
  کرتیر و ظهور سیاست دینی در اوایل دوره ساسانیان
  

  1توفیق حسینی
  

  چکیده
بود که میان دین و دولت جهت حفظ  هاي عمده ایران در آغاز فرمانروایی ساسانیان، اتحاد و همکاري نزدیکی یکی از ویژگی

در این روزگار رهبري مذهبی کشور به یک روحانی . یگانگی در کشور و تحکیم پایه هاي حاکمیت ساسانیان پدید آمده بود
تیر در این کر. د که در طول سده ي سوم در بسیاري از جریانات سیاسی و دینی کشور دخالت عمده اي داشتیبرجسته اي رس

دولت نظر خود را  يبلکه حتی به عنوان عامل اصلی سیاست گذاري هاگرفت، ها فرمانروایی مذهبی کشور را در اختیار زمان نه تن
اساس رویکرد تحلیلی و توصیفی؛ بنا به اهمیتی که کرتیر در تثبیت  در این پژوهش بر. دیاست دینی به شاهنشاه تحمیل کردر س

تحکیم قدرت سیاسی و مذهبی روحانیان زرتشتی و نیز در تثبیت پایه هاي آیین زرتشت به عنوان دین رسمی شاهنشاهی، 
کرتیر مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد و شده تا اندیشه هاي دینی ـ سیاسی ؛ سعی شتي سوم میالدي داحکومت ساسانی در سده

در برآمدن ساختار دین رسمی ساسانیان  اصوالً کرتیر» یو گرامشیونآنت«رسد که بر اساس نظریه هژمونی سیاسی  به این نتیجه می
از عملکرد سیاسی تنش هژمونی یا کسب اقتدار از دو رویکرد کسب قدرت  ،و تعیقب گروه هاي مخالف با دستگاه زرتشتی رسمی

 .است سیاسی و ایجاد دستگاه مشروعیت، نقش اساسی ایفا نموده
  .ساسانیان کرتیر، سیاست دینی، اقلیت هاي مذهبی، :کلیدي واژگان 

Kartir and the Beginning of a Religious Policy in The 
Sassanian Era 

Tofiq Hoseini 2 
 
Abstract 
 one of the most important characteristics of the beginning period of the Sassanid dynasty was 
the integration of secular and religious power. This integration had two functions: preserving of 
unity throughout the country and of the dominance of the Sassanian rulers. Not only as a very 
powerful religious leader but also as an extremely influential person who interfered in 
policy=making, Kartir played a significant role in 3rd century of Iran’s history. By a descriptive-
analytic method, this paper aims to study the aspects of his importance. Aspects such as 
strengthening Zoroastrian as the formal religion of the country, fortifying of the power and 
dominance of the Sassanids and increasing of the clerics power in the society. In view of 
AntoioGramsci’s theory of political Hegemony, Kartir plays a great role in gaining the political 
power and founding a legitimacy power. 
Keywords: Kartir, religious policy, religious minorities , the Sassanids. 
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   2 خردنامه
 

  مقدمه
نهادهاي سیاسی و ساختارهاي ایدئولوژیکی یک نظام اجتماعی به صورت متقابل در ساخت و تکوین 

گونه که  به همان. نهادهاي فرهنگی ملهم از نهاد اقتصادي و سامان سیاسی هستند. یکدیگر موثرند
بر اساس . تکوین میابد گیرند و دستگاه فرهنگینهادهاي فرهنگی ملهم از نهاد سیاست شکل می

دهی اذهان باورمند به قدرت از طریق نظام آموزشی و نظریه هژمونی، به باور گرامشی روند شکل
دین اصوالً نقش در برآمدن نظام ساسانیان، . گیردلفافه درونی سازي یا مشروعیت صورت می

گیري خود ی در شکلکرده و به همان شکل دستگاه روحانیت نیز از ساخت سیاس مشروعگر را ایفا
هاي چون کتیبه همزمان  در شناخت مؤثر سازمان ساسانیان بر اساس منابع هم. تاثیر پذیرفته است
از خالل منابع مانوي نیز به این شخص  .شویماز شخصی به نام کرتیر آگاه می ،اوایل دوره ساسانیان

توان  ست که این شخص را میا ظاهراً آنچه از میان منابع قابل استباط است این .خوریم می بر
وي در خالل اعمال نفوذ سیاسی و . گذار ساختار سیاست دینی اوایل دوره ساسانیان نامید  بنیان

هاي دینی  سازمان دینی و انتخاب شاهان ساسانی دست به ایجاد یک سازمان دینی و تعیقیب گروه
  . معارض زد

  
  مبانی نفوذ روحانیان در شاهنشاهی ساسانی

. قابل تامل و تعمـق اسـت   ،تی که دین و اصحاب دین در زمان ساسانیان به دست آورده بودندموقعی
ار آمـدن  اول روي کـ  یان دیـن و پادشـاهی از همـان لحظـۀ    باره از اتحاد و دوستی صمیمی م در این

قدسـی خـویش را شـامل     ۀجنب) روحانیون(مغان  ،ساسانیان ةدر دور. آید ساسانیان سخن به میان می
احـوال زنـدگی هـر ایرانـی      ۀشئونات مملکـت و در کلیـ   ۀحال حکومت دنیوي نموده بودند و در هم

سوم میالدي باعث گردیـد تـا روحانیـان     عوامل دور و نزدیکی در سدة ۀموعمج 3.دخالت می کردند
وابسـتگی خانـدان   . ندعنوان پیشوایان دینی از نفوذ و قدرت زیادي در دولت ساسانی برخوردار گرد هب

سلطنتی به معبد آناهیتا در استخر و دخالتی که روحانیان در به قدرت رساندن اردشیر داشـتند را مـی   
همچنین نخسـتین پادشـاهان ساسـانی چـون از     « 4.حساب آورد هتوان از علل نزدیک این مجموعه ب

   5 ».ی کردندلحاظ معتقدات پیرو آیین زرتشت بودند از روحانیان زرتشتی پشتیبانی م

                                                                                                                            
 

پژوهشگاه علوم : تهران(، ترجمه مجتبی مینوي وضع ملت و دولت و دربار در دوره ي شاهنشاهی ساسانیانکریستنسن، آرتور . 1
 .89، ص )1374انسانی و مطالعات فرهنگی، 

  .119، ص )80ـ 81؛ 8، 9دورة دوم، سال دوم و سوم، شمارة ( فصلنامۀ هستیایمان پور، محمد تقی . 4
  .327، ص )1380علمی و فرهنگی، : تهران(روحی ارباب ترجمه ، تاریخ ایران باستاندیاکونوف، م . م. 5
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 3 کرتیر و ظهور سیاست دینی در اوایل دوره ساسانیان
 

بی عالقگـی بـه آیـین     و سیاست مذهبی شاهان اشکانی در تسامح مذهبی ،عالوه بر این
از عـواملی بودنـد    ،زرتشت، کاهش مقام موبدان زرتشتی و پیشرفت دین هایی تازه در پیرامون ایران

زمینه را براي نفوذ پیشوایان دینی در کشور فراهم کرده  ،که مدتها پیش از روي کار آمدن ساسانیان
علت این مساله هم در اعتقادات پیروان دیانت زرتشتی نهفته بود که به موبـد بـودن زرتشـت     .بودند

این ترتیب براي روحانیان زرتشتی با اعتبار مـذهبی، اجتمـاعی اي کـه از دیربـاز در      به 6.اعتقاد دارند
وردار بودند، در دوره اي که دیـن زرتشـتی رسـمی شـده و از حمایـت دولـت       جامعه ایرانی از آن برخ

د تا بر دامنـه فعالیـت و نفـوذ خـود در تمـام شـئونات       شفرصت مقتضی اي فراهم  ،دیبرخوردار گرد
از سـخن آگاثیـاس کـه از    . اینـد افزبیکشوري اعم از اجتماعی، سیاسی، مذهبی، اقتصادي و فرهنگی 

در  هـا  آنآیـد کـه    روحانیان در امور شرعی و عرفی حکایت دارد بر میتقدس و مسموع القول بودن 
عالوه بر امور شرعی و عرفـی   7.مواردي که در زندگانی مردم پیش می آمد حق مداخله داشتندکلیۀ 

که مردم را به جهت رسیدن به تهذیب نفس و هدایت معنوي و سامان دهی به کارهـاي روزمـره ي   
دن امـور قضـائی و آموزشـی در    ا روحانیان نگه می داشت، انحصاري شـ زندگانی در ارتباط مستمر ب

 8.روحانیت از اسباب دیگري بودند که به افزایش قدرت و نفوذ آنان در زمان ساسانیان انجامیـد  طبقۀ
لکدار و ثروتم ها آننفوذ  با این همه علت عمدة مـر دیـه  این بود که مو  هـا  ند بوده اند که از طریق م

گذشته از این استقالل وسیعی هم داشتند آنان . آمد نذر و هدایا و وقف به دست میو غرامات شرعی 
   9.زیستندنویسد که مغان بر طبق قوانین خاص خود میچنانکه آمیانوس مارسلینوس در این باره می

برداشتی بود که  ،از اسباب دیگر نفوذ و همکاري بیشتر روحانیان زرتشتی در دولت ساسانی
بار مذهبی داشت کـه   ،چرا که مقام سلطنت در ایران از همان ابتدا. مقام سلطنت وجود داشت ةدربار
شد یعنی او در واقـع   اه داراي فره ایزدي بوده و سایۀ خدا بر روي زمین محسوب میش ،اساس آن بر

ه و قـدرت  ضرورتا امتیازات عدید ،ساسانیان ةمقام و اعتبار روحانیان در دور 10.هم شاه بود و هم موبد
در کارهاي دولتی و مملکتی فراهم کرد که بنا به اطالعات موجود می تـوان ایـن    ها آنزیادي براي 
حضور دائمی در دربار و در کنار شاه حتی در جنگ و شکار؛ مشاوره و رایزنی شـاهان  : چنین برشمرد

یش به شرکت خـود  کرتیر در سنگ نبشته ها. نفوذ در کارهاي دولتی و سیاسی ساسانی با روحانیان؛

                                                                                                                            
 

  .119ـ 120ایمان پور، ص . 6
  .175ـ  76، ص )1372دنیاي کتاب، : تهران(رشید یاسمی ، ترجمه ایران در زمان ساسانیانسن، آرتور کریستن. 7
  121ـ  22ایمان پور، ص . 8
  .90، ص وضع ملت و دولت و دربار در دوره ي شاهنشاهی ساسانیانکریستن سن، . 9

  .122ایمان پور، ص . 10

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


   4 خردنامه
 

بـا   فردوسی نیز در همه جـا از مشـاورت شـاهان ساسـانی    . هاي شاپور با رومیان اشاره دارد در جنگ
   11.دهد پیشواي دینی در دربار خبر می

انتخاب ولیعهد و گذاشتن ارهاي سیاسی را می توان در مسئلۀ نفوذ و دخالت روحانیان در ک
تعیین جانشـین پادشـاه سـخن از     ر دربارةاي نامه تنسمحتو. تاج بر سر شاهان ساسانی مالحظه کرد

ما چنان . . . « 12.کند که راي نهایی آن وابسته به نظر اجماع کلی روحانیان بود مشورتی بودن آن می
با هیچ مخلوقی مشورت نکنـد و بـه سـخن و    ]. . . تعیین ولیعهد [ خواستیم که شهنشاه در این راي 
رئـیس موبـدان و مهتـر    ] براي [ سه نسخه بنویسد به خط خویش . اشارت و مواجهه تعیین روا ندارد

اگـر راي موبـد موافـق    . . . راي زنند . . . دبیران و اصفهبد اصفهبدان تا چون جهان از شهنشاه بماند
  13»]ر را به نظر موبد موکول نماینداال کا و[ راي سه گانه باشد خالیق را خبر دهند 
نبـوده و   سوم میالدي هنوز تعیین دقیـق ولیعهـد معمـول    ۀلوکونین می گوید که در سده

با ایـن همـه نقـش قـاطع     . سر آمده در دوره هاي بعد معمول شده باشدممکن است آنچه در نامۀ تن
در به تخت نشانیدن بهرام اول و بهرام دوم گواهی از دخالـت روحانیـان از همـان آغـاز      ،موبد کرتیر

ر آن قدرت موبدان موبد در عزل پادشاهانی که موافق میل عالوه ب 14.شاهنشاهی ساسانیان می دهد
ي ها نابایستی ابزاري مناسبی براي روحانیان جهت تحقق آرم 15و خواسته روحانیان عمل نمی کردند

سیاسی و اجتماعی شان تلقی می شد، در حالیکه ما برعکس ایـن قضـیه یعنـی عـزل و قتـل موبـد       
اشـاراتی دربـاره    مینـوي خـرد  در کتـاب  . انیان نمی بینیمموبدان به دست شاهنشاه را در تاریخ ساس

انتظار روحانیان از قدرت سلطنت و وظایف و تکالیف شاهان گنجانده شده است که اگـر پادشـاهی از   
پرسـید دانـا از   « :کرد با خطر خلع یا قتـل مواجـه مـی شـد    این تکالیف مد نظر روحانیان تخطی می

مینوي خرد که براي پادشاهان چه چیزي سودمند تر و چه زیان رسان تر است ؟ مینوي خـرد پاسـخ   
دادکه پادشاهان را مصاحبت دانایان و نیکان سودمندتر است و آنان را گفتگـو و مصـاحبت بـا افتـرا     

پرسـید دانـا   «: ستهمچنین در پرسشی دیگر چنین آمده ا 16». زنندگان و دورویان زیان رسانتر است
و زن و فرزنـد و سـرزمین بـدتر اسـت ؟     ساالر و دوسـت خویشـاوند    از مینوي خرد که کدام سرور و

                                                                                                                            
 

  .123ـ  24همان، ص  .11
  .68ص ، 1385حسین زمانی، فصلنامه تاریخ، دانشگاه آزاد محالت، سال یکم، شماره ي دوم، .  12
  .87ـ  9، ص )1354خوارزمی، : تهران( نامۀ تنسر به گشنسب مجتبی مینوي،. 13
 168 -170ص ، )1372علمی و فرهنگی، : تهران( عنایت اهللا رضاترجمه ، تمدن ایران ساسانیوالدیمیر گریگورویچ لوکونین،  .14

. 
  .124ایمان پور، ص  .15
  .40، ص )1379توس،  :تهران(، به کوشش ژاله آموزگار ردمینوي خاحمد تفضلی، . 16
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ا ایمـن و مردمـان را بـی سـتم     مینوي خرد پاسخ داد که آن سروري بدتر است کـه نتوانـد کشـور ر   
  17».دارد

بـه زمـان   نمونه آشکار دخالت روحانیان ساسانی در سیاست دولت در سده ي سوم مربوط 
در این زمان روحانی برجسته اي بنام کرتیر ظهور کرد کـه سیاسـت دینـی و    . جانشینان شاپور است

شاید نقش او در ایجاد پیوند میان دیـن و دولـت و   . هاي او متاثر بوداندیشه هاي حکومتی از اندیشه
ه همچون پادشاهان کرتیر تنها موبدي است ک. ي روحانیان بیشتر باشدتثبیت قدرت روحانیان از همه

قـدرت کرتیـر    18.کتیبه بر جاي می گذارد و در آن از خدمات خویش به شاه و دین سخن می گویـد 
مـذهبی و نظریـه پـرداز مـذهبی      -عنوان مشاور سیاسی هحتی از تنسر هم بیشتر بود چرا که تنسر ب

به عنوان مجري  نقش اجرایی چندانی در سیاست دینی اوایل دوران ساسانی نداشت در حالیکه کرتیر
کرتیر بـراي تحکـیم    19.سیاست هاي دینی ساسانیان از توانمندي اجرایی بسیار فراوانی برخوردار بود

نفوذ در دولت و شاه، سـرکوب  : قدرت و نفوذ مذهبی در شاهنشاهی به سه کار اساسی دست زده بود
ري موقوفـات، اجـراي   ساختن آتشگاه، واگذا[اقلیت هاي مذهبی و به نمود آوردن جلوه هاي مذهبی 

  20.مذهبی خویش دستۀجهت تحکیم پایه هاي قدرت و مرجعیت ] مناسک دینی
  

  کرتیر 
دانند و برخـی دیگـر    برخی کرتیر را با تنسر یکی می. تنسر و کرتیر وجود دارد عقاید گوناگونی دربارة

لد معتقد است کـه  هرتسف. را دو شخصیت بدانیم ها آنمعتقدند که تنسر پیشکسوت کرتیر بوده و باید 
اما به نظر دومناش این حقیقت که نقش کرتیر یـک نقـش اجـرا کننـده و     . کرتیر و تنسر یکی بودند

شکنجه دهنده است باید قوانین دینی استقرار یافته اي از پیش وجود می داشت که نمی توانست کار 
 21.اشـاره مـی کـرد    هـا  آنچرا که در این صورت در کتیبه هـاي خـود بـه تـدوین      ،کرتیر بوده باشد

وان تنسر هیربـد  همچنین یکی بودن تنسر و کرتیر به علت یکی نبودن نام و هم از این حیث که عن
نظر مـی   هاردشیر است در حالیکه مشاغل کرتیر در زمان شاپور آغاز می شود بعید ب هیربدان در دورة

البته نام واقعی کرتیر را نمی دانیم چه که معلوم نیست کرتیر اسم حقیقی او بوده و یا اینکه « 22.رسد

                                                                                                                            
 

  .48همان، ص . 17
  .69 -70زمانی، ص . 18
  .72همان، ص . 19

  .81، ص 1380، بهار 1، دوره ي دوم، سال دوم، شماره ي هستی فصلنامهعبد الرضا دهقانی،  20. 
  .338ص ، )1375فکر روز، : تهران(رویا منجم ترجمه ، دین ایران باستان دوشن گیمن، .21
 .46ـ 7، ص)1354انتشارات دانشگاه آزاد ایران، : تهران( ساسانیان عباس زریاب خویی،. 22
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   6 خردنامه
 

در . تئوفیالکت بیزانسی این نام را یک عنوان و منصـب مـی دانـد   . نام مستعار و عنوان شغلی اوست
عنـاي کـارد   به م Karetaکرتان  ۀواژه کرتیر از ریش. . . منابع قبطی و مانوي او را کردل نامیده اند

دانشـمندان نـام کرتیـر را بـه گونـه هـاي        23».مشتق شده و به معناي برنده و قاطع می تواند باشـد 
 24.، ذکر می کنندKirdir ،Krtir ،Kltyly ،Kltyr؛ مختلفی

بنا به روایات متعدد پهلوي و عربی و فارسی تنسـر روحـانی اي بـود کـه در همراهـی بـا       
مسعودي او را دعوتگر و مبشر ظهـور  . ی او سهم مهمی داشتاردشیر و توجیه اعمال سیاسی و مذهب

اردشیر در کشورداري از فرزانه اي ایرانـی کـه   «: مسکویه رازي می نویسد 25.اردشیر معرفی می کند
تنسر نام داشت و از هیربدان بود یاري می جست که در کشورداري و کارسازي ها بـا وي بـه تـدبیر    

وي مردم را . روایات پهلوي و اسالمی می نویسند که؛ تنسر از شاهزادگان پارس بود 26».می نشست
. از پیش به ظهور اردشیر مژده می داد و داعیان به اطراف می فرستاد و به نفع اردشیر تبلیغ می کرد

پـس از ایـن   . سپس با ظهور اردشیر به خدمت او شتافت و خواهان آن شد که کارش را آماده سـازد 
مشاور و رایزن و معتمد اردشیر گردید و در نهایت با تدبیر او و تیغ اردشیر بود که همه مردم به  تنسر

باید اذعان کرد که تنسر با دعوت مردم به قیام اردشیر هـم در   27.زیر پرچم دولت ساسانی گرد آمدند
مناسـبی  موفقیت سردار نوخاسته که فقط یک پادشاه محلـی بـوده و احتمـاال هـم از تـوان نظـامی       

و هم اینکه با پی ریزي مبانی نظري حکومت و توجیه اعمـال  . برخوردار نبود نقش بسزایی ایفاء کرد
. مذهبی و سیاسی اردشیر توانست به اردشیر جهت پیشبرد اعمال و اهدافش خدمات شـایانی بنمایـد  

ر کشـور و  اردشیر درباره چگونگی وضع، نگـارش و تـدوین قـوانین دینـی و اداره امـو     ] چنان که [«
تنسر را برخی از مورخان چهـره اي معتبـر و    . ...مقررات متعلق به آن با تنسر به رایزنی می پرداخت

سازش ناپذیر در پشت پرده هاي حاکمیت ساسانی می دانند که همه برنامه ریزي ها و تصـمیمات را  
   28».کرد رهبري می

ه از پشتیبانی قشر روحانی کتوان گفت که اردشیر در تاسیس دولت خود  با این اوصاف می
مند گردید و متعاقب آن در دولت خود مقام و مرتبه باالیی به آنان از وضع موجود راضی نبودند بهره 

                                                                                                                            
 

  .1482، ص )1383سخن، : تهران( 2، جاشکانیان و ساسانیان: تاریخ ایران باستانخدادایان، اردشیر . 23
دانشنامه انگیر اوشیدري، جه: نک :؛ همچنین62ص 1385، پازینه، تیر موبدان موبدسنگ نبشته هاي کراکبرزاده، داریوش . 24

  .391، ص )1384مرکز، : تهران( مزدیسنا
  .92، ص )1381علمی و فرهنگی، : تهران(ابوالقاسم پاینده ترجمه ، التنبیه و االشراف ابوالحسن مسعودي،. 25
 .114، ص )1369سروش، : تهران(ابوالقاسم امامی ترجمه ، 1، جتجارب االمم ابوعلی مسکویه رازي،. 26
 .5مینوي، ص . 27
  .1400خدادادیان، ص . 28
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 7 کرتیر و ظهور سیاست دینی در اوایل دوره ساسانیان
 

چرا که بنیان گذار دولت جدید بر روي دو پایـه از  . داد که با فلسفه ي حاکمیت وي همخوانی داشت
. انجامیـد مـی  »ا تحـاد دیـن و دولـت   «که به  »قدرت مذهبی و قدرت اشرافی«: قدرت تاکید داشت

در . نشانه هاي اندیشه اتحاد دین و دولت در نزد اردشیر را می توان در منابع پهلوي و اسالمی یافت
پادشاهی و بهـدینی بـه تمـام و کمـال در یـک      ) فره(جمع شدن خوره «: دینکرت اشارتی هست که

چون در جهان دینداري و پارسـایی بـا   . . . شخص است، زیرا نابودي او در بهم پیوستن این دو است
شهریاري نیک در شاهی خوب و دیندار به هم پیوندد آن گاه بدي و شر کاهش و نیکی و نیکوکاري 

سفارش اردشیر به شاپور از وجود چنین اندیشه اي در نـزد   قول مسعودي دربارة 29».افزایش می یابد
دیـن  . ند و یکی از دیگري بی نیاز نیسـت پسرم دین و شاهی قرین یکدیگر«: اردشیر نشان می دهد

اساس ملک است و ملک نگهبان دین است هرچه را اساس نباشد معدوم گـردد و هـر چـه نگهبـان     
   30».نداشته باشد تباهی گیرد

همچنین اندیشه مشابهی از قرینه بودن دین و شاهی در وصیتنامه ي اردشـیر وجـود دارد   
می شود کـه   ها آناینجا اشاره اي هم به رقابت احتمالی  در. که مسکویه ي رازي از آن نقل می کند

پادشاهی است، و تا کنون، پادشاهی پاسدار دیـن بـوده   زیرا دین شالودة «: با برتري دین همراه است
اسـت و  چـه دیـن پایـه کشـور     ] در رقابت و منازعۀ میان این دو چیرگی بـا دیـن اسـت   [ . . . است

در  31 ».کـاخ توانـاتر اسـت   دارندة ستون در چیره شدن بر همـۀ  شهریاري ستون آن و دارندة پایه از 
روایت اخیر دین پایه کشور و پادشاهی رو بناي شکل گرفته بر روي آن قلمداد می شود که بایـد بـه   

  . رقابت احتمالی میان این دو نهاد که براي حفظ منافع و قدرت خویش انجامید مربوط می گردد
مسعودي چنین استنباط می کنـد کـه شاهنشـاهی    ي و گفتۀ ن با استناد به آثار هنرلوکونی

جدید، به جهت ایجاد یکدینی در کشور و به خاطر نفوذ روحانیت و آتشکده در زمینه هاي ایدئولوژي 
اعالن اتحـاد دیـن و دولـت از طـرف اردشـیر       32.و اقتصادي و سیاسی از دولت اشکانی متمایز است

ه حکومت جدید الزم بود و هم بـراي توجیـه اسـتحقاق و    ساسانی هم براي جلب اعتماد مزدیسنان ب
چه که تا آن زمان نه تنها هیچ یـک   33.نمود نت یک خانواده ي روحانی ضروري میمشروعیت سلط

بـراي   هـا  آنروحانی نبودند، بلکه هیچکدام از  اهی هاي ایران منتسب به خانوادةاز موسسان شاهنش
  . و ابزار دینی تکیه نداشتندرسیدن به تخت شاهی بر عواطف مذهبی مردم 

                                                                                                                            
 

  .94ـ 5، ص )1377توس، : تهران(فریدون بدره اي ترجمه ، تعالیم مغانزنر، آر سی .  29
  .243، ص )1370فرهنگی، علمی و : تهران(ابوالقاسم پاینده ترجمه ، 1ج ،مروج الذهب مسعودي،ابوالحسن . 30
  .116ـ 17مسکویه رازي، ص . 31
  .112لوکونین، ص . 32
 .424، ص )1371امیر کبیر، : تهران( 1ج ،تاریخ مردم ایرانزرین کوب، عبدالحسین . 33
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   8 خردنامه
 

  سیاست دینی کرتیر در اوایل دوره ساسانیان 
اوضاع مذهبی ایران در اوایل سلطنت ساسانیان وجود دارد؛ یکی از این دو سـند   دو سند معتبر دربارة

مـورخ   »الیزه وارداپـت «سنگ نبشته هاي کرتیر مملو از سیاست دینی سختگیرانه و دیگري گزارش 
. ارمنی است که در آن از فرمان شاپور مبنی بر آزادي اقلیـت هـاي دینـی در ایـران خبـر مـی دهـد       
: گزارشهایی کرتیر درباره ي رونق دین مزدیسنی و سرکوبی اقلیتهاي دینی از دو نظر اهمیـت دارنـد  

اینکـه  دوم  ،نخست اینکه فهرستی از مذاهب گوناگون شاهنشاهی را در پیش چشممان قرار می دهد
  : کرتیر می گوید 34.به مرحله ي خاصی در سیاست دینی دولت ساسانی اشاره می کند

) مهم تر(اورمزد برتر ] به افتخار [ شهر کرد گان  ۀشهر به شهر، جاي به جاي، در هم. ..«
بودنـد و ایـزدان   ) باال ۀمرتب(به بزرگ پادشاهی ) کشور(شدند و دین مزدیسن و مغ مردان اندر شهر 

اهریمن و دیوان بـزرگ زیـان و بیشـی     اما به آذر و چهار پا را اندر شهر بزرگ خشنودي رسید؛آب و 
رسید و کیش اهریمن و دیوان از شهر رخت بر بست و به عنوان یک باور نابود گردید، و یهودیـان و  

 و مانویـان انـدر شـهر زده   ] مکتکـی [، مغتسله ]کریستیان[شمنیان و برهمنان، نصاریان و مسیحیان 
   35».دیوان در هم آشفت و گاه و نشیمن ایزدان شد ۀشدند و بتها ویران شدند و الن

 شـمن  یهـود،  از اینـان  برد کـه هفت گروه مذهبی نام  خود ازدر سنگ نبشته هاي کرتیر 
نصاریان بایـد مربـوط بـه جنـبش      36.اند شناخته شده )مسیحی(کریستیان و) برهمن( ، برمن)بودایی(

کتابهاي مانداییان مملو از انزجار شدید نسـبت بـه   . عرفانی مانداییان باشد که از مسیحیان جدا بودند
پیروي مـی کردنـد و پیوسـته دربـاره ي     ) تفسیر(زندیق ها کسانی بودند که از زند . آیین مغان است

رو  ک آمده کـه نـامی عـام بـراي مومنـان کـج      در ارمنی زندیق به شکل ازنی 37.مانویان بکار می رود
تعمیدي ها بین النهـرین بـوده    احتماال مکتکی ها فرقۀ. بوده و تفسیر ویژه ي خود داشتند] منحرف[
 ةدر آغاز شاهنشاهی ساسـانی دو دور  جماعات مذهبی از دو سند فوق الذکر روشن می شود که 38.اند

را تجربه کرده اند؛ دوره اي قرین صلح و آرامش در اوایـل کـار ساسـانیان؛ سـپس دوره اي      متفاوتی
همـه ي ادیـان   (ویژه بهـرام دوم   هو ب) مانویان(همراه با تعقیب و آزار در روزگار شهریاري بهرام یکم 

تیر کرتحت حمایت  در امپراتوري کرتیر؛ در حالی که کیش مزداییدینی  سیاستبه دلیل ) نازرتشتی

                                                                                                                            
 

  .245ص ، )1377ققنوس، : تهران(مرتضی ثاقب فر ترجمه ، ایران باستانیوزف ویسهوفر، . 34
  .26ـ 31، سطر کتیبۀ نقش رستم. 35
حسن ترجمه قسمت دوم،  ،3جج، پژوهش دانشگاه کمبری ،)از سلوکیان تا فروپاشی ساسانیان(تاریخ ایران احسان یارشاطر،  .36

  .339ص ، )1377امیر کبیر، : تهران(انوشه 
  .383ص ، )1377آگاهان دیده، : تهران(منوچهر فرهنگ ترجمه ، هاي ایران دین ،ویدن گرنگئو  .37
  .339ـ 340، ص 3یارشاطر، ج. 38
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 9 کرتیر و ظهور سیاست دینی در اوایل دوره ساسانیان
 

تالش کرتیر براي تبدیل دین زرتشتی بـه دیـن   . گردیدروز به روز شکوهمندتر می زرتشتی و موبدان
در ] کرتیـر [. رسمی شاهنشاهی سبب شد تا پیروان سایر مذاهب شاهنشاهی مورد هجوم قرار بگیرند
ائیانی که به این کار از پشتیبانی شاه و نجبا و موبدان متعصب و آموزش دیده و نیز کشاورزان و روست

  39.کیش نیکان خود سخت پایبند بودند بهره مند بود
باید براي سرکوبی جماعت مذهبی مناسب بـوده و امکانـات فراوانـی در اختیـار      ،این همه
نظر می رسد که قدرت کرتیر و روحانیت ساسانی در زمان بهرام دوم به انـدازه   هب. کرتیر گذاشته باشد

با این وجـود  . به اتخاذ سیاست دینی خشن و تعصب آلودي وادار کرداي بود که شاهنشاه ساسانی را 
ناخرسـندي   ی که به این اقدامات او بـه دیـدة  سیاست دینی کرتیر نمی بایست از آماج حمالت کسان

کردن اینکـه تعقیـب اقلیـت هـاي      ها در بازگوپیام کتیبه. می نگریسته اند در امنیت کامل بوده باشد
زرتشت در ایران و انیران شده وجود این گونه نارضایتی هاي را تایید مـی   دینی موجب تحکیم آیین

   40.کند
با در نظر گرفتن القاب و عناوین بزرگ مذهبی و مرجعیت دینی و نفوذي که کرتیر در این 

آورد امکان اعمال فشارها ي مـذهبی بـر پیـروان سـایر ادیـان در روزگـار بهـرام دوم         دست بهزمان 
به خصوص آنکه کرتیر با رسیدن به سمت ریاسـت قضـایی کشـور از مرجعیـت     . دپذیرفتنی می نمای

شاید هم بسـیاري از پیـروان غیـر زرتشـتی را در دادگـاه هـاي       . دولتی و قانونی نیز برخوردار گردید
آن به عنوان کارگزاران ) قضات(محکمه هایی که داذوران . مذهبی اي محاکمه و محکوم کرده باشد

اینـان  . زن بودنـد کرده و در جهت اندیشه هاي مذهبی سرور خود گام خدمت می او در محاکم دولتی
نیـاز   هـا  آنهمان بی شمار کارگزاران و کارمندانی بودند که کرتیـر بـراي انجـام کارهـاي خـود بـه       

    41.داشت
آغاز حرکت تعصب آمیز دینی کرتیر در قبال فرقه هاي زرتشتی مختص بـه دوران بهـرام   

می  42،یگردانی شاپور از مانی درست باشدمورخان عربی مانند یعقوبی درباره ي رو اگر قول. دوم نبود
ادعاهاي کرتیر مبنی . این گونه قدرت نمایی دینی کرتیر را حتی به زمان شاپور رساند توان سر رشتۀ

تواند نشانه هایی از تعصب  می ،بر بلند مرتبه شدن ایزدان زرتشتی و زیان رسیدن به اهریمن و دیوان
در  ،هرمزد یکـم  پس از آن در دورة. مذهبی کرتیر و موبدان مزدیسنی در زمان پادشاهی شاپور باشد

                                                                                                                            
 

  . 224، ص)1377صفی علیشاه، : تهران( همایون صنعتی زادهترجمه ، یخ کیش زرتشتچکیده تاربویس، مري . 39
  .443، ص 1ج  ،زرین کوب. 40
  .141ص  ،)1383توس، : تهران( 5، جساسانیان :هزاره هاي گمشدهرجبی،  پرویز .41
، ص )1382علمی و فرهنگی، : تهران(محمد ابراهیم آیتی ترجمه ، 1ج، تاریخ یعقوبییعقوبی، ) ابن واضح(احمد بن ابی یعقوب  .42

197.  
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این دگرگونی همراه با ارتقـاي پایـه و   . سیاست دینی دولت ساسانی دگرگونی هایی اساسی پدید آمد
تیر و واالتر شدن جایگاه کرتیر نخستین با واگذاري مقام موبد هرمزد به کر. مقام کرتیر آغاز می شود

 تصاویري که بر سـکه هـاي  . گام براي تبدیل شدن آیین شاهنشاه به آیین رسمی کشور برداشته شد
یکی از مراحل دشوار تثبیت آیین رسمی در شاهنشاهی ساسـانی  هرمزد یکم ضرب شده بازگو کنندة 

جهـت بازشناسـی سیاسـت دینـی      سکه هاي شاهان ساسانی یکی از مدارك و شواهد مهـم  43.است
ویه و پشت سکه ها بـود  تصویرهاي یکسان در ر ،یکی از ویژگی هاي سکه ها. شاهان ساسانی است

شین شاه گاهی تصویري از جانشین شاه و یا جان. نیمرخ راست شاه نقش شده است ها آنکه در رویۀ 
تصویر شاه در سکه ها بـا نشـانه   ). ویژه ي بهرام دوم(و بانوي بانوان به رویۀ سکه اضافه شده است 

 همـۀ . دیده می شـود ) نوارها، گوشواره ها، گردن بند(هاي شاهی یعنی افسر ویژه و زیورهاي خاص 
تاج شاهان ساسـانی   44.بغرنجی داشتند که با آیین زرتشت پیوند دارد) سمبولیک(مظهري ۀ اینها جنب

شـرفه هـا بازنمـاي    «: ان تصویر مـی شـدند  نماد خوره یا هاله ي الهی پادشاه بود و با نمادهاي ایزد
ـ؛ ورقه ها بازنماي آناهیت؛ بالها نماد ورثرغنـه، آناهیـت؛ سـر    اهورامزدا، آناهیت حلقه ها با شاخه ها  
  45».عقاب نماد آناهیت؛ پرتوها نماد میترا
شدانی نقش شده که بـر سـه گونـه    شاهان ساسانی آتشکده یا آت يدر پشت تمام سکه ها

-نمونـه . نیمتنه اي در میان شعله هاي آتشـدان ) جآتشگاه با دو تصویر جانبی ) آتشگاه ب) الف :بود
در تصاویر  46.دهنده ي تاجگذاري شاه به دست ایزدان است هاي خاصی از نقشهاي پشت سکه نشان

را بـه دو گـروه چشـمگیر و     هـا  آنسکه ها دگرگونی ها و تغییراتی دیده مـی شـود کـه مـی تـوان      
تـوان در اشـکال گونـاگون افسـر      تفاوت چشمگیر در رویـۀ سـکه هـا را مـی    . ر تقسیم کردناچشمگی

نـام  (؛ و در پشت سـکه هـا در نوشـته    )عنوان رسمی شاه(و مضمون نوشته ها ) اجزاء آن(شهریاري 
شاهنشـاه و ایـزدان   (و تصویرهاي کنـار آتشـگاه   ) رسمی آتشکده اي که شاه در آنجا تاجگذاري کرد

در سـکه هـاي شـاهان    دگرگونی هـاي چشـمگیر بـاال کـه     . ل آتشگاه مشاهده کردو شک) گوناگون
 ،شود ارتباطی با سنتهاي ضرابخانه اي و یا خودسري قالب زنان سـکه هـا نداشـت    ساسانی دیده می

تصـاویر سـکه هـاي     47.آمدبلکه می توان عقیده داشت که این دگرگونی ها با دستور دولت پدید می

                                                                                                                            
 

  .166لوکونین، ص . 43
  .251ـ 52همان، ص . 44
حسن ترجمه قسمت اول،  ،3، جپژوهش دانشگاه کمبریج ،)از سلوکیان تا فروپاشی ساسانیان(تاریخ ایران یارشاطر، احسان . 45

  .432، ص )1373امیر کبیر، : تهران(انوشه 
  .433ـ 34همان، ص . 46

  .253ـ 55لوکونین، ص . 47 
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 11 کرتیر و ظهور سیاست دینی در اوایل دوره ساسانیان
 

از هرمـزد سـکه   . اي از مراحل تبدیل آیین شاهنشاهی به آیـین رسـمی دارد  نشان از مرحله  ،هرمزد
: شـود  هرمـزد منظـره ي تاجگـذاري دیـده مـی      سکه هاي در پشت همۀ. هاي متنوعی موجود است

چنانکه از سکه ها معلوم اسـت صـحنه   . آتشدان با تصویر شاه و میترا؛ شاه و آناهیتا؛ شاه و اهورامزدا
رود  و گمـان مـی  هاي تاجگذاري به ترتیب از میترا به آناهیتا و از آناهیتا به اهورامزدا انتقال می یابد 

شاهنشـاهی بـه آیـین رسـمی     روند تبدیل آیـین   48.که این دگرگونی با اصالحات کرتیر مربوط باشد
که کرتیر در راس  تا جایی. گیرد تخت شاهی سرعت بیشتري به خود می کشور با جلوس بهرام اول بر

بدون تردید تعقیـب و اعـدام مـانی در    «. کند افق شاه را به اعدام مانی جلب میمغان زرتشتی نظر مو
یعنی پایه گذاري نهاد . رتیر بودم، سر آغاز سیاست قدرت طلبی دینی ک276زمان بهرام اول در سال 

) م 276ـ   293( کرتیر به این هـدف در زمـان بهـرام دوم    . دینی ـ دولتیِ زرتشتیگري حاکم بر همه 
  49».رسید

ان که چهر خدایگان بهرام، شاهان شاه ایران و انیر بغ مزداپرست،«عنوان بهرام یکم یعنی 
در . نیز نموداري است از نیروي آیین رسمی نوین و نفوذ کرتیـر بـر شاهنشـاه    »از ایزدان اردشیر دارد

سوي آتشـگاه ایـن تصـویرها     در دو ،تاجگذاري که بر پشت سکه هاي بهرام یکم ضرب شده ةمنظر
. اهورامزدا و شاپور یکم؛ اهورامزدا و بهرام یکم؛ میترا و شاپور یکم؛ میترا و بهرام یکـم : شود دیده می
بایـد   ،تاکید بر دریافت تاج پادشاهی نه فقط از دست اهورامزدا بلکه همچنین از ایـزد میتـرا  در اینجا 

منظور کرتیـر   50.نمودار تالشی براي مشروع و قانونی جلوه گر ساختن جانشینی بهرام یکم بوده باشد
براي اجراي سیاست دینی و پایـه گـذاري نهـاد دینـی ـ دولتـی زرتشـتی در شاهنشـاهی در زمـان          

شـد کـه توانسـت     کرتیر در این زمان از چنان قـدرتی برخـوردار  . شاهی بهرام دوم تحقق پذیرفتپاد
وي در کتیبه هایش به شرح اقداماتی که در جهت تـامین پـاکی و   . چهار کتیبه از خود بجاي بگذارد

تـا  از ارتقاي مقام خـود از هیربـدي   . یکدستی آیین مزدایی و رعایت احکام آن انجام داده می پردازد
با اقدامات او بود که آیـین مزدایـی    ،کرتیر به گفتۀ. کند رستشگاه آناهیتا در استخر یاد میپادشاهی پ

رونق گرفت و به اهورامزدا و ایزدان خدمات شایسته اي شد؛ آتشکده ها برپا گردید و مهمتـر از ایـن   
کرتیر همه ي . بازگشتند پیروان ادیان دیگر تحت تعقیب و آزار قرار گرفتند و مرتدان مزدایی به دین

انحراف از نظرات دستگاه دینی رسمی را دشمنانه و شیطانی می دانست و نسـبت بـه ادیـان بیگانـه     
   51.سختگیر بود

                                                                                                                            
 

  .167، ص همان. 48
 .251ص  ،)1385ققنوس، : تهران(پرویز رجبی ترجمه ، یافته هاي تازه از ایران باستانوالتر هینتس،  .49
  .171ـ71لوکونین، ص . 50
  .36ـ  8 ، ص1ق،  3ج ،یارشاطر. 51
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با این اوصاف می توان عقیده داشت که در کشور یک دین دولتـی برقـرار گردیـد کـه در     
هم دستگاه دینی زرتشتی ـ که   دفاع از آن هم دستگاه دولتی از خود جدیت و تالش نشان می داد و

در طی سلطنت نخستین شاهان ساسانی پایه هاي آن گذاشته شده و در این زمان تبدیل به نظـامی  
ت در پشـ . منسجم با قدرت سیاسی و دنیوي گردید ـ از خود تعصب و سماجت زیادي نشان مـی داد  

 انشـین او آمـده صـحنۀ   شـاه و همسـر و ج  آن تصویر سه گانه ي  سکه هاي بهرام دوم که در رویۀ
بـر پشـت   . کند است که در آن ایزد آناهیتا حلقۀ شهریاري را واگذار می مراسم تاجگذاري ضرب شده

   52.ایزد اهورامزدا و میترا بجاي آناهیتا نقش شده اند ،دیگر سکه ها
 اینان خدایان اصلی اي بودند که شاهان ساسانی در صدد همانند سازي خـود بـا آنـان بـر    

و ورهران به عنوان ایزدان برتـر  ساسانی چهار ایزد اهورامزدا، مهر، آناهیتا در واقع در دورة  .آمدند می
اهورامزدا خداي اصلی بود که  ،بدون شک در میان ایزدان. مورد توجه بودند] در سکه ها و نگاره ها[

دا به نـام یـاد   یزد اهورامزکرتیر هم در کتیبه هاي خود از ا[شاهان به پرستش او معترف بودند تمامی
به شـاهان ساسـانی منصـب شـاهی     ] و سکه ها[دا در بسیاري از نقش برجسته ها اهورامز]. می کند

در میان ایزدان زرتشتی میترا نیز در تاج بخشی به شاهان ساسانی بی نصـیب نمانـده   . اعطا می کند
شاهی خـدمتگزار آن  آناهیتا ـ که در استخر معبدي داشت و خاندان  ). هرمزد یکم و بهرام دوم(است 

بودند ـ نیز بیشتر شاهان تا شاپور سوم را بر می گمارد، و بسیاري از شاهان از تاج آناهیتا تقلید کرده  
کرتیر با رسیدن به باالترین مراتب روحانی و مذهبی در زمان بهرام دوم و با نفوذي  ،بنا بر این 53.اند

هاي اساسی را  دینی و سلسله مراتب روحانی گام که بر شاهنشاه یافته بود و با ایجاد تشکیالت منظم
پس از آن است که سیاست قـدرت طلبـی دینـی بـا     . دارد جهت برقراري دین رسمی در کشور برمی

دسـت نمـودن آیـین مزدایـی؛      تعقیب و اخراج ادیان بیگانه؛ تنبیه و هدایت مرتدان دینی؛ پاك و یک
ختمان فراوان در تمام قلمرو امپراتوري دست می رواج شعائر و مناسک دینی در آتشکده ها که به سا

  .گردد نمایان می) تئو کراسی(و دولتی زند و دخالت روحانیان در کارهاي سیاسی 
  

  سیاست دینی کرتیر در مقابله با یهودیان و مسیحیان 
ویژه شاپور یکم اگر چه آیین زرتشـت پایگـاه اطمینـان بخشـی      هدر روزگار پادشاهی اردشیر یکم و ب

جهت دستگاه دولتی ساسانیان بود و نیاز به برقراري آیین رسمی و واحدي در شاهنشـاهی احسـاس   
ویژه در استان هاي غربـی   همی شد، اما نخستین شاهان ساسانی به منظور حفظ حاکمیت در کشور ب

                                                                                                                            
 

  .180لوکونین، ص . 52
  .360ـ  62گیمن، ص . 53
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 54.و براي داشتن متحدان نیرومند در بین النهرین الزم دیدند که از شدت عمل مذهبی خوداري کنند
بالی نگرفت و در مقـام پـایین هیربـدي بـاقی      شاید به همین خاطر بود که کرتیر در زمان شاپور پرو

اما در زمان جانشینان شاپور این وضع تغییر یافت و هم مقام کرتیر ترفیع یافت و هم در زمـان  . ماند
از نوشـته  . دخصوص مسیحیان تحت تعقیـب و آزار قـرار گرفتنـ    هبهرام دوم مذاهب بیگانه در ایران ب

هاي کرتیر بر می آید که سیاست زجر و شکنجه ي مسیحیان تنهـا ممکـن بـود در زمـان سـلطنت      
ـ  هنگـام شـهریاري    هبهرام دوم صورت گرفته باشد؛ چرا که او از سرکوبی جماعات مذهبی مسیحی ب

کـه آزار   یـابیم مندرجات منابع مختلف از جمله منابع مانوي نیـز در مـی  از . بهرام دوم بازگو می کند
عمومی اقلیت هاي مذهبی که در سنگ نبشته هاي کرتیر ذکر شده بالفاصـله بعـد از قتـل مـانی ـ      

میالدي ـ آغاز نشده بود بلکه در این میان وقفه اي سه ساله وجود داشته است که مربوط  276بسال 
مبنی بر ایـن کـه بهـرام دوم     نهایت االربقول مولف کتاب  55.پادشاهی بهرام دوم می شودة به دور

کـیش مسـیحی گرفـت    ) ازدواج با محارم(یک چند به خاطر انزجار از روایی رسم خوه دوده زرتشتی 
لذا کرتیر مـی بایسـت   . نشان می دهد که تا چه اندازه مسیحیت در شاهنشاهی توسعه و رواج داشت

شـاید  . کرده باشد ها آندیدي با با دشواري مواجه شده و برخورد ش ها آنبه مقدار زیادي در سرکوبی 
به همین خاطر است که کرتیر در نوشـته هـاي خـود بـراي مسـیحیان از دو اصـطالح ـ نصـاري و         

ضمن آنکه آدمی خودستا چون کرتیر در کتیبه اي رسـمی از اقلیتـی   «کریستیان ـ استفاده می کند؛   
کرتیـر مسـیحیت    ةبـه دیـد  . دبی اهمیت و بی معنا در کنار اکثریت شکوهمند زرتشتیان یاد نمی کن

  56».دینی است که می بایست آن را جدي گرفت
محققا انگیزه هاي دینی وجود داشت چـرا کـه    ،براي سخت گیري هاي روحانیان ساسانی

کرتیر در مسیحیان بـه چشـم    57.مسیحیان از لحاظ دینی دشمن بالقوه ي اصول دینی زرتشتی بودند
کوشـیدند  نند مانویت با نگرشی جهان شمولی خود مـی رقباي مذهبی جدي اي می نگریست که هما

چنانکه نمونه هاي بسیاري از گرایش افراد خانواده هاي ممتـاز بـه   . تا همه را به دین خود در آوردند
دین مسیح وجود دارد که همین امر مسیحیت را در کشمکش و رویارویی با سلسله مراتـب زرتشـتی   

ملی گرایی و زرتشتی گري  ها آنروحانیت زرتشتی؛ که در نزد از سویی میان تمایالت  58.قرار می داد
راستا بود؛ و تمایالت مذهبی مسیحیان؛ که از لحاظ نظري جهان وطـن بودنـد؛ تعـارض بزرگـی      هم

                                                                                                                            
 

  .116ص  لوکونین،.  54
  .247ـ 251ویسهوفر، ص .  55
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  .385، ص گرن.  57
  .71ـ  2، ص )1383ققنوس، : تهران(مرتضی ثاقب فر ، ترجمه شاهنشاهی ساسانیتورج دریایی، .  58
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از مطالب باال چنین برداشت می شود که کرتیر در سرکوبی مسیحیان با مشکل بیشتري  59.حاکم بود
نخست به این دلیل که پیروان مسیحیت در قلمـرو   ؛من روبرو بودنسبت به پیروان یهود و بودا و بره
دوم اینکه از اهمیت و اعتبار اقتصادي و صـنعتی فراوانـی برخـوردار    . شاهنشاهی ساسانی فراوان بود

سوم اینکه کسـانی  . نمی توانست بدون خسارت کلی براي دولت باشد ها آنبودند و درگیري و اخراج 
این همـه کـار را بـراي    . امعه بودند که به آیین مسیحی گرایش یافته بودندممتاز و باالي ج ۀاز طبق

یکی دیگر از گروههاي مذهبی اي که کرتیر . کرتیر جهت تعقیب و آزارِ مسیحیان سخت تر می کرد
یران خیلی بیشتر از مسـیحیت  قوم یهود است که در تاریخ دینی ا ،از ایران اشاره دارد ها آنبه اخراج 

. بهنگام تاسیس دولت ساسانی مذهب یهود در تمام بین النهـرین معمـول بـود   . حضور داشتندسابقۀ 
نخسـتین  . تاریخ آمدن یهودیان به بین النهرین به زمانی قبل از تشکیل دولتهاي ایرانی بازمی گـردد 

م توسط پادشاه آشور سـارگن دوم و سـپس در سـال    . ق722گروه از یهود کسانی بودند که در سال 
مناسـبات میـان   . م توسط نبوکد نصر دوم پادشاه کلده به این بین النهرین تبعید شده بودنـد . ق 589
اما با روي کار آمدن ساسـانیان   60.و دولتهاي شاهنشاهی ایران رویهم رفته نیکو و دوستانه بود ها آن

ي اردشـیر  یهودیـان ایـران در دوره   . یهودیان نیز همانند سایر مذاهب در معرض تهدید قرار گرفتند
یکم به دلیل اینکه روابط خوبی با مقامات اشکانی داشتند بـه مـدت کوتـاهی دچـار نـاامنی و فشـار       

ساسانیان پیش از هر چیز حـق یهودیـان را در اداره ي کارهـاي خـود برانداختـه و موبـدان        61.شدند
در سیاسـت  . دادنـد  هـا  آنساسانی فرمان به ویرانی کنیسه هاي یهود و براندازي برخی آیـین هـاي   

اما با روي کار آمدن شاپور این وضع تغیر کرد و روابط ساسانیان . خارجی نیز از یهودیان استفاده نشد
با این وجود اندکی بعد از شاپور یکم و در زمان سلطنت بهـرام دوم   62.با یهودیان رو به بهبودي نهاد

ـ . ل فشار و عذاب گردیدندیهودیان بار دیگر متحم ،آیدآن گونه که از نوشته هاي کرتیر برمی نظـر   هب
امـا منـابع   . عمدتا به خاطر انگیزه هاي مذهبی بـود  ،شد رسد که این بار فشاري که به یهود وارد می

ویرانـی   یهود نیز شـکایتی دربـارة   تلمودیهودي شواهدي از این پیگردها را به دست نمی دهند و در 
لیـت هـاي مـذهبی یهـود     شاید در بین اق. اردکنیسه ها و جلوگیري از شعائر دینی یهودیان وجود ند

  63.گرفتار تنگی و فشار شده بودند ها آن کمتر از همۀ
  

                                                                                                                            
 

  .261ویسهوفر، ص .  59
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  زندیقانسیاست دینی کرتیر در مواجهه با 
کرتیر به روزگار شـهریاري بهـرام دوم مربـوط مـی      یۀمقام و پا اوج فعالیت هاي دینی و اعالء درجۀ

وي از تعقیب و آزار بیگانگان و آن دسته از زرتشتیانی که گمـان میرفتـه در دیـن بـدعت مـی      . شود
آئـین مزدایـی    قبیل کارها براي استقرار دوبارةسخن می گوید به این خاطر که به نظر او این  ،آورند

اي کرتیر در این خصوص که بساط بدعتگذاران را برچیـده و  نوشته ه 64.پاك و پالوده الزم می نمود
متفکران مختلف مزدایی را به دین رسمی دولتی هدایت کند مـی رسـاند کـه در آن     ۀکوشیده تا هم

 درکرتیـر   تالش هـاي  65.زمان اختالفات عقیدتی مذهبی میان مکاتب فکري زرتشتی بروز کرده بود
وضـع مـالی    دهیامانسـ و  سـرکوبی مرتـدان مزدایـی    شکده وبناي آتروي  بر عمدتا ،ایرانبیرون از 

مـی   ایـن بـاره   درکرتیـر  . گرفته بـود قرار  مزداییتعالیم درست  ۀاشاع و مغان یتو موقعآتشکده ها 
را که در آن شهرها بودند  آذرانی نیز من به فرمان شاهان شاه مغان و ـ انیران شهر ـدر آنجا « :گوید
 را نیزهر آنچه را که کسی چپاول کرده بود آن  چپاولی وارد آید و و زیان بدان ها من نهلیدم. آراستم

بستدم و باز به شهر خویش هشتم و من دین مزدیسنا و مغ مـردي اصـیل را ا نـدر شـهر برقـرار و      
 نبودند) ستاینده(مغستان به دین مزدیسنا گزارنده  که اندر مردان را ارجمند کردم و اشموغان و نابکار

 رسد روش دینی کرتیر با مخالفت و واکـنش خشـونت آمیـز    نظر می هب 66».پادافره کردم امن ایشان ر
هـاي   گـروه ها و مغان مـورد تعـرض و چپـاول     که آتشکدهچنان . ه باشدمردم انیران شهر مواجه شد

این امر نشان می دهد که دولت ساسانی و مغان زرتشتی در بناي پرستشـگاه  . مخالف قرار می گیرد
در ادامـه  کرتیـر  . هاي مزدیسنی با مخالفت و کارشکنی روحانیان مخالف و معارضی هم مواجه بودند

 غـارتی  اموالو حتی  ندادم من اجازه این زیان و چپاول رااعالم می کند که  اي نهیابا لحنی خودستا
امپراتـوري   استقرار راسـت دینـی در   کرتیر درباره ي سخنان. کردم را پاكو وهن مغان  ستاندهرا باز

دینی و سرکوب اقلیت هـاي مـذهبی قـرین بـا      اندیشه ها ي در تحمیلنشان میدهد که کوشش او 
 ایـران  انـدر مـن  ) کـنش ( ةاز کردو . . . « کعبه زرتشت می گوید ۀاو در کتیب. کامیابی و موفقیت بود

مردمان که نا خستوان بودند خسـتوان   دوده کرده شد و بسران بهرام نشانید و بس خوهشهر بس آذ
من آن کـیش دیـوان هشـتند و کـیش      ةو بس بودند کسانی که کیش دیوان داشتند و از کرد ؛شدند

  67».ایزدان گرفتند

                                                                                                                            
 

 .805همان، ص . 64
  .70ص  دریایی،.  65
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را بـه پرسـتش ایـزدان زرتشـتی و      گمراهان دینیبسیاري از  که گوید میدر اینجا کرتیر 
در کتیبه هایش از کرتیر  مزدایی که) مرتدان(آشکار نیست زندیکان . وا داشت مزداییپذیرفتن کیش 

 ةواژ. میزنـد  ارتـداد انگ الحـاد و   ها آنبا چه موازینی به کرتیر  یاد می کند چه کسانی بودند و ها آن
عـام بـراي    آغـاز نـامی  شود و در  مغان گذاشته میآمده و در کنار  از نیکبه شکل  ارمنیزندیک در 
جنبشـی سـنت   کرتیـر  میتوان گفت جنبش  68.کار می رفت هب مانی پیروان رو بود و براي کج مومنان

بازگرداندن دیـن   خو دراهدف  و می توان دید وا از دیدشکن بود که ادعا داشت حقیقت دینی را تنها 
   69.نخستین می دانست و خلوصایی به جایی که وي آن را پاکی  مزد
  

  مانی و کرتیر
دین مانی در طی حکومت طوالنی شاپور هرگز نتوانست خود را به عنوان یک مذهب رسمی مطـرح  

رسد قدرت سنتهاي محافظه کارانـه اي کـه شـاپور از نیاکـانش بـه ارث بـرده بـود،         نظر می هب. کند
چرا کـه مغـان محافظـه کـار آیـین مـانی را        70.شاهنشاه را از رسمی کردن آیین مانی بازداشته باشد

و پایگاه اقتصادي استواري ) اشرافی(که از جایگاه باال  ها آن. مخالف با قوانین و منافع خود می دیدند
  71.در شاهنشاهی برخوردار بودند آموزه هاي آیین جدید را تهدیدي براي امتیازات خود می دیدند

در تعالیم مانی بـا سـنتهاي کهـن زرتشـتیگري     معرفت گرایی و بدبینی موجود ] چرا که[«
و ویژگیهاي آیین مانی از جمله بد بینی، زهد، ورع و سازمان منتزع و گوشه گیـر آن  . . . سازگار نبود

وعده هاي رستگاري را که مانی تبلیغ میکرد مغایر با اندیشه  72».با مصالح دولت ایران تعارض داشت
با انتقـاد سـخت علیـه مراجـع رسـمی       چرا کهبدان زرتشتی بود منافع و پایگاه اجتماعی مو ها و نیز

ر مذاهب رقیب و ساختارهاي عالوه بـر ایـن موفقیتهـاي     73.جماعات مذهبی ایشان همراه بود متحج
. شاپور در گشودن سرزمینهاي تازه در غرب همت شاهنشاه را به ایرانی کردن این سرزمینها واداشت

شتی را به همراه سپاه خود برد تا آیین ایرانی را در ایـن سـرزمینها   شاهنشاه براي این کار موبدان زرت

                                                                                                                            
 

  .339ص ، 2، ق 3، جیارشاطر. 68
  .37صهمان، . 69
  .49ص ، )1384مرکز، : تهران(نزهت صفاي اصفهانی ترجمه  ،مانی و تعلیمات اوویدن گرن، . 70

ص  ،)1377علمی فرهنگی، : تهران( عنایت اهللا رضاترجمه ، تیان و ساسانیانشهرهاي ایران در روزگار پار ن، پیگو لوسکایا،.  71
475.  
  .478همان، ص . 72
 .253ویسهوفر، ص . 73
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کرتیر در کتیبه هایش در این بـاره   74].در این زمان دیگر نقش مانی کمرنگ می نمود . [ رایج سازند
. شرح می دهد که در معیت سپاه شاپور به نوسازي یا ساختن آتشکده ها در این نواحی پرداخته است

چنین بر می آید که ساختن مراکز زرتشتی در مناطق اشغالی کار عمـده ي ساسـانیان   از منابع ارمنی 
نظر می رسـد کـه هـدف شـاپور ایرانـی       هب. این مراکز براي اشاعه ي عقاید ایرانی بر پا می شد. بود

هخامنشیان متعلق به ایران بوده و هنوز هم ایرانیان در آنجـا زنـدگی    ةساختن نقاطی بود که در دور
بـه نیـروي مغـان    نظر می رسد که نقش مانی در این زمان کمرنگ شده بود و اتکاء  هب 75.دندمی کر

البته این تمایل رسمی شاه بود اما قبول ایـن  «. برنامه هاي شاهنشاه قرار گرفت زرتشتی در سرلوحۀ
قابـل  مطلب بجاست که وي شخصا با مانی همعقیده بود زیرا بغیر از این جانبداري او از مـانی غیـر   

   76».توجیه خواهد بود
شـاپور از مراتـب بـاالیی در دربـار ساسـانی       ةبدین ترتیب کرتیر علی رغـم اینکـه در دور  

توانست از شرایط ویژه اي که در طی فتوحات نظامی شاپور بوجود می آید بـه نحـو    ،برخوردار نیست
ت شاپور مبنی بـر ایرانـی   کرتیر کوشید تا در راستاي برآورده ساختن تمایال. شایسته اي استفاده کند

کردن سرزمینهاي نوگشوده در غرب که در آنجا اقلیتهایی از ایرانیان زندگی میکردند، بـه مقاصـد و   
ایرانی کردن این نواحی دست کرتیر را در پیـاده   ۀچرا که برنام. عمل بپوشاند ۀاهداف دینی خود جام

رتیر در این زمان توانسـت در رقابـت بـا    بدین ترتیب ک. کردن برنامه هاي دینی اش باز گذاشته بود
موقعیتی که کرتیـر در زمـان شـاپور بـه دسـت آورد بـا       . مانی از جایگاه مناسب تري برخوردار گردد

اقـدام شاهنشـاه در    ،ایـن بـا وجـود   . اعطاي مقام موبد هرمزد از طرف هرمزد یکم مستحکم تر شـد 
خصوص می توانسـت   هه در این زمان بحمایت از مانی دست کرتیر را در اجراي سیاست دینی اش ک

در پادشاهی بهرام اول بود که کرتیـر در تحقـق مقاصـد    . شامل سرکوب مانی باشد بسته نگه داشت
هـایی   گاهیآ. دینی خود به موفقیت می رسد و شاهنشاه را به گرفتن مانی تحریک و تشویق می کند

قـدرت و  . این مطلب را تایید مـی کننـد  دخالت کرتیر در قتل مانی می دهند  ةکه منابع مانوي دربار
نفوذي که کرتیر در زمان بهرام اول به دست آورده بود به او و روحانیان زرتشتی این امکان را داد تا 

چرا که در این زمان تعالیم مانی با دستگاه قـوي  . به سعایت از مانی و تعالیم او نزد شاهنشاه بپردارند
خطري که از سوي مانی حکومت را تهدید می . ی پیدا کرده بودضد دولتی و ضد روحان ۀمانویان جنب

                                                                                                                            
 

  .131لوکونین، ص . 74
 .12ـ13، ص مانی و تعلیمات اوگرن، . 75
  .49همان، ص . 76

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


   18 خردنامه
 

 77. کرد فرصت مناسبی در اختیار کرتیر گذاشت تا از آن بر علیه بزرگترین دشمن خود اسـتفاده کنـد  
  ). مرگ مانی(کار کرتیر هم معلوم بود  ۀنتیج

را مصـلوب   سی سین پیشواي آنان ،کرتیر در ادامه ي مبارزه با مانویت در زمان بهرام دوم
سختگیري در حق مانویان به جایی رسید که مانویان تالش کردنـد خـود را بـه هیئـت     . و اعدام کرد

نتیجه آن شـد کـه در زمـان بهـرام دوم در جریـان      . مسیحیان در آورند که آشکارا فعالیت می کردند
ي سوم سدهطی نظر می آید در  هب 78.پیگرد مانویان کلیساهاي مسیحیان نیز دستخوش ویرانی گردد

چنان که با حساب سـال آغـاز دعـوت    . بود و مانی رقابت مذهبی طوالنی برقرارکرتیر میان میالدي 
فرایند کار مـانی  . آیدمی دست به -37-م رقم شگفت انگیز  -276-م و سال اعدام او  -240-مانی 

در جنـدي شـاپور تـا    بازداشـت  آزادي تبلیغ در زمان هرمزد یکـم و سـرانجام    تاشاپور با از مالزمت 
دهد می نشان و موبدان زرتشتیکرتیر در پادشاهی بهرام اول با دخالت  قتل مانیحبس و  و محاکمه

ي را گذرانده و با پشـتکار و جـدیت آن را بـه    مذهبی خود مراحل دشوار سیاستاجراي  درکرتیر که 
باید بـه   79رباري برکنار شد،شاید اگر بتوان قبول کرد که هرمزد یکم در اثر یک توطئه ي د. جلو برد

ي اغمـاض  چرا که هرمزد به کـار مـانی بـه دیـده     . نقش کرتیر بیش از هر چیز دیگري تاکید ورزید
  . نگریست می
  

  گیري  نتیجه
توان در اقدام وي در بر آمدن سـازمان   اصوالً نقش کرتیر را در روند سیاسی کردن دین زردتشتی می

زندیقان و اقلیت هاي دینی مانوي، مسیحیت و یهودي بر اساس دینی و روحانیت زردتشتی و تعقیب 
افکار دگر اندیشی در مذهب زردتشتی و تعیین اصول  ۀکرتیر با تصفی. دوره به تصویر کشید منابع این

وي سـپس بـا اسـتفاده از پشـتیبانی      .عقیدتی و مذهبی به ایجاد ساختار روحانیت زردتشتی دست زد
بدین سـان  . ه ها گروه هاي اقلیتی مخالفت آئین زردتشتی را نابود کردسیاسی و مالی دولت و آتشکد

توان روند اوج و قدرتگیري دستگاه  روند رشد کرتیر از دوره هرمزد و اوج اقتدار او در قتل مانی را می
کرتیر شخصیتی که نقش موثري در برآمدن ساختار سیاست دینـی  . دینی در نظام سیاست نشان داد

و در تمام دوره ساسانیان درآمد و روش او به عنوان سیاستی که بعدها نیـز بوسـیله   داشت به یک الگ
  .سایر موبدان تا دوره شاپور دوم نیز مورد استفاده قرار گرفت
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