
  گفتار چهارم

  آمدهایش وپی فقیهان گیری قدرت

: دیدیم که اردشیر بابکان یک فقیه بود، و دولت در نظریۀ سیاسی او دارای دوتا بال بـود                 

یافت و دومی در مؤبدان  یکی سلطنت و دیگری دین؛ که اولی در شاه و دربار و ارتش تجلّی می

 وزیـرِ اولِ اردشـیر    دیـدیم کـه       و ؛غـاز شـد   حاکمیت از زمان اردشیر آ      در مغانشرکت  . و آذرگاهها 

 و یــک ریــزی شــد  پــیتــشکیل دولــت ساســانی آغــاز از مغــانســازمان و تــشکیالت .  بــودمــغیــک 

 با نهادنِ تـاج توسـط   .گذاری گردید که تا پایان عمر دولت ساسانی ادامه یافت  دولت دینی پایه  

در ســنتِ » گــذاری تــاج«. منبــع مــشروعیت ســلطنت شــدند مغــان مؤبــد برســر شــاپور اول، مؤبــدان

رمـز رهبـری سیاسـیِ      (» تـاج «شاه در مراسـم خاصـی       . بود» مراسم بیعت با شاه   «سیاسی ساسانی   

ــشور  ــالی کـ ــشور   ) عـ ــران کـ ــپهبدان و سـ ــدان و سـ ــاکم (را از مؤبـ ــات حـ ــدگان طبقـ ــل ) نماینـ تحویـ

قیقـی  مـا گـزارش د  . نهـاد  آن را بر سِر شاه می  ) ترین مرجع دینی    عالی(مؤبد    گرفت؛ و مؤبدان    می

رسـد کـه تـاج را بـا      نظـر مـی   گـذاری در دسـت نـداریم، ولـی بـه        گونگیِ برگـزاریِ مراسـم تـاج        از چه 

دسـت    گرفتنـد و دسـت بـه        یکـی حاضـرانْ آن را مـی         آوردنـد، یکـی     مجلس می   تشریفات خاصی به  

یعنـی،  . نهـاد  را برسـر شـاه مـی      شـد و او آن      مؤبد داده مـی     کردند تا با ترتیِب خاصی به مؤبدان        می

و . دســت همــۀ حاضــران برســِر شــاه نهــاده شــده بــود و همگــی بــا شــاه بیعــت کــرده بودنــد     ج بــهتــا

مؤبـد در     عبـارت دیگـر، سـلطنت را مؤبـدان          بـه . یافـت   گونه، سلطنت مـشروعیِت دینـی مـی         این  به

  . داد حضور سران کشور و با مشارکت و رضایِت عملِی آنها به شاهِ جدید تحویل می

عدل  ملت بهبا اه وظیفه دارد که دین بهی را حفظ و تقویت کند،   در دینکرد آمده که پادش    

و مهربــانی رفتارکنــد، وســائل امنیــت و آســایش و شــادی رعایــا را فــراهم آورد، نیکوکــاری را         

 این بخشی از عبارتهای اوستا است که در زمان اردشیر بابکان .تشویق و با بدکاری مبارزه کند

  .این رهنمود عمل کرد خودِ اردشیر به. یاسی او بوددهندۀ نظریۀ س تدوین شد و بارتاب

اول در ایــران  دیــن در عهــد اردشــیر بابکــان و شــاپور جنــب و جوشــی کــه بــرای بازگــشت بــه

 تأسـیس   اردشـیر همـت     متعـددی کـه در سراسـر کـشور بـه           و مدارس دینی     آذرگاهها راه افتاد، و    به

کنندگان   و اداره    گران آئین مزدایَسنە    غتبلی متولیان دین و   ی از شمار بسیار شد، مستلزم پیدایش    

نـامِ    بهاین امر سبب شد که یک طبقۀ نوین اجتماعی  . پراکنده در کشور بود    و مدارس    آذرگاهها

  . در تاریخ ایران سابقه نداشتپیش از آن  در جامعه ظهور کند که )فقاهت(طبقۀ مغان 
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بی برای اخـالق انـسانها باشـند؛ و         توانند که مربیان خو     متولیان دین اگر وارسته باشند می     

هـا دارنـد ممکـن     سـبب تـوان و امکانـات بـسیار زیـادی کـه در بـسیج تـوده         اگر دنیاخواه شوند، به   

متولیــان دیــن هرگــاه شــریک قــدرت سیاســی  . اســت کــه بــه ســیاهکارترین انــسانها تبــدیل شــوند 

ــه نــوعِ دوم      ــی بــه ســیاهکاران  شــوند، خــواه و نــاخواه ب ــرا شــوند؛ تبــدیل مــی  یعن » فــساد« زی

قـدرت سیاسـی شـود، چـه بخواهـد و چـه               خصیصۀ ذاتی قدرت است، و متولی دین اگر آلـوده بـه           

تـر از   کننـد بدنتیجـه     گرایـد، و فـسادی کـه متولیـان دیـن در جامعـه تولیـد مـی                   نخواهد به فـساد مـی     

تیـار  عنوان ابزاری برای سـلطه در اخ  هرگاه دین به  . آن مبتالیند   فسادی است که سیاستمردان به    

اند که در هر زمان    نحوی استفاده کرده    متولیان دین قرار گرفته است متولیان دین از این ابزار به          

  . شده است چسپ تبدیل می های عامِی دین کشِی خودشان از توده ابزار بهره و مکانی به

 منظور نشر اخالقیاتِ برخاسته از تعـالیم زرتـشت       مغان که در زمان اردشیر به     طبقۀ نوظهور   

. جـو شـد   ایجاد شده بود پس از شاپور اول تبدیل بـه یـک طبقـۀ نفوذناپـذیرِ اقتـدارطلب و سـلطه            

ئـی   ئی که در سراسر کشور ایجاد کرده بودند چنان نفـوذ و سـلطه     مغان با تشکیالت تارِعنکبوتی   

جـای آنکـه مربیـان     آنهـا بـه  . شان کمتر از دستگاه سلطنت ساسانی نبـود   یافتند که دستگاه سلطه   

هـای   ق ایرانیان باشند خود را صـاحبان دیـن در کـشور پنداشـتند و بـرآن شـدند کـه خواسـته                     اخال

در عـین برخـورداری از درآمـدهای        آنهـا   . عنوان ارادۀ دین بر مـردم تحمیـل کننـد           خودشان را به  

 کــه بــا نــدفکــر افتاد قــرار گرفــت، بــه  امــر اردشــیر و شــاپور در اختیــار آذرگاههــا   موقوفــاتی کــه بــه 

دومـین راه درآمـد بـرای       . دنـ  راههـای درآمـد بیـشتری را نیـز بیاب          ز این فرصت تـاریخی    استفاده ا 

 بــرای حــصول آنهــا مغــان بــود کــه ینــذورات و صــدقات عــالوه بــر درآمــد موقوفــات ایــن طبقــه 

عناوین گوناگون بخشهائی از     ه که ب  نداندیش را برآن داشت      و مردم ساده   ابداع کردند هائی    چاره

 بـا شـگردهای     مغـان . بپردازنـد  مغـان  و در حقیقـت بـه     آذرگـاه      به خشنودی درآمدهایشان را با  

هـای عـامی اسـت، یـک      کـشی از تـوده    همۀ ادیان تاریخ برای بهـره متولیانِخاصی که مخصوص    

 بــرای پــاک شــدن از گناهانــشان  تــاداشــت  کــه مــردم را وامــینــدسلــسله احکــام شــرعی وضــع کرد

آذرگـاه    بـه  نـد  مقـرر کـرده بود     مغـان گونی کـه    اهـای گونـ     رهگاه مبالغی را تحت نام کفـا        هرگاه و بی  

و برخـوردار   سـابقه     بـی  تشکیالت مغان، با قدرت    ، پس از اردشیر بابکان    دو نسل . تقدیم دارند 

 دولـت را داشـت و    حالـت یـک دولـت در     ، در کـشور   العاده  و نفوذ معنوی فوق   از امتیازات مادی    

   .در چنگال گرفته بودعه را  حکومتگر ساسانی سرنوشت جامخاندانموازات  در

تــرین و  دســت یکــی از انحــصارطلب  افتــادن ریاســتِ دســتگاه دینــی و قــضایِی کــشور بــه  بــا 

ــازات نــام کرتیــر،  تــرین مؤبــدان تــاریخ ایــران بــه    تــرین و متعــصب  اقتــدارگراترین و خــشن  و  امتی
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تر  که پائین اش رسید؛ و چنانکه کرتیر در سنگنبشتهخود بیشترین حد   بهۀ مغان طبقاختیاراتِ  

 مغــانقــدرت را بــرای    وامکانــاتگونــه  کنــد، اقــدامات او همــه   تــصریح مــی  خــواهیم خوانــد 

   . و همۀ راههای فعالیت در سراسر کشور را بر رویشان گشوده استارمغان آورد به

  اختالفاِت مذهبیِ مغان و آشفتگی اوضاع سیاسی کشور . ۱

سن و      مـذاهبِ   بـه  بخـشیدن    با وجود تالشی که اردشیر بابکـان بـرای وحـدت            مـؤمنین مزدایـَ

سنە   انجام دادایجاد دین رسمی در کشور       بـا شـکلهای گونـاگونِ     ، پس از او مـذاهب کهـن مزدایـَ

 خــویش همچنــان نیرومنــد و پرنفــوذ ماندنــد، و در هــر نقطــه از کــشور ناهیــدی و میترایــی و آذریِ

سنە      جـا   جـا مغـانِ مـذهب آذری، یـک     ؛ یـک  بـر افکـار مـردم تـسلط داشـت       یکی از مـذاهب مزدایـَ

ــا مغـــان مـــذهب میترایـــی دارای تـــسلط بودنـــد   مغـــان مـــذهب ناهیـــدی، یـــک   ســـپهداران و ١.جـ

کردنــد کــه مــذهب  شــهرداران نیــز از مــتن مــردم بودنــد و در منطقــۀ خــویش از مــذهبی پیــروی مــی

حـصارگرا   همیـشه ان شـان  حکم ماهیـت تـاریخی   بهمدعیانِ تولیتِ دین  از آنجا که .مسلط بود 

 شاپور اول درصدد برآمد که عقائد مذهبی خود را مغان پس از هر بخش از ،)و هستند(اند  هبود

ــی ایــن تــالش در فعالیــت بــرای نــشر    . تحــت نــام دیــن اصــیل در کــشور گــسترش دهــد      دیــنتجلّ

مراکـز قـدرت از مـذهب         هرکـدام از   مغـانِ چونکه  .  با مذاهب گوناگونش شکل گرفت       مزدایَسنە

 و درصــدد تبلیــغ و گــسترش آن مــذهب   نــدکرد ص مــردم آن نقطــه از کــشور حمایــت مــی   مخــصو

های گوناگون فقـاهتی پدیـد آمـد کـه بـر        حوزهمغانِ، درنتیجۀ آن نوعی رودررویی مذهبی      ندبود

 از.  دامـن زد حکومتگرانافکار حکومتگران محلی نیز تأثیر نهاد و اختالف مذهبی را در میان           

کـرد، هـر یـک از         اول هرکدام در بخشی از کشور حکومت می        ندان شاپور فرزبرادران و   آنجا که   

درون    مذهب منطقـۀ خـویش قـرار گرفـت و اختالفـات مـذهبی بـه                مغانِنوبۀ خود زیِر تأثیر       آنها به 

پــس از درگذشــت شــاپور اول، رقابــت قــدرت میــان فرزنــدان او   . خانــدان ســلطنت کــشانده شــد 

                                                 
در درون هرکـدام از  . که رابطۀ مذهب با دین، رابطۀ جزء با کل استتوضیح این نکته ضرورت دارد       1

دینهــا چنــدین مــذهب شــکل گرفتــه اســت، کــه هرکــدام خــودش را اصــل دیــن، و مــذهبهای دیگــر را        
وجــود  ایــن امــر در دیــن اســالم نیــز اتفــاق افتــاده و چنــدین مــذهب بــه  . کنــد انحــراف از دیــن تلقــی مــی

اخـتالف فـاحش    . و اصل اسالم و بقیه انحـراف از اسـالم هـستند           اند که هرکدام مدعی است که ا        آمده
شــود کــه مــا ســه مــذهب بــزرگ ســنی، شــیعه و خــوارج را در کنــار      مــذاهب اســالمی زمــانی اشــکار مــی  

کـار    هایـشان کلمـۀ مـذهب بـه          درنوشـته  »دیـن «جـای     بـسیاری از نویـسندگان مـا بـه        . یکدیگر قـرار دهـیم    
نویسند، که البته غلط است، و باید هرکدام از         می »ی مسیح مذهب« و   »مذهب اسالم «برند و مثالً      می

  .کار برد دین و مذهب را در جای خودش به
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 ادامه یافـت و کـشور و دولـت را در معـرض     سالهاداد که   دولت را در راه نابسامانی سیاسی سوق        

 در کشور بـا       همچنین رهبران مذاهب مختلف مزدایَسنە      رقیب و  سپهدارانِ. خطر جدی قرارداد  

ناپــذیر و   یــک مــسیر آشــتیســوی بــهزدنــد و   دامــن مــیاختالفــات  بــهشــان افکنانــه اقــدامات تفرقــه

 نیـز دربـر داشـته       نزاعهـائی آید که این امـر        ن برمی از نوشتۀ کرتیر چنی    .رفتند  خطرناک پیش می  

   . استآمیز کرتیر سرکوب شده  توسط فتواهای خشونت  برخی از آنها در زمان بهرام دومکه

کرتیر، چنانکه خودش نوشـته اسـت، در اواخـر سـلطنت شـاپور اول هیربـد و معلـمِ مدرسـۀ                      

شده، و در   ) قاضی(ل مؤبد و دادورز     دینی بوده، در زمان هرمز اول مؤبد شده، در زمان بهرام او           

نقـشی کـه فتـوای او در واداشـتن بهـرام اول      . زمان بهرام دوم مؤبدان مؤبد کل کشور شـده اسـت        

دنبـال   صدور فرمان بـرای کـشتن مـانی ایفـاء کـرد بـرایش محبوبیـت بـسیاری در میـان مغـان بـه                 به

تــر را بــر رویــش گــشود،   نهــای ترقــِی هرچــه بیــشتر و درهــای اختیــارات هرچــه افــزو    آورد، و پلــه

تــرین  عــالی(گیرنــده دربــارۀ امــور دیــن و قــضاء  تنهــا فقیــه تــصمیم چنانکــه در زمــان بهــرام دوم بــه

هـائی کـه بـرای نـشر مـذهِب            تبدیل شد، و ضمن فرمانی که از شاهنشاه گرفت برنامه         ) مرجعِ دین 

  . کردکار بسیار و همراه با قدرتِ بسیار دنبال خودش در ذهنش داشت را با پشت

بنابر همان مذهب آذربایجانی اش را نشر    بود که برنامه   گراانحصارخشِن  کرتیر یک فقیه    

 او که همۀ باورهـای خرافـیِ مـذهب    .برداشتی قرار داده بود که خودش از تعالیم زرتشت داشت   

) نامیـد  آنچه تقویت دین الٰهی مـی (کرد، در راه پیشبرد هدفش  خودش را به زرتشت منتسب می  

کلــی بــا تعــالیم   هــائی را بــرای نــشر دیــن در پــیش گرفــت کــه بــه    خــشونت یازیــد و شــیوه  دســت بــه

او حتـی بـسیاری از رسـوم دیرینـۀ          . زرتشت و حتی با روحیۀ عمومی مـردم ایـران در تعـارض بـود              

   .عنوان مستحباِت دینی ترویج کرد مردم آذربایجان را به

، )نقـــش رســـتم( در اســـتخر اش  در کتیبـــه.یادگـــار نهـــاده اســـت  دو کتیبـــه از خـــودش بـــهاو

کنـد   شمارد و با افتخار تـصریح مـی    انجام داده بوده را برمیالٰهی دین  تحکیمکارهائی که برای  

خدمت آنهـا گماشـته اسـت         مغان را به   که آذرگاههای بسیاری برپا داشته و گروههای بسیاری از        

المنفعه را تـشویق و تـرویج      دهی و خیرات و کارهای عام       ، مراسم صدقه   را نشر دهند   الٰهیتا دین   

 راه درســت درآورده، و همچنــین راهــان را هــدایت نمــوده و بــه  کــرده، بــسیاری از بــددینان و کــج 

کرتیر . است در میان طبقۀ مغان تشویق و ترویج کرده را  )١ازدواج درون خاندانی  (دس    خواتک

                                                 
ایـن واژه کـه   . گـوئیم » صلۀ رحِم«عربی   است را به  » دستِ خویش «خواتک دس که شکل امروزینش       1

. انـد  ه کردهترجم» نکاح محارم«شناسانِ غربی  است را ایران  » ازدواجِ درون خاندان  «معنای فقهیش   
شود کـه ازدواج بـا آنهـا در شـرع یهـودی  و اسـالمی                  کسانی گفته می    محارم در فقه یهودی و اسالمی به      
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۷۷۸  آمدهایش گیری فقیهان و پی قدرت                                                        شاهنشاهی ساسانی                                            

سنە  مزدا بـا مـذاهب     سرکوب سرانِ آئین مانی و سـتیزه       در این کتیبه نه تنها از       فـشار بـر   بلکـه از    یـَ

دهد، که همه نشانۀ تعصب خشک یک فقیه بلندپایـه و     ها و برهمنان نیز خبر می      یهودان و شمن  

) نقش رستم(نبشتۀ کرتیر در استخر   در سنگ. است و خشن و خودمحورگذشت  و بیاقتدارگرا

  :نگاشته شده چنین آمده است» بختک«که توسط دبیرش 

 …إیَـزدان و شاهنـشاه شـاپور خـدمت کـنم      مؤبـد، توفیـق یـافتم کـه بـه      بدانمن، کرتیر، مؤ  

من تفویض کرده بود من در زمان چنـد شاهنـشاه             سبب اختیاری که شاهنشاه شاپور به       به

ــزدان و شاهنــشاه   بــه. دیــن و شاهنــشاه خــدمت کــردم   در دربــار شاهنــشاهی بــه  عنایــت إیَ

اگونْ کارهای بزرگ و شـایانی در راه    شاپور، من در زمان چند شاهنشاه و در مناطق گون         

توسط من آذرگاههای بسیاری در مناطق گوناگون         به. های دین انجام دادم     تحکیم پایه 

اَهـورمزدا و إیَـزدان از   . دیـن نائـل آمدنـد      سعادت خـدمت بـه      برپا شد، و مغان بسیاری به     

ندند و پریشان اقدامات من خشنود شدند، و اهریمن و دیوها از گمراه کردن مردم بازما         

خـــاطر خـــدمتهای بزرگـــی کـــه مـــن انجـــام دادم، شاهنـــشاه شـــاپور در تأییـــد   بـــه. گـــشتند

ــین فرمــود    ــۀ خــشنودی اســت     «: اقــدامات مــن چن ــا مای ــزدان و م ــو در راه إیَ ــدامات ت . اق

خانــۀ دیــن بایــد عظــیم و باشــکوه   . همچنــان بــه اقــدامات ســازنده و شایــسته ادامــه بــده   

ربــاری کــه در زمــان شاهنــشاه شــاپور تهیــه و بــه سراســر     نامــۀ د در فرمــان» .ســاخته شــود 

چـــون . مـــن داده شـــد بـــه» هیربـــد کرتیـــر«ســـرزمینهای شاهنـــشاهی فرســـتاده شـــد لقـــب  

شاهنـشاه  . سلطنت رسـید   شاهنشاه شاپور رخت از این جهان بربست فرزندش هرمزد به         

و در دربـار و  مـن عطـا کـرد؛     هرمزد مرا مورد عنایت قرار داد و باالترین مرتبۀ دینی را بـه     

کرتیر، مؤبدِ  «او لقب   . دین خدمت کنم    من اختیار داد که به      سراسر کشور شاهنشاهی به   

خــدمت دیــن مــشغول شــدم، آذر   مــن در سراســر کــشور بــه . مــن داد بــه» بــزرگِ اهــورمزدا

دیـن   سـعادت خـدمت بـه    ورهران را در مناطق گوناگون برپا داشتم، و مغان بسیاری را به       

خـدمت آنهـا گماشـته     آذرگاههای بـسیاری برپـا شـد و مغـان بـسیاری بـه           . نائل گردانیدم 

                                                                                                                               
شد، و دختر برادر یا دختر خواهر را نیز        در ایران باستانْ نکاح درون خاندانی تشویق می       . حرام است 

چنـین ازدواجـی در فقـه       .  شود گرفتند؛ یعنی ممکن بود که دختری زِن عمو یا داییِ خودش            زنی می   به
یهود و اسالم حرام است؛ ولی نزد ایرانیان مثل ازدواج با دخترعمو و پـسر عمـو یـا دختـر دایـی و پـسر                           

گونـه ازدواجهـا    پرور با تشویق ایـن  رسد که کرتیِر تعصب    نظر می   به. دایی بود که در اسالم حالل است      
طبقــات دیگــر جامعــۀ ایــران در ایــن ایــن طبقــه کــدام از  خواســته کــه خــون هــیچ در درون طبقــۀ مغــان مــی

 . باقی بمانند» اهل بیتِ طاهرین«عنوان  وجود نداشته باشد و مغان به
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چون شاهنشاه هرمزد رخت از این جهان بربست شاهنشاه ورهران پـسر شـاپور و               . شدند

مـن عطـا کـرد تـا      شاهنشاه ورهران نیز افتخـار بزرگـی بـه   . سلطنت نشست  برادر هرمزد به  

هر کـاری کـه بـرای تقویـت دیـن      خدمت دین باشم و     همچنان در دربار و سراسر کشور به      

سـعادت    آذرگاههای بسیاری برپا گردیـد و مغـان بـسیاری بـه           … الزم باشد را انجام دهم    

نامۀ دربـار کـه در زمـان شاهنـشاه ورهـران تهیـه شـد               در فرمان . دین نائل شدند    خدمت به 

چون شاهنشاه ورهران رخت از . من عطا گردید به» کرتیر، مؤبد بزرگِ اهورمزدا«لقب  

سلطنت رسید که شاهنشاهی باایمان  این جهان بربست شاهنشاه ورهران پور ورهران به  

او بـه عنایـت اهـورمزدا و إیَـزدان و     . کار اسـت  اندیش، و بسیار درست    دل و نیک    و پاک 

مـن    خودش باالترین رتبۀ دینی را در سراسر کشور شاهنـشاهی بـه             خاطر سعادت ابدیِ    به

من اختیار داد که همچنـان در خـدمت نـشر دیـن      ت، و بهعطا کرد، مرا بسیار بزرگ داش  

او . مـن عطـا کـرد       او اختیارات و امکانـاتی بـیش از آنچـه تـا زمـان او داشـتم را بـه                   . باشم

ــدان  ــه       مقــام مؤب ــشاهی را ب ــد و ریاســت دســتگاه قــضایی در سراســر کــشور شاهن مــن  مؤب

بـانو    استِ آذرگاه بـغ   من واگذار کرد، ری     تفویض کرد، نظارت بر کلیۀ مراسم دینی را به        

مؤبـدِ   کرتیـر، مؤبـدان  «او لقـب  . مـن سـپرد    یعنی آذرگـاهِ اردشـیر در اسـتخر را بـه       اناهیتە

خـدماتی کـه مـن      … مـن عطـا کـرد       را بـه  » اهورمزدا، گزیدۀ ورهران برای هدایت مؤمنین     

ــشاه   ــهدر زمــان چنــدین شاهن ــزدان بــرای تقویــت دیــن        ب خــاطر خــشنودی اهــورمزدا و إیَ

ــ ــسن شــامل عنایــت   . بــسیار ثمــربخش بــود  انجــام دادم سنەمزدایَ مغــان و مــؤمنین مزدایَ

مردم در سراسر کشور شاهنشاهی بـرای خـدمت خـشنودگرانه بـه إیَـزدان و                . الٰهی شدند 

آب و آتش و آفریدگان نیکِ اهورمزدا بیش ازپیش کمر همت بربستند و إیَـزدان و آب                  

. شاد، و اهریمن و دیوها را پریشان و آواره کردند    و آتش و آفریدگان نیک اهورمزدا را        

فعالیتهـای  . هـای آنهـا از مـردم دور کـرده شـد             های اهریمن و دیوها ممنوع وسوسه       آموزه

یهـــودان، شـــمنان، برهمنـــان، نـــسطوریان، مـــسیحیان، صـــابیان، و زنـــدیکان در کـــشور  

کارهـای  . یـده شـدند   هـا و بتهایـشان برچ       شاهنشاهی محدود شد؛ کنام دیوها و دیوخانـه       

بسیار بزرگی انجـام شـد،آذرهای ورهـران در منـاطق بـسیاری برپـا گردیـد، مغـان بـسیار                     

شاهنــشاه ورهــران پــورِ . دیــن حاصــل کننــد زیــادی توفیــق یافتنــد کــه ســعادت خــدمت بــه

کرتیر، مؤبدان مؤبدِ اهورمزدا، گزیـدۀ ورهـران    «نامۀ شاهنشاهی لقِب      ورهران در فرمان  

از آغاز کار، من کرتیر در راه خشنودی إیَـزدان و           .من عطا کرد    به» ؤمنینبرای هدایت م  

ــشە ــه  امـ ــپنتان و بـ ــا      سـ ــام دادم بـ ــودم انجـ ــعادت ابـــدی خـ ــرای سـ ــه بـ ــداماتی کـ ــاطر اقـ خـ

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

PDF.Tarikhema.ir  (Historical e-Books)

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PDF.Tarikhema.irPDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir  (Historical e-Books)

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PDF.Tarikhema.irPDF.Tarikhema.ir

http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir


۷۸۰  آمدهایش گیری فقیهان و پی قدرت                                                        شاهنشاهی ساسانی                                            

دشــواریهای بزرگــی مواجــه شــدم؛ ولــی امکانــات بــسیار زیــادی در اختیــار آذرگاههــا و   

ههـای بیـرون از مرزهـای ایـران، تـا      فرمـان شاهنـشاه، بـه آذرگا    بـه . مغان ایران قـرار دادم   

رسند، سر و سامان دادم، و تشکیالت هیربدانشان  هرجا که اسپان و مردان شاهنشاه می

را بازسازی کردم؛ ازجمله در شهر انتوخیـه، در کـشور سـوریه، در سـرزمینهای مـاورای           

سوریه، در شـهر طرسـوس، در کـشور کیلیکـیە و سـرزمینهای مـاورای کلیکـیە، در شـهر                

پتوکَە تا گالتیە، و در کشور ارمنـستان و گرجـستان و البـانیە، و              صریه، و از کشور کت    قی

از دربندِ بالَسکان تا دربندِ االن، و هرجا که شاهنشاه شاپور با اسپان و مردانش تصرف                

گـران را   من جلو تاراجگری و تخریب را گـرفتم، دسـت غـارتگران و تخریـب           . کرده بود 

صاحبانـشان بـازدادم و    مـی غـارت کـرده بودنـد را بازگرفتـه بـه           کوتاه کردم، و هرچـه مرد     

مــن دیــن مزدایَــسنە را کــه دیــن درســت  . هرچــه تخریــب کــرده بودنــد را بازســازی کــردم 

ــی    ــاران و بـ ــشر دادم، خرابکـ ــشور نـ ــر کـ ــدان و   اســـت در سراسـ ــان و فاسـ ــان و گمراهـ دینـ

عنایـت    مـن، بـه   . دمراه درسـت بـازآور      زنندگان نظم و امنیت را سرکوب کردم و بـه           برهم

جــای کــشور شاهنــشاهِی ایــران برپــا داشــتم و  إیَــزدان و شاهنــشاه، آذر ورهــران را در همــه

ــا گماشـــتم  مغـــان بـــسیاری را بـــه  ازدواجِ درون (دس  بـــسیار خواتـــک. خـــدمت آذرگاههـ

ایمـان گـرایش      بسیاری از مـردم کـه ایمانـشان اسـتوار نبـود بـه             . برگزار گردید ) خاندانی

کردنـد؛ و در اثـر تالشـهای مـن آنهـا       هـای دیوهـا پیـروی مـی        نیـز از آمـوه    بسیاری  . یافتند

ــزدان پیــروی کردنــد   هــای گمــراه  دســت از پیــروی از آن آمــوزه  . کننــده برداشــتند و از إیَ

آنگونــه کــه مــن بیــان داشــتم  دهــی و خیــراتِ عامــه و دیگــر مراســم دینــی بــه مراســم صــدقه

  … ترویج شد و با شکوه بسیار برگزار گردید

های شاهنـشاه     نامه  یادگار نهادم تا آیندگان اگر فرمان       نبشته را از خودم به      ن این سنگ  م

کرتیر، « شاپور و دیگر شاهنشاهان را ببینند بدانند که من بودم که شاهنشاه شاپور لقب             

من داد، و در زمان شاهنشاه هرمـزد و شاهنـشاه ورهـران مـن ملقـب         به» معلمِ مدرسۀ مغان  

کرتیـر،  «شدم، و در زمان ورهران پور ورهـران لقـِب           » مؤبد اهورمزدا   کرتیر، مؤبدان «به  

  …من داده شد به» مؤبدان مؤبدِ اهورمزدا، گزیدۀ ورهران برای هدایت مؤمنین

نبـشتۀ نقـش رجـب نیـز تکـرار شـده اسـت، مـردی              هـا، کـه در سـنگ        کرتیر را در ایـن نوشـته      

در . ت خــویش اســت نــه پرســتندۀ اهــورمزدابینــیم خودشــیفته کــه پرســتندۀ نــام و آوازه و قــدر مــی

بهـشت و هرکـه بـدکار باشـد      کند که هرکه نیکوکار باشـد بـه       نبشتۀ نقش رجب او تأکید می       سنگ

. داند که اهل بهشت اسـت     یقین می   دوزخ خواهدرفت؛ ولی دربارۀ خودش چنان نوشته که به          به
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ه بوده سخن گفتـه اسـت کـه نـشان           کار برد   او از اقداماتی که برای سرکوب پیروان ادیان دیگر به         

شـمارد کـه هـر ایرانـی          دهـد، و چنـان اوصـافی را بـرای خـودش برمـی               مغز مـی    از یک فقیه خشک   

انـدیش بـا    مشخص است که مغان در زمان این فقیه خـشک       . کند  اندیشی را از او متنفر می       نیک

نـشان رواج یافـت     ئـی در میا     تعصب و غیرستیزی آشنا شدند، و نسبت به ادیان غیر ایرانی شـیوه            

ئـی کـه    بـا ظهـور کرتیـر، هـدف خیرخواهانـه        . کلی با سنتها و فرهنـگ ایرانیـان بیگانـه بـود             که به 

بـا ظهـورِ او،    . ضـِد خـودش تبـدیل گردیـد         اردشیر بابکان از تشکیل طبقۀ مغان درنظـر داشـت بـه           

ی بروز یافت؛ بار در تاریخ ایران سیاستِ فشار بر پیروان ادیان و مذاهب غیرِخود  برای نخستین

خــاطر تعارضــش بــا روحیــۀ ســازگاری و مــداراگریِ ســنتِی ایرانیــان   و هرچنــد کــه ایــن سیاســت بــه

  . دنبال آورد آمدهای ناگواری را برای کشور به نتوانست که دوامی داشته باشد ولی پی

 ۲۷۶در سـال  . مغز نداشتند ئی جز رویارویی با این فقیه خشک اندیشان ایرانی چاره   نیک

 بـا لقـب   عهـد بـود     بهرام کوشانشاه که ولـی     شپسر  و ئی از میان برداشته شد       طی توطئه   اول بهرام

ــرام دوم برجـــایش نشـــست  ــا    .بهـ ــاروئی بـ ــرای رویـ ــرام دوم بـــیش از پـــیش بـ ــان بهـ ــر در زمـ  کرتیـ

ــین بــه    مخالفــانش کمــر همــت بربــست و   ــا سیاســت مــشتهای آهن  نافرمانــانجنــگ   کوشــید کــه ب

 .اش دیــدیم، اوج فعالیتهــای او در زمــان ایــن بهــرام دوم بــود      چنانکــه در سنگنبــشته  . برخیــزد

ــر را برانگیخـــت    ــذاهب دیگـ ــانِ مـ ــپهداران و مغـ ــتهای او مخالفـــت سـ ــیِ. سیاسـ  اوجگیـــری درپـ

با حمایـت    حاکم سیستان و برادر بهرام دوم     سیگانشاه    هرمز  از سیاستهای کرتیر،   نارضایتی

کـه در عهـد شـاپور         شـاپور نیـز    پـسر نرسـی   شـورش برداشـت، و        سر بـه  بخشی از مغان و سپهداران      

بـا  تخـت و تـاج بـود و     حکومت ارمنستان را داشت و از زمان مـرگ شـاپور در آرزوی دسـتیابی بـه       

تـاج و تخـت       یـابی بـه     درصـدد دسـت     نیـز   از منصبش کنار زده شـده بـود        روی کار آمدن بهرام دوم    

سنە داشـتند     هردوی اینهـا از منـاطقی بودنـد کـه مردمـشان مـذهِب مهـرورزِ                .برآمد  بهـرام   . میتریـَ

 ایــن نیــز بهــرامش دپــسر خــو دوم شــورش سیــستان را در هــم کوبیــد و حاکمیــت سیــستان را بــه 

 و نارضایتی ؛کشور برگردد  کرتیر مانع از آن بود که امنیت به   آمیز  خشونت های  شیوهسپرد؛ ولی   

مغـان مـذاهب     بسیاریتا حد    عوامل همۀ این آشوبها      .از دربار ساسانی همچنان ادامه یافت     

کردند و سپهداران منـاطق       آمیز کرتیر مخالفت می     های خشونت   مختلف کشور بودند که با شیوه     

رویــاروییِ مــذهبی بــا یکــدیگر    خــویش را هــم برضــد سیاســتهای کــشورداری شاهنــشاه و هــم بــه    

  .انگیختند برمی
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  باِر ارتش ایران ازسر گرفته شدِن تجاوزاتِ رومیان و شکست خفت. ۲

 سیاسی در کشور بـود جنگهـای ایـران    آشفتگی اوضاعِ که ش و پیامدهایر کرتی ونتهایخش

 شـاه ارمنـستان در زمـان بهـرام دوم مـردی از خانـدان حکـومتگرِ                  .راه انداخت   و روم را دوباره به    

 رومیـان کـه همیـشه منتظـر نشـسته           .سنتی ارمنستان از نسل شاهان پارتی بود و خسرو نـام داشـت            

افتاد استفاده کرده مرزهای ایـران را مـورد تجـاوز      که در ایران اتفاق میرخدادیبودند تا از هر    

قـول حمایـت     ارمنـستان    اقتدارگرایان به بخشی از   در ارمنستان     توسط جاسوسانشان  قرار دهند، 

 رقبیان قدرت برضد خسرو شوریدند،      .برانگیختند شاه ارمنستان    را برضد خسرو  داده آنها   

ــ کــاروس بــه  قیــصر ، و خــسرو از ارمنــستان  ارمنــستان لــشکر کــشید  شورشــیان بــه ۀ حمایــت از بهان

روی کـرده تـا پـشت         رودان پـیش    درون میـان     پس از تـصرف ارمنـستان بـه        قیصر کاروس . گریخت

سـبب    بـه ، و    بـود  کرتیرسـاخته  کـه گرفتـار مـشکالت        بهـرام دوم  . های تیـسپون جلـو رفـت        دروازه

 تـــوان دفـــاع از ِن کـــشور و نـــاتوانیِ ارتـــشمحرومیـــت از حمایـــِت بخـــش عظیمـــی از ســـپهدارا 

قیصر  بهکه مجبور شد  پس از چند شکسِت که از رومیان خورد تمامیت ارضی کشور را نداشت،  

 ارمنـستان و آمیـدا   شـد  منعقد ۲۸۳باری که در سال  طبق قرارداد صلح خفت   . پیشنهاد صلح دهد  

سـالۀ رومیـان بـرای دسـتیابیِ بـر            ت تالشـهای دویـس    . واگـذار شـد    دولـت روم    بـه و حران و نصیبین     

بـار و کـشته شـدنِ امپراتورانـشان           ارمنستان و حران و نصیبین که چندین بار به شکستهای خفـت           

افکنِ کرتیر و شاهِ پیـروِ او     آمیز و تفرقه    برکت سیاستهای غلط و خشونت      انجامیده بود، اکنون به   

  . ثمر نشست  و اختالفات مذهبِی ایرانیان به

ســامانی در  ت بهــرام دوم دوران حاکمیــت کرتیــر و مغــانِ پیــروِ او و دوران نابــهدوران ســلطن

) نقش رستم(بهرام دوم دو نقش بر دلِ کوه از خویشتن بر جا نهاده؛ یکی در استخر . کشور بود

کـدام از     در هـیچ  ). نزدیکِی کـازرون  (نگارۀ اردشیر بابکان، و دیگری در بیشاپور          در کنار سنگ  

شـاید کرتیـر ِ   . او نیـست  وشـی بـرای سـپردن نگـین خـسروی بـه           از حـضور فـره     این دو نقش خبری   

وشی کےخـسرِو     توسط فره   مسلط بر بهرام دوم دارای مذهبی بوده که معتقد به انتقال سلطنت به            

گونـۀ دیگـری      تـواتن بـه     وشـی در اینجـا را نمـی         عـدم حـضور فـره     . اساطیر به شاهنشاه نبوده اسـت     

نگــارۀ  در ســنگ. وشــی را گرفتــه باشــد کــه در اینجــا آذر جــای فــره رســد  نظــر مــی بــه. تفــسیر کــرد

استخر، بهرام دوم در رخت و زیور و جالل شاهنشاهی و با تاجی شبیه تاج شـاپور اول، سـوار بـر         

) خانــدان ســلطنتی(دســت در میــان مؤبــدان مؤبـد و اعــضای خــانوادۀ خــودش   اسـپ و شمــشیر بــه 

مؤبد و یک مؤبدِ دیگـر، بـانوان خانـدان سـلطنتی      اندر این نقش، عالوه بر مؤبد    . شود  دیده می 

نگـارۀ بیـشاپور، بهـرام دوم حکایـت پیـروزیش در یکـی از جنگهـا                  در سـنگ  . نیز حـضور دارنـد    
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را نقــش کــرده کــه گروهــی از    کــه شــاید در جنــگ بــا بــرادرش هرمــز در سیــستان بــوده باشــد    

ــز در زیــ  انــد؛ و ایــران  حــضور او آورده اســیران را بــه  ور و جــاللِ ســپاهبدی در برابــر او   ســپاهبد نی

بـر روی یـک   . ایستاده و فرمانـدِه اسیرشـدۀ شورشـیان نیـز در پـشت سـر او نـشان داده شـده اسـت            

بینـیم کـه بـا     نگین بزرگ از عقیق سیاه که اکنون در موزۀ ملی پاریس است نیز بهـرام دوم را مـی         

شان در حـــال تـــاختن انـــد، اسپهایـــ امپراتـــور روم در حـــال جنـــگ اســـت؛ هـــر دو ســـوار بـــر اســـپ 

اند، و شاه و امپراتور شمشیرهایشان را بـر روی یکـدیگر بلنـد     گردن شده یکدیگرند و گردن به    به

یــاد گذاشــتن ایــن نقــشها احــساس   انــد کــه بــا بــه  بهــرام دوم و حــامیش کرتیــر خواســته . انــد کــرده

  . داند را نهان بدارن حقارتی که در اثر شکستهای بزرگ از رومیانِ متجاوز داشته

 ۱۶کـه در سراسـر کـشور جریـان داشـت             و اختالفـات مـذهبی       آشـفتگیها در میان   بهرام دوم   

ــرام سیگانـــشاه عهـــدش  و ولـــی درگذشـــت و پـــسر۲۹۲ و در ســـال ،ســـال ســـلطنت کـــرد  ــاهِ ( بهـ شـ

پیرمـردی  .  مواجـه شـد  ئیبـا رقابتهـا   امـا ایـن نیـز    . نشـست  جـایش  با لقب بهرام سـوم بـه       )سیستان

 ناهیــدی مـذهب  مغــانِایــن نرسـی کــه از حمایـت   . برضــِد او شـورید اول  شـاپور  پــسر نرسـی  نــام بـه 

طور مرتب درصدد دستیابی بر تاج و تخت ایران بود و در ایـن                برخوردار بود، از مدتها پیشتر به     

 ئی از ایران تسلط یافته خود را شاهنشاه نامیده سکه بنـام خـود زده بـود         فاصله مدتی هم بر نقطه    

هــای برجــا مانــده اســت؛ و مــا دقیقــاً       ر زمــان بهــرام دوم همــین ســکه   تنهــا نــشانۀ ســلطنت او د  (

 پـس از شکـست از    سـوم  بهـرام ).کـرده اسـت   دانیم که او در کدام نقطه از کشور سلطنت می   نمی

 آیـد کـه مـدتی بــر    برمــیاسـت  هـائی کــه از او برجـا مانـده      از سـکه . گریخـت شـرق کــشور  بـه نرسـی  

 ایــن رخــدادها  . اســتســلطنت مــستقل داشــته  )نخراســان یــا سیــستا ( شــرق کــشور  ئــی از ناحیــه

  .نشانگر ازهم پاشیدگی کشور در اثر خشونتهای مذهبِی کرتیر است

در این نقش، نرسی نگین . برجا نهاده است) نقش رستم(نرسی نقشی از خود در استخر 

وشـــی  از دســـت فـــره بـــرخالف ســـنت اردشـــیر و شـــاپور و دیگـــر شـــاهان ساســـانیخـــسروی را 

ەاَنادخت   غبکـه  مغـان دارد؛ و این نـشانگر آنـست کـه او بـا حمایـت آن بخـش از         دریافت می هیت 

 ایـن  مغـانِ  و حتمـاً در زمـان او        ،قدرت دست یافته بوده اسـت       اند به    بوده ناهیدیگر مذهب     تبلیغ

نوبـۀ خـود بـر     مـذهب خـویش زده باشـند و بـه         فعالیتهائی برای تسلط بخشیدن به      مذهب دست به  

  . در این زمان دیگر از کرتیر خبری نیست.دامن زده باشنداختالفات مذهبی 

رودان و  انـدازی بـر میـان    آرزوی دسـت  قیصران روم که از سدۀ نخـست مـسیحی همـواره در      

یــی بودنــد و در رؤیاهایــشان خودشــان را میراثــداران اســکندر   تــشکیل دولــت فراگیــر خاورمیانــه 

 بــود در کــشورشان بــا منازعــاتِ مغــانتــار  کــه ایــران گرفدر دوران پــس از بهــرام دومدیدنــد،  مــی
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۷۸۴  آمدهایش گیری فقیهان و پی قدرت                                                        شاهنشاهی ساسانی                                            

 مـردم ارمنـستان     .رودان را نیافتنـد     میـان    و فرصت لشکرکـشی بـه      مشکالتی دست و گریبان بودند    

جانــب ایــران برگرداندنــد و شــاه  هــای رومیــان در کــشورشان ناراضــی بودنــد رخ بــه کــه از مداخلــه

گـالیریوس  . ا بیـرون کردنـد  ر که نامش آتردات و لقبش اشک سوم بود      نشاندۀ رومیان     دست

حمایت ارمنستان شتافت؛ لیکن از گالیریوس شکـست          نرسی به . ارمنستان لشکر کشید    رومی به 

دسـت   بـه  انـد  که نامش را ارسان نوشـته گاه سلطنتی شامل شهبانویش   یافته گریخت، و خیمه   

آتــردات مــذاکره بــا رومیــان شــد و پــذیرفت کــه       نرســی پــس از آن مجبــور بــه   . گــالیریوس افتــاد 

را نیـــز ) شـــرق انـــاتولی در جنـــوب(بخـــشی از ارمنـــستان کهـــین . ســـلطنت ارمنـــستان برگـــردد بـــه

اترداد نیز . رسمیت شناخت رومیان واگذار کرد، و نفوذ رومیان در ارمنستان و گرجستان را به به

  .سلطنت ارمنستان برگشت پس از آن به

نهایـت ضـعف    بـار در زمـان او بـه   نرسی نیـز بـا سـتیز بـرادر و عموزادگـانش روبـرو بـود و در               

 ایـن هرمـز دوم    . جـایش نشـست     گیری شد و پسرش هرمز به      کناره   مجبور به  ۳۰۱ در سال    او. رسید

قتــل   او را بــهعربهــا و شــایع گردیــد کــه ، شــدتــرور حیــره در بیابانهــای شــکار هنگــام ۳۰۹در ســال 

در ایـن  . شـد د مـاه تـرور   آذرنرسی پسر هرمز دوم که جانشین او شـده بـود پـس از چنـ    . اند  رسانده

میدان نهد   در آشوب و ناامنی فرو رفت، و شخصیتی وجود نداشت که پا به  کشورهنگام سراسر   

ارمنستان و آمیدا و حران (بخشی از غرب کشور .  برهانداقتدارگرایانخطر رقابت  و ایران را از

پــس از . کــرد د مــی تهدیــیــام را خطــر رومی غربــی رومیــان بــود، و مرزهــا در اشــغال) و نــصیبین

 و سپهداران کشور چنان با یکدیگر در اختالف بودند که نتوانستند برسر تعیین       مغانآذرنرسی  

 ایــن بالئــی بــود کــه   . کــسی در کــشور شاهنــشاه نبــود  ۳۱۰در ســال  .یابنــد اتفــاق نظــر  شــاهیــک 

  . ارمغان آورده بود اختالفات مذهبی برای کشور به

 سـرزمینهای درون     کـه بـه    کـرد  را تـشویق     مال عربـستان  شـ   بیابانیِ ضعف دولت ایران قبایل   

برداری رومیان در جنگ با  مورد بهرهکه توانست    این مهاجرتها می  . فرات میانه بخزند  نواحی  

وجـه مـشترکی کـه میـان تازیـان و رومیـان وجـود داشـت آنکـه هـردو بـا آئینهـای               . ایران قرار گیرد  

سنە     ،  توحیدی  بـسیاری از    ،در همـین فاصـلۀ زمـانی      . ورزیدنـد    خـصومت مـی      ،ویژه با دیـن مزدایـَ

شـمال شـرق    بکـر در      بنـی  هـائی از قبایـل       إیاد و تغلب در بیابانهای حـران، و تیـره          های قبایل   تیره

وجــود   و بــرای آبادیهــا دردســرهائی بــه جــاگیر شــدند عربــستان و مرزهــای حنــوبیِ عــراقِ کنــونی 

ت نداشــت کــه اعــراب را از منطقــه  گذرانــد قــدر  ایــران کــه دوران ضــعف را مــی دولــت. آوردنــد

 را کــه عــربتــوانی کــه در اختیــار داشــت کوشــیده بــود کــه قبایــل   هرمــز دوم بــا ارتــش کــم. برانــد

 و رعــب و وحــشت در منطقــه  کردنــد مــیآبادیهــای جنــوب عــراق را ویــران و کــشتزارها را نــابود   
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۷۸۵  آمدهایش گیری فقیهان و پی قدرت                                                        شاهنشاهی ساسانی                                            

  .دست نیاورد بهموفقیتی  ایجاد کرده بودند عقب بزند، لیکن 

 و ثباتی سیاسی در کـشور   اول تا تشکیل شورای سلطنت دوران بی    بهراممرگ  فاصلۀ میان   

از ایـن نظـر،   .  یافـت  مغـان ثباتی را بایـد در سـتیز مـذهبی            عامل اصلی این بی    .د بو ضعف دولت 

 کـه بـه برکـِت        دانست »های فقاهتی در ایران     دوران جدال مذهبی حوزه   «دوران یاد شده را باید      

  .لت به نهایت ضعف رسیدآن کشور در آشوب شد، و دو

   بازتدوین اوستای ساسانی برمبنای دین مغان.۳

نام آترپاد  بهاندیش و مداراگر   و نیک  باتدبیر  فرزانه و  مؤبددر اواخر رخدادهای باال یک      

 خطراتـی کـه از همـه سـو    . ریاست دستگاه دینی کشور و جانشینِی کرتیر رسیده بـود         بهمِهرإسپند  

 را  مغـان د، نه تنهـا موجودیـت کـشور بلکـه امتیـازات و حتـی موجودیـت                  کشور را احاطه کرده بو    

نیز در معرض خطر قـرار داده بـود، و ایـن خطـرات چنـان عظـیم بـود کـه بـرای همگـان محـسوس                    

بـست سیاسـی کـه خودشـان         ئـی بـرای بیـرون آمـدن از بـن            فکـر یـافتن راه چـاره        گردید و همـه را بـه      

 و  مغـان ئی کـه آترپـاد مِهرإسـپند اندیـشید،            یر شایسته سر انجام باتدب  . درست کرده بودند افکند   

نــوعی توافــق و همــاهنگی در تــصمیمگیری در ادارۀ کــشور دســت    بــرآن شــدند کــه بــهســپهداران

هـای مـذهبی وابـسته       یکی از جنـاح     از آنجا که در آن هنگام هرکدام از مدعیان سلطنت به          . یابند

یک که  رقابت با یکدیگر بودند نتوانستند که خود درگیرو لشکری بود، رجال دینی و کشوری    

ناچــار توافــق بــر ایــن رفــت کــه کــشور را یــک شــورای   بــه. عنــوان شاهنــشاه تعیــین کننــد نفــر را بــه

 یـک شـورای سـلطنت       ، سیاسـی  دنبال این همـاهنگیِ     به.  اداره کند  مغانمتشکل از سپهداران و     

را آترپـاد مِهرإسـپند برعهـده         تـشکیل شـد کـه ریاسـت آن         سـپهبدان  طـراز اول و      با شرکت مؤبدانِ  

 و سرپرســتیش را  هرمــز دوم را شــاه بخواننــدنــوزاددر ایــن شــورا تــصمیم گرفتــه شــد کــه  . داشــت

یکـی از  ). م ۳۱۰سـال   (.نام این نوزاد را شاهپور نهادند. بسپارند شهبانوی هرمزمادرش   به

ر دیگر هرمـز دوم کـه   پسران هرمز دوم در جنگ قدرت شکست یافت و اسیر و کور کرده شد؛ پس              

مغــان و ســپهدارانی کــه  . نــامش هرمــز بــود نیــز در همــین راه شکــست یافتــه اســیر و زنــدانی شــد    

ســلطنت مشترکــشان بــر کــشور   بــهشــورای ســلطنت تــشکیل داده بودنــد، همدســتانه و بــا همــدلی   

  . ادامه دادند

کـار گرفتـه     بـه اگر کرتیر همۀ قدرتش را در راه ایجاد تفرقه درمیـان پیـروان مـذاهب ایرانـی             

بود، آترپاد مهراِسپند، با حمایتی که از سـپهبدان کـسب کـرد، بـرخالف کرتیـر همـۀ قـدرتش را                

کار برد و کوشـید کـه روحیـۀ مـداراگر ایرنـی               در راه وحدت بخشیدن به پیروان مذاهب ایرانی به        
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ور بربـادده  هـای کـش   سـال سـتیزه  ۲۷مغان مذاهب متنازع پس از حدود . میان مغان برگرداند   را به 

کشور وارد کرده بود متوجه شدند کـه تنهـا راه نجـات کـشور همانـا بازگـشت                     همه آسیب به    که آن 

چونکه نشر و پاسداری آئـین      . های کشورداریِ دوران اردشیر بابکان و شاپور اول است          به شیوه 

روشـن  های دولت ساسانی بود، ضرورت داشت که چارچوبی مـدون و         سرلوحۀ برنامه    مزدایَسنە

برای همیـشه    رسمی تهیه شود تا اختالفات مذهبی        دینو تفسیرشده و مورد اتفاق همگان برای        

   . این مسئولیِت مهم را نیز آترپاد مِهراِسپند بر دوش خودش گرفت.از میان برود

ــن      ــد ت ــادآور شــدیم کــه مؤب ــشتر ی ــه  پی هــای پراکنــده از   دســتور اردشــیر بابکــان نــسخه    ســر ب

آوری کرد و با استفاده از آنها یک نسخۀ رسمی  را از نقاط مختلف کشور جمعهای اوستا   جزوه

ــه نمــود  ــر و بــه     . تهی در مراکــز دینــی مهــم همچــون شــیز      از روی ایــن نــسخه چنــدین نــسخه تحری

و احتمـاالً مراکـز دینـی خراسـان و خـوارزم و تپورسـتان فرسـتاده                 در پـارس،     اسـتخر    آذربایجان و 

  .ها اساس کار مؤبدان و هیربدان بود نشینانش این نسخهدر دوران شاپوراول و جا. شد

تـرین   یی نداشـت؛ مهـم  آگیـر کـار    همهدینچندین لحاظ برای برقراری یک     سر به   نسخۀ تن 

داد بنـابر     هـر مؤبـدی امکـان مـی          اوسـتا بـود کـه بـه        شـدۀ    کهنه بردار بودن زبانِ   علت این امر تأویل   

یل یا تحریف کند و براسـاس تفـسیرهایش مـذهب           اوستا را تأو  متن   خودشعقائد و برداشتهای    

شــده قلمــداد نمایــد؛ زیــرا اوســتای    و مــذاهب دیگــر را تحریــف برحــق، خــودش را تنهــا مــذهب  

زبانی نگاشته شده بود که در زمان ساسانیان رواج نداشت و برای عموم مناطق کـشور              موجود به 

قه و برداشـت و مقتـضای مـذهب         سـلی    مـذاهب ایرانـی بنـا بـه        فقهایقابل فهم نبود، و هرکدام از       

چونکـه سیاسـتهای کرتیـر بـا مغـانِ          عـالوه     به. کرد  را تفسیر و تأویل می      منطقۀ خودش آن   رائج در 

 مــذهبی در تــالش حاکمیــت بخــشیدن هــای  حــوزه هرکــدام ازایــران کــاری کــرده بــود کــه فقیهــانِ

ش در یمـذهب خـو   هدادن ب ، و درنتیجه در راه تسلط   ندبودعنوان دین رسمی      بهمذهب خویش     به

های موجـود اوسـتا افـزوده شـد           راه تألیفات دیگری نیز برنسخه      ، و در این   ندکرد  کشور تالش می  

آنهـا رنـگ تعـالیم زرتـشت داده            بـود، و بـه     میترایـی ، و   ناهیـدی ،  اهب آذری که حاوی تعالیم مـذ    

آرایـی    فصـ   سابقه، مغانِ مذاهب مختلف دربرابرِ یکدیگر بـه         درنتیجۀ این رخداد بی   . شده بود 

 راه گیـر سیاسـی نیـز    ارتش و دستگاه تصمیمدرون  نوبۀ خود به آرایی به  این صف .درآمده بودند 

  .دنبال آورد  را به و ضعف دولتآشفتگی سیاسیفتنه و یافته بود، و چنانکه گفته شد، 

 تـدبیر شایـستۀ آترپـاد مهراِسـپند         ، بـه  دوم را پادشـاهی داده بـود       شورای سلطنتی کـه شـاپور     

 مؤبـدانِ بلندپایـه   . اختالفـات مـذهبی و سیاسـی افتـاد          تجوی راه چاره برای پایـان دادن بـه        جس  به

 کـه بایـد برسـر یـک دیـن           ندایـن نتیجـه رسـید       دنبال مباحثات و تبادل افکار و نظرات بسیار به          به
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بدهنـد و  هـم   سـتیز را کنـار نهنـد، و دسـت بـه      هـای مـذهبی ایـران     و ستیزهیابندگیر اتفاق نظر     همه

  . شکوه دوران اردشیر بابکان و شاپور اول برگردانند  را بهکشور

 فقهـای در میـان  تدبری آترپاد مهراِسپند    و به آوردن شاپور دوم     اتفاق نظری که با روی کار     

ی یافـت        آترپـاد مِهرإسـپند   . مذاهب مختلف حاصل شده بود در تدوین و تفسیر نوین اوسـتا تجلـّ

ی و ریاست شورای سلطنت تصمیم گرفت که یـک دیـن مـورد    در مقام ریاست عالیۀ دستگاه دین 

ــدوین کنــد     ــروز اختالفــات مــذهبی نباشــد      اتفــاق همگــان را ت ــده شــاهد ب ــا کــشور درآین  از او. ت

  برخاســته از دیــنســالهای گذشــته آموختــه بــود کــه در کــشور بایــد مــذاهبِ دردنــاک  رخــدادهای

د در کـشور  ا در یک بوتـه گـرد آور  وحدت برسند و یک دین همگانی که همۀ مذاهب ر    بهایرانی  

مِهرإســپند، کــه نــشانگر تجمــع دو مــذهب برتــر کــشور     شــاید اتخــاذ لقــب آترپــاد  . شــکل بگیــرد 

 انجـام گرفتـه    او   توسـط هدف خاصـی      بود، از روی تعمدی و نظر به        در او می   میترایی و   آذری

نـدترین مـذاهب کـشور    ایـن دو مـذهب را کـه نیروم   ش مغـان  خواسته که بـا ایـن کـار      ، و او می   بوده

 نــامِ او .دسـت یابـد   هــدفی کـه از ورای وحـدت دینـی کــشور دارد     و بـه کنـد بودنـد بـا خـود دمــساز    

پــس مــا بایــد . دهــد کــه از همــان قبیلــۀ کهــنِ آترپاتیکــان و اهــل آذربایجــان بــوده اســت  نــشان مــی

ت تبــدیل دیــن زرتــش  باشــیم کــه او درصــدد بــوده کــه مــذهب مغــان آذربایجــان را بــه انتظــار داشــته

دهنـدۀ احکـامِ    ریاسـتِ او بازتـاب   شده بـه  چنین هم شد، و احکامِ عبادیِ اوستای بازتدوین   . کند

  .عبادیِ مذهب مغانِ آذربایجان بود، و با پاکدینِ مزدایَسنە فاصلۀ آشکار داشت

سنە  دیـن    هیـأت خبرگـان    همۀ مؤبدانِ کـشور،    توافق   پس از کسبِ   او  تـشکیل داد کـه      مزدایـَ

 تفـسیر اوسـتا و تهیـۀ      هیـأت  ایـن    وظیفـۀ .  عضو آن بودنـد    فقیهانِ مذاهبِ مزدایَسنە  ترین    هبلندپای

 هیـأت  ایـن    وظیفـۀ توان گفت کـه       یک عبارت می    به. نسخۀ مورد اتفاق همگان از این تفسیر بود       

را وحــدت ) آذری، ناهیــدی، میترایــی(    مزدایَــسنەهرســه مــذهِبتهیــۀ تفــسیری از اوســتا بــود کــه 

این یک . اختالفات مذهبی را ازبین ببرد و یک دین مورد اتفاق همگان را تدوین کندبخشد و 

بایـست    و مـی ، وجود نداشتفقهاکار بسیار دشوار بود که هیچ راهی جز انجام آن در پیش پای             

 و امـور  رفـت   گرفـت تـا اختالفـات مـذهبی موجـود از میـان مـی                هر قیمتـی شـده باشـد انجـام مـی            به

  .گرفت میکشور سر و سامان 

 گرفت و اعضای هیأت سالها روی این امر مهم کـار            درازیاوستا وقت   و تدوین   کار تفسیر   

 نـوعی  بـا  فقیهـان  کـه  شـد  مـی  چنان دشـوار  در مواردی کار برسر تفسیر بندهائی از اوستا    . کردند

 گرفتـه  آذری مـذاهب مختلـف، از      فقیهـانِ هرکـدام از    . شـدند    مواجـه مـی    انگیز  اختالفبست   بن

 در زرتــشتعنــوان تعــالیم  ، بــرآن بودنــد کــه تعــالیم مــذهب خودشــان را بــه میترایــی و هیــدیناتــا 
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کردنـد بـرای برخـی دیگـر          ارائه مـی   ؤبدانمبسیاری از عقائدی که برخی از       . اوستا جای بدهند  

 یــا  موجــودبرخــی از متــون مــذهبِی. شــد  لفظــی برپــا مــیهایقابــل قبــول نبــود و برســر اینهــا جــدال

 در چنــین مــواردی تنهــا راه حــلْ . توانــست مــورد اتفــاق قــرار گیــرد  د کــه نمــیتفــسیرها چنــان بــو

بایـست شـخص زرتـشت حاضـر آیـد و            رسـید کـه مـی       نظـر مـی     استمداد از خدای بـزرگ بـود، و بـه         

  .دربارۀ ادعاهای رهبران مذاهب متعارض یا متن یا تفسیر مورد اختالف قضاوت کند

اکنـون نیـز    ر کنـیم، ناچـارم اشـاره کـنم کـه            تـ   ذهنمـان نزدیـک     برای آنکـه ایـن موضـوع را بـه         

  شـدید  چنـان و خـوارج    ان شـیعه و سـنی        می اختالف. همین موضوع در میان مسلمانان وجود دارد      

 یــا گویــد یــا ســنی را حــل کنــد و مقــرر دارد کــه شــیعه درســت مــی  اســت کــه بایــد پیــامبر بیایــد و آن

 هـــست  و خـــوارجه و ســنی متـــون دینــی کـــه در دســت شـــیع   کـــدام از نـــه قــرآن و نـــه هــیچ  . خــوارج 

ــان برداشــتن اختالفــات مــذهبی      تواننــد در ایــن  نمــی ــدراه کمکــی بــرای از می ــرا قــرآن  بکنن ؛ زی

هرکدام  ؛ فقهای)حمالٌ ذو وجوهٍ(را از وجوه مختلف تفسیر کرد        توان آن   بردار است و می    تأویل

تــرین  برســر اساسـی . کننـد  خودشـان تأویــل مـی  عقایــد مـذهبی   تناسـبِ   قــرآن را بـه از ایـن مـذهبها  

تنهـا    هرکـدام از شـیعه و سـنی بـه         . تـر اسـت     اسـت، اخـتالف از همـه عمیـق         نمـاز  اسالمی کـه     اصل

نحـوی    جویند، ولی هرکدامـشان بـه       ئی که در قرآن دربارۀ نحوۀ وضو گرفتن هست استناد می            آیه

ی نـه وضـوی شـیعه بـرای سـن     . رود شـمار مـی   گیرند که برای دیگری نادرسـت و باطـل بـه          وضو می 

نظـر طـرف دیگـر باطـل          درست است و نه وضوی سنی برای شیعه؛ یعنی وضو و نمـاز هرکـدام بـه                

پشت سر یکدیگر نماز بخوانند و با هم     که  توانند    کدام از دوطرف نمی     است و از این حیث هیچ     

وقـت    گونه است؛ زیرا شـیعه سـه        همین  برسر اوقات نماز نیز اختالف به     . در یک مسجد گرد آیند    

ــد و ســنی پــنج وقــت اذان مــی    وقــت نمــاز مــی  ویــد و ســه گ اذان مــی گویــد و پــنچ وقــت نمــاز    خوان

مـساجد    مـساجد شـیعه از  رو از ایـن . حتی در نحوۀ نمـاز خوانـدن نیـز اخـتالف هـست           . خواند  می

ــا بــه    . ســنی جــدا اســت  ضــرورتی در یــک مــسجد گــرد آینــد ایــن     اگــر هــم گــاهی ســنی و شــیعه بن

 کـدام از امامـان جماعـتِ         و چـون امامـت هـیچ       ؛ اسـت  ذر زودگـ   مـصلحتیِ  رخـداد ی یک   یآ گردهم

این دومذهب برای پیروان مذهب دیگر جائز نیست، هرکدام از دوطـرف کـه پـشت سـر دیگـری                    

رو اســت کـه وقتــی پیـشنماز وضــویش درســت    ایـن از آن . نمـاز بخوانــد بایـد نمــازش را قـضا کنــد   

، وضــوی هرکــدام از ســنی و نباشــد نمــاز خوانــدن در پــشت ســر او باطــل اســت، و چنانکــه گفتــیم

در کــشورهای  همــۀ مــصلحان دینــی  تالشــهای.آیــد  مــیشــمار نظــر طــرف دیگــر باطــل بــه شــیعه بــه

انـد میـان شـیعه و سـنی نـوعی نزدیکـی               خواسـته   کـه در دوقـرن اخیـر مـی        موسوم به جهان اسـالمی      

 ورهــایبانفـع   انــد شـیعه بایـد بــه   گفتـه  زیــرا مـصلحان ســنی مـی  . مانـده اسـت   نــاموفق ایجـاد کننـد  
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۷۸۹  آمدهایش گیری فقیهان و پی قدرت                                                        شاهنشاهی ساسانی                                            

 هـا  انـد کـه سـنی    خواسـته   نیـز مـی    مصلحان شـیعه   دست بکشند، و      باورهایشان ئی از   سنیان از پاره  

کــدام از دوطــرف حاضـــر     از میـــان بــرود؛ ولــی هـــیچ  هــا  اخــتالف  شــوند تـــا  تــابع فقــه اهـــل بیــت   

انگیـزی کـه وجـود     مـوارد اخـتالف   وحـدت از  خاطر دستیابی به   اند به   توانسته  اند و نمی    شده  نمی

شعبه شدن  های فقهی کنونی در کشورهای اسالمی سخن از شعبه همۀ حوزه. دست بکشنددارد 

دارد که مذهب  درستی مذهب خودش این عقیده را ابراز می زنند و هرکدام با یقین به اسالم می

 و مذاهب دیگر همه مذاهب انحرافی است، و هر مسلمانی اگر بخواهد             »برحق«او تنها مذهب    

علت اصلی این تعصب    . کند   همان مذهبی پیروی کند که او از آن پیروی می          نجات یابد باید از   

مـذاهب اسـالمی بـا مطلـق قـرار دادن ایـن              های فقـاهتی در هرکـدام از        آنست که هرکدام از حوزه    

 که اسـالم یعنـی مـذهب او و مـذهب او یعنـی اسـالم، غـرق در مطالعـۀ متـون مـذهبی خـویش                            باور

هـای    حـوزه  پـردازد و درنتیجـه هرکـدام از         ن مـذاهب دیگـر مـی      مطالعـۀ عمیـق متـو       است و کمتر بـه    

دهد که باور داشته باشد کـه   خودش حق می  مذهبی از مذاهب دیگر اطالعات اندکی دارد، و به        

ند درخور مطالعۀ عمیق نیستند، و بهتر است که پیروانـشان دسـت           ا  مذاهب دیگر چون انحرافی   

 اگـر هـم کـسی از        . بازآیند و مسلمانان خوبی شـوند      )امذهِب م   به (راه درست   از آنها بردارند و به    

فقهای این دو مذهب درصدد مطالعه در متون فقهی مذهب دیگر برآیـد هـدفش یـافتن مـواردی             

 تلقینهـائی کـه   .اثبـات برسـاند    آن بطالن آن مذهب را به       در این متون است که بتواند با توسل به        

شــود و اختالفــات مــذهبی   یــد برعلــت مــی کننــد مز خودشــان مــی  مــذاهب بــه   هرکــدام ازرهبــرانِ

 الفَــرق«کتــاب معــروفش  در) خ۴۱۵متــوفی ســال (عبــدالقاهر بغــدادی . یابــد همچنــان ادامــه مــی

ق بینگفتـۀ او      مذهب سنی اشعری کـه بـه       جز مذهب   ۷۲( مذاهب اسالمی    کلیۀ پس از آنکه     »الفِر

نـد، در بـاب   ا  د که همه برباطل   کن  کوبد و ثابت می     را با دالئل و براهین می     ) هفتاد و سومی است   

کنـد کـه     بـا دالئـل و بـراهین ثابـت مـی     »در بیـان اوصـاف فرقـۀ ناجیـه      «پنجم کتابش تحت عنوان     

  تنها مذهب ناجیه است و هر مسلمانی باید این مذهب را بگیـرد و از               »سنت و جماعت  «مذهب  

 احقـاق «ام  نـ    عـرب کتـابی بـه       فقیـه دیگـر    یـک چنـد سـده پـس از او         . مذاهب دیگر دسـت بـشوید     

مـذهب اهـل   « کـه تنهـا فرقـۀ ناجیـه پیـروان      کـرده  و با دالئل و براهین واضح اثبـات         نوشته »الحق

پیشنهاد جامع االزهـر   زمانی به. ندا  هستند و دیگران همه برباطل  )شیعیان دوازده امامی  (» بیت

یـان  م موضوع تالش برای نزدیک شدن مذاهب اسالمی به      االزهر رئیس وقتِ و شیخ شلتوت    

 ایجـاد شـد تـا در راه نزدیـک           )سـازی   مرکـِز نزدیـک    (نـام دارالتقریـب     کشیده شد و مرکزی نیز بـه      

ولـی چـون هرکـدام از فقهـائی کـه در           . کنـد  تـالش    شیعه و سـنی   های فقاهتی مذاهب      کردن حوزه 

 از عقائدشـان دسـت بکـشند و         هائی  پارهکردند عالقه داشتند که دیگران از         این مرکز شرکت می   
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۷۹۰  آمدهایش گیری فقیهان و پی قدرت                                                        شاهنشاهی ساسانی                                            

فقـه اهـل   «کردند که فقه مـا    و شیعیان هم پیشنهاد می   ازعقائد مذهب او را قبول کنند،      ئیها  پاره

جائی نرسید و      این تالش به   وحدت برسیم،   ها باید از فقه ما پیروی کنند تا به          است و سنی  » بیت

هــا را تکفیــر  »شــیعه«هــا »وهــابی«امــروز .  مــذهبی همچنــان بــر منــوال کهــن ادامــه یافــت   شــقاقِ

از قـرآن و    هـا را، و هـردو بـرای خودشـان دالئـل و بـراهین واضـح                  »وهابی«ها  »شیعه« کنند، و   می

پیروان مـذهب   . اثبات حقانیت مذهب خویش و بطالن مذهب خصم را دارند          درحدیث پیامبر   

 » صـحابه  سـپاِه «. خودشـان را برحـق     شـمارند و     همۀ مسلمانان را برخطا مـی      )ها  حنبلی (»سلَفی«

شـمار   ئـی از مـذهب وهـابی بـه      و جدیدترین مـذهب مـسلمانان و شـاخه         که مرکز آن پاکستان است    

 اســت و همــۀ تالشــش برآنــست کــه شــیعیان را از تــشیّع   »شــیعه«تــرین دشــمن   سرســخترود، مــی

همــین خــاطر هــم  مــسلمان کنــد، و بــه خیــال خــودش هبــمــذهب خــودش درآورد و  بازداشــته بــه

جمـاعتی وجـود دارد     اه صـحابه در ایـران نیـز         شبیه سـپ  . کند  رهبران شیعه را در پاکستان ترور می      

مـا   در زمان دانیم ؛ و چنانکه می  زند  می» ناصبی«ها انِگ    همۀ سنی   ستیز است و به    ۀ سنی که شیع 

اشــکال فجیعــی تــرور  توســط جوخــۀ تــرور مخفــی ایــن گــروه ضدســنی بــهایرانــی  ســنی فقیــهدههــا 

ان تبلیـغ نکننـد و مـذهب سـنی        سنی مرعوب شوند و برای مذهب سنی در ایـر          فقهایاند تا     شده

 طالبانِ حاکم بـر  . شیعه شوند و مسلمان بخیال اینها از ایران برچیده شود و همۀ سنیان ایران         

اند با شیعیان سر ستیز دارند، و متقابال فقهای شیعه در ایران آنها را  افغانستان که سنیانِ وهابی

ه بـرای برچیـده کـردن بـساط حاکمیـت           داننـد و هـر کـاری کـ          کنند و درخور نابودی می      تکفیر می 

تـوان مثالهـای بـسیار زیـادی دربـارۀ مـذاهب و                همچنان مـی   .آنها از دستشان برآید خواهند کرد     

 اخـتالف شـیعیان اسـماعیلی و شـیعیان     .دست داد های مذهبی متنازع در اسالم به ها و فرقه  نحله

ــر متقابــل اســت؛ و چنانکــه مــی      ــز در حــد تکفی کننــدگانِ قــانون   م، تــدویندانــی دوازده امــامی نی

انـد و هـیچ       رسـمیت نـشناخته     اساسی جمهـوری اسـالمی ایـران مـذهب اسـماعیلی را در ایـران بـه                

 از ســدۀ ســوم  در جوامــع مــسلمان اخــتالف مــذهبی.انــد حقــوقی بــرای پیــروانش منظــور نداشــته 

های   ه تعصبگرای این مذاهب و فرق     فقهایکه تحریکات و تبلیغات       هجری آغاز شده و تا زمانی     

امـروز اگـر مـا بخـواهیم بـا توجـه            . متنازع وجود دارد، اختالف نیز همچنـان ادامـه خواهـد یافـت            

ــروه بـــه ــه در خاورمیانـــه وجـــود دارنـــد اســـالم را     بنـــدی فرقـــه گـ ــا و مـــذاهب موجـــود مـــسلمان کـ هـ

اسـالم  یکـی   . ناپذیر دست خواهیم یافت     اسالم متمایز و متنازع و آشتی      سه بندی کنیم، به    تقسیم

 سـه کـدام از ایـن        هـیچ . سـنی سـلفی   ۀ اثناعشری؛ دیگر اسـالم شـیعۀ اسـماعیلی؛ سـوم اسـالم              شیع

 نابودسـازیِ آرزوی   دیگر سر سـازگاری نـدارد و نخواهـد داشـت و هرکـدام در            دو اسالمِ اسالم با   

هـا  »اسـالم «لـیکن هرکـدام از ایـن    .  اسالم خودش نشـسته اسـت  کردنگیر  اسالمهای دیگر و همه  
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درون خودشـان نیـز منازعـات      در شـوند و    هـائی تقـسیم مـی       نحله ها و   فرقه  ان به هم در درون خودش   

هرکـدام از اینهـا متـونی از تفـسیرهای          . گـاه از میـان نخواهـد رفـت          ناپذیری دارند که هـیچ     آشتی

آنهـا   قرآن و احادیث پیامبر وآرای کالمی و فقهی رهبران مذهبی خودشان در دست دارند که به  

رسـانند، و ایـن متـون چنـان      اثبات می قانیت خویش و بطالن دیگران را به      جویند و ح    استناد می 

گـاه پرشــدنی نخواهــد بــود و   حـدی عمیــق کــرده اسـت کــه هــیچ   اسـت کــه شــکاف میـان آنهــا را بــه  

مِهرإسـپند   اختالفها همچنان ادامه خواهد یافت؛ مگر آنکه شخصیت پرقدرتی همچـون آترپـاد            

راج، همه اسالمهای موجود      تدبیر شخصیتی همچون اردوی    نیروی  در خاورمیانه ظهور کند و به     

   ؛ که البتـه  د و اسالم دیگری را از درون آنها بیرون بکشد و مسلط گرداندرا در یک بوته گرد آور

  .این نیز در این مرحله از تاریخ بشری نشدنی است

 سـدۀ چهـارم   رو آوردم تا وضعیتی که در اواخر سدۀ سـوم و دهـۀ آغـازینِ            این حاشیه را ازآن   

مذهب مزدایَسنە در  مغانِ متولیِ سه. مسیحی گریبانگیر مذاهب ایرانی بود را تفسیر کرده باشم       

  . ایران چنین وضعیتی داشتند

 بــرای آنکــه برســر تفــسیرها العــاده زیــرک و باتــدبیر بــود، آترپــاد مِهرإســپند کــه مــردی فــوق

بـد را کـه همـه تقـوایش را معتـرف باشـند         تـرین مؤ   پیشنهاد کرد که بـاتقوا    اتفاق نظر حاصل آید،     

 درگـاه پروردگـار دعـا کنـد و از      انگیز بـه     اختالف تفسیرهایتعیین کنند تا او برای یافتن راه حل         

ایــن منظــور، هیــأت تــدوین  بــه. خــدا اســتمداد جویــد کــه راه درســت را در برابــر همگــان بگــذارد

 تـن را از میـان       سـه  ایـن هفـت تـن         مغ برجسته را از میان خودشـان انتخـاب کردنـد، و            هفتاوستا  

شــد و همگــان در  تــر شــناخته مــی خودشــان برگزیدنــد، و از ایــن ســه تــن یکــی کــه از همــه شایــسته  

 مؤبــد او. شــدعنــوان داور نهــایی تعیــین    اتفــاق نظــر داشــتند بــه   و تقــوایش طهــارت و خلــوص  

توافـق    ند و بـه    اعتـراف داشـت    راج  اَردویصالحیت     فقهای عضو هیأت به    ١.نام داشت راج    اردوی

  . مقبول خواهد بودناشدنی نظر و داوریِ او دربارۀ مسائل مورد اختالف و حلرسیدند که 

 اخــتالف نظرشــان کـه   هربــار و فقهــای هیـأت تــدوین اوسـتا  اعتکــاف نشـست  راج بـه  اردوی

راج   ؛ اردوی کردند  میراج عرضه     بر اردوی را    شد آن   میبست مواجه     متن یا موضوعی با بن     برسر

آسـمانها عـروج       بـه   او  در حال دعـا و خلـسه و نیـایشِ           روحش چون داشت و   سینه نگاه می   را در   نآ

کــرد و جــوابش را  وشــی زرتــشت در آســمانها دریافــت مــی از فــرهدر رؤیــا کــرد، حــل مــسئله را  مــی

  .کردند ، وآنها برطبق نظر او عمل میآورد برای هیأت تدوین و تفسیر اوستا می

کرسـی نـشاندن       یکی از شگردهای همیشگی فقیهانِ تاریخ بـرای بـه          شگردِ ماهرانه که  این  
                                                 

  .۳۳/ ۱ :راج نامه اردوی ١
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۷۹۲  آمدهایش گیری فقیهان و پی قدرت                                                        شاهنشاهی ساسانی                                            

تـرین راهـی بـود کـه در      ، هرچه بود و هر شکلی کـه داشـت عاقالنـه       سخن و ادعای خودشان است    

شـد   بـرد و سـبب مـی    رسید و اختالفات مذهبی را از بـین مـی           می ؤبدانمداد    آن شرایط حساس به   

عنـوان   رسـمیت بـشناسند و بـه      ذاهب یکـدیگر را بـه     که آنها بخش اعظم عقائد و آداب و رسوم مـ          

   .کنندتعالیم زرتشت وارد اوستای نوین 

گیرنـدۀ    دربـر زنـد اَوِسـتا نـام گرفـت     تـدوین و     در خـالل چندسـال     ترتیـب   ایـن   اوستائی که به  

عنـوان داسـتانهای دینـی در ایـن اوسـتا             عالوه کلیۀ اساطیر ایرانی بـه        به ؛همۀ مذاهب ایرانی بود   

هـای دورِ ایرانیـان و        داسـتانهای تـاریخیِ گذشـته     نیـز   بخـشی از ایـن اوسـتا        .  شده بـود   آوری  جمع

توسـط گـروه بزرگـی از    کـه   ایـن اوسـتا      .ماقبلِ ماد بود که در زمان مادها تدوین شده بود           متعلق به 

شناســان تــدوین  دانــان و تــاریخ دانــان و دانــشمندان و پزشــکان و ادیبــان و ریاضــی  مغــان و حقــوق

المعارفی بود که همۀ معـارف زمـان را از اسـاطیر و تـاریخ گرفتـه تـا طـب و هندسـه و                         ةُ  ر دائ گردید

الملل را  جزایی و حتی فنون جنگی و مسائل روابط بین    احکام مدنی و   قوانین و  نجوم و فلک و   

) کتاب( نسک   ۲۱   به موضوعاتشگرفت، و در چندین مجلد بزرگ تألیف شد که بنابر             دربر می 

 ایرانیان بود که برای سه سدۀ آینده اساس کـار           بزرگ دانشنامۀ یتعبیر  اوستا به این  . شدتقسیم  

  .واقع شدکشور   سراسردینیفقهی و های  حوزه

ایــن  کــوچکترین بخـش  .داد ایـن اوســتا را اوسـتای کهـن تــشکیل مـی    فقـط بخــشی از  البتـه  

ن تـا زمـان ساسـانی       آن سـبب کـه همـۀ مؤبـدان از دوران باسـتا              ی زرتشت بود که به       نیز گاتە  اوستا

نخورده مانده بوده و در زمـانِ مـورد بحثمـان وارد اوسـتای ساسـانی شـده                    اند دست   کرده  ازبر می 

   .است تا برای ما بماند

کاری که هیأت خبرگان تدوین اوستا انجام داد برای ایران ساسانی بسیار ارزشـمند بـود؛                

 مذاهب ایرانی را در هم ادغام کـرده  گذاری کرد، و همۀ را پایه عیار   تمام دینیزیرا یک وحدت    

 گرفتــه تــا آذری و حــاوی کلیــۀ معتقــدات ایرانیــان، از    یــک دیــن واحــد را بــا نــام دیــن مزدایَــسنە  

 کـشور شـد و   مـسلط  سـال آینـده دیـن        ۳۰۰کـشور برقـرار نمـود کـه بـرای             را در  ناهیدی، و   میترایی

  .عنوان بهترین عامل وحدت ملی عمل کرد به

ســتای دوران هخامنــشی پــس از حملــۀ اســکندر نــابود شــد، اصــل اوســتای همانگونـه کــه او 

هائی از آن که در دست مؤبدان  ساسانی نیز پس از سلطۀ عرب بر ایران از میان رفت، و پراکنده

گـردآوری  » کـرد   دیـن «نام    مانده بود در زمان مأمون عباسی توسط یک مؤبد پارسی در کتابی به            

.  صــفحه اســت۲۰۰ نــسک اســت، و هــر نــسک در ۲۱شــامل نویــسد کــه اوســتا  مــسعودی مــی. شــد

 تـا   ۶۰شود، و عدد حـروف و اصـواتش           نامیده می » دبیره  دین«خطی که با آن نگاشته شده است        
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۷۹۳  آمدهایش گیری فقیهان و پی قدرت                                                        شاهنشاهی ساسانی                                            

کرد است   منظور مسعودی از اوستا همین دین   ١.است، و هر حرف و صوتی شکل متمایزی دارد        

د نیــز در آینــده بخــش بزرگــی کــر دیــن نــسک ۲۱از . کــه در زمــان مــأمون تــدوین شــده بــوده اســت

  .  برای ما مانده است۹ و ۸ و ۷مفقود شده و فقط نسکهای 

در  گویــایــک نــسخۀ نــاقص از اوســتا نیــز در اوائــل ســدۀ حاضــر در کاوشــهای اســتخر       

دسـت آمـده اسـت کـه از اهمیـت بـسیار شـایانی برخـوردار            بـه ) معروف به کعبۀ زرتـشت    (خانه    بن

  .  دست است بخش کوچکی از اوستای ساسانی استاکنون آنچه از اوستا در. است

بخش تاریخِ داستانی اوستای ساسانی که بازمانـدۀ روزگـاران دیرینـه بـوده را نیـز بایـد در                    

  .شاهنامۀ فردوسی بازیابی کرد

  نامۀ مزدایَسنان ، اخالقنامه راج اردوی. ۴

کار  ر تفسیر اوستا بهراج در راه ایجاد وحدتِ نظر بر س ما وقتی شگردهائی که مؤبد اردوی

سن حقیقـی، آزادانـدیش و                  گـذرانیم، متوجـه مـی       برد را از نظر مـی      شـویم کـه او یـک مؤبـد مزدایـَ

گــِر مــدارا بــا عقایــد غیــِر خــودی بــوده و کوشــیده کــه مؤبــدان را بــه تعــالیم اصــلی  مــداراگر و تبلیــغ

د و متوجه انحرافاتی زرتشت که همانا احترام به همۀ ادیان و مذاهب و عقاید بود بازگشت بده        

   .بینیم می» نامه راج اردوی«را در کتابچۀ موسوم به  اند؛ و این ند که تا کنون گرفتارش بودهک

هـدایت و همراهـی سـروش مقـدس و دیـدار او از       راج بـه   اردوی  روح معـراج رفـتن     داستان به 

انی و میـزان و پـل   مشاهدۀ عرش و کرسی و ملکوت آسم  پیشینه و ِن  آسمانها و ارواح نیکان و بدا     

وشـی زرتـشت، در        بـا فـره    دیـدار ، و   )اعراف(و بهشت و دوزخ و همشتگان       ) پل صراط (چینوات  

) راج کتـاب اردوی  (نامـه  راج  اردوی کـه اخالقی تحریر شـد      دینی یک مجموعۀ کوچک داستانیِ   

 شــیوۀ دلچــسپی  بــهآســمان روحــانیش بــه حکایتهــای ســفر اودر ایــن کتابچــه از زبــان . نــام گرفــت

سنە       خـویش اخـالق    حقیقـتِ  نامه در  راج  اردوی. شده است  نگاشته  اسـت کـه در        نامـۀ دیـن مزدایـَ

م کنـی  مـی را مطالعـه      وقتی مـا امـروز آن     . رشتۀ تحریر درآمده است     ربع اول سدۀ چهارم مسیحی به     

کیـد  بسیار واالی اخالقی و انسانی تأ      ئی از اصول     بر مجموعه  نامه  راج  شویم که اردوی    متوجه می 

، و تعـالیم اخالقـی    اسـت   کـه هنـوز هـم تـازگی و طـراوت خـویش را از دسـت نـداده                   ورزیده اسـت  

  . افزاید امروزین نیز چندان چیزی برآن نمی

سنە شـناخته نبـود                معراج آسمانی تا نیمه    . های سدۀ سوم مسیحی در ایران و در آئین مزدایـَ

 ۱۲ســن  گفــت پــیش از آنکــه بــه  نخــستین کــسی کــه ایــن موضــوع را مطــرح کــرد مــانی بــود کــه مــی   
                                                 

 .۹۶: التنبیه واالشراف 1
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۷۹۴  آمدهایش گیری فقیهان و پی قدرت                                                        شاهنشاهی ساسانی                                            

. او نـشان داده شـده اسـت         آسـمان بـرده شـده و ملکـوت آسـمانی بـه              سالگی رسیده باشد دوبار بـه     

آسمان برده و ملکـوت      گفت که دوتا از فرشتگان درگاه پروردگار آمده و او را با خود به               مانی می 

در کتاب مانی آمده بـود را بـا   راج همان داستان که  اکنون اردوی. اند  او نشان داده    آسمانی را به  

  . اندکی دستکاری و متناسب با ارزشهای فرهنِگ ایرانی تکرار کرد

آسـمانها رفتـه و تـا مقـام       آذر به ایزد سروش وهمراه ایزد نامه آمده که او که به    راج  در اردوی 

ن اینکـه  کبریا برده شده، و در آنجا نور آفریـدگار و جـالل و جمـال کبریـا را مـشاهده کـرده و بـدو                 

چـشم دیـده      جـسم نـدارد و بـه      در آئـین زرتـشت      زیـرا خـدا     (چشم ببینـد      هیچ جسمی یا شکلی را به     

 کرده که مـشاهداتش از بهـشت        الهام او هی را از منبع نور شنیده و اهورمزدا به        کالم الٰ ) شود  نمی

یی کنــد تــا عــالم انــسانها ببــرد و بــرای مــردم بــازگو  و دوزخ و فرجــام نیکوکــاران و بــدکاران را بــه 

میرد روحش تا   که وقتی انسان نیکوکاری میگفته شده. بپرهیزندنیکی روی آورند و از بدی  به

کـس   حـال آن    خوشـا بـه    «:کنـد   نشیند و همواره این جملۀ گاتە را تکرار مـی           سه روز بر بالینش می    

  خویشتن را در خوشبخت کردن دیگران جستجو کند و بـرای دیگـران همـان بخواهـد             خوشیکه  

ئـی     دوشیزه شکل  به صالحش   عملدر بامداد روز چهارم، ایمان و       » .جوید  میکه برای خویشتن    

شـود   چنان زیبا و جذاب که مثالش را کسی در جهان ندیده و نخواهد دید در برابـرش ظـاهر مـی      

من که چنین زیبا و دلکش و خوشبویم که بوی خوشم همۀ عالم را فراگرفتـه اسـت،     « :گوید  و می 

  ». و گفتار نیک و کردار نیک تو هستمپندار نیک

را دیــد کــه در میــان بهــشت و  ) اعــراف(راج در ســفر آســمانیش ســرزمین همــشتگان   اردوی

دوزخ واقــع شــده بــود و زمینــی همــوار بــود و جمعــی از خالیــق در آن گــرد آمــده بودنــد کــه همــه        

ی نیـک و بدشـان در   نـد کـه کارهـا   ا گفته شد که اینها مردمـی      او  به. یک حالت بودند    یکسان و به  

پایـانش برخـوردار     بهـشت خواهنـد رفـت تـا از نعمتهـای بـی              دنیا یک اندازه بـوده اسـت و نـه بـه           

 خواهنـد   مکـان پایـان بکـشند، بلکـه در همـین           دوزخ در خواهند افتاد که عـذاب بـی          شوند و نه به   

درخشیدند   میاختران همانند که عالم پندار نیک است مردمی را دید که اختراندر عالم  .ماند

وی گفتـه شـد کـه      بـه .سر داشتند و بـر روی تختهـای زریـن آرمیـده بودنـد       و تاجهای درخشنده بر   

ــسن نبــوده  اینهــا در عــین اینکــه در زنــدگی   ــسنان را انــد، و نــه نمــاز   شــان مزدایَ خوانــده نــه  مزدایَ

 ولــی انــد،  کــردهدس خواتــک انــد، و نــه ازدواجِ  نــه شــاه شــده  و را تــالوت کــردهی زرتــشت گــاتە

ایـن مقـام    انـد بـه   سبب آنکه پنـدار و گفتـار و رفتـار نیکـو داشـته            اند و به    کارهای نیک انجام داده   

  . اند نائل آمدهارجمند 

م نیـز مردمـی را    عـالَ آناو در   . م ماهتاب بردند که عالم گفتار نیـک اسـت         عالَ   را به  اوسپس  
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 کـه  انـد  ه اینهـا نیکوکـارانی  گفتـه شـد کـ      او   بـه  .درخـشیدند   مـی   ماهتـاب  همچـون مشاهده کـرد کـه      

انــد و  تــالوت نکــردههــم  را ی زرتــشت  نخوانــده و گــاتە مزدایَــسنان راانــد و نمــاز همزدایَــسن نبــود

چنـین   انـد بـه   سـبب آنکـه در دنیـا نیکوکـار بـوده      اند، ولـی بـه    را انجام ندادهدس خواتکازدواج  

ــه   ــر   انــد و از همــه  مقــامی دســت یافت ــه آســایش برخوردارنــد، و ب ــشه در ایــن ســعادت   گون ای همی

  . سر خواهند برد جاودانی به

ین   اَعلٰی  کردار نیک و    بهترین که عالمِ بردند  عالم خورشید     راج را به     اردوی پس از آن    عِلّیـّ

 خورشـید  همچـون روایـان عـادل و نیکـوکردار را دیـد کـه       فرمـان   در آنجا ارواح شاهان و   او. است

  .بودند و تاجهای زرین جواهرنشان برسر داشتند آرمیدهدرخشیدند و بر تختهای زرین  می

را در مقامهای مختلف بهشت گردش دادنـد، و گروههـای بـسیاری از بهـشتیان                  سپس وی 

سـبب    و بـه ،سبب اطاعت از شوهر و حفظ نـاموس      او زنانی را دید که به     . را در انواع نعمتها دید    

 وارد بهـشت شـده بودنـد و    ،کپندار نیـک و گفتـار نیـک و کـردار نیـ        داشتن   و   ،قناعت در خانه  

زنان دیگـری را در بهـشت دیـد    . رختهای زیبای گرانقیمت و جواهرات گوناگون بر تن داشتند      

گوسفند مواظبت کرده بودند و بـا حیوانـات    سبب آنکه آب را نیالوده بودند و از درخت و       که به 

 وارد بهــشت شــده نیکــی رفتــار کــرده بودنــد  نــد بــهیاهلــی کــه آفریــدگان خــوب و مفیــد اهورمزدا 

 در جاهــای زنــدگی پنــدار و گفتــار و کردارشــان نیــک بــوده را    ی کــه در ایــن مزداپرســتان. بودنــد

 را ازبـر کـرده مراسـم دینـی را           اوسـتا مردانـی در بهـشت بودنـد کـه در دنیـا             . دیـد مختلف بهـشت    

ی جنگـاوران و سـربازان مطیـع و پیروزمنـد، کـشاورزان           .  رهبری کرده بودنـد    زرتشتطبق دستور   

که با کشت و زرعشان دنیا را آباد کرده بودند، افزارمندانی که صنعتها سـاخته بودنـد و پنـدار و       

گفتار و کردار نیکو داشتند، چوپانانی که چارپایان و گوسفندان را پرورش و افزایش داده آنها     

گیـاه  آنهـا آب و   موقـع بـه   را از آسیب گرگ و دزد و درنده و سـرما و گرمـای شـدید حفـظ کـرده بـه                     

 را در دنیا کـشته بودنـد تـا مـردم از گزنـد آنهـا در              درنده و گزنده  که جانوران     داده بودند، کسانی  

امان باشند، دهگانان و دهدارانی که زمینها را آبـاد و پررونـق نگـاه داشـته نهرهـا را پـاک کـرده         

ســان و در مجویبارهــا کــشیده زمینهــا را پربــار و باغــستانها را پرثمــر کــرده بودنــد، آموزگــاران و    

هائی که همواره در دنیـا در تـالش ایجـاد صـلح و از بـین بـردن اختالفـات مـردم                        مربیان، میانجی 

کـران   راج در بهشت دید که در مراتب گونـاگونی از نعمتهـای بـی        همۀ اینها را اردوی   … بودند،

  .شدند برخوردار می

 رنجهـای های وحـشتناک و    که مردم در انواع شکنجهجاهائی را دیدراج  پس از آن اردوی   

ــدگان دیوشــکل         ــدگان و گزن ــواع درن ــان ان شــدید و در آتــش ســوزان و ســرمای ســوزناک و در می
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۷۹۶  آمدهایش گیری فقیهان و پی قدرت                                                        شاهنشاهی ساسانی                                            

 در سـرمای    مردم ستم کـرده بودنـد و اینـک          شان به    در زندگی   را دید که   مردانیاو  . گرفتار بودند 

پنـدار و گفتـار     دریدنـد و     زدند و می    بردند و گزندگان و درندگان آنها را نیش می          سوزان رنج می  

زشتی او هیچ   و مهیب و هولناک که بهبدچهرهشکل یک زن دیوشکل  و رفتار بد هرکدامشان به

: گفـت   داد و مـی     موجودی در جهان وجود ندارد درآمده در برابرش ایستاده بود و او را آزار مـی               

 کـرد و مواظـب آب بـود تـا      مـی اجـرا خـدا را  دسـتورهای  دیـدی کـسی    یادت هـست کـه وقتـی مـی     «

داد، تــو بــد  کــرد و کارهــای نیــک انجــام مــی گوســفندان و درختــان را حمایــت مــی آلــوده نــشود و

اش  کنـد و او را در خانـه   دیگـران نیکـی مـی    دیـدی کـسی بـه    کردی؟ یادت هست که وقتـی مـی       می

گیـرد و   د و درپنـاه مـی  خورانـ  برد و نان می اش می خانه کند و غریبان و راهگذران را به       مهمان می 

بـستی تـا    مـسافر و راهگـذر مـی    ات را بـر روی مهمـان و   بخشد، تو درب خانـه   دیگران می   بههدایا  

راج مــردی را مــشاهده کــرد کــه اژدهــائی از     اردوی»مهمانــت نگــردد؟  کــسی برتــو وارد نــشود و 

رفتنـد و او را   آمد و مار و کژدم از سر و رویش باال می رفت و از دهانش بیرون می مقعدش فرو می 

 گفتند که این مرد در دنیا عمل لـواط انجـام داده و اجـازه داده    او به. زدند   و نیش می   گزیدند  می

کـشیدند، و او در     سـرش برمـی    مردی را دید که همواره پوسـت از       .  کند لواط اواست که مردی با     

قتــل  گنــاه را بــه  گفتنــد کــه ایــن مــرد در حیــاتش یــک انــسان بــیاو بــه. کــشید ایــن شــکنجه درد مــی

کـرد و پوسـت سـر و روی خـود          می شیون مردی از شدت گرسنگی و تشنگی ناله و          .رسانده است 

زد و میـان مـردم    این مردی بود که در حیاتش پشت سر مردم حرف می     . کند  را با چنگالش برمی   

و راج نشان دادند کـه سـطلی و میزانـی در دسـت داشـت،       اردوی مردی را به . افکند اختالف می 

خـورد، و ایـن کـار را پیوسـته ادامـه        مـی وزد  میـزان مـی   کرد و به    میسطل را از خاک و خاشاک پر        

کرده و پیمانه و تـرازویش درسـت    راج گفتند که این مرد در دنیا سوداگری می       اردوی به. داد  می

زده و گندم را با خـاک و شـراب را بـا آب مخلـوط         مردم گول می    نبوده و در خرید و فروش کاال به       

حاکم سـتمکاری را دیـد کـه در دنیـا           . کرده است   فروشی می  ود، و گران  کرده تا وزنش زیاد ش      می

میــان دوزخ آویــزان بــود و مارهــا و انــواع   اکنــون در کــرده اســت و نــاحق مجــازات مــی  مــردم را بــه

 را دیــد کــه گیــر قاضــی رشــوه. دادنــد کردنــد و آزار مــی حملــه مــی او جــانوران وحــشی همــواره بــه 

پــاره  را پــاره اش افکنــده شــده بــود و دههــا درنــده وی    نهحلقــومش بیــرون آمــده برشــا   زبــانش از

 را مشاهده کرد که بـر روی تخـت خـارداری            مردی. کردند و این شکنجه همیشه ادامه داشت        می

ــه بــود خوابانــده بودنــد و ایــن خارهــا بــر پوســتش فــرو          کــه همــه  ــز فراگرفت جــایش را خارهــای تی

این مـردی بـود کـه       . کردند   می ش گزنده اذیت  دیگر جانوران  حال مار و کژدم و      رفتند و در این     می

 را رهـا  اش اندوختـه  بـود و  تـوجهی کـره   نیازمنـدان بـی   در دنیا مال اندوخته و خیرات نکرده و بـه         
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او گفتنـد کـه ایـن مـرد      بـه . زد مردی را دید که همواره ماری بر دهـانش نـیش مـی       . کرده مرده بود  

پرداخـت و در   د کارگران را سر موقع نمی     مردی که در دنیا مز    . دروغگویی داشته است    عادت به 

دهنـده   شـخص دشـنام   . کرد در دوزخ مشغول خوردن الشۀ انسان مرده بود          پرداخت آن تأخیر می   

. رفــت  در سـرما و گرمـای شـدید راه مـی    گرفتـه  برپـشتش  بـار بـسیار سـنگینی   و بـدزبان را دیـد کـه    

 سـبب  دروغیـنش  بـا سـخنان   که که در دنیا پل روی یک رودخانه را خراب کرده بود، کسی        کسی

کـه بـا دادن گـواهی     حرمت شدن کس دیگری شده بود، زنی کـه جـادوگری کـرده بـود، کـسی                 بی

 شهوترانی کـه در راه بـرآوردن امیـال نفـسانیش         مرد حقی را از دیگری ضایع کرده بود،         دروغی

ش  حریــصی کــه بــرای جمــع آوردن مــال از راه حــرام کوشــ مــردکــار ناشایــسته زده بــود،  دســت بــه

زمین کسی دیگـر را جابجـا کـرده بـود تـا بخـشی از       ) مرِز(سامانِ  نشانۀ   مردی که کار برده بود،      به

 و  زمینهای کشاورزی مالیات سنگین غلطِآن زمین را تصرف کند، مأمور مالیاتی که با پیمایشِ

در  را او دیـد کـه  شـکنی کـرده بـود، همـۀ اینهـا        بود، مـردی کـه پیمـان      مقرر کرده   کشاورز  بر ناحق

 و یـک لحظـه متوقـف    ها هزاران سال دوام داشت      و این شکنجه   بودند گوناگون   های  زیر شکنجه 

 زنــانی را دیــد کــه در میــان او. تفــصیل آورده اســت راج بــه  داســتان اینهــا را نیــز اردوی.شــد نمــی

 گفتنـد کـه   او بـه . زدنـد  تنـشان نـیش مـی      مار و کژدم بـه     آتش از نوک پستانهایشان آویزان بودند و      

تـوجهی کـرده خودشـان را در اختیـار مـرد بیگانـه                شوهرانـشان بـی     نـد کـه در دنیـا بـه        ا  اینها زنـانی  

زنــی را دیــد کــه همــواره جامهــای ماالمــال از مخلفــات بــدبو و     . انــد زنــا داده بــوده   تــن بــه نهــاده

گفتنـد  . شـد  کرد و شـکنجه مـی   دادند و او شیون می خوردش می گندیدۀ شکم و معدۀ مردان را به    

  .تنی کرده و آب را آلوده کرده است ین زن در حالت حیض و ناپاکی در رودخانه آبکه ا

راج هم به مؤبدان هم به سیاستمردان و هم بـه عمـوم مـردم تلقـین               بینیم، اردوی   چنانکه می 

سنە پیـروی کنـد، بلکـه عمـل صـالح بـا                              می کند که عمل صالح آن نیـست کـه انـسان از دیـن مزدایـَ

گـردد؛ و چـه بـسیار کـسان کـه       دهد تعیین مـی  ماتی که یک انسان انجام میکارهای شایسته و خد   

اند و نه خـدای مزدایـسنان         نه مزدایَسن بوده و نه از دین مزدایَسنە و از کتاب زرتشت خبر داشته             

مجموعـۀ  . پایان و جاودانی برخوردارنـد      اند و از نعمتهای بی      اند ولی به بهشت رفته      را پرستیده 

راج در این کتابچـه بـا زبـان     را نیز اردوی سان که در گاتە بیان شده بوده آن بهنیکیها و بدیها   

خـورد کـه در هـیچ      چـشم مـی     نامـه موضـوعی بـه      راج  در اردوی . خاصی به ایرانیان شناسانده است    

 بلندپایــۀ مزدایَــسن مــغراج کــه خــود یــک  اردوی.  وجــود نــدارد  ز دیــن مزدایَــسنەجــدیــن دیگــری 

انــد ولــی در دنیــا  کنــد کــه روح کــسانی را در بهــشت دیــده کــه مزدایَــسن نبــوده   یاســت تــصریح مــ

سـبب وارد بهـشت       همـین   اند، و پندار و گفتـار و رفتارشـان نیکـو بـوده و بـه                 نیکوکاری کرده بوده  
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۷۹۸  آمدهایش گیری فقیهان و پی قدرت                                                        شاهنشاهی ساسانی                                            

معنــای ایــن گفتــه آنــست کــه اســاس نیکــی و بــدی هــر انــسانی نــه در داشــتن یــک دیــن  . انــد شــده

و عـر    دینکه در اینها نیک باشد، هر ار و رفتار نیکو است، و کسی    مشخص بلکه در پندار و گفت     

سنە       . ئی که داشته باشد فرجام نیکو خواهد داشت         عقیده    مقایسه کنیم این جنبه از عقاید مزدایـَ

دوزخ خواهد    را با عقاید دینی در ادیان سامی که هرکس پرستندۀ خدای آن دین نباشد حتماً به               

ه خواهد زیست، و هرکار نیکی کـه در ایـن دنیـا انجـام دهـد نیـز بربـاد                  جاودان شکنجۀرفت و در    

وجـود   همـین جنبـه از تعـالیم زرتـشت اسـت کـه بعـدها مکتـب عرفـان ایرانـی را بـه                       . خواهد رفـت  

خدا باشد نیکو است،  آورد، و در آن تصریح شد که انسان هر دینی که داشته باشد اگر رویش به

 خـصلتهای ست و یک هدف بیشتر ندارند که همانا پرورش          یک جهت ا    و دینها همه رویشان به    

دیـر و کنـشت و   همـسانِی  همه از   عرفانی پارسی این   های  سرودهاینکه در   . نیکو در انسانها است   

بتخانه و خرابات و میخانه سخن رفته است، تالش عارفان ایرانی برای تفسیر این مطلـب بـوده             

 هـر دینـی کـه داشـته باشـد      وکـار  بـد اسـت؛ و نیک  یـا نیـک اسـت یـا    دهـد   آنچه انسان انجام مـی    که  

   .کیفر خواهد دید هر دینی که داشته باشد کار، و بدپاداش نیکو خواهد دید

ایرانیـان بیـاموزد    خواسـته بـه   راج با نوشتن این داستانهای آسمانی مـی  منظور آنکه اردوی 

انـدیِش   نـسان نیـک  که آنچه نیک و بد است گفتار و کردار انسان است نه خـود انـسان؛ و یـک ا                 

سن نبایـد میـان انـسانها بـه      خـاطر داشـتن ادیـان و مـذاهبِ دیگـر تبعـیض قائـل شـود؛ بلکـه           مزدایـَ

آنچه مایۀ تبعیض انسانها است پندار و گفتار و کردار نیک و بِد آنها است؛ وگرنه یک انسان،             

بــسا . خــودیِ خــود نیــک اســت و نــه بــد اســت   حیــث انــساِن پیــرو یــک دیــن یــا مــذهب، نــه بــه    بــه

بهـشت خواهنـد رفـت؛ و مـِن      دوزخ خواهنـد رفـت؛ و بـسا غیـِر مزدایَـسنان کـه بـه           مزدایَسنان که بـه   

  . ام چشم خودم در آسمان دیده را به راج این اردوی

ــین تلقینــی مــی   ــرورش اخالقــی درتوانــست کــه   چن ــدان و سیاســت   پ ــردان و   مغــان و هیرب م

بازگردانــدن توجــه آنهــا بــه تعــالیم زرتــشت بــسیار   و ایرانیــان ارتــشیان و کارمنــدان دولتــی و همــۀ

  .اثرگذار باشد

  ای از پندنامۀ آذرباد مهرِاسپند ه گزید. ۵

  .فردا وامگذار، زیرا چه بسا که فردا نتوانی آن کار را انجام دهی کار امروز را به

گاه از نیکوکاری روگردان مشو،  گفتار باشی، هیچ کردار و راست    همیشه بکوش که راست   

  .دان که تنها چیزی که شایستۀ انسان است راستی و نیکوکاری استو ب

یـاد داشـته      به. ذهنت راه مده حتی اگر که اسیر دست دشمن شوی           گاه فکر انتقام را به      هیچ
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۷۹۹  آمدهایش گیری فقیهان و پی قدرت                                                        شاهنشاهی ساسانی                                            

سـبب حـسن انتقـام بـه قلـب           شـود، و دردی کـه بـه         باش که انتقام سبب آزار و رنجش و تباهی می         

گیری از دشمن فرو  گاه خشم خود را با انتقام هیچ. بودپذیر نخواهد  کنی درمان خودت وارد می

بـدان  . گونه خشم خویش را مهار کنی و فکر انتقام را از سـر بیـرون کنـی      یاد بگیر که چه   . منِشان

زنــد روزی خواهــد رســید کــه عبــور از پــل تالفــِی انتقــام بــرایش  کــه دســت بــه انتقــام مــی کــه کــسی

  .دشوار خواهد بود

حقیقـت و   . ه شاکی باشی و چه مشتکی، جز حقیقـت و راسـتی مگـو             در پیشگاه دادگاه، چ   

. رهـد  با آوردن گـواه عـدل اسـت کـه انـسان از کیفـرِ نـاروا مـی                 . دهد  راستی به وجدان آرامش می    

  .که برای خودش گواهی ناحق ارائه کند فرجام ناشایستی در آخرت خواهد داشت کسی

رعایـت حـد وسـط در     .  دراز یـابی   در خورد و نوش همیشه حد وسط را مراعات کـه تـا عمـر              

دارد، همچنـان کـه مراعـات حـد وسـط در گفتـار روح را سـالم         خورد و نوش تن را سـالم نگـاه مـی        

  .دارد نگاه می

. جای آنکه در فکر بـزرگ نـشان دادن خـودت باشـی بکـوش کـه روحـت را بـزرگ کنـی                         به

  .رساند دش آزار میکسی که در فکر بزرگ نشان دادن خودش باشد به تعادلِ روحی روانیِ خو

. زنتــان را از میــان خویــشان نزدیــک خودتــان انتخــاب کنیــد تــا دودمانتــان اســتحکام یابــد 

انــد ناشــی از آن بــوده کــه    بــسیاری از دردســرها و گرفتاریهــائی کــه بنــدگان خــدا دچــارش شــده     

گونـه   ایـن . انـد  انـد یـا دختـران بیگانـه را بـرای پسرانـشان گرفتـه        دختران را به پسران بیگانه داده 

  .اند بوده که دودمانها از میان رفته

به یاد داشته بـاش کـه خـود تـو نیـز شـاید روزی در                 . به مسافرانِ راهگذر نیکی و کمک کن      

کـه بخــشندگی   کـسی . داشـتِ نیکـی از دیگـران داشـته باشـی      دیـار بیگانـه راهگـذر شـوی و چـشم     

مهمانـت را بـر   .  گرفـت گیرد، و پاداشـی بـیش از آنچـه داده اسـت خواهـد             کند پاداش هم می     می

بهتـرین جایهـا آنجـا اسـت کـه      . سِر سفره در همان جائی بنشان که خودت دوست داری بنـشینی  

  .مردی بنشیند نیک

گذاری دلش را میـازار، و وقتـی بـه یکـی کمکـی کـردی        وقتی به کسی نیکی کردی با منت      

  .کمکت را با کار ناشایسته از بین مبر

  .دشمنانت احکام دین یزدانی را از یاد مبردر مواجهه با مشکالت و خطرها و 

خودت  تو پشت کرد اندوه به      تو روی آورد ناروا شادمانی مکن، و اگر بخت به           اگر بخت به  

زنــدگی را همیــشگی  . در برابــر نعمتهــا شــکرگزار و در برابــر نامالیمــات صــبور بــاش    . راه مــده

مرد و نامِ او در کارهای نیکـو اسـت   بقای . کار گیر مپندار، و همۀ تالشت را در راه نیکوکاری به     
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۸۰۰  آمدهایش گیری فقیهان و پی قدرت                                                        شاهنشاهی ساسانی                                            

بدان که گفتـار    . گذارد  شود، ولی کارهای بد پس از وی بدنامی برایش برجا می            که ماندگار می  

  .ماند، و مهمتر از همه کردار نیکو است و رفتار و کردار نیکو است که زنده می

دسـتِ     بـه  بدی را با بدی پاداش مده، و بـدان کـه آدم بـدکار ثمـرۀ بـدی خـودش را خـودش                      

اندیشی را در ذهنت جـاگزین کـن و           برای آنکه بتوانی چنین باشی، نیک     . خودش خواهد چید  

ای کـه کـسی بـدی را بـا بـدی پاسـخ داده        آیا دیده. را راهنما و الگوی خودت قرار بده    همیشه آن 

  باشد و سرانجام پشیمان نشده باشد؟

است زیرا حتی بـدکاران     نیکی خوب   . نیکی کن، صرفاً به آن سبب که نیکی خوب است         

  .پسندی بر دیگران روا مدار هرچه را بر خودت نمی. دارند نیز نیکی را دوست می

زیــرا . دار را دون شــأن خــودت مــشمار اعتــراف بــه خطاهــای خــودت در برابــر داوران دیــن 

  .شود که از خطا پاک شوی و نیکوکاری پیشه کنی چنین کاری سبب می

آنچه به تنت تعلق دارد را به تنت بده، و آنچه  . است» انانس«تو فقط یک نام داری و آن        

هـم  . هم در پرورش تنت بکوش و هـم در پـرورش روحـت            . به روحت تعلق دارد را به روحت بده       

  .تنت را شاد کن و هم روحت را

همیـشه  . گیری در نظر داشته باش که آلوده به گنـاه نـشوی   وقتی حق خودت را از کسی می     

اگر از کسی خـشمگین شـدی مبـادا کـه بـه             . ترین کار را انجام بدهی      ستهبکوش که بهترین و شای    

  .هنگامِ گرفتن حق خودت با مردم تقلب مکن به. او آزاری برسانی

یکــی شــهامت همــراه بــا شــجاعت؛ دیگــر تــدبیر : چهــار چیــز اســت کــه زینــت انــسان اســت

.  کـردار نیـک  همراه بـا دانـش؛ سـوم ثـروت همـراه بـا سـخاوت؛ و چهـارم گفتـار نیـک همـراه بـا                         

روح اسـت؛     شود؛ تدبیر بدون دانـش همچـون نقـشی بـی            شهامت بدون شجاعت باعث مرگ می     

ــار نیــک بــدون کــردار نیــک نــشانۀ          ثــروت بــدون ســخاوت همچــون گــنج اهــریمن اســت؛ و گفت

  .اعتقادی است بی

کنـد ولـی کـردارش در         یکی آنکه تظاهر به نیکوکاری می     : ایمانی پنج چیز است     نشانۀ بی 

شـود؛ سـوم آنکـه     دهد ولی مرتکب گناه می   است؛ دیگر آنکه خود را پاکدامن نشان می        نهان بد 

کند ولی خودش از ارتکاب معاصی ابا ندارد؛ چهارم آنکه در             مردم را به نیکوکاری دعوت می     

  .کند؛ پنجم آنکه گفتار و رفتار و کردارش با هم سازگاری ندارد رفتار با دیگران نیرنگ می

ای خــودت یــا دیگــران در بــر نــدارد را بــر زبــان میــاور مگــر وقتــی کــه   ســخنی کــه ســودی بــر

بـدان کـه تقـوا نگهبـان زبـان اسـت، میـوۀ تـن               . بخواهی مزاحـی بکنـی و دیگـران را شـاد بـداری            

  .فرهنگ و رفتار متمدنانه است
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۸۰۱  آمدهایش گیری فقیهان و پی قدرت                                                        شاهنشاهی ساسانی                                            

شجاعت باید همراه با تقوا     . جهانی است   پاداش تقوا بهشت و دریافت ثمرۀ کارهای این       

  . ید همراه با دانش باشد، دانش باید همراه با تجربه باشدباشد، تقوا با

شــود کــه  خوشــی و شــادی فقــط وقتــی حاصــل مــی. آورد نــام نیــک بــرای انــسان احتــرام مــی

هر کاری را باید در زمـان و مکـان مـشخص و معـین خـودش                 . انسان از چیز یا کسی در بیم نباشد       

  .انجام داد تا ثمِر درست بدهد

ن دنیا نصیبت شد دیگران را نیز با خودت شریک کن تا شکر نعمـت  هر سعادتی که در ای    

کنـی پاداشـش از ایـزدان      ئی که به دیگـران مـی        هر نیکی . جا آورده باشی    را در پیشگاه ایزدان به    

  .بخواه نه از مردم؛ و بدان که پاداش هر کار نیکی را به وقت خودش دریافت خواهی کرد

آب . ان که انسان برای آبـاد کـردِن زمـین زنـده اسـت     زمین را آباد کن، کار نیک کن، و بد   

را آلوده مکن که گناه بزرگی است؛ به جـانوران اهلـی آسـیب مرسـان کـه گنـاه بزرگـی اسـت؛ بـه                          

گونــه اســت کــه تــو راه خــودت بــه ســوی بهــشت را  ایــن. ســگ آزار مرســان کــه گنــاه بزرگــی اســت

  .هموار خواهی کرد

ات   آیند را در خانـه      ار و مردمی که از دوردست می      ات را برروی مردم باز بگذ       دروازۀ خانه 

گـذارد و نیکـی بـه دیگـران      اش را بـاز نمـی       کسی کـه دروازۀ خانـه     . آنها نیکی کن    مهمان کن و به   

  .کند دروازۀ بهشت را بر روی خودش بسته خواهد یافت نمی

پـیش  برای حفظ و باال بردن سنتهای فرهنگی و تمدنی کوشا باش، بهترین رفتارها را در               

گیر که ثروت این است، خوشبختی این است، حمایت از فشارهای روحی این است، و آرامش 

  .و اطمینانِ قلبی این است

دانـد   آموزی آن را بـا تجربـۀ عملـی اسـتوار بـدار؛ زیـرا کـسی کـه بـسیار مـی                       وقتی چیزی می  

بـا  کـسی کـه دانـش آموختـه اسـت ولـی دانـشش را        . شـود   کنـد مرتکـب خطـا مـی         ولی کم عمل می   

کارهای نیک به محک آزمایش ننهاده اسـت انـسان ناعـادل اسـت و آنچـه آموختـه اسـت سـبب            

  .شود ایمانیش می بی

کنـد خـودش      هیچ کس را در هیچ زمانی مسخره مکن، زیرا کسی که دیگران را مسخره می              

  .گردد شود و بدنام می مسخرۀ دیگران می

کــسی کــه در . آنــان انــدرز بگیــردر مجالــسی کــه مــردان دانــا حــضور دارنــد حاضــر شــو و از  

  .کند آموزد و هم کسب اعتبار و حیثیت می شود هم بسیار چیزها می چنین مجالسی حاضر می

وقتـی مرتکـب خطـائی شـدی حتـی یـک          . از دروغ بپرهیز، کـه دروغ بزرگتـرین گنـاه اسـت           

  .خطا مگذران تا دیِن مزداپرستانْ دشمن تو نباشد لحظه بدون اعتراف به

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

PDF.Tarikhema.ir  (Historical e-Books)

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PDF.Tarikhema.irPDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir  (Historical e-Books)

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PDF.Tarikhema.irPDF.Tarikhema.ir

http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir


۸۰۲  آمدهایش گیری فقیهان و پی قدرت                                                        شاهنشاهی ساسانی                                            

نیکوکـاری کـن و روح خـویش را    . دنی اسـت ولـی روحِ انـسان جاویـدان اسـت           تِن انسان مر  

بـه بهـای پـرورش تـِن خـویش روحـت را آزار        . بپرور؛ زیرا آنچه مانـدگار اسـت روح اسـت نـه تـن             

هـیچ کـاری انجـام مـده کـه      . یاد داشته باش که زندگِی تو عاریتی و زودگذر است           همیشه به . مده

  .باعث آزار تنت و رنجش روحت شود

گـاه سـوگند    هـیچ . گاه به کسی دروغ مگـو  هیچ. تقوا پیشه کن و فکر گناه به خودت راه مده    

بــدان کــه انــسان در ایــن دنیــا جاویــدان   . مخــور و بــه کــسی ســوگند مــده، چــه راســت و چــه دروغ   

  . نخواهد ماند، لذا انسان باید در پرورش روح خویش کوشا باشد

  .  برای آنچه هنوز نیامده است در اندوه مباشبرای آنچه بر تو رفته است اندوه مگذار؛ و

از . خـودت را بنـدۀ دیگـران مکـن        . کـار ببـر     در اعتماد بـه شـاهان و شـاهزادگان احتیـاط بـه            

پروراننــد  گیرنــد یــا فکــر انتقــام در ســر مــی از زورمنــدانی کــه خــشم مــی. آوران دوری گــزین خــشم

  .ار باش عنایت ایَزدان امیدو حال به همیشه و در همه. دوری گزین

بـه  . بـا مـرِد بـدخلق بـه سـفر مـرو      . دارد مگـو  کـه زبـانش را نگـاه نمـی      راز خودت را به کـسی     

  .مشتاق آن مباش که دیگران را به مجازاتی برسانی. سخنان دروغگویان گوش مده

رفتــار و باشخــصیت و  دوســتانت را از میــان مــردان باتجربــه و بافرهنــگ و بــاهوش و خــوش

شه بکـوش کـه دوسـتیهای کهنـه را نـو کنـی، و بـدان کـه دوسـتان کهنـه                  همی. باتدبیر انتخاب کن  

از گناه دوری کن تا از بـیم و       . نام بلند را در کارهای نیک جستجو کن       . اند  همچون شراب کهنه  

گـوئی پیـشه کـن تـا          راسـت . زبـان بـاش تـا دیگـران بـه تـو اعتمـاد کننـد                 یـک . هراس به دور باشـی    

گـاه خـودت را سـتایش     هـیچ . باش تا دوستانت بسیار شوندمتواضع  . دیگران به تو اعتماد کنند    

سـخاوتمند  . دیگـران نیکوکـاری بیـاموزی       مکن ولی همیشه کارهای نیکت را ستایش کـن تـا بـه            

  .باش که سخاوت کلید بهشت است

نـشیند،   یاد داشته باش که ملک و مـال همچـون پرنـده اسـت کـه هـر لحظـه بـر شـاخی مـی               به

  .اندگار خواهد بود، و تقوا است که ثمرش جاودانی استولی نیکنامی است که با تو م

آمـوزد همچـون    فرزندت را از خردسالی بـه دبـستان بفرسـت، زیـرا آنچـه او در کـودکی مـی               

  .نقش نازدودنی در ذهنش خواهد ماند
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