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Abstract 
 
Based on Dasātir’s approach, world history is divided into some basic 
periods (Mehīn Charkh) andeach of these main periods is divided into some 
shorter periods (Kehīn Charkh). The big period in which we are has begun 
with “Ābād”, the prophet who all of the people in the current world are of 
his generation. After Ābād’s period, three short periods have been passed 
until fifth-period “Golshāhīān”. Studying Dasātirian criteria for the 
beginning and end of the one period, it is shown “Kay khōsrow” is the final 
prophet of Golshāhīān and Zoroaster is the first prophet of the consequent 
period. Concerning this fact that “Sāsān V” is the final prophet of the 
Zoroastrian period and “Parvīz” is the last divine king in Dasātir, it is 
demonstrated that Dasātir should be considered as the enunciation of 
Āzarkeyvān who is the first prophet of the seventh short period. 
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Dasātiris known to be the scripture of Āzarkeyvānians, but this fact is not 
yet explained. It is even more complicated because unexpectedly, the 
names and indications of Āzarkeyvān and his followers are never 
expressed in the book. Dasātiris considered in this study as the narrator of 
the sacred history of humanity with a definite purpose, and it is tried to 
show how the Iranian scheme of Āzarkeyvānians serves as the explanatory 
factor for the prophethood of Āzarkeyvān. Aiming at this, the major and 
minor periods of human history are classified according to Dasātir, and the 
internal logic of this course is then focused to clarify the ultimate goal of 
the book. 
According to the main viewpoint of Dasātir, world history is classified into 
some greater cycles (Mehīn Charkh) and their exact number is not definite. 
Each great cycle (Mehīn Charkh) is also classified into some smaller cycles 
(KehīnCharkh), and finally, a great cycle is ended by one of these small 
cycles. The great cycle to which we belong is started by “Abād”, a prophet 
who is the father of all humans. From this point of view, Dasātiris a 
description of the current great cycle. Based on Dasātir, each great cycle 
begins with a prophet and ends with a king. In the age of the last king of 
each small cycle, disobedience and immorality of people will cause the king 
to abandon his people. Then, there would be chaos, and a period of total 
riot will reign over the humans leading to the end of the small cycle and 
the emergence of a new prophet who begins the next cycle. In Dasātir, five 
small cycles directly named which are titled based on the names of the 
prophets of the beginning of each cycle: Abādiān, Jiān, Yasiān, Shāiyān, 
and, Golshāhiān. According to the mentioned principles, the end of the 
Golshāhiān cycle corresponds to the prophethood of Kay Khosrow. Being a 
special prophet, Kay Khosrow always concentrates on the upper world, and 
he constantly seeks to return to God. Thus, Kay Khosrow not only fathers 
no children, but also avoids women, and in the end, he is ascended toward 
God. The new small cycle is started by the emergence of Zoroaster, and 
according to Dasātir, this cycle is continued until the end of the 
prophethood of the Sāsān V. This cycle would end when Khosrow Parviz is 
killed, and a period of chaos and disorder is started coinciding with the 
Arab Invasion of Iran. In the predictions of the “letter of Shet Sāsān I”, it is 
stated that a prophet will appear from his generation, and he begins a new 
small cycle. 
Therefore, by studying the course of the important events and the 
sequence of prophets in Dasātir, it is clarified that in this book, a special 
view of the world and man has led to a special conception of the 
relationship between man and God. The most important point in this 
relationship is how man is related to God by such a medium called prophet. 
Thus, in order to preserve this relationship, necessarily the series of 
prophets must appear in different periods resulted from the change in 
human societies. Therefore, the question is raised by the reader at the end 
of Dasātir is that has this course come to an end? And will any other 
prophet emerge? This question is realized when it is set aside the first 
question, and that shows why Dasātir is the scripture of Āzarkeyvānians. If 
we remember the course of contents and the way the prophets appear as it 
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was stated before, an explicit answer will be provided and that is the 
emergence of a new series of prophets among which Āzarkeyvān is the 
major one. More clearly, the whole content of Dasātir is an introduction to 
appearance of Āzarkeyvān as a new prophet, and that is why this book is 
called the scripture of Āzarkeyvānians. Thus, Āzarkeyvān must be 
considered a prophet who is a descendant of Sāsān I according to his 
genealogy presented in Dabestān e Mazāheb. 
The scheme explained above represents the end pursued by the author or 
authors of Dasātir. In other words, they created a historical structure in 
order to justify the prophethood of Āzarkeyvān. Thus, the author or 
authors of Dasātir used materials and subjects that are not only incorrect 
in most cases, but also fake and spurious. The prophets and kings who are 
referred to until the fifth small cycle in Dasātirhave no historical existence 
and they are created only to fill the gaps in the primary cycles of this 
spurious history. Such a story with these prophets having a very long 
background is fabricated by using false expressions in order to present the 
content of Dasātiras sacred history and to attract the readers who were 
unaware of the ultimate goal of this book at the beginning. In the fifth 
small cycle of Dasātir, all of the prophets who are inspired by mythological 
characters of Iranian culture have never been recognized as prophets. In 
this section, the historical figures such as Alexandar and Dara are 
discussed; however, their false identity is completely obvious. It is only in 
the sixth small cycle of Dasātirthat some historical figures such as 
Zoroaster or some kings like Khosrow Parviz are identifiable. But the 
content of this section is also arranged intentionally to pave the way for 
the prophethood of Āzarkeyvān in the next cycle. As it was recognized 
through this study, there are several serious errors in the formal plan of 
Dasātir. In addition to the abnormal “duration” of primary cycles and final 
cycles in Dasātir, when the fifth small cycle begins and the mythological 
figures appear, the author or authors of Dasātir are compelled to change 
the way a cycle begins or ends according to the background of figures 
because the reader already knows about them, and consequently, this cycle 
would be different from previous cycles in terms of the arrangement. This 
issue is raised at the end of the fifth small cycle and the beginning of the 
sixth cycle more than before, and the principled order is challenged . 
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 ریدسات مدعیاتدر باب  یگفتار
 *وردی امین شاه

 چکیده
 یبزرگ اصلل  یهادوره یجهان به برخ خيتار ،ریدساتیاصل دگاهيبر اساس د

از  کيل . هلر  سل  یآنها دانسته ن قیکه تعداد دق شودیم میچرخ( تقس نی)مه
در و  شلود یمل  میچرخ( تقسل  نیتر )کهچند دورة کوچک به زیها ندوره نيا

آغازگر . پذيردیم انيتر پاکوچک یهادوره نياز ا یکيبا بزرگای هدور،انتها
کله همله    اسل   یامبریل ، پ«آبلاد » ميل که اکنون در آن قلرار دار  یدورة بزرگ

 گلر يبلا سله دورة کوچلک د    اين دوره .از نسل او هستند یامروز یهاانسان
 یمقالله، بلا بررسل    نيل اسل . در ا  دهیرسل  «انیگلشاه»دنبال شده تا به دورة 

کله   شلود یم دورة کوچک، نشان داده کي انيشروع و پا یِریدسات یارهایمع
دورة بعلد اسل .    امبریپ نیو زرتش  نخست یگلشاه امبریپ نيآخر خسرویک

 زيو پرو یدورة زرتشت امبریپ نيساسان پنجم آخر نکهيدر ادامه، با توجه به ا
 ديل را با ریدسلات کله   شلود ملی اسل ، اسلتد ل    ریدسلات  یپادشاه اله نيآخر

چلرخ در   نین کهل یهفتمل  امبریپ نیبه مثابه نخست وانینامة ظهور آذرکبشارت
 نظر گرف .

 ،یریدسلات  امبرانیل پ خ،يتلار  یادوار قدسل  وان،یل آذرک ر،یدسلات  ها:واژهکلید
 دبستان مذاهب.

                                                             
 amin.shahverdy@gmail.com. رايانامه: اصفهاندکترای فلسفه از دانشگاه  *
 21/6/0011: يرشپذ يختار   20/2/0011: ياف در يختار
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 مقدمه .0
گرفتله شلده    وانیل به نام آذرک یبودند که نام آن از شخص یمنتسب به مکتب ان،یوانیآذرک
کله در   پرداختنلد یمل  تعلالیمی  جيه تلرو بل  وان،یل آذرک هایآموزهو ءآنها متأثر از آرا بود.
بلا متلون    ،دو پلرون  لیل مهم و پر نفوذ واقع شدند. پس از آنکه انکت اریبعد بس یهادوره
 توانسل   ،یمتلون از موبلدان هنلد    نيل زبلان ا  یریل گشد و بلا فرا  آشنادر هند  يیاوستا
 ديمانند جلونز گملان کردنلد کله شلا      یمنتشرکند؛ کسان یآنها را به فرانسو از یاترجمه
ملتن   آن، افتنيل درسل  باشلد و بلا     زین ریدساتمانند  یدر قدم  کتاب انیوانیآذرک یدعو
زملان   نیدر حدود  هم. ديبه دس  آ اوستااز  ترميقد یحت اي ديرپايیبه  یگريد یمذهب

آوردند را  ریدساتاز  یابازگشتند و با خود نسخه رانيبود که مال کاووس و فرزندش از ا
 ندانکل  ن،يل پلس از ا  (.250: 0930 ،ی)مجتبلا  0هند وجود نداشل   آن زمان در در ايکه گو

 المنتشر کنلد از مل   یسیکتاب را به انگل نياز ا یاکه قصد داش  ترجمه ،یفرماندار بمبئ
همه،  نيبا ا (.23: 0926)پورداود، کتاب آگاه نکند  نيرا از وجود ا یخواس  که کس روزیف

امر سلبب شلد تلا     نیرساند و هم انيرا به پا شيدانکن چندان زنده نماند تا ترجمه خو
 نيل و درخواس  سر جان ملکم، به ترجمه ا قيبه تشو نیبه نام ارسک یو فرد روزیمال ف

آن چاپ  یسیرا همراه با ترجمه انگل ریدسات ،یالدیم 0202در سال  تاًياثر بپردازند و نها
 (.26-23: 0926)پورداود،  کنند

 شلاره ا آناز آثار آنان به  یاریخوانده شده و در بس انیوانیآذرک یکتاب آسمان ریدسات
کتلاب کله در    نيل موضوع پرداخته نشده که چرا ا نيکنون به اهمه، تا نيشده اس . با ا

 نيل ا پیلروان  یکتاب آسمانبايد  ،یو روانیاز پ یاس  و نه نشان وانیاز آذرک ینه نام ،آن
 یرانل يشلود کله چگونله  لر  ا     روشلن تلا   شلود یتالش مل  ن مقاله،يدر ا. باشدمکتب 
و چگونه بلا   بوده اس  وانیآذرک یامبریپ نییو تب هیدر جه  توج دساتیردر  انیوانیآذرک

اند تا ظاهری قدسی به مطالب خود بدهند گوناگون سعی کرده موضوعاتفراهم آوردن 
 .و در نهاي  پیامبری آذرکیوان را غیرمستقیم از آن نتیجه بگیرند

 پژوهش نهیشی. پ2
امکلان   عتلاً یبلود و  ب  ابيل کتلاب نا  نيل را چاپ کند، ا ریدساتروزیاز آنکه مال ف شیپ تا

 یهلا پلووهش  زیل املروز ن  تلا اثلر   نيآن وجود نداش . اما از زمان انتشار ا قیدق یبررس
 یهلا شله يآراء و اند کله  یدر آثلار  صلورت نگرفتله اسل .    آنی محتوا نهیدر زم یقیدق

وجود دارد که از حد نیز  ریدساتدر مورد  يیهامعمو ً اشاره شوند،یم یبررس یوانیآذرک



 299  ریدسات امیدر باب پ یگفتار
  

 

 ,Aoki)یبه مقا ت آ لوک  توانیم آثار نيا انی. از مروندیفراتر نم یو گزارش کل یمعرف

در  یوانیللآذرک یهللاشللهياشللاره کللرد کلله در آنهللا آراء و اند ( Aoki, 2001)و ( 2000
انلد؛ املا   قرار گرفته یمورد بررس یبا عرفان اسالم یزرتشت یهاشهياند وندیچهارچوب پ

وجلود   نله یزم نيدر ا یوانیآثار آذرک گرينسب  به د یمطالب کمتر ریدساتاز آنجا که در 
مشلابه،   یدر چهارچوب زین لدینکرده اس . شف ریدساتبه  یچندان توجه زین یدارد، آ وک
 بلا  توانیرا م ریدسات وهياس  که زبان و دو معتق پردازدیم ریدساتتر به مفصل یاما اندک

 لدیاسلاس، شلف   نيل بر ا .(Sheffield, 2014: 165)کرد  سهيمقام جمع الجمع نزد عرفا مقا
 قل  یاز حق امبرانیل پ یهلا گزارش انیتنها در هنگام ب ان،یوانیکه از نظر آذرکد اس  قتمع
 انیل م یهلا تفلاوت  ديل انب ن،يبنابرا؛ نديآیم ديپد ینيد یهاجهان اس  که اختالف يیغا
  يل وغا قل  یبله حق  سل  يبایدر نظلر گرفل  و مل    یو اساس نيادیگوناگون را بن انياد

و  بردیراه م ینيد يیگراکثرت به یشيگرا نیمقصود آنها توجه کرد. روشن اس  که چن
 در ریدسلات  یکلل  کلرد يبلا رو  توانلد یمقاله خواهد آمد نم نیهم یانيچنانکه در بخش پا

اشلاره بله ديگلر    و درعین حال عدم  یرانيا یهابر اسطوره تمرکزو  يیگرارانياتأکید بر 
بلا تمرکلز بلر     پلورداود  گلر، يد یاز سلو  هماهنگ باشد.، های مذهبیشخصی اديان و 

 یهلا یسلاز و انتقاد از واژه یاما غالباً از منظر زبان کندیم انیرا ب یشتریمطالب ب ،ریدسات
در  زیل ن یمجتبلا   (.0926)پلورداود،   پلردازد یکتاب مل  نيا یدلخواهانه اس  که به بررس

و مطللب   دهلد یاختصلا  مل   ریدسلات را بله   یبخش کوتاه وان،یآذرک ازگزارش خود 
 نيبلد  .(203-256: 0930 ،ی)مجتبلا   ديل افزایپلورداود نمل   یهاگفته بررا  یشتریچندان ب

در  یخيادوار تلار  ق،یل اند، به  ور دقکنون نگاشته شدهکه تا یاز آثار کيچیدر ه ب،یترت
 نيل و چنانکله در ا  نشلده  گرفتله یخا  پ یامیپ انیو استفاده از آنها در جه  ب ریدسات

 انیآنها در جه  ب یگریو پ یخيتار یهاتحو ت دوره یمقاله آمده اس  به منطق درون
 توجه نشده اس . وانیآذرک یامبریپ

 یریدسات امبرانی. پ9
خطاب بله پلانزده    یاله یکه در آن گفتارها دانندیم یآسمان یرا کتاب ریدسات انیوانیآذرک

سلخنان   ادعا شلده کله   کتاب، نيپادشاهآورده شده اس . در هر بخش از ا کيو  امبریپ
 هملان بله نلام    نیلز  آملده و آن بخلش   دسلاتیری  دگانيل از برگز یکيبه  خداوند خطاب

جز زرتشل ،   یریدسات امبرانیاز پ کي چیشده اس . نکته جالب آنکه ه دهینام ،شخص
بزرگ تعلق  انياز اد کي چیو به ه ستندین یاشدهه شناخت ینيد یها یشخص اي امبرانیپ
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 ديکه شا یليبه د  ریدسات سندگانينو اي سندهيکه نو رسدیبه نظر م ب،یترتنيندارند. بد
 یااسلطوره  یهلا  یشخصل ، 2اسل   یرانيا یها ه به سنّو توجّ يیگرارانياز آنها ا یکي
اسل  کله در    یامبریل پ نینخست «آباد» .9اندخود انتخاب کرده امبرانیرا به عنوان پ یرانيا

خداونلد بلا او    یکتاب به گفتارهلا  نيبخش از ا نیو نخست شودیاشاره م یبه و ریدسات
خداونلد بلا    یشلامل گفتارهلا   بیل به ترت ریدسات یبعد یهااس . بخش افتهياختصا  

هوشلنگ،   امک،یگلشلاه، سل   اسلان، ي و،یل کل یشا افرام،یج یعني یریدسات امبرانیپ گريد
زرتش ، ساسان نخس  و ساسان پنجم  خسرو،یمنوچهر، ک دون،يفر د،یجمش مورس،هت

کله   افتله يخداوند با اسکندر اختصلا    یبه گفتارها زیبخش ن کي ان،یم نيدر ا اس .
 اس . دهياما از پادشاهان برگز س ین امبریگرچه پ

کله غالبلاً    اس  نامشخص یشده، بخش نخس  به زبان لیاز دو بخش تشک ریدساتمتن  
. یبه زبان فارسل  اس  یاند و بخش دوم، ترجمه و شرحدانسته یو ساختگ یآن را جعل

در  مینلام یمل  یریبه بعد زبان دسات نيدر متن نخس  که آن را از ادساتیری  امبرانینام پ
نشلان   گريکلد يآنهلا بلا    سله ياسل  و مقا  یموارد متفاوت با نام آنها در متن فارس شتریب
 یهلا وجلود داشلته اسل . بلرا     نلام ج ساختن و معوّ فيتحر نيدر ا یکه تعمد دهدیم

آنهلا در   یفارسل  یهاو معادل امبرانیپ یریموضوع، نام دسات نيو توجه بهتر به ا سهيمقا
 .شوندیادامه ذکر م

 
 امبریپ ینام فارس امبریپ یرینام دسات فيرد
 آباد آباد 0
 افرامیج افرامیج 2
 ویکلیشا ویکلیشا 9
 اساني اساني 0
 گلشاه 0ساریفرزن 5
 امکیس امریس 6
 هوشنگ 5هورشاد 3
 همورست تخمورد 2
 دیجمش جرمشار 3
 دونيفر سدوميپر 01
 منوچهر روزادیم 00
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 خسرویک السرویک 02
 زرتش  هرتوشاد 09
 کميساسان  6سرساد نیرخرمیف 00
 ساسان پنجم پندم ناسيارد 05

 
از  یکل ياسلکندر را   حلاً يتلو ايل  حاًياند، صلر پرداخته ریدسات یکه به بررس یکسان غالب

 انیل سلخن بله م   یریدسلات  امبریل از شلانزده پ  بیل ترت نيدانسته و بلد  یریدسات امبرانیپ
خوانلده نشلده و    امبریل اسلکندر پ  گلاه چیهل  ریدساتاس  که در  یدر حال ني؛ ا3اندآورده
کله اختصاصلاً بله سلخن      ریدسلات از  یبخشل  یحت .اس  افتهیاختصا  ن یبه و یانامه

 مجلزا دارنلد  « نامله »که عنلوان   يیهابخش گرياز د« پندنامه»با عنوان  پردازدیازاسکندرم
 .شده اس 
و  005، 003 یهلا بلار در بنلد  در متن نامه نخس ، تنها سله  یریدسات امبریپ نینام نخست

 نيبنلابرا  .2دانسل   یو ینلام اصلل   ديل نلام را با  نیآمده اس  و همل « آباد»با عنوان 063
هلا  در عنلوان نامله نخسل  و فهرسل  نامله      بیکه به ترت« آبادمه»و « فرزآباد» یهاواژه
او  یکه نشان دهنده احترام و بزرگل  هستند یهمراه با صفت امبریپ نيشامل نام ا ،3اندآمده

 زیل ن نلد يآیمل « آبلاد »که پس از  یاز افراد یاریبس در نام که آنجاحال، از  نیاس . در ع
بله  « مَه»واژه  اي« بزرگ» یبه معنا یریدسات« فرز»احتما ً از واژه  وجود دارد،« آباد» واژه
 یمطلب را به خوب نياستفاده شده اس . ا« آباد»نیمشخص کردن نخست یبرا ،معنانیهم

 :ديد توانیاز نامه ساسان نخس  م 20در بند 

 اسیسرو کا فه مناد فرز آباد ف (20)
 (.Desatir, 1818: 295)بزرگ آباد بخوان  شیرا به ک همه

آنهلا   یفارسل  یهلا و معلادل  رینخس  دسلات  امبریچهار پ یریدسات یهااگر به نام اکنون،
آملده اسل ،    کسانيبه  امبرانیپ نيا یو فارس یریدسات یهاکه نام میابيیمدر میتوجه کن

 یهلا با نام اسیدر ق یمتفاوت یریدسات یهانام یبعد امبرانیاس  که همه پ یدر حال نيا
کلار وجلود داشلته اسل . در      نيدر ا یتعمد رسدیبه نظر م نينابرادارند. ب شانیفارس

 یبعلد  امبرانیل پ یمعرفل  ةویبا شل  زین رینخس  دسات امبریچهار پ یمعرف ةحال، نحو نیع
شلده مخا لب قلرار     ادي امبریابتدا پ ن،ینخست امبریچهار پ نيا یهامتفاوت اس . در نامه

ملردم   یو در انتها به شرارت و نافرمان شودیم یادآوري یها به وآموزه یو برخ ردیگیم
جسللتن و  یو بلله دور شللودیاش اشللاره مللپادشللاه دوره نيدر زمللان آخللر یدورة و
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 شودیم آورده یامبرینام پ ان،ي. در پاشودیآن پادشاه از مردم زمانش اشاره م یریگکناره
و  ردملردم بله ارمنلان خواهلد آو     یرا بلرا  یو راسلت  یروشن پادشاه، نيکه پس از آخر

و انحراف نجلات   یمردم را از کج د،يجد امبریپ ني. اای جديد را آغاز خواهد کرددوره
و  یکله بلا ناسپاسل    شلود یمل  ینیشیپادشاه پ یبرا یو مرهم نیتسک ساننيبد و دهدیم

 اس . دهيمردم زمانش مواجه گرد ینافرمان

 انییشا ان،یاسی ان،یج ان،ی. آباد0
کله   میابيل یمل در م،یکنل  یبررسل  تلر قیرا دق امبریچهار پ نيا یدر معرف ریدسات ةویش اگر
بله   ریدساتدر  یبشر خيتار گر،يهستند. به عبارت د ای جديداز آنها آغازگر دوره کيهر

و آن دوره  کنلد ظهور می یامبریپ در ابتدای هر دوره ؛شودیم میتقس ی مشخصیهادوره
 نیو چن شودیو همسرش آغاز م« آباد»با  نینخست ة. دورشودیشناخته م امبریبه نام آن پ

 ها از نسل آنها هستند. انسان گريکه همه د شودیگفته م
و  یخوابه بازمانلد چرخ تو با جف  و هم نیمه نيآباد در نخس  ا دهيبرگز یا
 .(Desatir, 1818: 32-33) ندياکنون مردمان از شما د،يیبه پا یگريد

وجلود   يیهلا دوره شودیآغاز م« آباد»که با  یااز دوره شیکه پ دهدیگفتار، نشان م نيا
 ديل و همسرش را بازمانده آنها با« آباد»که  اندستهيزیم يیهاها انسانداشته و در آن دوره
نلدارد بله    یاسل  و آغلاز زملان    ميباور که جهان قلد  نيمطلب با ا نيبه حساب آورد. ا

 یجهان و انسان وجود داشته و آغلاز  م،يچه به عقب بروهماهنگ اس . پس هر یخوب
بله  « آبلاد »بلا   یامبریل پ یهلا آغلاز دوره  بر اين اساس،آن در نظر گرف .  یبرا توانینم

 یو حتل  یسام انياد و ریدسات انیم یتفاوت مهم ث،یح ني. از اس یآغاز انسان ن یمعنا
 یشلده، جهلان و انسلان آغلاز     اديل  اني. چه آنکه در ادخوردیبه چشم م یزرتشت شیک

آن هلم کلامالً روشلن اسل       خيدور که بعضاً تار یهادر گذشته يیدارند و از جا یزمان
آملده   نیچنل  نله یزم نيل در ا «انيآباد»باور  حی. در دبستان مذاهب، در توضشوندیآغاز م
 اس :

احا ه آن نکند چه افلراد   یو علم بشر س یوجود انسان معلوم ن  يبدا نديگو
نشلود و تسلسلل    یبه فلرد  ريپذنبود هَلُم جراً، اصالً کران یرا آغاز زمان یانسان
 (.3: 0962)دبستان مذاهب، امور چون تسلسل در شماره اس   نيدر ا

هلا در  تند نله آغلازگر انسلان   هس ریدسات يیو همسرش آغازگر دورة ابتدا« آباد» نيبنابرا
 یدسلتورات  جيدوره، به تدر نياند. با شروع اها بودهانسان زیاز آنها ن شیپزيرا که  جهان؛
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 ،یاملا پلس از ملدت    .10و همگام با آن جهان به کام مردملان اسل    شودیداده م« آباد»به 
و  رندیگینضج م ینادرس  گوناگون یو باورها ديآیم ديمردم پد انیتفرق و اختالف م

 :دنشویها و کشتارها به پا مآن جنگ جهیدر نت
 آورشی( چنلد کل  000مردم کشلتن را بله و خلوب داننلد )     ی( چه، گروه001)

هلا  نبردهلا و جنلگ   شاني( و در ا002) زدیما رانده نشود و برنخ نيیکه آ نديگو
 .(Desatir, 1818: 39-40) ديآ ديپد

دوره،  نيل در ا.11رديپلذ یمل  انيفراوان مردم پا یهاگناه و یبا نافرمان« آباد»دوره  نيبنابرا

 نيل و پس از آنها نوب  به پادشاهان ا12نديآیاو م یدر پ گريد امبریپ زدهی، س«آباد»پس از 
« آبلاد آراد »به  یتا پادشاه نديآیم یگريپس از د کيپادشاهان، هر  نيو ا رسدیدوره م

بله سلرا     کلان یو ن14ردیل گیمردمان از آنها کناره م یآباد آراد، به سبب بدکار.09د رسیم
 امبریپ نیکه نخست شودیآغاز م یديدورة جد ساننيبد .05روندیم «افرامیج» یفرزند و

 اس . «افرامیج»آن 
« آباد»که در دورة  یبیسر سلسله آن اس ، مجدداً به همان ترت «افرامیج»که  یادوره در

فرض کرد که پس از  ديبا زین نجاي. در انديآیهم م یاز پ امبرانیاز پ یاگفته شد، سلسله
 نيآخلر  .06رسلد یپادشلاه مل   نيبله آخلر   یتا پادشاه شوندیظاهر م یپادشاهان امبران،یپ

مردم از  ی، به سبب رواج بدکردار«آباد آراد»اس ، مشابه  «آ دیج» کهدوره  نيپادشاه ا
 زملان همو  روندیروزگار سرا  فرزندش م کانیهنگام، ن ني. در ارودیم رونیآنها ب انیم

 یامبریل نام دارد، به پ «ویکلیشا»که  یفرستاده شده و وفرو فرزند  نيبر انیز  یاله یوح
گذشلته   یهلا مشلابه دوره  زیل دوره ن نيل ا .03آغاز شلود  یگريتا دورة د شودیم دهيبرگز

 یشلا »پادشلاه کله    نيو آخلر  شلوند یتا پادشاهان ظاهر مل  نديآیم یامبرانیو پ گذردیم
هنگلام،   نيل در ا .02رودیمل  رونیل آنهلا ب  انیمردم از م ینام دارد به سبب بد کار« مهبول
 نيل . در اشلود یمل  ختهیبرانگ یامبرینازل شده و او به پ «اساني» یبر فرزند و یاله یوح

پادشاهان در  ش،یپ یهامانند دوره نکهيو با فرض ا نديآیهم م یدر پ یامبرانیپ زیدوره ن
 اسلان ي»پادشلاه آن   نيتلا آخلر   ابلد يیهمچنان ادامه م زیدوره ن نيا ند؛يآیم امبرانیپ یپ

بله فرزنلد    یالهل  یهنگام وح نيو در ا رودیآنها م انیمردم از م یبه سبب بدکار« آجام
آغاز  یديو دورة جد شده ختهیبرانگ یامبریبه پ یو و شودیفرو فرستاده م« گلشاه» یو
 .گرددیم

 انی. گلشاه5
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 نیشیپ یهاکه بر خالف دوره شودیآغاز م یدي، دوره جد«گلشاه» دنیرس یامبریبه پ با
 بله  اغللب  نیشل یپ یهاکه در دوره ی. در حالشودیدنبال م ریدساتدر  یشتریب لیبا تفص

 یامبرانیل پ ،ديل دوره جد نيدر ا شد،یم اشارهدوره  یدوره و پادشاه انتها یابتدا امبرانیپ
بله خلود اختصلا      را ریدسلات  از یابخلش جداگانله   کيل هر  نديآیگلشاه م یکه از پ

به سامان  زی. در دوره گلشاه، همه چديآیم انیاز آنها به م یترقیدق فاتیو توص دهندیم
 :رسدیبه کمال م ینیزم یهادهيبر همة پد يیو فرمانروا رسدیم

و جلانور را   نلده يو رو یکله سله پلور کله کلان      ینمبریگلشاه تو آن پ ی( ا90)
ه چهلار گلوهر باشلد در فرگفل      ( و چار مادر کل 95) برندیپرمان تو م ند،يگو

 .(Desatir, 1818: 14) تواند

فرزنلدش   یو پلس از و  19رسلد یمل  یامبریل بله پ  امکیسل  ی، فرزنلد و «گلشاه»از  پس
فرزنلدش   «هملورس ت»و پلس از  « هملورس ت»فرزنلدش  « هوشلنگ »پلس از  «. هوشنگ»
 ریدسلات مطالب  انیم یاقابل مالحظه یهاشباه  نجاي. تا ارسدیم یامبریبه پ21«دیجمش»

 ی. املا داور خلورد یاس  به چشم م دهآم یرانيا یها يروا گريو د شاهنامهبا آنچه در 
منلابع،   ريبر خلالف سلا   ریاس . در دسات گريد یاگونهبه «دیجمش»در خصو   ریدسات
 یرود و ضحاک تلاز  رونیآنها ب انیم از دیجمش شودیمردم سبب م یو ناسپاس یبدکار

 :ابديبر آنها تسلط 
( و ارج تللو را 25گرفتنللد ) ی( اکنللون مردمللان بللدکار شللدند و راه تنللدبار20)
( 23) کننلد ینکوهش تو م نيو با ا ابنديی( و چم سخنان تو نم26) شناسندینم
( اکنون تلو را از  22فراموش کردند ) یخواست شانيا یکه تو از برا هايیکویو ن
 ,Desatir)سزاوار اسل    بودن ،یآک تازرا به دس  ده نانيبرآرم و ا نهايا انیم

1818: 154.) 
در  نيل . اشلود یآغاز نم یدياما دورة جد ابد،يیم انيبا آمدن ضحاک پا دیجمش یامبریپ

 ملردم،  یو نافرملان  یقبلل کله بلا بلدکار     یهاهمانند دوره رودیاس  که انتظار م یحال
 عيوقا ریبار هم س نيا گرف ،یو فساد و کشتار جامعه را فرا م دیرسیم انيبه پا یادوره
 نیشل یو دورة پ بخشلد یبر مردم مل  زدانيو  شودینم نیرود. اما چن شیپ وهیش نیبه هم

 :شودیم دهيمردم برگز يیبه راهنما دونيو فر کندیم دایهمچنان ادامه پ
 شانيو از گناه ا دمیبخش آزاریبر مردمان و جانوران ب نیپور آبت دونيفر ی( ا0)

و جهان را پرستنده تو کلردم   دميگز ینمبریبه پ یگذشتم و تو را که دوس  من
(Desatir, 1818: 157). 
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سللم و   ی. اما بلا نافرملان  شودیمنتقل م دونيبه خاندان فر یرسال  اله ب،یترت نيبد
 دونيل پس از فر امبریو او اس  که پ رسدیم رجيبه منوچهر فرزند ا یاله هیعط نيتور، ا

نقطله عطلف    یو بلا و  رسدیم خسرویبه ک یامبریپس از منوچهر، پ .2ديآیبه حساب م
به حسلاب آورد   یگلشاه یامبرپ نيآخر ديرا با خسروی. کخوردیرقم م انیسلسله گلشاه

اسل  کله در    یمطلب مهم نيدانس . ا ديدوره جد امبریپ نیپس از او را نخست امبریو پ
  یل از اهم ریدسلات  امیل پ افل  يدرک ساختار و در یاما برا شودینم حيبدان تصر ریدسات
 برخوردار اس . بسیار

دوره به دوره بعد و شروع نسلل   کيشد، در انتقال از  دهيد نیشیدر موارد پ چنانکه
و از  شلد یمل  ليتبلد  یبله سلسلله پادشلاه    یامبرینخس  سلسله پ امبران،یاز پ یديجد
بلا ملورد    زیل ن نجلا ي. در اآملد یم ديدوره بعد پد امبریپ نیپادشاه دوره قبل نخست نيآخر
 خسرویک یامبری. در دورة پنیشیهمانند موارد پ قاًینه دق اام م،یمواجه هست یمشابه باًيتقر

و آن  دهلد یخود قرار مل  ریدوره را تح  تأث نيکه اتفاقات ا دهدیم یرو یحادثة خاص
اختصلا    یکه به و ریدسات ازدهمينامة  ی. در ابتدازداني یبه سواس  خسرویعروج ک

 :شودیم یعرفم نیچن خسرویاس ، ک افتهي
و بلزرگ   یگرامل  یسروش نی( روان تو فرشته اس  و پور فرشته اس  و چن6)

 .(Desatir, 1818: 170)ام با تو خرد نام داده
 یبلا ن خاصل   یاز صلفا  خسلرو یکله ک  شلود یاز همان آغلاز گفتله مل    بیترت نيبد

 شلود یگفتله مل   نی. چناس نيبه فراز نياز جهان فرود یبرخوردار اس  و مشتاق فرارو
تلا بله    شلود یامر سبب م نیبسنده کند و هم تواندینم گاهیگاه و ب یهاکه او به عروج

 برود: زدانيصورت کامل نزد 
و همواره بلودن نلزد    شهیو هم یستی( اکنون به گاه گاه آمدن برم خوشنود ن29)

 .(Desatir, 1818: 174) میتو خوشنود ن یبه دور زی( من ن20) یخواهیمن م
 خسلرو ی. در واقع، از آنجلا کله ک  س ین انیانقطاع گلشاه لیدل يیبه تنها خسرویک عروج
 ردیگیم شیپ یدر زندگ زیرا ن یخاص وةیش ،اس  ایتعلقات دناز  دهيوارسته و بر یعارف

 آمده اس : نیچن نهیزم نيدر ا ،ریدسات. در گرددیم انیکه سبب انقطاع گلشاه
و  یگرفتل  یزنان دور یکيدادم که با همه دستگاه از نزد ی( و تو را آن فره06)

 .(Desatir, 1818: 172) یو روز و شب، دل را به من بست یختیامین نانيبا ا
اسلاس،   نيل . بلر ا ابلد ي در آن ادامله  یامبریپتا  ماندینم یباق خسرویاز ک ینسل ن،يبنابرا

آغلاز   خياز تلار  یديل دورة جد یاسل  و پلس از و   یگلشلاه پیلامبر   نيآخلر  خسرویک
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 ديیل مطللب را تأ  نيل چنلد مجملل املا ا   قسلم  هر  نيل در ا ریدسات حاتی. توضگرددیم
دورة  دنیرسل  انيل بلا بله پا   زیل ملورد ن  نيا در ن،یشیپ یچرا که همانند گذارها کنند؛یم
نامله   باشلد. در  امبرانیل دو نسل از پ انیتا واسطه م کندیظهور م یابتدا پادشاه ،یامبریپ
 :دهدیاو را مورد خطاب قرار م نیخداوند چن خسرو،یک

 ,Desatir)بلا اوسل     یزديل جهان را به لهراسب سپار که فلره ا  ني( فرود26)

1818: 175). 
زرتشل    یامبریل به پ درنگیو ب آيدمی اندازه نیلهراسب به هم یدر باب پادشاه سخن

 .شودیبشارت داده م

 انی. زرتشت6
 یامبریکه در دورة گشتاسب ظهور کرده و به پ شودیم یمعرف یکس ،ریدساتدر  زرتش 

از  یديل سلر سلسلله نسلل جد    ديل ذکلر شلد، او را با   نياز ا شیکه پ یلي. به د رسدیم
 یکه حجم مطالب اف يدر توانیم نجايرا از ا ریدساتزرتش  در   یدانس . اهم امبرانیپ

اسل  مگلر    شلتر یب نیشل یپ امبرانیل از همة پ افتهياختصا   یبه و به زبان دساتیری، که
نامة زرتش  به آشلکار شلدن اسلکندر     یاس . در انتها ریدسات امبریپ نیکه نخست« آباد»

 ریدسلات  ی. در بخش بعلد شودینام برده نم امبریاما از او به عنوان پ شودیبشارت داده م
اسل    یبلکه پادشاه س ،ین امبریاسکندر همچنان پ ابد،يیکه به اسکندر اختصا  م زین

 رسلد یبله نظلر مل    22.را در جهلان بگسلتراند  « آبلاد » نيیاو را بزرگ داشته تا آ زدانيکه 
بله اسلکندر بلا اشلکال مواجله       دنیبلا رسل   ریدسلات  یادوار هيمطابق نظر خيتار حیتوض

و  کنلد یرا اشلنال مل   نیزم رانياس  که ا یسو اسکندر پادشاه کيچرا که از  شود،یم
در سلسلله   یبلا حضلور او خللل    گلر يد یو از سلو  بلرد یمل  نیب زرا ا یرانيا یهاسن 

مشلابه دورة   زیل ن نجلا ي. املا در ا ديل آیبه وجلود مل   نديآیکه پس از زرتش  م یامبرانیپ
 یامبریل سلسلله پ  یادوار ةيتا نظر شودیم یسع یدیبا استفاده از تمه ،«دیجمش» یامبریپ

و بلد   یکلار بملردم بله نلا    زین نجايدر ا «دیجمش»همانند مورد  ب،یترت نيحفظ شود. بد
 یتفاوت که بر خالف حال  قبل، اسکندر فرزنلد شلاه   نيبا ا شوند؛یم متصّف یکردار

ا رفتله اسل  و بل    ونانيمردم به  یهایکه به سبب بد شودیم یداراب معرف یعني یرانيا
در  یمنظلور، داسلتان   نیرا گسلترش دهلد. بله همل    « آباد» نيیبازگش  خود قرار اس  آ

از  یونلان ياز فرزانگلان   یکه بر اسلاس آن گروهل   شودیساخته م ریدسات زدهمیسبخش 
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و زرتشل  بله آنهلا     پرسلند یکه خواهد آمد )اسکندر( مل  یزرتش  درباره پادشاه بزرگ
 :دهدیپاسخ م نیچن

بد  انیراني( چون ا53از نواد شهنشاه گشتاسب باشد ) یشاه ( آن پادشاه پور56)
او را که آن پادشلاه خجسلته باشلد بلا      زدانيکارها کنند و پادشاه خود را کشند 

 .(Desatir, 1818: 186)اس  به روم برد  یرانيآنکه ا
بلر  لرف شلده و     نیشیاسکندر، مشکالت پ افتني یاله ديیشدن و تأ یرانيبا ا اکنون

همچنان ادامه داشلته باشلد.    تواندیکه با زرتش  آغاز شده بود، م یامبرانیادامه سلسله پ
 یدور هيکه نظر گرددیدق  شود، روشن م نیشیپ یهابخش با بخش نياگر به تفاوت ا

بشر وارد نشده بود کامالً آزادانه و دلخواهانله قابلل    یواقع خيتا آنگاه که به تار امبرانیپ
آنهلا بلر    نیلی آمد و قلرار شلد تلا تب    انیبه م یخيتار قيحقا یکه پا یبود، اما زمان ریتفس

 یخيتلار  عيتر شد و هم وقاکوتاه ریدسات حاتیهم توض رد،يصورت پذ هينظر نياساس ا
اسل  کله    یریپرده اسلکندر کله تنهلا پادشلاه دسلات      انیشدند. پس از م فيقلب و تحر

« ساسلان نخسل   »بله   یامبریاس ، رسال  پ افتهياختصا   یکتاب به و نياز ا یبخش
را بله   به زبلان فارسلی   حجم مطالب نيشتریب ریدساتبخش از  نيکه ا یدر حال .رسدیم

نامله  . در شلود یگفتله نمل   امبریپ نيدر مورد ا یاديز زیخود اختصا  داده اس ، اما چ
کله بله    یاشده، اما در نامله  اديساسان نخس   امبریپ ني، نام اپندنامه اسکندرو  زرتش 
تفلاوت   ني. اديآیم«آذرساسان» تبه صور یاس ، نام و افتهياختصا   امبریپ نيخود ا

 نيل در نامة زرتش ، نام ا م؛یتوجه کن ریدساتکه به متن خود  شودیم تریها آنجا جدنام
« سرسلار » پندنامه اسکندردر « سرساد» یون در نظر گرفتن بخش نخس  نام وبد امبریپ

شلود و  یدانسته مل « داراب». او فرزند شودیذکر م «ناسيفرد»و در نامة ساسان نخس ، 
. شلود یمل  یپلدر اسلکندر معرفل    یعنل ي، نوه داراب بزرگ 92بند  ليذ یفارس ریدر تفس
 ساسان نخس  اس .    یگرف  که اسکندر عمو جهینت ديبا ن،يبنابرا
پلدر   بله سلبب کشلتن پادشلاه خلود داراب،      انیل رانيا کله  شودینامه گفته م نيا در

اند. اما خداوند بله سلبب   کرده و مستوجب مجازات شده یو بدکردار یاسکندر، نافرمان
وجود ساسان نخس  از گنلاه آنهلا در گذشلته و همچنلان بلر آن نظلر دارد تلا سلسلله         

 :ابديه ادام یزرتشت امبرانیپ
( و بهلر  25) دميو نماز تو را پسند ی( بندگ20آذر ساسان پور داراب ) ی( ا29)

 .(Desatir, 1818: 277)گذشتم  انیرانيتو از گناهان ا
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که پلس از   شودیساسان نخس  به او بشارت داده م یامبریپ دنیرس انياز به پا پس
گرفل . ساسلان پلنجم    عهده خواهد بر مردم را   يساسان پنجم خواهد آمد و هدا یو

 امبرانیل سلسلله پ  ،یو بلا و  شودیاشاره م یکتاب به و نياس  که در ا یامبریپ نيآخر
ظهلور او در دورة   گفتله شلده کله    92ریاتدس یفارس ری. در تفسرسدیم انيپابه  یریدسات

 مرو بوده اس . و درزيخسرو پرو

 انیوانی. آذرک2
داده شد و روشلن   حیتوض ریدساتدر  امبرانیپ بیترت یمهم وچگونگ عيوقا ریس نجايا تا

کتلاب درک   نيل از جهان و انسان سلبب شلده اسل  تلا در ا     یخاص اف يکه در ديگرد
اتصلال   ةنکتله، نحلو   نيتررابطه، مهم ني. در اردیاز رابطه انسان با خدا شکل بگ یخاص

منظلر،  زم اسل  تلا در     نيل اسل . از ا  امبریل پ امبله نل   یاواسطه قيانسان با خدا از  ر
از  يیهلا سلسلله  نلد، يآیبه وجود مل  یجوامع بشر رییکه به واسطه تن یمختلف یهادوره

 ریدسلات کتاب  انيکه در پا یپرسش نيارتباط حفظ شود. بنابرا نيظاهر شوند تا ا امبرانیپ
 امبریل پ یاسل  و پلا   دهیرس انيبه پا ریس نيا اياس  که آ نيا ديآیم شیخواننده پ یبرا
در کنار پرسلش  يابد که آن را زمانی اهمی  میپرسش  نينخواهد بود. ا انیدر م یگريد
را  ریدسلات چلرا   نکله يو آن ا قلرار دهلیم؛  مقاله به آن اشاره شد،  نيکه در ابتدا ا یگريد

را چنانکله   امبرانیل مطالب و نحوة ظهلور پ  ریاند. اگر سدانسته انیوانیآذرک یکتاب آسمان
 یزیل و آن چ آيلد به دس  میروشن  یپاسخ م،یداشته باش اديبه آن اشاره شد به  ترشیپ
. بله  قلرار دارد  وانیل آذرک انکه در رأس آنل  امبرانیاز پ یديجز ظهور سلسلة جد س ین

 یامبریبه عنوان پ وانیاس  تا ظهور آذرک یامقدمه ریدساتتر، همة مطالب عبارت روشن
 انیل وانیآذرک یکتاب، کتاب آسلمان  نيکه ا نجاس يا ازرا روشن و مبرهن سازد و  ديجد

 اديرا به  نیشیادعا بهتر اس  تا مفروضات پ نيتر شدن اروشن یخوانده شده اس . برا
در  وندنلد، یپیساسان پنجم بله وقلوع مل    یامبریپ انيکه در پا یو آنها را با حوادث ميآور

مردم اسل  کله سلبب     یبدکار و یحوادث، نافرمان نيا نيتر. از مهممیکنار هم قرار ده
 نیچنل  یبلدکار  ني. در نامه ساسان پنجم اشودیم زيخسرو پرو یکشته شدن پادشاه اله

 :شودیم فیتوص
( آنکلس را کله ملن    02را کله پلروز را کشلتند )    انیل رانيا یبلدکار  یدي( د03)

 .(Desatir, 1818: 301) آنها برانداختند دمیبرکش
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تا آنها  ردیگیم میو خداوند تصم ماندینم پاسخیبار ب نيا ان،یرانيا یبدکار نيا یسزا و
 را مجازات کند:

 .(Desatir, 1818: 301) ابنديپاداش  انياز تاز نکيا
اسل . در   دهیرسل  انيل بله پا  یزرتشلت  امبرانیل کله سلسلله پ   شودیآشکار م نجايا از
پادشلاه   نيملردم نسلب  بله آخلر     یو نافرمان یبود که بدکار نیچن زین نیشیپ یهادوره

دو دوره  نيل ا انیل آغاز شود. فاصله م ديجد یاو دوره ابدي انيپا یاتا دوره شدیسبب م
نخس  گفتله شلد کله ملردم      نامه ساسان. در کردیو قتل و غارت پر م ینبسامانا زیرا ن

داراب را کشتند. در آن زمان، خداوند به واسلطه لطلف    یعنيبدکار شدند و پادشاه خود 
بلر   یفرسلتاد تلا بشلارت    رانينسب  به ساسان نخس  از آنها درگذش  و اسکندر را به ا

و مانند ملوارد   س ین اردر ک یلطف و مرحمت نیبار چن نيباشد. اما ا یبعد امبریظهور پ
سخ  و پر تلنش   یابرهه ديو تا ظهور سلسله جد رسدیم انيقبل، سلسلة گذشته به پا
و خبلر از   يیشگویپ وهینخس ، به شنامه ساسان حوادث، در  نياوجود خواهد داش . 

 آمده اس : ندهيآ
بلدکار   انیل رانيا نيل ( تلا ا 03دور کلنم )  هامیها و برنج نيتو ا ی( و من برا02)

( و 52( و پدر و پسر را به هم افکننلد ) 50( و از پادشاهان برگردند )51شوند )
( 50( و نشنوند گفته فرزندان تلو کله زبلان مننلد )    59مرا ) زيکشند شهنشاه پرو

و تخل    میهياو د روانی( که از پ55شود ) دایپ یمرد انيکنند از تاز نیچون چن
 ,Desatir) ردسلتان يد سرکشلان، ز ( و شلون 56همله برافتلد )   ن،يیو کشور و آ

1818: 288-291). 
 يیشلگو یرا پ یپرشکوه وآغاز هرج و مرج و آشفتگ یادوره انيپا یعبارت به روشن نيا
 یمنته امبرانیاز پ یديبه ظهور دورة جد یآشفتگ نيا اني. اما از کجا معلوم که پاکنندیم

آشلکار   ترشیچنانکه پ خيتار یریو منطق دسات وهیگف  که اگر به ش ديشود. در پاسخ با
. علل   میداشلته باشل   یرو شیدر پ ديبا زیرا ن یديحتماً دوره جد م،یباش بنديپا د،يگرد

 نیمهل  کيل تلا   نلد يایپش  سر هلم ب  ديها و مراحل مختلف باهامر آن اس  که دور نيا
 ماننلد یمل  یمرد و زن باق کيچرخ تنها  نیهر مه انيچرخ کامل شود و از آنجا که در پا

نداده اسل ، پلس    یهنوز رو یراضانق نیاز آنها هستند و چن یهمگ یبعد یهاکه نسل
 یامبریل بلا پ  ديل جد یاچلرخ، دوره  نیمهل  نیکه در هم میهمچنان انتظار داشته باش ديبا

بله صلورت    یمطلبل  نیدر نامه ساسان نخس  به چن نکه،يآغاز گردد. مضاف بر ا ديجد
 شده اس : حيواضح و روشن تصر
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و  نيلی ( و آ36) یاز کسان تو کسل  زمیچرخ، انگ نیاز مه کدمياگر ماند ( و 35)
 رمیل از فرزنلدان تلو برنگ   يیشلوا یو پ ینمبلر ی( و پ33آب تو، بله تلو رسلانم )   

(Desatir, 1818: 294). 
از  ديل جد یانو و سلسله یاموده ظهور دوره ر،یروشن شده باشد که دسات ديبا اکنون

اما روشن اس  کله   شودیذکر نم ریصراحتاً در دسات ديجد امبریپ نياس . نام ا امبرانیپ
را کله در   یانامله هاسل . اگلر شلجر    وانیل بله آذرک  دساتیرنويسنده يا نويسندگان اشاره 

روشلن   م؛یدر مقابلل خلود قلرار دهل     ساخته شده اس ، وانیآذرک یدبستان مذاهب برا
و آغلاز   انيل تاز ورشيل اس  کله در هلزاره    یموعود امبریهمان پ وانیکه آذرک گرددیم
بر اساس دبسلتان ملذاهب    وانیظهور کرده اس . سلسله نسب آذرک یگريچرخ د نیکه
 اس : نیچن

بلن آذر   نيبن آذرخلور  نيبن آذرگشسب بن آذر زردش  بن آذر برز وانیآذرک
 پنجم را او که–بن آذر بهرام بن آذرنوش بن آذرمهتر بن کهتر آذر ساسان  نيیآ

 نیبن کهل  -خوانندمی ساسانش چهارم که–بن مهتر آذر ساسان  -ندگوي ساسان
کله   -ساسلان  آذر نیبلن مهل   -که مشهور به سوم آذر ساسان اس  -آذر ساسان

که او را آذر ساسلان   -بن سترگ آذر ساسان -متعارف به دوم آذر ساسان اس 
بلن   اريبن خرداد داراب بن بزرگ داراب بن بهمن بلن اسلفند   -نخس  خوانند

بلن زاب بلن نلوذر بلن      قبادیبن ک نینشیگشتاسپ بن لهراسب بن اروند بن ک
  بلن تهملورس   -دیجمش نواداز  -نیبن آبت -دونياز نواد فر -رجيمنوچهر بن ا

 یبلن شلا   -اسانياز نواد  -آجام اسانيبن  ومرثیبن ک امکیبن هوشنگ بن س
از نواد  -آباد آزاد بن -افرامیاز نواد ج -آ دیبن ج -ویکل یاز نواد شا -مهبول

: 0962چرخ ظاهر و روشن گش  )دبسلتان ملذاهب،    نیکه در آغاز مه -آبادمه
91.) 
 یادارد و به چه نکتله  ینامه در دبستان مذاهب چه کاربردنسب نياس  که ا روشن

اسل  کله    ديجد یامبریبه عنوان پ «وانیکآذر» ینامه در حکم معرفنسب نياشاره دارد. ا
هلا  را از حجلاب سلده   یالهل  نيهزار ساله آغاز کرده و د یرا پس از فترت ديجد یادوره
 امیل و پ ریدسلات  یهلا قلرار گلرفتن نامله    یآورده اس . حال که چگونگ رونیب یمستور
پرسلش   نيا یبه بررس توانیم د،يآنها به دس  آمد روشن گرد یکه از بازخوان یایاصل

هماهنلگ و همخواننلد. بله عبلارت      ینيد يیگرابا کثرات ریمطالب دسات ايپرداخ  که آ
 انياد ريسا  یکه با حقان  در نظر گرف یابه گونه توانیرا م ریدسات یهاآموزه ايبهتر، آ

از پووهشلگران   یکله برخل   شلود یپرسش از آنجا مطر  مل  ني. اردیدر تعارض قرار نگ
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نظر گرفته و گملان  در  یاکبر شاه گورکان «یاله نيد»را هماهنگ با  یوانیآذرک یهاآموزه
تلوان  یمل  شلود، یم ادي«یزبان آسمان»را که از آن با عنوان  ریدسات یاند که زبان اصلردهک

از  کيل هلر   ریبرتر در نظلر گرفل  کله در هنگلام تفسل      یتیناب و واقع یقتیبه مثابه حق
 نیچنل  یشده اس . پر واضح اسل  کله بلر اساسل     ليتبد یخاص ینيبه د یاله امبرانیپ

در نظلر گرفل  و     یل از حقان یادرجه یدارا توانیرا م انيو اد امبرانیهمه پ ،یبرداشت
از  یآنها در مقابل هم را ناشل  روانیپ یکشو صف هاآموزهاز  یبرخ انیتعارض و نزاع م
 ریاز دسلات  یدرکل  نیاس  که چن یپووهشگر لدیمطلب دانس . شف نیعدم توجه به هم

 گرفته اس : جهینت نیو زبان آن به دس  داده و چن
جهان را در بر  یبشر یهاهمة زبان هسته یزبان آسمان نيمعتقد بود که ا وانیک

در جهان  ینيبدان معناس  که هر د نيمعتقد بودند که ا روانشیو پ وانیدارد. ک
 یهلا سلن   یباسلتان  امبرانیل پ نياس  و بنابرا نيادیبن ق یحق کياز  یاترجمه

 .(Sheffield, 2014: 165) گرنديکدي یهاجهان صرفاً ترجمه ینيد
از  کيل  چیکه هل  ميرینظر بگ در یریدسات امبرانیرا صرفاً در باب پ لدیشف یداور اگر

. رف يرا پلذ  یموضلوع  نیچن توانیآنگاه م ستند؛ین یخاص نيد امبریآنها جز زرتش ، پ
جهان اسل  و معتقلد اسل  کله      امبرانیو پ انيناظر به همة اد وی یاما از آنجا که داور

؛  بله  (Sheffield, 2014: 183)اکبر بوده اسل    «یاله نيد»مؤثر در آموزه  یمطلب نیچن
از  کيل  چیاز هل  ریدسلات آن را مقرون به صح  دانس . چه آنکه در  توانیوجه نم چیه
 یعنل يملورد   کيل و در  شودیگفته نم یسخن یسام امبرانیپ یعنيبزرگ جهان  امبرانیپ
 یمنفل  ای بله غايل   یابيل ارز د،يل آیمل  انیل به م میمستق ریغ یاسالم هم که گفتار امبریپ

مورد هلم صلرفاً از    کي نیتوجه داش  که به هم ديحال، با نی. در ع20ردیگیصورت م
کله   یایپادشاه ؛شوندیم یساسان یپادشاه یسبب نابود انيکه تاز شودیآن رو اشاره م

 برخوردار اس .   یاله ديیاز تأ ریدساتاز منظر 
 ینله تنهلا رنلگ و بلو     لد،یبلرخالف تصلور شلف    روشن شده باشلد کله   ديبا اکنون
 نیمحدود بله همل   زیآن ن میها و تعالاس  که برد و دامنه آموزه یرانيا ،ریدسات یگفتارها

در هماهنلگ جللوه    یو سلع  ریدسلات  یهاآموزه ینا به جا میتعم نيفرهنگ اس . بنابرا
کتلاب و علدم    نيل ا یاصل امیگرفتن پ دهيناد یاکبر، به معنا «یاله نيد»دادن آن با آموزه 

 .شدداده  حیمقاله توض نياس  که در ا یتوجه به ساختار و  رح

 گیرینتیجهو  بندیجمع
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 یخاصل  نیلی و تب حیتوض چیاند، اما تا کنون هدانسته انیوانیآذرک یرا کتاب آسمان ریدسات
کتلاب   نيا یکه به محتوا شودیدشوارتر م یمورد داده نشده اس . موضوع زمان نيدر ا

مقالله، بلا    نيل . در امیابيینم ارانشيو  وانیاز آذرک یو در آن نام و نشان میکنیمراجعه م
 ديل کتلاب را با  نيل روشن شلد کله ا   خيتار یمفهوم ادوار اله ليذ ریدسات رساختا یبررس
 یهلا بله دوره  نیلز آن خلود  جهلان دانسل  کله     یکنلون  چرخ نیهم فیو توص حیتوض
 نیکه هلر کهل   ديآیبه دس  م نیچن ریدساتمطالب  با بررسی. شودمی میتقس یترکوتاه
 نیپادشاه هر کهل  نيآخردوران  ر. درسدیم انيبه پا یآغاز و با پادشاه یامبریبا پ چرخ
 شلود؛ یآن پادشلاه از ملردمش مل    یگردانل  یمردم سبب رو یو بدکردار ی، نافرمانچرخ

 شلود؛ یحکمفرما مل  یسامانبهاز نا یاو دوره شودیم ریسپس هرج و مرج و آشوب فراگ
بله پلنج    ری. در دسلات شلود یآغاز م یبعد چرخ نیکه د،يجد یامبریبا نبوت پ  يدر نها

شود که بر اساس نلام پیلامبران ابتلدای    از مهین چرخ کنونی اشاره می یاصل چرخ نیکه
در نظلر  آباديان، جیان، ياسلیان، شلايیان و گلشلاهیان    های توان آنها را دورههر دوره می

 خسلرو یک یامبریل بلا پ  ديرا با انیدورة گلشاه انيپا ،شده ادي یارهایبر اساس مع .گرف 
در علالم بلا  دارد و هملواره در     یخا  اس  کله رو  یامبریپ خسرویمقارن دانس . ک

از خلود   یفرزند خسرویتنها ک نه ب،یترت نيخداوند باز گردد. بد یصدد اس  تا به سو
خداوند بلا    یبه سو تاًيتا نها کندیم زیپره زیبلکه از معاشرت با زنان ن گذارد،ینم یباق
کله بلر اسلاس منلدرجات      شلود یآغاز م یديجدچرخ  نیبا ظهور زرتش  که .رودیم

کشلته شلدن خسلرو     ابل  ن،يل . پس از اابديیساسان پنجم ادامه م یامبریپ انيتا پا ریدسات
 شودیآغاز م یاز آشوب و آشفتگ یاو دوره رسدیم انيبه پا زین چرخ نیکه نيا ز،يپرو

« ش  ساسان نخسل   نامه» یهايیگوشیهمزمان اس . در پ رانيبه ا انيکهبا هجوم تاز
 چلرخ  نیکهل  رظهلور خواهلد کلرد و آغلازگ     یامبریل پ یآمده اس  که از نسل و نیچن
خلود   ديل را با ديل جد امبریل پ نيمقاله استد ل شد ا نيدر ا چنانکهخواهد بود.  یديجد
در دبستان مذاهب، نسب از ساسان نخس   ینامة وشجره یدانس  که بر مبنا وانیآذرک

 نیدانسل  و از همل   وانیل نامة ظهلور آذرک  بشارت ديرا با ریاساس، دسات ني. بر ابردیم
اگلر   انيل شناخته شده اس . در پا انیوانیآذرک یهم هس  که به مثابه کتاب آسمان یرو

همچنان ادامله دارد، بله    ریدساترا که از منظر  یچرخ بزرگ نیادوار مختلف مه میبخواه
آغاز آن دوره به شکل  امبریهر دوره را با نام پ میتوانیم م؛یکن یآور اديصورت خالصه 

 .ميریدر نظر بگ ريز
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 آغاز دوره امبریپ دوره
 آباد چرخ نیکه نینخست
 افرامیج چرخ نیکه نیدوم
 ویکلیشا چرخ نیکه نیسوم
 اساني چرخ نیکه نیچهارم
 گلشاه چرخ نیکه نیپنجم
 زرتش  چرخ نیکه نیششم
 وانیآذرک چرخ نیکه نیهفتم

 
در نظر  دساتیرناظر به غايتی اس  که نويسنده يا نويسندگان   رحی که در با  ار ه شد،

اند تا بتوانند اند؛ به عبارت ديگر آنها ساختاری را برای تاريخ در نظر گرفتهداشته
پیامبری آذرکیوان را در آن توجیه کنند. در اين راستا، نويسنده يا نويسندگان ياد شده از 

ساختگی اند بلکه کامالً اند که در بسیاری موارد نه تنها نادرس مواد و مطالبی بهره برده
از آنها نام برده  دساتیر، در چرخاند. پیامبران و پادشاهانی که تا پنجمین کهین و جعلی

های خالی ادوار هیچ ردپايی در تاريخ ندارند و صرفاً برای پر کردن نقش شودمی
ای چنین با پیشینه یاند. جعل چنین پیامبرانتاريخ ساختگی آنها ابداع شده ايیابتد

توانسته برای قدسی نشان دادن مطالب گیری از زبانی ساختگی میبهره  و نی در کنار
و جذب مخا بانی بوده باشد که در آغاز، از هدف غايی اين کتاب آگاه  دساتیر
شود که همگی ، از پیامبرانی نام برده میدساتیر چرخپنجمین کهین  در اند.شدهنمی

گاه به عنوان پیامبر شناخته هیچهای اسا یری فرهنگ ايرانی هستند و شخصی 
ای مانند اسکندر و دارا های تاريخیدرباره شخصی  نیز در اين بخش، مطالبی اند.نشده

تنها در ششمین  اس .و واضح کامالً روشن ها آنغالب  که ساختگی بودن شودبیان می
های تاريخی مانند زرتش  يا توان برخی شخصی اس  که می دساتیر چرخکهین 

اين بخش نیز تماماً به نحوی  حتوایدشاهانی مانند خسروپرويز را شناسايی کرد. اما مپا
در  ر  صوری  شود تا پیامبری آذرکیوان در دور بعدی از آن بیرون بیايد.شکل داده می

خورد. جدای نیز چنانکه در متن مقاله روشن شد، اشکا ت مهمی به چشم می دساتیر
، زمانی که به پنجمین کهین دساتیرانتهايی ادوار ابتدايی و  «ديرند» از نامتناسب بودن

آشنايی  سبببه  ،گذارندهای اسا یری پای به میان میشويم و چهرهوارد میچرخ 
در توجه به پیشینه  دساتیرها و ناچاری نويسنده يا نويسندگان خواننده با اين شخصی 
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شود و شیوه آنها، نحوه پايان يافتن يک دوره و آغاز دوره بعد دستخوش تنییر می
شود. اين مشکل در پايان های پیشین وجود داش  بر هم زده میيکسانی که در دوره

معهود و نظم کند و آغاز دور ششم، بیش از پیش خودنمايی می چرخپنجمین کهین 
 .کندوبرو میگذشته را با چالش ر

 
 
 

 هانوشتپی
سفر کردند تا در مورد اختالف  رانيبه ا یالدیم 0332کاوس و فرزندش در سال  مال .0

بله نلام    یرا از شخص ریدساتسفر، مال کاوس  نيکرمان مشورت کنند. در ا انیبا زرتشت هاميتقو
 (.25-26: 0926)پورداود،  آوردیو با خود به هند م خردی اهر در اصفهان م رزایم
همه، پلورداود بلدون    نياند. با انوشته یکسان اي یرا چه کس ریدساتکه  س یروشن ن .2
بلدون   زیل ن یآ لوک  (.901: 0921دانسلته اسل  )پلورداود،     وانیآن را آذرک سندهينو متقن یلیدل

مقالله  ، هلر چنلد در   (Aoki, 2001: 65)اسل   اشلاره کلرده    یانتسلاب  نیبه چن یاستد ل خاص
 .(Aoki, 2000: 274) کندیم ديترد راظها نهیزم نيدر ا یگريد
 یاصلل و نسلب   زیل اسلکندر ن  یحتل  شلود، یداده م حیچنانکه در ادامه توض ریدساتدر  .9
 بمانند. یباق یرانيمنحصراً ا یریدسات دةيبرگز یها یتا شخص کندیم دایپ یرانيا
 «ساریفرزن»، معادل 0222و  0202گلشاه از هر دو چاپ  هنام یترجمه فارس 0در بند  .0

موارد، در همه جا، معادل  گرياس ؛ چرا که در د بیعج یآمده اس  که اندک «ساریفرزن»همان 
 شده اس . ادي« گلشاه» ،«ساریفرزن» یفارس
بر خلالف چلاپ    ،(22: 0222 ر،ی)دسات 0222نامه هوشنگ از چاپ  0نام در بند  نيا .5

 آمده اس  که نادرس  اس .« هورشار»به صورت  ،0202
 نيل ساسلان دانسل . ا   یرا به معنا« سرساد»و « نخس » یبه معنا ديرا با «نیرخرمیف» .6

آمده اس . پلورداود  « سرسار»به صورت « سرساد»پندنامه اسکندر  06اس  که در بند  یدر حال
 (.99: 0926آورده اس  )پورداود، « سرسار نیخرم»به صورت نام را  نيا
مطللب   نيل دانسلته و بله انتقلاد از ا    یریدسات یامبریپورداود به صراح  اسکندر را پ .3
يلاد   یریدسلات  امبرانیل پ ريکنار سا در اسکندر از زین نی(. مع90-96: 0926)پورداود،  پردازدیم

املا   کنلد ینم ایاشاره حاًيبودن اسکندر صر امبریگرچه به پ ی(. مجتبا 96: 0996 ن،ی)معکند می
دانستن اسکندر اسل    امبریکه مستلزم پ آوردیم انیسخن به م یریشانزده گانه دسات امبرانیاز پ
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که ملهلم از   اف ي توانیم زین یگرينادرس  را در آثار د یابيارز نی(. هم203: 0930 ،ی)مجتبا 
 (.010: 0936به )گشتاسب،  دیمثال نگاه کن یاند. براها بودهپووهش نيا
بله  « آبلاد »کله نلام    003 ايل  25 اي 39 یمانند بندها یگريد یهابند یدر ترجمه فارس .2

 یفقلرات از ملتن اصلل    نيل دانس ؛ چرا که در ا دساتیر مفسر ریآن را تفس ديبا خورد،یچشم م
 .شودینام اشاره نم نيبه ا یریدسات
 دهيل د 0222کتلاب وجلود دارد کله در چلاپ      یدر ابتلدا  ی، فهرسلت 0202در چاپ  .3
 .شودینم
( بلدان  020کننلد )  یسال در جهان پادشلاه باشلند و خسلرو    اریتو بس روانی( پ029) .01

 ,Desatir)تلو   شیو آرام و داد جهان هرگز نباشد که در هنگام خسلروان کل   یو خرم یخوش

1818: 34). 
 .(Desatir, 1818: 34)در اين زمینه نگاه کنید به  .00
هلم   یآبلاد نلام پل    نمبلر یپ زدهیو پس از او سل  دميآباد را بگز نیگف  که نخست( 03) .02

 .(Desatir, 1818: 55)فرستادم  
: 0962آمده اس  )دبستان ملذاهب،  « آباد آزاد»نام به صورت  نيدر دبستان مذاهب، ا .09
(. احتما ً پورداود هم متأثر از دبستان مذاهب بوده اس  کله  91: 0962( و )دبستان مذاهب، 00
 (.92: 0926آورده اس  )پورداود، « آباد آزاد»نام را به صورت  نيا

 شللانيا انیللاد از مبللد کردنللد آبللاد آر ی( در رفتلله هنگللام چللون مردمللان کارهللا29) .00
 .(Desatir, 1818: 72)برخواس   

تلو   یگذاش  اکنون جهانلدار  یپور آباد آراد چون پدر تو پادشاه افرامیج ی( ا22) .05
 .(Desatir, 1818: 57)ده  هيرایو پ شيآباد اس  آرامه شیو فرسنداج را که ک ریبگ
 داده نشده اس . حیتوض قاًیها دقبخش نيا ریدساتفرض کرد، چرا که در  ديبا .06
 .(Desatir, 1818: 74-75)به  دینگاه کن .03
 .(Desatir, 1818: 91)به  دیگاه کنن .02
 (Desatir, 1818: 116)به  دینگاه کن .03
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 .(Desatir, 1818: 138)به  دینگاه کن .21
 آمده اس : نیچن دونيدر نامه فر .20
نرسلد   شلان ي( و آنچه خواهند به ا00) ابندي( اکنون پسران تو سرکش شوند و انجام پاداش 09)

 .(Desatir, 1818: 162) زود به منوچهر دهم
بزرگ  نيیبرداش ، آ یریو جهانگ یتو را به پادشاه زدانياسکندر پور داراب  ی(ا0) .22

 .(Desatir, 1818: 223)آشکار کن  یدانشور اریاس  بس نمبرانیپ نيترآباد را که بزرگ
 اول شخص اس  نهیاز نامه ساسان پنجم به ص 02بند  ليذ ریتفس نيآخر انیب وةیش .29
(Desatir, 1818: 218). کتاب  نيا یرهایتفس گريکه د رف ياحتمال را پذ نيا توانیم نجاياز ا
 باشد. ینوشته و زین

 .(Desatir, 1818: 291-292)در اين زمینه نگاه کنید به  .20
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