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 در سنت روزگار اسالمی مردان زردشتیتشکیالت و مراتب دین

 روایت فرنبغ سروشبر اساس پرسش دوم 
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 چکیده

های جامعه دشاهی ساسانی کیش زردشتی نیز همچون دیگر بخشبا فروپاشی پا

دستخوش تغییر و تحوالت عمیق شد. جمعیت بهدینان کاهش یافت و جامعه 

. فروپاشیدو تشکیالت دینی  گردیدزردشتی کوچک شد. نهاد دین تضعیف 

مقامات و مراتب  و تغییر کردنیز متناسب با این تغییرات، سازمان روحانیت 

جدید  دینی تری پدید آوردند. تشکیالتتشکیالت چابک ،ام وظایفغدبا ا دینی

هرچند کلیت سازمان روزگار ساسانی را حفظ کرد و مفاهیم و اصطالحات کهن 

را زنده نگه داشت، اما دچار تغییرات چشمگیری شد. تا سده چهارم یزدگردی/ 

در  یازدهم میالدی به تدریج این دوران گذار طی شد. گزارش کوتاهی که

آمده است، مدیریت سازمان و تشکیالت دینی  روایت فرنبغ سروشپرسش دوم 
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مقاله پیش رو به شرح و تفسیر آن  و دهدشتی ایران را نشان میدجامعه زر

 پردازد.پرسش می

 یمراتب موبد ؛تشکیالت دینی؛ سنت زردشتی: کلیدواژگان

 

 مقدمه-1

ها، حتی پییش از زمان ترینروحانیان به عنوان مدیران و متولیان تشکیالت دینی از کهن

اند و در کنار نهادهای سیاسیی و ای برخوردار بودهپیدایش زردشت، همواره از اقتدار ویژه

اند و به شییو  خیود داشتهنهادهای دینی صاحب نفوذی را بر عهده رهبری داری حاکم، ا

اند. آنهیا کیم و بییش، ایین کردههای مختلف جامعه توزیع میبخشی از قدرت را در الیه

کردنید. بیه داشیتند و اداره مییتشکیالت را مستقل از تشکیالت سیاسی حاکم نگیاه می

های رودهیای تیاریخی و برآمیدن و فروافتیادن پادشیاهیرغم فیراز و فهمین سبب، علی

های همسیو گوناگون، هرگز تشکیالت موبدی از مییان نرفیت. شیاید بیا رشید پادشیاهی

شیود ولیی ایین که در روزگار ساسانی دییده میشد، چنانتشکیالت آنها نیز گسترده می

 بدان معنی نبود که این دو یکی بودند.

ی، تشکیالت دینی دور  گذر از گستردگی به فشیردگی و در سنت زردشتی روزگار اسالم

کند، درست در برابر نیمه نخست ساسانی کیه دور  توسیعه و کوچک شدن را سپری می

های روزگار گذار و تحول، ناپایداری عناصر و تغییرات تنید گسترش را طی کرد. از ویژگی

تیوان بیرای نیرو هرگیز نمیو در نتیجه ابهام در محتوای مفاهیم و اصطالحات است. از ای

تشیکیالتیِ مشیخ ، مفهیومی یکسیان در همیه  ها و اصطالحات و القاب و عنیاوینِواژه

هیای ها در نظر گرفت. میغ، موبید، آویرون، هیربید، دسیتور، ر.د و... اگرچیه در متندوره

اند ولی این بدان معنی نیست که در همه جا معنیای یکسیانی دارنید. مختلف تکرار شده

های مختلف است که در هر زمان ییک از بار معنایی متفاوت، بسامد آنان در زمانگذشته 

یا چند اصطالح کاربرد بیشتری دارد. بنابراین، سخن دربیار  تشیکیالت موبیدی و دینیی 

 تواند درست و دقیق باشد که معطوف به زمان باشد.زردشتی تنها زمانی می

 

http://www.aclr.ir/?_action=article&kw=2682087&_kw=%22%D8%B3%D9%86%D8%AA+%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://www.aclr.ir/?_action=article&kw=2682088&_kw=%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://www.aclr.ir/?_action=article&kw=2682089&_kw=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8+%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%AF%DB%8C%22
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 ة تحقیقپیشین-1-1

موضیو  سیاختار تشیکیالت دینیی و مراتیب و  نت زردشیتیدر س از جمله مفاهیم مهم

روزگیار درجات روحانیان و چگونگی پیوند و رابطه میان سلسله مراتب یاد شده در سنت 

 هاینوشیته :است. کم و بیش این موضو  در آوار مختلف مورد توجه بوده اسیت اسالمی

(، Gignoux, 1983: 253-266و )ینیی(، فیلیی  ژChaumont 1960:50-80) ناشیوم

در زیرِ  و برخی مقاالت دانشنامه ایرانیکا (1987a ،Kreyenbroek, 1987b) کرینبروک

-Kreyenbroek, 2003:226)، هیربید(Shaki,1994: 111-112)های: دسیتورمیدخل

 لییمهمترین آوار در ایین زمینیه هسیتند و ،و... (Shaki,1993: 557-559داور)، (227

 میت ویژه دارد.اه( 1987a) مقاله مفصل کرینبروک

 

 بحث و بررسی  -۲

 روایت فرنبغ سروش -۲-1

، به ویژه در پاسخ به موبد نیشابور، پرتوی بیر سیاختار تشیکیالت روایت فرنبغ سروشدر 

 The Pahlavi) شیوددینی جامعه زردشتی سده چهارم هجری/ یزدگیردی افکنیده می

Rivāyat of ĀthurFarnbag and FarnbagSrōš, 1969: 84-85) :2در پرسیش ،

پرسد و فرنبغ سروش موبد نیشابور دربار  مدت زمان بقا برگماردگان پیشوای پیشین می

شیود، چگیونگی گمیاردن و دهد. آنچه در این پرسیش و پاسیخ روشین مینیز پاسخ می

فرایند تحول و تغییر در ساختار است. این قطعه با طرح مسیالل مهیم جامعیه زردشیتی 

پراهمیت روایت کوتاه فرنبغ سروش اسیت. بیرای درک بهتیر سده چهارم، از دیگر وجوه 

 تر بدان نگریست.دقیقموضو  باید با نگاهی 

Pwrsšnʹ:pursišn 

1- ẔNE AYK AMT hwdynʼnpyšwpʼd  HNA mgwgmltʹ  HNA lʼd 

mgwptyh Y štrʹ HNA YHBWNytʹ  PWN  psnd  W hm-DYNAyh   Y  

wyhdynʹ-ʼn  AHL  MN ZK PWN ʼycndltyh  Y  kwstkʹ  HNA  YHBWNytʹ W  

gwmʼlt Y scʼk  PWN  ʼywynʹ  YKTYBWNyt  W ŠPYLʼn Y ZK  kwstkʹ  

prʼcʹ  MKḆLWNty  W  QDM BRA YKOYMWNdAṖš PWN ltʹ mgwptʹ 
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YHSNNd W ḆYN  ʼwbšplmʼnbwltʼl YHWWNd  W ZK ltʹ  PWN  KRA štrʹ 

ʼṗstʼngwmʼlt AHL ZK hwdynʼnpyšwpʼd wtylʼnʹ YHWWNytʹ AṖšlwbʼnʹ KN  

pʼhlwmʼhwʼn YHMTWNyt AṖš  HNA  YMRRWNyt  AYK  hwdynʹ 

ʼnpyšwpʼd  *wtrltʹ1 ẔNE ltʹʼn  KON  ltʹ  mgwptʹ  LOYTʹ  KRA  MNW  OLEʹ  

lʼdmgwptʹ  KLYTWNyt  OD  nwkgwmʼltʹ  HNA  MN  nwk 

hwdynʼnpyšwpʼd  HNA LA YHWWNytʹ AṖšwnʼs Y  glʼn YHWWNytʹ 

ŠNTʹ dlhnʼd QDM  ZK  gwbšnʹ  BRA  YKOYMWNytʹ. ẔNE AYK ZK 

gwbšnʹ  ʼywpʹ   dlʼdšnʹ  AṖšwnʼs  W  pwhlpʼtplʼs  ME  W  ŠPYL  LWTEš 

*hmʼy2 cygwn ʼṗʼyt krtn. 

 

Ēn kū ka hu-dēnānpēšōpāy ē mowmard ē rāy mowbedīh ī šahr ē dahēd pad 

passand ud hamdādistānīh ī wehdēnān  pas az ān pad ē(w)-čand radīh ī 

kustag ē dahēd ud gumārd ī sazāg pad ēw ēn nibēsēd ud wehān ī ān kustag 

frāzpadirīft ud abar be estēnd u-š pad rad mowbed dārēnd ud andar awiš 

framānburdār bawēnd ud ān rad pad har šahr abestān gumārd pas ān 

hudēnānpēšōpāy widerānbawēd  u-š  ruwān ōh pahlom axwān rasēd  u-š  ēd 

gōwēd kū hu-dēnānpēšōpāy widardēn radān nūn  rad  mowbed nēst har kē ōy 

rāy mowbed xwānēd tā nōg gumārdēd az nōg hudēnānpēšōpāy ēd nē bawēd  

u-š  wināh  ī  garān bawēd sāl drahnāy abar ān gōwišn  be estēd. Ēn kū ān 

gōwišn ayāb drāyišn? u-š wināh ud puhl pādifrāh čē? Ud weh abāg-iš hamē 

čiyōn abāyēd kardan? 
 

pshwʹ: passoxw 

2- kʼlš ʼdʼtyhʼ srdʼl BRA LA ŠḆKWNšnʹ W HT ʼdʼtyhʼsrdʼlŠḆKWNyt 

KRA ywdtlyh W zydʼnʹ W wznd Y ḆYNšSGYTWNytʹ ADYNšwnʼs KN 

bwn W MNW ZK dlʼdšnʹ OḆYDWNytʹ ŠPYLʼnʹ MN lʼs Y lʼstʹ LAWHL 

YHSNNytʹ glʼnʹ wnʼsyhʼ W ptš twcšnʼwmnd W MNW LWTEš hmgwbšnʹ 

W hmhdybʼl YHWWNytʹ LWTEš hmwnʼs W hmdʼtʹ AMTʹ nkylšnʹ 

YKOYMWNytʹ glʼnʹ wnʼstl. 
 

kār-iš a-dādīhā sālār benēhilišn ud agar a-dādīhā sālar hilēd har judtarīh ud 

zyān ud wizend ī andar-iš rawēd ēg-iš wināh ōh bun ud kē ān drāyišn kunēd 

wehān az rāh ī rāst abāz dārēd garān wināhīhā ud padiš tōzišnōmand ud kē 

                                                      
 . ʹwtrlt در اصل: .1

 . hmyʼ در اصل:.  2
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abāg-iš hamgōwišn ud hamayār bawēd abāg-iš hamwināh ud hamdād ka 

nigerišn estēd garān wināhtar. 

 

 پرسش

ه: اگر پیشوایی از بهدینان موبدی را موبدی شهری دهد با پسیند و مشیورت بهیدینان؛ . این ک1

که سزاست، <و آن گونه>ای را بدو دهد و گمارد، ی ناحیه<موبد>پس از آن، به یک چندی، رد

بایستند و او را به رد موبیدی  <آن حکم>و بهدینان آن ناحیه فراز پذیرفته و بر 1به آیین نویسد

فرمانش باشند. و آن رد به هر شهر معتمد گمارد . پس آن پیشوای بهدینان درگیذرد دارند و به 

پیشیوای بهیدینان درگذشیت،  <چون>»که گوید: <حکم>و روانش به بهشت برین رسد. و این

نیو  <پیشیوای>او را تیا  <فقط>اکنون رد موبد نیست، هر کس <که او گمارده است>این ردان

نباشید. و  <دیگر او رد موبید>پیشوای جدید بهدینان  <انتخاب>گمارده شود، موبد خواند و از 

. «بایسیتد <قبلیی>او را گناه گران باشد، اگر بیه درازای ییک سیال بیر سیر آن گفتیار و قیول 

ییا کیالم اهریمنیین گنیاه و کفیاره و تیاوان آن  <درسیت اسیت>این که آن گفتار  <پرسش>

  3ننبا او همی چگونه باید کرد 2مناسب <رفتار>چیستن 
 

 پاسخ

 نه بهشتن! و اگر غیرقیانونی سیاالر <در مقام خود>را  <قبلی> . کارش غیرقانونی است. ساالر2

هِلد، هر جداسری و زیان و گزنید از او سیرزند، آنگیاه گنیاهی اسیت  <قبلی را در جایگاه خود>

ی است گیران کند، بهدینان را از راه راست بازدارد، گناه 4دراییچنین بنیادی. و هر که آن هرزه

و نسبت بدان مستوجب تاوان و هر کسی که با وی هم کالم و همیار باشد، با او هم گنیاه و هیم 

                                                      
 بنابر شیوه رایج حکم انتصاب صادرکند.. 1

و  «بههدین»کهه دو معنهی:   weh انکلساریا این جمله پایانی را ترجمه نکرده است. ابهام در دو واژه است، یکی. 2

که می تواند به حکم مورد اشاره در پرسش یعنی حکهم  šدیگری مرجع ضمیر متصل را دارد و « خوب و مناسب»
آید؛ داللت داشته باشد. به اعتبار ابطال انتصاب ردموبدان قبلی؛ و یا  شخص منتصب شده، چنان که از پاسخ بر می

 باید کردن؟ <رفتار>با او همی چگونه بهدینان توان جمله را چنین نیز ترجمه کرد: می weh برای «بهدین» معنی
این پرسش به ویژه حکم مورد استناد درآن، در بر دارنده اشارات ارزشمندی در باره تشهکیتت موبهدی و شهیوه . 3

 مدیریت جامعه زردشتی است. نک. مقدمه.
 .سخن لغو و بیهوده، کتم اهریمنی، هرسخن که بنابر دستورات دینی نباشد. 4
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 تر.، گناهش سنگین1قانون است. اگر به نگرش ایستد

 

 چگونگی تشکیالت موبدی و نهادهای دینی بنیابر میتن بیاال بیه وییژه تغیییر گماردگیان

بر عدم بقا بیر  یکیدأت اند در فقه زردشتیتومی دستوران پیشوای درگذشته که به نوعی

 بدان پرداخته می شود. ادامهمیت، تلقی شود، موضوعی است که در 
 

 مردانجایگاه دین -۲-۲

جامعه نخبگان دینی همواره اقلیتی با نفوذ، صاحب امتیاز و متفیاوت از جامعیه بهیدنیان 

، نییای مشیترک دارنید و از نامه خیانوادگی، آنها به لحیا  شیجرهبندهشناند. بنا بر بوده

تری بیر (. وظیایف دینیی گسیترده154ی153: 1369، بندهش) فرزندان منوچهر هستند

تیرین ویژگیی هیر روحیانی عهده دارند. کسب دانش دینی و تقوی و پرهیزگیاری از مهم

خر به فارسیی، و روایات متأ های زادسپرمگزیدهزردشتی است که در متون مختلف چون 

، ؛ نامیدار و رسیتم39یی38: 1366، هیای زادسیپرمگزییده )نک. است بدان سفارش شده

ها، (. بییه همییین انییدازه نیییز، محییدودیت493ییی1/485: 1922 ،؛ داراب3ییی2ی: 1262

باشید. از ایین تر بیوده و میهای اجتمیاعی و میذهبی و سیاسیی آنهیا سینگینمسئولیت

دان میرایدهای زندگی دینشود: از باید و نبها فراوان در فقه زردشتی دیده میمحدودیت

و حتی ناپاکی تن آنان بعد از مرگ به سبب قدرت فیراوان دییو نسیوی حلیول کیرده در 

هیایی مردان و...گرفته تا جان باختن آنان بخاطر حفظ جامعه زردشتی، نمونیهجنازه دین

 های سنگین است.ها و مسئولیتاز این محدویت
 

 مردانمراتب دین-۲-3

های متفاوتی دارد ولیی بر زمان، شکل و صورت معه زردشتی، باز بنامردان جامراتب دین

رغم تفیاوت در اصیطالحات و مفیاهیم، مراتیب بیه سیه رده توان گفت علیبطور کلی می

قابل تقسیم است. در رده پایین نوآموزان دینی قرار دارند که فرزنیدان  باالپایین، میانه و 

                                                      
 .ن عمل را قبول کنداگر به عنوان باور و آموزه ای .1
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های روحانی خانوادگی زیر نظیر آموزگیاران قههای روحانی هستند و در حلجوان خانواده

دینی که اغلب پدر، برادر بزرگتر، عمو و دیگر نزدیکان وی در مراتب میانی جامعه دینیی 

 hāwištگیرند. بنیابر سینت زردشیتی، آنیان را های دینی الزم را فرا میهستند، آموزش

بیه  (12۷-125 :139۷ ) دادسیتان دینییگویند. پرسش و پاسخ چهل و چهارم متن می

هاوشتان یا طالب نوآموز زردشیتی را توصییف کیرده اسیت و  ها و وظایفروشنی ویژگی

رابطه آنان را با آموزگاران خود یعنی هیربدان که در رده میانیه جیای دارنید، شیرح داده 

آموز دانیش ها دانش(. هاوشتKreyenbroek 1987b: 201; 1987a: 158)نک.  است

اند که با آمیوزش آموزند. هیربدان خود هاوشتانی بودهان به آنها میدینی هستند و هیربد

آشناست.  اوستااند. هیربد بر زند آگاهی دارد و هاوشت بر از آموزگاران به هیربدی رسیده

هاوشتان نیرنگ یزشن، پادیابی و پاکی و ریمنی و گناه را به درستی شیناختن و مهیارت 

خواند و امور فقهی و را می اوستااوشت نوآموزی است که را دارند. بنابراین ه اوستاقرالت 

 گیرد.عبادی را فرا می

تر موبدان، قرار دارند که بنیابر شیرح پرسیش های قدیمدر مرتبه میانه هیربدان، در دوره

، افزون بر انجام امور شرعی و فقهی و آموزگیاری (12۷-125: 139۷) دادستان دینی 44

توانند بخوانند و به ی متون مقدس آگاه هستند. پهلوی را میهاوشتان، به زند و تفسیرها

 نبیروکی( و کرChaumont 1960: 50-80) متون زند دسترسی دارند. مقیاالت شیومان

(Kreyenbroek 1987a: 151-166 تحوالت وظایف و تعاریف هیربد در متون باستان )

سینت زردشیتی طییف انید. هیربیدان و روحانییان مییانی به میانه و نیو را بررسیی کرده

ای از وظایف را بر عهده دارند که در سه گروه، عبادی، تطهییر و حفیظ و انتقیال گسترده

 بندی است.میراث کهن قابل طبقه

ن میانی، هیربدان و موبیدان را، در سیه مرتبیه اس این سه گروه از وظایف، روحانیابر اس

توان کاتبان متون دینی میتخصصی تحت عنوان: یزشنگران، یوژداورگران و آموزگاران و 

دهی کرد. در سنت متأخر کیه روحانییت مییانی تحیت عنیوان کلیی هیربید ییاد سازمان

تواند داشته باشد و مانعی برای حضور یک فرد در شود، هر سه تخص  را یک نفر میمی
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ن یا موبدان و هیربیدان یزشینگر در نقیش دو ش از یک حوزه تخصصی نیست. روحانیابی

 کنند. یعنی زوت و راسپی وظایف خود را اجرا می شخصیت آیینی

)نیک.  ن گروه میانی بنابر متون متأخر، پنج تا پانزده ویژگی را باید داشته باشیندروحانیا

، هیای زادسیپرمگزییده) (. در متنی کوتاه بیه زبیان پهلیوی488ی485/ 1: 1922 ،داراب

گنیاهی بی یی1ه ترتیب: (، پنج خوی آسرونان ب16: 13۷1، متون پهلوی؛ 28ی2۷: 1366

ها، گفتارها و کردارهای )تشیخی  ی قدرت گزینش میان اندیشه2)معصومیت و عصمت( 

یی 4های پیشیوایان دیین ی دستورداری یا فراگیری آموزش3و بصیرت خوب و بد دینی( 

و انجام انوا  آن چون ستایش اورمزد، یزشن روشنان، یزش چهیار عنصیر، یزشین  نیزش

دیین در روز بیا درو  خیود و خسیتو بیودن بیه ستیز شبانه ی5گیاه و... مردم، گوسفند و 

گانه، در متون متأخر عصر روایات، به خییم، خیرد، آشیتی، سراسر عمر. این فهرست پنج

(. در کنیار 48۷یی486/ 1: 1922 ،)داراب اندپیمان و ویژه بودن بر دین بهی خالصه شده

یزشیینگران و  جییود دارد کییه ویژگیییو گانییه متییأخرگانییه، فهرسییت پانزدهفهرسییت پنج

آسین  یی2ی اویژه خیم یعنی پاک نیت و نیک خصلت بودن. 1کند: ژداورگران را یاد مییو

ییزدان  یی4یی دیین آراسیتار. 3خرد یا خرد ذاتی که به مهر خداوند بر مردمان عطا شود. 

و پیاک مینش یی پیاک 6مینیو بیینش.  ی5اندیش، همیشه به راه یزدان اندیشمند بودن. 

ی پاک تن و مطهر. 9ی خردی کنش و دارای کردار خردمندانه. 8ی راست گفتار. ۷اندیش. 

 یی13 اوسیتا.دارای قرالت درسیت  ی12های زند. ازبردارند  نسک ی11ی شیرین زبان. 10

خوب نیرنگ یعنی قاعد  آب و برسیم و یزشین را  ی14پادیاب ساز و پاک و پاکیزه بودن. 

؛ ایین میتن در 3یی2ی: 1262 ،همواره وا  خوان )نامدار و رسیتم ی15 به خوبی دانستن.

/ 1: 1922 ،روایات کامه بهیره، جاسیا و نریمیان هوشینگ هیم آمیده اسیت. نیک. داراب

 (.486ی485

مردانی که در مراتب میانی قرار دارند، به سبب مسیئولیت اجیرای ها، دینبنابراین ویژگی

های دینی و تطهیر دیگران، الزم است که هم مهارتمراسم و تعهد اجرای عبادات و امور 

 ای داشته باشند.هم مکارم اخالقی و فردی ویژه
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طبقه عالی روحانیت زردشتی که البته بر آمده از همین طبقه میانی است، سه مسئولیت 

عمده بر عهده دارد: نخست، تفسیر متون دینی و اجتهاد. دو دیگر، مدیریت و نظارت بیر 

مییانی؛ و سیه دیگیر، تعامیل بیا نیروهیا و جامعه به ویژه اعمال روحانیان ردهامور درونی 

نهادهای قدرت بیرون از تشکیالت مذهبی و تنظیم مناسبات جامعه زردشتی با آنهیا. بیه 

ریزی ییا هیا، سیاسیتگذاری و برنامیهسخن دیگر، مدیریت کیالن، پاسیخگویی بیه چالش

های مختلف های متفاوتی در زمانبقه، عنوانرهبری جامعه بر عهد  آنان است. در این ط

استفاده شده است: موبدان موبد، هیربدان هیربد، دستور، رد، دسیتوران دسیتور، دسیتور 

زمان، پیشوای بهدنیان و...، از این جمله هستند. در روایت نریمان هوشنگ آمیده اسیت: 

(. 1/488: 1922 ،ارابچو دستور داری نباشی به رنج/ که دستور دانا به از تا  و گینج )د

صید در نثیر ) ، بر لزوم فرمانبرداری بهدینان از دستور تأکیید داردصد در نثردرِ هشتم از 

دانشینامه ( منصورشکی در 491ی489/ 1: 1922 ،؛ قس داراب8: 1909، صد در بندهش

-Shaki 1994: 7/ 111) به ایین موضیو  پرداختیه اسیت« دستور»ذیل مدخل  ایرانیکا

ن متأخر تفاوت میان هیربدان، موبدان و دستوران چنین وصف شده است: (. در متو112

داند و خود نابر شده باشد. آن را هیربد گویند و موبد آن باشد  اوستاهیربد آن باشد که »

و  اوسیتاکند و دستور آن باشد که هرگز از زبان او دور نشود و کاریزشن می اوستاکه زند 

گفت دادار اورمیزد بیه اشیو زردشیت و دیگیر ند که چه میدا اوستا زند داند، یعنی معنی

(. در 1/488: 1922 ،)داراب« معنی پهلوی داند و بر حکم او کار دیین کیردن واجبسیت

و سرپیچی  «بددینی»( خوار شمردن دین و نداشتن دستور به 46: 1386) دینکرد پنجم

 تعبیر شده است. «انیری و بیگانگی»از سروران و ساالران به 

زردشتیان جز به کسیی کیه »( نوشته است: 301: 1363) آوارالباقیهدر  بیرونی ریحانابو

را بخواند و شخصی که  اوستادهند که کتاب به ایمان و دین او مطمئن باشند، اجازه نمی

شود، باید علمای دین کاغیذی بنویسیند و بیه دسیت او  اوستادر مذهب زردشت عالم به 

ای بدو داده شده که اگر کسی بر او ایراد کرد، کاغیذ را بیه جهیت بدهند که چنین اجازه

( آمده کیه منیوچهر از 34 :1998) دادستان دینیمقدمه  1۷در بند «. احتجا  اراله دهد
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و کتیاب بیه صیورت  بندی شیوندها فصیلدبیری کمک گرفته و دستور داده تیا پرسیش

موضوعی تدوین شود. همچنین، در اواخر سد  دهم یزدگردی، دستور نوشیروان مرزبیان 

 ،)داراب کردنیدکرمانی چندین کاتب و شیاگرد در اختییار داشیت کیه وی را کمیک می

ن هیای بیاالی روحانییادر تشیکیالت ردهدهید کیه (. این موارد نشان می199/ 2: 1922

 ت.گذشته اسزردشتی چه می

توانسیت طیی آنچه تا بدین جا اشاره شد، مراتب دینی و مراحلی اسیت کیه روحیانی می

دیگیری عوامیل  کند. اما آنچه اهمیت دارد، مناصبی است که هر فرد بنابر مرتبه خیود و

های فردی و البتیه اجمیا  عمیومی جامعیه ن رده باال، شایستگیچون نزدیکی به روحانیا

د. در جامعه زردشتی با درجات مختلفی از مناصب دینیی بدست آورتوانست میبهدنیان، 

 های مختلف متفاوت بوده است.گمان در زمانو اجتماعی روبرو هستیم که بی
 

 مناصب دین مردان -۲-4

ها تهییه کیرد و ییا توان فهرستی از مناصب روحانی برای همه دورههرچند به یقین نمی

د، حتی به درستی و دقت فهرست مفصیلی ها تعمیم دافهرست یک دوره را بر همه دوره

از مناصب روحانی جامعه زردشتی در هیچ زمانی در دست نیست. امیا، آنچیه از گیزارش 

آید، روحانیان زردشیتی بنیابر مراتیب علمیی و دینیی، در امیور پراکنده متون بدست می

صیب گمان این مناپذیرفتند. بیسیاسی اجتماعی و قضایی نقش داشتند و مناصبی را می

در روزگار پیش از اسالم به ویژه دوره ساسانی که دیانت زردشتی در او  اقتیدار بیود، بیا 

تفاوت داشت. در دوره نخست به علت گسیتردگی نهادهیای دینیی  یاسالم دورانروزگار 

بیود. امیا حیوزه  اسیالمیهای میانی و پایین دست بسیار بیشتر از دوره ها و منصبشغل

ای رسمی عالی چون موبدان موبد و زرتشیتروتوم و ...، در پیونید هاقتدار و اختیار منصب

شید. در حیالی کیه با اقتدار شهریاری و دیگر تشکیالت سیاسی غییر دینیی تعرییف میی

، مناصب عالی جامعیه زردشیتی بیه سیبب فیرو افتیادن اقتیدار سیاسیی دردور  اسالمی

ا امیور میذهبی کیه حیوزه پادشاهی ساسانی، اختیار و اقتدار بیشتری پیدا کرد و نه تنهی

مناصیب روحانییان زردشیتی،  در دور  اسیالمیگرفت. بنیابراین سیاست را هم در بر می
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 س هرم مقتدرتر شد.أتر گردید ولی در رخالصه

(، بیا 190، 183-182؛ و نییز نیک.238: 1369) شایسیت ناشایسیت، 19، فصل5در بند

وم روبرو هستیم که اجازه صدور بد، زندبد، شهریار و زرتشتروتبد، ویسفهرست کهن مان

 اوسیتادستور پادفراه گناهکاران را دارند. این فهرست پژواکی تار از جامعه ایرانیان عصیر 

پیشیین عصیر زین نظیام گخر که شهرنشینی و جامعه مدنی جیایأاست و در روزگاران مت

. در تآن را گرف های دیگر جایشد، به تدریج ارزش خود را از دست داد و فهرست اوستا

 شود. این فهرست، چهار منصب غیرروحانی و یک منصب روحانی دیده می

اسیت  -zaraϑuštrō.təma، بر آمده از صیفت اوسیتایی zartuštrōtom اصطالح پهلوی

 :Bartholomae,1961) و نییز ویسیپرد 18، بنید1۷؛ یسین115، بنید10که در یشیت

ای از ست. معنیی آن: مرتبیه( به عنوان یکی از اجزای این فهرست کهن یاد شده ا1677

تیرین کند، زردشیتروحانیت است که در آن فرد بیشترین شباهت را به زردشت پیدا می

عالی اوستایی با اندک تحریفی در ادبیات فارسی میانه حفظ شده اسیت و  . این صفتفرد

 همچنان باالترین مقام و منصب جامعه زردشتی است.

(، پنج یاور برای زرتشیتروتوم ذکیر 190: 1369) شایست ناشایست، 13، فصل 44در بند

بد، زندبد، دهیوبد یا شهریار و همسیر زرتشیتروتوم. بد، ویسشده است که عبارتند از مان

(، در وجود زرتشتروتوم 189: 1369) شایست ناشایست، 13، فصل41همچنین، بنابر بند

 -3هیا ا ییا چشیمههیخان -2فرایند زرتشتروتومی  -1نُه چیز مهمان است و جای دارد: 

زن اهلیو.  -8میرد اهلیو  -۷قابیل کشیتیرانی  درود ناو رو -6پل  -5آبها  -4ها سرچشمه

نیاو و »متن دستخوش پریشانی و تغییر شده است و از این نُه، یکیی کیه همانیا  احتماالً

ای باید باشد، افتاده است. در این توصییف شیاعرانه و شیاید برآمیده از اسیطوره «کشتی

است هم چشمه و هیم  شود، به رودی بزرگ همانندد او که چونان زردشت میکهن، وجو

سرچشمه و هم رود را در خویشتن دارد. او هم پل گیذر از رود اسیت و هیم ابیزار و نیاو 

روی این رود بزرگ. زرتشتروتوم عین شریعت است و هیم گذارنیده و پیل آن. ر حرکت ب

گیاه وجیود میرد و نانه، یعنی وجود او تجلیزرتشتروتوم دو وجه دارد: پارسایی مردانه و ز
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زن پارسا است. چنان وجودش بزرگ و فراخ است که هردوی آنها گوهر وجود خیویش را 

کنند. او نه یک انسان و یا مقام و منصب روحانی که عین زردشت و خیود در آن پیدا می

(، 123ییز ، و ن39: 1386) دینکرد پینجم، 4، فصل6فرایند زردشت شدن است. بنابر بند

، به فرایندی دینیی داللیت دارد کیه طیی آن و در نتیجیه zartuštrōtomīhاسم معنی 

شود. این همانا فرایند زردشیت شیدن و کمیال ه در نسل ایرانیان حفظ میاجرای آن، فرّ

(، 89: 1369، بنیدهش) آدمی است. چنان که زردشیت ردِ آدمیی و انسیانِ کامیل اسیت

، 6 دینکیردرد انسیانی در عصیر و زمیانی اسیت. بنیابر  زرتشتروتوم تجلی انسان کامیل و

کوشد تیا بیه (، اهریمن به هنگام زایش این مقام روحانی، می205، 82: 1392) 300بند

دهد و بیه هییچ دییو دیگیر چنیین امیر اندیشه وی وارد شود و این کار را خود انجام می

او در غربت اتفاق افتد، آمده که اگر مرگ  شایست ناشایستکند. در مهمی را واگذار نمی

ای روشن ( و این اشاره111: 1369 ،شایست ناشایست) اهلموغی در دودمان او زاده شود

س جامعه دینیی اسیت. چراکیه ایین زییان أبه لزوم حضور دالم وی در میان مردم و در ر

گران تنها درباره او گفته شده است. مقیام وی چنیان ارزشیمند اسیت کیه بیه هیم پیای 

اند به هنگیام قرالیت یسین ی قابل ستایش تشخی  داده شده است و گفتهحقیقت زندگ

 ، بند یکم را دوبار باید خواند: یک بار برای ستایش زندگی و یک بار برای زرتشتروتوم53

 (.188 :همان)

در روزگار ساسانی در سطح عالی موبیدان موبید ودر سیطح مییانی هیربیدان و مراتیب و 

)نک. کریسیتن کردتشکیالت سیاسی و مدنی فعالیت می تشکیالت گسترد  آنها، همپای

(. با فروپاشی این دودمان و برافتادن تشکیالت سیاسیی اجتمیاعی، 8۷ -82: 1382، سن

تشکیالت موبدی درحالی که خود دچار تغییر و پریشانی شده بود، بتدریج مرجع قیدرت 

وانی زردشیتی کیه دینی و سیاسی جامعه زردشتی شد. اگرچه دهقانان بزرگ، اشراف دیی

گمیان در میدیریت جامعیه آنهیا را کردند، بییحتی در تشکیالت اسالمی ایفای نقش می

گرفتنید و کردند؛ باز این پیشوایان دینی بودند که تصمیمات نهایی و کلی را مییاری می

که با شخصیت نخسیتین  hu-dēnānpēšōbāyصاحب قدرت بودند. مقام سیاسی دینی 
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فرخیزادان، همیراه و عجیین  ، آذر فرنبغ1زردشتی در آغاز سده سومو بزرگترین روحانی 

گشته است و شاگردان و جانشین او در سد  سوم و چهارم هجری/ یزدگیردی نییز آن را 

دهید کیه پیشیوایی جامعیه بهیدینان مقیامی سیاسیی، دینیی و اند، نشان میحفظ کرده

 اجتماعی بود.

کیه در  آنست ردان، موبیدان، دسیتوران و فهر (3: 1384) روایت آذرفرنبغ فرخزاداندر 

 :1998) دادستان دینی، مقدمه 8تر، آمده است. همچنین، دربندشهر به احکام دین آگاه

تری از مقامات روحانی در تشکیالت دینی جامعه زردشیتی اشیاره به فهرست مفصل (32

نتره شیمارِ که عبارتند از: ردان، موبیدان، دادوران، هیربیدان، میغ میردانِ میا  شده است

 زندسرایِ اهل جدل و دین آگاه. 

گمان در زیر سایه و فرمان پیشوای بهیدینان فعالییت مییمقامات این دو فهرست که بی

از اسالم و دوران کردند، تحوالت و تغییرات تشیکالت جامعه زردشتی در دو مقطع پیش 

د در متیون پهلیوی اند. ردهند. در هردو فهرست، ردان در صدر آمدهرا نشان میاسالمی 

( و مقام عالیرتبیه و تیام111-10۷: 1391) ن هزاردادستانادیامدر دو معنی: قضایی در 

( 123، و نییز قیس. 40: 1386) دینکرد پنجماالختیار یک منطقه یا ناحیه، چنان که در 

( که اغلب به امور Shaki,1994: 111-112)نک.  همواره یاد شده است. دستوران آمده،

س هیرم قیدرت أخر، در رأهای متیی و فکری اشتغال داشتند، به ویژه در دورههیربدستان

هایی چون دستوران دستور، دستور اعظم و دستور زمیان بیه عنیوان قرار گرفتند و عنوان

، )نک. داراب ترین مرجع جامعه زردشتی فراوان در متون عصر روایات یاد شده استعالی

1922 :2 /445 ،45۷ .) 

، «هیربید»کلی برای روحانی زردشتی بود و در کنیار دیگیر عنیوان کلیی  عنوانی «موبد»

رفیت. هیربیدان و برای مشاغل میانی سیاسی و عبادی و قضایی جامعه زردشتی بکار می

خر، هیربدزادگان، اغلب امور عبادی، تطهییر، زاییش، تشیرف و میرگ را أهای متدر دوره

                                                      
و جایگزین برای آن در می رایج شد جامعه است یننامیرالموم معتقد است، این عنوان در برابر عنوان کرینبروک. 1

 (1987a:160)جامعه زردشتی بود
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)نیک.  کردنیدران و یژداورگران فعالیت میدادند و در دو گروه یزشنگران و یشتاانجام می

، روایییت امییید اشوهیشییتان ؛159،112، 133، 1۷2، 161: 1369 شایسییت ناشایسییت،

 (.10-2/8: 1922، ؛ داراب۷9 -53: 13۷6
 

 گیرینتیجه -3

، روحانییان زردشیتی بیا از دسیت های آغازین اسیالمیبر اساس آنچه اشاره شد، در سده

و نیز کاهش جمعیت بهدینان، ناچار بیه تعیدیل در نهادهیا و  دادن اقتدار روزگار ساسانی

میردان هرچنید، سیه الییه قیدیمی عیالی، مییانی و تشکیالت دینی شدند، مراتیب دیین

فرودست را در کلیت امر حفظ کرد، اما بسیاری از مفاهیم و مقامیات و مراتیب قیدیم بیا 

، کوتاه فرنبیغ سیروش روایتسازی گردید. شرایط پیش آمده تطبیق داده شد و متناسب

های ارزشمندی در باره تشکیالت دینیی و مناصیب موبیدان جامعیه در پرسش دوم، داده

 :وضعیت یادشده است  که تا حدود زیادی بازتاب دهند دهدزردشتی بدست می

 س جامعه است. أبهدینان که در ر پیشوای

دینی گمارده میشهرها که با پسند و مشورت مردم هر شهر و به حکم پیشوای  موبدی

 شد.

 کرد.نواحی که پیشوای دینی با پذیرش مردم حکم او را صادر می ردموبدییا  ردی

که رد موبدان برای شهرهای کوچک و مناطق تحت فرمان خود میی abestānیا  معتمد

شود ولی اغلیب معنیی معتمید اییزدان گماشتند. این واژه در مهرها و اور مهرها دیده می

 . 1دارد

که در معنی گماشتگان ردها آمده و مترادف با معتمد بکار رفته اسیت. همچنیین  ساالر

ساالر بار حقوقی دارد و در متون فقهی و حقوقی زردشتی ساالر به عنوان سرپرست زنان 

تیوان گفیت کیه . بنابر آنچه از مفاد پرسش دوم اشاره شد، میی2و دختران یاد شده است

                                                      
 .Gyselen, 2007: 403 .برای توضیح بیشتر درباره این واژه نک - 1

 .3: 1384 ت آذرفرنبغ فرخزادانروای واژه نک.برای توضیح بیشتر درباره این   -2
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 ودار زیر بوده است:مناصب عمده جامعه دینی، به شرح نم

 
 

بنابر همین پرسش و پاسخ آن، پس از مرگ پیشوای بهدینان، نهاییت نکته دیگر این که 

تا یک سال باید تمام مناصب تشکیالت دینی تغییر کند و یا پیشوای جدید آنها را از نیو 

 .منصوب کند. به هرحال، بقای حکم پیشوای درگذشته جایز نیست
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Organization and ranks of Zoroastrian priesthoods in the 

tradition of Islamic Times Based on the second question of 

FaranbaɤSorosh'sRevayat 

 
Hamidreza Dalvand 

 

Abstract 

With the collapse of the Sasanid kingdom, Zoroastrian religion, like 

other parts of the society, underwent profound changes. The religious 

population decreased and the Zoroastrian community became smaller. 

The institution of religion was weakened and religious organizations 

broke up. Corresponding to these changes, the organization of the 

clergy changed, and religious officials and ranks created a more agile 

organization by integrating their duties. Although the new religious 

organization preserved the organization structure of the Sasanid era 

and kept the old concepts and terms alive, it underwent significant 

changes. Until the 4th century of Yazdgerdi/11th AD, this period of 

transition was gradually passed. The short report given in the second 

question of Faranbaɤ Sorosh's Revayat shows the management of the 

religious organizations of the Zoroastrian society of Iran, and the 

upcoming article will explain and interpret that question. 

 

Keywords: Zoroastrian tradition; religious organizations; Mobed's 

Ranking. 
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