت.  بـراي نمونـه گـاهی هیربـدان     ها میو تنها از طریق دقت در کنش
اند در برخی از موارد نیز موبد به معنی فرد خردمند و باتجربه و یا روحـانی  آتشکده، موبد نامیده شده

  مسیحی است. 
مطابق شاهنامه موبدان در نظام اجتماعی خود داراي طبقاتی گوناگون هسـتند؛ البتـه بـا توجـه بـه      . 3

توان براي موبدان و طبقـات مختلـف   ابهاماتی که در معناي موبد و کاربرد آن در شاهنامه هست، نمی
این طبقات  ي گفتنی، این است که برخی ازروحانیان، سلسله مراتب مشخصی را تبیین کرد. تنها نکته

  است.  گونه بودهاین» موبدموبدان«که اند؛ چناناالطراف داشتهجایگاهی باالتر و کارکـردهایی جامع
ها استفاده کرده است، پاسـخی یافتـه   ي موبدان از آني تشخیص منابعی که فردوسی درباره. درباره4 

نیست و او از برخی منابع اینامه خدنشد، اما مشخص است که منابع فردوسی در این زمینه محدود به 
  به طور مستقیم استفاده کرده است.  ي اردشیر بابکانکارنامهدیگر مثل 
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  هایادداشت

شاهنامه  اتیاب اکثر حروف الفبا صورت گرفته است. نقل يتقدم و تأخر ذکرِ کارکرد موبدان بر مبنا .1
 جلـد  يهااز سمت راست شماره بیبه ترت تیمطلق است و در کنار هر ب یخالق يبراساس نسخه زین

در برخی از موارد  نیز  از تصحیح ژول مول و چاپ مسـکو اسـتفاده شـده     صفحه ذکر شده است.و 
  است.  

  »).موبد«دهخدا(ي روحانیت زرتشتی است باالترین درجهموبد، موبدان. 2

مـژده   ریبه ظهـور اردشـ  را بود تنسرنام که مردم  يزاهد یو فارس یعرب ،يمتعدد پهلو اتیروا بنابر. 3
ـ مشاور، معتمـد و وز  ر،یاردش دنیپس از به قدرت رس يو .دادیم کـه   دیگشـت و چنـدان کوشـ    او ری

عهـد   ياوسـتا  يبـه فرمـان شـاه، متـون پراکنـده      نیتنسـر همچنـ   نهادند. ریشاهان سر به فرمان اردش
 نکـرد ید ) از تنسـردر 7 -5: 1354،ينـو یم(سامان داد کرد و به آن  يآور(زند و اوستا) را جمعیاشکان
  .)25نام برده شده است(همان،  یزرتشت نیبار به عنوان زنده کننده د نیچند

بار در شاهنامه به  108نیز از لغات پرکاربردي است که به همراه مشتقات آن (ردي،ردان و ...)،  رد. 4

معنی حکیم، خواجه، پهلوان، دالور، بهادر، شـجاع و  هاي لغت، به کار رفته است. این واژه در فرهنگ
ي رد بارها در شاهنامه در کنار بخردان و بزرگـان  گاه مترادف راد (دالور و جوانمرد) آمده است. واژه

بار رد و موبد در کنـار   63که اي که همراه رد به کار رفته موبد است؛ چنانذکر شده، اما بیشترین واژه
رسند. نگارنده پس از بررسی ابیات شاهنامه بـه  ناپذیر به نظر میین دو واژه جداییاند و گاه اهم آمده

که کنار موبد آمـده، صرفاً یک صفت این نتیجه رسید که رد در شاهنامه در اغلب موارد بویژه هنگامی
 کلـی به معنی سرور، بزرگ و خـردمند نیست، بلـکه باید ردان را یکی از طبقـات روحـانی در ایـران   
باستان به شمار آورد.. به بیان دیگر دستوران و داوران هر دو بـه عنـوان رد ملقـب بودنـد و در کنـار      

پرداختند. به نظر نولدکه نیز عامـل غیرمـذهبی کـه داراي عنـوان رد     موبدان به ایفاي وظایف خود می
  )16: 1345سن،باشد هرگز وجود نداشته است (کریستین

  تألیف کرده است که در» رد و موبد در شاهنامه«اي با نام زمینه مقالهگفتنی است نگارنده در همین 
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هاي زبان و ي ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان با نام پژوهشپژوهشی دانشکده -ي علمیمجله
  رسد.ي یازدهم به چاپ میادبیات فارسی، شماره

اشـاره شـده    -به احتمال زیاد موبد هستندکه  -. در جاي دیگر از شاهنامه به پنج تن از افراد خردمند5
  کند:ها را براي مأموریت با خود همراه میکه زریر آن

  که بودند با مغز و هشیار و گرد  از آن ویژگان پنج تن را ببرد
  )59/:5(ج                                                                                                

را  يمختصـر  يهیـ ادع يرو همهنیاز هم نغمه، زمزمه و سرودن است. ي، به معنا»چو«باژ در اوستا . 6
 زیـ دهخـدا ن  ينامهدر لغت ).154:1371،يدرینامند (اوشیبر زبان رانند باژ م یبه آهستگ انیکه زردشت

  »).دهخدا.باژ»(دکنن اریالت غسل بدن و خوردن طعام اختحاست که مغان در یباژ خاموش«آمده است: 
و پرستش آتـش و هنگـام بـدن شسـتن و      یتعال يبار شیاست که مغان در محل ستا یزمزم کلمات. 7
  »). زمزم«ي.زیخوردن بر زبان رانند (خلف تبر يزیچ
-زند، به نشانه ياز نسک ها یکیاست که موبدان هنگام خواندن  یدرخت يدهیبر يهابرسم شاخه. 8

  ). 162:1371،يدری(اوشرندیگیخدا در دست م يهااز نعمت يسپاسگزار ي
را زند   اند که آنبر اوستا نوشته يبه زبان پهلو يریتفس انیزند و است: زند و اوستا: در زمان ساسان. 9
  »).زند.«(دهخدا ورندآیزند و اوستا را با هم م و غالباً ندیگو
ــتور( .  واژه10 ــتوور( dastoorي دس ــوي دس ــتوبر( dastoovar) در پهل ــا دس از ) dastoobar) ی

ــر( dastvaداســتوا( ــاي داوري و مصــدر ب ــه معن ــردن ســاخته شــده اســت  bara) ب ــاي ب ــه معن ) ب
 در آگـاه  سلسله مراتب روحانی مقام باالیی داشتند و ظـاهراً  دستوران در). 20: 2، ج1380(پورداوود،

  )96: 1314قضایی بودند (کریستین سن،ي مباحث معقول و مشاوره مسایل مذهبی،
) به معناي آموزش و تعلـیم و  aethra)، از دو جزء ائثر(aethrapaiti، ائثرپئیتی(. هیربد در اوستا11

) و airpat) به معناي موال، صاحب و دارنده تشکیل شده که در فرس هخامنشی ائیرپت(paitiپئیتی(
  هیربدان 27). 45: 1378) شده است (اوشیدري، hirbad) و امروزه هیربد(aherpatدر پهلوي اهرپت(

  مذهبی يهاها آموختن سرودهاي دینی و آییني اصلی آنوظیفهتر از موبدان بودند. قام پاییناز نظر م
  مرکز کارشان آتشکده بود.  به مردم و
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جا به پیشوایان دینی در مراسم یزشن کردن(مراسم دینـی در آتشـکده) اشـاره    در این» رد«ي واژه .12
هـا  کردنـد کـه سـرِ آن   مذهبی را در آتشکده اجرا میهاي دارد. در گذشته هفت تن از روحانیان، آیین

  ).16: 1337بود(پورداوود،» زوت«موبدي به نام 
(ویدن گرن،  »اندخواندهبه معناي موبد ) avant»(اونت«هیربدان را  گاهی نیز ارداویراف نامه در. « .13

1377 :368  .(    
  ). 45، بند4. براي اطالع بیشتر نک: (وندیداد، فرگرد14
شد و  دایپ يالدیسوم م يسده لیاوا است که در یساسان رانیمهم در ا يهااز جنبش یکی تیمانو. 15

 يرا کـه حاصـل مطالعـه    یبیترک نییآ این. ی با آن مخالفت شدسنت انیزردشت ياز سو ،از همان آغاز 
  ). 7: 1383 ،ییرفخرایم( به جهان آن روزعرضه کرد ،بود یو سام ییبودا ،یرانیا يهانیدر د مانی
: نـک  شـتر یاطـالع ب  يبـرا  داده اسـت.  يبهـرام اول رو  يدوره در یخیمتون تـار  مناظره بنابر نیا. 16

  ).731:1370؛ تفضلی،511-510: 1378 ،یسرکارات(
کند که در زمـان بهـرام، یهودیـان، شـمنیان(بوداییان)، برهمنـان،      هاي خود اشاره می. کرتیر در کتیبه17

  ).1050:1385ها ویران شد(اکبرزاده،غتسالن و مانویان اندر شهرها زده و بتنصاریان، مسیحیان، م
نهـاد، قبـاد را    یمزدکـ  نیـی آمد، آ ییدایقباد، مزدك بامدادان به پ یدر شاه«در بندهش آمده است: . 18
از  سـنان یمزد نیداشت. فرمود: د دیبا يو انباز یو گمراه کرد که زن و فرزند و خواسته به تعم فتیفر

ـ آمـد، مـزدك را بکشـت، د    ییخسرو قبادان به برنا روان،یکار بدارند. تا انوش را سـامان   سـنان یدمز نی
 رانشهری) را ببست و اشانیکردند بسوخت و گذر(ایم يتازاسب رانشهریرا که به ا ونانیو آن ه دیبخش
  ).141:1380ی،(فرنبغ دادگ»کرد میبیرا ب
قباد چنـد تـن از موبـدان کـارآزموده هچـون پسـر       «آمده است:  نایران در زمان ساسانیا. در کتاب 19

ـ بخـت آفر  هرمزد، آذرفرنبغ، آذربذ، آذرمهر وشاپور، داذ هیماهداذ، و ـ را فراخوانـد. در ا  دی انجمـن   نی
آمد  شیپ نیکه در ا ران،یا انیحی) اسقف مسbazanes)) و بازانس(glonazes(موبد گلونازسموبدان
  ).383:1345سن،نیستی(کر»شده بودند، حضور داشتندداستان هم انیبا زردشت
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