
 

 
 

 

 ی سوم و چهارم هجر یها در سده یران یفرهنگ ا

 یمنزو  نقیعلی دکتر

 29 -  26ۀ  برگ، 1383 دخردا، 3 ۀ ، شمارظفاح ۀنامماه  ۀمجل

 به کوشش

محمدابراهیم ذاکر 



 
 

 

 ریزگفتار

 

 .Error! Bookmark not defined ................................................... خ( 1356  – 1330) ی مهندس کاوه منزو

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................. کاوه  ۀسرود

 .Error! Bookmark not defined ........................................ یی باهم بودن در جشن زناشو  یفراخوان برا 

 



 

 

 

 یاشراف  دی به توح ت یگذار از ثنو  ه 4  –  3 ۀدر سد  یرانیفرهنگ ا  یبررس

 

 

 

1 

ا  سده   یرانیفرهنگ  و    یهادر  سوم 

 های سوم و چهارم هجری فرهنگ ایرانی در سده  ی چهارم هجر

 ی وز نم  نقیعلی رتکد 

    29 – 26 ۀ کر ب ، 3 ۀ ر امش ،1383 ه امخرداد  ، نشریۀ حافظ

 ه 4 –  3 ۀدس  رد  ینا ر ی ا  گنهر ف  یسر ر ب

 گذار از ثنویت به توحید اشرافی

ایرانی  و های مذهبی و ملی مردم هندنی( که ریشۀ همۀ اندیشه عقیدت ثنوی )دو ب    :گذار از ثنویت به توحید اشرافی-1

در وی خنثی    که آن دو نیروترکیب شده است  طوری    داد، آدمی را چنان نشان داد که از دو مبدأ خیر و شر، بهرا تشکیل می 

پس آن دو نیرو، مجبور    ، کشندکرد که دو اسب سفید )خیر( و سیاه )شر( آن را میای نقش می و آدمی را سوار بر ارابه است  

با فشار چند قرنی خواست   هر   ، ها فرمانروا بودو آدمی بر آن  با  عقیدت به جامعۀ هرمی   ، چند حکومت ساسانی  شکل را 

نشان دهد که شاه با فرۀ ایزدی در رأس آن هرم قرار گیرد و »تمرکز دولتی« را بر پایۀ عقیدت  حکومت بهتران، طوری به مردم  

 موفق نبود.  لیکن در این راه کاملا  ؛جبر مذهبی زروانی استوار دارد

  دهد که آل را برابر فکر ساسانیان به صورت هرمی نشان می ، جامعۀ ایده آراء اهل مدینۀ فاضلهکتاب    26فارابی در فصل  

چه    ای قرار دارند که هراند، باالی ایشان دانشوران و دانشمندتران، به گونه قاعدۀ آن را تودۀ جاهل مردم تشکیل داده

   شان بیشتر، عددشان کمتر باشد.علم 

دهد که اعلم ناس است و با عقل فعال در پیوند است و به اصطلح فرۀ ایزدی  فارابی در رأس این هرم شاه را نشان می 

آل و حکومت بهتران که شاه باید در رأس آن باشد، باز هم جنبش  آمیزی زیبا، برای جامعۀ ایده ا این همه رنگ ب یلو  ،دارد

می عرضه  مردم  برای  را  اختیار  که  را  مزدکیان  قیام  و  ثنوی  از    ا ر   دادخ ر   نیا توان  می  هک  داد   خر   کردند، مانی  نشانی 

رد که جز اقلیتی از طبقۀ حاکم، بودن ساسانیان در تحمیل عقیدت جبر مذهبی زروانی مزدیسنایی بر مردم شمناموفق 

 کسی پیرو آن نبود. 
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ا  سده   یرانیفرهنگ  و    یهادر  سوم 

ها بدان جا  های سی سالۀ ایران و روم، دولت ساسانی را ناتوان کرد و نارضایتی مردم را از حکومت طبقاتی کاست جنگ  ی چهارم هجر

 اهمیت بنیانش فروریخت. که دولت در چند جنگ کوچک و بی رسانید 

 ایران پس از واژگونی دولت ساسانی

خواست تازه به آموزش ساسانی فرۀ ایزدی و علم و سواد ادعایی  می ایرانی که    :یدولت ساسان  یپس از واژگون  ران ی ا-2

 شاهانش خو کند، خود را در برابر خلیفگان عرب یافت که توان ادعای دروغین علم را نیز نداشتند. 

اندیشید که حصرت محمد )ص( و جانشینانش، فرۀ ایزدی داشتند، وگرنه شده در نسل بعد چنین می ایرانی مسلمان 

 و قیصر پیروز نشدندی.  بر کسری 

کردن فرۀ ایزدی، علم و سواد و معجزه برای گذشتگان دشواری نداشت، ولی برای خلیفۀ زنده که ادعای آن را نیز  ض فر

فرزندان  و  زنان  اسیری  و  مردم  کشتار  ستم،  جز  و  ندیده ندارد،  او  از  کاری  دیگران شان،  حق  غاصب  جز  نامی  اند، 

 توانستند به او بدهند.  نمی 

وران ساسانی از راه تخم به فرزندانش  با فرۀ ایزدی به دست آورده است، بایستی مانند د)ص(    و تختی که محمد  تاج

 اند؟ )ص( جنگیده  ها با محمد منتقل شود، چرا به دست خاندان امیه افتاده است که سال 

خواستند خاک میهن خود ایران را برهانند، این  می فکرتران که  اگر همۀ مردم ایران بدین اندیشه نبودند، آن عدۀ روشن 

 کردند. دیده پخش می وطنان رنجکشیده و هم ها را در میان مردم ستم اندیشه 

 مذهب در دو قرن سکوت 

 کرد.  ، جز شمشیر عرب، هیچ چیز حکومت نمی مل سا  رو هظ  نی زا غآ در آن دوران  :مذهب در دو قرن سکوت-3

فکری که جان به سلمت برده بودند، خود را به زیر پرچم یک  ایرانیان روشن   ایرانی حق هیچ گونه اظهار نظر نداشت.

فکر، حق اظهار  آمدند، ولی باز هم به هیچ یک از این موالی روشن شمار می   آن قبیله به  بردۀ( ایل عرب وارد کرده، موال )نیم 

 را بیان کنند.   قول از ارباب خود، مطلبیتوانستند با نقل شد، اینان تنها مینظر داده نمی 



 

 

 

 مذهب در دو قرن سکوت  ه 4  –  3 ۀدر سد  یرانیفرهنگ ا  یبررس

 

 

 

3 

ا  سده   یرانیفرهنگ  و    یهادر  سوم 

توانستند  تر دربارۀ منافع مادی ایشان بود، ایرانیان می ها که بیشصورت آشکار شدن اختلف میان خود عرب  گاهی در  ی چهارم هجر

اش مقتصی دفاع از آن ایده بود، آشکار سازند. در این صورت،  ئولوژیک خود را زیر پرچم آن عرب که منافع مادی نظر ایده 

آن را به دوش گرفته، موالی ایرانی که صاحبان اصلی آن  کرد، پرچم دفاع از ع او را تأمین می آن عرب که این اندیشه، مناف 

 کردند. ایده بودند به زیر پرچم او مبارزه می

 های ایرانیان هایی از تبلور اندیشه نمونه 

اند  ییهانمونه -4 تبلور  پان   :انیرانی ا  یهاشه ی از   / اشراقی«  »توحید  پایۀ  بر  را  اسلم  رنگ  ته ایرانیان،  با  و  ئیسم 

بدون صورت »اسلم گنوسیستی«    یعنی ایرانیان به  ،تکامل یافته از ثنویت زردشتی پذیرفته بودند  یا زروانی  ؛میترائیسم 

 مسلمان شدند.   ،گذر از اسلم رسمی سّنی دولتی

 ی بهذم  یا ههور گ  ز ا یخ ر ب  رد یدوستران ی ا  ییاههگ ر 

ایران رگه اندیشۀ  از  سده هایی  در  را  ایرانیان  فرقه دوستی  در  هجری  چهارم  و  سوم  می های  زیر  توان  های 

 شناسائی کرد: 

 مرجئه -1-4

گیری  طرفی اختیار کرده بودند، گرفتند و با سهل بی فکران ایرانی، دور اعرابی را که در جنگ معاویه و علی )ع(،  روشن 

ِبالّنّیاِت   ام ن  إخداپرستی کار دل است )   :گفتدر عبادات طرز تفکر زردشتی خود را که می   
 

مال عأ
أ

( در این فرقه نمودار  اْل

 ساختند. 

 قدریان -2-4

  ، صورت مانوی و مزدکی( پیروان فراوان داشت، ولی در دورۀ ساسانیان تحت فشار بود  )به  ایرانی و نی هندب    های دوریشه 

ها به معنی فلسفۀ ثنوی پی برند، این اندیشۀ  اما پس از اسلم رشد کرد. پس از واژگون شدن ساسانیان، پیش از آن که عرب 

 مزدیسنایی، میترایی تضعیف گردید.   از زیر فشار ساسانی رسته، رشد کرد و گسترش یافت و توحیدگرایی زردشتی
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ا  سده   یرانیفرهنگ  و    یهادر  سوم 

ها آن را به رسمیت  نی پی بردند، مانویان به زیر پرچم مذهب سامی مسیحی که عرب ب    ها به خطر دوهنگامی که عرب  ی چهارم هجر

 شناخته بودند، درآمدند.  

را پدید  شدۀ ایرانی را با توحید عددی عرب درآمیخته، مذهبی گرا( ثنویت کهن و زنده )ثنوی نی ب   برخی از زردشتیان دو

 آوردند که چون برای بشر قدرت و ارادۀ مختار قائل بود، به نام »قدری« شناخته گردید.  

مجوس این  »بردار شدند، برچسب  هنگامی که چند ایرانی بدون این که زیر پرچم عربی باشند، به چنین اندیشۀ نام 

 .  1و کشتار ایشان آغاز گردید  بدیشان زده شد و حدیثی بدین مضمون ساخته، به پیامبر نسبت داده شد « امت

غیلن دمشقی    ( م۷0۵  –  ۶۴۶/   ق8۶  –   ۲۶)   عبدالملک مروان   ن امز  رد  به دست حجاج در بصره   80معبد جهنمی به سال  

( ق1۲۶جعد بن درهم به دست خالد بن عبدالله قسری والی عراق )   و   در دمشق  ( ق1۲۵  -  10۵به دست خلیفۀ هشام ) 

   کشته شدند.

 
1 Z: َقَدر» َ ِث یحد

أ
مة  ة  یّ ل

 
وس  هذِه اال   (ع)الله عبد، بإسناده إلی علي بن سالم عن أبيكمال الدینفي  :«َمجأ

 تدفع من القدر شیئا؟  أ يقال: سألته عن الرق

 فقال: هي من القدر. 

وَن ِفي    ،و هم الذین أرادوا أن یصفوا الله بعدله  ،و قال: إن القدریة مجوس هذه اْلمة َحب  سأ َم ی  اِر  فأخرجوه من سلطانه و فیهم نزلت هذه اآلیة: ﴿َیوأ الن 

وِهِهمأ  َعلی ج  وا َمس  َسَقَر﴾ -و 
 
وق

 
 َشيأ  و ذ

 
ل ا ک  ناه  ِبَقَدٍر﴾﴿ِإن  قأ

َ
   .۵0 و  ۴9 تیآ ،۵۴ ۀر امش  ،رمق ۀر و س) ٍء َخل

 از امام صادق   (89،  19، جیطباطبائ  هعلم ،  الميزان في تفسير القرآن)أقول: المراد بالقدریة النافون للقدر و هم المعتزلة القائلون بالتفویض."

  جه یکنند، در نت  فیخداوند را به عدل توص   دن خواه ی هستند که م  یکسان  انشیامت هستند، ا  نیمجوس ا  های فرمود قدر  شانیشده که ا  تی( رواع)

َدر را نف  یکسان  هیمراد از قدر  میگو ی : من مدی فرمای اند. علمه مسلطان خداوند را محدود نموده 
َ
معتزله هستند که   نانیو ا  کنندیم  یهستند که ق

 هستند. ضیقائل به تفو 
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ا  سده   یرانیفرهنگ  و    یهادر  سوم 

لقب دمشقی در دنبال نام غیلن، با تعصب، برخی خاورشناسان را بر آن داشته است که قدرگرایی را واگرفته از مسیحیان  ی چهارم هجر

صورت »القدریۀ مسیحی هذه    پنداشتند، آن حدیث بهولی شاید بتوان گفت هرگاه مردم آن روزگار چنین می   ، شام بشمرند

 . . . شد، نه مجوس« ساخته می ةاالم

 ان جهمی-3-4

اسلم    برخی پوشش  زیر  به  آمیخته،  درهم  زروانی  موحدان  با  نیز  میترایی(   _ )مزدیسنایی  توحیدگرای  زردشتیان  از 

 ( نشان داد.  ق1۲8درآمدند، شاید بتوان نمونۀ ایشان را در جهم بن صفوان ترمذی )کشتۀ  

زردشتی با خود  از  گنوسیسم  تنزیه را    و   ن( گرفته او و جهمیان پیرو او جبرگرایی را از موحدان زردشتی )میتراییان و زروانیا

  سپ س  متافیزیسم« زردشتی داشتند،چنان که قدریان، اختیار را از ثنویان مانوی گرفته، تنزیه را از »گنوسیسم    ،داشتند

که    در نسل بعد، معتزلیان، اختیار را از »قدریان« و تنزیه را از جهمیان واگرفته بودند. جهم استاد هشام بن حکم نیز هست

نوبختی    آراء و دیاناتجوزی از کتاب  ( و عقاید او را ابن ۷9)خاندان نوبختی، برگۀ    بعدها از اصحاب حضرت صادق )ع( شد

 (.  88، برگۀ تلبيس ابليسکرده است  َ)   بیرون کشیده، رّد 

دهر( باقی  بهشت و دوزخ در پایان نابود خواهد شد و چیزی جز خدا )زمان =    :گفتندمانند زروانیان می  ،جهمیان

جرجانی( در این دوران که ایرانیان )مرجیان و جهمیان و قدریان( عقاید اسلمی را به سوی نرمی   تعریفاتنخواهد ماند. ) 

تر از حکام ایشان به نام خارجیان گفتند، گروهی عرب خشن دادند و حکام عرب با شمشیر بدیشان پاسخ میگرایش می 

 دینی متهم کردند. از اندازه و سست به پاخاسته، دولت را به تسامح بیش 

 شواهد دیگر -4-4
 توان یافت:  ی های پس از اسالم را در موارد زیر مها و آیینهای ایرانیان در فرقه لور اندیشه بشاهد دیگر از ت

 ؛آغازین معتزلیان  -

 ؛پیروان ابومسلم خراسانی  -

 ؛راوندیان  -
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ا  سده   یرانیفرهنگ  و    یهادر  سوم 

 ؛ خلفت مأمون و سه شرط آن   - ی چهارم هجر

 ؛شورش ایرانیان در سپاه امین -

 ؛ الیت عهدی امام رضا )ع( و پیامدهایشو  -

 ؛عهدشکنی مأمون  -

 ؛ استقلل طاهریان در خراسان   -

 ؛شدن مأمون و اندرزهای ارسطونماخواب   -

 ؛ الحکمهدارالحکمه یا بیت  -

 ؛شدن گنوسیسم ایرانیآشکار   -

 ؛ باورپرسی  -

 ؛نامۀ مأمون آخرین وصیت   -

 ؛جغرافیای فرهنگی و  دوگونه توحید -

 ؛بهای ضّد عررنگ اسلمی قیام  -

 ؛ های معتدل پایگاه اقتصادی گنوسیست   -

جنیدیان،    ن ادن اخ   :دن نام  ،راذگر ی ثأ ت  ین ار یا   یاهخاندان   - خاندان  نوبخت،  خاندان    ن اد نا خ  عمیان،  ن ادن اخرفیل، 

 ؛یقطینیان، ساجیان و حجریان، ریشۀ ساجیان، حسن بن هارون، شلمغانیان 

 ؛اشعریان در کوفه و قم   -

 ؛ های معتدل قم با تندروان ریکشاکش گنوسیست  -

 ؛جمعی غلت از قم اخراج دسته   -

 ؛ ن مادرانیقیام احمد حس  -

 تأثیر متقابل گنوسیسم و تسّنن.   -
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ا  سده   یرانیفرهنگ  و    یهادر  سوم 

النهرین تا سند  های معتزلی، تسّنن سلفی را منزوی کردند و با اندک آزادی، مردم بین در قرن دوم، نیمه گنوسیست  ی چهارم هجر

از »توحید   را که »توحید اشراقی« بود  رسوبات عقاید اجدادی خود )زردشتی، زروانی، میترائیست، بودایی و هندویی( 

 جدا کردند.   مدیرانه  ، وراتعددی« ت 

که به همت دکتر    ارمغان فرهنگی به دکتر غلمحسین صدیقی برای تفصیل نگاه کنید به مقالۀ نویسنده در جلد دوم  

 یحیی مهدوی و ایرج افشار چاپ شده است. 

  



 

 

 

 کتاب و مقاله  یۀ نما نامه کتاب 
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ا  سده   یرانیفرهنگ  و    یهادر  سوم 

 ه مانب اتک ی چهارم هجر

 ه ل اقم و  با تک ۀ یامن

ْهل  
َ
ا مدیَنة     آراُء 

ْ
ةال

َ
ل فاض 

ْ
ْهل  ،  ال

َ
ا آراء   مدیَنة     مبادي 

ْ
ةال

َ
ل فاض 

ْ
) ال ابونصر محمد فرزند طرخان فرزند اوزلغ فارابی   ،۲۵9   -  

 م. 19۵9ق /  13۷8م(، مطبعة الکاتولیکیة، بیروت، 9۵0 –  8۷3ق / 339

 .( ه 4،  3، حسن فرزند موسی نوبختی )سدۀ آراء و دیانات

سده   یدوست ران یا هجر   یهادر  چهارم  و  مقاله  ،یوز ن م  یقنیلع  رت کد   ،یسوم  فرهنگ  ،هفتاد  دكتر    یارمغان  به 

 . 760 –  727 ۀبرگ  ،2جخ، 1371 ، راش فا  جر یا  و ی ودهم یی ح ی  رت کد   ،ی قیصد ني غالمحس

م؛ چاپ  1845ق /  1261ق(، گوستاو فلوگل، الیپزیگ،  816، میرسید شریف جرجانی علی فرزند محمد )د:  التعریفات

 لبنان، بیروت.  خ؛ چاپ دیگر: مکتبه1370دیگر: ناشر ناصرخسرو، تهران، 

جوزی،  کشف تلبیس ابلیس، کشف ناموس تلبیس ابلیس، ابوالفرج ابن   الناموس في تلبیس ابلیس،  ،تلبيس ابليس

 ( علی  فرزند  قاهره،  597  –   508عبدالرحمان  و  1347ق(،  برگردان  1368ق  نشر  ق؛  مرکز  قراگزلو،  ذکاوتی  علیرضا 

 خ. 1368دانشگاهی، تهران،  

   تورات 
خ؛ چاپ دیگر: انتشارات طهوری، تهران،  1311، عباس اقبال آشتیانی، تهران، چاپ اقبال، تهران،  خاندان نوبختی

 خ. 1357

  ه ا مخرداد  ، نشریۀ حافظ   ،( خ1389  –   1302)   یمنزو  ی نقیعل   دکتر   ، یسوم و چهارم هجر  ی هادر سده   ی ران یفرهنگ ا 

 . 29 –  26 ۀکر ب  ،3  ۀر امش  ، 1383

 .  ۵0و   ۴9 ت ی، آ ۵۴ ۀقمر، شمار  ۀسور  قرآن،

 . 19۷۴ـ139۴/19۷1ـ 1390  ،روت ی ب ن،ی دمحمدحس ی س ،ی، علمه طباطبائفي تفسير القرآن الميزان
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ا  سده   یرانیفرهنگ  و    یهادر  سوم 

حافظ ی چهارم هجر ا  ،29  –   26  ۀ کر ب  ، 3  ۀ ر امش  ، 1383  ه امخرداد  ، نشریۀ  سده   ی رانیفرهنگ  هجر  یها در  چهارم  و    دکتر   ،ی سوم 

 . ( خ1389  – 1302)  یمنزو ینقیعل
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