
 
 اوضاع سیاسى، مذھبى ایران در آستانھ ظھور اسالم 

 ) 1(دكتر حسین مفتخرى

كھ ھنوز  ست  باحثى ا لھ م جرى از جم یھ ھ قرون اول تحقیق پیرامون چگونگى و چرایى گسترش نسبتا سریع دیانت اسالم در ایران در 
ست عراب . مورد توجھ و عنایت پژوھشگران عرصھ تاریخ ا ستانھ ورود ا یران در آ مذھبى ا سى،  چون اوضاع سیا گاھى از چند و  آ

مى مون  یان رھن سوى ایران سالم از  لھ حاضر . سازد مسلمان ما را در فھم علل و عوامل ترك آئین قدیم و گروش بھ سوى ا مدعاى مقا
چیز در  این است كھ حاكمیت ساسانى در آخرین ایام خود گرفتار بحران در ساختارھاى سیاسى، مذھبى شده بود و این امر بیش از ھر 

 . سقوط ایشان دخیل بود

 . ایران، ساسانیان، آئین زرتشت، اسالم: ھاى كلیدى واژه

 مقدمھ 

تأثر از . تاریخ ایران در اوایل دوره اسالمى، یكى از مقاطع حساس تاریخ این مرز و بوم است اوضاع و احوال ایران در این عصر، م
بود فاوت  قادى مت گى و اعت ماعى، فرھن ظام اجت نت . ورود اعراب مسلمان بھ ایران و حاصل برخورد دو ن پذیرش دیا گى  ند چگون رو

مان . اسالم و ترك آیین قدیم از سوى مردم ایران و نتایج ناشى از آن، از مھمترین مسائل قابل بحث در این مقطع زمانى است ین ز در ا
ستانى  میراث با با بخشى از  شكل گذشتھ جامعھ ایرانى كھ تقریبا ھزار سال داراى وحدتى نسبى بود، بتدریج تغییر كرده، پیوند خود را 

ھره ست و چ سى،  خویش، گس ساختارھاى سیا سى در  تأثیر محسو یران،  بھ ا سالم  یرا ورود ا كرد؛ ز یدا  شتھ پ با گذ فاوت  سبتا مت اى ن
گر. ھا تا امروز نیز ادامھ یافتھ است اى از آن اجتماعى، فرھنگى و اقتصادى بھ جا نھاد كھ پاره كى از معدود : بھ عبارت دی ین دوره ی ا

ظاھرى ) گذر(ھاى انتقالى  دوره ییرات  جاد تغ بر ای عالوه  كھ  ست  یران ا تى (در تاریخ ا مدن حاكمی كار آ سلھ و روى  یك سل شى  فروپا
 . ھاى سیاسى و اجتماعى بھ وجود آورده است تحوالت محسوس در بنیان) دیگر

ست شان ا شاھى ای یام پاد خرین ا سانیان در آ مپراتورى سا مذھبى ا سى،  ساختار سیا . شناخت دقیق این تحول بزرگ مستلزم بازشناسى 
 . زیرا عالوه بر عامل بیرونى شرایط درونى جامعھ ایرانى نیز در سقوط این دولت دیرپا مؤثر بود

 بحران سیاسى 

شأت  سیس ن بدو تأ ظام از  ین ن قدرت ا ساختار  سى در  حران سیا یادى از ب حد ز تا  شت،  یران گذ بر ا سانى  ھد سا شامگاه ع چھ در  آن
صالحات  مى صر ا عنى ع نان، ی تدار آ صا دوران اوج اق مت، مخصو طول حكو سانى در  شاھان سا كرد  جھ عمل تاب و نتی فت و باز گر

خود محسوب . انوشیروان بود سالف  بھ ا سبت  سانى ن یان دولت سا صلى و نما گى ا كھ ویژ ست،  ین و سیا كز در د بر تمر نظام مبتنى 
شرقى  مى شمنان  یان د یران در م سى ا كان(شد، اگرچھ در حفظ مرزھا و در نتیجھ استقالل سیا لھ و تر بى ) ھیاط یان(و غر قش ) روم ن

 . ترین عامل بود مھمى داشت در سقوط و اضمحالل ایشان نیز مھم

حران ستگذارى تشكیل دولت ساسانى، كھ خود پاسخى بھ ب سطھ سیا بھ وا بود،  شكانى  ھد ا خر ع شده در اوا جاد  بھ  ھاى ای خاص،  ھاى 
 . نقطھ اوج آن بود» قباد«ھاى سیاست، اجتماع و مذھب انجامید كھ دوره پادشاھى  ھاى جدید در زمینھ ظھور بحران

صر  على سر ع صادى، در سرا ینى و اقت رغم برترى شایان توجھ حكومت ساسانى نسبت بھ اشكانیان در امر تمركز بنیادھاى سیاسى، د
گر  بارت دی بھ ع بود؛  شراف برقرار  شاه و ا یان  بت م نزاع و رقا بیرى  بھ تع در «حاكمیت ایشان، نوسان بین تمركز و عدم تمركز یا 

ین  ھم) 1(».دوره ساسانیان نیز رسم ملوك الطوایف اشكانیان با كمى تفاوت ادامھ داشت شاھان در ا شاه  شاه و  مھ شاھن كاربرد كل چنین 
ید و  شراف انجام دوره كھ نشانھ وجود شاھان محلى در طول حكومت ساسانى، و عدم تمركز كامل بوده، سرانجام بھ نزاع میان شاه و ا
سى و شش  تن از  ند  ھا چ كھ تن طورى  بھ  ید؛  سانى گرد یران در دوره سا ماعى ا سى و اجت ظام سیا توازن در ن عادل و  مانع از ایجاد ت

یز از  سرو پرو سقوط خ پس از  سال  ھار  طول چ ند و در  سلطنت كرد سال  بر 632تا  628پادشاه ساسانى، بیش از ده  فر  م، دوازده ن
 . سریر سلطنت تكیھ زدند كھ عمر سلطنت برخى چند روزى بیش نبود

یاالت و والیات  الطوایف دوره اشكانى كھ منجر بھ افزایش قدرت نیروھاى گریز از مركز یعنى خاندان تداوم قدرت ملوك ھا و اشراف ا
قات و الیھ شد، با تمایالت مركز طلبانھ و استبدادى خاندان ساسان كھ خواھان تسلط ھرچھ بیش مى مھ طب ند،  تر بر ھ ماعى بود ھاى اجت

ین   چنین تضعیف ملوك ھم. منافات داشت كھ از بارزتر شان  بھ ای ثى  شاغل مورو فویض م بار و ت بھ در شراف  كردن ا ید  یف و مق الطوا
پى اقدامات بنیان شان  مى گذاران این سلسلھ بود، توسط برخى جانشینان قدرتمند ای ین  ین ب كھ در ا شد،  گرد  گیرى  قدامات یزد بھ ا توان 

اول، ھرمز دوم، بالش، قباد و باالخره اصالحات انوشیروان كھ در جھت خنثى كردن قدرت اشراف كھن و نیز افزایش قدرت مركزى 
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قدرت با این حال در برخى دوره. بود، اشاره كرد عھ، صحنھ  بار و جام بود، در خوردار ن شراف  ھا كھ پادشاه از قدرت كافى بر مایى ا ن
كرده از این. شد مى خاب  خویش را انت شینان  خود جان سانى  شاه سا ھار پاد قط چ ند كھ ف شاھى ھمواره ) 2(ا بر تخت پاد ستن  براى نش و 

 . برد وان بھ میزان نفوذ طبقھ اشراف پىت ، مى)3(پشتیبانى اشراف و روحانیون ضرورى بود

توده. عصر قباد نقطھ عطفى در درگیرى شاه و اشراف بود مزدك خشم  یام  ستفاده از ق شراف  گرچھ وى با ا ضعیف ا ھت ت ھا را در ج
خرد،  شراف  بر ا یھ  با تك ماعى و  صالحات اقتصادى، اجت طى ا ست  شیروان توان ندش انو یت فرز لى در نھا فت، و كار گر بھ  بزرگ 

یان و . میل سركش اشراف كھن را تا حدود زیادى مھار كند) دھقانان و اسواران( یام مزدك شى از ق ستقیم نا غیر م ھر چند اقدامات وى 
مرج و  تر اشراف كھن را نیز در پى در جھت خلع سالح ایشان بود، تقویت دھقانان و تضعیف بیش ھرج و  داشت و از این جھت كھ بھ 

شد آشفتگى ناشى از قیام مزدك خاتمھ داد، با اقبال برخى اقشار جامعھ روبھ مى. رو  جى  بال من بھ دن كھ  نى  عھ ایرا قع جام شت،  در وا گ
كھ  چرا  ترجیح داد،  سامانى  با ناب مراه  بر آزادى ھ شن،  ستبدادى خ ھاى ا بھ ب ند  ھر چ یت را  مزدك، امن یام  مأیوس از ق سرخورده و 

 . تر از حكومت گروھى از مستبدان بود حكومت یك مستبد قابل تحمل

عى » عدل« در جامعھ بستھ و متمركز ساسانى كھ فاقد تحرك اجتماعى قابل انعطاف بود، بھ معناى حفظ جایگاه ھر یك از طبقات اجتما
بود و ممانعت از تعرض آن كدیگر  بھ ی باد . ھا  ین روى ق ند«از ھم نام نھاد عدل  یوان  ساخت و آن را د خراج  یوان  ) 4(؛»بھ حلوان د

 . بھ انوشیروان نیز از ھمین سنخ باشد» عادل«بنابراین، ممكن است اعطاى لقب 

غاز  طھ آ ین نق نیز از ھم نان  سقوط آ كوس  شمارش مع ید گفت،  یم، با اگر عصر انوشیروان را نقطھ اوج قدرت ساسانیان بھ شمار آور
حران شد؛ دوره بھ ب سخ  كھ در پا ین  اى  كن ا فت، لی صورت گر صادى  سى و اقت ماعى، سیا صالحات اجت مده در آن ا جود آ بھ و ھاى 

مع  اصالحات در نھایت موفق بھ فرو نشاندن این بحران نافع و مطا تأمین م ھت  كھ در ج بود  صالحاتى  ھتر، ا بارت ب ھا نگردید و بھ ع
ھاى فرودست جامعھ نبود، و حتى بیش از گذشتھ بحران را در تمام جوانب بخصوص در مسائل سیاسى و اجتماعى عمیق نمود و  بخش

نھ كرد زمی فراھم  سلمان را  عراب م پیروزى ا سانیان و  ست سا صالحات و . ھاى شك با ا كھ  خود  گاه  یاى جای براى اح شراف  تالش ا
سال ھا نمى اقدامات خسرو اول محدود شده بود و آن خرین  ند، در آ با حضور  توانستند اراده خود را بر وى تحمیل كن سلطنت وى  ھاى 

سریع» انوشزاد«اشراف در قیام  شتابى  ھارم  مز چ عنى ھر شین وى، ی فت و مخصوصا در زمان جان مداراى . تر گر گر،  سوى دی از 
با آن ضد  مذھبى ھرمز چھارم، خشم اشراف مذھبى را برانگیختھ بود؛ و  بر  پایین  قات  شم طب ستفاده از خ با ا پدرش،  ند  نیز مان كھ او 

قھ) 5(بزرگان، شمار زیادى از اشراف را بھ قتل رساند، حدان منط شور، اما تداوم دشمنى با روم و تھدید ایران از سوى مت ) 6(اى آن ك
ین  كھ ا كرد  فراھم  ید  قدیم و جد شراف  نیز ا شرایط مناسبى براى ابراز ناخشنودى برخى اشراف اعم از نظامى، زمیندار، روحانى و 

شیروان، در دراز . متجلى شد» بھرام چوبینھ«ناخرسندى در شورش  ظامى انو صالحات ن كھ ا شان داد  نھ ن در حقیقت، قیام بھرام چوبی
صالحات  ھم. مدت پایدار نبوده است سانى و شروع شكست ا سى عصر سا صحنھ سیا یان در  قدرت نظام فزایش  غاز ا یام آ چنین این ق

براى  بت  مد ثا تأمین درآ ھت  ستاى آن و در ج یاتى در را صالح مال حتى ا بود و  انوشیروان بود؛ اصالحاتى كھ ھستھ اصلى آن نظامى 
ماعى و . ھزینھ سپاھى وابستھ بھ مركز طراحى شده بود ـ اجت سى  ید سیا شرایط جد در واقع دولت ساسانى در عھد انوشیروان بھ لحاظ 

بود گاه وسیع ھا بھ تكیھ رقابت نظامى با ھمسایگان، در حال تغییر حامیان اجتماعى خود از اشراف و سران دودمان نام آزادان  بھ  . ترى 
یك ) 7.(یافتند آزادان گرچھ مالك زمین بودند، از طریق تعھد خدمت در سپاه، با شاھنشاه ارتباط مى ھور  بھ ظ نیز  سرانجام این سیاست 

ند تر در امور سلطنت مداخلھ مى بخش نظامى انجامید كھ در اواخر عھد ساسانى ھرچھ بیش ضور . كرد ین ح نھ اول ھرام چوبی شورش ب
یش شراف ب ین، ا جود ا با و بود،  سرو  گسترده گروه آزادان در صحنھ سیاسى پس از انوشیروان  چون خ فردى  بھ دور  ند  یل بود تر ما

شمرده  پرویز گرد آیند كھ از خاندان شاھى بود، نھ فردى چون بھرام چوبینھ، كھ از دیدگاه سنت سیاسى حاكم بر جامعھ ایرانى غاصب 
 . شد مى

ھرام،  شورش ب سركوب  پس از  بود،  خسرو دوم، پرویز، كھ بھ كمك رومیان و حمایت گروھى از اشراف ایرانى بھ قدرت دست یافتھ 
خود » بستام«و » بندویھ«ھاى حكومت لرزان خود ھمت گماشت و با نابود ساختن  محتاطانھ بھ تثبیت پایھ قوام  كھ از اشراف و نیز از ا

 . او بودند و نقش بسیار مھمى در انتقال مجدد سلطنت بھ وى داشتند استبداد پادشاھى خود را نشان داد

عراب  لخم در راستاى تمركز ھرچھ بیش وى با نابود كردن خاندان بنى یان و ا یان ایران ئل م سد حا ستن  بر درھم شك عالوه  قدرت،  تر 
نگ  عراب در ج سانیان از ا ید و ضعف » قار ذى«موجبات عبور آنان را از مرزھا فراھم آورد و سرانجام این امر بھ شكست سا انجام

تا آن كھ  ساسانیان براى اقوام عرب آشكار شد،  كھ«جا  یش» نولد ین جنگ را پ پیروزى حتى ا مد  قى  درآ سلمان تل عراب م عدى ا ھاى ب
نھ فرو نشاندن نا آرامى) 8.(كند مى نیز زمی كرد ھا در داخل  فراھم  یان را  عنى روم نھ، ی شمن دیری با، د یارویى  خرین جنگ . ھاى رو آ

پیروزى 628ـ  604ھاى  دولت ساسانى با روم كھ در فاصلھ زمانى بین سال بار  براى خسرو و در تدا  چھ در اب بھ  روى داد، گر ھایى 
 . بار آورد، عاقبت بھ نفع روم خاتمھ یافت

سوب  سانیان مح براى سا جدى  طرى  ند و خ ھمسایگان ایران، یعنى تركان و رومیان در این زمان ھر دو با مشكالت داخلى مواجھ بود
كز،  نمى بھ تمر سانیان  یل سا ھم تما لھ دالیل م بود؛ از جم شان  با ای لى  ھاى قب لول برخورد شدند، اما تضعیف ساسانیان تا حد زیادى مع

بھ  ھمچون اغلب سلسلھ یران  یایى ا كھ موقعیت جغراف ھاى حكومتى در ایران، تقویت بنیھ داخلى در رویارویى با دشمنان خارجى بود، 
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 . دھد عنوان معبر اقوام گوناگون نیز ھمین امر را بھ وضوح نشان مى

كوچ نھ اقـوام  گیرى از رخ ھم ساسـانیان را در جلو قش م مان، ن گذر ز چھ  سقوط  گر با  سرانجام  شان داد، امـا  غرب ن بھ  ترك  شین  ن
 . ساسانیان، سد دفاعى ایران در مقابل حملھ تركان درھم شكست و ھجوم ھمراه با مھاجرت ایشان بھ غرب آغاز شد

شد و  غاز  یران آ تاریخ ا كرارى  گر دور ت بار دی یت،  تن مركز ین رف با از ب بال آن  بھ دن تل او و  شاھى و ق یز از پاد با خلع خسرو پرو
شد شان  گیرى ھم. نیروھاى مخالف، جامعھ را بھ سمت ھرج و مرج و تزلزل كشاندند و حكومت ملعبھ دست ای كاھش در با  ین  ھاى  چن

درپى آنان در طول چھار سال،  مرزى، سپاھیان و نظامیان بیش از پیش فرصت یافتند تا در امور داخلى دخالت كنند، و با كودتاھاى پى
بود . دوازده نفر از پى ھم بھ پادشاھى رسیدند تھ  فزایش یاف سیار ا سانى ب قدرت مرزبانان و دھقانان نیز در آخرین روزھاى حكومت سا

لت را  سقوط دو تدا،  یا در اب سانى، رعا لت سا سقوط دو پس از  حتى  كھ  ند  و ایشان در والیت خود چندان نیرومند و استوار نشستھ بود
مى) 9.(كردند چندان احساس نمى مال  بر  سیاست دشوار مالیاتى خسرو پرویز كھ در جھت تأمین ھزینھ جنگ اع شكنى  شار كمر شد، ف

.(»فروختند مردم ھالك شدند و خراب گشتند تا غایت كھ كنیزكى را بھ درھمى مى«: جا كھ بھ روایت تاریخ قم رعایا تحمیل نمود، تا آن
سال ) 10 لھ، در  یان آب دج چون طغ عى ھم یاى طبی غال) 11(م628بال حط و  طاعون و ق با،  فت و و سترش یا یش ) 12(گ نیز در افزا
شد بى قع  ثر وا سانى مؤ ظام سا عادلى ن مل. ت نان تح ستم چ لم و  شرایطى، ظ ین  شور  در چن با از ك شاورزان غال كھ ك بود  شده  پذیر  نا
نھ) 13(گریختند؛ مى تن ھزی باال رف باالخره  یى و خصوصا  و  ھر دو از تمركزگرا كھ  ساالرى،  سپاھیگرى و دیوان سطھ رشد  بھ وا ھا 

برون چنین مخارج سنگین درگیرى گرفت، ھم اصالحات خسرو اول نشأت مى حد  ھاى  تا  تھ  كھ الب كان  لھ و تر یان، ھیاط با روم مرزى 
مى زیادى معلول موقعیت استراتژیك ایران در مسیر جاده ابریشم بود، زمینھ ماده  بیرون آ سانیان را از درون و  سقوط سا . ساخت ھاى 

چھ  كاھش ھر جب  سانى مو ندى در ارتش سا مى و ھ عرب، رو ترك،  مزدور  از سوى دیگر، فقدان سپاه دائمى و استفاده از نیروھاى 
 . تر ھمبستگى و وحدت در سپاه ساسانى شده بود بیش

بود در  در تحلیلى كلى، باید علت اساسى سقوط ساسانیان را در ساختار قدرت این نظام جستجو كرد این ساختار، عالوه بر آن قادر ن كھ 
تنظیم رابطھ میان نھادھاى صاحب نفوذ تعادلى پایدار پدید آورد، حتى نتوانست با تغییر ساختار و انجام اصالحات، تعادل خود را حفظ 

مى در حقیقت در حالى كھ اصالحات و تغییرات براى خنثى. نماید جرا  حى و ا ما از آن سازى آرام و بھ دور از خشونت طرا جا  شود، ا
لى  كھ با اصالحات انوشیروان اركان نظام ساسانى ھماھنگى و ھمسازى جدیدى از خود نشان نداد، كشمكش ھم فت و تعاد مھ یا چنان ادا

ھر لحظھ از توطئھ شاھزادگان،  شراف و  ھم ا كدیگر در  جدید جایگزین نظم قبلى نشد و در چنین محیط نامطمئنى، ھم پادشاه و  ھاى ی
حران. ھراس بودند سازماندھى  از سوى دیگر، تشكیل نیروى نظامى وابستھ بھ دربار كھ براى حل ب حى و  خارجى طرا لى و  ھاى داخ

كرد شده بود، بھ مشكلى بزرگ تبدیل شد و بھ ھمراه سیاست دینى آنان، موجبات تخریب ھمھ فراھم  . جانبھ ساختار سیاسى ساسانیان را 
مھ   در حالى كھ چھ بسا، اگر اعراب مسلمان نیامده بودند، دولت ساسانى مى خود ادا بھ حیات  گر  مدتى دی نى  حول درو یك ت توانست با 

 . اند ناچیز شمرد دھد؛ اما ھرگز نباید نقش اعراب را در سقوط ساسانیان آن گونھ كھ برخى پنداشتھ

 بحران دینى 

ستین تھ كری بھ گف شت؛  مراه دا بھ ھ نیز  مذھبى را  نى  سى، دگرگو حول سیا جاد ت بر ای عالوه  یران،  سانیان در ا ھور سا گر «سن،  ظ ا
ست تمركزگرایى بازگشت بھ سنت در ) 14.(»ھاى زمان داریوش كبیر بھ شمار آید، ایجاد دین رسمى حتما از ابتكارات ساسانیان بوده ا

قدرت  واقع تالش ساسانیان در برقرارى وحدت مذھبى، مكمل كوشش كز  بھ تمر یل  ھت ن ھاى آنان در برقرارى وحدت سیاسى و در ج
سم و  شد؛ بھ ھمین منظور ساسانیان در نخستین دوران فرمانروایى خود؛ بى محسوب مى با ھلنی كھ  شتى را،  درنگ مبارزه با كیش زرت

ھر  بھ دور از  ین او را  شت و د سالت زرت تا ر ند و كوشیدند  غاز كرد بود، آ انواع ناشى از ادغام ھلنیسم و فرھنگ شرقى آمیختھ شده 
طى ) 15.(نوع آمیختگى و بھ شكل حقیقى آن بازگردانند سازش و التقا ستایش،  مورد  یزدان  ین ا ھدف، در آی آنان براى دستیابى بھ این 

ستان شاھكان و ا شاھان و  یدن  حد گردان بود ایجاد كردند كھ منظور از آن، وحدت ایران و مت حد  یك مجموعھ وا شور در  ) 16.(ھاى ك
براى  ھم شكالتى  بروز م جب  یران مو مذھبى در ا یاى  جانس جغراف یب نامت چون ترك عى  سانى موان سلھ سا سیس سل با تأ قارن  ین م چن

موزه مذاھب و آ نوع  شد؛ زیرا ت سلھ  گى مؤسسان این سل ینى از ویژ ھد  ھاى د یل ع شكانى و اوا ھد ا خر ع نى اوا عھ ایرا بارز جام ھاى 
جاد  ساسانى بود؛ لذا با وجود این تنوع كھ در ھر قسمت از قلمرو ایران مشاھده مى شھ ای بھ اندی باره  ستند یك سانى نتوان سالطین سا شد، 

شكده ترویج آت ستى،  ین سیا براى اعمال چن سازماندھى و  مذھب دولتى جامھ عمل بپوشانند در حقیقت  ستا و  تدوین او گردآورى و  ھا، 
نار  مذھبى، در ك ندگان  تقویت روحانیت بھ عنوان یك طبقھ قدرتمند اجتماعى در دستور كار قرار گرفت و اعزام موبدان بھ عنوان نمای

ستان یك از ا ھر  بھ  نان  یا مرزبا سى  ندگان سیا سرانجام  نمای كھ  شد  غاز  ینى آ ـ د سى  كز سیا شتر تمر ھت گسترش ھرچھ بی ھا، در ج
 . نیازھاى متقابل دین و دولت، موجبات نزدیكى این دو را بھ یكدیگر فراھم ساخت

مى ھم گام بر شت و  زمان با تالش ساسانیان در راه ایجاد یك دولت مركزى نیرومند دستگاه دینى در مسیر وصول بھ چنین مركزیتى  دا
بل از در ) 17.(بھ عبارتى قدرت شاھنشاه و نیروى موبدان موبد دو ترجمان یك گرایش و دو بعد یك پدیده بود خود ق سانیان  چھ سا اگر 

بدان و  دست گرفتن قدرت، جایگاه برجستھ مذھبى مو بازوى  كارى  ند ھم سانى برآی اى در نظام مذھبى داشتند، در واقع تشكیل دولت سا
بازوى نظامى خاندان ساسانى بود؛ بھ ھمین دلیل موبدان پارسى، با توسل بھ ایمان بھ مشروعیت انحصارى اندیشھ و اعمال دینى خود، 
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مھ  سركوب ھ یا  كردن  از قدرت نظامى و سیاسى ساسانیان بھ عنوان ابزارى براى تحمیل مزداگرایى بھ دیگر نقاط كشور و ریشھ كن 
بت اما على) 18(ناسازگاران بھ عنوان انحراف و ارتداد استفاده كردند، بھ  رغم رقا گاه  كھ  لت،  ین و دو ھاد د ھان دو ن شكار و پن ھاى آ

بھ  ھا و منافع مشترك، از جملھ تأكید بر تمركزگرایى، ھم گرایید، وجود دیدگاه خصومت مى ین  یاز د شروعیت و ن بھ م لت  چنین نیاز دو
گذارى  كرد و نسبت بھ بدعت كھ دولت از دستگاه دینى پشتیبانى مى چنان. ساخت ھاى سازش و ھمكارى ھر دو را مھیا مى قدرت، زمینھ

یت یب و آزار اقل بدعت و الحاد بدگمان بود و بارھا بھ تحریك این دستگاه، بھ تعق ینى و سركوب  ھم ھاى د ندیقان و م یا ز تر از  گذاران 
بھ  قاد  شاه و اعت ھمھ، مانویان و مزدكیان پرداخت كھ در ازاى آن دستگاه دینى نیز از سازمان دولت، امتیازات اشراف، حق الھى شاھن

بى عت  مى اطا یت  چرا از او حما مود چون و  ین ترتیـب اندیشـھ) 19.(ن لب  بھ ا قھ در قا مت مطل سلطنت و حكو فق  سى موا ھاى سیا
چون  یافت، بھ طورى كھ تئوریسین ھاى مذھبى، توجیھ عمومى مى تئورى سر«ھاى معروفى  پد«و » كرتیر«، »تن یب، در » آذر بھ ترت

پس  ایام پادشاھى اردشیر، شاپور اول و دوم، وظیفھ مھم تبلیغ و القاء تئورى یگانگى دین و دولت را بر عھده گرفتند، اما با وجود این، 
چالش از چندى، ظھور اندیشھ مانى و مزدك نشان داد كھ ساسانیان عالوه بر بحران بھ  چار  ھاى شدید اجتماعى  نیز د ینى  یق د ھاى عم

 . اند شده

بھ اندیشھ شھ ھاى دینى مانى و مزدك عالوه بر جن ھور اندی بل ظ شى در مقا قت واكن ماعى، در حقی ناى  ھاى اجت بر مب كھ  بود  شرى  اى ق
لف  ھاى مخا یب نیرو تفسیرى جدید از آیین زرتشتى شكل گرفتھ بود كھ تقویت جایگاه متولیان مذھبى، رشد طبقھ روحانیان، طرد و تعق

فاعى، و ین زرتشت در الك د پیروان آی تن  بود... آنان و فرو رف سیرى  ین تف مدھاى چن مزدك، در . از پیا مانى، خصوصا  یام  چھ ق اگر
عھ كرى جام شتت ف بود،  نھایت بھ تضعیف قدرت روحانیان زرتشتى در برابر شاه منجر شد و ت كرى  بات ف ظاھر داراى ث بھ  كھ  اى را 

بھ  كن،  سیلھ مم ھر و با  تا  شت  بر آن دا نمودار ساخت، آیین حاكم را بھ سوى تحجر، تصلب و عدم انعطاف سوق داد و متولیان آن را 
كرى  در حقیقت، اندیشھ. تحكیم جایگاه اجتماعى خود بپردازند ساھل ف براى ت جایى  اى كھ توسط سھ ایدئولوگ مشھور بھ ظھور درآمد، 

ھاى  و برخورد اندیشھ خرین روز كرى در آ ھا و آراء متفاوت باقى نگذاشت و حاصل آن ركود تفكر و اندیشھ در دوره ساسانى و خأل ف
در واقع، پیوند دین و دولت بھ ایجاد فرھنگى بستھ و محدود منجر شد كھ گرچھ در ابتدا توانست با فرھنگ یونانى . حیات ساسانیان بود

طاف یل تصلب و انع بھ دل تدریج  لى ب ند و لھ ك مى مقاب لوب  و رو بزودى مغ كھ  شت  بدیل گ كد ت گى را بھ فرھن حول،  عدم ت پذیرى و  نا
 . گردید، در حقیقت، اتكا و وابستگى دین بھ دولت، سبب شد كھ با سقوط یكى از آن دو، دیگرى نیز فرو افتد) اسالم(فرھنگى متحرك 

 جغرافیاى مذھبى 

كھ موجبات نفوذ مذاھب خارجى چون مسیحیت و آیین بودایى  ھاى نوظھور داخلى، ھمچون آیین مانى و مزدك، عالوه بر آن ظھور آیین
عھ كرى جام بادى ف شان داد، و از تزلزل م نیز ن جود را  ماعى مو اى  را در قلمرو ساسانى فراھم آورد، بر ھم خوردن نظم و توازن اجت

سوى . خبر داد كھ مدعى وحدت اندیشھ و ثبات فكرى بود بھ  سانى  مرو سا مامى قل سوق دادن ت سمى در  ین ر یت آی عدم موفق قع،  در وا
مى شأت  صوص در آن دوران ن مذھب بخ ین  جى ا غیر تروی سبتا  حد، از ماھیت ن یش مذھبى وا ین ب ین آی ً ا صوال بھ  گرفت؛ زیرا ا تر 

شتند آریایى شر را ندا ناى ب یھ اب ستگارى كل جات و ر .(ھاى ایرانى اختصاص داشت و داعیھ جھان شمولى نداشت و رؤساى آن داعیھ ن
20 ( 

بود تل  ین ق ین آی خروج از ا جزاى   ً ظاھرا بود و  ً جنبھ دفاعى بھ خود گرفتھ  قل )  21(آیین رسمى در دوران پایانى خود، كامال یا حدا و 
شده  اگرچھ طى فرمان) 22.(شد موجب حرمان از ارث و محرومیت از حق مالكیت مى نع  گر م ین دی ھایى گذار از دینى و گرایش بھ د

مى و از روحیھ دفاعى آیین زرتشت و عقب) 23(تر متوجھ زرتشتیان بود بود، اما این دستور بیش خبر  در . داد نشینى در مقابل حریفان 
شت در دوره ین زرت قت آی ین  حقی یش از آی ییر ك بود و تغ ست داده  یھ را از د شاط اول شور و ن شین و  مت پی شكوه و عظ یانى،  ھاى پا

مى ظر  بھ ن ھم  كھ آن  ست،  تھ ا سخن رف خالف آن  عدودى از  موارد م یش زرتشت بھ مسیحیت امرى عادى بود ولى فقط در  سد ب تر  ر
عھ ) 24.(براى دستیابى بھ نعمات شاھى و لذات دنیوى بوده است باالى جام قات  براى طب خود را  جذابیت  حتى پس از چندى، این آیین 

ً در روزگار خسرو اول، یك اسقف عیسوى بھ جرم این سل  نیز از دست داد؛ تا جایى كھ مثال شاھى را غ ندان  كھ چند تن از اعضاى خا
 ) 25.(تعمید داده بود بھ مرگ محكوم شد

مى بررسى جغرافیاى مذھبى ایران مقارن با سقوط ساسانیان، عالوه بر این شان  ست  كھ ن خود را از د شت رونق گذشتھ  ین زرت ھد د د
فق كھ ا ید  ینى جد بھ آی براى توجھ  مردم  نى  بھ روى آن داده و ادیان جدیدى در جامعھ ایجاد گردیده بود، از آمادگى روا نو را  ھا  ھایى 

ھد  در ھمین راستا با آن. كند گشود نیز حكایت مى مى خر ع ِ اوا یران مرو ا شتى در قل غیر زرت یان  فوذ اد میزان ن قى از  عات دقی كھ اطال
نگ  ساسانى در دست نیست، این امر مسلم است كھ فشار روزافزون دیگر عقاید و آیین ھا بیش از پیش عرصھ را بر پیروان زرتشت ت

 . كرد مى

ستان خورد اما نفوذ آن ھاى مسیحیت در سراسر قلمرو ساسانیان بھ چشم مى در واپسین روزھاى عھد ساسانى كانون غرب  ھا در ا ھاى 
سامى مى،  و جنوب غربى، بھ واسطھ نزدیكى با مراكز مسیحى و ھمسایگى با روم و نیز بھ دلیل وجود اقوام  سراى رو سكان ا نژاد و ا

ھدت . تر بود بھ مراتب بیش بھ رغم مجا بود،  ناگون  مذاھب گو كار و  قى اف ساكنان این نواحى، كھ سرزمینشان از قدیم االیام صحنھ تال
مى روحانیان زرتشتى، ادیان دیگرى داشتند و در حالى كھ اكثریت آنان را پیشھ شكیل  نان ت شان  وران و بازرگا سیحیت در میان ند، م داد
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 ) 26.(تر گسترش یافتھ بود بیش

ین آیین مسیح تا قرن چھارم میالدى عالوه بر ارمنستان در میان گروه عراب ب سوریھ، ا مردم  ثیرى از  خش ھاى ك ھرین و ب ھایى از  الن
شت در خوزستان نیز مسیحیت بشدت تشكل یافتھ بود، تا آن) 27.(ایران نفوذ كرده بود ید دا ِ آن قوم تأك .جا كھ انوشیروان نیز بر انبوھى

كرد) 28( یر  شین دا سقف ن كز ا سانى مرا شاھى سا جاى شاھن مھ  بود، در ھ یب  . آئین نسطورى كھ از سوى امپراطورى روم تحت تعق
یت مامى فعال كانون ت بر گرگان و رى  عالوه  سان  نسطوریان بر آن بودند كھ  ھم خرا مرزى و م شھر  مرو،  خود را در  غاتى  ھاى تبلی

اى كھ  نفوذ مسیحیت از آن ھم فراتر رفت بھ گونھ) 30(گرچھ در این سرزمین دین رسمى آیین زرتشت بود) 29.(ساسانى مستقر سازند
 ) 31.(در سده بعدى وقتى اعراب بھ بخارا وارد شدند، در آن شھر یك كلیساى مسیحى یافتند

گاه یران پای نیز در ا یان  سطوریان، یعقوب بر ن شتند عالوه  ستان، . ھایى دا سان و سی سراى یعقوبى در خرا سرو اول و دوم ا ھد خ در ع
سقف ھم سانیان، ا مت سا سین روزھاى حكو شین چنین گیالن و طبرستان اسكان داده شدند و در واپ ستان و  ن ھرات، سی بى در  ھاى یعقو

ین و شمار مسیحیان در این زمان در استان) 32(آذربایجان نیز تأسیس شده بودند مانبردار  ھاى ب كھ فر ستان  ستان و گرج ھرین، ارمن الن
یش ند ب یان بود بود ایران سیحیت ) 33(تر  بود، م سیده  سالم نر گر ا كھ ا ند  خى برآن كھ بر بود  نده  شھ دوا یران چنان ری سیحیت در ا و م

 ) 34.(شد جایگزین آیین زرتشت مى

شھرھاى  خت و در  خود پردا غى  كز تبلی سعھ مرا بھ تو نیز  بودا  ین  یران، آی با استقرار تدریجى تركان در نواحى شرق و شمال شرق ا
با  مھ  یش از ھ كھ ب كان  خراسان شرقى گسترش یافت؛ زیرا حاكمیت ساسانیان در شرق ایران تضعیف شده بود و بودائیان از جانب تر

كھ . كردند آنان ھمراه بودند، كمتر احساس خطر مى ماوراءالنھر،  غات مسیحى، در سُغد و  چون تبلی یان، ھم بھ این ترتیب فعالیت بودائ
مى مانند بین شمار  بھ  سمى  ین ر فان آی گاه مخال مأمن و پناھ ناگون و  كار گو خورد آراء و اف یان  النھرین محل بر ند، خصوصا در م رفت

سترش  ند، گ فادار بود شان و میراث پدران نوان  بھ ع شت  ین زرت بھ د كھ  حى  ساكن آن نوا یان  یان ایران ھا در م تركان رواج یافت؛ و تن
فت ندانى نیا فت) 35.(چ یش ر ھم پ ھرات  تا  كھ  بود  حدى  بھ  بودا  ین  سترش آی كاوش. گ بان  طى  بھ ز یى  تابى بودا مرو، ك ھایى در 

مى یت  سانى حكا ھد سا یان ع یى در پا یر بودا یك د جود  كھ از و گرى  ثار دی حال، در ) 36.(كرد سانسكریت پیدا شد بھ ھمراه آ ھر  بھ 
یش بودا ب ین  سان، آی گى را در دوره نواحى شرقى خرا مذھبى و فرھن فوذ  بود، ترین ن سالم دارا  یش از ا گرایش در ) 37(ھاى پ ین  و ا

 ) 38.(دھد كھ طبع ایرانیان شرقى نیز با ساسانیان چندان سازگار نبوده است شرق نشان مى

مال  گرچھ یھودیان ھم مانند مسیحیان، مورد كینھ و عداوت پیروان دین زرتشت قرار داشتند، اما بھ ایشان ھمچون مسیحیان، بھ چشم ع
شید كردند؛ زیرا دین یھود، دینى تبلیغى و تبشیرى نبود و براى گسترش خود در میان جوامع دیگر نمى دشمن نگاه نمى كھ . كو یان  یھود

سانى  براى دولت سا سى  ھا خطر سیا نھ تن ند،  یران بود از دیرگاه دشمنان سوگند خورده امپراتورى روم و در نتیجھ از حامیان منافع ا
مى محسوب نمى سانى  لت سا ند شدند، بلكھ در مواردى، ھمچون واقعھ حملھ خسرو پرویز بھ اورشلیم، بھ حمایت از دو از ) 39.(پرداخت

مى نظر اقتصادى نیز تجارت یھودیان مورد پشتیبانى و حمایت ساسانیان بود كھ آنان را چون وزنھ قرار  شرقى  .(داد اى در برابر روم 
ین) 40 یان در ب ند بودائ نیز ھمان نان  كز  آ ند و مرا تھ بود نیز راه یاف فرات  شرق  بل در  سوى با بھ آن  حتى  ند و  نده بود ھرین پراك الن

 ) 41.(شد نشین در اغلب بالد ایران از جملھ سلوكیھ و تیسفون و اصفھان و ھمدان یافت مى یھودى

یران  مانویھ از پرنفوذترین آیین فوذ آن در ا سعت ن مھ داد و و خود ادا یات  بھ ح نھ  كھ مخفیا بود  ھاى بومى ایران بعد از مذھب رسمى، 
یب .  ھنگامى آشكار شد كھ با سقوط ساسانیان، مانویان براى عرضھ مجدد خود فرصت یافتند سانى تحت تعق ھد سا یران ع یان در ا مانو

یان و  كھ آن تر بھ ماوراءالنھر گریختند و با آن قرار گرفتند و بیش چون بودائ یان ھم بود، مانو كام آن منطقھ  ِ ح ین شت د ین زرت نیز د جا 
مپراتورى . نسطوریان پناھگاه امنى یافتند و از آزادى نسبى برخوردار گشتند غرب ا شرق و  مذھب در  ین  فوذ ا در حقیقت، گسترش ن

 . كند دار بودن آن در موطن اصلى خود حكایت مى ساسانى، از عمق و ریشھ

تداوم  مانع از  با قتل عام مزدكیان و رھبران آنان، این فرقھ، مخفیانھ بھ حیات خود ادامھ داد و ضربات سختى كھ بر پیكر آن وارد شد، 
ندیم، گزارشى از حضور گسترده مزدكیان و  در ھمین رابطھ، ابن. ھاى مزدكیان تا قرون بعد، حتى در دوره اسالمى نیز نگردید اندیشھ

مدان ) خرمدینان(وارثانشان  صفھان و ھ حتى ا ستان،  لم، ارمن جان، دی در شھرھاى مختلف ایران خصوصا در نواحى كوھستانى آذربای
 ) 42.(دھد ارائھ مى

 نتیجھ 

بھ ) 43(ھایى ھرچند اندك از وجود فرق مختلف زرتشتى در اواخر عھد ساسانى، گزارش ین  ین آی حتى در ا شتت  مبیّن وجود تفرق و ت
بى ھم. ظاھر رسمى است سى چنین شك و تردید نسبت بھ عقاید موجود و  ییرات اسا گر تغ ھن، از دی قادات ك بھ اعت لى  كھ در  می بود  اى 

بود ھور  ید و نوظ شرایط جد نیز  كار و  خورد اف صل بر مر حا ین ا خود ا كھ  مود  ھد رخ ن ین ع مردم ا گرش  مواج . ن گر ا سوى دی از 
بنیان اعتقادات كھن را بھ لرزه درآورد و اذھان بستھ و راكد را ) 44(ھاى عقلى و فلسفھ یونانى در ادوار پایانى حكومت ساسانى جریان

قدیر را در . بھ تأملى دوباره درباره ساختار اعتقادى خویش وادار ساخت جبر و ت بھ  قاد  كھ اعت نیز،  نى  روا ُ شھ ز رواج روزافزون اندی
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مھ نمود، بھ گونھ اذھان زمزمھ مى خى از رساالت و اندرزنا تواى بر یا، مح بھ دن سبت  بدبینى ن كر  ین  اى بود كھ ھمراه با رشد تف ھاى ا
شور و  گیرى از دنیا نیز كھ نشانى از تأثیرات آیین زھد و كناره) 45.(عصر را بھ خود اختصاص داد ھاى عرفانى بر مردم ایران بود، 

شاھى . نشاط اولیھ را از بین برد و دلمردگى و یأس را حاكم ساخت از سویى اعتقاد بھ جبر چنان شیوع یافتھ بود كھ حتى در سخنان پاد
راندند و  رشد این تفكر تا بدانجا بود كھ پارسیان، خود از زوال ملك خویش سخن مى) 46.(شد چون خسرو پرویز نشانى از آن یافت مى

 ) 47.(جستند ھا مى ھا و طوفان نشان آن را در وقوع زلزلھ

ھر  در شریعت رسمى، بیش از اعتقاد و اندیشھ بھ اعمال و رسوم توجھ مى ند و  مذھبى بود قررات  گیر م حد در تا ل ھد  شد و مردم از م
سمى  تصلب و قشرى) 48.(شد روز، بر اثر اندك غفلت، دستخوش گناه و گرفتار پلیدى و نجاست مى فرد در طول شبانھ مذھب ر نگرى 

گر  ھاى خشك و خستھ كننده كھ از احكام رنج ھمراه با رسوم و آیین بود، از دی ست داده  خود را از د آور و بیھوده سرشار شده، و تأثیر 
بى ین و  گى دالیل گرایش بھ اسالم قلمداد شده است كھ خالصگى و سادگى آی پدران از ویژ یازات  نژاد، و امت خون،  كردن  بار  ھاى  اعت

قب) 49.(بارز احكام فقھى آن بود عراب ع بل ا ظامى در مقا نبرد ن ھا در  یران تن كھ ا ست  ھن و  شایان توجھ ا ین ك كھ د كرد، بل شینى ن ن
مى نیز  شت  شریفاتى زرت سلیم  ت بود، ت ساختھ  ند  كامش آن را نیروم بودن اح ھم  بل ف سھولت و قا كھ  ستى  ین یكتاپر بر آی ست در برا بای

 ) 50.(گردید مى

نوى . 1 یر مجتبى می مھ و تحر سانیان، ترج شریات (آرتور كریستین سن، وضع ملت و دولت و دربار در دوره شاھنشاھى سا ھران، ن ت
عارف  سیون م سوم .ك.؛ ا32ص ) ش1314كم چاپ  میرى،  ھر ا مھ منوچ یران، ترج لك و زارع در ا تون، ما مى و (س لمب ھران، عل ت

 . 55ص ) ش1362فرھنگى، 

ل: این چھار پادشاه عبارتند از. 2 ّ م و خسرو او ّ ل، شاپور دو ّ ل، شاپور او  . اردشیر اوّ

بیر، (، تاریخ ایران كمبریج، ترجمھ حسن انوشھ، چاپ اول )گردآوردند. (آ بویل. جى. 3 ھران، امیرك سمت (، )ش1368ت ـ ق سوم  لد  ج
 . 234از سلوكیان تا فروپاشى دولت ساسانى، ص ) اول

ّى، تاریخ قم، ترجمھ حسن حسن. 4 چاپ دوم  قمى، تصحیح سیدجالل بن على بن محمد قم نى،  طوس، (الدین طھرا ھران،  ص ) ش1361ت
180 . 

 . 79ص ) م1888لیدن، بریل، (االولى  حنیفھ دینورى، االخبار الطوال، تصحیح فالدیمیر جرجاس، الطبعة ابى. 5

 . ھا از شرق، اعراب از صحرا خزرھا از شمال، ترك. 6

یت. ن. 7 مھ عنا سانیان، ترج یان و سا گار پارت یران در روز شھرھاى ا چاپ اول  پیگولوسكایا،  لھ رضا،  گى، (ا مى و فرھن ھران، عل ت
 . 306ص ) ش1376

لى، (ھا در زمان ساسانیان، ترجمھ عباس زریاب، چاپ اول  تئودور نولدكھ، تاریخ ایرانیان و عرب. 8 ثار م من آ شارات انج تھران، انت
 . 491ص ) ش1358

 . 673ھمان، ص . 9

 . 180قمى، ھمان، ص . 10

 . 515ص ) ش1367تھران، امیركبیر، (آرتور كریستین سن، ایران در زمان ساسانیان، ترجمھ رشید یاسمى، چاپ پنجم . 11

عھ  ابى. 12 مد قمی ید مح صحیح مف ھر، ت عادن الجو یھ، (الحسن مسعودى، مروج الذھب و م تب العلم ، ص 1ج ) ه 1406بیروت، دارالك
291 . 

ُف، ایران در آستانھ یورش تازیان، ص . آ. 13  . 214اى كولسنیك

 . 162كریستین سن، ایران در زمان ساسانیان، ص . 14
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چاپ اول  فرانتس التھایم، كمك. 15 ینى،  شنگ ام مھ امیرھو قالب (ھاى اقتصادى در دوران باستان، ترج موزش ان شارات و آ ھران انت ت
 . 85ص ) ش1369اسالمى، 

 . 469پیگولوسكایا، پیشین، ص . 16

 . 36، قسمت اول ص 3آ بویل، پیشین، ج . جى. 17

 . ھمان. 18

 . 55ھمان، ص . 19

 . 290آرتور كریستین سن، ایران در زمان ساسانیان، ص . 20

 . 479و  312تئودور نولدكھ، پیشین، ص . 21

 . 341آرتور كریستین سن، پیشین، ص . 22

ُف، پیشین، ص . آ. 23  . 176اى كولسنیك

ھاى دنیا این كار  خسرو پرویز كھ نسبت بھ یك عیسوى تغییر كیش داده مظنون گشتھ بود كھ وى از روى عقیده یا بھ خاطر خوشى. 24
 ). 178ھمان، ص (را كرده است، وى را بھ چھار میخ كشید و اموالش را ضبط كرد 

 . 480تئودور نولدكھ، پیشین، ص . 25

 . 359ص ) ش1368تھران، علمى و فرھنگى، (نیا، چاپ سوم  ریچارد فراى، میراث باستانى ایران، ترجمھ مسعود رجب. 26

 . 472پیگولوسكایا، پیشین، ص . 27

 . 71حنیفھ دینورى، پیشین، ص  ابى. 28

 . 168فرانتس آلتھایم، پیشین، ص . 29

 . 59ص ) ش1363تھران، سروش، (نیا، چاپ دوم  ریچارد فراى، عصر زرین فرھنگ ایران، ترجمھ مسعود رجب. 30

چاپ دوم . 31 ضوى،  سى ر توس، (ابوبكر نرشخى، تاریخ بخارا، ترجمھ ابونصر احمدبن محمد، تصحیح مدر ھران،  ص ) ش1363ت
170 . 

 . 180فرانتس آلتھایم، پیشین، ص . 32

ُف، پیشین، ص . آ. 33  . 179اى كولسنیك

 . 170ص ) ش1362تھران، امیركبیر، (عبدالحسین زرین كوب، تاریخ ایران بعد از اسالم، چاپ سوم . 34

1ج ) ش1366تھران، آگاه، (ج، ترجمھ كریم كشاورز، چاپ دوم  2، )تركستان در عھد ھجوم مغول(و بارتولد، تركستان نامھ . و. 35
 . 402، ص 

 . 47ریچارد فراى، پیشین، ص . 36

 . 201، ص 1ج ) ش1362تھران، امیركبیر، (ج، ترجمھ حسن انوشھ، چاپ دوم  2كلیفورد ادموند باسورث، تاریخ غزنویان، . 37
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 . 58ص ) ش1371تھران، مؤلف، (على حصورى، آخرین شاه، چاپ اول . 38

 . 174و  93فرانتس آلتھایم، پیشین، ص . 39

یت. ن. 40 مھ عنا یران، ترج شرقى و ا ھاى روم  حدود مرز عراب  سكایا، ا چاپ اول  پیگولو ضا،  لھ ر عات و (ا سھ مطال ھران، مؤس ت
 . 191ص ) ش1372تحقیقات فرھنگى، 

 . 30ص ) ش1349تھران، فروغى، (زاده، از پرویز تا چنگیز، چاپ اول  حسن تقى. 41

 . 610ص ) ش1366تھران، امیركبیر، (ابن الندیم؛ الفھرست، ترجمھ محمدرضا تجدد، چاپ سوم . 42

سرور، (ج، تصحیح شیخ احمد فھمى محمد  3ابوالفتح محمدبن عبدالكریم الشھرستانى، الملل و النحل، . 43 2ج ) ه1367بیروت، دارال
 . بھ بعد 61، ص 

 . 82؛ پیگولوسكایا، پیشین، ص 456آرتور كریستین سن، پیشین، ص . 44

 . 100ص ) 1348تھران، انجمن آثار ملى، (ك، عھد اردشیر، بھ اھتمام احسان عباس، ترجمھ محمدعلى امام شوشترى، .ر. 45

 . 428، ص 1ج ) ه1407بیروت، عزالدین، (ج  6، )تاریخ الطبرى(محمدبن جریر طبرى، تاریخ االمم و الملوك . 46

 . 290ص ) ه1398بیروت، دارالكتب العلمیة، (احمدبن یحیى بالذرى، فتوح البلدان، تصحیح رضوان محمد رضوان . 47

 . 141آرتور كریستین سن، پیشین، ص . 48

ر توماس آرنولد، تاریخ گسترش اسالم، ترجمھ ابوالفضل عزتى . 49 ِ  . 301ص ) ش1358تھران، دانشگاه تھران، (س

ُف، پیشین، ص . آ. 50  . 6اى كولسنیك

 : منابع

 ). ش1366تھران، امیركبیر، (ـ ابن الندیم، الفھرست، ترجمھ محمدرضا تجدد، چاپ سوم 

 . 1ج ) ش1366تھران، آگاه، (ج، ترجمھ كریم كشاورز، چاپ دوم  2، )تركستان در عھد ھجوم مغول(و، تركستان نامھ . ـ بارتولد، و

 . 1ج ) ش1362تھران، امیركبیر، (ج، ترجمھ حسن انوشھ، چاپ دوم  2ـ باسورث، كلیفورد ادموند، تاریخ غزنویان، 

 ). ه1398بیروت، دارالكتب العلمیة، (ـ بالذرى، احمدبن یحیى، فتوح البلدان، تصحیح رضوان محمد رضوان 

قات (الھ رضا، چاپ اول  اعراب حدود مرزھاى روم شرقى و ایران، ترجمھ عنایت. ـ پیگولوسكایا، ن عات و تحقی سھ مطال ھران، مؤس ت
 ). ش1372فرھنگى، 

 ). ش1349تھران، فروغى، (زاده، حسن، از پرویز تا چنگیز، چاپ اول  ـ تقى

مك فرانتس، ك چاپ اول  ـ التھایم،  ینى،  مھ امیرھوشنگ ام ستان، ترج صادى در دوران با قالب (ھاى اقت موزش ان شارات و آ ھران انت ت
 ). ش1369اسالمى، 

بیر، (، تاریخ ایران كمبریج، ترجمھ حسن انوشھ، چاپ اول )گردآوردنده(آ، . ـ بویل، جى ـ قسمت (، )ش1368تھران، امیرك سوم  لد  ج
 . از سلوكیان تا فروپاشى دولت ساسانى) اول

 ). ش1371تھران، مؤلف، (ـ حصورى، على، آخرین شاه، چاپ اول 
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 ). م1888لیدن، بریل، (ـ دینورى، ابى حنیفھ، االخبار الطوال، تصحیح فالدیمیر جرجاس، الطبعھ االولى 

 ). ش1362تھران، امیركبیر، (ـ زرین كوب، عبدالحسین، تاریخ ایران بعد از اسالم، چاپ سوم 

 ). ش1358تھران، دانشگاه تھران، (ـ سرتوماس، آرنولد، تاریخ گسترش اسالم، ترجمھ ابوالفضل عزتى 

 . 2ج ) ه1367بیروت، دارالسرور، (ج، تصحیح شیخ احمد فھمى محمد  3ـ الشھرستانى، ابوالفتح محمدبن عبدالكریم، الملل و النحل، 

 . 1ج ) ه1407بیروت، عزالدین، (ج  6، )تاریخ الطبرى(ـ طبرى، محمدبن جریر، تاریخ االمم و الملوك 

 ). ش1363تھران، سروش، (نیا، چاپ دوم  ـ فراى، ریچارد، عصر زرین فرھنگ ایران، ترجمھ مسعود رجب

 ). ش1368تھران، علمى و فرھنگى، (نیا، چاپ سوم  ـ ــــــــــــــــــــــ ، میراث باستانى ایران، ترجمھ مسعود رجب

ّى، حسن  ). ش1361تھران، طوس، (الدین طھرانى، چاپ دوم  قمى، تصحیح سیدجالل بن على بن محمد، تاریخ قم، ترجمھ حسن ـ قم

 ). ش1367تھران، امیركبیر، (ـ كریستین سن، آرتور، ایران در زمان ساسانیان، ترجمھ رشید یاسمى، چاپ پنجم 

تبى مینـوى  سانیان، ترجمـھ و تحریـر مج شریات (ــ ـــــــــــــــــــــــ ، وضـع ملـت و دولـت و دربـار در دوره شاھنشـاھى سا تھـران، ن
 ). ش1314كمسیون معارف، 

 ). ش1362تھران، علمى و فرھنگى، (س، مالك و زارع در ایران، ترجمھ منوچھر امیرى، چاپ سوم .ك.ـ لمبتون، ا

 . 1ج ) ه 1406بیروت، دارالكتب العلمیھ، (الحسن، مروج الذھب و معادن الجوھر، تصحیح مفید محمد قمیعھ  ـ مسعودى، ابى

یت. ـ ن مھ عنا سانیان، ترج یان و سا گار پارت یران در روز شھرھاى ا سكایا،  چاپ اول  پیگولو ضا،  لھ ر گى، (ا مى و فرھن ھران، عل ت
 ). ش1376

 ). ش1363تھران، توس، (ـ نرشخى، ابوبكر، تاریخ بخارا، ترجمھ ابونصر احمدبن محمد، تصحیح مدرسى رضوى، چاپ دوم 

چاپ اول  ـ نولدكھ، تئودور، تاریخ ایرانیان و عرب لى، (ھا در زمان ساسانیان، ترجمھ عباس زریاب،  ثار م شارات انجمن آ ھران، انت ت
 ). ش1358

 . دانشیار دانشگاه تربیت معلم تھران 1
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