
Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

1 
 

مذھبى ايران در آستانه ظھور اسالم, اوضاع سیاسى

(*)دكتر حسین مفتخرى  

   فصلنامه تاریخ اسالم ، شماره:  منبع

 ................................................................................................................... 

تحقیق پیرامون چگونگى و چرايى گسترش نسبتا سريع ديانت اسالم در ايران در قرون اولیه ھجرى از جمله مباحثى است 

مذھبى ايران در آستانه , آگاھى از چند و چون اوضاع سیاسى. كه ھنوز مورد توجه و عنايت پژوھشگران عرصه تاريخ است

. ورود اعراب مسلمان ما را در فھم علل و عوامل ترك آئین قديم و گروش به سوى اسالم از سوى ايرانیان رھنمون مى سازد

مذھبى , مدعاى مقاله حاضر اين است كه حاكمیت ساسانى در آخرين ايام خود گرفتار بحران در ساختارھاى سیاسى

  .ر چیز در سقوط ايشان دخیل بودشده بود و اين امر بیش از ھ

  .اسالم, آئین زرتشت, ساسانیان, ايران: واژه ھاى كلیدى

  مقدمه

متإثر , اوضاع و احوال ايران در اين عصر. يكى از مقاطع حساس تاريخ اين مرز و بوم است, تاريخ ايران در اوايل دوره اسالمى

روند چگونگى پذيرش . فرھنگى و اعتقادى متفاوت بود, جتماعىاز ورود اعراب مسلمان به ايران و حاصل برخورد دو نظام ا

از مھمترين مسائل قابل بحث در اين مقطع زمانى , ديانت اسالم و ترك آيین قديم از سوى مردم ايران و نتايج ناشى از آن

پیوند خود , یر كردهبتدريج تغی, در اين زمان شكل گذشته جامعه ايرانى كه تقريبا ھزار سال داراى وحدتى نسبى بود. است

, زيرا ورود اسالم به ايران; گسست و چھره اى نسبتا متفاوت با گذشته پیدا كرد, را با بخشى از میراث باستانى خويش

فرھنگى و اقتصادى به جا نھاد كه پاره اى از آن ھا تا امروز نیز ادامه , اجتماعى, تإثیر محسوسى در ساختارھاى سیاسى

در تاريخ ايران است كه عالوه بر ايجاد تغییرات ) گذر(اين دوره يكى از معدود دوره ھاى انتقالى : يگربه عبارت د. يافته است

تحوالت محسوس در بنیان ھاى سیاسى و اجتماعى به ) فروپاشى يك سلسله و روى كار آمدن حاكمیتى ديگر(ظاھرى 

  .وجود آورده است

مذھبى امپراتورى ساسانیان در آخرين ايام , سیاسى شناخت دقیق اين تحول بزرگ مستلزم بازشناسى ساختار

  .زيرا عالوه بر عامل بیرونى شرايط درونى جامعه ايرانى نیز در سقوط اين دولت ديرپا موثر بود. پادشاھى ايشان است

  بحران سیاسى

م از بدو تإسیس تا حد زيادى از بحران سیاسى در ساختار قدرت اين نظا, آنچه در شامگاه عھد ساسانى بر ايران گذشت

يعنى عصر , مخصوصا دوران اوج اقتدار آنان, نشإت مى گرفت و بازتاب و نتیجه عملكرد شاھان ساسانى در طول حكومت

كه ويژگى اصلى و نمايان دولت ساسانى نسبت به , نظام مبتنى بر تمركز در دين و سیاست. اصالحات انوشیروان بود

ھیاطله (مرزھا و در نتیجه استقالل سیاسى ايران در میان دشمنان شرقى اگرچه در حفظ , اسالف خود محسوب مى شد

  .نقش مھمى داشت در سقوط و اضمحالل ايشان نیز مھم ترين عامل بود) رومیان(و غربى ) و تركان
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به واسطه سیاستگذارىھاى , كه خود پاسخى به بحران ھاى ايجاد شده در اواخر عھد اشكانى بود, تشكیل دولت ساسانى

نقطه اوج آن )) قباد((اجتماع و مذھب انجامید كه دوره پادشاھى , به ظھور بحران ھاى جديد در زمینه ھاى سیاست, صخا

  .بود

در , دينى و اقتصادى, على رغم برترى شايان توجه حكومت ساسانى نسبت به اشكانیان در امر تمركز بنیادھاى سیاسى

به ; دم تمركز يا به تعبیرى نزاع و رقابت میان شاه و اشراف برقرار بودنوسان بین تمركز و ع, سراسر عصر حاكمیت ايشان

ھم چنین كاربرد كلمه ) .))(در دوره ساسانیان نیز رسم ملوك الطوايف اشكانیان با كمى تفاوت ادامه داشت((عبارت ديگر 

, عدم تمركز كامل بوده و, شاھنشاه و شاه شاھان در اين دوره كه نشانه وجود شاھان محلى در طول حكومت ساسانى

سرانجام به نزاع میان شاه و اشراف انجامید و مانع از ايجاد تعادل و توازن در نظام سیاسى و اجتماعى ايران در دوره 

بیش از ده سال سلطنت كردند و در طول , به طورى كه تنھا چند تن از سى و شش پادشاه ساسانى; ساسانى گرديد

دوازده نفر بر سرير سلطنت تكیه زدند كه عمر سلطنت برخى چند , متا  ويز از چھار سال پس از سقوط خسرو پر

  . روزى بیش نبود

تداوم قدرت ملوك الطوايف دوره اشكانى كه منجر به افزايش قدرت نیروھاى گريز از مركز يعنى خاندان ھا و اشراف اياالت و 

دان ساسان كه خواھان تسلط ھرچه بیش تر بر ھمه طبقات و اليه با تمايالت مركز طلبانه و استبدادى خان, واليات مى شد

ھم چنین تضعیف ملوك الطوايف و مقید كردن اشراف به دربار و تفويض مشاغل . منافات داشت, ھاى اجتماعى بودند

پى گیرى  توسط برخى جانشینان قدرتمند ايشان, موروثى به ايشان كه از بارزترين اقدامات بنیان گذاران اين سلسله بود

قباد و باالخره اصالحات انوشیروان كه در جھت خنثى , بالش, ھرمز دوم, كه در اين بین مى توان به اقدامات يزدگرد اول, شد

با اين حال در برخى دوره ھا كه پادشاه از قدرت كافى . اشاره كرد, كردن قدرت اشراف كھن و نیز افزايش قدرت مركزى بود

از اين كه فقط چھار پادشاه ساسانى خود جانشینان . صحنه قدرت نمايى اشراف مى شد, امعهدربار و ج, برخوردار نبود

مى , )(و براى نشستن بر تخت پادشاھى ھمواره پشتیبانى اشراف و روحانیون ضرورى بود) (خويش را انتخاب كرده اند

  .توان به میزان نفوذ طبقه اشراف پى برد

گرچه وى با استفاده از قیام مزدك خشم توده ھا را در جھت تضعیف . و اشراف بود عصر قباد نقطه عطفى در درگیرى شاه

اجتماعى و با تكیه بر اشراف , ولى در نھايت فرزندش انوشیروان توانست طى اصالحات اقتصادى, اشراف بزرگ به كار گرفت

چند اقدامات وى غیر مستقیم ناشى از ھر . میل سركش اشراف كھن را تا حدود زيادى مھار كند) دھقانان و اسواران(, خرد

تقويت دھقانان و تضعیف بیش تر اشراف كھن را نیز در پى داشت و از اين , قیام مزدكیان و در جھت خلع سالح ايشان بود

در واقع جامعه . با اقبال برخى اقشار جامعه روبه رو شد, جھت كه به ھرج و مرج و آشفتگى ناشى از قیام مزدك خاتمه داد

بر , امنیت را ھر چند به بھاى استبدادى خشن, سرخورده و مإيوس از قیام مزدك, نى كه به دنبال منجى مى گشتايرا

  .چرا كه حكومت يك مستبد قابل تحمل تر از حكومت گروھى از مستبدان بود, آزادى ھمراه با نابسامانى ترجیح داد

به معناى حفظ جايگاه ھر يك از , اعى قابل انعطاف بوددر جامعه بسته و متمركز ساسانى كه فاقد تحرك اجتم)) عدل((

به حلوان ديوان خراج ساخت و آن را ديوان ((از ھمین روى قباد . طبقات اجتماعى و ممانعت از تعرض آن ھا به يكديگر بود

  .به انوشیروان نیز از ھمین سنخ باشد)) عادل((ممكن است اعطاى لقب , بنابراين) (;))عدل نام نھادند

شمارش معكوس سقوط آنان نیز از ھمین نقطه , بايد گفت, ر عصر انوشیروان را نقطه اوج قدرت ساسانیان به شمار آوريماگ

, سیاسى و اقتصادى صورت گرفت, دوره اى كه در پاسخ به بحران ھاى به وجود آمده در آن اصالحات اجتماعى; آغاز شد

اصالحاتى بود كه در جھت تإمین , ين بحران ھا نگرديد و به عبارت بھترلیكن اين اصالحات در نھايت موفق به فرو نشاندن ا

و حتى بیش از گذشته بحران را در تمام جوانب بخصوص در مسائل , منافع و مطامع بخش ھاى فرودست جامعه نبود

اشراف تالش . سیاسى و اجتماعى عمیق نمود و زمینه ھاى شكست ساسانیان و پیروزى اعراب مسلمان را فراھم كرد
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براى احیاى جايگاه خود كه با اصالحات و اقدامات خسرو اول محدود شده بود و آن ھا نمى توانستند اراده خود را بر وى 

يعنى , و مخصوصا در زمان جانشین وى)) انوشزاد((در آخرين سال ھاى سلطنت وى با حضور اشراف در قیام , تحمیل كنند

و ; خشم اشراف مذھبى را برانگیخته بود, مداراى مذھبى ھرمز چھارم, ى ديگراز سو. ھرمز چھارم شتابى سريع تر گرفت

اما ) (,شمار زيادى از اشراف را به قتل رساند, با استفاده از خشم طبقات پايین بر ضد بزرگان, با آن كه او نیز مانند پدرش

يط مناسبى براى ابراز ناخشنودى برخى شرا) (,تداوم دشمنى با روم و تھديد ايران از سوى متحدان منطقه اى آن كشور

)) بھرام چوبینه((روحانى و نیز اشراف قديم و جديد فراھم كرد كه اين ناخرسندى در شورش , زمیندار, اشراف اعم از نظامى

ھم . در دراز مدت پايدار نبوده است, قیام بھرام چوبینه نشان داد كه اصالحات نظامى انوشیروان, در حقیقت. متجلى شد

; ین اين قیام آغاز افزايش قدرت نظامیان در صحنه سیاسى عصر ساسانى و شروع شكست اصالحات انوشیروان بودچن

اصالحاتى كه ھسته اصلى آن نظامى بود و حتى اصالح مالیاتى در راستاى آن و در جھت تإمین درآمد ثابت براى ھزينه 

ى در عھد انوشیروان به لحاظ شرايط جديد سیاسى ـ در واقع دولت ساسان. سپاھى وابسته به مركز طراحى شده بود

در حال تغییر حامیان اجتماعى خود از اشراف و سران دودمان ھا به تكیه گاه , اجتماعى و رقابت نظامى با ھمسايگان

با شاھنشاه ارتباط مى , از طريق تعھد خدمت در سپاه, آزادان گرچه مالك زمین بودند. وسیع ترى به نام آزادان بود

سرانجام اين سیاست نیز به ظھور يك بخش نظامى انجامید كه در اواخر عھد ساسانى ھرچه بیش تر در امور ) .(يافتند

شورش بھرام چوبینه اولین حضور گسترده گروه آزادان در صحنه سیاسى پس از انوشیروان . سلطنت مداخله مى كردند

نه فردى چون , ردى چون خسرو پرويز گرد آيند كه از خاندان شاھى بوداشراف بیش تر مايل بودند به دور ف, با وجود اين, بود

  .كه از ديدگاه سنت سیاسى حاكم بر جامعه ايرانى غاصب شمرده مى شد, بھرام چوبینه

پس از سركوب شورش , كه به كمك رومیان و حمايت گروھى از اشراف ايرانى به قدرت دست يافته بود, پرويز, خسرو دوم

كه از )) بستام((و )) بندويه((نه به تثبیت پايه ھاى حكومت لرزان خود ھمت گماشت و با نابود ساختن محتاطا, بھرام

اشراف و نیز از اقوام خود او بودند و نقش بسیار مھمى در انتقال مجدد سلطنت به وى داشتند استبداد پادشاھى خود را 

  .نشان داد

عالوه بر درھم شكستن سد حائل میان ايرانیان و , كز ھرچه بیش تر قدرتوى با نابود كردن خاندان بنى لخم در راستاى تمر

انجامید )) ذىقار((اعراب موجبات عبور آنان را از مرزھا فراھم آورد و سرانجام اين امر به شكست ساسانیان از اعراب در جنگ 

ا پیش درآمد پیروزىھاى بعدى اعراب حتى اين جنگ ر)) نولدكه((تا آن جا كه , و ضعف ساسانیان براى اقوام عرب آشكار شد

يعنى رومیان را , دشمن ديرينه, فرو نشاندن نا آرامى ھا در داخل نیز زمینه ھاى رويارويى با) .(مسلمان تلقى مى كند

گرچه در ابتدا براى , روى داد ـ  آخرين جنگ دولت ساسانى با روم كه در فاصله زمانى بین سال ھاى . فراھم كرد

  .عاقبت به نفع روم خاتمه يافت, دربار پیروزىھايى به بار آورد خسرو و

يعنى تركان و رومیان در اين زمان ھر دو با مشكالت داخلى مواجه بودند و خطرى جدى براى ساسانیان , ھمسايگان ايران

داليل مھم تمايل  از جمله; اما تضعیف ساسانیان تا حد زيادى معلول برخوردھاى قبلى با ايشان بود, محسوب نمى شدند

, تقويت بنیه داخلى در رويارويى با دشمنان خارجى بود, ھمچون اغلب سلسله ھاى حكومتى در ايران, ساسانیان به تمركز

  .كه موقعیت جغرافیايى ايران به عنوان معبر اقوام گوناگون نیز ھمین امر را به وضوح نشان مى دھد

  

اما سرانجام با , گیرى از رخنه اقوام كوچ نشین ترك به غرب نشان دادنقش مھم ساسانیان را در جلو, گرچه گذر زمان

سد دفاعى ايران در مقابل حمله تركان درھم شكست و ھجوم ھمراه با مھاجرت ايشان به غرب آغاز , سقوط ساسانیان

  .شد
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تكرارى تاريخ ايران آغاز شد و  بار ديگر دور, با خلع خسرو پرويز از پادشاھى و قتل او و به دنبال آن با از بین رفتن مركزيت

ھم چنین با كاھش . جامعه را به سمت ھرج و مرج و تزلزل كشاندند و حكومت ملعبه دست ايشان شد, نیروھاى مخالف

و با كودتاھاى پى درپى آنان , سپاھیان و نظامیان بیش از پیش فرصت يافتند تا در امور داخلى دخالت كنند, درگیرىھاى مرزى

قدرت مرزبانان و دھقانان نیز در آخرين روزھاى حكومت . دوازده نفر از پى ھم به پادشاھى رسیدند, سالدر طول چھار 

ساسانى بسیار افزايش يافته بود و ايشان در واليت خود چندان نیرومند و استوار نشسته بودند كه حتى پس از سقوط 

سیاست دشوار مالیاتى خسرو پرويز كه در ) .(كردندسقوط دولت را چندان احساس نمى , رعايا در ابتدا, دولت ساسانى

مردم : ((تا آن جا كه به روايت تاريخ قم, فشار كمرشكنى بر رعايا تحمیل نمود, جھت تإمین ھزينه جنگ اعمال مى شد

 ,بالياى طبیعى ھمچون طغیان آب دجله) )).(ھالك شدند و خراب گشتند تا غايت كه كنیزكى را به درھمى مى فروختند

. نیز در افزايش بى تعادلى نظام ساسانى موثر واقع شد) (طاعون و قحط و غال, گسترش يافت و وبا) (مدر سال 

و باالخره باال ) (;ظلم و ستم چنان تحمل ناپذير شده بود كه كشاورزان غالبا از كشور مى گريختند, در چنین شرايطى

كه ھر دو از تمركزگرايى و خصوصا اصالحات خسرو اول نشإت , انساالرىرفتن ھزينه ھا به واسطه رشد سپاھیگرى و ديو

ھیاطله و تركان كه البته تا حد زيادى معلول موقعیت , ھم چنین مخارج سنگین درگیرىھاى برون مرزى با رومیان, مى گرفت

از سوى . آماده مى ساختزمینه ھاى سقوط ساسانیان را از درون و بیرون , استراتژيك ايران در مسیر جاده ابريشم بود

رومى و ھندى در ارتش ساسانى موجب كاھش ھرچه , عرب, فقدان سپاه دائمى و استفاده از نیروھاى مزدور ترك, ديگر

  .بیش تر ھمبستگى و وحدت در سپاه ساسانى شده بود

عالوه بر آن , اختاربايد علت اساسى سقوط ساسانیان را در ساختار قدرت اين نظام جستجو كرد اين س, در تحلیلى كلى

حتى نتوانست با تغییر ساختار و انجام , كه قادر نبود در تنظیم رابطه میان نھادھاى صاحب نفوذ تعادلى پايدار پديد آورد

در حقیقت در حالى كه اصالحات و تغییرات براى خنثى سازى آرام و به دور از خشونت . تعادل خود را حفظ نمايد, اصالحات

اما از آن جا كه با اصالحات انوشیروان اركان نظام ساسانى ھماھنگى و ھمسازى جديدى از خود , شودطراحى و اجرا مى 

ھم , كشمكش ھم چنان ادامه يافت و تعادلى جديد جايگزين نظم قبلى نشد و در چنین محیط نامطمئنى, نشان نداد

تشكیل نیروى نظامى , از سوى ديگر. بودندھر لحظه از توطئه ھاى يكديگر در ھراس , پادشاه و ھم اشراف و شاھزادگان

به مشكلى بزرگ تبديل شد و , وابسته به دربار كه براى حل بحران ھاى داخلى و خارجى طراحى و سازماندھى شده بود

, در حالى كه چه بسا. موجبات تخريب ھمه جانبه ساختار سیاسى ساسانیان را فراھم كرد, به ھمراه سیاست دينى آنان

اما ; دولت ساسانى مى توانست با يك تحول درونى مدتى ديگر به حیات خود ادامه دھد, سلمان نیامده بودنداگر اعراب م

  .ھرگز نبايد نقش اعراب را در سقوط ساسانیان آن گونه كه برخى پنداشته اند ناچیز شمرد

  بحران دينى

, به گفته كريستین سن; نیز به ھمراه داشتدگرگونى مذھبى را , عالوه بر ايجاد تحول سیاسى, ظھور ساسانیان در ايران

ايجاد دين رسمى حتما از ابتكارات ساسانیان , اگر تمركزگرايى بازگشت به سنت ھاى زمان داريوش كبیر به شمار آيد((

مكمل كوشش ھاى آنان در برقرارى وحدت سیاسى , در واقع تالش ساسانیان در برقرارى وحدت مذھبى) )).(بوده است

بى درنگ ; به ھمین منظور ساسانیان در نخستین دوران فرمانروايى خود; نیل به تمركز قدرت محسوب مى شدو در جھت 

آغاز كردند و , كه با ھلنیسم و انواع ناشى از ادغام ھلنیسم و فرھنگ شرقى آمیخته شده بود, مبارزه با كیش زرتشتى را

آنان براى دستیابى ) .(میختگى و به شكل حقیقى آن بازگردانندكوشیدند تا رسالت زرتشت و دين او را به دور از ھر نوع آ

وحدت ايران و متحد گردانیدن , سازش و التقاطى ايجاد كردند كه منظور از آن, در آيین ايزدان مورد ستايش, به اين ھدف

ساسانى ھم چنین مقارن با تإسیس سلسله ) .(شاھان و شاھكان و استان ھاى كشور در يك مجموعه واحد بود
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زيرا تنوع ; موانعى چون تركیب نامتجانس جغرافیاى مذھبى در ايران موجب بروز مشكالتى براى موسسان اين سلسله شد

لذا با وجود اين ; مذاھب و آموزه ھاى دينى از ويژگى ھاى بارز جامعه ايرانى اواخر عھد اشكانى و اوايل عھد ساسانى بود

سالطین ساسانى نتوانستند يكباره به انديشه ايجاد مذھب , مشاھده مى شدتنوع كه در ھر قسمت از قلمرو ايران 

گردآورى و تدوين اوستا و , ترويج آتشكده ھا, دولتى جامه عمل بپوشانند در حقیقت براى اعمال چنین سیاستى

بدان به عنوان سازماندھى و تقويت روحانیت به عنوان يك طبقه قدرتمند اجتماعى در دستور كار قرار گرفت و اعزام مو

در جھت گسترش ھرچه بیشتر تمركز , در كنار نمايندگان سیاسى يا مرزبانان به ھر يك از استان ھا, نمايندگان مذھبى

  .موجبات نزديكى اين دو را به يكديگر فراھم ساخت, سیاسى ـ دينى آغاز شد كه سرانجام نیازھاى متقابل دين و دولت

ايجاد يك دولت مركزى نیرومند دستگاه دينى در مسیر وصول به چنین مركزيتى گام ھم زمان با تالش ساسانیان در راه 

اگر چه ) .(برمى داشت و به عبارتى قدرت شاھنشاه و نیروى موبدان موبد دو ترجمان يك گرايش و دو بعد يك پديده بود

در واقع تشكیل دولت ساسانى , دجايگاه برجسته اى در نظام مذھبى داشتن, ساسانیان خود قبل از در دست گرفتن قدرت

با توسل به , به ھمین دلیل موبدان پارسى; برآيند ھمكارى بازوى مذھبى موبدان و بازوى نظامى خاندان ساسانى بود

از قدرت نظامى و سیاسى ساسانیان به عنوان ابزارى براى , ايمان به مشروعیت انحصارى انديشه و اعمال دينى خود

گر نقاط كشور و ريشه كن كردن يا سركوب ھمه ناسازگاران به عنوان انحراف و ارتداد استفاده تحمیل مزداگرايى به دي

وجود ديدگاه ھا و , كه گاه به خصومت مى گرايید, اما على رغم رقابت ھاى آشكار و پنھان دو نھاد دين و دولت) (,كردند

زمینه ھاى سازش و , به مشروعیت و نیاز دين به قدرتھم چنین نیاز دولت , از جمله تإكید بر تمركزگرايى, منافع مشترك

چنان كه دولت از دستگاه دينى پشتیبانى مى كرد و نسبت به بدعت گذارى و الحاد . ھمكارى ھر دو را مھیا مى ساخت

ھم تر از به تعقیب و آزار اقلیت ھاى دينى و سركوب بدعت گذاران يا زنديقان و م, بدگمان بود و بارھا به تحريك اين دستگاه

حق الھى شاھنشاه و , امتیازات اشراف, مانويان و مزدكیان پرداخت كه در ازاى آن دستگاه دينى نیز از سازمان دولت, ھمه

به اين ترتیب انديشه ھاى سیاسى موافق سلطنت و حكومت ) .(اعتقاد به اطاعت بى چون و چرا از او حمايت مى نمود

)) كرتیر((, ))تنسر((به طورى كه تئوريسین ھاى معروفى چون , یه عمومى مى يافتتوج, مطلقه در قالب تئورىھاى مذھبى

وظیفه مھم تبلیغ و القإ تئورى يگانگى دين و دولت را بر , شاپور اول و دوم, در ايام پادشاھى اردشیر, به ترتیب)) آذرپد((و 

شان داد كه ساسانیان عالوه بر بحران ھاى ظھور انديشه مانى و مزدك ن, پس از چندى, اما با وجود اين, عھده گرفتند

  . شديد اجتماعى به چالش ھاى عمیق دينى نیز دچار شده اند

در حقیقت واكنشى در مقابل ظھور انديشه اى قشرى بود , انديشه ھاى دينى مانى و مزدك عالوه بر جنبه ھاى اجتماعى

طرد و , رشد طبقه روحانیان, يت جايگاه متولیان مذھبىكه بر مبناى تفسیرى جديد از آيین زرتشتى شكل گرفته بود كه تقو

اگرچه قیام . از پیامدھاى چنین تفسیرى بود... و, تعقیب نیروھاى مخالف آنان و فرو رفتن پیروان آيین زرتشت در الك دفاعى

عه اى را كه به در نھايت به تضعیف قدرت روحانیان زرتشتى در برابر شاه منجر شد و تشتت فكرى جام, خصوصا مزدك, مانى

تصلب و عدم انعطاف سوق داد و متولیان آن را بر , آيین حاكم را به سوى تحجر, نمودار ساخت, ظاھر داراى ثبات فكرى بود

انديشه اى كه توسط سه ايدئولوگ , در حقیقت. به تحكیم جايگاه اجتماعى خود بپردازند, آن داشت تا با ھر وسیله ممكن

ى براى تساھل فكرى و برخورد انديشه ھا و آرإ متفاوت باقى نگذاشت و حاصل آن ركود تفكر و جاي, مشھور به ظھور درآمد

پیوند دين و دولت به ايجاد فرھنگى , در واقع. انديشه در دوره ساسانى و خال فكرى در آخرين روزھاى حیات ساسانیان بود

رومى مقابله كند ولى بتدريج به دلیل تصلب و  بسته و محدود منجر شد كه گرچه در ابتدا توانست با فرھنگ يونانى و

, در حقیقت, گرديد) اسالم(به فرھنگى راكد تبديل گشت كه بزودى مغلوب فرھنگى متحرك , انعطاف ناپذيرى و عدم تحول

  .ديگرى نیز فرو افتد, سبب شد كه با سقوط يكى از آن دو, اتكا و وابستگى دين به دولت

  جغرافیاى مذھبى
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عالوه بر آن كه موجبات نفوذ مذاھب خارجى چون مسیحیت و , ھمچون آيین مانى و مزدك, نوظھور داخلى ظھور آيین ھاى

و از تزلزل مبادى , بر ھم خوردن نظم و توازن اجتماعى موجود را نیز نشان داد, آيین بودايى را در قلمرو ساسانى فراھم آورد

عدم موفقیت آيین رسمى در سوق دادن , در واقع. كرى بودفكرى جامعه اى خبر داد كه مدعى وحدت انديشه و ثبات ف

از ماھیت نسبتا غیر ترويجى اين مذھب بخصوص در آن دوران نشإت مى , تمامى قلمرو ساسانى به سوى مذھبى واحد

ه زيرا اصوال اين آيین بیش تر به آريايى ھاى ايرانى اختصاص داشت و داعیه جھان شمولى نداشت و روساى آن داعی; گرفت

  ).(نجات و رستگارى كلیه ابناى بشر را نداشتند

و يا ) (كامال جنبه دفاعى به خود گرفته بود و ظاھرا جزاى خروج از اين آيین قتل بود, آيین رسمى در دوران پايانى خود

يش به اگرچه طى فرمان ھايى گذار از دينى و گرا) .(حداقل موجب حرمان از ارث و محرومیت از حق مالكیت مى شد

و از روحیه دفاعى آيین زرتشت و عقب نشینى در ) (اما اين دستور بیش تر متوجه زرتشتیان بود, دين ديگر منع شده بود

شكوه و عظمت پیشین و شور و نشاط اولیه را از , در حقیقت آيین زرتشت در دوره ھاى پايانى. مقابل حريفان خبر مى داد

زرتشت به مسیحیت امرى عادى بود ولى فقط در موارد معدودى از خالف آن سخن دست داده بود و تغییر كیش از آيین 

حتى پس ) .(كه آن ھم به نظر مى رسد بیش تر براى دستیابى به نعمات شاھى و لذات دنیوى بوده است, رفته است

يك , در روزگار خسرو اول تا جايى كه مثال; اين آيین جذابیت خود را براى طبقات باالى جامعه نیز از دست داد, از چندى

  ). (اسقف عیسوى به جرم اين كه چند تن از اعضاى خاندان شاھى را غسل تعمید داده بود به مرگ محكوم شد

عالوه بر اين كه نشان مى دھد دين زرتشت رونق گذشته خود , بررسى جغرافیاى مذھبى ايران مقارن با سقوط ساسانیان

از آمادگى روانى مردم براى توجه به آيینى جديد كه افق ھايى , جامعه ايجاد گرديده بود را از دست داده و اديان جديدى در

در ھمین راستا با آن كه اطالعات دقیقى از میزان نفوذ اديان غیر . نو را به روى آن ھا مى گشود نیز حكايت مى كند

كه فشار روزافزون ديگر عقايد و آيین ھا  اين امر مسلم است, زرتشتى در قلمرو ايران اواخر عھد ساسانى در دست نیست

  .بیش از پیش عرصه را بر پیروان زرتشت تنگ مى كرد

در واپسین روزھاى عھد ساسانى كانون ھاى مسیحیت در سراسر قلمرو ساسانیان به چشم مى خورد اما نفوذ آن ھا در 

با روم و نیز به دلیل وجود اقوام سامى به واسطه نزديكى با مراكز مسیحى و ھمسايگى , استان ھاى غرب و جنوب غربى

كه سرزمینشان از قديم االيام صحنه تالقى افكار و , ساكنان اين نواحى. به مراتب بیش تر بود, نژاد و اسكان اسراى رومى

 اديان ديگرى داشتند و در حالى كه اكثريت آنان را پیشه وران و, به رغم مجاھدت روحانیان زرتشتى, مذاھب گوناگون بود

  ).(مسیحیت در میانشان بیش تر گسترش يافته بود, بازرگانان تشكیل مى دادند

اعراب بین النھرين و بخش , آيین مسیح تا قرن چھارم میالدى عالوه بر ارمنستان در میان گروه ھاى كثیرى از مردم سوريه

تا آن جا كه انوشیروان نیز بر انبوھى , ددر خوزستان نیز مسیحیت بشدت تشكل يافته بو) .(ھايى از ايران نفوذ كرده بود

در ھمه جاى شاھنشاھى ساسانى , آئین نسطورى كه از سوى امپراطورى روم تحت تعقیب بود) .(آن قوم تإكید داشت

نسطوريان بر آن بودند كه عالوه بر گرگان و رى كانون تمامى فعالیت ھاى تبلیغاتى خود را در . مراكز اسقف نشین داير كرد

) (گرچه در اين سرزمین دين رسمى آيین زرتشت بود) .(شھر مرزى و مھم خراسان ساسانى مستقر سازند ,مرو

در آن شھر يك كلیساى , نفوذ مسیحیت از آن ھم فراتر رفت به گونه اى كه در سده بعدى وقتى اعراب به بخارا وارد شدند

  ).(مسیحى يافتند

در عھد خسرو اول و دوم اسراى يعقوبى در خراسان و . يران پايگاه ھايى داشتنديعقوبیان نیز در ا, عالوه بر نسطوريان

اسقف نشین ھاى , ھم چنین گیالن و طبرستان اسكان داده شدند و در واپسین روزھاى حكومت ساسانیان, سیستان
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ر استان ھاى بین و شمار مسیحیان در اين زمان د) (سیستان و آذربايجان نیز تإسیس شده بودند, يعقوبى در ھرات

و مسیحیت در ايران چنان ريشه دوانده بود كه ) (ارمنستان و گرجستان كه فرمانبردار ايرانیان بودند بیش تر بود, النھرين

  ).(مسیحیت جايگزين آيین زرتشت مى شد, برخى برآنند كه اگر اسالم نرسیده بود

آيین بودا نیز به توسعه مراكز تبلیغى خود پرداخت و در , نبا استقرار تدريجى تركان در نواحى شرق و شمال شرق ايرا

زيرا حاكمیت ساسانیان در شرق ايران تضعیف شده بود و بودائیان از جانب تركان ; شھرھاى خراسان شرقى گسترش يافت

بلیغات ھمچون ت, به اين ترتیب فعالیت بودائیان. كمتر احساس خطر مى كردند, كه بیش از ھمه با آنان ھمراه بودند

كه مانند بین النھرين محل برخورد آرإ و افكار گوناگون و مإمن و پناھگاه مخالفان آيین رسمى , در سغد و ماورإالنھر, مسیحى

و تنھا در میان ايرانیان ساكن آن نواحى كه به دين زرتشت به عنوان ; خصوصا در میان تركان رواج يافت, به شمار مى رفتند

طى . گسترش آيین بودا به حدى بود كه تا ھرات ھم پیش رفت) .(گسترش چندانى نیافت, بودندمیراث پدرانشان وفادار 

كتابى بودايى به زبان سانسكريت پیدا شد به ھمراه آثار ديگرى كه از وجود يك دير بودايى در پايان , كاوش ھايى در مرو

آيین بودا بیش ترين نفوذ مذھبى و فرھنگى را , در نواحى شرقى خراسان, به ھر حال) .(عھد ساسانى حكايت مى كرد

و اين گرايش در شرق نشان مى دھد كه طبع ايرانیان شرقى نیز با ساسانیان ) (,در دوره ھاى پیش از اسالم دارا بود

  ).(چندان سازگار نبوده است

به , اما به ايشان ھمچون مسیحیان, مورد كینه و عداوت پیروان دين زرتشت قرار داشتند, گرچه يھوديان ھم مانند مسیحیان

دينى تبلیغى و تبشیرى نبود و براى گسترش خود در میان جوامع ديگر , زيرا دين يھود; چشم عمال دشمن نگاه نمى كردند

نه تنھا , يھوديان كه از ديرگاه دشمنان سوگند خورده امپراتورى روم و در نتیجه از حامیان منافع ايران بودند. نمى كوشید

, ھمچون واقعه حمله خسرو پرويز به اورشلیم, بلكه در مواردى, یاسى براى دولت ساسانى محسوب نمى شدندخطر س

از نظر اقتصادى نیز تجارت يھوديان مورد پشتیبانى و حمايت ساسانیان بود ) .(به حمايت از دولت ساسانى مى پرداختند

آنان نیز ھمانند بودائیان در بین النھرين پراكنده بودند و حتى ) (.كه آنان را چون وزنه اى در برابر روم شرقى قرار مى داد

به آن سوى بابل در شرق فرات نیز راه يافته بودند و مراكز يھودىنشین در اغلب بالد ايران از جمله سلوكیه و تیسفون و 

  ).(اصفھان و ھمدان يافت مى شد

بود كه مخفیانه به حیات خود ادامه داد و وسعت نفوذ آن , ھب رسمىمانويه از پرنفوذترين آيین ھاى بومى ايران بعد از مذ

مانويان در ايران عھد . مانويان براى عرضه مجدد خود فرصت يافتند, در ايران ھنگامى آشكار شد كه با سقوط ساسانیان

, شت دين حكام آن منطقه بودساسانى تحت تعقیب قرار گرفتند و بیش تر به ماورإالنھر گريختند و با آن كه آن جا نیز دين زرت

گسترش نفوذ اين , در حقیقت. مانويان ھمچون بودائیان و نسطوريان پناھگاه امنى يافتند و از آزادى نسبى برخوردار گشتند

  .از عمق و ريشه دار بودن آن در موطن اصلى خود حكايت مى كند, مذھب در شرق و غرب امپراتورى ساسانى

مانع , مخفیانه به حیات خود ادامه داد و ضربات سختى كه بر پیكر آن وارد شد, اين فرقه, ن آنانبا قتل عام مزدكیان و رھبرا

گزارشى از حضور , ابن نديم, در ھمین رابطه. حتى در دوره اسالمى نیز نگرديد, از تداوم انديشه ھاى مزدكیان تا قرون بعد

, ديلم, يران خصوصا در نواحى كوھستانى آذربايجاندر شھرھاى مختلف ا) خرمدينان(گسترده مزدكیان و وارثانشان 

  ).(حتى اصفھان و ھمدان ارائه مى دھد, ارمنستان

  نتیجه
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مبین وجود تفرق و تشتت حتى در ) (,گزارش ھايى ھرچند اندك از وجود فرق مختلف زرتشتى در اواخر عھد ساسانى

از ديگر , ايد موجود و بى میلى به اعتقادات كھنھم چنین شك و ترديد نسبت به عق. اين آيین به ظاھر رسمى است

تغییرات اساسى اى بود كه در نگرش مردم اين عھد رخ نمود كه خود اين امر حاصل برخورد افكار و نیز شرايط جديد و 

ت بنیان اعتقادا) (از سوى ديگر امواج جريان ھاى عقلى و فلسفه يونانى در ادوار پايانى حكومت ساسانى. نوظھور بود

رواج روزافزون . كھن را به لرزه درآورد و اذھان بسته و راكد را به تإملى دوباره درباره ساختار اعتقادى خويش وادار ساخت

به گونه اى بود كه ھمراه با رشد تفكر بدبینى , كه اعتقاد به جبر و تقدير را در اذھان زمزمه مى نمود, انديشه زروانى نیز

زھد و كناره گیرى از دنیا ) .(از رساالت و اندرزنامه ھاى اين عصر را به خود اختصاص دادمحتواى برخى , نسبت به دنیا

شور و نشاط اولیه را از بین برد و دلمردگى و يإس را حاكم , نیز كه نشانى از تإثیرات آيین ھاى عرفانى بر مردم ايران بود

سخنان پادشاھى چون خسرو پرويز نشانى از آن يافت  از سويى اعتقاد به جبر چنان شیوع يافته بود كه حتى در. ساخت

خود از زوال ملك خويش سخن مى راندند و نشان آن را در وقوع , رشد اين تفكر تا بدانجا بود كه پارسیان) .(مى شد

  ).(زلزله ھا و طوفان ھا مى جستند

دم از مھد تا لحد درگیر مقررات مذھبى بیش از اعتقاد و انديشه به اعمال و رسوم توجه مى شد و مر, در شريعت رسمى

تصلب و ) .(دستخوش گناه و گرفتار پلیدى و نجاست مى شد, بر اثر اندك غفلت, بودند و ھر فرد در طول شبانه روز

و , قشرىنگرى مذھب رسمى ھمراه با رسوم و آيین ھاى خشك و خسته كننده كه از احكام رنجآور و بیھوده سرشار شده

از ديگر داليل گرايش به اسالم قلمداد شده است كه خالصگى و سادگى آيین و بى اعتبار , ز دست داده بودتإثیر خود را ا

شايان توجه است كه ايران تنھا در نبرد ) .(و امتیازات پدران از ويژگى ھاى بارز احكام فقھى آن بود, نژاد, كردن خون

و تشريفاتى زرتشت نیز مى بايست در برابر آيین يكتاپرستى كه بلكه دين كھن , نظامى در مقابل اعراب عقب نشینى نكرد

  ).(تسلیم مى گرديد, سھولت و قابل فھم بودن احكامش آن را نیرومند ساخته بود
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  دانشیار دانشگاه تربیت معلم تھران*.   پى نوشت ھا

 .تھران(تحرير مجتبى مینوى  ترجمه و, وضع ملت و دولت و دربار در دوره شاھنشاھى ساسانیان, آرتور كريستین سن ,

, تھران(چاپ سوم , ترجمه منوچھر امیرى, مالك و زارع در ايران, س لمبتون.ك.ا ;ص ) شنشريات كمسیون معارف 

  .ص ) ش, علمى و فرھنگى

 .شاپور دوم و خسرو اول, شاپور اول, اردشیر اول: اين چھار پادشاه عبارتند از .  

 .امیركبیر, تھران(چاپ اول , ترجمه حسن انوشه, تاريخ ايران كمبريج, )آوردندگرد. (آ بويل. جى ,جلد سوم ـ (, )ش

  .ص , از سلوكیان تا فروپاشى دولت ساسانى) قسمت اول

 .تھران(چاپ دوم , تصحیح سیدجالل الدين طھرانى, ترجمه حسن بن على قمى, تاريخ قم, حسن بن محمد قمى ,

  .ص ) ش, طوس

 .بريل, لیدن(الطبعه االولى , تصحیح فالديمیر جرجاس, االخبار الطوال, ابى حنیفه دينورى ,ص ) م.  

 .اعراب از صحرا, ترك ھا از شرق, خزرھا از شمال.  

 .رھنگىعلمى و ف, تھران(چاپ اول , ترجمه عنايت اله رضا, شھرھاى ايران در روزگار پارتیان و ساسانیان, پیگولوسكايا. ن ,

ص ) ش.  

 .انتشارات انجمن آثار , تھران(چاپ اول , ترجمه عباس زرياب, تاريخ ايرانیان و عرب ھا در زمان ساسانیان, تئودور نولدكه

  .ص ) ش, ملى

 .ص , ھمان.  

 .ص , ھمان, قمى.  

 .امیركبیر, تھران(چاپ پنجم , ترجمه رشید ياسمى, ايران در زمان ساسانیان, آرتور كريستین سن ,ص ) ش.  

 .دارالكتب العلمیه, بیروت(تصحیح مفید محمد قمیعه , مروج الذھب و معادن الجوھر, ابى الحسن مسعودى ,ج ) ' ه

 , ص.  

 .ص , ايران در آستانه يورش تازيان, اى كولسنیكف. آ.  

 .ص, ايران در زمان ساسانیان, كريستین سن .  

 .تھران انتشارات و آموزش (چاپ اول , ترجمه امیرھوشنگ امینى, كمك ھاى اقتصادى در دوران باستان, فرانتس التھايم

  .ص ) ش, انقالب اسالمى

 .ص , پیشین, پیگولوسكايا.  

 .ج , پیشین, آ بويل. جى , قسمت اول ص.  

 .ھمان.  

 .ص , ھمان.  

 .ص , ايران در زمان ساسانیان, تین سنآرتور كريس.  

 .ص , پیشین, تئودور نولدكه  و.  

 .ص , پیشین, آرتور كريستین سن.  

 .ص , پیشین, اى كولسنیكف. آ.  

 . خسرو پرويز كه نسبت به يك عیسوى تغییر كیش داده مظنون گشته بود كه وى از روى عقیده يا به خاطر خوشى ھاى
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  ).ص , ھمان(وى را به چھار میخ كشید و اموالش را ضبط كرد , اين كار را كرده است دنیا

 .ص , پیشین, تئودور نولدكه.  

 .علمى و فرھنگى, تھران(چاپ سوم , ترجمه مسعود رجب نیا, میراث باستانى ايران, ريچارد فراى ,ص ) ش.  

 .ص , پیشین, پیگولوسكايا.  

 . ص , پیشین, حنیفه دينورىابى.  

 .ص , پیشین, فرانتس آلتھايم.  

 .سروش, تھران(چاپ دوم , ترجمه مسعود رجب نیا, عصر زرين فرھنگ ايران, ريچارد فراى ,ص ) ش.  

 .توس, تھران(چاپ دوم , تصحیح مدرسى رضوى, ترجمه ابونصر احمدبن محمد, تاريخ بخارا, ابوبكر نرشخى ,ش (

  .ص 

 .ص , پیشین, فرانتس آلتھايم.  

 .ص , پیشین, اى كولسنیكف. آ.  

 .امیركبیر, تھران(چاپ سوم , تاريخ ايران بعد از اسالم, عبدالحسین زرين كوب ,ص ) ش.  

 .تركستان در عھد ھجوم مغول(تركستان نامه , و بارتولد. و( , وم چاپ د, ترجمه كريم كشاورز, ج)آگاه, تھران ,ش (

  .ص , ج 

 .ص , پیشین, ريچارد فراى.  

 .تاريخ غزنويان, كلیفورد ادموند باسورث , امیركبیر, تھران(چاپ دوم , ترجمه حسن انوشه, ج ,ج ) ش , ص.  

 .مولف, تھران(چاپ اول , آخرين شاه, على حصورى ,ص ) ش.  

 .ص , پیشین, فرانتس آلتھايم  و.  

 .موسسه مطالعات و , تھران(چاپ اول , ترجمه عنايت اله رضا, اعراب حدود مرزھاى روم شرقى و ايران, پیگولوسكايا. ن

  .ص ) ش, تحقیقات فرھنگى

 .فروغى, تھران(چاپ اول , از پرويز تا چنگیز, حسن تقى زاده ,ص ) ش.  

 .امیركبیر, تھران(چاپ سوم , ترجمه محمدرضا تجدد, الفھرست; ابن النديم ,ص ) ش.  

 .الملل و النحل, ابوالفتح محمدبن عبدالكريم الشھرستانى , دارالسرور, بیروت(تصحیح شیخ احمد فھمى محمد , ج ,

ج ) 'ه , ص به بعد.  

 .ص , پیشین, آرتور كريستین سن; ص , پیشین, پیگولوسكايا.  

 .انجمن آثار ملى, تھران(, ترجمه محمدعلى امام شوشترى, به اھتمام احسان عباس, عھد اردشیر, ك.ر , ( ص

.  

 .تاريخ الطبرى(تاريخ االمم و الملوك , محمدبن جرير طبرى( ,  ج)عزالدين, بیروت ,ج ) 'ه , ص.  

 .دارالكتب العلمیه, بیروت(حمد رضوان تصحیح رضوان م, فتوح البلدان, احمدبن يحیى بالذرى ,ص ) 'ه.  

 .ص , پیشین, آرتور كريستین سن.  

 .دانشگاه تھران, تھران(ترجمه ابوالفضل عزتى , تاريخ گسترش اسالم, سر توماس آرنولد ,ص ) ش.  

 .ص , پیشین, اى كولسنیكف. آ.  
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  ).ش, امیركبیر, تھران(چاپ سوم , رضا تجددترجمه محمد, الفھرست, ـ ابن النديم:منابع

ج ) ش, آگاه, تھران(چاپ دوم , ترجمه كريم كشاورز, ج , )تركستان در عھد ھجوم مغول(تركستان نامه , و. و, ـ بارتولد

.  

  .ج ) ش, امیركبیر, تھران(چاپ دوم , ترجمه حسن انوشه, ج , تاريخ غزنويان, كلیفورد ادموند, ـ باسورث

  ).'ه, دارالكتب العلمیه, بیروت(تصحیح رضوان محمد رضوان , فتوح البلدان, احمدبن يحیى, ـ بالذرى

موسسه مطالعات و , تھران(چاپ اول , ترجمه عنايت اله رضا, اعراب حدود مرزھاى روم شرقى و ايران. ن, ـ پیگولوسكايا

  ).ش, تحقیقات فرھنگى

  ).ش, فروغى, تھران(چاپ اول , تا چنگیز از پرويز, حسن, ـ تقى زاده

تھران انتشارات و آموزش (چاپ اول , ترجمه امیرھوشنگ امینى, كمك ھاى اقتصادى در دوران باستان, فرانتس, ـ التھايم

  ).ش, انقالب اسالمى

جلد سوم ـ (, )ش, یركبیرام, تھران(چاپ اول , ترجمه حسن انوشه, تاريخ ايران كمبريج, )گردآوردنده(, آ. جى, ـ بويل

  .از سلوكیان تا فروپاشى دولت ساسانى) قسمت اول

  ).ش, مولف, تھران(چاپ اول , آخرين شاه, على, ـ حصورى

  ).م, بريل, لیدن(الطبعه االولى , تصحیح فالديمیر جرجاس, االخبار الطوال, ابى حنیفه, ـ دينورى

  ).ش, امیركبیر, تھران(چاپ سوم , بعد از اسالمتاريخ ايران , عبدالحسین, ـ زرين كوب

  ).ش, دانشگاه تھران, تھران(ترجمه ابوالفضل عزتى , تاريخ گسترش اسالم, آرنولد, ـ سرتوماس

, دارالسرور, بیروت(تصحیح شیخ احمد فھمى محمد , ج , الملل و النحل, ابوالفتح محمدبن عبدالكريم, ـ الشھرستانى

ج ) 'ه.  

  .ج ) 'ه, عزالدين, بیروت(ج  , )تاريخ الطبرى(تاريخ االمم و الملوك , محمدبن جرير, طبرى ـ

  ).ش, سروش, تھران(چاپ دوم , ترجمه مسعود رجب نیا, عصر زرين فرھنگ ايران, ريچارد, ـ فراى

  ).ش, گىعلمى و فرھن, تھران(چاپ سوم , ترجمه مسعود رجب نیا, میراث باستانى ايران, ـ ــ 

, طوس, تھران(چاپ دوم , تصحیح سیدجالل الدين طھرانى, ترجمه حسن بن على قمى, تاريخ قم, حسن بن محمد, ـ قمى

ش.(  

  ).ش, امیركبیر, تھران(چاپ پنجم , ترجمه رشید ياسمى, ايران در زمان ساسانیان, آرتور, ـ كريستین سن

نشريات كمسیون , تھران(ترجمه و تحرير مجتبى مینوى , شاھنشاھى ساسانیانوضع ملت و دولت و دربار در دوره , ـ ـ 

  ).ش, معارف

  ).ش, علمى و فرھنگى, تھران(چاپ سوم , ترجمه منوچھر امیرى, مالك و زارع در ايران, س.ك.ا, ـ لمبتون

ج ) ' ه, دارالكتب العلمیه, بیروت(تصحیح مفید محمد قمیعه , مروج الذھب و معادن الجوھر, ابى الحسن, ـ مسعودى

.  

, علمى و فرھنگى, تھران(چاپ اول , ترجمه عنايت اله رضا, شھرھاى ايران در روزگار پارتیان و ساسانیان, پیگولوسكايا. ـ ن

ش.(  

  .)ش, توس, تھران(چاپ دوم , تصحیح مدرسى رضوى, ترجمه ابونصر احمدبن محمد, تاريخ بخارا, ابوبكر, ـ نرشخى

  ).ش, انتشارات انجمن آثار ملى, تھران(چاپ اول , ترجمه عباس زرياب, تاريخ ايرانیان و عرب ھا در زمان ساسانیان, تئودور, ـ نولدكه

 


