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 . گرفـت  يپـ  بتـوان  بسا تا روزگار ھند و اروپايیان  را چه  آن  ھاي دارد و سرچشمه  اي ويژه  جايگاه  اديان  در تاريخ  زردشتي  كیش
يان  ترين قديم از  را يكي  دھد و آن پیوند مي  را با عقايد ھند باستان  زردشتي  ، كیش ويژگي  اين ھان  اد   وانگـھي. ازدس مي  ج

عة  وااليي  و اخالقي  روحاني  ھاي جنبه  كه  زردشت  ھاي آموزه ند مطال ين  ايـن  دار تاب. سازد مي  بخش مسـرت  را بسـي  د   ك
  اثري  د، چهگوي مي  پاسخ  طور كامل  را به  طور اخص به  ايران  اديان  و دانشجويان  طور اعم به  اديان  رشته  نیاز دانشجويان حاضر
افتد  مي تر اتفاِق كم...  است  متمادي  ھاي سده  در طول  زردشتي  و آداب  باورھاي  تحول  در بارة  و خواندن  ، مستدل فھم  قابل

آسیا  تاريخ  نشرية. / باشد  حال لذتبخش  و در عین  ، بديع سرشار از اطالعات  چنین  اين  كتابي  كه
بودن اين  ريخيبه وجود شخصیتي تاريخي به نام زردشت ترديد دارند، با اين ھمه بیشتر آنان تا برخي پژوھشگران نسبت 

شده اسـت پیامبر را پذيرفته نابع موجـود در مـورد ز. زادبـوم زردشــت زمـان و: اند اما در دو مورد ھنوز توافقي حاصـل ن مـان م
تا شش ھاي نويسندگان زندگي زردشت از میان كتاب سال كالسیك يونان در روم است كه زماني نزديك به شش ھزار  صـد 

ھاي  در دھـه .ھاي گذشته بوده است شناسي در سده انگیزترين مباحث ايران گیرد و از جمله بحث بر مي پیش از میالد را در
ھزار و دويسـت سـ ھاي تاريخي بین اخیر اين گستره زماني به تدريج كاسته شده و آخرين نظريه ال پیـش از يك ھزار تا يك 

ست و مكان. دانند مي میالد را براي دوره حیات زردشت صحیح ھـاي  اما دربـاره زادبـوم زردشـت، نظرھـا ھمچنـان متفـاوت ا
نان و رو از منابع. اند آذربايجان، خوارزم، بلخ و سیستان را به عنوان زادبوم او نام برده مختلفي چون خوبي كالسـیك يو م بـه 

ن بـا اي. در جھان متمـدن آن روزگـار شـناخته شــده بـود–وي ھاي يا دست كم آموزه  –توان دريافت كه شخصیت زردشت  مي
فت و تـاثیر انديشـه ھاي بعد كـه اروپــا ھمه در دوره سايل قـرون وسـطايي شـد، زردشـت و ديـن او از يادھـا ر  ھاي درگیـر م

ي شـناخت رنسانس كـه اروپايیـان در پـ اما در دوره. ھاي ديگر، از جمله يھوديت و مسیحیت ناشناخته ماند زردشتي بر دين
ً نخستین بار در سال . توجه قرار گرفت شرق برآمدند، دين باستاني ايران بار ديگر مورد يد«میالدي  1700ظاھرا » توماس ھا

ش »ژان شـارون«ھاي جھانگرداني چون  منابع يوناني، التین، عربي، پھلوي و نیز توصیف با استفاده از باره زرد تیان ايـران، در
رانسـوي ف» آنكتیـل دوپـرون«در میانه سده ھجدھم، . برداشت كتابي نوشت و نخستین گام مھم را در راه مطالعه اين دين

شتي و نوشـته ھاي زردشتیان را از ھند نوشته باره ديـن زرت ين ديــن ر به دسـت آورد و بـا آمـوختن در قدس آن، ا  ا بهھاي م
نگ زردشـتي، مسـايلي. اروپايیان معرفي كرد به ديـن و فرھ سان  ي ھا مطـرح شـد كـه مجادلـه با توجه روزافـزون خاورشنا

تأل بسیاري در پي داشت و در مدتي كوتاه دامنه آن بسیار گسترش ھزار كتــاب و مقالـه  كه چنــد  . یف شـديافت به طوري 
شته اسـت از برجسته شك يكي خانم بويس مري انگلیسي بي سده گذ ن پژوھشـگر ايـ. ترين پژوھندگان دين زردشتي در 

ني ھشتاد و چند نگ ايرا ين زردشـتي و فرھ پ ساله كه ھم اكنون نیز سرگرم تألیف كتاب و مقاله درباره د س از به اسـت، 
عه متـون زرد. اين دين آغاز كرد پايان رساندن تحصیالت دانشگاھي در كشور خود، پژوھشي ژرف را درباره شتي، او با مطال

ساس اعمـال دريافت كه زردشت يك فرد روحاني بود كه ین ا و  بر اجراي درست اعمال و آداب ديني تاكیــد داشــت و بـر ھم
گرفـت كه  قـرار بدين ترتیب مؤلف در مقابـل دانشـمنداني. دانست ھسته اصلي دين و عامل بقا و دوام آن مي آداب ديني را

ندآنھا را جوھره اصلي اين ديـن معرفـ ھاي اخالقي و فلسفي تعالیم زردشت را پررنگتر سازند و كوشیدند جنبه مي از . ي كن
ستاھاي دوردسـ اين رو بويس تصمیم گرفت تا از نزديك بر كه شـھرھا و رو ت را روي جامعه زردشتي مطالعه كنـد و از آنجـا 

رگزيـد و در خـود ب نشین ايران را براي بررســي ھا و روستاھاي زردشتي ديد، شھرستان تغییر و دگرگوني مي كمتر در معرض
شد پژوھش حاصـل. میالدي يك سال را در میان اين جوامع گذرانـد 1960اواخر دھه  تاب و مقالـه  بويس چنـدين ك از  .ھاي 
شد» آغاز تاكنون تاريخ كیش زردشت از«ھاي وي  جمله كتاب ه و اين در چند جلد است كه تاكنون تنھا سه جلد آن منتشـر 
ين ديـن را مختصـر ا بويس طرح كلي و تاريخ. وارد دوره اصلي حیات اين دين، يعني دوره ساساني، نشده است تاريخ ھنوز

شته تحريــر درآورد دار بودن اين كار براي استفاده دانشجويان به دلیل طوالني و دامنه ھا و آداب زردشـتیان؛ ب. اديان، بـه ر اور
ين ديني آنھا، ھمچنان كه خود  زردشـت در نويسنده در ديباچه يادآور شده، كوششي است براي ارايه تاريخي پیوسته از د

ً ھمه كتابھايي كه به اين مبحث پرداخته. طي حیات سه ھزار ساله آن في تقريبا ند، معر لف ايـن د جنبـه ا ين را از ھاي مخت
ين را در طـول تـاري داده موضوعات مھم آن انجام ھا يا براساس خالل آموزه خ اند، در حالي كه كتاب بويس ھمچنان كـه ايـن د

یق از آن بــه پردازد و مي ھاي مختلف آن نیز مي به جنبه كند، ھمراھي مي ً روشـن و دق . دھـد دسـت كوشد تصويري نسـبتا
م تــرين مســايل آنــان، رســو شــود و مھم مي كتــاب بــا مبــاحثي در زمینــه باورھــاي ھنــد و ايرانیــان و ديــن ديرينــه آنــان آغــاز

خصـیت سپس نويسنده با ورود ش. كند پراكنده استنباط شده بازسازي مي ايزدان، مرگ و آخرت را از خالل اطالعات عبادي، 
سروده زردشت به عرصه خالل  ھان بـه دسـت مي تاريخ، به معرفي تعالیم اولیه او كـه از  يد ھايش، يعنـي گا دازد و پـر مي آ

سرانجام ي ، ھفت امشا سـپند، آفـرينش و)اھوره مزدا وانگره مئینو(مساله دو مینو  تاريخ جھـان از ديـدگاه او و  كـي از ادوار 
يان، يعنـي مھم سازد ترين مسايل تمام اد صل . مـرگ و آخـرت را مطـرح مـي  اي ھ ديگـر جنبـه» اسـتقرار مزداپرســتي«در ف

ين در  دين و آيین و عبادات آن معرفي مي تشريحي اين تاريخ د سپس  شته سـده«شوند و  يد مي» ھاي نانو ي آن كـه طـ آ
قه روحانیـت آموزه يد آمدنــد و طب فت ھاي زردشت دستخوش تحول شدند و احكام دين پد ين ھخامنشـیان. شـكل گر نیز  د

ی. است انگیزترين مباحث تاريخ ايران بوده ھمواره يكي از بحث ندان ك ش زردشــتي با اين حال بويس كه معتقد است اين خا
ً باستان–كتاب كوشیده است با ارايه مستنداتي اند، در فصل پنجم داشته براسـاس  .ندنظـر خـود را ثابـت ك–شناختي عمدتا

داد و در  زردشتي به حیات خود ادامه با اين ھمه دين. سنت زردشتي، حمله اسكندر ضربه مھلكي بر اين دين وارد ساخت
ند، كو ھر چند. دوره اشكانیان بار ديگر نیرو گرفت شیدند ســھم ساسانیان، كه بر حكومت پانصد ساله اشكانیان خاتمـه داد

شتي معرفـي نماينـد و بـدين آنان را در ندگ حفظ و احیاي دين زردشتي از تاريخ محو كنند، آنان را غیرزرد ان و حـتي سان آي
ين. پژوھشگران عصر حاضر را گمراه سازند بويس، د ني اما ھمگـان و حتـي  سه حكومـت ايرا ين رسـمي   –زردشـتي را د

به شــدت بـ اند و اتفاق دانسته -ھخامنشي، اشكاني و ساساني مت ساسـاني  ا اين نظر دارند كه از اين میان حیــات حكو
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گر اين د از سوي. دوام و حتي زوال آن نیز، مرھون دين مزديسنايي، يا ھمان زردشتي بوده است دين عجین بوده و قوام و ي
ھاي  كــه در كنــار تثبیــت پايــه ديــن را بايــد بســیار وامــدار حكومــت ساســاني دانســت، ھــر چنــد كــه در ھمیــن دوره اســت

يت، مسـیحی ھاي متعددي ھم پديد آمد و روحانیت خود كیشي، گرايش راست يت، يھود نیز را در برابر ادياني چون مانو ت و 
بازنگري در پـاره اين وضـعیت. جنبش مزدكي يافت شتي را بـه  ين زرد گان د يد بزر سنت جد ت كه ھاي ديـرين واداشـ اي از 

سپاه اسـال فتـح ايـران بـه. ھا از جمله آنھا بود دادن به متون مقدس و تشكیالت روحانیت و آتشكده سامان ست  قطه د م ن
ريت ايرانیان به به تدريج در ايران پا گرفت و به تدريج اكث اسالم. آيد عطفي مھم در تاريخ ايران و كیش زردشتي به شمار مي

ولـي پس  تندزيسـ پس زردشتیان در حكم اقلیت ديني بودند كه در دوره خلفا در كنار مسلمانان مي از اين. دين تازه گرويدند
يران شد از اين دوره دچار سختي و تنگناھاي بسیار شدند و با يورش مغـوالن بــه ا ھم بــدتر  باز  ھـاجرت بـا م. شـرايط آنـان 

به گروھي از زردشتیان به ھند، جامعه قش عمـده» پارسـي« اي موسوم  مد كـه ن يد آ تداوم ســنت كـھن  پد اي در حفـظ و 
ند وضعیت دو گروه زردشتیان را در ايران و ھند به موازات ھم دنبال مي نويسنده از اين پس. داشت ارسـیان پ طي قرنھـا. ك

شمگ بنـدي بـه سـنت، اي را پديــد آوردنـد كـه در عیــن پاي ھنــد بـه تــدريج جامعـه یر و پیشـرفتھاي اقتصـادي و اجتمــاعي چ
دند اوضـاع رھبريت دين زردشتي در ايران وابسته بودند، بعدھا حتي موفـق شـ اينان كه در آغاز به. روزافزوني به خود ديدند

شند نابسامان و تا. دھشتبار ھمكیشان خود را در ايـران نیـز بھبـود بخ ين دو جامعـه را  تاب، وضـعیت ا ھه  ك  1970اواخـر د
عم و  نیاز پژوھندگان رشته اديان«...زردشتیان كتاب. كند معرفي مي-دست كم-اي گذرا بررسي يا میالدي، به گونه طور ا به 

با طور اخص را به طور كامل پاسخ مي مندان اديان ايران به عالقه ندني در تحـول  رهگويد، چه، اثري قابل فھم، مستدل و خوا
لد. »ھاي متمادي اسـت باورھا و آداب زردشتي در طول سده شت ج بر پ صیف كـه  سي كتـاب آمـده، از  ايـن تو مه فار ترج

ه تاريخ آسیا است كه آن را طي نقدي بر اين كتاب، در نشري شناسان معاصر ترين ايران يكي از برجسته» احسان يار شاطر«
در عـین  ع وافتد كه كتابي اين چنین سرشار از مطالعات بدي كمتر اتفاق مي«: افزايد ادامه مي وي در. به نگارش آورده است

ين ويژگـي، در كنــار برخـي ويژگي» .حال لذتبخش باشد ً ا گر از جملـه ظاھرا ح ھاي دي وزه نـام نويسـنده سرشـناس آن در 
بار تجـديد  1979كتاب كه به سـال  .شناسي، سبب استقبال بسیار از كتاب شده است ايران تاكنون چنـدين  شده  شر  منت

چاپ آن در سـال  1983در سال  نويسنده يك بار. چاپ شده است  نیز 2001به بازنگري برخي مطالب پرداختـه و بـر آخـرين 
ش ترجمه فارسـي نیـز. ھايش پرداخته است اي نوشته و به بازنگري برخي ديدگاه ديباچه سال براسـاس چـاپ بـازنگري  ده 
نده ر است كه مترجم، ديباچه جديد مؤلف را ھم بدان افزوده 1983 ا به و حتي در متن نیز در ھر مـورد بـازنگري شــده، خوان

اسـتفاده  ردويژگي ديگر ترجمه فارسي تكمیل و به روز كردن كتابنامه آن است؛ مؤلف آثار مو. است ديباچه جديد ارجاع داده
ار و نیز ھاي فارسي موجود از اين آث افزودن ترجمه مترجم ھم با. اي منابع مھم تا سال تألیف اثر آورده است را به ھمراه پاره

ساخ ھاي بیشتر و گسترده كتابنامه، راه را براي پژوھش عمده آثار منتشره دو دھه اخیر به ستتر در اين زمینه ھموار   .ته ا
ه و به چــاپ بسیار مواجه بود طي يك سال با اقبال-كه پیشتر به روسي ھم ترجمه شده است-...ترجمه فارسي زردشتیان

ر ايران، و گسترده بودن طیف مخاطبان آن و شھرت نويسنده د توان از يك سو مرھون سوم رسیده است كه اين اقبال را مي
.درخور توجه ترجمه، چاپ و عرضه آن دانست از سوي ديگر حاصل كیفیت
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