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_____________________________________________________ 

کليات

  دين
_____________________________  

  مسعود گلستان حبيبی: پيش از اسالم 
_____________________________  

  دکتر محمد رجبی: اسالم در ايران 
_____________________________  

  
دين واعتقادات، بيانگر نحوه مواجهه هر ملتي با امور عالم است، از اين رو 

ديگر نهادهاي فرهنگي و تمدني دانست، بلكه توان آن را در عرض  نمي

يابد و مناسبات اجتماعي و  فرهنگ و تمدن هر ملتي بر اين اساس قوام مي

. گردد سياسي و اقتصادي و همچنين هنر، علم و اخالق و غيره بدان باز مي

توان گفت آه دين نسبت حضوري انسان با معبود خويش  به بيان ديگر، مي

 در مقام عبوديت است آه حيات و ممات معنا پيدا است و در اين نسبت و

در ايران نيز مانند ديگر ملل، دين نقش بسيار اساسي داشته و تاريخ . آند مي

فرهنگ و تمدن آن به نحو آامل با سيرو تحول دين و اعتقادات مرتبط بوده 

  : توان در سه دوره آلي بازشناخت اعتقادات ديني در ايران را مي. است

 

اي منابع، پرستش خدايان متعدد محور اعتقاد  در اين دوره، براساس پاره: از مهاجرت اقوام آريايي و دين زرتشت پيش . ١ 

دين اقوام آريايي و ظهور . ٢. ساآنان نجد ايران بوده و با اعتقادات اقوام آسياي غربي شباهتهاي بسيار داشته است

 براساس تعدد خدايان بود، اما با ظهور زرتشت  هاي متأخر، پائي در دورهدين قوم ايراني مانند ديگر اقوام هندوارو: زرتشت 

و دعوت به پرسش خداي يگانه ـ اهورامزدا ـ حجابهاي اساطيري از آن زدوده شد؛ ليكن با گذشت زمان، توحيد زرتشت به 

با ورود اسالم : ود اسالم به ايران ور. ٣. آميز اقوام آريايي وارد ديانت زرتشت گرديد ثنويت انجاميد و عناصري از عقائد شرك

مردم ايران با توجه به . به ايران، آه با اقبال ايرانيان رو به رو شد، گشت جديدي در تاريخ فرهنگ و تمدن ايران آغاز گرديد

سابقه تاريخي خود، حقيقت توحيد را پذيرفتند و با ايمان و صداقت خويش به بسط و گسترش اسالم همت گماشتند و 

پيش از . گذاري تمدن اسالمي سهم بسزايي داشتند ن با سعي و تالش خود در آنار ديگر ملل اسالمي، در بنيانهمچني

ورود اقوام آريايي به ايران، منابع مكتوبي آه ما را از نحوه تلقي ديني ساآنان نجد ايران آگاه آند، تنها به فرهنگ و تمدن 

  .النهريني اختصاص دارد ايالم و منابع بين
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رآز حكومت ايالم ـ نخستين حكومت مرآزي ايران ـ در منطقه جنوب غربي و دشت خوزستان قرار داشت و حوزه اقتدار آن م 

النهرين يعني  هاي زاگرس و تا حدودي مناطق مرآزي ايران گسترده بود و با تمدنهاي بين به مناطق فارس و بوشهر، دامنه

النهرين، ويژگيهاي خاص مذهب   با وجود برخي مشترآات مذهبي ايالم و بين. اآد، بابل و آشور ارتباط مستمر داشت سومر،

يكي از مشخصات دين اسالمي اين بود آه خدايانشان را . آند النهرين متمايز مي ايالم، آن را بكلي از دين مردم بين

. آردند  عناوين آنها استفاده ميدانستند و حتي مجاز نبودند نام آنها را بر زبان آورند و تنها از القاب و ناشدني مي وصف

 اين سند ١. پيش از ميالد، تعيين آرد٢٣توان براساس سندي متعلق به قرن  سلسله مراتب خدايان ايالمي را مي

پادشاه اآد و البته بايد يادآور شد آه ترآيب خدايان و » نرام سين«پادشاه سلسله اوان و » هيته«اي است ميان  معاهده

اين . هاي مختلف تاريخي تمدن ايالم آامًال منطبق نيست در اين عهدنامه، با ميزان اهميت آنها در دورهسلسله مراتب آنها 

هاي متأخر از همو به  شود و در دوره هاي مهم ايالمي آغاز مي ، يكي از الهه»پي ني آير«معاهده با طلب ياري از الهه 

است » آيريريش«الهه مهم ديگر . اند دانسته را مادر همة خدايان ميبرند و ايالميان او  نام مي» فرمانرواي آسمانها«عنوان 

جايگاه اختصاصي اين الهه در ليان بوشهر بوده است و البته بتدريج نفوذ آن . آه البته اين نام در عهدنامه مذآور نيامده است

الهه معبد «و » خدايانمادر «تا شوش يعني به طرف شمال شرقي گسترش يافت و در شهر شوش اين الهه را با لقب 

و در سراسر ادوار تاريخي : قرار داشت» هومبن«در اين معاهده پس از الهه مادر، خدايي موسوم به . اند شناخته مي» بزرگ

 به معني فرمان دادن گرفته شده Hupaاحتماًال از ريشه » هومبن«واژه . ترين و بزرگترين خدا باقي ماند ايالم به عنوان مهم

آه پادشاه ايالم تحت » خداي خدايان«و » خداي بزرگ«، »خداي توانا«، »نگاهدارنده«:  او عبارت بودند ازاست و القاب

شد، اما  بود آه خداي محلي شهر شوش محسوب مي» اينشوشينك«يكي ديگر از خدايان ايالمي . حمايت فّره قرار داشت

  .گاه مهمي به دست آورددر هزاره دوم پيش از ميالد به سبب مرآزيت يافتن شهر شوش، جاي

اين نكته حائز اهميت است آه به سبب نوع حكومت ايالم، يعني محلي بودن آن، هر شهري خدايان جداگانه داشته است  

به احتمال بسيار » اينشوشينك«واژه . يافت و با قدرت گرفتن و مرآزيت آن شهر، خدايان متعلق به آن نيز اهميت به سزا مي

 اواسط هزاره دوم ـ اين –در دوران ايالم مياني . به معني خداوند شوش اخذ شده است»ـ شوشيناكنين «از آلمه سومري 

است آه » نهونته«ديگر از خدايان مهم ايالمي . دادند خدايان سه گانه را تشكيل مي» آيريريش«و » هومبن«الهه به همراه 

اهده مذآور درمرتبه پنجم از سلسله مراتب خدايان قرار در متون ايالمي از او با عنوان خداي حامي نامبرده شده و در مع

به معناي روشنايي روز گرفته » َنن«، هم به معني خدا و هم به معني خورشيد، احتماًال از واژه »نهونته«واژه . داشته است

شده  محسوب مياين الهه، به سبب ارتباط با خورشيد و گستراندن نور و روشنايي، خداي قانون ايالميها نيز . شده است

  :در آنار خداي خورشيد، يك خداي ماه نيز وجود داشت. است

نيز در ايالم از جايگاه » نروندي«الهه . آمده و باالترين لقب او پدر يتيمان است) ماه(= » سين«اين الهه غالبًا با آلمه اآدي  

در . بودند» منزت«و » شيموت«يا » سيموت«دو خداي ديگر ايالميان . شد محسوب مي» الهه پيروزي«مهمي برخوردار بود و 

آند و لقب آن منادي نيرومند  آمده است آه از اهميت آن حكايت مي» اينشوشنيك«بعد از » سيموت«معاهده مذآور نام 

. شد ياد مي» بانوي بزرگ«تر از وي نبود و از او به عنوان  اهميت  آم است،» سيموت«نيز آه همسر » منزت«. خدايان است

دانستند و در مراسم مذهبي در معابد خويش اين خدايان را  يالم همه نعمتهاي دنيا را نتيجه لطف و عنايت خدايان ميمردم ا

هايي از اين  نمونه. داشتند آردند و براي جلب رضا و خشنودي خدايان، هدايايي نيز تقديم مي ستايش و پرستش مي

 .تصوير آرد» چغازنبيل«توان در معبد  مراسم را مي

هر چند اين قوم عناصري از . ا ورود اقوام آريايي به ايران و به ويژه با ظهور زرتشت، اعتقادات ديگري در ايران رواج يافتب

باورهاي اقوام آسياي غربي را پذيرفت، ولي اصول و ماهيت تفكر خويش را حفظ آرد و از اين راه، بر اوضاع منطقه، تأثيرهاي 

  . شگرفي نهاد
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 زرتشت، ضروري است به اعتقادات اقوام آريايي آه از جانب زرتشت نسخ شد، اشاره آنيم، و بدين براي بررسي ديانت

 :آيد منظور، آگاهيهاي ما از چهارگونه منابع به دست مي

 

 اوستايي، daeva سانسكريت devaبوده آه از لحاظ اشتقاق با “suayd” ترين خدايان هندواروپايي، ديائوس  از آهن

deus ،التين theos ،يوناني devas ليتواني و dev پهلوي، ديو فارسي و همچنين با dieu فرانسوي همريشه است، به 

معناي روشنايي و درخشيدن، درگذشت روزگاران، اين خدا در اعتقادات برخي از اقوام هندواروپائي و همچنين قوم 

  . ني چون روشنايي روز و غيره درآمدهاي آسما از مقام فرمانروايي تنزل پيدا آرد و به مرتبه پديده ايراني،

در رأس خداياني » ميترا«به همراه » وارونا«. جايگزين آن شد» “anurav” وارونا«پس از نزول ديائوس، خداي ديگري،  

وي .  به معناي پيوستن استVerاز ريشه » وارونا«آلمه . است آه در معاهده بغازآوي به آنها اشاره شده است

يكي » وارونا«. آند و به معناي قاعده و قانون است هداتي است آه آدميان را به يكديگر مربوط ميضامن پيمانها و معا

وي . اند  ياد آرده٤ يا ظاهر در همه جاVisvadarstaدر ريگ ودا از آن با عنوان . است» ريگ ودا« از دو ايزد اصلي در 

 همه چيز آگاه و تواناست؛ وارونا حاآم مطلق است و بان دارد و هيچ چيز از نظر او دور نيست و بر هزار چشم و ديده

رانم، همه  منم آن پادشاه فرمانده آه حكمراني از آن من است و منم آه بر همه عالم فرمان مي«. ناظم نظام عالم

ي برتر ها خدايان از وارونا فرمانبرداري و پيروي خواهند نمود، منم پادشاه وارونا آه همه قدرت. اند ناميراها از آن من

وجود همين لقب موجب . ست به معناي سرور و مولي»آسورا« از القاب وي ٥.…»آسماني به من اعطا شده است

ايشان، صفات و وظايف مشترك اين دو را . شده آه بسياري از محققان، اهورمزداي زرتشتي را با وارونا مقايسه آنند

بر همه » وارونا«اهورمزدا نيز مانند . رمزدا جايگزين وارونا شداند آه پس از اصالح ديني زرتشت، اهو دليل بر اين آورده

  . ناپذير و خردمند و نيرومند است چيز آگاه و همه جا حاضر و فريب

 آمده است و اين زوج ٦»ميترا«در آنار » وارونا«در بسياري از سرودها ريگ ودا و همچنين معاهده بغازآوي، نام 

اي وارونا، و ميترا لطف و «اوستايي هستند “asA” سانسكريت و “atr” ظام عالم خدايان در آنار هم حافظ قانون و ن

 ٧.»آنيم از لطف شما خدايان است آه ما روزي فراوان براي بقا حاصل مي...عنايت شما در تمام عالم گسترده است

 واژه ٨.» ما اين قرباني را بپذيرندباشد آه وارونا و ميترا براي ياري... داريم اين سرودها را به وارونا و ميترا تقديم مي«

 بــه معناي پيمان بستن و قرارداد و توافق است و مراد از آن پيماني است آه ميان آدميان بسته Meiميترا از ريشه 

ميترا به عنوان ايزد پيمان، دشمن هميشگي . شود ياد مي» مهر دروج«ميترا ضامن پيمان است آه با واژه . شود مي

آند همه آشور را اي سپيتمان، درست  بدآار تباه مي) مهر دروج(شكن  پيمان«: يمان شكنان استمهر دروجان و پ

را بشكني، اي سپيتمان، نه ) پيمان(مبادا آه مهر . همانند صد جادوگر به همانگونه آه نابودآننده مرد مقدس است

پيمان ـ مهر ـ [بندي  ص مقدس بهدين ميبندي و نه آن پيمان را آه با شخ مي] بدآار[» دروند«آن پيماني را آه با 

از وظايف ديگر ميترا به مانند وارونا، استوار نگه داشتن ٩.»هم براي بدآار و هم براي مؤمن] براي هر دو معتبر است

 اوستايي نظم و قانوني است آه در همه عالم سريان دارد و asa سانسكريت و Rta. نظام عالم و قانون راستي است

شود و انسان در سراسر عمر خويش بايد تسليم آن  ه آن هدايت و سعادت دنيا و آخرت او تضمين ميآدمي به واسط

همانگونه آه در متون ودايي، . است) Asavan(= باشد و اساس حيات خود را بر آن قرار دهد و چنين آسي مؤمن 

ميثرااهوراي بزرگ «: شود يك ترآيب ديده ميآمده، در متون اوستايي نيز مهر با اهورا به عنوان » ميترا ـ وارونا«ترآيب 

 اين ترآيب مهر و اهورمزدا نيز دليل ديگري شد تا محققان اهوراي ايراني را با ١٠»ستاييم فناناپذير مقدس را مي

  . واروناي هندي مقايسه آنند
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 با شخص زرتشت  ـ سرودهايي آه١١»گاهان«با ظهور زرتشت از اهميت و اعتبار ميترا آاسته شد، تا آنجا آه در 

الهام شده ـ فقط يك بار آلمه ميثرا آمده است و در آنجا نيز بيشتر نظر به معناي لغوي است، نه به عنوان ايزدي 

اما پس از زرتشت، به سبب نفوذ اين خداي توانا در دلهاي مردم، بار ديگر به آيين زرتشت راه يافت و نقش . خاص

اهورمزدا به زرتشت «: هم به نام مهر موسوم شد و در آغاز آن چنين آمدبسيار مهمي پيدا آرد تا جايي آه يشت د

پس هنگاميكه مهردارنده چراگاههاي فراخ را آفريدم، اي سپيتمان آنگاه او را آن اندازه ستودني و قابل : سپيتمان گفت

ي يگانه زرتشت است،  در اينجا هر چند مهر مخلوق اهورمزدا خدا١٢.»نيايش آفريديم مانند خود آه اهورمزدا هستم

ناپذير، مورد ستايش و   با شكوه و اقتدار وصف در اين بخش از اوستا مهر،. اما در مقام نيايش و عبادت همطراز اوست

باشد آه مهر دارنده چراگاههاي وسيع بيايد براي ياري ما، بيايد براي رستگاري ما، بيايد براي «: گيرد نيايش قرار مي

آمرزش ما، بيايد براي تندرستي و سالمت ما، بيايد براي پيروزي ما، بيايد براي خوب زيستن ما، حمايت ما، بيايد براي 

بيايد براي راستكاري ما، آن مهر نيرومند، بسيار قوي، قابل ستايش، قابل پرستش، نافريفتني بوسيله همه جهان 

از » ايندرا«.  در معاهده بغازآوي آمده استبود آه نام وي نيز» ايندرا«از ديگر خدايان اقوام هندوايراني ١٣.»مادِي

او خداي رعد و . است و در بيش از يك چهارم از سرودهاي ودا نام او ذآر شده است» ريگ ودا« خدايان مورد توجه 

)  هومHaoma: اوستايي(با نوشيدن شيره گياه سوما » ايندرا«. آند برق است و همچون سالحي از آن استفاده مي

اين ايندرا، اي سومانوش، بيا تا سرودهاي ستايش ما را بشنوي به اينجا بيا، سرود را «: رود ميبه جنگ دشمنان 

 و به صداي بلند آواز برآر، اي ايندراي نيكو، دعاي ما را برآورده آن، و اين قرباني را  جواب گوي و اجابت آن را بسراي،

اين جهان است آه با بازوان توانا و نيروي جنگندگي، ايندرا مظهر جنگاوري و دليري است و شهريار ١٤.»آامياب ساز

» ورتا« . است“atrV” ترين آارهاي ايندرا، آشتن ديو خشكسال و قطحي  يكي از مهم. دارد موانع را از پيش روي برمي

ردد و دوره گ با از ميان رفتن او دوباره آبها به جهان باز مي. آبهاي عالم را يكجا نوشيده و در بدن خود محبوس آرده بود

    .ست» آشنده ورتا«به معناي » “nahatrV” ورته هن«  از اين رو، ايندرا ملقب به. شود آباداني و خرمي از نو آغاز مي

ايندرا خدائي است آه عالوه بر داشتن صفتهاي . شود تبديل مي» بهرام«و در فارسي جديد به » وهرام«در پهلوي به 

آنند، ولي صفت  قلمداد مي» ديوان«شود و در ديانت زرتشت آن را از جمله  يپسنديده، گاه مرتكب اعمال ناپسند م

وي در اوستاي متأخر، به عنوان ايزدي بسيار . شود مهم آن ـ آشنده ديو خشكسالي ـ در صورت ايزد بهرام ظاهر مي

  . مهم، مظهر دالوري و جنگاوري است

» ناساتياها«ز خدايان مشترك هندواروپائي است مجموعه ديگر از خداياني آه نام آن در معاهده بغازآوي آمده و ا

خدايان متعدد ديگري همچون . همراه است و بسيار مورد پرستش و نيايش بودند» آشوين«ست آه در ريگ ودابا 

  . جاي گرفتند» ديوان«اند آه البته در دين زرتشت تعدادي از آنها در زمره  نزد اين قوم وجود داشته... آگني، سوما و

 اين نظام ١٥.به سه طبقه تقسيم آرد» ژرژ دمزيل«توان براساس نظر  دايان اقوام هندواروپايي و هندوايراني را ميخ

در اين . سه گانه، براساس وظايف و خويشكاري خدايان، منطبق با نظام سياسي و اجتماعي اين اقوام بوده است

  . ق با مراتب عالم استاي دارد آه منطب گانه، هر گروه از خدايان وظيفه مراتب سه

و » ريگ ودا«بر مبناي سرودهاي . آه مظهر قدرت و فرمانروايي واقتدارند) جبروت(اند  دسته اول، خدايان آسماني

وظايف اين گروه از خدايان را برعهده دارند و در نظام عالم، طبقه روحانيان » وارونا ـ ميترا«همچنين معاهده بغازآوي 

و ايندرا از جمله خدايان اين گروه است و ) ملكوت(اند  دسته دوم خدايان فضاي ميانه. ن هستندمظهر اين گروه از خدايا

آه اگني و ناساتياها از اين ) ملك(اند  دسته سوم خدايان زميني. طبقه جنگاوران مظهر اين گروه از خدايان هستند

  . ن خدايان باروري و آباداني هستندروند و در نظام عالم، طبقه آشاورزان مظهر اي دسته خدايان به شمار مي
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وي با دعوت به پرستش خداي بزرگ ـ . با ظهور زرتشت، عقايد آهن آريايي آه مبتني بر تعدد خدايان بود، نسخ شد

ترين بخش از اوستا،  قديمي» گاهان«سرودهاي . اهورا مزدا ـ ديني نو تأسيس آرد آه اساس آن بر توحيد استوار بود

حتي مراسم . لهام شده، صورتي منزه دارد و از شوائب شرك و تعدد خدايان به دور استآه به شخص زرتشت ا

آاليش است و استفاده از مسكرات آه نزد آرياييها با نوشيدن عصاره گياه  عبادي مبتني بر تعاليم گاهاني ساده و بي

اين مشروب مسكر و پليد … مزداآي اي «: سوم ـ هوم رواج داشت، مطرود و حتي مورد لعن و نفرين قرار گرفته است

 با دعوت زرتشت ١٦».فريبند را خواهي برانداخت از آن چيزي آه آرپانهاي زشت آردار و شهرياران بدرفتار ممالك را مي

و ديگر جاهاي اوستا، » گاهان«به پرستش اهورا مزدا، بسياري از آاهنان آريايي با او مخالفت آردند؛ چندانكه در 

آند و ايشان مورد طعن  ورزيدند، به زشتي ياد مي  آه با تعاليم او دشمني مي١٨»ها آرپن« و ١٧»ها آوي«زرتشت از 

ها بواسطه تسلط خويش مردم را به سوي اعمال زشت داللت  ها و آوي آرپن«. گيرند و لعن وي و اهورمزدا قرار مي

 رسد در بيم ١٩نان وقتي آه به نزديك پل چينودآنند تا آنكه حيات جاوداني آخرت آنان را تباه نمايند روان و وجدان آ مي

درسراسرگاهان، اهورمزدا يگانه آفريدگار جهان ٢٠.»بمانند) دوزخ(و هراس خواهد افتاد آنان جاويدان در خانه دروغ 

نسبت نيست، در هيئت  اهوراي ايراني آه با اسوراي هندي بي. مينوي و مادي وسرچشمه خيرها و نيكيهاست

شود و بسياري از خدايان آريايي به رديف اهريمنان و ديوان   خداي مطلق دين زرتشت مي٢١مزدا،تأليفي جديد با 

پرسم اي اهورا براستي مرا از آن آگاه فرما، آيست آن آسي آه در روز نخست از آفرينش  از تو مي«: آنند سقوط مي

آيست نگهدار اين زمين در پايين و .. .خويش پدر راستي گرديد آيست آن آسيكه به خورشيد و ستاره راه سير بنمود

آوشم اي  من مي... آيست آفريننده روشنايي سودبخش و تاريكي ... آيست آفريننده آب و گياه ) ... در باال(سپهر 

اما در ادواربعدي عناصري آه زرتشت از عقايد آريايي ٢٢.»مزدا آه ترا به توسط خرد مقدس آفريدگار آل بشناسم

ر در صورتي جديد به آيين زرتشت راه يافت، مانند پرستش هوم و نوشيدن شيره اين گياه در مراسم زدوده بود، بار ديگ

تر آنكه اعتقاد به توحيد، به  شود و مهم موسوم مي» هوم يشت«عبادي، تا آنجا آه حتي يكي از يشتهاي اوستا به 

توضيح بايد افزود آه در تعاليم گاهاني، در . يابد شود و در متون آالمي متأخر زرتشتي رسميت مي ثنويت تبديل مي

مظهر خالقيت اوست و ) مينوي مقدس (٢٣اهورمزدا ـ سرور خردمند، موالي حكيم ـ خداي بزرگ است و سپندمينو

آه مظهر زوال و نيستي و نابودي است، نه در برابر اهورمزدا، بلكه در برابر سپندمينو قرار ) اهريمن (٢٤انگره مئينيو

اند از  خواهم سخن بدارم از آن دو گوهري آه در آغاز زندگاني بوده من مي«: رمزدا متعالي از اين دوستگيرد و اهو مي

آنچه آه يكي مقدس به ديگري خبيث گفت آه فكر و تعليم و خرد و آرزو و گفتار و آردار و روح ما با هم يگانه و يكسان 

شود و با  تشتي، اهورمزدا از موقعيت يكتايي نازل مياما براساس اوستاي متأخر به ويژه متون پهلوي زر٢٥.»نيست

بدينسان ثنويت متأخر جايگزين توحيد آغازين . گيرد گردد و از اين رو در تقابل با اهريمن قرار مي سپندمينو يكي مي

  . گردد مي

رتشتي در زمره روند و در دوره متأخر ز در متون گاهاني معاني مجردي وجود دارند آه تجليات اهورمزدا به شمار مي

اين تجليات . اند فرشتگان مقرب اهورمزدا تلقي و در آنار وي به نام امشاسپندان ـ ناميرايان مقدس ـ موسوم شده

ارديبهشت، خشتره ): asa-vahista(بهمن، اشه و هيشته ): vahu-manah(وهومنه : مجرد و مقدس عبارتند از

خرداد، ) : haurvatat(سپندارمذ، هوروتات ) : sponta-armaiti(شهريور، سپنته ارمئيتي ): xsaora-vairya(وئيريه

  . دهند را تشكيل مي» امشاسپندان«) spanta-mainiyu(امرداد، آه با سپنته مئينيو ): amurtat(امرتات 

ژه  وا٢٧.»از همه يزدان، بهمن به دارار نزديكتر است «٢٦قرار دارد و بنابر روايت بندهش» بهمن«دررأس امشاسپندان، 

 manah به معناي خوب و نيك و vahu:  مرآب از دو جزء استvhuman و در پهلوي aahu-manahبهمن در اوستايي 

اهورمزدا پدر بهمن » گاهان«در . دهد مي» انديشه نيك«به معناي منش و فكر و انديشه است و درترآيب معناي 
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قوه انديشه خود دريافتم آه تويي سرآغاز آه تويي دل نگريسته در  اي مزدا همانكه ترا با ديده«: خوانده شده است

 به طور ٢٨.»آه تويي آفريننده راستي آه تويي داور دادگر اعمال جهاني) بهمن(سرانجام آه تويي پدر انديشه نيك 

شود و همچنين او ميزان  است و از طريق او زرتشت به همپرسگي اهورمزدا نائل مي» واسطه فيض«آلي بهمن 

  . و داور روز واپسين استاعمال مردمان 

واژه ارديبهشت، . است آه پس از بهمن و سپندمينو برترين امشاسپندان است» ارديبهشت«از ديدگر امشاسپندان 

 به معناي پارسايي، راستي و arta يا asa: ، مرآب از دو جزء استardwahist و در پهلوي asa-aahistaدر اوستايي 

. است» بهترين راستي«لي به معناي بهترين است و در ترآيب به معناي  آه صفت عاvahistaپاآي و تقدس و 

آن آسي آه در روز نخست به «: اهميت بسيار دارد و تجلي خود اهورمزدا است» گاهان«ارديبهشت نيز در 

 ٢٩.»درخشيدن و نوراني گشتن اين بارگاه نغز انديشيد آسي است آه از نيروي خرد خويش بهترين راستي بيافريد

ديبهشت در جهان مينوي تجلي راستي و پاآي و قدوسيت اهورمزداست و در جهان خاآي نگهبان آتش است و ار

  . اهورمزدا به هنگام آفرينش به ياري او گياهان را برويانيد و از اين سبب نگهبان مرغزارها نيز هست

اين آلمه از دو جزء .  آمده استsharewar و در پهلوي xsaora-vairyaاز ديگر امشاسپندان در اوستايي » شهريور«

xsaora به معناي واليت و شهر و vairyaدر ترآيب به معناي واليت .  به معناي برگزيده و مطلوب تشكيل شده است

شهريور در جهان مينوي تجلي بهشت است و در جهان مادي تجلي واليت و . مطلوب يا شهرياري برگزيده است

شود و اين پيروزي تفضل ارديبهشت بر  ي خير بر پليدي و ناپاآي پيروز ميسلطنت الهي آه به واسطه آن، نيرو

  . شود گيرد و مؤيد به تأييدات الهي مي مردمان است و آن آس آه پيرو راستي است در ظّل واليت ايزدي قرار مي

 و از دو spandarmad و در پهلوي sponta-armaitiاست آه اين آلمه در اوستايي » سپندارمذ«ديگر از امشاسپندان 

از آن باقي مانده است ـ و جزء دوم » اسفند« به معناي مقدس ـ آه آلمه sponta جزء اول  :جزء تشكيل شده است

armaitiبنابراين در ترآيب به معناي فضيلت مقدس يا فروتني .  به معناي فضيلت، انديشه و فداآاري و فروتني است

 و مردم از طريق اوست آه تقدس ٣٠شود نده آفريدگان ياد ميده از او چون پرورش» گاهان«در . مقدس است

زمين، : اند و از اين رو فرشته و نگهدارنده زمين دانسته شده است همچنين آن را دختر اهورمزدا خوانده. يابند مي

 است و در سپندارمذ در عالم مينوي مظهر محبت و وفا و بردباري. خرمي و آباداني و باروري خود را هموار از آن دارد

  . جهان مادي چنانكه پيشتر آمد، نگهدارنده و حامي زمين است براي آباداني و باروري و شكوفايي

 آمده و به معناي hordad و در پهلوي haurvatatخرداد در اوستايي . اند از ديگر امشاسپندان» امرداد«و » خرداد«

ش همه موجودات از آن است و هم زمين را آباداني از آه هستي، زايش و پرور«:  آمال است و مأمور نگهداري از آب

 آمده آه در ترآيب به amurdad و در پهلوي amorotatمرگي، در اوستايي  به معناي بي» امرداد«اما ٣١.»اوست

 خرداد،  امرداد مظهر ذات جاويدن اهورمزدا و نگهبان گياهان و خوردنيهاست و با جفت خود،. مرگي است معناي بي

  . شوند اند و بر تشنگي و گرسنگي چيره مي و گياهنشان آب 

ست، به معناي مينوي مقدس آه در اوستاي متأخر با اهورمزدا يكي دانسته شده » سپندمينو«ديگر از امشاسپندان 

نامهاي . گيرند دهند آه در برابر اهريمن و ديوان قرار مي اينها مجموعًا هفت امشاسپندان را تشكيل مي. است

، به )aka-monah: (اوستايي =) akoman(» اآومن«: گيرند، اينهاست  در برابر امشاسپندان قرار ميآه» ديوان«

ي ودايي است در برابر »ايندرا«همان ) indra: (اوستايي =) andar(معناي انديشه بد، در مقابل بهمن، اندر 

) nanghaisya: (اوستايي=) naghes(در برابر شهريور؛ ناگهس ) saurva: (ـ اوستايي=) sawul(ارديبهشت؛ ساوول 
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به معناي ) zairik: (اوستايي) zariz(به معناي نابودآننده و زريز ) taurvay: (اوستايي=) tariz(در برابر سپندارمذ؛ تريز 

آنها دشمن امشاسپندان و صفات نيك اهورايي هستند البته نام ديوان ديگري نيز در . زردرنگ در مقابل خرداد و امرداد

  . اند ا آمده است آه دشمن فرشتگان و ايزدان زرتشتياوست

شود، آن است آه اهور مزدا خداي متعال است و سپندمينو ـ مينوي  آنچه از تعاليم گاهان، به اجمال دريافته مي

. مقدس ـ مظهر آفرينندگي اوست و اهريمن آه نماد زوال و ويرانگري و نابودي است، در برابر مينوي مقدس قرار دارد

نور «گيرند و نبرد ميانشان تا غلبه  مشاسپندان تجليات مختلف اهورمزداست آه ديوان در تقابل با ايشان قرار ميا

اما در اوستاي متأخر، اهورمزدا با سپندمينو همسان تلقي شد و . ادامه خواهد يافت» ظلمت اهريمني«بر » اهورايي

دان قرار دارند آه ديگر تنها تجليات اهورمزدا نيستند، بلكه پس از اهورمزدا، امشاسپن. در برابر اهريمن قرار گرفت

 بهرام، واي و غيره قرار  پس از آنها ايزدان ديگر از جمله مهر، ناهيد، سروش،. روند ايزدان مقرب درگاه او به شمار مي

  . گيرند آه از ايزدان مهم اوستاي متأخرند و براي هريك يشت خاصي جهت ستايش وجود دارد مي

شود، حكايت آفرينش است آه در  يگر نكات مهم آه از بخشهاي مختلف اوستا و همچنين متون پهلوي دريافته مياز د

شناسي از آن استخراج  مجموع مسائل مهمي از جمله نظرگاه ديانت زرتشتي در خصوص جهانشناسي و آخرت

ان آرانمند خود بخشي از زمان بيكرانه بنابر روايتهاي زرتشتي، عمر جهان دوازده هزار سال است آه اين زم. شود مي

 و رستاخيز به ٣٢»فرشكرد«شود و با  اين دوره دوازده هزار ساله به چهار دوره سه هزار ساله تقسيم مي. است

بر جهان : در آغاز زمان بيكرانه بود آه ازلي و ابدي است و دو جهان تاريكي و روشني وجود داشت. رسد انجام مي

اهورمزدا از وجود جهان تاريكي و اهريمن آگاه بود به . راند و بر جهان تاريكي اهريمن حكم مي اهورمزدا  روشنايي،

او براي مقابله با يورش اهريمن و صيانت از جهان روشنايي، زمان . سبب آن آه اهورمزدا از همه چيز آگاه است

ب آند تا ديگر خط هجوم بدآاران هميشگي آرانمند را از زمان بيكرانه آفريد تا در اين مدت اهريمن و ديوان را مغلو

در مقابل، اهريمن به سبب جهل و ناداني از هستي اهورمزدا آگاه نبود تا آنكه از روي اتفاق، جهان روشنايي . نباشد

براي نخستين بار به )] اهريمن(= و مينوي ويرانگر ) اهورمزدا(= مينوي مقدس [هنگاميكه اين دو مينو «: را مي بيند

و پرهيزآاران ) دوزخ(ند زندگي و مرگ را آفريدند از اين جهت است آه در سرانجام بدآاران از بدترين هستي هم رسيد

از اين دوره دوازده هزار ساله، در سه هزار سال اول، اهورمزدا براي ٣٣.»برخوردار گردند) بهشت(از بهترين هستي 

، ايزدان و مينوي جهان مادي يعني آسمان، آب، زمين، امشاسپندان: مقابله با اهريمن آفرينش مينويي را آغاز آرد

: توان دريافت از اين حكايت دو نكته مهم مي. گياه، حيوان وانسان را آفريد تا ابزاري براي رويارويي با اهريمن باشند

 نابود اي است تا اهريمن به طمع خام غلبه بر نور و روشنايي، هجوم آورد و در اين معرآه نخست آنكه آفرينش طعمه

اهريمن با ديدن جهان روشنايي، به جهان . شود و ديگر آنكه عالم محل مبارزه و جدال خير وشر و نور و ظلمت است

آفريدگان ) آن(هرمزد چون آفريدگان اهريمن را ديد، «تاريكي بازگشت تا براي نابودي نور، ديوان را به وجود آورد و 

او (پس اهريمن آفريدگان هرمزد را ديد . نيفتاد و ايشان را بزرگ نداشتسهمگين، پوسيده، بد وبد آفريده را، پسندش 

   ٣٤.»پسند افتاد آفريدگاني بس ژرف، پيروز و همه آگاه) را

آيد و با  اهريمن در پايان سه هزار سال اول به قصد تاخت و تاز و نابودي خير، دوباره به مرز جهان روشنايي مي

مزدا و آفريدگان وي را از ميان برخواهد داشت؛ اهورمزدا نخست بسان خيرخواهان، آند آه اهورا درايي تهديد مي هرزه

آنگاه اهورمزدا با «: دهد، البته بدان شرط آه اهورمزدا و آفريدگانش را ستايش آند به اهريمن پيشنهاد آشتي مي

بر آفريدگان من ياري بر، !  اهريمن : آه دانستن چگونگي فرجام آار آفرينش به پذيره اهريمن آشتي برداشت و گفت

َنَبرم بر آفريدگان : اهريمن گفت آه…  پيري، نافرسودني و ناپوسيدني شوي مرگ، بي ستايش آن، تا به پاداش آن بي

همه آفريدگان تو را به نادوستي تو و ) و(بلكه تو و آفريدگان تو را نيز جاودانه بميرانم : تو ياري و َنَدهم ستايش 



 
 اديان ايرانی                                               

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran

هر آاري از تو برنيايد آه تو مرا نتواني ميراندن و آفريدگان ! اي اهريمن: اهورمزدا گفت آه…  دوستي خود گمراه آنم

داند آه اگر زمان   اهورمزدا بادانش و خرد آامل خود نيك مي٣٥.»مرا نيز چنان نتوان آردن آه به تملك من باز نرسند

ك او نابود وآميختگي نور و ظلمت هميشگي خواهد نبرد محدود نشود، تهديدهاي اهريمن مؤثر خواهد افتا و آفرينش پا

اهريمن از روي جهل وغفلت ذاتي خود، اين دعوت را مبني بر محدود شدن زمان آارزار پذيرفت و بدين گونه . شد

اهورمزدا به اهريمن گفت آه زمان ُآن تا آارزار را بدين پيمان به نه هزار سال فراز «: نابودي خويش را مسلم آرد

بدان پيمان ) آار(آنگاه اهريمن به سبب ناديدن فرجام . زيرا دانست آه بدين زمان آردن اهريمن را از آار بيفكند. افكنيم

 او را به جهان ٣٧»اهوَنَور« سپس اهريمن تازش خود را آغاز آرد، اما اهورمزدا با خواندن دعاي ٣٦.»همداستان شد

آني فرجام آار و نابودي خود و ديوان و رستاخيز و از آارافتادگي تاريكي پس راند و اهريمن با شنيدن اين دعا و ديدن 

حس شد و به جهان تاريكي باز افتاد؛ آنگاه اهورمزدا در آغاز سه هزاره دوم، آفريدگان را به  شر و پليدي، گيج و بي

و »  را فراز آفريداز روشني بيكران آتش، از آتش باد، از باد آب، از آب زمين و همه هستي مادي«: صورت مادي آفريد

اهورمزدا نخست از آتش تني مادي فراز آفريد و سپس از سر آن «: بنابر حكايتي آه در بخش دهم بندهش آمده است

آسمان و از پاي آن زمين و از اشك آن آبها واز موي آن گياهان و از دست راست آن گاو و از دست چپ آن، تن آيومرث 

اي از انديشه نيك و خرد همه آگاه خود  ش را در نهاد همه موجودات قرار داد تا پارهـ نخستين انسان ـ را خلق آرد او آت

  . »را در ايشان به وديعه نهاده باشد

... او آفريدگان را همه در درون آسمان بيافريد... نخست آسمان را آفريد روشن، آشكارا، «اهورمزدا : بنابر رايت بندهش

او گوهر آوهها را ... سديگر از آب زمين را آفريد...  پس از گوهر آسمان آب را آفريد...او به ياري آسمان شادي را آفريد

چهارم، گياه را آفريد، نخست بر ميانه اين زمين فراز ُرست ... در زمين بيافريد آه پس از آن از زمين باليدند و رستند

پنجم گاو ... وي گياهان را در سرشت داشتخار و تر و شيرين او همه گونه نير پوست، بي شاخه، بي چند پاي باال، بي

ششم آيومرث را آفريد روشن چون ... سپيد و روشن بود چون ماه) آن گاو... (يكتا آفريده را در ايوانويچ آفريد

پيش .  آيومرث بر جانب چپ رودخانه دائيتي آه مرآز عالم است و گاو بر سوي راست رود آفريده شدند٣٨.»خورشيد

 واپسين آفريده اهورمزدا است، ولي اشرف موجودات و ماحصل آائنات است آه به واسطه او، نمونه انسان هرچند

انسان به سبب انديشه پاك در صدر آفريدگان جاي دارد و براي . يابد پيروزي نور اهورايي بر ظلمت اهريمني تحقق مي

 نخستين آسي آه به گفتار و آموزش ستاييم فـَرَوَهر آيومرث پاك را مي«: شود نخستين بار نيوشاي نداي الهي مي

   ٣٩.»اهورمزدا گوش فرا داد

پس از اينكه اهريمن بيهوش به دوزخ افتاد، ديوان آوشيدند تا او را از بيهوشي به در آورند و به او قول دادند آه به 

كي از ديوان پيمان بست آنگاه ي. آفريدگان اهورمزدا يورش آورند و آنان را دچار درد و اندوه آنند، اما هيچ سودي نداشت

گونه  ارزش شود و بدين آه مرد راستكار و گاو يكتا آفريده را دچار چنان رنجهاي بيشمار آند آه زندگي در نظرشان بي

  . اهريمن جاني تازه گرفت

از سوي ديگر، با به حرآت درآوردن جهان مادي به دست اهورمزدا، همه عالم به جنبش درآمد، آنگاه اهريمن به 

هي همه ديوان از جاي برخاست تا به جهان يورش آورد و اين آغاز سه هزاره سوم است آه دوره آميختگي خير همرا

اهريمن به همراهي ديوان آسمان را شكافت و به درون آن پاي نهاد و آسمان چنان از او . و شر و نور و ظلمت است

ن آمد و مزه آب را به بدي برگرداند و زمين چنان تاريك پس آنگاه بر آب تاخت و به ميانه زمي. ترسيد آه گوسفند از گرگ

موجودات اهريمني همچون مار، » خرفستران«نمود و بر زمين  چون شب تاريك مي) نيمروز(شد آه در هنگام ظهر 

واپسين آنگاه اهريمن در . اژدها، آژدم، وزغ و غيره را رها آرد تا آن را آلوده آنند و گياه را زهرآلود آرد آه زود خشكيد

يورش، به همراهي ديوان به گاو و آيومرث روي آورد و آن دو را به آز و نياز، درد و بيماري و هوس و آاهلي دچار 
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هاي  با هجوم اهريمن همه آفريده. آرد،اما آيومرث آه اجل او سي سال تعيين شده بود، در زمان مقدر از ميان رفت

اما . ر به نيرو شر آلوده شدند، حتي آتش نيز به دود و تيرگي درآميختاهورايي آه عاري از نقص و عيب بودند، به ظاه

نخستين . يابد آفرينش اهورايي به مقابله ديوان برخاست و از آنجاست آه نظام عالم بسط مي. اين آغاز نبرد بود

 و ديوان در همين مقابله از آن مينوي آسماني بود آه راه بازگشت اهريمن را به جهان تاريكي بست تا نابودي اهريمن

ديگر نبرد را آب آغاز آرد و به همراهي باد چنان بر زمين باران باريد آه همه موجودات اهريمني به . جهان قطعيت يابد

سديگر نبرد را زمين آرد آه چون اهريمن يورش آورد، زمين لرزيد . زمين فرو شدند و از اين باران درياهاي زمين پديد آمد

چهارم نبرد از آن . آمد آه نخستين آوه البرز بود و بسياري سود و منفعت مردمان از اين آوههاستو از آن آوهها پديد 

بر همه . گياه را خرد آرد و با آب درآميخت آنگاه به همه زمين ببارانيد) امشاسپند(گياه بود آه چون خشك شد، امرداد 

يكتا آفريده آرد آه چون درگذشت، به سبب سرشت پنجم نبرد را گاو . زمين گياه چنان ُرست آه موي بر سر مردمان

  . گياهي، از اندامهاي او پنجاه و پنج غله و دوازده نوع گياه درماني از زمين روييد

از سر او سرب، از خون : در پايان سي سال چنانكه تقدير بود، آيومرث جان سپرد و از پيكر وي هشت فلز به وجود آمد

نطفه . ، از استخوان روي، از پيه آبگينه، از بازوي پوالد و از جان او زر به پيدائي آمدارزير، از مغز سيم، از پاي آهن

پايان پيوست و در آنجا پالوده شد و بخشي از آن را سپندار مذ ـ الهه  آيومرث پس از مرگ به خورشيد و روشنايي بي

نه، نخستين زوج انساني از آن زمين ـ پذيرفت و چهل سال در خود نگاه داشت و پس از چهل سال، مشي و مشيا

نخستين پيام اهورمزدا به ايشان چنين بود آه شما منشأ مردمان هستيد و بايد آه در انديشه، آردار و . پديد آمدند

از نسل ايشان پادشاهان پيشدادي و آياني به ظهور رسيدند آه هر يك بنابر مقام و مرتبه خود . گفتار سرآمد باشيد

چون گشتاسب «: ن و ديوان جنگيدند تا نوبت به گشتاسب پادشاه آياني حامي زرتشت رسيداي با اهريم به گونه

در آن هزاره، زرتشت دين را از . پس هزاره چهارم آغاز شد. شاه سي سال شاهي آرده بود، هزاره به سر رسيد

   ٤٠.»گشتاسب شاه پذيرفت و رواج بخشيد. اهورمزدا پذيرفت و آورد

ه آميختگي خير و شر، به همپرسگي اهورمزدا رسيد و دين مزديسنا را پذيرفت و دعوت خود پس زرتشت در ميانه دور

موعودان زرتشت آه پسران او هستند هر . گونه با زرتشت و موعودان او سه هزاره چهارم آغاز شد را آغاز آرد و بدين

  . هم شودآنند تا مقدمات غلبه نور بر ظلمت فرا آدام درآغاز هر يك ازهزارهها ظهور مي

رسد، خورشيد ده شبانه روز در اوج   او چون به سي سالگي مي٤١.است» اوشيدر«نخستين از اين نجات بخشان، 

در . ايستد و براي گياهان سه سال هميشه بهار خواهد بود آسمان، همانجا آه در آغاز آفرينش آفريده شده بود، مي

پس از . شوند رود و بسياري از ديوان و دروجان مغلوب مي ميدوران او گرگ آه از موجودات اهريمني است، از ميان 

  . گذشت نيمي از هزاره اوشيدر، دو سوم مردم جهان پارسا و يك سوم بدآارند

شود، خورشيد بيست شبانه روز در اوج آسمان  او چون سي ساله مي.  است٤٢»اوشيدرماه«دومين موعود زرتشت 

زي خواهد گذشت و شير گاو و گوسفند به باالترين حد افزايش ايستد و براي گياهان شش سال به سرسب مي

گردد؛ دوستي و  شوند و پيري آم و حيات و شادابي افزودن مي رسد ديوان گرسنگي و تشنگي مغلوب مي مي

رود و ضحاك پليد آه زنداني  هاي اهريمني است از ميان مي يابد و مار آه از آفريده بخشندگي و شادي گسترش مي

  . رود شود، اما سرانجام به دست گرشاسب از بين مي  از بند رها ميشده بود،

آند تا غالبًا خير بر شر به انجام  او در پايان جهان ظهور مي.  است٤٣»سوشيانس«سومين و آخرين موعود زرتشت 

ن آيد و در اي رسد، به همپرسگي اهورمزدا مي او همانند خورشيد نوراني است و چون به سي سالگي مي. رسد
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پيش از رستاخيز، سوشيانس به مقابله دروج بدعت . ايستد زمان، خورشيد سي شبانه روز در ميان آسمان مي

آند وسرانجام با اهورمزدا و امشاسپندان  او با ستايش اهورمزدا همه ديوان را نابود مي. شود رود و بر آن چيره مي مي

روند و اثرات تخريبي حضور  شيانس همه ديوان از ميان ميدر زمان پنجاه و هفت ساله سو. آنند بر اهريمن غلبه مي

روند و همه آفريدگان درآمال  بيماري، پيري، مرگ، ستم، بدعت و غيره همه از ميان مي: شود اهريمن وديوان پاك مي

  . برند خوشي و سعادت روزگار به سر مي

يابد و  ديوان، عمر جهان پايان ميبا ظهور سوشيانس منجي نهايي ديانت زرتشت و زوال و نابودي اهريمن و 

اعتقاد به جهان آخرت و اجر و . دررستاخيز پرهيزآاران به پاداش آارهاي نيك و گناهكاران به عقوبت خواهند رسيد

هنگام مرگ، روان در گذشتگان سه شب پيرامون بدن : عقاب اعمال مردمان از اصول اساسي دين زرتشت است

دم روز چهارم هر رواني به سوي جايگاه داوري  در سپيده . آند ار گذشته خود را مرور ميگردد و گفتار و آردار و پند مي

اي  رود آه ايزد سروش و َرشن در آنجا حضور دارند؛ پس از آن اگر پرهيزآار بوده، دين و آردار او چون دوشيزه مي

گاه روان به سوي پل چينود رهسپار آن. اي زشت به استقبال او خواهد آمد زيباروي و اگر گناهكار، به هيئت عجوزه

نمايد،  شود؛ اين پل براي راستكاران بسيار عريض و گذر از آن آسان است وبراي زشتكاران بسان لبه تيغ مي مي

درباره . روان آن آس آه از پل بگذرد، به بهشت رهنمون خواهد شد. چندانكه روان دروند به قعر دوزخ فرو خواهد افتاد

آه شرح عروج روحاني يك موبد زرتشتي » اردا ويرافنامه«م برزخ و نحوه پاداش و عقوبت در آتاب بهشت و دوزخ و عال

  . است، به تفصيل مطالبي آمده است

دين زرتشت در سير تاريخي خود، پس از آنكه در شرق ايران به ظهور رسيد، با مهاجرت اقوام و تبليغ و اشاعه تعاليم 

اي پيدا آرد، هرچند به صراحت   بعدها در دولت هخامنشي نيز نفوذ قابل مالحظه.آن به غرب ايران نيز گسترش يافت

توان گفت آه دين دولت هخامنشي، زرتشتي بود، اما با توجه به اينكه خداي بزرگ شاهان هخامنشي، آه در  نمي

اي از   آن دوره گونهتوان به اين نتيجه رسيد آه در ها ذآر آن آمده است، همان اهورمزداي دين زرتشت است مي آتيبه

هم » ناهيد«و » مهر«اعتقادات مزديسني در دربار هخامنشي رواج داشته است، هر چند خدايان ديگري نظير 

 .اند مقبوليت عام داشته

توان به روشني به اعتقاد  از منابع مكتوب بر جاي مانده از شاهان هخامنشي به ويژه داريوش اول، مي

داند و هر چه را براي نظم  مي» اهورمزدا«ي خود را مرهون لطف و عنايت داريوش پادشاه. ايشان پي برد

آند  آند و او را خداي بزرگ خطاب مي وسامان ممالك تحت انقياد خويش، انجام داده، به اراده او منسوب مي

هرياري  را آفريد، و به وي ش اهورمزدا بزرگ است آنكه بزرگترين خدايان است او ـ داريوش شاه ـ«: گويد و مي

خداي بزرگ است «: گويد  در جاي ديگر مي٤٤.»را اعطا آرد به خواست و اراده اهورمزدا داريوش شاه است

را آفريد آه شادي را آفريد براي مردمان ) انسان(اهورمزدا آه اين زمين را آفريد آه آسمان را آفريد آه مردم 

   ٤٥.»آه داريوش شاه را به حكومت رسانيد

اسكندر آه سعي در . ت هخامنشي، سرزمين ايران مورد هجوم اسكندر مقدوني و سپاه وي قرار گرفتبا زوال قدرت دول

او با . هلني آردن جهان آن روزگار را داشت، با تصرف سرزمين ايران، امپراتوري وسيع، اما نه چندان پايداري را بنيان نهاد

ان يوناني و همچنين مناسبات سياسي و اقتصادي و ايجاد شهرآههاي بزرگ در آنار واليات شرقي آوشيد فرهنگ و زب

اجتماعي يونانيان را در سرزمينهاي شرقي رواج دهد، اما به سبب تمايز عميق ميان انديشه شرقي با نوع تفكر يوناني، 

  .حتي با وجود حكومت سلوآي، توفيقي در اين باره حاصل نشد



 
 اديان ايرانی                                               

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran

ميان طبقات اشراف رواج داشت، اما با گسترش آيين مهر و همچنين در اوايل دوره اشكاني هر چند يوناني مآبي در ايران، 

سرانجام در شاهنشاهي سلسله ساساني، دين . دين زرتشتي و گردآوري متون اوستا، از نفوذ تفكر يوناني آاسته شد

در دوره با اينهمه بايد توجه داشت آنچه . رغم گذشت ساليان دراز، به عنوان دين رسمي آشور شناخته شد زرتشت علي

اي  در اين دوره صورت مسخ شده. ساساني به عنوان دين رسمي آشور مطرح گرديد، با پيام زرتشت فاصله بسيار داشت

توجه به باطن دعوت پيامبر ايراني بسط و گسترش يافت ك خود ظهور جرياناتي مخالف دين رسمي و  از ديانت زرتشت، بي

  .اقتدار موبدان زرتشتي را در پي آورد

تعاليم ماني هر چند به سبب مخالفت موبدان زرتشتي . ز اين جريانهاي مربوط به اوايل دوره ساساني ظهور ماني بوديكي ا

در قلمرو نفوذ حكومت ساساني تأثير چنداني بر جاي نگذاشت، اما با توسعه در آسياي ميانه و بعدها در شمال افريقا و 

  .حتي اروپاي مسيحي پيروان بسيار يافت

به اعتقاد وي هر يك از پيامبران و مصلحان در منطقه . اني ترآيبي از سه دين زرتشتي، مسيحي و بودايي بودتعاليم م

ديني را آه «: النهرين ظهور آرده مأمور دعوت از همه مردم است خاصي مبعوث شدند، ولي او آه در ميانه عالم يعني بين

است يكي اينكه دين پيشينيان به يك شهر و يك زبان بود، در حاليكه من گزيدم از دينهاي پيشينيان به ده چيز برتر و بهتر 

  ٤٦.»ها پيدا خواهد شد و به دوردست آشيده خواهد شد دين من هر آينه به همه شهرها و تمامي زبان

ود آه در ب» مغتسله«پدر وي از پيروان فرقه . النهرين از پدر و مادري ايراني به دنيا آمد  ميالدي در بين٢١٦ماني در سال 

بعدها ماني بسياري از تعاليم خود را از جمله پرهيز از خوردن گوشت و نوشيدن . شود هاي گنوسي محسوب مي زمره آيين

ماني در دوازده سالگي و ديگر بار در بيست و چهار سالگي . شراب و اجتناب از همسر گزيدن را از اين فرقه وام گرفت

آند و دستور وي  زدي فرستاده از سوي زروان يا شهريار روشني است، ديدار مي آه اي٤٧»نرجميك«باهمزاد مينوي خويش 

وي نخست پدر خويش و آنگاه بزرگان خانواده را به دين خويش آورد و آنگاه با سفرهاي . پذيرد مبني بر تعليم دين را مي

پور، آه دعوت وي را پذيرفته بود، به ماني به واسطه يكي از برادران شا. پياپي به نقاط گوناگون دعوت خويش را آشكار آرد

دربار ساساني نفوذ آرد، و اجازه يافت دعوت خويش را در سراسر آشور انتشار دهد، اما اقبال به ماني در دربار ساساني 

نپاييد و در زمان جانشينان شاپور بر وي سخت گرفتند تا سرانجام در زمان بهرام، به سبب نفوذ موبدان زرتشتي، ماني 

 . ر و زنداني و پس از چندي آشته شددستگي

اين دو جهان به سبب . خير و شر: ماني به مانند آيينهاي گنوسي، به تقابل دو جهان روح و ماده قائل بود

به اعتقاد . اند و نجات روح وخير تنها از راه رهايي از قيود جهان مادي ميسر است هجوم شر به هم آميخته

اال بود و به هر سو گسترده، مگر از سوي پايين؛ زير جهان روشني، دوزخ يا ماني، در آغاز جهان روشني در ب

به جهان روشني » زروان«يا » پدر بزرگي«. تاريكي قرار داشت آه از همه سو گسترده بود، مگر از سوي باال

 برحسب اتفاق، اهريمن به مرز ميان دوزخ و بهشت رسيد و. »اهريمن«راند و بر جهان تاريكي  فرمان مي

پس از يورش اهريمن، زروان فرمانرواي . جهان روشني را ديد و آرزوي تصاحب آن را آرد و بدان هجوم آورد

 . آفريند جهان روشني، براي صيانت از ملك خود، تجليات خويش را به ياري آالم مي
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آيند تا با نيروي شر مقابله  در آيين ماني سه گروه ازخدايان وجود دارند آه هر يك پس از ديگري به وجود مي

آيد و او به نوبه خود  است آه پس از فراخواني زروان به پيدايي مي» مادر زندگي«در گروه نخست : آنند

    .ن انسان مينوي و نخستين جنگاور آيهان روشني استآفريند آه تجلي نخستي را مي» هرمزدبغ«

به ياري » هرمزدبغ«. شوند است آه از پنج عنصر بهشت روشني آفريده مي» امهرسپندان«او داراي پنج فرزند به نام 

هان آنها را در ج» هرمزدبغ«خورند و  رود، اما در نبرد با تاريكي و شر شكست مي فرزندان خود به نبرد نيروهاي شر مي

گونه بخشي از  بلعند و بدين ديوان دوزخي پنج فرزند وي را مي. افتد آند و خود بيهوش در ژرفاي دوزخ فرو مي تاريكي رها مي

  .شود افتد و در دوره آميختگي نور و ظلمت آغاز مي آيد و از اصل خود دورمي بهشت روشني به اسارت جهان تاريكي درمي

را به ياري فرا » مادر زندگي«افتاده بود، پس از آنكه به هوش آمد، خروشي سر داد و آه در ژرفاي دوزخ فرو » هرمزدبغ«

گروه » پدر بزرگي«. ياري خواست تا فرزند را از دوزخ برهاند» زروان«يا » پدر بزرگي«خواند و چون مادر فرياد او را شنيد، از 

بام «نام دارد و پس از او » دوست روشنان«روه دوم نخستين خداي گ. ياري رساند» هرمزدبغ«دوم خدايان را آفريد تا به 

» هرمزدبغ«وي به لبه پرتگاه دوزخ رفت و خروش برآورد؛ . است آه پنج فرزند دارد» روح زنده«يا » مهرايزد«و سپس » ايزد

دان ششم و آه فرزن» ايزد پاسخ«و » ايزد خروش«از اين گفت و شنود . فريادش را شنيد و از ژرفاي جهان تاريكي پاسخ داد

خروش نشاندهنده ميل خدايان به رهايي روشني در بند و پاسخ تمناي رجعت روشني . شوند هفتم مهر ايزدند، آفريده مي

آنگاه مهرايزد به جهان تاريكي تاخت و نيروهاي اهريمني را شكست داد و از تن ديوان آشته شده، هشت . در بند است

اند، خورشيد و ماه را آفريد  ز بخشي از نورهاي بلعيده شده آه هنوز آلوده نشدها. زمين و از پوست آنان، ده آسمان ساخت

  .اند، ستارگان را پديد آورد و از نورهايي آه تنها اندآي آلوده شده

بخش وجود  زمان آفريده شد و خورشيد و ماه و زمين به گردش درآمدند و در طي آن خدايان نجات. در دوران آفرينش سوم

ايشان خود را . آفريند را مي» دوشيزه روشني«مظهر آمال و زيبايي است، او خود » نريسه ايزد«ين ايشان نخست: يافتند

شوند و با اين  با ديدن آنان، ديوان نر دچار انزال مي. دهند اند، نشان مي برهنه به سران ديوان آه در آسمان بسته شده

ديوان ماده آه در دوزخ از ديوان نر باردار شده . آيند ان و گياهان پديد ميريزد و از آن درخت انزال، نور بلعيده شده بر زمين مي

  .آورند افتند و پنج گونه جانور به وجود مي آنند و بر زمين مي بودند، فرزندان خود را سقط مي
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به آسمان سومين ايزد آفرينش سوم است آه نمايانگر راه شيري است و نورهاي رهايي يافته از اين راه » ستون روشني«

روند و اين خود سبب رسيدن ماه به آمال بدر است، آنگاه به  روانهاي پرهيزآار نيز از اين راه به ماه مي. شوند فراز مي

  .روند شود و نورهاي نجات يافته از خورشيد به بهشت نو مي روند و ماه از نو هالل مي خورشيد مي

 دو ديو ـ جانور بزرگ  بخشي نور، راي از ميان بردن جريان نجاتمجسم شده، ب) شهوت(ماده آه در هيئت ديوآز و آرزو 

آنگاه . آورد آفريند تا فرزندان ديوي را ببلعند و با اين آار، همه انوار بلعيده شده ديوان را در تن آن دو ديو ـ جانور گرد مي مي

نورهايي آه اين دو ديو ـ . آورند نه ـ را پديد ميآميزند و نخستين مرد و زن ـ گهُمرد و ُمرديا اين دو ديو ـ جانور با يكديگر مي

برخالف تفكر زرتشتي آه انسان آفريده . آورد شود و روح آنها را به وجود مي جانور فرو بلعيده بودند، به ايشان منتقل مي

ور در بدن با اهورمزدا براي نبرد با اهريمن است، در تفكر مانوي، انسان آفريده ديوان براي محبوس آردن نور است حبس ن

 فرود  آه از خدايان آفرينش سوم است،» عيساي درخشان«اما . ماند شود و در زندان تن محبوس مي زاد و ولد متكثر مي

در تفكر مانوي . آموزد آند و اينچنين به او دانش مي متوجه مي» مبدأ نور«آيد و روح آدم ـ ِگهمرد ـ آه در غفلت است، به  مي

پيامبراني براي » بهمن بزرگ«. هاي نور را رها آند ت آه آدمي آگاهانه در پرهيزآاري بكوشد و پارهراه رستگاري در اين اس

  .شود آورند و با اين معرفت است آه راه نجات روشن مي فرستد و آنان براي فرزندان انسان معرفت به ارمغان مي انسان مي

  

دوباره ظهور و آرسي داد » عيسي«در اين زمان . شود  ميدر دوره سوم نبرد بزرگ ميان نيروهاي روشني و تاريكي آغاز

آنگاه خداياني آه زمين و آسمان را در . شود گرداند و روح از طريق آگاهي آزاد مي نيكوآار را از بدآار جدا مي: آند برپا مي

ش بزرگ زبانه خواهد آشيد و ريزند و آت آسمانها و زمينها فرو مي. اند، آار خود را رها خواهند آرد نظم آنوني برقرار داشته

آنگاه ماده زنداني خواهد شد و زندان . خواهد رفت آه خود واپسين ايزد نام دارد» بهشت نو«هاي نور آزاد، و به  واپسين پاره

خواهد پيوست و موجودات آن، خدايان و نجات » بهشت روشني«به » بهشت نو«ماده را با سنگي عظيم خواهند پوشانيد و 

  ٤٨.نايل خواهند شد، ديداري آه از آغاز يورش اهريمن ديگر ممكن نشده بود» پدر بزرگي«ديدار يافتگان به 

 و سعي در رهايي آن، تكاليف بسياري براي  با توجه به اين مقدمات و نظر ماني در باره حلول نور در نبات و گياه و انسان،

گزيدگان همگي به ). سماعون(= گزيدگان و نيوشاآان : شدند مانويان به دو گروه تقسيم مي. پيروان اين طريقت وضع شد

شود و  امور ديني اشتغال داشتند و از همسر گزيدن منع شده بودند، زيرا با زاد و ولد، زنداني شدن روح و نور ابدي مي

 آه بخشي اما نيوشاگان. زيرا حيوانات نيز در خود بخشي از نور داشتند. آردند همچنين ازخوردن گوشت نيز خودداري مي

عمده از جامعه مانوي بودند، به منظور تأمين زندگي گزيدگان وظيفه داشتند به آشاورزي و ديگر مشاغل بپردازند و تنها 

بايد در زمره  نيوشاگان پس از مرگ، بنابر اصل تناسخ ـ زادمرد ـ آه مورد قبول ماني بود، مي. يكبار براي ازدواج اجازه داشتند

  .ا امكان رفتن به بهشت نو را بيابندآمدند ت گزيدگان درمي

آيين مزدك . اي حوادث اجتماعي و سياسي شد، ظهور مزدك بود از ديگر مسائلي آه در دوره ساساني سبب ايجاد پاره

رغم ظاهر سياسي، بيشتر جنبشي ديني بود آه البته خواهان اصالحات اجتماعي و اقتصادي و سياسي در نظام  علي

. رشد آرد و موجب بروز برخي تحوالت اجتماعي شد.)  م٤٨٨ ـ ٥٣١(ين آيين درعصر قباد ساساني ا. طبقاتي ساساني بود

  .با آنكه مزدآيان بسان مانويان، به سختي سرآوب شدند، اما در تاريخ ايران از خود آثاري برجاي نهادند

ري از تفكر مانوي و آيين گنوسي اساس تعاليم مزدك بر اعتقادات زرتشتي در دوره ساساني قرارداشت و البته با عناص

 قائل به  مزدك آه خود يك موبد بود، مانند ديگر عقايد رايج زرتشتي، به ثنويت اعتقاد داشت و همچون مانويان،. آميخته بود
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ي و نور قرين آگاه: بر طبق تفكر مزدآيان، در آغاز دو گوهر نور و ظلمت در برابر يكديگر قرار گرفتند. نجات روح از ماده بود

هدف و  معرفت و آردار آن ناشي از قصد و اختيار است، اما صفت شر و ظلمت، جهل و ناداني و اساس آردار آن اتفاقي وبي

جباران و ستمگران، و رفتار قهرآميز . ظلمت مايه همه آردارهاي شر و همچنين حامي موجودات شرور است. آشفته است

، پايان مرحله آميختگي خير و شر، زمان پيروزي نور و روز نجات مزدآيان معتقد بودند. خود وجهي از ظلمت است

اما . ستمديدگان و عدالتخواهان است و اين همان رهايي و نجات است آه در آيين مانوي به شكل ديگري طرح شده بود

د مواهب و آنچه باعث شهرت مزدآيان شده، نظرات عدالتخواهانه ايشان بوده است به اعتقاد پيروان اين فرقه، خداون

نعمتهاي خود را چنان در زمين گسترانيد آه همه بتوانند به تساوي از آن برخوردار باشند و نابرابري ناشي از ظلم انسانها بر 

  . شعار معروف مزدآيان تقسيم عادالنه مال وثروت بود. يكديگر است

  

  

  

 

  اسالم در ايران 

ايرانيان به گواهي سابقه تاريخي خود و تعلق . به ايران زمين استمرحله سوم از سير تاريخي دين در ايران، ورود اسالم 

رغم صورت رسمي دين ساساني آه درآن ثنويت رسميت يافته بود ـ و اعراض از شرك و  خاطر به ديانت توحيدي ـ علي

مبشر مساوات و پرستي و اعتقاد به منجي آخرالزمان و روز رستاخيز، دعوت اسالم را آه اساس آن بر توحيد استوار و  بت

با ورود اسالم به ايران، نظام ظالمانه وطبقاتي ساساني آه در آن، مردم حتي از . عدالت بود، به جان و دل پذيرفتند

دين زرتشتي نيز آه در سير تاريخي خود تحريف و مسخ شده و باطن . ترين حقوق خود محروم بودند، ساقط شد طبيعي

  . از رواج و اعتبار افتاد و راه گسترش سريع اسالم، هموار شد  اصيل آن رو به فراموشي نهاده بود،

شود، آشنايي ايرانيان با ديانت مقدس اسالم، با آمدن مجاهدان مسلمان، از جزيره العرب به ايران  برخالف آنچه تصور مي

  . گردد باز مي) ص(آرم بلكه اين موضوع به پيش از پانزده سال قبل از آن، يعني زمان حيات رسول ا شود، زمين آغاز نمي

اند پس از گذر از  اشاره آرد آه گفته» سلمان فارسي«ترين نمونه به صحابي ايراني پيامبر، يعني  توان به عنوان روشن مي

دانيم آه آاروانياني پيوسته براي تجارت، ميان  جدا از سلمان فارسي، مي. اعتقادات ديگر، سرانجام به اسالم روي آورد

در مدينه ) ص(لعرب ـ و اغلب از يثرب يا مدينه النبي ـ در رفت و آمد بودند و همچنين حكومت الهي پيامبرايران و جزيره ا

از سوي ديگر، هيئتهاي نمايندگي براي ابالغ . استحكام يافت و اعراب مناطق مختلف با اعزام هيئتهايي، به اسالم گرويدند

در همين سال، سفير پيام . آشورهاي بزرگ آن روزگار رهسپارشدند، به سوي )ص(پيام آيين جديد به نمايندگي از پيامبر

خسرو از . ، عبداهللا بن ُحذافه َسْهمي، به دربار خسرو پرويز رسيد و نامه آن حضرت را به امپراتور ايران داد)ص(اسالم

نيز ) ص( و گفتار سفير پيامبرمحتواي پيام آه دعوت به دين نوين اسالم و آزادگي مؤمنان در برابر قدرتهاي بشري بود، و رفتار

آرد ـ برآشفت و نامه آن حضرت را دريد، سپس دستور دستگيري و اعزام فرستاده را، به  همين پيام را منعكس مي

  . حاآم ايراني يمن صادر آرد) يا باذام( به باذان  تيسفون،
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اي نوبنياد مواجه ديدند  انه، خود را با جامعهبراي اجراي اين فرمان، نمايندگاني از جانب يمن عازم مدينه شدند، ولي ناباور

از اين رو با . آرد آه نظام بديعي را در مناسبات انساني بنا نهاده بود و سپاه با ايماني آه تا سر حد جان از آن پاسداري مي

در ) ص(پيامبر اآرم. نداشتند) ص(اي جز ابالغ مفاد آن به پيامبر  آنكه اجراي فرمان را ناممكن دانستند، ولي دست آم چاره

  . پاسخ با تبسمي معنادار از قتل خسروپرويز به دست پسرش شيرويه در شب قبل خبر داد

به يمن و گزارش آنچه ديده و شنيده بودند، با رسيدن خبر از ايران آه مدتي پس از ورود آنها » باذان«مراجعت گروه اعزامي 

به همين سبب، . ان و ديگر فرماندهان ايراني را به اسالم متمايل آردبه باذان رسيد، و تطبيق دقيق زمان آن رويداد، باذ

آسي را ) ص(اين هيئت خواستار ان بودند آه پيامبر. در مدينه اعزام داشت) ص(هيئتي را با هداياي بسياربه نزد رسول خدا

  . نيان و مردم يمن برگزينندبراي آموزش اسالم به جانب يمن گسيل فرمايند و ثانيًا، فرمانرواي مسلماني را براي ايرا

آن حضرت نيز دربرابر، ضمن ارسال هدايايي، حضرت علي عليه السالم را براي آموزش اصول و فروع آيين اسالم به ايرانيان و 

بدين گونه، پيوند مستقيم . مردم يمن اعزام و طي فرماني نيز خود باذان را به عنوان حاآم دولت اسالمي منصوب فرمود

 ٤٩. و ايرانيان، بدون هر درگيري نظامي، نخست از سرزمين يمن آغاز شدميان اسالم

همزمان . به جاي وي منصوب شد» شهربن باذان«باذان وفات يافت و فرزندش ) ص(در اواخر عمر رسول خدا 

ن الوداع ـ در يمن انتشار يافت و برخي از طوايف سست ايما ـ پس از حجه) ص( خبر بيماري پيامبر با اين تحول،

» اسود عنسي«آه انتظار بيماري و مرگ احتمالي پيامبر را نداشتند، ارتداد پيشه آرده و گرد فرد مرتدي بنام 

شهر بن باذان در مقابل آنها دليرانه . آنها پس از تجهيز و تسليح به صنعا مرآز يمن حمله بردند. متمرآز شدند

ما با شهادت او در نبرد و پريشاني ناگهاني سپاه ا. ساخت آرد و ضربات جانكاه بر آنان وارد مي مقاومت مي

همسر شهر بن باذان را به نكاح خود » آزاد« وارد شهر صنعا شد و با تصرف مقر حكومتي، » اسود« ايرانيان 

 .درآورد

 

 

نشيني آرده، و اخبار وقايع را به اطالع  ايرانيان نيز براي تجديد قوا و رسيدن نيروي آمكي از مدينه، عقب 

فرمان حضرتش را مبني بر مقاومت از دو طريق ) ص(چند روز بعد پيك پيامبر. رسانيدند) ص(پيامبر اآرم

 جشيش ـ جانشين اولين سردار  وز، دادويه،آشكار و پنهان به ايرانيان ابالغ فرمود و يك گروه سه نفره ـ فير

  . را براي سرآوب مرتدان به اجرا درآورند) ص(توانند فرمان پيامبر شهيد ايراني گرديدند تا بهر صورت آه مي
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شد  آنها با استفاده از حضور همسر شهر بن باذان، اطالعات الزم را درمورد خانه اسود عنسي ـ آه به سختي حراست مي

با انتشار خبر قتل وي به دست ساير . ند و با زدن نقب به اتاق مخصوص وي، شبانگاه او را به قتل رساندندـ بدست آورد

ايرانياني آه آماده تحريك مردم به شورش بودند، موج عظيمي از طغيان برخاست آه موجب قتل و هزيمت بسياري از ياوران 

شد تا ) ص( برگشت و خبر آن موجب خشنودي فراوان پيامبراوضاع يمن نيز پس از اين حادثه، به حال نخست. اسود شد

وقتي از آن . »عنسي آشته شد و قتل او به دست مبارآي متعلق به يك خانواده مبارك، انجام گرديد«: آنجا آه فرمود

  . فيروز: حضرت پرسيدند چه آسي او را آشت، فرمود

به يمن رسيد و بار ديگر اعراب جاهلي ) ص(رحلت رسول خدا خبر  با اينهمه، مدتي پس از حاآم شدن آرامش آامل بر يمن،

  ! را به انكار نبوت ايشان واداشت

آنان گرد يكي ازياران فيروز به نام قيس جمع شدند، وي فرصت را غنيمت شمرد و سر به شورش برداشت و پرچم ارتداد را 

 را مانع از پيشرفت آار خود ديد، درصدد برآمد آه با اما چون صولت ايرانيان و مخصوصًا هيئت رهبري سه نفره آنها. برافراشت

اي تدارك ديد آه دادويه قرباني آن شد ولي فيروز  گرانه لذا مجلس ميهماني توطئه. نيرنگ آن سه نفر را از سر راه خود بردارد

  . و جشيش توانستند از آن بگريزند

سك، ايرانيان به فرماندهي فيروز قيس را شكست داده و با حمايت برخي از قبايل مؤمن يمني نظير قبيله عقيل و قبيله ع

پس از آنكه وي را در مدينه به حضور ابوبكر بردند، . اسير شد» مهاجرين ابي اميه«متواري ساختند آه سرانجام بدست 

   ٥٠. درگذشت و او را آزاد ساخت آرد، خليفه از او آه قتل دادويه را انكار مي

توان حدس زد آه دست آم از  روي داد، اما مي.  ق٢٢ يا ٢١ساني در حدود سالهاي درست است آه سقوط پادشاهي سا

اي در  اي مهم و پررفت و آمد چون يمن، تا اندازه پانزده سال پيش از آن حضور انبوهي از ايرانيان مسلمان و پرشور در نقطه

عالوه بر اين، هرج و مرج . اند، مؤثر بوده است ذشتهگ ابالغ پيام اسالم به گروهي از ايرانيان آه براي تجارت ناچار از يمن مي

حاآم بر نظام ساساني آه با شورشهاي پي در پي داخلي ورقابت خونين درون دربار همراه بود، موقعيت مناسبي فراهم 

ان دعوت اسالم در مي. آورد تا ايرانيان مقيم يمن نيز بتوانند براي ترويج اسالم به جانب ميهن خويش روان شوند مي

گمان بسيار مؤثر  هموطنان ستم آشيده و سرخورده از قيامهاي ناآام، چون خيزش مزدآيان و شورش بهرام چوبين، بي

  . بوده است

العرب پراآنده بودند، مخاطباني بس مستعد  همچنين گروهي از مزدآيان و شورشيهاي فراري از ايران آه در سراسر جزيره

شدند و همانها بودند آه در جريان جنگ با سپاه ساساني، وظيفه راهنما  حسوب ميبراي مبلغان مسلمان عرب و ايراني م

توان دريافت آه بيميلي سربازان ايراني به نبرد با  بنابراين، به سهولت مي. و مشاور را براي مجاهدان مسلمان بجا آوردند

پايان با امپراتوري روم مربوط  جنگهاي بيمسلمانان، آه برخي مورخان معاصر آن را به سختي معيشت و سرخوردگي آنها از 

بخش اسالم بوده است آه  اند، شايد در درجه اول، ناشي از شناختي اجمالي و پيشين از پيام آسماني و رهايي دانسته

آنچه همه مورخان قديم در آثار برجاي . امواج تبليغات آن، دست آم جنوب و غرب ايران را طي حدود يك دهه، درنورديده بود

گرايش ايرانيان به . الفتوح ـ و فرار يزدگرد سوم است انده خود بر آن اتفاق دارند، فتح سريع ايران پس از جنگ نهاوند ـ فتحم

شكني ايرانيان نسبت به نظام و آيين اجدادي تعبير شده است؛  اسالم، نزد برخي از نويسندگان به سست عهدي و پيمان

معه طبقاتي ساساني آه ايرانيان از آن به ستوه آمده بودند، مورد توجه قرار نگرفته حال آنكه در اين نظريه، ظلم و ستم جا

  . است
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حكيم ابوالقاسم فردوسي نيز در شاهنامه از قول سرداران ساساني، حادثه فتح ايران را به افول اختر پادشاهي و به 

توانست مانع از  تقدير تاريخي، هيچ نيرويي نميسرآمدن دوران سلطنت و اشرافيت و طلوع اختر اسالم تعبير آرده آه بنابر 

 عالوه بر اين، آنچه بر بيان مضامين مكاتبات ميان سردار لشكر اسالم، سعد بن ابي وقاص، و سپهدار ٥١.تحقق آن شود

 زيرا آند؛  رستم فرخزاد، به نظم آورده، به خوبي راز فراگيري پيام اسالم را در ايران پهناور آن عصر تبيين مي ساساني،

ازسويي بر تأآيد اسالم به فرو ريختن ارآان نظام اشرافي و طبقاتي و يكساني تمام بندگان خدا و اصالت عدل و قسط و 

آند و از سوي ديگر، بر اعتقاد راسخ ساسانيان به حفظ نظام طبقاتي و امتيازات  برادري و برابري انسانها اشاره مي

  . دهد با ساير طبقات مردم گواهي مياشرافي خويش و تفاوت گوهر و تبار آنها 

تحوالت وسيع اعتقادي و اجتماعي آه در بدو ورود اسالم به ايران روي داد، چنان بديع و عميق بود آه يكباره هرگونه تصور 

نظام آهن، ناگهان فرو ريخت و همزمان با آن، لغو آليه امتيازات طبقاتي آه جامعه . بازگشت به گذشته را منتفي ساخت

وران و عامه مردم تقسيم آرده بود، همگان را   سپاهيان، و دهگانان، پيشه ان عهد ساساني را به شاهزادگان، روحانيان،اير

  . در برابر قانون الهي اسالم يكسان انگاشت

خاندان . هاي اشرافي و فقير از ميان رفت و شكل طبقاتي شهر و نحوه شهرسازي بكلي دگرگون شد در شهرها نيز محله

معيت ساساني آه قرنها به عنوان طبقه عاليه به مصرف سود حاصل از دسترنج ديگران خو آرده بودند، بدين سبب در پرج

پروري ناشي از ناز و نعمت اشرافي، حتي از تأمين   به دليل تن انجام مشاغل توليدي و خدماتي مهارتي نداشتند و نيز،

   ٥٢.زندگي روزمره خود بازمانده بودند

 اشرافيت بني ساسان، روستازادگاني دانشمند و بلند همت ظهور آردند آه در آسمان تاريخ ايران پس از مقارن زوال

اسالم، چون ستارگاني تابناك درخشيدند و فروغ آنها حتي از پهنه اين مرز و بوم و محدوده آن عصر نيز فراتر رفت و وسعتي 

  . جهاني و استمراري جاودان يافت

ز نقاط دوردست اخذ شده بود و آهنگي خوش داشت و هيچكس از حق آموزش يا فراگيري آن برخوردار زبان ويژه دربار آه ا

طبقه عموميت يافت و رفته رفته جايگزين زبان پهلوي  اي بي نبود ـ زبان دري ـ مانند ديگر امتيازات اشرافي، در جامعه

ترين ادبيات جهان پيوندي  درآميخت و با يكي از غنياين زبان به سبب تماس نزديك با اسالم، با زبان عربي . ساساني شد

ترين ادبيات تاريخ قرار داد آه نه تنها  همين زبان غني، ايران پس از اسالم را جايگاه ظهور يكي از درخشان. عميق يافت

  . آيد هاي رفيع ادبيات جهان به شمار مي شود، بلكه يكي از قله نقطه اوج ادبيات قوم ايراني شناخته مي

اي ادبيات اسالمي، حامل معارف و معاني فلسفي، آالمي، عرفاني و اخالقي اسالمي بوده  دبيات ايران به عنوان گونها

اي  است و به منزله زبان دوم عالم اسالم، در آسياي صغير و آسياي ميانه و هند و هندوچين و چين و خاور دور جايگاه ويژه

 مسلمانان هند و پاآستان وضو  ل از شكوفايي ادبيات ايران اسالمي،هنوز هم پس از گذشت بيش از هزار سا. داشت

در آسياي مرآزي، جمله . پردازند گيرند و رو به قبله و با ترتيب خاصي به قرائت متون منظوم و منثور فارسي مي مي

هاي مساجد چين و هند  آتيبه. برند نام مي» حضرت«ستارگان ادبيات دري را از اولياء دين محسوب آرده و آنان را با قلب 

  . مزين به اشعار فارسي است

نه تنها در عرصه شعر و ادب، آه در زمينه علم و حكمت نيز با رفع قوانين ستمگرانه پيشين درباره خواندن و نوشتن، و از آن 

اي در ايران  سابقه بود، شكوفايي علمي آامًال بي) ص(آه مورد تأآيد فراوان پيامبر اسالم» آسب علم«مهمتر با وجوب 

  . اسالمي روي داد
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در زمينه علوم . اين شكوفايي در حول محور علوم و معارف ديني نيز روي داد و اندك اندك به ديگر علوم و فنون تسّري يافت

قرآني، آوشش ايرانيان به آنجا رسيد آه چهار تن از قاريان هفتگانه مشهور قرآن آه همگي مآخذ قرائت مسلمين محسوب 

و ) ص(در تفسير قران مجيد نيز گذشته از صحابه پيامبر اآرم. عاصم، نافع، ابن آثير و نسائي: ايراني بودندشدند،  مي

تابعين و شاگردان مستقيم با با واسطه آنها، سه نفر از مشاهير يعني مقاتل بن سليمان، سليمان بن مهران اعمش، 

آسب فيض ) ع(نيز آه مستقيمًا از محضر ائمه معصومينمفسران بزرگ ديگري . اند يحيي بن زياد فراء، ايراني بوده

يونس بن عبدالرحمن،  آردند، از ميان ايران برخاستند و در آن ميان نام آساني چون ابوحمزه ثمالي، ابوبصير اسدي،  مي

ز حسين بن سعيد اهوازي، علي بن مهزيار اهوازي، محمد بن خالد برتسي قمي، فضل بن شاذان نيشابوري چشمگيرتر ا

  . ديگران است

تفسير علي بن ابراهيم قمي، : ديگر مفسران بزرگ ايراني آه به مذهب تشيع معتقد بودند، تفاسير گرانقدري پديد آوردند

 التبيان از شيخ طوسي، مجمع البيان ازفضل بن حسن طبرسي،  تفسير عباشي از محمد بن مسعود عياشي سمرقندي،

 تفسير منهج الصادقين از مال   مال محسن فيض آاشاني، تفسير سيد حيدر آملي،تفسير ابوالفتوح رازي، تفسير صافي از

  . اهللا آاشاني، تفسير سيد عبداهللا ُشّبر، تفسير البرهان از سيد هاشيم بحراني، مشهورتر از ديگران هستند فتح

 محمود بن  يان محمد بن جرير طبري،اي در حوزه تفسير قرآن، جاودانه شدند آه از آن م در مذهب تسنن نيز ايرانيان بلندآوازه

  . آورترند  نظام نيشابوري، رشيدالدين ميبدي، قاضي بيضاوي نام عمر زمخشري، امام فخر رازي،

شش آتاب » صحاح ستـّه«در قلمرو علم حديث نيز ايرانيان بر ديگر اقوام اسالمي پيشي گرفتند، به طوري آه همه مؤلفان 

مسلم بن حجاج نيشابوري، محمد بن اسماعيل بخاري، ترمذي، ابوعبدالرحمن : بودندعمده اهل سنت در حديث، ايراني 

، چهار آتاب اصلي حديث در شيعه نيز »آتب اربعه«همچنين همه مؤلفان . نسائي، ابوداوود سجستاني و ابن ماجه قزويني

  محمد بن يعقوب آليني، شيخ صدوق قمي، شيخ طوسي : ايراني بودند

 سّالر ديلمي، ابن حمزه  نيز بجز اصحاب ائمه معصومين آه ذآر آنها در تاريخ به تفصيل آمده است،در قلمرو فقه شيعه 

 بهاءالدين اصفهاني،  مقدس اردبيلي، محقق سبزواري، محقق خوانساري، آقا جمال خوانساري،: طوسي و از معاصران

، آخوند خراساني و ميرزا حسين نائيني وحيد بهبهاني، سيد مهدي بحرالعلوم، شيخ مرتضي انصاري، ميرزاي شيرازي

چنانكه در حوزه فقه اهل سنت نيز ابوحنيفه پيشواي مذهب حنفي، ليث بن سعد اصفهاني، عبداهللا بن مبارك . نامورند

 .مروزي شهرت عام دارند

 

  

آثار با آنكه برخي از ايرانيان بعدها، به ويژه در قرون اوليه خالفت عباسي، به هجو اعراب پرداختند و 

، را براي خرد آردن روحيه اعراب هوادار »نهضت شعوبيه«متعددي در طعن عرب نوشتند، و 

با اينهمه ايرانيان به زبان عربي به عنوان زبان قرآن و دين مقدس خود ـ نه به . اميه پديد آوردند بني

ولغت و معاني و منزله زبان محاوره و مادري خويش ـ با احترام نگريستند و ثمره تالش آنها در نحو 

بيان زبان عربي و استخراج قواعد و تدوين آنها چندان مؤثر بوده آه آسمان ادبيات عرب پر از 

آوران از عمده مشاهير ايراني در تحقيقات و آفرينشهاي ادبيات  اين نام. ستارگان تابناك ايراني است

يده معمر بن المثّني، سعدان بن يونس بن حبيب، ابوعب: اند عرب، به عنوان زبان قرآن، به شمار آمده

 فّراء، ابن االنباري، ابواسحاق زجاج، ابوعلي   علي بن حمزه آسائي، مبارك، سيبويه، اخفش،
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فارسي، عبدالقاهر جرجاني، خنف احمر، ابوحاتم سيستاني، ابن سّكيت اهوازي، ابن قتيبه 

حسن سيرافي، ابوبكر دينوري، ابوبكر خياط سمرقندي، حسين بن عبداهللا سيرافي، يوسف بن 

خوارزمي، ابن خالويه همداني، ابومسلم اصفهاني، محمد بن عمران مرزباني، صاحب بن عّباد 

الدين شيرازي، تفتازاني، ميرسيد شريف  طالقاني، ميداني نيشابوري، سّكاآي خوارزي، قطب

  . جرجاني، جوهري نيشابوري، راغب اصفهاني، فيروزآبادي

متكلمان ايراني شيعي از عصر ائمه . ان هم در علم آالم و هم در فلسفه درخشش خاص داشتنددر علوم عقلي نيز ايراني

هشام بن سالم جوزجاني، فضل بن سهل نوبخت، فضل بن : اند، از آن جمله  تا قرن نهم هجري فراوان بوده) ع(معصومين 

دي، ابوعلي مسكويه، خواجه نصير شاذان نيشابوري، محمد بن عبداهللا جرجاني، ابن قبه رازي، ابوالحسن سوسنگر

ترين آنان تا قرن  اي برخاستند آه مهم در ميان متكلمان اهل تسنن نيز ايرانيان بلندآوازه.  مال عبدالرزاق الهيجي طوسي،

، عمرو بن عبيد، احمد بن يحيي بن اسحاق راوندي، ابن المنجم، ابوالقاسم )نّظام(ابراهيم بن سّيار : ششم از اين قرارند

بي بلخي، ابوعلي ُجّبائي، ابوهاشم ُجّبائي، ابومنصور ماتريدي، ابن فورك اصفهاني، ابواسحق اسفرايني، ابواسحق آع

  . شيرازي، امام الحرمين جويني، امام محمد غزالي، فخرالدين رازي، محمد شهرستاني

ل انجاميد، هزاران آتاب علمي، به طو.  ق٣٧٥ تا ١٢٥در نهضت ترجمه آتب غيرعربي آه به مدت دويست و پنجاه سال از 

برخي از مترجمان .  سرياني، سنسكريت، پهلوي و چند زبان ديگر به عربي ترجمه شد فني و حكمي از زبانهاي يوناني،

ابن مقفع، ابوسهل فضل بن : نامدار اين عهد از خاندانهاي ايراني بودند آه به ترجمه پرداختند، از جمله مشهورترين آنها

 جبله بن سالم، اسحق بن يزيد،  ن موسي نوبختي، موسي بن خالد، يوسف بن خالد، حسن بن سهل،نوبخت، حسن ب

محمد بن جهم برمكي، هشام بن القاسم، موسي بن عيسي الكسروي، زاوديه بن شاهويه اصفهاني، محمد بن بهرام 

  . علياصفهاني، بهرام بن مردانشاه، عمروبن الفرخان، صالح بن عبدالرحمان، عبداهللا بن 

 بسياري از ايرانيان در فهم و تطبيق فلسفه با اصول و مباني اعتقادي اسالم آوشش فراوان مبذول  با ترجمه آثار فلسفي،

داشتند و سرانجام مكاتبي پديد آوردند آه فلسفه يوناني را به حكمت عقلي پذيرفتني در عالم اسالم، تبديل آرد و توسعه 

ابوزيد بلخي، : توان نام برد رجال فلسفه اسالمي آه از ايران برخاستند اين آسان را مياز زمره مشهورترين . وغنا بخشيد

ابومعشر بلخي، ابوالعباس سرخسي، ابواسحق قويري، ابويحيي مرزوي، ابوالعباس ايرانشهري، محمد بن زآرياي رازي، 

ابوسليمان محمد  ي، ابوالوفاء بوزجاني،ابونصر فارابي، ابوالحسن علي زنجاني، ابواحمد مهرجاني عوفي، ابن مسكويه راز

 ابوعلي سينا،  سجستاني، ابوالحسن عامري نيشابوري، ابوالخير حسن بن سّوار، ابو عبداهللا ناتلي، ابوريحان بيروني،

 ابوالحسن انباري،  ابوعبداهللا فقيه معصومي، ابوالحسن بهمنيار مرزبان، ابوعبيد عبدالواحد جوزجاني، ابن زيله اصفهاني،

الدين منحمد ايالقي، محمد بن ابي طاهر طبسي،   عمر بن ابراهيم خيامي نيشابوري، شرف ابوالعباس لوآري مروي،

الدين ابوالفتوح گيالني، صدرالدين ابوعلي سرخسي، مجدالدين جيلي، ابن سهالن ساوجي، ابن الصالح، محمد بن  افضل

، فريدالدين )باباافضل(الدين ترقي آاشاني  ، افضل)خ اشراقشي(الدين سهرودي  عبدالسالم انصاري مارديني، شيخ شهاب

الدين آاتبي قزويني، ابن  اشرالدين ابهري، نجم الدين خسروشاهي، خواجه نصيرالدين طوسي، داماد نيشابوري، شمس

، الدين گوشكناري الدين قاضي عضدالدين ايجي، مالسعد تفتازاني، ميرسعيد شريف جرجاني، محي ميثم بحراني، قطب

الدين دواني، مالعلي قوشچي،  الدين آربالي، صدرالدين دشتكي، جالل  قوام ، سعدالدين دواني،)بقال(خواجه حسن شاه 

الدين محمود شيرازي، مالحسين الهي  الدين ميبدي يزدي، جمال الدين منصور دشتكي، محمد نيريزي، قاضي آمال غياث

الدين ترآه، ميرمحمد باقر داماد  لدين محمد بن خفري شيرازي، افضلا اردبيلي، مال عبداهللا يزدي، فاضل باغنوي، شمس

، )مالصدرا(، ميرزا رفيعا نائيني، محمد بن ابراهيم شيرازي )ميرفندرسكي(، ميرابوالقاسم فندرسكي )ميرداماد(

ًا عالوه بر اين گروه آه تعدادي از حكماي ايراني تا اواسط دوره صفويه هستند، غالب). مالشمس(الدين گيالني  شمس
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اند و تقريبًا با چند استثناء صاحب آثار ديني معقول به  فلسفه، در آالم، فقه، رياضيات، طب و نجوم و موسيقي سرآمد بوده

 .توان مالحظه آرد همين آيفيت را در سلسله حكماي بعد از آنها نيز مي. اند شمار آمده

ر عالم اسالم پديد آورده است، رجال ايراني در معارف ذوقي و شهودي نيز آه حوزه عرفان و تصوف را د

حسن بصري، ابراهيم ادهم : شماريم آورند و از اهم آن بزرگان مكاتب گوناگون، اينان را برمي مشهوري نام

، سهل بن عبداهللا )نهاوندي(بلخي، شقيق بلخي، معروف بن فيروز آرخي، بايزيد بسطامي، جنيد بغدادي 

 ابوالفضل سرخسي،  بوبكر شبلي، ابوعلي رودباري، ابونصرسراج طوسي،تستري، حسين بن منظور حالج، ا

ابوسعيد ابوالخير، ابوعلي دقاق نيشابوري،  ابوعبداهللا رودباري، ابوطالب مكي، شيخ ابوالحسن خرقاني،

ابوالحسين هجويري، خواجه عبداهللا انصاري، امام محمد غزالي، احمد غزالي، عين القضاة همداني، سنايي 

الدين آبراي خوارزمي، عطار   شيخ روزبهان َبقـْلي شيرازي، نجم  احمد جامي، عبدالقادر گيالني،غزنوي،

  ، فخرالدين عراقي همداني،)موسوي(الدين محمد بلخي   جالل الدين سهروردي، نيشابوري، شيخ شهاب

اهللا ولي،  متالدين محمد حافظ شيرازي، شاه نع  شمس الدين سعدي شيرازي، عالءالدوله سمناني، مصلح

الدين محمد الهيجي نوربخشي، عبدالرحمن  الدين علي ترآه اصفهاني، شيخ محمود شبستري، شمس صائن

 .جامي

 

 

ضور دين موجب تحولي عميق و گشايش بابي جديد  در هنرهاي مستظرفه نيز ح گذشته از ذوقيات نظري،

داند، لذا هنر  از آنجا آه اسالم، توحيد حقيقي را عين تنزيه ذات اقدس پروردگار از هرگونه تشبيه مي. شد

سازي مادي ـ آنگونه آه در هنر مغرب زمين روي داد ـ به سوي تجريد  متعالي اسالمي نيز با پرهيز از شبيه

اي در برابر ملكوت  ز جهان آفرينش به دست داد آه هر شيئي و امري به منزله آيينهمعطوف شد و روايتي ا

هنر اسالمي در شعر وموسيقي و در معماري و نگارگري . تلقي شد و انوار جمال مطلق الهي را منعكس آرد

  . شود بخش است و او را از عالم مادي به جهان مينوي و معنوي رهنمون مي براي هر مخاطبي تعالي

ترين  ترين مرتبه نگارگري با قرآن مجيد، عالي نشيني تذهيب به عنوان عالي تناسبات رمزي و عناوين ديني در نگارگري، هم

نمونه معماري در مساجد اسالمي و تسّري معماري مسجد به تمام بناهاي اسالمي ـ اعم از بازار، پل، حمام و اماآن 

همچنين نواي . شود انها، يا اماآن خصوصي ـ آه منازل افراد محسوب ميمسكوني عمومي مانند آاروانسراها و بيمارست
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موسيقي مقامي آه درعناوين متعدد خود آشكارا صبغه مذهبي دارد، گواه اين معناست آه هنري ديگر، ساحتي ديگر 

  .آشد دهد و نظر را از خاك به آسمان مي فراروي بشر قرار مي

هر چند حمله مغول و . يكي پيش از حمله مغول و ديگري پس ازآن: ن روي داداينهمه تحول در دو مقطع اساسي در ايرا

سپس تاتار امري سياسي و نظامي است، ولي مقارنت آن با گسترش تشيع در ايران و نهضتهاي شيسعي سربداران، 

  . آند پررنگ ميمرعشيان و حروفيه و سپس استقرار صفويان بر سراسر خاك ايران، وجه مذهبي تحوالت تاريخي را بسيار 

اند و  نشين بوده با آنكه تشيع از آغاز درايران حضور داشت و مناطقي چون شوشتر، قم، آاشان، ري و سبزوار آشكار شيعه

اند، ولي به دليل تعصب سخت غزنويان، به ويژه  داشته محسوب مي) ص(عموم ايرانيان نيز خود را از محبان خاندان پيامبر

 به تحريك خلفاي بني عباس ـ تشيع عمدتًا به گونه زيرزميني به حيات خود ادامه داد و  يان ـسلطان محمود و سپس سلجوق

هاي  قرار گرفت البته قيام علويان در طبرستان و آنچه به صورت بروز نشانه» تقيه«زير پوشش ) ع(تحت تعليم ائمه معصومين

نك وزير، سوزاندن آتابخانه عظيم ري روي داد اي از تشيع مثًال مهجور ساختن فردوسي طوسي، آشتن حس سرآوب شده

با حمله مغول و فروپاشي نظامهاي . اي از مقوله حادثه عظيمي بود آه از دوران صفويه تا زمان حاضر را رقم زده است شمه

. عالوه بر نهضتهاي سياسي ضدمغول، نهضت علم شيعه نيز در ايران اوج گرفت. پيشين، براي شيعه مجالي به دست آمد

  . واجه نصيرالدين طوسي به مقام وزارت هالآو رسيد و شهر مراغه را به بزرگترين مرآز علمي و ديني وقت تبديل آردخ

در آغاز همين نهضت فراگيري تشيع بود آه . غازان خان و سپس سلطان محمد خدابنده اسالم آورد و به شيعه گرويدند

ـ رشته اصلي تسلسل همگي آنها ـ در جانبداري از ) ع(ين علياميرالمؤمن» واليت«با » متصوفه«هاي گوناگون  سلسله

هر چند قيامهاي ضد سلطه سربداران، مرعشيان و مشعشيان . تشيع جسارت ورزيدند و حتي برخي سخت پايداري آردند

هاي متصوفه شيعي مذهب انجام يافته بود، ولي آمال آن در نهضت متصوفه  و حروفيان نيز به همت همين سلسله

  . الدين اردبيلي و قيام نواده سيزده ساله او ـ شاه اسماعيل صفوي ـ ظاهر شد ه شيخ صفيسلسل

توان ايران اسالمي و تاريخ فرهنگ و تمدن اين مرز و بوم پس از  پيدايش صفويه و ايران عهد صفوي به بعد را تا حدودي مي

مسلمان، دلزدگي از آيين مندرس و روي آوردن به زيرا همانگونه آه پيش از ورود مجاهدان . استقرار اسالم مقايسه آرد

اديان جديد بودايي و مسيحي و ظهور فرقههاي زرواني و مزدآي و رواج مانوّيت، موجب آمادگي ذهني جامعه براي پذيرش 

 آيين جديد بود، در ايران ماقبل عصر صفوي نيز سرخوردگي از دستگاه رسمي روحانيت اهل تسنن آه آامًال در خدمت خلفا

شناختند، و ضعف و زبوني آامل اولياء  مسلمانان مي» ابواالمر«و » اميرالمؤمنين«اينها خلفا را . و حكام قرار داشت، مؤثر بود

در برابر يورش مغول و تاتار آه به نابودي حرث و نسل و ميراث تاريخي ايرانيان انجاميد، با توجه به » اهللا سالطين ظل«امور و 

نقالبي ـ از فعاليتهاي فداييان اسماعيلي گرفته تا جنبشهاي گسترده شيعيان دوازده امامي سربدار حرآت متقابل شيعيان ا

  . و مرعشي ـ زمينه و موقعيتي مناسب پديد آورد

آساي فرهنگ و هنر و علوم و ايران  ظهور فرهنگ و هنر و علم و حكمت شكوفاي شيعي دردوران صفويه با درخشش برق

رسد و حكايت از ايمان عميقي دارد آه در ضمير مستعد مردم ريشه دوانيده و به بار   به نظر ميصدر اسالم قابل مقايسه

عالمان و حكيمان و عارفان و اديبان و هنرمندان برجسته شيعي در عصر صفوي، آه ازطبقات گوناگون . نشسته بود

چنين بوده است آه در همراهي و نزديكي نام . اجتماعي برخاسته بودند، سير اين معارف را در تاريخ تشيع به اوج رسانيدند

اسالم و ايران، زبان فارسي، زبان دوم عالم اسالم شد و از خاور دور تا بوسني و هرزگوين، شارحان متون نظم و نثر 

  . ها بوده و همچنان هستند فارسي، علماي ديني آن خطه
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  نوشتها  پي

. MDP ,Tome XI .V و همچنين ٦١ـ٦٢، ص ١٣٧٠دانشگاهي، تهران، يوسف مجيدزاده، تاريخ و تمدن ايالم، مرآز نشر . ١

Scheil ,Paris ,١٩٩١ .   

  . ، سرود آفرينش١٢ريگ ودا، مانداالي دهم سرود . ٢

٣ .Bogaz-Koiمحلي در آسياي صغير  .  

 ـ Harvispagahا صفت توان ب اين صفت وارونا را مي. اند بسياري از محققين اهورمزداي ايراني را با وارونا مقايسه آرده. ٤

  .  اهورمزدا مقايسه آرد عليم يا همه آگاه ـ

  . ٤٢ريگ ودا، مانداالي چهارم، سرود . ٥

  . ميترا سانسكريت، ميثر اوستايي و مهرفارسي. ٦

  . ٧٠ريگ ودا، مانداالي پنجم، سرود . ٧

  . ٧٢ريگ ودا، مانداالي پنجم، سرود . ٨

  . اوستا، مهر يشت، بند دوم. ٩

  . ١٤٥ا، مهر يشت، بند اوست. ١٠

) اوستايي گاثا(گاهان . ها، ونديداد، ويسپرد و خرده اوستا ها، يشت يسن: اوستاي موجود شامل پنج قسمت است. ١١

گاهان خود به پنج بخش تقسيم . ها قرار دارد  سرود است آه در ميان يسن١٧ترين بخش از اوستا و مشتمل بر  قديمي

ها نيز به انضمام  يسن. شود ناميده مي» ها«و به فارسي » هات«است آه به پهلوي شود و هر بخش داراي فصولي  مي

به معناي ستايش و نيايش است و با آلمه جشن و ايزد مناسبت » يسن«آلمه .  سرود است٧٢سرودهاي گاهاني شامل 

راوستاي موجود د. ها آه خود بخشي از اوستاست با اين آلمه مناسبت دارد»يشت«همچنين . لفظي و معنوي دارد

ونديداد نيز بخشي از اوستاي موجود و به . بيست و يك يشت وجود دارد آه عمومًا در ستايش خدايان قديم ايراني است

ست و بيشتر ناظر بر قوانين شريعت زرتشتي است آه به سبب تحريفات و حتي اشتباهات زباني »قانون ضد ديوها«معني 

ها اقتباس شده است و خرده اوستا نيز  ويسپرد هم بيشتر مطالب آن از يسن. داز متون متأخر زرتشتي بايد محسوب شو

  . شود اي از ادعيه زرتشتي است آه در هنگام مراسم عبادي خوانده مي مجموعه

  . ١اوستا، مهر يشت بند . ١٢

  . ٦اوستا، مهر يشت بند . ١٣

  . ١٠ سرود  ريگ ودا، مانداالي اول،. ١٤
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١٥ .Dumezil ,G .les dieux des Indo-europeens .Paris ,١٩٥٣   

  . ١١، بند ٤٦اوستا، يسن . ١٦

اصل اين آلمه در زبان سانسكريت به معني مقدس، . آاهنان ايراني مخالف زرتشت بودند) Kaviاوستايي (ها »آوي«. ١٧

دند صورت شاعرو سرودگوي است و عمل نيايش و ستايش ايزدان با راهنمايي ايشان آه ملهم از الهامات غيبي بو

از آنجا آه زرتشت با مراسم عبادي مرسوم و عمل قرباني و نوشيدن مسكرات مخالفت ورزيد، ايشان نيز به . گرفت مي

  . دشمني وي برخاستند و نماد پيشوايان ديويسنا شدند

به معناي » ْلپهآ«اين آلمه مأخوذاز آلمه . نيز نام گروهي از پيشوايان ديويسنا بود) Karpan: اوستايي (ها »آرپن«. ١٨

ايشان نيز مجري آداب ورسوم مذهبي و عمل قرباني بودند آه در تفكر زرتشتي از جمله . رسومات مذهبي است

  . آنندگان هستند گمراه

همه مردم اعم از پارسا و . اوستايي پلي است آه در ايرانويچ به ميان جهان، بر قله آوه دائيتي واقع است(چينودپل . ١٩

اي  گذرند آه به هنگام گذر پارسايان پهن خواهد شد و هنگام عبور بدآاران بسان تيغ نيزه ، از اين پل ميبدآارپس از مرگ

رسند و بدآاران به دوزخ آه در زير آن قرار دارد، فرو  نيكوآاران به هدايت ايزدان از آن عبور آرده و به بهشت مي. خواهد بود

  . افتند مي

  . ١١بند . ٤٦اوستا، يسنا . ٢٠

 اوستايي در سانسكريت mazda به معني مولي وسرور است و مزدا asura اوستايي در سانسكريت ahuraاهور . ٢١

medha دهد مي» سرور دانا«يا » ولي حكيم« به معني دانا و حكيم است و در ترآيب معناي .  

  . ١ـ٧، بند ٤٤اوستا، يسنا . ٢٢

لي اهورمزداست و اهريمن به معني مينوي نابودگر و ستيزگر و سپند مينو به معني مينوي مقدس و برترين تج. ٢٤ و ٢٣

  . رود دشمن است و سرآرده ديوان بشمار مي

  . اند ، در دوران متأخردر تفسيراوستا اين دو مينو را با اهورمزدا و اهريمن يكي گرفته٢، بند ٤٥اوستا، يسنا . ٢٥

  . پردازد مختلف آفرينش و فرجام نهايي و رستاخيز ميهاي  از متون فارسي ميانه ـ پهلوي ـ آه به بيان دوره. ٢٦

  . بندهش بخش يازدهم. ٢٧

  . ٨، بند ٣١اوستا، يسنا . ٢٨

  . ٧، بند ٣١اوستا، يسنا . ٢٩

  . ١٢، بند ٤٦اوستا، يسنا . ٣٠
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  . بندهش، بخش يازدهم. ٣١

ودان زرتشت صورت خواهد فرشكرد به معناي نوسازي و آامل سازي جهان است آه در پايان جهان بوسيله موع. ٣٢

  . پذيرفت

  . ٤، بند ٣٠اوستا، يسنا . ٣٣

  . بندهش، بخش نخست. ٣٤

  . بندهش، بخش نخست. ٣٥

  . بندهش، بخش نخست. ٣٦

.  از جمله دعاهاي مهم زرتشتي استahunavar و در پهلوي ahuna vairyaدعاي اهونور در اوستايي اهونه وئيريه . ٣٧

دعاي اهونور .  اهورمزدا تا به مقابله با اهريمن رود و عاقبت آار را به اهريمن بنمايانداهونور همچون سالحي است براي

بيست و يك آلمه است و درآغاز و انجام بسياري از بخشهاي اوستا آمده ودر بيشتر متون پهلوي از اهميت آن سخن رفته 

بسوخت با دعاي اهونور، چنان ] يمناهر[مرا ] زرتشت[او «درخصوص اين دعا چنين آمده است » ارت يشت«است در 

و آسي آه دراين جهان « چنين آمده است ٦، بند ١٩و يا در يسنا . »اي سالحي آه مانند سنگي است به بزرگي خانه

زمزمه آند، يا در حال زمزمه ] آنرا[مادي، اي سپيتمان زرتشت، اين قطعه اهونور را به ياد سپرد، يا در حال به خاطر سپردن 

(= ايد يا ُسريان، ستايش آند، من آه اهورمزدا هستم، روانش را سه بار از فراز پل چينود به بهترين زندگي آردن، بسر

  . »به بهترين راستي، به بهترين روشنائيها، گذر خواهم داد) بهشت

  . بندهش، بخش دوم. ٣٨

  . ٨٧اوستا، فروردين يشت، بند . ٣٩

  .  بخش هيجدهم بندهش،. ٤٠

  .  به معناي پروراننده تقوي و فضيلتusidar پهلوي uxdyat-opotaاوستايي . ٤١

  .  به معني پروراننده نمازusidarmah پهلوي uxsyat-nomahاوستايي . ٤٢

  .  به معني نجات بخش و يا سودرسانsosyans پهلوي saosiyantsاوستايي . ٤٣

   Kent R.G :Old Persian ,Newآتيبه داريوش در تخت جمشيد . ٤٤

  …  ست بر سر گرفتز روز بال

  آتيبه داريوش در شوش . ٤٥

٤٦ .Boyce M :A reader in Manichaean Middle Persian and Parthian ,Acta Iranica Vol.٢٩, ٩ .  
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 آه صفت نسبي ig و خاتمه yoma اوستايي Jam به معني مذآر و بنحو اعم انسان و Narنرجميك مرآب ازدو جزء . ٤٧

  . م با خواهرش توامان بود ماني نيزبه همزاد خويش عنوان نرجميك داده استبه علت آنكه ج. سازد مي

  . ٩١ـ٨٤، ص ١٣٧٥مهراد بهار، اديان آسيايي، نشر چشمه، تهران، : به نقل از. ٤٨

  . اطلس جهان اسالم. ك.ر. اند باقي مانده) زيدي(مردم يمن از آن زمان تاآنون بر مذهب شيعه . ٤٩

سوم، / تاريخ آامل ابن اثير، برگردان دآترمحمد حسين روحاني، ج. ك.ان يمن و حوادث پس از آن ردرخصوص ايمان ايراني. ٥٠

  . ١١٣٨ـ١١٤٤دوم، ص / و همچنين تاريخ بلعمي، تصميح بهار، ج١٠١٧ و ص ١٠٦١ـ١٠٦٢

  بدانست رستم شمار سپهر. ٥١

  ستاره شهر بود با داد و مهر 

  همي گفت آاين رزم را روي نيست

   بدين جوي نيست ره آب شاهان

  بياورد صالب و اخترگرفت

  ز روز بالست بر سر گرفت 

  آه اين خانه از پادشاهي تهي است

  نه هنگام فيروزي و فرهي است 

  ز چارم همي بنگر و آفتاب

  آزين جنگ ما را بد آيد شتاب 

  ز بهرام و زهره است ما را گزند

  نشايد گذشتن ز چرخ بلند 

  : و يا 

  بدياگرسعد با تاج شاهان 

  مرا رزم و بزم وي آسان بدي 

  وليكن چو بذر اختر بي وفاست

  چه گويم آه امروز روز بالست 

  مرا گر محمد بود پيشرو

  ز دين آهن ميرم اين دين نود 

  .٢٧٩ـ٣٨٩، ص ١٣٦٤اول، اميرآبير، / آدام متز، تمدن اسالمي در قرن چهارم هجري، ترجمه عليرضا ذآاوتي قراگزلو، ج. ٥٢


