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رسم مذهب  در  دولت  یسانتراليسم   یو 

 ی ساسان
 یساسان یو دولت  یسانتراليسم در مذهب رسم

 ی اندر هرم هست  یيا هرم اجتماع

 منزوی نقیعلی دکتر 
باقرزاده،  ارج محسن  و  رجبی  پرویز  سال  نامۀ شهریاری،  تهران،  توس،  برگۀ 1380انتشارات   ،

430 – 441 
 1ی اندر هرم هست  یيا هرم اجتماع ی؛ساسان یو دولت یسانتراليسم در مذهب رسم 

 یاندر هرم هست یهرم اجتماع

 سانتراليسم در حکومت 
ویرانه   ی برا  ی دولت ساسان  یآغاز سدۀ سوم ميالد   در  :سانتراليسم در حکومت  -1 بر    یهاتحکيم قدرت خویش که 

نيازمند گونه   ،کردمیبنا    یاشکان  یحکومت شبه دمکراس را  ایجاد  میاحساس    یسانتراليزم شدید سياس  یاخود  به  و  کرد 

 گسترش آن پرداخت.  

 
شيخ    ی لله حاجةاقم آی  ۀعلمي  ۀفرزند مجد حوز   یر ئحا  یشيخ مهد  یلله حاجةاتأليف آی  یهرم هستعنوان این مقال از نام کتاب بسيار ارزشمند    1

از ایشان، اندک  یاز آخرین دیدارها  یبلکه به دستور آن بزرگوار، در یک  ؛عبدالکریم گرفته شده است که با مشورت  نقبل از وفات آ  یاین ناچيز 

 در مغرب زمين در منزل ایشان در قلهک انجام گرفت.  یمرحوم، پس از بازگشت از سفر طوالن



 

 

 

 ی هست  هرم یهرم هست اندر  ی اجتماع هرم
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رسم مذهب  در  دولت  یسانتراليسم   یو 

 ی ساسان

جامعۀ   ،ر بسته بودکرد و به کامیآن را تبليغ    ی ساسان  دولت،  1ی که بعد اسالم از دیدگاه فاراب  ی اجتماع  یفلسف  یبين جهان 

کم    یکرد که شاه در رأس آن قرار داشت و قاعدۀ این اهرم را مردم عاممیتصویر    یبه صورت هرم  ی،را از نظر سياس  یبشر 

 .  ادنددمیتشکيل   نوا ی سواد و ب

جا که شمار باسوادان کمتر   داشت و از آن  یهر کس از افراد بشر در این هرم، که داناتر و ثروتمندتر بود در مرتبۀ باالتر جا 

   گرفت.یشاهان قرار م که در رأس آن شاه  ، آیدمیاست، این جامعه به صورت هرم در   سوادان ی از ب

 اطاعت هر پایين از باالتر واجب شرعشاهان[ ]شاه او  :یو به گفتۀ فاراب
ً
البته  ؛است  یبا عقل فعال در پيوند است و طبعا

اع ایزدبودلم شاهان،  فرۀ  داشتن  و  اقتصاد  ین  قدرت  با  نظام  یرا  م  یو  اثبات  خدایگان  یخود  را  او  اطرافيان  و  کردند 

 . خواندندیم

 ی هرم هست
تر فرض شده که مرکز آن در فراخ   ی درون یک هرم هست   ی،نيز این هرم اجتماع  ینظر اندیشۀ مذهب   از  ی:هرم هست  -2

 شد.  میشيد« خوانده  رأس هرم »شيدان 

 در مکتب عرب 
ً
 به »نور االنوار« ترجمه گردید.   یو شاگردان و  ی اسالم، سهرورد  ینویس فلسفۀ خسروانی این واژه بعدا

تا    2دکم نورتر بو   ، شدمیشيد« دور شد که هر چه از مرکز »شيدان میای پخش به گونه  نهایت ی ب   ای نور از این مرکز در فض

 محض و عدم مطلق بود.  یکه تاریک  رسيد،ی « مَغَسق / به »تمه 

 
اعلم ناس را که در رأس هرم این مدینه قرار دارد، ایرانيان »شاه« خوانند، و یونانيانش   گوید:ی م  فاضله  ۀاهل مدينکتاب    26در فصل    یفاراب  1

  جمه اسالم به »عصمت« تر  در  بود که  «یایزد  ۀ»فر   دادندی که ایرانيان به چنين ریيس مدینه م   ییا امام خوانند. صفت  ؛فيلسوف و مسلمانانش رسول

 .آورندی دستور« م ی با قيد»عصمت درحين القا پاپ اعظم ۀشد و مسيحيان دربار 
»وجود« تبدیل نموده   ۀ را از بيم تکفير و تهمت ثنویت به واژ  یسهرورد  ۀم( اصطالح »نور« در فلسف1640 -1571 /ق 1050 - 979مالصدرا )  2

 .گرددی تر م دور شود ضعيف «وجود /نور«چه از منبع  هر یگفت: وجود مقول به تشکيک است. یعن



 

 

 

 ی دو ُبن  ۀ ؛ یا فلسفثنويت یاندر هرم هست  ی اجتماع هرم
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رسم مذهب  در  دولت  یسانتراليسم   یو 

 ی ساسان

 ین ب   يا فلسفۀ دو ؛ثنويت
يا فلسف  -3 ن   ۀثنويت؛  ب  فلسفۀ سياس  یبرا   ساسانيان   ی:دو  اجتماع  ی مذهب   یاستوار داشتن  اندر هرم    یخود »هرم 

رو ایران سرشته شده بود، روبه ها زمان در رگ و خون مردم  که درگذر قرن   ی( هندوایران ی)ثنو  ین دو بُ   یبا فلسفۀ باستان  «یهست 

  ی، است که بنا بر اصل معروف »از یک  های بد  ی و تاریک  های نيک  یروشن   مرد؛شن می بودند، این فلسفه جهان را مرکب از دو بُ 

ل و معلوالت خير و شّر مجبورند و در راه و روش خود ب  ، نياید و از کين  یجز یک
ّ
 .  اراختي ی جز کين نزاید«، هر یک از دو سلسلۀ عل

مان دیالکتيک  بر  بنا  فلسفه،  این  روشنای  ی، در  جهان  تاریک  ی دو  هم   ی و  سو  یک  سدر  از  و  ب  وهای مرزند  نهایت  ی دگر 

ب  ،1]جدایند[  و  تصادف  اثر یک  در  آن ی پس  آميزشخواست  آميزش، جهان سوم  یها،در مرز مشترکشان،  این  از    یرخ داد، 

 زشت و بد پدید آمد.   ینيک و زیبا و تاریک   ین روشنای آميخته از دو بُ 

جهان سوم پدید آمده از    دارد، ها راه ن گونه تکامل و اختيار در آن   ساده که هيچ   ی ساده و تاریک  یبرخالف دو جهان روشن 

 . شد باتابع قانون تکامل و اختيار می  ی،آميختگ

 ی جهان سوم در ديالکتيک مان
و اختيار موجب    هددمیآن اختيار    یاز اضداد، به اجزا   یجهان سوم، آميختگ  دری:  جهان سوم در ديالکتيک مان  -4

 .  ودشتکامل می 

 است.  ی ترین موجود جهان سوم، آدمتکامل یافته  گويد:یاو م

 
 جدایند. - متن مقاله:  1



 

 

 

 ی مذهب دو ُبن  یسياس ۀجنب یاندر هرم هست  ی اجتماع هرم

 

 

4 

رسم مذهب  در  دولت  یسانتراليسم   یو 

 ی ساسان

را در جهان سوم    یآدم ،کردمیدر ميان جامعه پخش   2ی خود را از راه نقاش  ی دوُبن   ی هاکه آموزش  1م( 272  -  216)   مانی 

دو اسب لگام    شند،ککه یک اسب سپيد و یک اسب سياه آن را می   اددمینشان   ی یک سوار و رانندۀ درشکه دو اسب  به صورت

گونه اختيار از خود ندارند و آن انسان    ( باشند که هيچ های و بد  های )نيک  ی جبر  لوالتگر دو سلسلۀ علل و معبه دهان نمایش 

 ها را به دست خود دارد.  است که لگام اختيار آن 

نيز خود   ی بایست   ، ها را خود بسازدنامهاست که قوانين و مقررات و آیين   یخواست خردمندانۀ آدم  ین ا   ی:از ديدگاه مان

 ها را به کار بندد. آن 

ن مذهب دو یجنبۀ سياس    یب 
ن  یسياس  ۀجنب  -5 از آن جا که بشر را صاحب  ليکن    ؛است  یو ذهن   یآليست هر چند که ایده   یمان  مذهب  ی:مذهب دو ب 

از خدایان    یمجبور به پيرو  ی،قدرت تک  یبا انسان گرفتار در هرم اجتماع  یچنين آدم  مرد،شفرمانروا بر طبيعت می  ،اختيار

؛  سنتز( را از آن بيرون کشيد  و  تزآنتي   ، )تز   الکتيک( فلسفۀ دی1831  -  1770بود که هگل )   یواالتر، فرق دارد، همين فلسفۀ ثنو

با دیکتاتور  ليکن با کشتار  به کندن ریشه   یدند، دمیحکومت خود    ی چون ساسانيان این اندیشه را در تضاد  هایش پرداخته 

پيروانشان را کشتند و عددکشتگان، تا دوازده   ،م( 259پس از کنفرانس »آذر فرنبغ« و مزدک در )  (،م272) در    یمان،  رهبرانش

  ی تاز   ی که مردم خاورميانه را دو هزار سال در زندان خرافات جهودان و پسر عموها  ود آمده است و با این شيوه کار ب  هزار نيز 

 نگاه داشتند.  3ایشان 

 
در آن جا زاده شد و پرورش یافت و چون   یرودان عراق( رفته. مان، به بابل )ميانبوده  یا همدان  ؛پسر پاتک است. پدرانش از نيشابور  یمان  1

احوال    یرش کردند. برایا دو  ؛ همگام بماند، از ایشان دور شد  شمردندی آن روز را در انحصار خود م   یمسيحيان که روشنفکر  ۀنتوانست با اندیش

   الهيات )معقول(. ۀخ، دانشکد1336سال  یختم تحصيل منزو  ۀنام، و پایان 602  - 582تجدد و ص  ۀنک: ندیم ترجم ی،مان
 خ 1331  – 1326سه جلد، چاپ   .296 ،1ج ،یشناس سبک ،(1951 - 1886خ / 1330 –  1265ق / 1372 – 1304الشعراء )بهار ملک  2
 .ایشان یتاز یو پسر عموهانویس علينقی منزوی: + دست 3



 

 

 

 ی با مذهب دو ُبن   یدولت ساسان یدرگير یاندر هرم هست  ی اجتماع هرم
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رسم مذهب  در  دولت  یسانتراليسم   یو 

 ی ساسان

 ینب   با مذهب دو  یدولت ساسان  یدرگير
ن  یدولت ساسان  یدرگير  -6 تر بود،  آسان فهم   ی،ذهن آدم  یبرا   ین بُ   که چون ریشۀ فلسفۀ دو  گفتم ی:  با مذهب دو ب 

از    ی از آن زدوده شود. دولت ساسان  توانست ی نم   ی گزین شده، به سادگیجا  ی هزاران سال در مغز و اعصاب مردم هندواروپای

نابودکردن   یم( برا 621در )   ان، به دست تازی  1تيسفون   یم تولد اردشير تا انقراض آن و سرنگون212حدود    ی گذارسال بنيان 

ایران  ؛تا آن جا که به ما رسيده است، دو کنفرانس  ی،ن بُ   فلسفه دو به شمار بودند،    ییا دو انجمن موبدان که از دانشمندان 

به  بلکه آن را  وبيد؛کسره نمی ثنویت را یک   ، بيم داشت ی همگان  یکرد و چون از نافرمان   این کار ی برا  2ها ش تالتشکيل داده، و  

منحرف و نادرست محکوم    ی و مزدک را به عنوان ثنو  ی مان  هکردمی( تقسيم  یدرست )بهدین   ین بُ   منحرف و دو  ی ن بُ   دو  خش دو ب

 کرده است. 

 يا انجمن آذرفرنبغ  ؛ کنفرانس يکم
نيز شهرت یافت، آذرفرنبغ    یاین انجمن و برگزارکنندۀ آن که انجمن به نام و  رهبر:  کنفرانس یکم؛ یا انجمن آذرفرنبغ  -7

از   یپيروزگر رهبر آتشکدۀ واقع در کاریان الرستان است. این انجمن از هفت موبد سرشناس آن روزگار تشکيل شد و ایشان یک

مأموریت دادند تا پس از انجام تشریفات    ،رگزیدهم( ب  272  -  241ميان خود را به نام » ارداویراف« از موبدان روزگار شاپور یکم ) 

 دبيران حاضر دیکته نماید و او چنين کرد.   به خلسه رود، سپس مشهودات خود را بر  ،و نوشيدن نوشابۀ مقدس معين

انجمن بود  ؛ این  موبدان  همۀ  که سرنگهبان  پيروزگر  آذرفرنبغ  آتشکدۀ  در  و    ، یا کنفرانس  گردید،   امه نارداويراف تشکيل 

 صول این انجمن است. مح

 
 . تيسفون یو سرنگوننویس علينقی منزوی: + دست 1
 .هاش لا متن مقاله: چ 2



 

 

 

 نامه ارداويراف  یاندر هرم هست  ی اجتماع هرم
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رسم مذهب  در  دولت  یسانتراليسم   یو 

 ی ساسان

 نامهارداويراف 
منسوب به    ی هاخلسه و   هانامه عراجممانند دیگر    ود شدر این رساله که به او نسبت داده می   ارداویراف   : نامهارداويراف  -8

( و مانند  241  ،7ج  ،ميرداماد )ذریعه  یهاو خليعه   هانامهمعراج ، و دیگر  خلسۀ کيخسرو،  خلسۀ يوحنا  ، مانند:بزرگان گذشته

 دارد.   ی ادعاهای ،رسالۀ غفراندر  یمعر  یبوالعال ا

یا    ؛را در حال کيفردیدن   یسرزده و در هر جا مردم  1ستگان ي است که به دوزخ و بهشت و »اعراف« هم   ی مدع  ارداویراف 

 گرفتن دیده است.  پاداش 

م  1887به سال    یسدۀ سوم هجر   ی، از نسخۀ پهلو Barthelemy  یمموجود، نخستين بار به وسيلۀ بارتل  نامۀارداويراف 

خ در  1325خ و  1314 یهابرگردانيد و در سال   ی آن را از زبان فرانسه به فارس ییاسم  سپس رشيد ،ترجمه و پخش شده است

به نام    یزردشت   ی شاعر( نيز به وسيلۀ  ی)سيزدهم ميالد  یدر سدۀ هفتم هجر  نامهارداويراف صفحه پخش کرد و    40تهران در  

( و  24  ،8ج   ،ذريعهو    ؛146  ، 1ج  ،بهار  ، اسیشن سبک   ک:ن) .  سروده شده است  یدر  ی زردشت بهرام پسر پژدو به زبان فارس

چاپ و پخش    برگه146خ در  1325و دکتر معين در تهران    2خ 1343در مشهد    یبه تصحيح دکتر رحيم عفيف  ارداويرافنامهمتن  

 (.  221 ،1ج ، مشار ی فهرست فارس ؛شده است

است که از متن سده    ی م( چهار برابر ترجمۀ بارتلم13هـ 7گير است که حجم ترجمۀ پژدو در سدۀ ) چشم در ضمن بسيار 

 ترجمه کرده است.    یسوم ميالد

 کريتر 
باال   ۀ کنفرانس آذرفرنبغ یاد شد  یترین دانشمندان اعضا ترین و شاید بدنام یا کاردیر، از سرشناس   ؛کارتر  یا  :کريتر  -9

   .است 

 
 نویس منزوی: هميستگان. دست 1
 .خ1375 ،چاپ دوم، انتشارات توس 2



 

 

 

 )یا توسر(  تنسر یاندر هرم هست  ی اجتماع هرم

 

 

7 

رسم مذهب  در  دولت  یسانتراليسم   یو 

 ی ساسان

متوقف کرد   ی کم خاورميانه را تغيير داد، یعن مسير تاریخ جهان را و دست   ی، مان  یاو با محاکمه و اعدام فيلسوف بزرگ ایران 

د  کرد، پس شای  «ی شکل »مدینۀ فاضلۀ خيال  یهرم  ی حزبتک   یهاباال، حکومت   ستو د   یفرد  هایی و مردم را گرفتار دیکتاتور

 شمرد.  یو فلسفۀ اشراق سهرورد یطراحان مدینۀ فاضلۀ فاراب  ين به توان »کرتير« و »ارداویراف« را نخست 

  -   272بهرام یکم )   ؛( 272  -  271هرمز یکم )   ؛م( 271  -  241بود: شاپور یک )   یموبد چهار پادشاه ساسان موبدان   کرتير

 گسترده در جامعه و دولت آن روز به دست آورده بود.   ی (. او با عمر دراز نفوذ282 -  275بهرام دوم )  ی قاتل مان ؛ و( 275

بود تا    یمان ین بُ   سال به کيش دو  ی اند ده و  ی شاپور ساسان گويد: ياورد، ق( بدون آن که نام کرتير را ب292 د:) یيعقوب

برآمده از همان انجمن بازگشت، پس    ی د اشراقیا توحي   ؛به مجوسيت  ،به تحریک یک موبد که باید همين کرتير را خواسته باشد

 تخت نشست.   ميانه گریخت و پس از مرگ شاپور پسرش هرمز بر  ی یا آسيا  ؛به هندوستان   یمان

که آشکار شد، بهرام او را    یو خواهش شاگردانش به روزگار بهرام یکم به کشور بازگشت و پس از چند  یبين با خوش   یمان

برا  به موبدان   یگرفته  مان  ،سپرد  دادگاه  پوست  از محاکمه  کاه کردند   ی پس  از  پر  برا1را کنده  و    ی .  از کرتير  بيشتر  شناخت 

تصحيح    ،تاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم  ؛خ1375  -  1316)   یتفضل  ، نبشتۀ او، نک: دکتر احمدچهارسنگو    نامهمعراج

 ، لغتنامۀ دهخدا، واژۀ کرتير هرمز. 93 -  89  برگۀخ. 1376چ تهران  ،دکتر ژالۀ آموزگار 

 تنسر )يا توسر(  
توسر(   -10 )يا  یکهيربذ   :2تنسر  عال  ی هيربذان،  موبذان   ی مذهب   ی هاپایگاه   ترینی از  کنار  در  را  و  زردشتيان  موبذ 

و    یار عثماناالسالم درب واالتر از شيخ   یداشت و مقام  یمهم در تعيين وارث پادشاه  یسپهبد داشت. این مقام نقشسپهبدان 

 
 . 197 – 195  ،2ج ،یترجمه ابراهيم آیت  ،یتاريخ يعقوب 1
، برگۀ  (. تصحيح خانم ژاله آموزگارتاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم)  داندیمآن    ۀتوسر را درست و »تنسر« را تصحيف شد   ی دکتر احمد تفضل  2

228 - 233 . 
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رسم مذهب  در  دولت  یسانتراليسم   یو 

 ی ساسان

و  ی العلمايسئر  بود. در روش  قاجار  م   ی فلسف  مشرب   دوران  الذهبق( در  346  د:)   ی مسعود  چون   ی،رخانؤاو،  را    مروج  او 

 ليکن در این جا واژۀ تنسر به نادرست » بيشر« آمده است.  ؛ 1مذهب دانسته است  ی افالطون

  ی رو  یسقراط   روگردانيده و به راه زهد  نيای د  ی هاکرده که از ثروت   یااو را شاهزاده   یبا توحيداشراق   ی یعن   ، مذهبی افالطون

و شاگردانش،    یکه پيش از پيدایش مکتب سهرورد  انيم دمیآورده خود را در خدمت دربار اردشير بابکان نهاده بوده است.  

  ، به بعد رایج گردید یاز شاگردان سهرورد  «یشراق و تعبير »توحيدا  ند،کردمیتوصيف    «ی را به »افالطون یاندیشۀ توحيداشراق

دیگر از    ی بشمارد که تعبير  ی آن است که تنسر را پيرو نظام ُمُثل افالطون  «ی از آوردن صفت »افالطون  ی پس مقصود مسعود

ای 
ّ

 که پيرو راه ارسطو بوده باشد.  رودی به کار م  «یاشراق است و در برابر »مش

 نامۀ تنسر 
. او این نامه را، در پاسخ به نامۀ ودششناخته می   نامۀ تنسرنيز به دست مانده است که به    یتنسر، اثر   از  :تنسر  ۀنام   -11

نسف« نام داشت، تنسر او را  
َ

از اردشير بابکان اندرز    ی نامه به پذیرش پيرو  در اینشاه و شاهزادۀ طبرستان نگاشته که »َجش

 .  هددمی

ق/  613اسفندیار به سال ) ابن گردانيد،    یبه زمان حاکم وقت به تاز   یمتن پهلو را از    امهق( این ن143  -  100مقفع ) ابن 

م( آن را به فرانسه و ادوارد  1894  -  1849)   ی گردانيده، دارمستر فرانسو  یدر  ی شدۀ مقفع را به زبان فارس  یم( نامۀ عرب1261

آن را در باب یکم    ی( که و -ندیار )ابناسف   ی. ترجمۀ فارس د م پخش کردن1905در سال  ی،م( به انگليس1926  -  1862براون ) 

(  41  -   15  برگۀ   ، خ1320تهران  .  خ( )چ1334  -   1275)   ی»تاریخ طبرستان« گنجانيده بود به تصحيح عباس اقبال آشتيان

در    یبند و تحقيقات تاریخ  17در    2یاتازه   یبندخ( آن را جداگانه با بخش 1355  -  1282)   یمينو  یسپس مجتب   شد،  پخش 

 خ پخش کرد.  1311به سال   برگه  82

 
 (8، س161،  2، ج1886فرانسه از باربيه  ۀچ پاریس با ترجم ،ق(346)د:   یمسعود، مروج الذهب 1
 ای.نویس منزوی: + تازه دست 2
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رسم مذهب  در  دولت  یسانتراليسم   یو 

 ی ساسان

نامه    یآگاه  یبرا از اسالم  ی،نک: شهيد دکتر احمد تفضل) بيشتر از این  ايران پيش  ؛  233  –   228  برگۀ  ، تاريخ ادبيات 

 . 1( 110  -  109 برگۀ  ،افست . چ  ،های بررس ی برخ ، یاحسان طبر

 يا انجمن آذرپاد مهر اسپندان  ؛کنفرانس دوم
م( 379  -   310انجمن موبدان، که به دستور شاپور دوم )   دومين  :کنفرانس دوم؛ يا انجمن آذرپاد مهر اسپندان  -12

  ی جاه  ب   ،از اختالفات دین زروان و مهر   ی با چشم پوش  ی؛ البتهیا زروان  ؛یا متيرائيسم  ی؛کردن توحيد آهورامزدایجایگزین  یبرا

برا   ی ن بُ   دو  2[بينی]جهان  را،  وارد  تازه  توحيد  و  شد،  برپا  اهریمن(  و  توده   ی)یزدان  برآشفتن  از  قر   ی هایپرهيز  با    هان که 

قالب   یبن   دو  یهاآموزش  در  بودند،  گرفته  دو  یخو  ظاهر  کپ   شيد»شيدان   یبن   به  که  نمودند  بيان  تمه«  را    یاسالم  ی+  آن 

 به صورت »نوراالنوار+ َغَسق« بيان کرده است.    یسهرورد

ب عرب   باک ی او  جانسوز  خشم  ایوب از  حاکم  آشکارا   یگرایان  را  فلسفه  این  نسبت  شام،  اندیشه   3در   ، آن   ی اصل  ن ورابه 

به    بداد و تا یک سده پس از مرگ او  از دست  یاین دالور  یخود را به بها   یآشکار کرده و جان و جوان   «ی»فيلسوفان خسروان

 .4گفتندی شهيد به او»مقتول« م ی جا

ای توحيد که شاه را در رأس هرم جامعه و تثبيت گونه   ی بن   اندیشۀ دو  ی نابود  ی انجمن آذرپاد مهرسپندان، برا  هرچندکه

ه  توحيد آهورامزدا و دادن قدرت مطلقه ب  یهابا گرایش   ینسک که همگ  بيست و یکبرپا شد و اوستا را به صورت  اد،دمیقرار  

که همان    «یدین ه »بِ   یبلکه آن را به دو قسمت کرده؛ دوبن   ؛شود  یبن   دو  صول منکر ا  ،ليکن جرأت نکرد  ؛خدایگان شاهنشاه بود

 
 ( 110 - 109چ افست ص   ،هایبررس  یبرخ) یاحسان طبر+ نویس منزوی: دست 1
 بينی.جهان - متن مقاله:  2
 نویس منزوی: + آشکارا. دست 3
 گفتند. یشهيد به او»مقتول« م ی و تا یک سده پس از مرگ او به جانویس منزوی: + دست 4
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رسم مذهب  در  دولت  یسانتراليسم   یو 

 ی ساسان

خود در    یدر راه آن اعدام شد. آذرپاد، ادعاها   یمنحرف که مان  یبن   در قالب »شيدان شيد+ تمه« باشد و دو  یتوحيد آهورای

 . 2کردمیهایش اثبات  دوز و کلک  1با این کنفرانس را به شيوۀ َوِر گرم 

اصيل را همراه توحيد    یتاریخ را وارونه جلوه داده، زردشت   ،3مسلمانان حاکم   ی ارضا  یپس از اسالم، شاید برا   زردشتيان 

 .  ی در سدۀ سوم ميالد ی که مان هنددمینشان   ی آهورامزدای

ثنو0020 بِ   4ضّد   را   یبدعت  آیين  نگهبانان  و  است  آورده  مان   یدین هآن  کرتير،  دادگاه  اعدام    یدر  و  محکوم  و    کردند را 

 اند. به همان راه رفته  5ی احترام به تودۀ مردم زردشت   یخاورشناسان امروز نيز برا 

 و تغييرات در مذهب ناآگاهانه و نامحسوس و آهسته است  تکامل
بلکه در هفتصد سال،   ؛ مدتنه در کوتاه   ی، به توحيداشراق  ین بُ   مذهب مردم ایران از دو   ی که گفته شد؛ این دگرگون  چنان 

اندک به یزدان بيمار و هوشيار و اهریمن مست و خواب، سپس  گام به گام انجام گرفته، تضاد آشکار ميان یزدان و اهریمن، اندک

  ی یا وجود مطلق و آهورا  ؛شيد«مرده تبدیل شد، و در پایان یزدان همان »شيدان   و   جان ی یزدان حساس و زنده با اهریمن ب

  ؛نيست  ی. و در خارج چيزودشو عدم، شناخته می  یَغَسق« است که تاریک  /  ها شده، و در برابر آن »تمهپدیدآورندۀ همۀ هست 

ها را با  اند و آن شيد« نهاده ده و در برابر »شيدان نامي   «چيز »تمه« را »  ،« ین بُ   داشتن سنت هزاران سالۀ »دوزنده   یبلکه تنها برا 

»دو زنده   ین بُ   هم  همين  و  خواندند،  واقع  یدارراستين«  غير  چه    ی/ بن   »دو   ی اصطالح  موجب  که  دید  خواهيم  را  ثنویت« 

ایران  یبرا   هاییی گرفتار الزنادقۀبه دست جاسوسان خبرچين »وزار   یهشتم ميالد  /  ی در سدۀ دوم هجر   یدانشمندان    «ة 

به    ای سر را به گونه  ی چون احمد راوند  ی آورد. فيلسوفان  و هارون پدید  ی و هاد  ی چون مهد  ی،عباس   سواد ی خليفگان ابله و ب

 
 متن مقاله: و.  1
 . 110 - 109 ،هایبررس  خیبر ی،احسان طبر 2
 نویس منزوی: + حاکم. دست 3
 متن مقاله: برضد.  4
 نویس منزوی: مردم زرتشتی.دست 5
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رسم مذهب  در  دولت  یسانتراليسم   یو 

 ی ساسان

را به دست  چپ او    یده سوز کردند؛ دست برزنده   ، هاها را با چه رنج چون مقفع   ی از او نماند و دانشمندان   ی نيست کردند که اثر

 انداختند.  2خود او را در آن تنور  1ی انداخت، و بعد جالدان تاز ش راست خود به تنور آت

 یو توحيد ثالوث یتوحيد ثنو
ها خوانده  دولت   ی قرن مذهب   ،گفتاراین  که در   ی، سوم و چهارم ميالد  ی هاسده   در   :یو توحيد ثالوث  یتوحيد ثنو  -13

نَدرزگو در آتشکده با تشکيل  یدیدیم که چه گونه دولت ساسان  ،شد
َ
سراسر   یهادادن دو کنفرانس و استفاده از سخنان مغاِن ا

کنفرانس یکم    ی فيلسوفان خسروان  هبه حکم دادگا  ی پس از اشغال به دست ساسانيان و کشتن مان  ، یمن  ی هاایران و آتشکده 

 جنبۀ دو   ی ن از دوبنيان و پيروان او توانستند مذهب زردشت را که تا دورۀ اشکانملحد و کشتن مزدک و هزاران ت  یبه نام ثنو

به صورت دین زردشت   اش ین بُ  بود،  از توحيد  را    یميترای   یو به دین   ی آهورا مزدای  ی آشکارتر  ایرانيان  آوردند و چگونه    برای در 

ابزار  یپذیرش اسالم تعبير دیگر همان  به  برا  ی آماده کردند،  و سانتراليسم حکومت ساسان  یاستوار   ی که  ساخته    ی قدرت 

توحيدگرا را در خارج خاک کشور ایران، در یمن    یمذهب   یهابلکه هسته  ؛ایشان از ایران گردید  ی بودند، نه تنها سبب برانداز

 نوین را آغاز کرد.   یارا در ایران به پایان رسانيد و هزاره  یاشکل دادند که هزاره 

 
 نویس منزوی: + تازی. دست 1
 نویس منزوی: + تنور.دست 2
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رسم مذهب  در  دولت  یسانتراليسم   یو 

 ی ساسان

  ینام برخ   .1یمن شناخته شده بود که قرآن کریم نيز بدان اشارت دارد  یهانان در آتشکده چ  یزردشت   یتوحيد ميترایيست 

. آن چه  ودشدیده می   63برگۀ   ،چ بغداد  ی، دینوراخبار طوال  و نيز در    البلدان  معجم یمن در شناسۀ »خوالن«   یهااز آتشکده 

 . 2بيش نبود ی یا بهتر است بگویيم پوشش ؛ثنویت و ثالوث بهانهایران الزم بود، باور به توحيد بود و  دو ابرقدرت روم و  ی برا

 از راه ثالوث  توحيد
که    یو شاید به تقليد از آزمایش   یایران و سپس روم، دولت بيزانس نيز مانند دولت ساسان   یها شدن دولت ی از مذهب   پس 

  اشت، دمیاز علم  یکه اندک رنگ  یمذهب مانو    ین بُ  کوبيدن فلسفۀ دو  یآنان، در ایران سودمند شناخته شده بود، برا  به نظر

که ساسانيان با تشکيل دو کنفرانس   گذشت ی ليکن چنان که دیدیم راه رسيدن ساسانيان به توحيد، از ثنویت م وشيدند؛ کمی

 خواستند؛ی آن را م  ی،ن بُ   و مزدک و هزاران دو  یو کشتن مان   یآذرفرنبغ در سدۀ سوم و آذرپادمهر اسپندان در سدۀ چهارم ميالد

  3یميان  یها صغير در سده   ی شمال آفریقا و آسيا  در که سراسر مستعمراتشان را    گراییی ليکن روميان که ناگزیر از مبارزه با مان 

صورت توحيد سه    + آميختۀ نور ظلمت( را به  )نور+ ظلمت  ی کشيشانه، سه جهان مان  های یبازپوشانيده بود، ناگزیر با زبان 

چون    یدرآورده بودند تا آن جا که کشيشان   مردند، شمی   ی القدس( که هر سه را در عين سه تا بودن یکاقنوم )پدر+ پسر+ روح 

از آن دفاع م  گرای ها مان م( که خود مدت   430  -   354سنت اگوستين )  الله( را    یا حزب  ؛اللهة  شهر خدا )مدین   نمودی بود و 

 . ادند دمیتوضيح    ،اقنوم بود  وحدت این سه یبرمبنا

سنتز( زیبا و    و  تزی آنت   تز،)   یدر سدۀ نوزدهم ميالد  «یهمانند »دیالکتيک هگل  یدر سدۀ چهارم ميالد  ی ثالوث مسيح 

 .  بودی گيرا و دلپذیر م جوانان روشنفکر آن روزگار ی برا
 

ِه وَ   َجْدُتَها وَ  وَ  :24آیت   ، 27  نمل، شمارۀ سوره، قرآن 1
َّ
ْمِس ِمْن ُدوِن الل

َّ
ْوَمَها َیْسُجُدوَن ِللش

َ
ُهُم  ق

َ
َن ل ُهْم َزیَّ

َ
ِبيِل ف ُهْم َعِن السَّ َصدَّ

َ
ُهْم ف

َ
ْعَمال

َ
ْيَطاُن أ

َّ
الش

 َیْهَتُدوَن ﴿
َ

ها را از راه نت داده آنیطان اعمالشان را در نظرشان زيکنند و ش ی سجده م  ،ديخورش   ،غير خدا  یدم که برایمن او و قومش را د  ﴾24ال

 ت نخواهند شد.یها هدابازداشته و آن
بيش   ییا بهتر است بگویيم پوشش  ؛ایران الزم بود، باور به توحيد بود و ثنویت و ثالوث بهانه  دو ابرقدرت روم و یچه براآن  نویس منزوی: +  دست  2

 نبود. 
 ی. ميان یهادر سده نویس منزوی: + دست 3



 

 

 

 ی سهرورد  یاندر هرم فلسف  ،ی فاراب  یاجتماع  هرم یاندر هرم هست  ی اجتماع هرم
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رسم مذهب  در  دولت  یسانتراليسم   یو 

 ی ساسان

ایران گذشته، به درون کشور رخنه کرده   یباختر   ی و آب زیرکاه از مرزها  ی این منطق در آن روز به صورت تهاجم فرهنگ

ميانه رسيده بود، و به    یآید تا به آسيامی  روزیر مرداویچ ب  یدر خاورميانه نگارش شابشت   تاريخ ديرهابود و چنان که از کتاب  

 شد.  میو پخش   یافت یراه م 1به ميان جوانان  ی ایران ی محل یبه زبان مل یدست و زبان کشيشان نسطور 

  یمانو   ی زیبا  های ی شد و به نقاشمیویژه و اندیشه برانگيز ساخته    یرا در آن دیرها که با معمار  یکشيشان ثالوث مسيح

  یمحل  ی هاکشيشان به زبان   یآسازمزمه  ینمازها و دعاها   ی ملحد بود، همراه با برگزار  یمان  لعنت و ناسزاها بر  اکه البته همراه ب 

با    ی،ثالوث   . این تبليغات توحيد پرداختندی به تبليغ و جذب جوانان م  2ی امروز  ی خراش و شعارهاگوش   ی هاو نه نعره   ی ایران

  ی تا آن جا که برخ   دید، گر گاه خاموش نمی   هيچ   ی شد ولمیکاسته و پنهان    کیایران و روم اند   یها در مرزهاافزایش آتش جنگ 

 مسيحيت سراسر ایران را فرا گرفته بود.  آمد،ی هرگاه عرب نماند: که گفته بينيم ی مورخان را م

 یسهرورد یاندر هرم فلسف  ی،فاراب یهرم اجتماع
موبدان چون    ی شکل ساسانيان که به یاری هرم  حکومت  ی:سهرورد   ی اندر هرم فلسف  ، یفاراب  یهرم اجتماع  -15

 در یورش تازیان برافتاد و نابود شد.   ، دندتنسر، ارداویراف و آذرپاد مهراسپندان و مانند ایشان برپا داشته بو

  رابی( فای)دهم ميالد  یليکن در سدۀ چهارم هجر  ؛مدّون که شکل دقيق آن را به ما بنمایاند، نيز به ما نرسيده است  یمتن 

پرورش   یميانه که در خراسان مرکز گنوسيسم ایران  ی برخاسته از آسيا  ی، م( فيلسوف بزرگ ایران950 - 874  / ق  339 – 260) 

  ی و یارانش به دست داشتند، فلسفۀ سياس یرا به وسيلۀ نخش یحکومت سامان ی معنو ییافته بود، از راه اسماعيليان که رهبر

 ه است.  گردآورد ة الفاضل ةآراء اهل المدين به نام   ی حاکم در آن زمان در کتاب  عربی را شناخته به زبان  یحکومت ساسان

ها که در آن روزگاران هنوز  نامکی منابع خدا  یآن جامعه را، از رو   ی او به ویژه درفصل بيست و ششم کتاب، شکل هرم

 آیندگان نگاه داشته است.   یکرده برا  ی بود، گردآور  یو در دسترس فاراب  ی باق

 
 نویس منزوی: + جوانان. دست 1
 ی.امروز یخراش و شعارهاگوش یهاو نه نعره نویس منزوی: + دست 2



 

 

 

 و مجدد  یسلف یاندر هرم هست  ی اجتماع هرم
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رسم مذهب  در  دولت  یسانتراليسم   یو 

 ی ساسان

خود    فلسفی   تر فراخ   هرم   در(  یکم   بند   ←را )   یفاراب   ی م( هرم اجتماع1194  -   1154/    ق587  -   549)   ی سهرورد  سپس

سانترالسيم شدید خود بدان نياز داشتند که    ی بنيانگذار  ی یادشده بود و برا  ی جا داده است، که فرآوردۀ دو کنفرانس ساسان

 امروزین بود.   ی حزبتک  یهاهمانند حکومت   یچيز

 و مجدد  یسلف
تاریخ مذاهب    1ی نهم ميالد  /  ی هجر  است که از سدۀ سوم   یاصطالح  ی،دو لقب وصف  این   :و مجدد  یسلف  -16 در 

 گردانيده.   یکه ایرانيان مسلمان شده در آغاز اسالم از زبان پهلو  باشد  ی گویا بازگردان ود،شدیده می  ی اسالم

تنسر را    ی نهم ميالد  ی / سدۀ سوم هجر  یها»دینکرت« از تأليف   ی که در متن پهلو  بينيم یما در شمارش القاب تنسر م 

  یپيروان خلفا  ، نيان که نزد ُس   یسلف  ی مانند اصطالح عرب  ،2ارتدکس   /   دیندارندۀ کهنه   نگر / یقدیم   /   به لقب پوریوت کيش 

زنده و نوسازکردن آن شده    و   ی اشکان  ی اوستا  ی و بازساز  ی ردآوراند و از آن جا که تنسر به دستور شاه مأمور گِ راشد را خوانده 

 تغييرات  ی»شيزبکان« نگاهدار   است، تا آن را در گنج 
ً
  هکردمیرا تأیيد    یباستان   یبن   که مفهوم دو  یهاینيز در واژه   یکنند و طبعا

ساسانيان    ی و منظور اصل  رسانيد ی را م  3« ی اشراق  »توحيد   ی یا به اصطالح اسالم  ی؛که توحيد آهورا مزدای  ی است، داده به واژگان

  ی د« که در پهلود  َج شد انجام گرفته است، پس به او لقب »مُ میها  آن بود، جانشين آن   «سردارییا » دین   ؛از »حکومت الله«

مانند کرتير و    ی داده بودند، بایست   ی پيدا است که تنسر در این سمت که به و  که   4داده بودند   ، کنندۀ کيش بوده است زنده 

 
 ی.نهم ميالد نویس منزوی: + دست 1
 .ارتدکس: + یمنزو یسنو دست 2
 .توحيد: + یمنزو یسنو دست 3
 .25 ، برگۀتنسر ۀنام  ۀديباچ ی،مينو  4



 

 

 

 یپایانين دوران ساسان  شاهان  یاندر هرم هست  ی اجتماع هرم
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رسم مذهب  در  دولت  یسانتراليسم   یو 

 ی ساسان

  ی و به گفتۀ مينو  ی اهورامزدای  ی هابزاید و گرایش ،شدمیدیده   یاشکان   ی را که در اوستا  ی ن بُ   دو سفۀفل   ی هاارداویراف گرایش 

 .  ودشد« در حدیث نيز دیده می د  َج البته کاربرد واژۀ » مُ  ؛2را در آن بنمایاند  1ی توحيد   یخداییک 

  ی،داود سگستانبن اکند )ُسنن    یتا این دین را تجدید و نوساز   انگيزدی این امت برم  ی را برا  یخداوند در آغاز هر سده، کس 

حرف    لغتنامۀ دهخداو    یک  ستون   324  ،1، ج لفاظ الحديثالمعجم المفهرس ل   ،به نقل ونسنگ  275  -  202  ، برگۀباب مالحم 

 (.  440برگۀ   ،م

کسان از  تن  پدرم چند  داشته  ی شادروان  لقب مجدد  سدۀ    ،اند که  نموده، مجدد  شيراز   ی هجر  14یاد  سيد حسن    ی را 

  ي الرازة  هدينيز در احوال این استاد بزرگوار به نام    ای رساله   و   نجف(   . ، چ441  -   436  ، 14قرن    ،طبقات اعالم شيعهاند ) دانسته 

 .3ترجمه و منتشر شده است  یدارند که در عراق عرب و سپس در ایران به فارس  ی الشيراز المجدد  یلإ

 ردجاويدان خ  از آن را در    ی هایتکه   ی فرزندش زردشت نوشته نيز معروف است و مشکویۀ راز  ی که آذرپاد برا  ایندرزنامه ا

 .4آورده است 

 ی شاهان پايانين دوران ساسان
ها و پس از  »ثالوث« که در آتشکده   ضّد   »ثنویت« و   دو سویۀ ضّد   یتوحيد  تبليغات  ی:شاهان پايانين دوران ساسان  -17

فئودال  داشت،  ادامه  باال  در  یادشده  کنفرانس  دو  زمين   یهاتشکيل  و  ساسان   5داران بزرگ  دربار  پيرو  ی پيرامون  به  از    یرا 

توحيد به  سهرورد  ی؛اشراق   شاهنشاه  بعدها،  که  نام  این  بدون  شاگردانش    ی البته  بود،    ، اندداده   بدان و  کشانيده  خود  به 

 سالۀ خسرو پرویز، مردم باختر ایران را خسته کرده بود.   ی س یهاجنگ 

 
 نویس منزوی: + توحيدی.دست 1
 همان جا، برگۀ یک.  2
 .ترجمه و منتشر شده است یدر عراق عرب و سپس در ایران به فارس نویس منزوی: + دست 3
 . 127 ، برگۀیشوشتر ۀترجم  ،73،  25، برگل یقزوین ۀ، ترجم67، 26 عربی، برگۀ، ن خردجاويدا 4
 داران.نویس منزوی: + و زميندست 5



 

 

 

ُمرجيان  هما  ی زردشت   دينان ِبه  یاندر هرم هست  ی اجتماع هرم و  ُحّبيان  ن 

 نخستين هجرت   یهاسده 
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رسم مذهب  در  دولت  یسانتراليسم   یو 

سپاهيان ایران را از سوریه و فلسطين به مصر کشانيد و سود او    1خویش   ی م پادشاه628تا   590یهاخسرو پرویز در سال  ی ساسان

  ؛هيتلر نداشت  یبيش از صليب شکستۀ تبليغات ی است و ارزش يحصليب مس  ، یک تکه صليب بود که گفته بودند ، از این جنگ

کشور    یخلع و کشته شد. آشفتگ  ی، از پادشاه 2کرد تا آن جا که پس از بازگشت از مصر   ییار   یبلکه به تبليغات ثالوث مسيح 

پرویز در چهار سال   از کشتن  بود که پس  بر  10  -  6  /   632تا    628ایران چنان  نشستند    دیگریک  یجا  هجرت دوازده شاه 

( و پایانين شاه ایشاه یزدگرد در بيست  719،  2پاینده، ج  ؛ برگردان 984، 2ج  ی،عرب ی،یا ده شاه در چهار سال )طبر ؛پيرنيا( ) 

پادشاه  سال    ی، سال  عقب 31  / م  652تا  جز  سردرگم  ینشين هجرت  و  گریز  عشق   ی کار   ی و  سرخس  در  تا  یا  ؛  آبادنکرد، 

 شد.   تهکش ی از مردم خود ی به دست یک 3آباد اشک 

ّبيان و  یدينان زردشتهبِ   هجرتنخستين   یهاسده  رجيان م  همان ح 
رجيان مسلمان  یدينان زردشتِبه   -18 ّبيان و م  کنفرانس یادشده که در   دو  :نخستين بودند ی ها سده  ۀ شدهمان ح 

استوارداشتن حکومت در خاندان ایشان تشکيل شد،    یو موبدان، برا  یبه دست دولت ساسان   یسوم و چهارم ميالد   یهاسده 

فئودال  تنها  زميننه  و  ساسان ها  دربار  پيرامون  بزرگ  اهورامزدای   یداران  »توحيد  پيرو  توحيد   « یرا  آمدن    ی کرد،  از  پس  که 

شا  یسهرورد گرفت  «یتوحيداشراق »گردانش و  مدع  ؛نام  که  آنان  وسيلۀ  به  بودند   یقراولپيش  یبلکه  نيز  نوین  به  فرهنگ   ،

اهورای درجۀ دوم هم رسيده بود. این فئودال   یهافئودال  برابر دو  ی و تجدداشراف  ی را به عنوان نوگرای  یها توحيد    ها ی ن بُ   در 

  یشناخته و معرفی سخت درهم کشيده شده بودند، م  ،4ی دولت ساسان  ای)ثنویان( که پس از کشتار مزدکيان در اثر پيگرده

 . ورزیدند ی بدان افتخار م نموده، یم

 
 متن مقاله: او.  1
 . از مصرنویس منزوی: + دست 2
 .آبادآباد؛ یا اشک: + سرخس عشقیمنزو یسنو دست 3
 نویس منزوی: + ساسانی.دست 4



 

 

 

و    ی زردشت   دينان ِبه  یاندر هرم هست  ی اجتماع هرم ُحّبيان  ُمرجيان  همان 

 نخستين هجرت   یهاسده 
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رسم مذهب  در  دولت  یسانتراليسم   یو 

هنگام  برای ی ساسان برمکيان  بزرگ  خاندان  بِ   ینمونه،  از  مسلمان  ی اهورامزدای  یدین ه که  خردادبه    یبه  بزرگ  خاندان  گرایيدند، 

و چاپار و برید ندارند و سخت بدان نياز دارند و شعار »الاله االالله«    سوادندی ها بجغرافياشناس را بدین نوید دادند، که عرب 

اسالم کشانيدند و برید )پست، چاپار( کشور اسالم، بخش    ی به سو  1، پس ایشان را است  رانيان ما ای   ی همان اهورامزدا  ایشان 

 .2َجَبل را به او و خاندانش سپردند 

مون أکه در استوارداشتن مق(  218)د:  مون  أ( وزیر م201  -  159دیگر در عهدنامۀ طاهر، بزرگ خاندان طاهریان )   نمونۀ

ایشان را به اطاعت از دین عرب    ،خاندانش نوشته  ی درش امين عامل مؤثر بود، خطاب به فرزندش عبدالله و باقبرا  یجا   بر

و شاید بتوان    نمایدیم  4تر از پاپ یا کاتوليک  ؛مون أاز م  تری ن ُس   رانموده است تا آن جا که طاهر در این عهدنامه خود    3تشویق 

  ی، عرب  ی،مأمون و سردکردن تهدید او طاهر را که در )تاریخ طبر  یآل طاهر برا   ی هادلجویانه از خاندان فئودال   ی پاسخ  را   آن 

 به شمار آورد.   ود؛ش( دیده می 5688 برگۀ  ،پاینده  /1042 برگۀ

بر گرفته   ( در5705تا    5692  برگۀترجمۀ پاینده    ؛1061تا  1046  برگۀ  ی،عرب   ی، تاریخ طبر  ،سطر   224  عهدنامۀ طاهر این  

شدن مأمون نوشته شده است، خدا را از مأمون آینده و معتزليان پيرامون مأمون ی است. طاهر در این عهدنامه که پيش از معتزل

 اشتر دارد.    الکبه عهد م  یهایو شباهت  ندکمی  ی معرف تر یتر و تشبيهمآبانه ی ن و ُس  تری ادب

ایران از عرب، در ميان خود نيز در تقرب به دربار    یپس از شکست نظام  ی، ایران  یهاخاندان طاهر مانند دیگر فئودال 

 .  اشتنددمیجدید عرب کشاکش  

 
 ایشان را.پس  - متن مقاله:  1
 . 245 ۀ تجدد، برگۀترجم ؛165 ی، برگۀعرب ،نديمفهرست ابن 2
 نویس منزوی: + تشویق.دست 3
 . تر از پاپیا کاتوليکنویس منزوی: + دست 4



 

 

 

ُمرجيان    ی زردشت   دينان ِبه  یاندر هرم هست  ی اجتماع هرم و  ُحّبيان  همان 

 نخستين هجرت   یهاسده 
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رسم مذهب  در  دولت  یسانتراليسم   یو 

نشان   ،گراتر از طاهریان بودند کشاکش ميان خاندان طاهر را با خاندان ذوالریاستين وزیران مأمون که گویا ایران   یطبر ی ساسان

 (. 5689 ،13ج  ،پاینده  ؛ ترجمۀ1043، 11ج  ی،عرب ی،دهد )طبرمی

کم در برابر قدرت عرب نابود شدند و آن بخش که  کم  ، شدن عرب، آن بخش از ایرانيان که اسالم را نپذیرفتنداز چيره   پس 

 1خلفا( را نپذیرفتند. ایرانيان زیر تأثير تبليغات دو کنفرانس یادشده   ی ساعده )اسالم رسمی بن   ۀاسالم را پذیرفتند، اسالم سقيف

عرب پنهان و خفيف   یهر چند پس از چيرگ  ، نمودندی را بيان م  ی مزدای  یکه به دین   هاشکده و تبليغات موبدان و مغان در آت

 گاه قطع نشده است.  اما هيچ ، شده

خود شکست    یهاآن است که مغان در خطابه   ، آیدمیمنسوب به دو سدۀ نخستين بر   یو نوشتارها  ی و بلعم  ی چه از طبر  آن 

قوم وحشساسانيان   ب   یاز  ناش  سواد یو  را  نادرست   یعرب  و  یاز  پدرکش  حکام  و  برادرکش  ی سياستمداران  خاندان    2های ی و 

 شمردند.  ی و آن را نشان و معجز دین نوین جدید اسالم م مردندشمی  یساسان

اصالح مفاسد جهان بياید و ناگهان بميرد   ی ( برای)عصمت خدای  یباور کند که پيامبر با فرۀ ایزد  توانست ی سالم نم  یایران

برآمده    یدین که با ِبه  ی کرد که پس از شکست برابر زور و پذیرش اسالممیرا وادار    یرد ایرانمعين نکند. ِخ   یرا به جانشين   ی و کس

تفاوتداز   کنفرانس،  راه   ی و  و  ستمگر عرب  با سرداران  نداشت  )طبرچندان  »نهرخون«  و    II،  2019  ، 4ج   ی، عرب  ی، اندازان 

ترجمۀ 2034 درست 1493و    1481  ، پاینده  ؛  به  را  ایشان  هنوز  که  بداند  دیگران  حق  غاصب  ایشان  و  بيایند  کنار    3ی ( 

 خواندند. ی م  یُحبّ   یدین یا خرم   ی؛دین هباز مذهب خود را بِ   ودند،ها بود که مسلمان شده ب از ایرانيان مدت   ی . بسيارناخت شنمی 

 ند مسجد ندارند.  ارجيان« مسلمان از »مُ  گمان ی که ب ی گروه ،دینان خرم   یهادر کوه  گويد: یمقدس

 چگونه مسلمانان به جنگ شما نيایند؟  :از ايشان پرسيدم

 
 نویس منزوی: + یادشده. دست 1
 نویس منزوی: + برادرکشی.دست 2
 نویس منزوی: + به درستی. دست 3



 

 

 

ُحّبيا  ی زردشت   دينان ِبه  یاندر هرم هست  ی اجتماع هرم ُمرجيان  همان  و  ن 

 نخستين هجرت   یهاسده 
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رسم مذهب  در  دولت  یسانتراليسم   یو 

  ی... تا معاویه را فرستادۀ خدا   خليفگان عرب، بوکر  ۀمگر ما نامسلمانيم؟ ما توحيدگرایيم! ... اینان هم  :پاسخ دادند ی ساسان

 1مردند شمحمد می 

شاهان قلدر را نشان فرۀ    یایران و یمن بود که پيروز  یهاها در آتشکده دو کنفرانس و مغ   ینده تبليغات چند قرنفرای  هااین 

دستور از خطا مصون و معصوم    ییا امام را به هنگام القا  ؛که شاه  ییعن   ،: لطف برخدا واجب استگفتندی م  ،شمرده  یایزد

 .  بدارد، تا جامعه به خطر نيفتد

د  یوقت   :افزايدیم  یميرزاحسيين ناييناما   وم در ميان نباـش ورت و پيرو  ،معـص ومان کارها را به مـش اقليت از   یباید نامعـص

 (.ةاکثریت حل کنند. )تنبيه االم

  

 
 . 597 -  596 ۀ منزوی،ترجم؛ 399- 398 ربی،ع ،احسن التقاسيم 1



 

 

 

 کتاب و مقاله  يۀ نما نامه کتاب 
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رسم مذهب  در  دولت  یسانتراليسم   یو 

 ی ساسان
 نامه کتاب

 نمايۀ کتاب و مقاله

 

ایش یعقوب کندی،  ق(، ویر 220ناعمۀ حمصی عبدالمسيح فرزند عبدالله فرزند ناعمه )ز:  ، ترجمۀ به عربی ابن اثولوجيا

،  افلوطين عند العربق؛ دیگر: تحقيق عبدالرحمان بدوی، با نام  1314، چاپ سنگی، تهران،  تاسوعات فلوطين برداشت از  

 . 1388؛ برگردان به پارسی حسن ملکشاهی، انتشارات سروش، تهران، چاپ دوم،  1955قاهره، 

القاليم  معرفة  في  التقاسيم  ) شمس ،  احسن  احمد مقدسی  فرزند  ابوعبدالله محمد  کوشش  380  –   334الدین  به  ق(، 

 خ. 1361م(، ناشر کومش، تهران، 1389  –  1302منزوی )  نقیعلی م؛ برگردان 1906دخویه، ليدن، 

ه، قـاهره،  895ق /  282دینوری )د:  اخباار الووال،   ه ا زهرـی ــعيـد رافعی، کتـابخـاـن ق؛ پژوهش 1330م(، پژوهش سـ

 م.1960مر، چاپ قاهره، عبدالمنعم عا

الحكماء،   بأخبار  العلماء  قاهره،  جمال إخبار  چاپخانه سعاده،  القفطی،  الحكماء،   ق؛1326الدین  بأخبار  العلماء  إخبار 

ق(، برگردان پارسی  646-563الدین ابوالحسن علی فرزند قاضی یوسف فرزند ابراهيم فرزند عبدالواحد شيبانی ) قفطی جمال 

 خ. 1347گيرد، پژوهش بهين دارایی، تهران،  ق به دستور شاه سليمان صفوی انجام می 1099فطی در سال  قتاريخ الحكماء  آن  

 خ. 1311ص به سال  82خ( در 1355 -   1282(، به کوشش مجتبی مينوی ) هامرازنارداوي )  هامن رافارداوي 

وی، ژینيو، فيليپ، ترجمه و تحقيق ژاله آموزگار،  لهن پ ت ه ممرج ی، ت سوی آوان ی،  سوی ن رف(، ح هامرازنارداوي )   هامن رافارداوي 

 خ. 1372ران، چاپ اول: هه، ت س رانی ف اسن شران ن ای مجن و ان ي عانتشارات م 

نامه،  راف خ؛ ارداوی1391(، ترجمه دکتر رحيم عفيفی، انتشارات توس،  بهشت و دوزخ در آيين مزديسنی)   ارداويرافنامه

 خ.  1343برگه،   164تحقيق رحيم عفيفی، دانشگاه مشهد،  



 

 

 

 کتاب و مقاله  يۀ نما نامه کتاب 
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رسم مذهب  در  دولت  یسانتراليسم   یو 

 ی ساسان

م(، ترجمۀ عربی  1261ق/  613اسفندیار )د:  ق( ترجمۀ از پهلوی به عربی؛ ابن 143  -  100مقفع ) ، ابن نامهارداويراف 

م( به انگليسی،  1926  -  1862م( آن را به فرانسه؛ ادوارد براون ) 1894  -  1849این نامه به فارسی دری؛ دارمستر فرانسوی ) 

 م پخش کردند.  1905در سال  

 برگه.  164خ،  1325، محمد معين، تهران، نامهارداويراف 

 خ. 1314، ترجمه از رشيد یاسمی،بهشت و دوزخ در آيين مزديستی؛ یا  هامن رافارداوي 

م؛ ترجمه فرانسه  1887فرانسه،  ، از نسخۀ پهلوی سدۀ سوم هجری به  Barthelemyموجود، ترجمۀ بارتلمی    نامۀارداويراف 

 برگه. 40خ. 1325خ و 1314به پارسی رشيد یاسمی، تهران، 

ق(، ابوالحسن علی فرزند محمد شيبانی جزری، پژوهش  630  -   555اثير ) عزالدین ابن اسد الغابة في المعرفة الصحابة،  

الت  بنا و محمد احمد عاشور و محمود عبدالوهاب فاید، دار احياء  م؛ پژوهش علی  1970راث العربي، بيروت،  محمدابراهيم 

 م. 1994ق / 1415محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، دارالکتب العلمية، 

؛ برگردان به پارسی حسن ملکشاهی، انتشارات سروش، تهران،  1955، عبدالرحمان بدوی، قاهره،  افلوطين عند العرب

 . 1388چاپ دوم، 

اايران باستان ایران قدیم  تاریخ مفصل  انقراض ساسانيان، مشيرالدوله حسن پيرنيا فرزند نصرالله ،  تا  خان نایينی  ز آغاز 

 خ(، انتشارات دبير و سمير، تهران.  1314 -   1251) 

م؛ ترجمۀ غالمرضا رشيد یاسمی، اميرکبير،  1944، کریستن سن خاورشناس معاصر دانمارکی، ايران در زمان ساسانيان

 خ. 1367تهران،  

ْهل  
َ
مدي  آراُء ا

ْ
ةَنة   ال

َ
ل فاض 

ْ
ْهل  ،  ال

َ
مديَنة     مبادي آراء  ا

ْ
ةال

َ
ل فاض 

ْ
ق 339  -   259، ابونصر محمد فرزند طرخان فرزند اوزلغ فارابی ) ال

 م. 1959ق / 1378م(، مطبعة الکاتوليکية، بيروت، 950 –  873 /

گوناگون در پنج دهۀ   های ، احسان طبری، چاپ های اجتماعی در ايرانها و جنبش بينیها پيرامون جهانبرخی بررسی 

 اخير. 

 .  م 1965، یع، داراالندلس للطباعه و النشر و التوز يروتبمصطفی غالب،  ، اعالم االسماعيلية ،تاريخ الدعوة االسماعيلية



 

 

 

 کتاب و مقاله  يۀ نما نامه کتاب 
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رسم مذهب  در  دولت  یسانتراليسم   یو 

 ی ساسان

غالب  ابوجعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثير بن    ، تاريُخ الُرُسل  و االَُمم  و الُملوك، تاريخ االَُمم  و الُملوك، تاريخ الوبری

م(، برگردان ابوالقاسم پاینده، انتشارات بنياد فرهنگ، تهران،  923-839ق /  310  -   224طبری آملی مازندرانی، جریر طبری ) 

جلد، انتشارات    16خ؛ چاپ سوم،  1353جلد،    16خ؛ چاپ دیگر: ابوالقاسم پاینده، انتشارات بنياد فرهنگ،  1352جلد    15

 خ. 1365تا  1362اساطير، تهران، 

 ق. 1345ق(، چاپ حيدرآباد، دکن، 339، ابونصر محمد فارابی )د:  السعادة  تحصيل

، بخش اسماعيليان و فاطميان و نزاریان و داعيان و رفيقان، خواجه رشيدالدین فضل الله همدانی، ترجمۀ  جامع التواريخ

 خ. 1338پژوه و محمد مدرسی زنجانی، نشر علمی و فرهنگی، محمدتقی دانش 
َحكيمينالَجْمُع 

ْ
َيی  ال

ْ
الثمرة المرضية من الرسائل ق(، به کوشش فردریش دیتریتسی در مجموعۀ 339، ابونصر محمد فرزند فارابی )د:  َبيَن َرأ

 ق؛ دیگر پژوهش البر نصری، بيروت.1307م / 1890، ليدن، الفارابية

ْشراق،  ِ
ْ

َمُة اال
ْ
 خ.  1355اق، به کوشش جعفر سجادی، تهران، اشر  ق(، شيخ 587 –  549الدین یحيی ُسهِرَوردی ) شهاب  ِحک

 م(، به کوشش کمال یوسف، بيروت: دارالفکر. 1038ق / 430ابونعيم اصفهانی )د: حلية الولياء، 

 خلسۀ کيخسرو. 

 خلسۀ یوحنا. 

 . 241، 7، جذريعهق( نک: 1041  -  970ميرداماد )  خلعيه

 ق.1354چاپ اول،  اهره مصر،ق(، پاول کرواس، ق190الخواص الکبير، جابربن حيان صوفی )د: 

خ(، مطبعه الغري،  1348  –   1255ازهاق الباطل، آقابزرگ تهرانی )   – الذریعة إلی تصانيف الشيعة، الجزء االول، آب حيات  

 م. 1936ق /  1355نجف، عراق،  

مطبعه الغری، نجف، عراق،  ایوان مدائن، آقابزرگ تهرانی،   –، الجزء الثاني، ا ساری و الغلول  الذريعة إلی تصانيف الشيعة

 م. 1936ق / 1355خ / 1315

منزوی، دانشگاه    نقیعلی کاران، آقابزرگ تهرانی، به کوشش  سيه  –عشر، الزائریه  ، الجزء الثاني الذريعة إلی تصانيف الشيعة

 م. 1962ق / 13806خ / 1340تهران،  



 

 

 

 کتاب و مقاله  يۀ نما نامه کتاب 
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رسم مذهب  در  دولت  یسانتراليسم   یو 

 ی ساسان

منزوی، چاپخانه   نقیعلی بازی، آقابزرگ تهرانی، به کوشش  شب خيمه   –، الجزء السابع، حساب  الذريعة إلی تصانيف الشيعة

 م. 1948ق / 1367خ / 1327مجلس، تهران،  

الشيعة تصانيف  إلی  السادس الذريعة  الجزء  غارات  ،  چاپخانه   -عشر،  منزوی،  احمد  کوشش  به  تهرانی،  آقابزرگ  قائد، 

 م. 1966ق / 1386خ / 1345اسالميه، تهران، 

 . 58،  16، جذريعه؛ و 205،  12، جذريعهق(، نک: 449  -  363رسالۀ غفران ابوالعالی معری ) 

الثانی  ربيع  9، رونویس کننده محمدعلی کشکول فرزند محمد اسماعيل شيرازی، هند الصفا و خالن الوفاء رسائل اخوان  

 .فا و االعتبار رسائل اخوان الصم. 1957م؛ چاپ دارصادر، بيروت،  1884فوریه   7/   1301

)تأليف  نامهزراتشت  پژدو  بهرام  زرتشت   ،647  / /  667خ  بمبئی،  1268ق  تصحيح دستور جاماست،  بود،  م؛  1909م( 

ایران، از روی نسخه مصحح فردریک روزنبرگ. به کوشش محمد دبيرسياقی، کتابخانه طهوری،  زراتشت  نامه زبان و فرهنگ 

 .  1338تهران، اردیبهشت  

مجد )المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر  ق(، نشر  872  -   794قرشی ) نوشتۀ عمادالدین ادریس    60ۀ، برگزهر المعاني 

 . 2007ق / 1428، بيروت،  و التوزیع( 

 ، نویسنده ناشناس، دربارۀ اسماعيليه و حسن صباح. سرگذشت سيدنا

– 168ابوعبدالله محمد فرزند سعد فرزند َمِنيع ) م(، 822ق / 207)د:  سعد واقدی، ابن طبقات الكبری، سعدطبقات ابن 

 م(، دار صادر، بيروت.   845 -  784ق /   230

داعی عمادالدین ادریس فرزند حسن فرزند عبدالله فرزند علی فرزند  عيون الخبار و فنون اآلثار في فضائل الئمة الطهار،  

 م. 1973ق(، ، تصحيح مصطفی غالب، بيروت، 872 -  794وليد انف ) 

م(، دارالکتب  276 –  213م / 885 –   828قتيبٔه دینوری ) ابومحمد عبدهللا فرزند مسلم دیِنَوری مروزی، ابن ن الخبار،  عيو

 ق. 1418العلمية، بيروت، لبنان، 

م(، پژوهش  1270  –  1204ق /  668  –   600الدین احمد خزرجی ) اصيبعه موفق ابی ، ابن عيون النباء في الوبقات الطباء 

ق، چاپ نوین  1300طحان و احمد ميهی فرزند حسن عبدالصمد، چاپخانه وهبی، مصطفی افندی وهبی،  امروالقيس فرزند  



 

 

 

 کتاب و مقاله  يۀ نما نامه کتاب 
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رسم مذهب  در  دولت  یسانتراليسم   یو 

 ی ساسان

م، برگردان محمدابراهيم ذاکر، انجمن  1965به کوشش نزار رضا، بيروت،  و    ق؛1408م /    1987بيروت، لبنان،  دارالثقافه،  آن،  

 خ. 1393گياه درمانی، تهران، ایران، 

يَعة ِّ
َرُق الش  م؛ برگردان  1931(، هلموت ریتر، مطبعه دولت، استانبول،  ه4حسن فرزند موسی َنوَبختی )سدۀ    ، ابومحمد ف 

 خ. 1325محمدجواد مشکور، تهران، 

ق(، تصحيح 429، عبدالقاهر فرزند طاهر فرزند محّمد اسفراینی بغدادی )د:  الفرق بين الفرق و بيان فرقة الناجية منهم 

قاهره،   بدر،  /  1910محمد  قاهره،  ق؛ چ1328م  الکوثری،  بيروت،  1948اپ دیگر: تصحيح محمد  م؛  1977م؛ داراآلفاق 

 ق. 1408م / 1987خ؛ دارالجيل، بيروت، لبنان، 1330برگردان محمدجواد مشکور،  

، در دو رساله مختصر در حقيقت مذهب اسماعيليه، یعنی هفت باب بابا سيدنا، و  هفت باب بابا سيدنا،  فصول سيدنا

 . 1933اپ و ایوانوف، بمبئی مطلوب المؤمنين، چ

ة ،  فصول و اخبار ة ألئَمِّ
َ
ف ة في َمْعر   ألُمهمِّ

ُ
  صباغ مالکی، تحقيق سامی غریری، ، ابن ق( 885  :احمد )د یننورالد،  1ألُفصول

 ق.  1417يت، قم، آل الب  ية،المکتبة العرب  يف  يتهل الب ا

ابن  ابن النديم فهرست  اسحاق،  فرزند  ابوالفرج محمد   ، ( چاپ  385ـ    297ندیم  مصر،  رحمانی  چاپخانۀ  ق؛ 1348ق(، 

ق( به کوشش برگردان 385ـ    297ندیم ) دیگر: دارالمعرفة، بيروت؛ فهرست یا فوز العلوم، ابوالفرج محمد فرزند اسحاق، ابن 

 خ. 1366بگلو، اميرکبير، تهران، خ؛ به کوشش مهين جهان   1346رضا تجدد، تهران، 

 خ  1344  ،چاپ دانشگاه تهران   منزوی، نقیعلی ، به کوشش فهرست الكتب و الرسايل 

 قرآن کریم 

التاريخ في  ابن الكامل   ، ( شيبانی  جزری  محمد  فرزند  علی  ابوالحسن  عزالدین  کارلوس 630  –   555اثير  تصحيح  ق(، 

 ق. 1385جلد، دارالصاد، بيروت، لبنان،   13م؛  1876  – 1851یوهانس نورنبرگ، ليدن هلند، 

 
 . عشر و فضلهم و معرفة أوالدهم و نسلهميئمة اإلثنلامعرفة  يلمهمة فالفصول ا: 266، 16آقابزرگ تهرانی، ذریعه،  1
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رسم مذهب  در  دولت  یسانتراليسم   یو 

 ی ساسان

افست تهران؛   ؛1872  –  1861  م(، تحقيق شار پال. چاپ پاریس،957ق /  346حسين مسعودی )د:  فرزند   علیمروج الذهب و معادن الجوهر،  

 م. 1966چاپ داراالندلس للطباعة و النشر، بيروت، چاپ دهم 

م؛  1909م؛ قاهره  1907دن،  ، یاقوت حموی، دیوید سموئل مارگليوت لي إرشاد الريب إلی معرفة الديب؛ یا  معجم الدباء 

 م. 2012خ /  1391برگردان عبدالحميد آیتی، تهران، 

البلدان شهاب معجم  َحَموی،  یاقوت   ، ( حموی  رومی  عبدالله  فرزند  ابوعبدالله  الیپزیک  626  -   574الدین  چاپ  ق(، 

يراث فرهنگی و صنایع  منزوی، پژوهشگاه سازمان م  نقیعلی م، برگردان به پارسی دکتر  1965م( افست تهران،  1866- 1873) 

خ؛ جلد دوم تا  1380دستی و گردشگری وابسته به وزارت ارشاد اسالمی، جلد اول برگردان به پارسی را تا پایان حرف الف،  

 خ. اميد به چاپ دیگر جلدها. 1383پایان حرف "ز"، 

 .  نامه کرتيرمعراج

 های منسوب به بسياری از بزرگان. ها و خلسه نامه معراج

َحل ل و الن 
َ
ل خ؛ چاپ دیگر:  1364ق(، انتشارات شریف رضی، قم،  548  –  479، محمد فرزند عبدالکریم شهرستانی ) الم 

 م. 1972دارالمعرفة للطباعة و النشر، بيروت، لبنان، 

   المؤيدة 

المؤمنين،  ، در دو رساله مختصر در حقيقت مذهب اسمعيليه، یعنی هفت باب بابا سيدنا، و مطلوب  هفت باب بابا سيدنا 

 . 1933چاپ و ایوانوف، بمبئی 
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