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  چکیده
. اندنگفتهفردوسی و دقیقی از جمله شاعرانی هستند که بروشنی در رابطه با مذهب خویش سخن 

که گروههاي مختلف  ايهاین زمینه وجود دارد. به گون ن دلیل نظرات مختلف و گاه متضادي درایهب
ي مختلف همچون سنی، شیعی، اسماعیلی، زیدي) و یا هاهپژوهشگران آنها را مسلمان (متعلق به فرق

ا اطالعات و آگاهیهاي مرتبط با ه آی. مساله اصلی پژوهش حاضر آن است کمیکنندزرتشتی معرفی 
تشتی ن دو شاعر را زرایه دسته از محققان بپردازد ک تایید نظر آند به میتواندین زرتشتی در شاهنامه 

متفاوت از پژوهشهاي سابقی که در این مورد انجام شده  ايهگونب ن پرسشایه . براي پاسخ بانددانسته
ي این شاعران در مورد دیانت زرتشتی در شاهنامه هاهو گفت هاهاست، به بررسی  و سنجش سرود

ا میزان درستی و عمق اطالعات آنان در این زمینه مورد ارزیابی قرار گرفته و باورها پرداخته میشود ت
  ، مورد شناسایی قرار گیرد. اندشدهي زرتشتی را که بگونۀ نادرستی توصیف آیینهاو 

ن دو شاعر، موارد متعددي ایهکه در قسمتهاي مختلف شاهنامه منسوب ب میدهدنشان  بررسیها      
ي ینهاآیوجود دارد که باورها و آداب دینی زرتشتی به گونه نادرستی توصیف شده و یا با اعتقادات و 

نظریه مبنی بر زرتشتی بودن این دو شاعر با  که ايه؛ بگوناندشدهاسالمی معادل خود جایگزین 
عران ن شاایهتایید کننده مسلمان بود چالشهاي جدي مواجه میشود. نتایج عاید شده از پژوهش حاضر

که آنان در مواردي به دلیل عدم آشنایی دقیق با دیانت زرتشتی و نداشتن تجربه  میدهداست و نشان 
  .اندشدهشخصی دچار خطاهایی در این زمینه 

  
  : فردوسی، دقیقی، شاهنامه، دین زرتشتی، مسلمان. کلمات کلیدي
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 مقدمه
 ۀابعاد مختلف زندگی و شخصیت فردوسی و دقیقی سرایندگان منظوم تاکنون پژوهشهاي زیادي در

در  را که شاهنامه هزار بیت از حماسی شاهنامه صورت گرفته است. آنگونه که دانسته است فردوسی
 است شاه توران و جنگ مذهبی او با ارجاسب در دورة پادشاهی گشتاسب کیانی مورد ظهور زرتشت

: 5؛ ج37-32-11-1 اتی، اب75: ص 5ج (شاهنامه میدهدبه شاعر ایرانی دیگري به نام دقیقی نسبت 
حیات این ي مختلف هاه. اطالعات و آگاهیهاي موجود در رابطه با جنب)47-1037 اتیاب، 175 ص

حمد بن م بصورتدو شاعر بخصوص دقیقی با ابهاماتی روبروست. به عنوان نمونه منابع نام دقیقی را 
و منصور بن احمد (در ابتداي ابیات منسوب به دقیقی در  )11ص: یعوفااللباب،  لباب(احمد 

که لطفعی  ايهقیقا روشن نیست بگون. زادگاه او هم داندهکتابخانه برلین) ذکر کرد دستنویس شاهنامه
  . میداند) همان(وس اما عوفی او را از ط )32ص :آذرآتشکده،  ةتذکر(بیگ آذر او را از اهالی سمرقند 

از جمله مباحث مهمی که در رابطه با شخصیت این دو هم شاعر مورد توجه قرار گرفته و بحثهاي       
که به عنوان مثال  ايهمذهب این دو شاعر است. بگون ،به نسبت زیادي پیرامون آن صورت گرفته 

د از ي بعافرادي همچون عبدالجلیل قزوینی رازي و قاضی نوراهللا شوشتري با فاصله نه چندان زیاد
؛ 252-251: صيراز ینیقزو النقض،.ك. ر( اندهحیات فردوسی در رابطه با مذهب او به بحث پرداخت

. پژوهشگران و محققان معاصر نیز با استناد به )596-584: ص2ج  ،يشوشتر ،نیالمومن مجالس
ادیان و پیامبران ، کنایات و اشارات این شاعران در مورد هاهابیات و شواهد موجود در شاهنامه، گفت

مختلف و اطالعاتی که از مورخان و شاعران دیگر در این زمینه وجود دارد، به بحث و اظهار نظر در 
. بطوریکه امروزه به عنوان نمونه گروههاي مختلف محققان فردوسی را مسلمان اندهاین مورد پرداخت

جالل خالقی مطلق او را متعلق (حسن تقی زاده، ذبیح اهللا صفا، محیط طباطبایی، محمود شیرانی، 
ند) و یا زرتشتی میدان -امامی، معتزلی، اشعري، زیدي -ي مختلف همچون سنی، شیعیهاهبه فرق

ن مباحث به دلیل عدم ایه. دامنه گستردانددانسته(تئودور نلدکه، ابراهیم پورداوود، محمد معین) 
پژوهش نگارنده بر آن است تا با روشی وجود دالیل روشن و قرائن متقنی در این باب است. در این 

ن ایهبه نسبت متفاوت از پیشینیان به بحث و بررسی در رابطه با مذهب فردوسی و دقیقی بپردازد. ب
منظور، مباحث مرتبط با دیانت زرتشتی در شاهنامه مورد بررسی قرار گرفته و سعی خواهد شد تا 

این دیانت عرضه شده و یا با باورها و آداب اسالمی  مواردي که در آنها اطالعات نادرستی در رابطه با
، مورد شناسایی و تحلیل قرار گیرد. نتایج این تحقیق از این حیث که میزان شناخت اندشدهجایگزین 

و آگاهی فردوسی و دقیقی را از دین باستانی نشان میدهد و به شناخت مذهب این دو شاعر کمک 
ن ایهشود. الزم به توضیح است که هر دو بخش شاهنامه منسوب بد گامی نو قلمداد میتوانمینماید، 
ي دقیق در این مورد به جمع بند بصورتجداگانه مورد بررسی قرار گرفته تا بتوانیم  بصورتدو شاعر 
  گیري بپردازیم. و نتیجه



  
  
  
  
  
  
 

  ١٩٩/ پژوهشی در مذهب فردوسی و دقیقی با استناد به عناصر زرتشتی شاهنامه 

 
 

  بررسی و سنجش عناصر زرتشتی شاهنامه  
ایی اطالعات و آگاهیه میتوانطور کلی گرفته بر تمام متن شاهنامه صورت یی که دبررسیهابر اساس 

رهاي باو ي زرتشتی تقسیم کرد. پژوهش درآیینهامرتبط با این دین را به دو دسته کلی باورها و 
با اعتقادات زرتشتی  در این مورد شاهنامهاطالعات مذکور در  که بسیاري از میدهدزرتشتی نشان 
، هر چند گاه تعدیالتی جزئی در آنها صورت گرفته است. الزم به ذکر است که شاعران سازگاري دارند

این منظومه در این مورد تقریبا به بحث و ارائه اطالعات عمیق و جزئی و مباحث پیچیدة مربوط به 
 د، اما توصیفات مربوط به باورهاي زرتشتی را با استفاده از روشهایی خاصنالهیات زرتشتی نمیپرداز

که به باورهاي زرتشتی که معادل یا شبیه به باورهاي اسالمی  میدهدنشان  بررسیها. میکنندارائه 
باورهاي مشترك هر دو دیانت،  معطوف شده است. به عنوان نمونه یکی از ايههستند، توجه ویژ

اعتقاد به وجود خداوند است. بیشتر توصیفات و توضیحات شاعران در این مورد و نامهایی که براي 
 است. بعالوه شاعران باورهاي زرتشتی مشترکات بین دو دین زرتشتی و اسالم خداوند استفاده شده، از

 آیات قرآنی را از را در موقعیتهاي مختلف به هم آمیخته و حتی بعضی ازو اسالمی در مورد خداوند 
 ابیات ،562 ص: 5.ج شاهنامه،. ك.ر نمونه  عنوان به( میکندزبان شاهان و پهلوانان زرتشتی ذکر 

420-425( .  
با توجه ویژه نسبت به اعتقادات تمامی خوانندگان اعم از  د باورهاي زرتشتیمیرسبعالوه به نظر       

ر بیشتر ددر این اثر گنجانده شده است. به عنوان نمونه نام امشاسپندان زرتشتی  زرتشتی و مسلمان
همچون  موارد به عنوان ناِم ماه مورد استفاده قرار گرفته است و یا اینکه اگر چه از ایزدان زرتشتی

د اما خویشکاري آنان به خداوند نسبت داده شده است. عالوه بر این، در موارد میشومهر نام برده 
که بخصوص در  اندهمختلفی شاعران باورهاي این دو دین را به سبکی هنرمندانه درهم آمیخت

ین تحس پیشگفتار این اثر در مورد آفرینش جهان (که از آنِ خود فردوسی است) بسیار برجسته و
ه و اخذ کرد دو دین زرتشتی و اسالم ید. در این بخش فردوسی عناصر مختلفی را ازمینمابرانگیز 

ن دلیل محققان مختلف هر ایه. بمیکندباورهاي هر دو دین را در رابطه با آفرینش بازگو  ي ازهاهآمیز
شاعر ه ند. به عنوان نمونمیدانشگفتار آن را اسالمی و یا زرتشتی کدام با استناد به بخشی از این پی

) 35، بیت 5، ص 1ناچیز آفرید (ج. د که خداوند جهان را ازمیداردر مورد خمیرمایۀ اصلی گیتی ابراز 
سورة  117سورة یس و  82سورة نحل،  40آفرید که بیشتر محققان بر اساس تفسیري که از آیات 

. و یا اینکه در بحث مربوط به ندمیدانند، آن را باوري اسالمی میدهادیث و روایات انجام بقره و اح
فریند که  ترتیب آمیابتدا عناصر چهارگانه آتش، آب، باد و خاك را  یزدان کهجهان مادي آمده است 

 زداورم«آمده است که  بندهشنذکر شدة آنها تا حد زیادي شبیه به مطالب متون زرتشتی است. در 
 بصورتکار افتاد، آفریدگان را  و در زمانی که او از ) با اهریمنpaymānag( بستن پیمان بعد از
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آب زمین و همه هستی مادي را  باد آب، از آتش باد، از روشنی بیکران آتش، از مادي آفرید؛ او از
  .)Bundahishn (GBd), 1. 1-3(»آفرید
ي زرتشتی تا حدي متفاوت است. در مقایسه با باورها، آیینهااما رویکرد شاعران در رابطه با       
ان در بیشتر موارد شاعرند. میشوي زرتشتی به تعداد به نسبت کمتري در شاهنامه نام برده آیینها

 که گاه فهم منظور آنان ايهگونمیدهد بآنها ارائه ن و هیچ توصیفی از میکندرا ذکر  آیینهاتنها نام 
ست استفاده شده ا "سر و تن شستن"به عنوان نمونه براي انواع شستشو از اصطالح  ید.مینمادشوار 

 د. بعالوه آنگونه که مذکور افتاد، درمیگردکه خواننده متوجه منظور اصلی و نوع شستشو ن ايهبگون
ن زیي اسالمی جایگآیینهاید و یا با مینمایی وجود دارد که توصیفات آنها گاه نادرست آیینهااین اثر 

د نشان دهندة این امر باشد که شاعران به دلیل عدم تجربه شخصی، عدم میتوانشده است که خود 
 دمیتوان. این موارد خود اندهاطالعات کافی و یا باورهاي شخصی خود، آنها را اینگونه توصیف نمود

اب ه حسنفی کننده نظر و یا احتمال آن گروه از محققان باشد که فردوسی و دقیقی را زرتشتی ب
آنها را  ند ومیداشتآشنایی  آیینهابایست با این . چه اگر این شاعران خود زرتشتی بودند میاندهآورد

ند. حتی اگر بپنداریم که در منابع اصلی شاهنامه چنین میکردبه درستی در اثر خویش توصیف 
در اصالح آنها اهتمام  بایستمید که شاعران حداقل میرسخطاهایی وجود داشته است، به نظر 

ي نادرست و تحلیل آنها بر اساس اطالعات و آگاهی موجود آیینهامیورزیدند. ذیال ابتدا به بررسی این 
یم و سپس هزار بیت دقیقی را مورد کاوش قرار میپردازاز این دیانت در قسمتهاي مربوط به فردوسی 

 خواهیم داد.  
مراسم  ) است. آفرینگانĀfrīnagānنامه، آفرینگان (ي زرتشتی مذکور در شاهآیینهاه. از جمل1

 یا احترام اداي نیت به مختلف مواقع و جشنها در و سال طول در که زرتشتیان شکرگذاري است
 دعا زندگانیند. در این مراسم براي مینماموهبت اعطا شده برگزار  از سپاس یا ایزدان و عنایت جلب
. در )see Barsom, Kanga: pp. 825-826( میشود فرستاده آفرین و درود روان مردگان و به

 هنگامیکه بعد از توصیف شده است. کیخسرو» آفرین خواندن«این مراسم تحت عنوان  شاهنامه
  :وردآمیجا را ب، این آیین میرود و گرسیوز به زیارت آتشکدة آذرگشسپ کشتن افراسیاب

  چو شـــاه آرزوهــا بیــافــت  ز یزدان -2385
  بسی زر بر آتش بـــــــــــــــرافشــــانــدنــد

  

ــت    ــاف ــت ــوي خــان آذر شــ ــا ســ   ز دری
  فــــرین خــوانــدنـــدآمیـزم هبه زمــــ  

  )323: ص 5(ج 
خداوند باشد  ، آفرین اگرچه ممکن است در نگاه اول به معناي آفرین خواندن بر2386در بیت       

که به معناي نیایشی است که در مراسم آفرینگان انجام گرفته  میدهداما دقت در محتواي بیت نشان 
 بر خواندن آفرین« مفهوم به را اصطالح این شاعر بارها ،شاهنامه است. الزم به ذکر است که در

 شکرگزاري براي آتشکده در کیخسرو حضور به توجه این بیت با در است؛ اما برده کار به »خداوند



  
  
  
  
  
  
 

  ٢٠١/ پژوهشی در مذهب فردوسی و دقیقی با استناد به عناصر زرتشتی شاهنامه 

 
 

 دمیکن ذکر شاعر که آنگونه است. آفرین مراسم معناي همان به به احتمال بسیار  خداوند درگاه به
خون  انتقام توانایی اعطا نموده و او به خداوند که موهبتی است از سپاس آفرین خواندن از هدف شاه

است. اما نکته مهم براي بحث ما، توصیف نادرستی است که شاعر از چگونگی  یافته را خویش پدر
آهسته  صداي را به زمزمه یعنی با دعا این همراه کیکاووس به انجام آن دارد، زیرا آمده است که شاه

وصیف د تمیرسبه نظر  ند؛ ومیشودعاهاي آفرین با صداي بلند قرائت  خوانده است. در دین زرتشتی
چگونگی قرائت این دعا، احتماال به دلیل ناآشنایی او با این آیین زرتشتی و نداشتن  نادرست شاعر از

  تجربه شخصی است.
بخش مربوط به ساسانیان . دیگر آیین زرتشتی که در قسمتهاي مختلف شاهنامه بخصوص در 2

و در فارسی نو  wāz ، در پهلويwāj بصورتدر زبان پارتی توصیف شده، باژ گرفتن است. واژة باژ (
 »ورد ضروري خاصی«عموما به مفهوم  هاي واج، واژ، باج، باژ و باز آمده است) در ادبیات زرتشتیبصورت

 Zoroastrian Bāj and Drōn I, Boyce(ید. آمییک عمل  است که قبل، همراه و یا بعد از
& Kotwal: pp. 57, 59-60(انجام فعالیتهاي روزانه مثل خوردن،  . در زندگی روزانه قبل از

می به منظور خیشو بصورت اوستا قرائت نیایشی کوتاه از خوابیدن، شستشو و غیره باژ گرفتن عبارت از
انجام عملی در سکوت است، آنگونه که  "باژ گرفتن"ن معنی که ایهعین است. بعملی م حفاظت از

د میشواوستا رها  قدرت گفتار مقدس شکسته نشود. باژ سپس با تالوت بخشهاي بیشتري از
)Zoroastrianism, Boyce: pp. 136-7          .(  

 دستببرسم «و » گرفتن باژ«در شاهنامه ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی بین دو اصطالح       
د، میشور گرفتن ذک بدستوجود دارد؛ به عبارت دیگر باژ گرفتن بیشتر اوقات به همراه برسم » گرفتن
تایی (در اوس سپس باژ میگیرند. برسمگرفته و  بدستابتدا برسم  که شاهان و موبدان ايهبه گون

smanəbarمقدس معینی مورد  مراسمبراي  ي مقدس درخت هستند که به وسیلۀ موبدانهاه) شاخ
که شاعر با این آیین زرتشتی آشنایی  میدهدموارد مذکور در شاهنامه نشان  1استفاده قرار میگیرد.

نسبی داشته اما از تمام جزئیات مربوط به آن در بعضی موارد آگاه نبوده است. در این اثر حماسی 
یند. از موقعیتهایی مینماموارد متعددي وجود دارد که اشخاص با اهداف مختلفی این آیین را برگزار 

ست. به قصد عبادت امیگیرند،  گرفته و باژ بدست ، برسمکه شاهان و موبدان در خانه و یا در آتشکده
                                                 

 برنج یا نقرهفلز  وده است. امروزه برسم دستھ ای ازانار بدرخت یا  ھای مقدس گیاه ھومشاخھ ازبرسم . ١ 
ھمراه با ھ ک، برسم نماینده قلمرو تمام گیاھان است سانتیمتر است. در تشریفات آیینی زرتشتی ٢٠بھ طول  تقریبا

ر این د نماینده یک امشاسپنددر ضمن سایر نشانھ ھای نمادینی کھ نماینده دیگر جنبھ ھای خلقت است و ھر کدام 
یعنی  )Ameretat. برسم نماینده امشاسپند امرداد (آیند، مورد استفاده قرار میگیردھم بشمار می تشریفات آیینی

برای  است) Vd.19.17-19(ر.ک.  آفریدگار اجرای این مراسم اظھار سپاس از جاودانگی است. ھدف از
 ,Barsomاسباب زندگی در جھان را تامین میکند. (ر.ک.  ،طبیعت و ھدیھ زمین کھ با بخشندگی از حمایت

Kanga: pp. 825-7 .(  
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منظور دعا و نیایش به درگاه خداوند بشاعر به روشنی نوع این باژ را مشخص نکرده، اما افراد اغلب آنرا 
 ساسانی ند. شاپور دوممیدهدست آمده، انجام پیروزي ب براي کسب پیروزي در جنگ و یا سپاس از

یزبان م براي انجام نیایش از و میرودران، ابتدا به منزل باغبانی ای هو رسیدن ب روم گریختن از بعد از
 1. هنگامیکه باغبان آنها را فراهم کرده و مکان باژ گرفتن یا باژگاهمیکند و اوستا و زند درخواست برسم

  د:میگیر ، شاه باژمیکندرا آماده 
ــاســخی پرسمتبه زمَز -294 ــــ   م یکی پــ

  هـــــــــرچش بفرمود شـــــاه      بیــــــــاورد    
ــدان ــد کجــا موب ــت؟ موب   اکنون کجــاســ

  

ــد ــمــت    یــکــی زن ــا بــرـس ــت آر ب   و ُاســ
ــ   ـــ ــاراسته بـ ـــ ـــ ــاه بیـ ـــ ـــ ـــ   رسم و باژگـ

ــت  به زمَز ــوي راســــ ــــ   م بدو گفت: بر گــ
    )313 ص: 6 ج شاهنامه،(

 شــاه هنگامی که باژ گرفت، به زمرم (با صــدایی آهســته) یعنی به باژ میدهدتوضــیح  فردوســی     
را با حالت خیشــومی  ســئوالشباغبان پرســید. شــاه در اینجا  الش را ازبعدي) ســئو (ر.ك. ســطور

یات فوق، سخن گفتن شاه با زیرا که میخواهد باژ را نگاه دارد. نکته مهم براي بحث ما در اب میپرسـد 
د ومیشسخن گفتن در هنگام باژ تنها در مواردي انجام  باغبان در هنگام باژ اسـت. در دین زرتشـتی  

ــد.  ــروري باش ــنایی زیاد با این آیین   2که کامال ض ــی در این بخش احتماال به دلیل عدم آش فردوس
را دلیلی وجود ندارد که شــاه ســووال خویش را تا زرتشــتی، داســتان را اینگونه تغییر داده اســت؛ زی

آن براي پرســیدن آن وقت  هنگام باژگرفتن نگاه دارد و آنگاه آن را مطرح کند، در صــورتیکه قبل از
مورد استفاده قرار گرفته است به  294که در بیت »به زمزم« الزم را داشـته اسـت. بعالوه اصـطالح    

ه باژ است که شاعر آنرا بگونۀ نادرستی مورد استفاده قرار داده و در سطور احتمال بسـیار به مفهوم ب 
  بعد بیشتر در مورد آن بحث خواهیم کرد. 

ن آیین توصیف شده است مواردي وجود دارد که فردوسی زمزم و باژ را ایه ي دیگر کشهادر بخ      
کلی فردوسی زمزمه را به دو معنی به کار برده است. در یک مورد  بصورتبا هم اشتباه گرفته است. 

به همان معنی باژ به کار برده شده، به عنوان نمونه در مورد چگونگی زمزمه شاعر اینگونه توضیح 
که شخص هنگام زمزمه باید دهان بسته باشد، که منظور او از زمزمه همان باژ است. توضیح  میدهد

                                                 
را نباید در ھر مکانی خواند. باژھای معینی ھستند کھ باید در مکانھای محصور بخصوصی  این دین باژدر .  ١

باید در مکانی تمیز، انجام در منزل ھا و یا در صورت ) یا مکان پرستش آتشکدهyazišn-gāh( مانند یزشن گاه
(برای جزئیات بیشتر در مورد این خوانده شده است  اژگاهکھ در این بیت ود شستھ و محصور خوانده شو

  ).Zoroastrian Bāj and Drōn I, Boyce & Kotwal: p. 58موضوع ر.ک. 
 زرتشتیدین ). در pp.Boyce ,Zoroastrianism : 136-7. این میتواند به دلیل تقدس کالم مقدس باشد (ر.ك. 2 

ه ک تنها در دو موقعیت صورت میگیرد. یک مورد هنگامی است که کلمات پازند ،در هنگام باژخیشومی  سخن گفتن
تباط در اربرقراري براي  گفتار محاوره منظور استفاده ازگفته میشود و دیگري به  ،مناجات هستند بخشی ثابت و الزم از

 Zoroastrian Bāj and Drōn I, Boyce & Kotwal:72; Die ( باشد و الزم که کامال ضروريزمانی است 
Religion Zarathushtras III, Stausberg: p. 20).  
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ند. در این شرایط دهان بسته و میشوعات چندي وجود دارد که آهسته خوانده اینکه در این آیین قط
مزمه یا ز د. این نوع دعاها بوسیله فردوسی بعضی اوقات زمزممیشودا آمیخیشو بصورتسخن معموال 

ند، یمیگوخوانده شده است. مورد دوم هنگامی که اشخاص در هنگام باژ گرفتن با لبهاي بسته سخن 
 د منظور او به آهستگیمیرسو به نظر  میبردرا در موارد اندکی به کار » به زمزم«شاعر باز هم اصطالح 

  ر کرد:این بیت را ذک میتوانبیاید. به عنوان نمونه » به باژ « بصورتاست که نادرست و در اصل باید 
ــان،  به زمَز ـــ ـــ ـــ ـــ   م همی راي زد با مهـ

 )159: ص 8(ج 
ــ -2087  ــدار بگرف   ت واژ نهــانجــهــان

 
و واژ (به باژ گفتن) را با هم اشتباه  در آن زمزم د که فردوسیمیشوبا دقت در این بیت مشخص       

بود) باژ  1آن اینگونه است که شاه (که در حال خواندن درون یشت گرفته است و معناي اصلی پهلوي
 :Zoroastrian Bāj and Drōn II, Boyce and Kotwal(ر.ك. را به درباریانش سپرد (داد) 

301( .  
 ه از، به منظور توبشاهنامهگرفتن در  در دست نگاه داشتن و باژ یکی دیگر از اهداف آیین برسم      

اعر ، گفتۀ شي زرتشتیآیینهام مرگ است. این مورد تنها یکبار ذکر شده و بر اساس گناهان در هنگا
دست گرفتن قدرت، ب ید. شیرویه بعد ازمینماگرفتن در این زمان نادرست  بدستدر مورد برسم 

د شومیماموري را براي کشتن پدرش به زندان میفرستد. پدرش خسرو پرویز به مجرد اینکه متوجه 
تا براي او آب، مشک،  میکندآن شخص کشته خواهد شد، خدمتکار را فراخوانده و تقاضا  بدست

ي نو در بر کرده هاهشستشو، جام ي تمیز و برسم فراهم آورد. با حاضر شدن آنها، شاه بعد ازهاهجام
  :میکندگناهانش توبه  د ازمیگیرو با نگاه داشتن برسم در دستانش، در حالیکه باژ 

ـــخُن بـود و گفتــاِر ژاژ!    - ــه گــاه ـس    -ن
 )361: ص 8(ج 

ــ -471    م بـدید، اندر آمد به واژ چو برسـ
  

ــه زمــَز ــه کــرد ازب   گنــاه، م هــمــی تــوب
 

  را بپوشید شــــاه، هاهچــن آن جــــــام  
 

د و انجام آن در زماِن میگیر) در موقیتهاي مختلفی انجام patēt، توبه یا پتت (در دین زرتشتی      
ِن شاه گرفت بدستمرگ الزم است. آیین مذکور تماما زرتشتی است اما گفته شاعر در رابطه با برسم 

) است و Srōš bājباج ( نادرست است. باژي که در این موقعیت به وسیلۀ شاه خوانده شده، سروش
ا و روح در این دنی گرفتن ندارد. در این دیانت به دلیل مواظبت سروش از بدستاحتیاجی به برسم 

                                                 
ایزدان اختصاص یابد. آداب  یشت درون عملی است عبادي و براي شکرگزاري انجام میشود که میتواند به هر کدام از. 1

 Zoroastrian Bājثابت است. ( و آیین آن به جز در اختصاص شمار درونهاي تقدیم شده و شمار ترکه هاي برسم
and Drōn I, Boyce & Kotwal: p. 64آنجا که یشت درون اساسا دعایی است که هنگام غذا خوانده می  ). از

 رسمی براي غذاي انسان است، جاي تعجب نیست که این خدمت باید به عنوان یک باژ شود و به نوعی براي سپاس از
-ibid, Stausberg: pp.349-355  Ibid, Boyce & Kotwal: p. 64 ; (خوردن (باج نان خوردن) برگزار شود.

5(. 
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د و براي انجام آن نیاز به میشوسروش باج خوانده ) یا اعتراف به گناهان با patētجهان آخرت، توبه (
  .)Zoroastrian Bāj and Drōn II, Boyce and Kotwal: p. 307(برسم نیست 

از در دوره ساسانی است که  1در رابطه با قواعد باژ گرفتن شاهنامهمورد دیگر از این دست در       
  د:میشوبازگو  خّراد برزین براي امپراطور روم زبان

ــ ــت م بگیرد چــو بــر واژ بــرـس ــدســ   ، ب
 )114ص  :8(ج 

ــت جهـاندار دهقاِن یزدان  -1495    پرسـ
  

ــه خواب!   گـر از  ــنـگـی آب بینــد ب   تشـ
 

  نشاید چشیدنش یــــــک قطــــره آب     
 

نوشیده شود؛  درون یشت آمده است که حتی یک قطره آب هم نباید بدون واژِ 1496در بیت       
ین معمول در ا بطوراست؛ زیرا  این آیین زرتشتی آگاهی کافی ازکامل نشان عدم  بطورکه  ايهگفت

د شروع به خوردن و آشامیدن کند و قبل از باژ است که او میتواند، میگیرص باژ دیانت زمانی که شخ
  باید از خوردن و آشامیدن بپرهیزد.

، در شاهنامه اندشدهنادرستی توصیف  بصورتي زرتشتی آیینها. عالوه بر موارد فوق که درآنها 3
ن ایه وجود دارد. از جمل مواردي هم وجود دارد که به نوعی آشفتگی در اطالعات و توصیفات شاعر

ي مختلف روحانیون زرتشتی است که همگی در هم آمیخته شده و هاهموارد وظایف مربوط به رد
هیچ تمایزي بین طبقات مختلف و وظایف آنان وجود ندارد. الزم به ذکر است که علیرغم حضور به 

وجود ندارد. موبد،  2اطالعات زیاد و جزیی در مورد وظایف آنان، شاهنامهدر  نسبت پررنگ موبدان
 اما به روشنی اندشدهي مختلف روحانی زرتشتی هستند که نام برده هاههیربد، رد، مغ و دستور از رد

اعر از د که شمیرسي انجام شده در این زمینه، به نظر بررسیها. بر اساس اندشدهیکدیگر متمایز ن از
همۀ آنها معناي روحانی را مد نظر داشته است. بعالوه وظایف این طبقات مختلف در هم آمیخته  ذکر

وظایف هیربدان به موبدان نسبت داده شده است، به شده است. نمونه بسیاري وجود دارد که در آن 
 ,Hērbed(یربدان صورت می گرفت بوسیلۀ ه آموزش زند عنوان نمونه در دورة ساسانی

Kreyenbroek: pp.226-7; Researches sur le clergé zoroastrien: Le hērbed, 
Chaumont: pp. 55-80; 161-179( امر به موبدان نسبت داده شده است.  نیاه شاهنام، اما در

، 30 خرد ينویم(ر.ك. مده آمیمربوط به مرگ و ازدواج به وسیلۀ هیربدان به اجرا در  مراسمیا اینکه 

                                                 
باید بدون انقطاع خوانده شود و اعمال مقرر شده باید تنھا تحت حفاظت  باژ دین زرتشتی. آنگونھ کھ آمد در ١ 

فعالیتھای روزانھ مثل خوردن، خوابیدن، شستشو و غیره) باژ گرفتن  آن باژ باشند. در زندگی روزانھ (قبل از
 این اعمال بھ منظور حفاظت از بھ صورت خیشومی اوستا از ینیایش کوتاھ قرائت از تعبارت اس

)Zoroastrianism, Boyce: pp. 136-7(  .  
  94pp. Stausberg:  ibid,27;  .WZ734;  .DkM-97ر.ک.  زرتشتی وظایف موبدان . برای آگاھی از٢ 
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 همان،؛ 1 تیب، 124 ص: 2(شاهنامه، ج.اما در شاهنامه موبدان بر پا کنندة این مراسم هستند ) 4-8
  1.)39 تی، ب5: ص 6؛ همان، ج.699 تی، ب215: ص 4 ج

***  
ي زرتشتی با آیینهادر هزار بیت منسوب به دقیقی هم مواردي وجود دارد که در آنها باورها و       

قول شخصیتهاي زرتشتی، باورهاي اسالمی  و یا اینکه از اندشدهاعتقادات و آداب اسالمی جایگزین 
د. در این بخش به بررسی این موارد خواهیم پرداخت و سعی خواهیم کرد تا با میشومختلفی نقل 

  بپردازیم. استفاده از آگاهیهاي موجود در مورد دین زرتشتی به تحلیل آنها 
ست که شاعر به توصیف چگونگِی پذیرفته شدن آمی. مورد نخست در بخش مربوط به دقیقی هنگا1

د. بنا به گفته شاعر بعد از آنکه دین زرتشتی میپردازدین زرتشت بوسیله گشتاسپ و اطرافیانش 
 پر از نور مینو گشت.  هاهپذیرفته شد، بدي از دل بدسگاالن رخت بربست و دخم

ــرّ    -56 ــد آن ف ــد آم ــدی ــهپ   زديای
  

ــگــاالن بــدي         ــ   بــرفــت از دِل بــدـس
  )81 ص: 5(ج 

ــ   ــبــد دخــم ــور مــیــنــو ب   هــاهپــر از ن
  

ــ       ــم ــخ ــاك شــــد ت ــی پ ــودگ ــاهو زآل    ه
  

 همکانی اطالق میشد در بیت فوق به daxmag(2 و پهلوي daxma-دخمه (از ریشه اوستایی       
 ,A History of Zoroastrianism I(ند میدادکه اجساد را در آنجا در معرض هواي آزاد قرار 

Boyce: pp. 326-7( .د و جس اندشدهآلودن زمین منع  ن دلیل که ازایه ب زرتشتیان کلی بصورت
 ,Vd.7. 1-9(ر.ك. ید آمی)، در نزد آنان ناپاك و بالقوه آلوده به شمار nasuمرده به عنوان نسو (

ند که در دسترس پرندگان میداداجساد را باالي برج خاموشی در معرض آفتاب قرار  )54-59 ,25-27
. در دین زرتشتی )The Funeral Ceremonies of the Parsees, Modi. ك.ر(درنده نیز بود 

تاکید شده است. آمده  هاهبارها بر ثواب خراب کردن دخم وندیداددخمه مکان مقدسی نیست و در 
. با )Vd. 7. 56-8(ر.ك. یند آمیاست که دخمه مکان فساد و جایی است که دیوان در آن گرد 

رهاي اسالمی مسلمانان اشاره دارد تا ن توضیحات در بیت فوق به نظر شاعر بیشتر به باوایهتوجه ب

                                                 
. عالوه بر عدم آگاھی دقیق شاعر در این زمینھ، موارد فوق می تواند نشاندھنده استفاده شاعر از اطالعات  ١

ھم باشد. چھ آنگونھ کھ امروزه دانستھ است در دوره منابع معاصر با خودشان در رابطھ با روحانیون زرتشتی 
ای وظایف مشخص خود را داشتند اما در ساسانی طبقات مختلف روحانی از یکدیگر متمایز بوده و ھر طبقھ

قرون اولیھ اسالمی با فروپاشی حکومت ساسانی و بھ مرور زمان بھ نظر میرسد وظایف این طبقات در ھم 
 The Zoroastrian priesthood after)از یکدیگر متمایز نشده بودند (ر.ک. آمیختھ و بھ صورت روشنی 

the fall of the Sasanian Empire, Kreyenbroek: p. 15 
A (. آیدبھ معنی"بھ خاک سپرده شده" می dafma واژۀ دفما باز است و از گوراین واژه بھ معنی . ٢ 

History of Zoroastrianism I, Boyce: p. 109(  
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اعتقادات زرتشتی. آنگونه که دانسته است مسلمانان معموال از تعابیري مشابه گفته دقیقی همچون 

  . میکنندنور باریدن بر قبر اموات استفاده 
رش دجمله پسران و برا بینیهاي جاماسپ که نزدیکانش از. در مورد بعد گشتاسپ با شنیدن پیش2

به هوش آمدن در صحبت  . بعد ازمیرودهوش  در جنگ با ارجاسپ تورانی کشته خواهند شد از زریر
فرزندان و برادرش را به میدان جنگ نخواهد فرستاد. اما جاماسپ  د که کسی ازمیداربا جاماسپ ابراز 

نیست. در حالیکه در دین زرتشتی،  ايهچارکه مرگ داد خداوند است و آدمی را از آن  میدهداو را پند 
آفریده است و این گفتۀ جاماسپ به روشنی بازتاب باورهاي اسالمی در این مورد است  مرگ اهریمن

 ).369ص: الحکم غرر.ك. ر(
  که داد خدایســت و زین چاره نیســت -433

  
ــت!   خــداو   ــتمکــاره نیســ ــد گـیتی سـ   ن

  )117: ص 5(ج 
ــنــد!      دلت را مکــــن بیشتر زین نژنـــــد!  -435 ــه داد خــداي جــهــان کــن پســ   ب

  
براي خوارشمردن افراد  . نمونه دیگر استفاده شاعر از واژه سگ است که بر اساس دیدگاه اسالم3

 بیدرفش تورانی از قول شاعر، سگ خوانده شده است. 1مورد استفاده قرار گرفته است.
  بیامــــد پــــی آن بیــدرفِش سُتــرگ   -584

  
ــگ و جــادو و پــیــر گــرگ       پــلــیــد و ســ

  )130: ص 5(ج  
 بصورتدر این بیت واژه سگ همراه با اصطالحات پلید و جادو مورد استفاده قرار گرفته و       

د زرتشتی میتوانمشخص بار معنایی و مفهومی منفی را به همراه دارد. چنین نگرش و دیدگاهی ن
و از زمانهاي بسیار دور در  )Vd. 3(ر.ك. قابل احترام است  دیدگاه زرتشتیان ن حیوان ازایه باشد چ

داشته است. در باورهاي دینی این مردمان سگها در  ايهزندگی اجتماعی و مذهبی آنان جایگاه ویژ
که در  ايهو نگاه آنان پاك کننده است، به گون )Vd. 19.30; 13.9(حضور دارند  2کنار پل چینود

 .(Vd. 9.32)مراسم پاك کردن تن و روان همیشه سگی حضور دارد 

                                                 
 ،این دیدگاه راجع بھ سگ انعکاس یافتھ است. کیخسرو نسوب بھ فردوسیم شاھنامھ در بخش دیگری از. ١ 

 شاھنامھ(ر.ک.  خطاب میکندسگ صادر کرده است، کھ دستور کشتن برادرش را  دلیلپھلوان را بھ این  طوسِ 
   .)١٧٧، بیت ١٤ص  :٤؛ ج٤٤، بیت ١٠٧ص  :٣ج
ل موقعیت پ ارداویراف نامھ. ن عبور کنندآ پل عدالت است کھ ھمھ مردگان باید از زرتشتیدین در  پل چینود. ٢

و نیکوکردارند مردمانی کھ درستکار معتقدند  ). زرتشتیان17 ,5 ,4( تعیین میکند و دوزخ را بین بھشت چینود
بد  عکس مردمانبرسند. ببھشت  این پل عبور کنند و بھ توانند ازجھان دوری میکنند می نگناه در ای ظلم و و از

 ,Činwad Puhl( خواھند افتاد فرو پل نبوده و در دوزخ قادر بھ عبور از کردار و پیروان اھریمن
Tafażżolī: pp. 594-5.(  
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قل ن گشتاسب د. شاعر ازمیشویان کشته بوسیله توران . مورد بعد مربوط به زمانی است که زریر4
رسیده است در صورتیکه در دین زرتشتی اعتقاد بر این است  که روح زریر هم اکنون به بهشت میکند

 د.میشوهدایت  که روح افراد در روز چهارم بعد از مرگ به سوي پل چینود
  دا، اي َگو اسفندیاربه دیِن خ -652

  
   به جان زریــر آن گــرامی سوار،  

  )136: 5ج (شاهنامه
  که اکنون فــرود آمد انــدر بهشت

  
  که من سوي لهراسپ نامه نبشت،  

  
مرگ روح بر بالین جسم باقی  در طول سه روز اول بعد ازباور بر این است که  زرتشتیدین در       

سروش در روز چهارم بعد و ) Yt. 22.1-6; 22.19-24; 24.54; Vd. 19.27-29.ك. ر( میماند
نه آنگونه ) ,GBd ;11426.50، 1 خرد ينویم( میکندپل هدایت  را به سمت چینود آن ،مرگ از

  که در این ابیات توصیف شده است بالفاصله بعد از مرگ. 
.  موضوع دیگر با اوستا و زند ارتباط دارد. شاعران این منظومه (فردوسی و دقیقی) هیچ تفاوتی را 5

ند. به عنوان نمونه میدانند و هر دو آنها را منسوب به خود زرتشت میشوبین این دو اصطالح قائل ن
که گشتاسپ بعد از دربند کردن اسفندیار روانه سیستان شد تا در آنجا زند و  میدهدشاعر توضیح 

  اوستا را رایج کند.
  روا 1اــد و ُاستــا کند زنــــ  که آنج -986

  
ــوا     ــرگـ ــرآن بـ ــدان را بـ ــوبـ ــد مـ ــنـ   کـ

  2، ص ؟)5( ج
تاخر م که به زبان پهلوي ايهاین در حالیست که زند به معناي تفسیر است و به تفسیر و ترجم      

   3د.میشوبر متون اوستایی نوشته شده، اطالق 
هر چند در متون پهلوي موجود بر این نکته تاکید شده است که اوستا از همان روزهاي نخست       

ید و مکتوب شدن مینمان مساله از نظر محققان قابل قبول نایهرسالت زرتشت موجود بوده ( امروز
ند) و شاهنامه احتماال در این مورد دنباله رو منابع خود است، میداناوستا را مربوط به دوره ساسانیان 

اما مساله مهم مربوط به تفاوت زند و اوستا است که نادیده انگاشته شده و در شاهنامه، شاعران این 
  آنان از این مساله است.  دو را از یکدیگر جدا ندانسته و خود نشاندهنده عدم آگاهی

  جمع بندي و نتیجه گیري
                                                 

بر خوانده میشدند، کھ این دو اصطالح با ھمدیگر  زند و اوستا آنقدر بھ صورت توامان برای یادگیری از. ١ 
 ;Shaked 1994: 118دند (ر.ک. اوستا را در آغاز قرون میانھ تشکیل دا-آمیختھ شده و یک ترکیب زند

Stausberg 2002 I: 70.(  
  ٢١۵، بیت ١٨٤، ص ٤ج ؛ ١٢-١١، بیت ٤٥٤، ص ٢ج ؛ ١١١۶بیت ١٨٣، ص ٥ج ھمچنین ر.ک. . ٢
متون موجود شامل نقل قولھای  بعضی از پھلوی. آنگونھ کھ فیلیپ کرین بروک ھم ابراز داشتھ، شکل ٣ 

  )Kreyenbroek 1999: 113اوستایی نمیشود (ر.ک. 
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در این بخش به دلیل تفاوتی که بین موارد فوق در قسمتهاي مربوط به فردوسی و دقیقی وجود دارد، 

گیري خواهیم کرد. تفاوت و اختالف بین این جداگانه نتیجه بصورتدر مورد هر کدام از این دو شاعر 
در قسمتهاي مربوط به فردوسی بیشتر مواردي که قرار است که  دو شاعر در موارد مذکور از این

ارد. ي زرتشتی وجود دآیینهابررسی و تحلیل شد، توصیفات و توضیحات نادرستی است که در مورد 
ي زرتشتی نکاتی وجود داشت که بر اساس آگاهیهاي آیینهابه عبارت دیگر در توصیفات شاعر از 

یند. اما مواردي که از هزار بیت مربوط به دقیقی مورد آمیه شمار موجود از دیانت زرتشتی، نادرست ب
 ي زرتشتی را با اعتقادات وآیینهاکه شاعر خود باورها و  میدهدشناسایی و تحلیل قرار گرفت، نشان 

آداب اسالمی جایگزین نموده است. یعنی دقیقا عکس عملی که فردوسی انجام داده، دقیقی در 
ن روش بصورتورد بلکه آنها را آمیسخنی از باورها و آداب زرتشتی به میان ن ي فوق نه تنهاهاهنمون

  با معادلهاي اسالمی خود جایگزین میسازد.
نباط است میتواني منسوب به فردوسی مورد تحلیل قرار گرفت شهابا توجه به مواردي که از بخ      

شتی ي زرتآیینهای دقیق شاعر با کرد که خطاهاي مذکور به احتمال بسیار قوي به دلیل عدم آشنای
ند که فردوسی به دلیل عدم آگاهی دقیق و دانش کافی در میدهرخ داده است. موارد فوق نشان 

دچار چنین خطاهایی گشته است. البته آنچنانکه که در صفحات نخستین یادآور  آیینهارابطه با این 
شاعر آگاهی به نسبت خوبی در مورد  که میدهدي انجام گرفته در متن شاهنامه نشان بررسیهاشدیم 

و خطاهایی که مورد شناسایی قرار  آیینهادین زرتشتی دارد. اما عدم ذکر جزئیات مربوط به باورها و 
ن ، به چالش میکشد و پذیرفتانددانستهگرفت، نظر آندسته از محققانی را که فردوسی را زرتشتی 

  زد. عقیده آنان را در این مورد با مشکل مواجه میسا
آنگونه که آمد تاکنون بحثهاي زیادي در رابطه با مذهب فردوسی صورت گرفته و دین زرتشتی از 

. در این مجال ما از تکرار نظر محققان انددانستهمواردي است که محققان فردوسی را معتقد به آن 
 این پژوهش ي انجام شده دربررسیهان نکته بسنده میکنیم که ایهدر این مورد خودداري کرده و ب

در رابطه با مفهوم  شاهنامهید و بر اساس ابیات موجود در مینماپذیرفتن نظر این محققان را دشوار 
ن ستفاده شده، روشمی اآیات قرآنی و روایات اسال خداوند و بر اساس پیشگفتار شاهنامه، که در آن از

دریا و هفتاد و یک «تمثیل  بوده است. ابیات او در مورد امام علی و استفاده از د که او مسلمانمیشو
ده مقاله (گزیچهار د نشان شیعی بودن او باشد، موضوعی که بعضی از منابع همچون میتوان 1»کشتی

)، و ظفرنامه (مستوفی: 189نامه (عطار: ص اسرار )،84سمرقندي: ص چهار مقاله، نظامی عروضی
 مستقیم یا غیر مستقیم بدان اشاره دارند.  بصورت) 8-7صص

                                                 
ل اھل بیت من در امتم مثل کشتی نوح است کھ ھرکس ثَ مَ «حضرت محمد (ص) فرمودند:  . پیامبر اسالم١ 

ج  ،مجلسی، بحاراالنوار( »ھالک گردید. ،سوار شدن بر آن کوتاھی کرد سوار آن شد نجات یافت و ھرکس از
  ). ١٩٠ص: ١٠٤ج  ؛٢٥٣: ص٣٩ج ؛ ١٢٠ص :٢٣



  
  
  
  
  
  
 

  ٢٠٩/ پژوهشی در مذهب فردوسی و دقیقی با استناد به عناصر زرتشتی شاهنامه 

 
 

 ن دالیل که شاعر درایهدر رابطه با دیگر سراینده شاهنامه دقیقی بیشتر محققان مذهب او را ب      
 ؛97: صیقیدق ،یقیدق وانید(ر.ك.  را برگزیده د که در جهان مذهب زرتشتیمیدارمقطع غزلی ابراز 

Lazard, Les premiers poetes persans I: pp. 141ff. vv. 21, 24, 160, 185, 205, 
آغاز کرده است، زرتشتی  را با داستان ظهور زرتشت و سرودن شاهنامه )  316-18 ,206 ,205

: یفارس اتیادب بر آن ریتاث و سنایمزد ن،یمع؛ 48ص: یقیدق رانیا يشعرا مشاهر ،زاده ی(تق انددانسته
  ). Nöldeke, Das iranische Nationalepos: pp. 147؛ 316ص

با توجه به مواردي که در هزار بیت منسوب به او مورد بررسی قرار گرفت و در آنها جایگزینی       
مالحظه کرد حال این  میتوانروشنی  بصورتباورها و آداب زرتشتی با اعتقادات و باورهاي اسالمی را 

ن مساله را اید ایید که اگر ابیات این قسمت مربوط به دقیقِی زرتشتی باشد، چگونه بآمیسوال پیش 
ي محققان مذکور زرتشتی بوده چرا هاهحل و فصل کرد؟ به عبارت دیگر اگر دقیقی بر اساس گفت

ي اسالمی را در موارد مذکور جایگزین نماید؟ حتی اگر موارد فوق را به منابعی آیینهاباید باورها و 
ا دقیقی آنگونه که ه آیید کآمیکه شاعر مورد استفاده قرار داده نسبت دهیم باز این سوال پیش 

ها را مورد آن بایستمیبه عنوانی زرتشتی عالقمند ن اندهبعضی محققان به مانند نلدکه تاکید کرد
  ؟ میدادشناسایی و تجدید نظر قرار 

که احتمال خالقی مطلق مبنی بر  میدهدن جهت سوق ایهمباحث مذکور در این پژوهش ما را ب      
بیشتر مورد توجه قرار دهیم. او بر اساس نام و کنیه دقیقی و همچنین مکان  مسلمان بودن دقیقی را

-261گرا در زمان سامانیان (که مرکزي شیعی و مکان فعالیت ایرانیان ملی طوستولد احتمالی او 
و دلیل اینکه او سرایش شاهنامه  میدانده.ق) بوده، دقیقی را به مانند فردوسی احتماال شیعی  395

هرمانان ، قفردوسی که قبل از میداندرا با برتخت نشستن گشتاسپ شروع کرده است در این نکته 
که گشتاسپ نقش آنجا  ؛ اما ازنه رستم اندهبود ي ملی ایران گشتاسپ و اسفندیارهاهاصلی حماس

ابومنصوري نداشته است، دقیقی سرایش اثرش را با حکومت  و شاهنامه مهمی را در خداي نامه
 ,Khaleghi-Motlagh, Daqīqī(گشتاسپ شروع کرده که آغاز داستان اسفندیار هم میباشد 

Abū Manṣūr Aḥmad: pp. 661-2(.  
 منابع و مآخذ

 ، تهران.1338، عطار، فرید الدین، تصحیح گوهرین، نامه اسرار .1
  ، بیروت.1403، 104، 39، 23، مجلسی، محمد باقر، ج. بحاراالنوار .2
 ، تهران.40-1336، تصحیح سادات ناصري، ، آذر، لطفعلی بیگ تذکره آتشکده .3
  ، تهران.1342دقیقی، تصحیح دبیرسیاقی،  دیوان دقیقی، .4
 ، تهران.1386، 8-1، تصحیح جالل خالقی مطلق، ج ، ابوالقاسمفردوسی شاهنامه، .5



 
 
 
 
  
 

  93تابستان -24شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/210
 

، تصحیح، حسینی محمدعبدالواحد بن  ،مديآمیتمی شرح محمد خوانساري بر غرر الحکم و دررالکلم، .6
 ، تهران. 1366ارموي، 

  ، تهران. 1377مستوفی، حمداهللا،  ظفرنامه، .7
 قرآن کریم. .8
 لندن.-، کمبریج1901تصحیح براون،  سمرقندي، ، نظامی عروضیده چهار مقالهگزی .9

 ، الیدن. 1321، عوفی، محمد، تصحیح براون، لباب االلباب .10
 ، تهران، اسالمیه.2ق، ج  1376شوشتري، نوراهللا،  مجالس المومنین، .11
 ، تهران.1326معین، محمد،  فارسی،مزدیسنا و تاثیر آن بر ادبیات  .12
 .466-30، صص 1920، تصحیح یغمایی، 5-4 کاوه، مشاهر شعراي ایران دقیقی، تقی زاده، حسن .13
 ، تهران. 1376تفضلی، احمد (ترجمه)، تصحیح آموزگار،  مینوي خرد، .14
 .، تهران1331، قزوینی رازي، عبدالجلیل، چاپ جالل الدین ارموي محدث، ،النقض .15

  

  
16. ‘Āfrīnagān’, Kanga, 1984, in: Encyclopaedia Iranica (EIr), vol.1, p. 

581.  
17.  ‘Barsom’, Kanga, M. 1989, in: EIr, vol. 3, pp 825-827. 
18. ‘Činwad Puhl’, Tafażżolī, A. 1992, in: EIr, vol. 5, pp. 594- 595. 
19. ‘Daqīqī, Abū Manṣūr Aḥmad’, Khaleghi-Motlagh, Dj., 1993, in: EIr, 

vol. 6, pp. 661-662. 
20. ‘Hērbed’, Kreyenbroek, Ph., 2004, in: EIr, vol. 12, pp.226-227.  
21. ‘Researches sur le clergé zoroastrien: Le hērbed’, Chaumont, M. L. 

1960, in: Revue de l’Histoire des religions 158, pp. 55-80, 161-179. 
22. ‘The Funeral Ceremonies of the Parsees’, Modi, 1928, in: Journal of 

the Anthropological Society of Bombay, Bombay. 
23.  ‘The Zoroastrian priesthood after the fall of the Sasanian Empire’, 

Kreyenbroek, Ph., 1987, in: Transition Periods in Iranian History, 
(Actes du Symposium de Fribourg-en- Brisgau), P. Gignoux (ed.), 
Louvain, pp. 151-166. 

24.  ‘Zoroastrian Bāj and Drōn I’, Boyce, M. & Kotwal, F., 1971, in: 
Bulletin of the School of Oriental and African Studies 34 (1), pp. 56-
73. 

25.  ‘Zoroastrian Bāj and Drōn II’, Boyce, M. & Kotwal, F., 1971, in: 
Bulletin of the School of Oriental and African Studies 34, 2, pp. 299-
313. 



  
  
  
  
  
  
 

  ٢١١/ پژوهشی در مذهب فردوسی و دقیقی با استناد به عناصر زرتشتی شاهنامه 

 
 

26. A History of Zoroastrianism, Boyce, M., 1975, Handbuch der 
Orientalistik Series, vols. 1-2, Leiden-Köln. 

27. Das iranische Nationalepos, Nöldeke, T. 1896-1904, in: Grundriss 
der iranischen Philologie 2, Strasbourg. 

28. Die Religion Zarathushtras, Geschichte-Gegenwart-Rituale, 
Stausberg, M. 2004, Bd. 3, Stuttgart. 

29. Die Yäšt’s des Awesta(Yt.), Lommel, H., 1927, Göttingen. 
30. Les premiers poetes persans (IXe-Xe siecle): Fragments rassemblés, 

édités et traduits, Lazard, G. 1964, vols. 1-2, Tehran- Liege. 
31. Pahlavi Vendidad (Vd), Anklesaria, M. A. & Behramgore, T. (tr.) 

1949, Bombay. 
32. The book of Arda Viraf, Haug, M. & West E. 1971, Amsterdam. 
33. The complete text of the Pahlavi Dēnkard (DkM), Madan, D. (ed.) 

1911, Bombay. 
34. Wizīdagīhā ī Zādspram (WZ), Gignoux, P., & Tafazzoli, A. (ed. & 

tr.), 1993, Paris. 
35. Zand-Akasih Iranian or Greater Bundahishn (GBd), Anklesaria, B. 

T. (tr.), 1956, Bombay. 
36. Zoroastrianism: Its Antiquity and Constant Vigour, Boyce, M., 1992, 

California & New York. 


