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تنها برای خواندنست و ... آوردن اين مطالب نه به معنای تائيدست ونه به تبليغ و نه 

66 
با تغويض قلم
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 دين
_____________________________ 

 مسعود گلستان حبيبی: پيش از اسالم 
_____________________________ 

 دکتر محمد رجبی: اسالم در ايران 
_____________________________ 

 
ر نهادهاى فرهنگى و توان آن را در عرض ديگ دين واعتقادات، بيانگر نحوه مواجهه هر ملتى با امور عالم است، از اين رو نمى

يابد و مناسبات اجتماعى و سياسى و اقتصادى و همچنين هنر،  تمدنى دانست، بلكه فرهنگ و تمدن هر ملتى بر اين اساس قوام مى

توان گفت كه دين نسبت حضورى انسان با معبود خويش است و در اين  به بيان ديگر، مى. گردد علم و اخالق و غيره بدان باز مى

در ايران نيز مانند ديگر ملل، دين نقش بسيار اساسى داشته و . كند  مقام عبوديت است كه حيات و ممات معنا پيدا مىنسبت و در

توان در سه  اعتقادات دينى در ايران را مى. تاريخ فرهنگ و تمدن آن به نحو كامل با سيرو تحول دين و اعتقادات مرتبط بوده است

 : دوره كلى بازشناخت

اى منابع، پرستش خدايان متعدد محور اعتقاد ساكنان نجد ايران بوده و با اعتقادات اقوام آسياى  در اين دوره، براساس پاره: مهاجرت اقوام آريايى و دين زرتشت پيش از . 1 

 براساس تعدد خدايان بود، اما با  هاى متأخر، ى در دورهدين قوم ايرانى مانند ديگر اقوام هندواروپائ: دين اقوام آريايى و ظهور زرتشت . 2. غربى شباهتهاى بسيار داشته است

ظهور زرتشت و دعوت به پرسش خداى يگانه ـ اهورامزدا ـ حجابهاى اساطيرى از آن زدوده شد؛ ليكن با گذشت زمان، توحيد زرتشت به ثنويت انجاميد و عناصرى از عقائد 

با ورود اسالم به ايران، كه با اقبال ايرانيان رو به رو شد، گشت جديدى در تاريخ فرهنگ و تمدن : اسالم به ايران ورود . 3. آميز اقوام آريايى وارد ديانت زرتشت گرديد شرك

ا مردم ايران با توجه به سابقه تاريخى خود، حقيقت توحيد را پذيرفتند و با ايمان و صداقت خويش به بسط و گسترش اسالم همت گماشتند و همچنين ب. ايران آغاز گرديد

پيش از ورود اقوام آريايى به ايران، منابع مكتوبى كه ما را از نحوه تلقى . گذارى تمدن اسالمى سهم بسزايى داشتند سعى و تالش خود در كنار ديگر ملل اسالمى، در بنيان

 .النهرينى اختصاص دارد دينى ساكنان نجد ايران آگاه كند، تنها به فرهنگ و تمدن ايالم و منابع بين

هاى زاگرس و تا   حكومت ايالم ـ نخستين حكومت مركزى ايران ـ در منطقه جنوب غربى و دشت خوزستان قرار داشت و حوزه اقتدار آن به مناطق فارس و بوشهر، دامنهمركز 

النهرين،   وجود برخى مشتركات مذهبى ايالم و بينبا.  اكد، بابل و آشور ارتباط مستمر داشت النهرين يعنى سومر، حدودى مناطق مركزى ايران گسترده بود و با تمدنهاى بين

دانستند و حتى  ناشدنى مى يكى از مشخصات دين اسالمى اين بود كه خدايانشان را وصف. كند النهرين متمايز مى ويژگيهاى خاص مذهب ايالم، آن را بكلى از دين مردم بين

 پيش از ميالد، 23توان براساس سندى متعلق به قرن  سلسله مراتب خدايان ايالمى را مى. كردند اوين آنها استفاده مىمجاز نبودند نام آنها را بر زبان آورند و تنها از القاب و عن

کليات



اين پادشاه اكد و البته بايد يادآور شد كه تركيب خدايان و سلسله مراتب آنها در » نرام سين«پادشاه سلسله اوان و » هيته«اى است ميان   اين سند معاهده1.تعيين كرد

هاى مهم ايالمى آغاز  ، يكى از الهه»پى نى كير«اين معاهده با طلب يارى از الهه . هاى مختلف تاريخى تمدن ايالم كامالً منطبق نيست عهدنامه، با ميزان اهميت آنها در دوره

است كه البته اين نام » كيريريش«الهه مهم ديگر . اند دانسته مادر همة خدايان مىبرند و ايالميان او را  نام مى» فرمانرواى آسمانها«هاى متأخر از همو به عنوان  شود و در دوره مى

جايگاه اختصاصى اين الهه در ليان بوشهر بوده است و البته بتدريج نفوذ آن تا شوش يعنى به طرف شمال شرقى گسترش يافت و در شهر شوش . در عهدنامه مذكور نيامده است

و در سراسر ادوار تاريخى ايالم به : قرار داشت» هومبن«در اين معاهده پس از الهه مادر، خدايى موسوم به . اند شناخته مى» الهه معبد بزرگ«و » يانمادر خدا«اين الهه را با لقب 

، »خداى توانا«، »نگاهدارنده«:  عبارت بودند از به معنى فرمان دادن گرفته شده است و القاب اوHupaاحتماالً از ريشه » هومبن«واژه . ترين و بزرگترين خدا باقى ماند عنوان مهم

شد،  بود كه خداى محلى شهر شوش محسوب مى» اينشوشينك«يكى ديگر از خدايان ايالمى . كه پادشاه ايالم تحت حمايت فره قرار داشت» خداى خدايان«و » خداى بزرگ«

 . مهمى به دست آورداما در هزاره دوم پيش از ميالد به سبب مركزيت يافتن شهر شوش، جايگاه

اين نكته حائز اهميت است كه به سبب نوع حكومت ايالم، يعنى محلى بودن آن، هر شهرى خدايان جداگانه داشته است و با قدرت گرفتن و مركزيت آن شهر، خدايان متعلق به  

 اواسط –در دوران ايالم ميانى . به معنى خداوند شوش اخذ شده است»وشيناكنين ـ ش«به احتمال بسيار از كلمه سومرى » اينشوشينك«واژه . يافت آن نيز اهميت به سزا مى

است كه در متون ايالمى از او با عنوان خداى » نهونته«ديگر از خدايان مهم ايالمى . دادند خدايان سه گانه را تشكيل مى» كيريريش«و » هومبن«هزاره دوم ـ اين الهه به همراه 

به » نَن«، هم به معنى خدا و هم به معنى خورشيد، احتماالً از واژه »نهونته«واژه . ه مذكور درمرتبه پنجم از سلسله مراتب خدايان قرار داشته استحامى نامبرده شده و در معاهد

در كنار خداى . شده است وب مىاين الهه، به سبب ارتباط با خورشيد و گستراندن نور و روشنايى، خداى قانون ايالميها نيز محس. معناى روشنايى روز گرفته شده است

 :خورشيد، يك خداى ماه نيز وجود داشت

محسوب » الهه پيروزى«نيز در ايالم از جايگاه مهمى برخوردار بود و » نروندى«الهه . آمده و باالترين لقب او پدر يتيمان است) ماه(= » سين«اين الهه غالباً با كلمه اكدى  

كند و  آمده است كه از اهميت آن حكايت مى» اينشوشنيك«بعد از » سيموت«در معاهده مذكور نام . بودند» منزت«و » شيموت«يا » وتسيم«دو خداى ديگر ايالميان . شد مى

م همه نعمتهاى دنيا را مردم ايال. شد ياد مى» بانوى بزرگ«تر از وى نبود و از او به عنوان  اهميت  كم است،» سيموت«نيز كه همسر » منزت«. لقب آن منادى نيرومند خدايان است

كردند و براى جلب رضا و خشنودى خدايان، هدايايى نيز  دانستند و در مراسم مذهبى در معابد خويش اين خدايان را ستايش و پرستش مى نتيجه لطف و عنايت خدايان مى

 .تصوير كرد» چغازنبيل«توان در معبد  هايى از اين مراسم را مى نمونه. داشتند تقديم مى

هر چند اين قوم عناصرى از باورهاى اقوام آسياى غربى را پذيرفت، ولى اصول و. ورود اقوام آريايى به ايران و به ويژه با ظهور زرتشت، اعتقادات ديگرى در ايران رواج يافتبا 

 . ماهيت تفكر خويش را حفظ كرد و از اين راه، بر اوضاع منطقه، تأثيرهاى شگرفى نهاد

 :آيد رتشت، ضرورى است به اعتقادات اقوام آريايى كه از جانب زرتشت نسخ شد، اشاره كنيم، و بدين منظور، آگاهيهاى ما از چهارگونه منابع به دست مىبراى بررسى ديانت ز
 

 dev ليتوانى و devas يونانى، theos التين، deus اوستايى، daeva سانسكريت devaبوده كه از لحاظ اشتقاق با ” dyaus“ترين خدايان هندواروپايى، ديائوس  از كهن

 فرانسوى همريشه است، به معناى روشنايى و درخشيدن، درگذشت روزگاران، اين خدا در اعتقادات برخى از اقوام هندواروپائى و dieuپهلوى، ديو فارسى و همچنين با 

 . نى چون روشنايى روز و غيره درآمدهاى آسما از مقام فرمانروايى تنزل پيدا كرد و به مرتبه پديده همچنين قوم ايرانى،

در رأس خدايانى است كه در معاهده بغازكوى به آنها اشاره شده » ميترا«به همراه » وارونا«. جايگزين آن شد” varuna» “وارونا«پس از نزول ديائوس، خداى ديگرى،  

. كند و به معناى قاعده و قانون است هداتى است كه آدميان را به يكديگر مربوط مىوى ضامن پيمانها و معا.  به معناى پيوستن استVerاز ريشه » وارونا«كلمه . است



بان دارد و هيچ  وى هزار چشم و ديده. اند  ياد كرده4 يا ظاهر در همه جاVisvadarstaدر ريگ ودا از آن با عنوان . است» ريگ ودا« يكى از دو ايزد اصلى در » وارونا«

منم آن پادشاه فرمانده كه حكمرانى از آن من است و منم كه بر همه «.  همه چيز آگاه و تواناست؛ وارونا حاكم مطلق است و ناظم نظام عالمچيز از نظر او دور نيست و بر

ى برتر آسمانى به من اعطا شده ها خدايان از وارونا فرمانبردارى و پيروى خواهند نمود، منم پادشاه وارونا كه همه قدرت. اند رانم، همه ناميراها از آن من عالم فرمان مى

ايشان، . وجود همين لقب موجب شده كه بسيارى از محققان، اهورمزداى زرتشتى را با وارونا مقايسه كنند. ست به معناى سرور و مولى»آسورا« از القاب وى 5.…»است

بر همه چيز آگاه و همه » وارونا«اهورمزدا نيز مانند . رمزدا جايگزين وارونا شداند كه پس از اصالح دينى زرتشت، اهو صفات و وظايف مشترك اين دو را دليل بر اين آورده

 . ناپذير و خردمند و نيرومند است جا حاضر و فريب

” rta“ظام عالم  آمده است و اين زوج خدايان در كنار هم حافظ قانون و ن6»ميترا«در كنار » وارونا«در بسيارى از سرودها ريگ ودا و همچنين معاهده بغازكوى، نام 

از لطف شما خدايان است كه ما روزى فراوان براى بقا حاصل ...اى وارونا، و ميترا لطف و عنايت شما در تمام عالم گسترده است«اوستايى هستند ” Asa“سانسكريت و 

 بــه معناى پيمان Mei واژه ميترا از ريشه 8.» ما اين قربانى را بپذيرندباشد كه وارونا و ميترا براى يارى... داريم اين سرودها را به وارونا و ميترا تقديم مى «7.»كنيم مى

ميترا به عنوان ايزد . شود ياد مى» مهر دروج«ميترا ضامن پيمان است كه با واژه . شود بستن و قرارداد و توافق است و مراد از آن پيمانى است كه ميان آدميان بسته مى

كند همه كشور را اى سپيتمان، درست همانند صد جادوگر به  بدكار تباه مى) مهر دروج(شكن  پيمان«: يمان شكنان استپيمان، دشمن هميشگى مهر دروجان و پ

ص بندى و نه آن پيمان را كه با شخ مى] بدكار[» دروند«را بشكنى، اى سپيتمان، نه آن پيمانى را كه با ) پيمان(مبادا كه مهر . همانگونه كه نابودكننده مرد مقدس است

از وظايف ديگر ميترا به مانند وارونا، استوار نگه داشتن نظام عالم و 9.»هم براى بدكار و هم براى مؤمن] پيمان ـ مهر ـ براى هر دو معتبر است[بندى  مقدس بهدين مى

ه آن هدايت و سعادت دنيا و آخرت او تضمين  اوستايى نظم و قانونى است كه در همه عالم سريان دارد و آدمى به واسطasa سانسكريت و Rta. قانون راستى است

همانگونه كه در متون ودايى، . است) Asavan(= شود و انسان در سراسر عمر خويش بايد تسليم آن باشد و اساس حيات خود را بر آن قرار دهد و چنين كسى مؤمن  مى

 اين تركيب 10»ستاييم ميثرااهوراى بزرگ فناناپذير مقدس را مى«: شود يك تركيب ديده مىآمده، در متون اوستايى نيز مهر با اهورا به عنوان » ميترا ـ وارونا«تركيب 

 . مهر و اهورمزدا نيز دليل ديگرى شد تا محققان اهوراى ايرانى را با واروناى هندى مقايسه كنند

 با شخص زرتشت الهام شده ـ فقط يك بار كلمه ميثرا آمده است و در  ـ سرودهايى كه11»گاهان«با ظهور زرتشت از اهميت و اعتبار ميترا كاسته شد، تا آنجا كه در 

اما پس از زرتشت، به سبب نفوذ اين خداى توانا در دلهاى مردم، بار ديگر به آيين زرتشت راه يافت و . آنجا نيز بيشتر نظر به معناى لغوى است، نه به عنوان ايزدى خاص

پس هنگاميكه مهردارنده : اهورمزدا به زرتشت سپيتمان گفت«: هم به نام مهر موسوم شد و در آغاز آن چنين آمدنقش بسيار مهمى پيدا كرد تا جايى كه يشت د

 در اينجا هر چند مهر مخلوق اهورمزدا 12.»چراگاههاى فراخ را آفريدم، اى سپيتمان آنگاه او را آن اندازه ستودنى و قابل نيايش آفريديم مانند خود كه اهورمزدا هستم

: گيرد ناپذير، مورد ستايش و نيايش قرار مى  با شكوه و اقتدار وصف در اين بخش از اوستا مهر،. ى يگانه زرتشت است، اما در مقام نيايش و عبادت همطراز اوستخدا

آمرزش ما، بيايد براى تندرستى و سالمت ما، بيايد باشد كه مهر دارنده چراگاههاى وسيع بيايد براى يارى ما، بيايد براى رستگارى ما، بيايد براى حمايت ما، بيايد براى «

از 13.»براى پيروزى ما، بيايد براى خوب زيستن ما، بيايد براى راستكارى ما، آن مهر نيرومند، بسيار قوى، قابل ستايش، قابل پرستش، نافريفتنى بوسيله همه جهان مادِى

است و در بيش از يك چهارم از » ريگ ودا« از خدايان مورد توجه » ايندرا«.  در معاهده بغازكوى آمده استبود كه نام وى نيز» ايندرا«ديگر خدايان اقوام هندوايرانى 

به )  هومHaoma: اوستايى(با نوشيدن شيره گياه سوما » ايندرا«. كند او خداى رعد و برق است و همچون سالحى از آن استفاده مى. سرودهاى ودا نام او ذكر شده است

 و به صداى بلند آواز برآر،  اين ايندرا، اى سومانوش، بيا تا سرودهاى ستايش ما را بشنوى به اينجا بيا، سرود را جواب گوى و اجابت آن را بسراى،«: رود مىجنگ دشمنان 

اين جهان است كه با بازوان توانا و نيروى ايندرا مظهر جنگاورى و دليرى است و شهريار 14.»اى ايندراى نيكو، دعاى ما را برآورده كن، و اين قربانى را كامياب ساز



آبهاى عالم را يكجا نوشيده و در بدن » ورتا« . است” Vrta“ترين كارهاى ايندرا، كشتن ديو خشكسال و قطحى  يكى از مهم. دارد جنگندگى، موانع را از پيش روى برمى

” Vrtahan» “ورته هن«  از اين رو، ايندرا ملقب به. شود ردد و دوره آبادانى و خرمى از نو آغاز مىگ با از ميان رفتن او دوباره آبها به جهان باز مى. خود محبوس كرده بود

   .ست» كشنده ورتا«به معناى 

شود و در  ىايندرا خدائى است كه عالوه بر داشتن صفتهاى پسنديده، گاه مرتكب اعمال ناپسند م. شود تبديل مى» بهرام«و در فارسى جديد به » وهرام«در پهلوى به 

وى در اوستاى متأخر، به . شود كنند، ولى صفت مهم آن ـ كشنده ديو خشكسالى ـ در صورت ايزد بهرام ظاهر مى قلمداد مى» ديوان«ديانت زرتشت آن را از جمله 

 . عنوان ايزدى بسيار مهم، مظهر دالورى و جنگاورى است

همراه است و بسيار » آشوين«ست كه در ريگ ودابا » ناساتياها«ز خدايان مشترك هندواروپائى است مجموعه ديگر از خدايانى كه نام آن در معاهده بغازكوى آمده و ا

جاى » ديوان«اند كه البته در دين زرتشت تعدادى از آنها در زمره  نزد اين قوم وجود داشته... خدايان متعدد ديگرى همچون آگنى، سوما و. مورد پرستش و نيايش بودند

 . گرفتند

 اين نظام سه گانه، براساس وظايف و خويشكارى خدايان، 15.به سه طبقه تقسيم كرد» ژرژ دمزيل«توان براساس نظر  دايان اقوام هندواروپايى و هندوايرانى را مىخ

 . ق با مراتب عالم استاى دارد كه منطب گانه، هر گروه از خدايان وظيفه در اين مراتب سه. منطبق با نظام سياسى و اجتماعى اين اقوام بوده است

وظايف اين » وارونا ـ ميترا«و همچنين معاهده بغازكوى » ريگ ودا«بر مبناى سرودهاى . كه مظهر قدرت و فرمانروايى واقتدارند) جبروت(اند  دسته اول، خدايان آسمانى

و ايندرا از جمله خدايان ) ملكوت(اند  دسته دوم خدايان فضاى ميانه. ن هستندگروه از خدايان را برعهده دارند و در نظام عالم، طبقه روحانيان مظهر اين گروه از خدايا

روند و در  كه اگنى و ناساتياها از اين دسته خدايان به شمار مى) ملك(اند  دسته سوم خدايان زمينى. اين گروه است و طبقه جنگاوران مظهر اين گروه از خدايان هستند

 . ن خدايان بارورى و آبادانى هستندنظام عالم، طبقه كشاورزان مظهر اي

وى با دعوت به پرستش خداى بزرگ ـ اهورا مزدا ـ دينى نو تأسيس كرد كه اساس آن بر . با ظهور زرتشت، عقايد كهن آريايى كه مبتنى بر تعدد خدايان بود، نسخ شد

. لهام شده، صورتى منزه دارد و از شوائب شرك و تعدد خدايان به دور استترين بخش از اوستا، كه به شخص زرتشت ا قديمى» گاهان«سرودهاى . توحيد استوار بود

آاليش است و استفاده از مسكرات كه نزد آرياييها با نوشيدن عصاره گياه سوم ـ هوم رواج داشت، مطرود و حتى  حتى مراسم عبادى مبتنى بر تعاليم گاهانى ساده و بى

اين مشروب مسكر و پليد را خواهى برانداخت از آن چيزى كه كرپانهاى زشت كردار و شهرياران بدرفتار ممالك را … مزداكى اى «: مورد لعن و نفرين قرار گرفته است

و ديگر جاهاى اوستا، زرتشت از » گاهان« با دعوت زرتشت به پرستش اهورا مزدا، بسيارى از كاهنان آريايى با او مخالفت كردند؛ چندانكه در 16».فريبند مى

ها بواسطه  ها و كوى كرپن«. گيرند كند و ايشان مورد طعن و لعن وى و اهورمزدا قرار مى ورزيدند، به زشتى ياد مى  كه با تعاليم او دشمنى مى18»ها كرپن« و 17»ها كوى«

 رسد در 19نان وقتى كه به نزديك پل چينودكنند تا آنكه حيات جاودانى آخرت آنان را تباه نمايند روان و وجدان آ تسلط خويش مردم را به سوى اعمال زشت داللت مى

. درسراسرگاهان، اهورمزدا يگانه آفريدگار جهان مينوى و مادى وسرچشمه خيرها و نيكيهاست20.»بمانند) دوزخ(بيم و هراس خواهد افتاد آنان جاويدان در خانه دروغ 

شود و بسيارى از خدايان آريايى به رديف اهريمنان و   خداى مطلق دين زرتشت مى21مزدا،نسبت نيست، در هيئت تأليفى جديد با  اهوراى ايرانى كه با اسوراى هندى بى

پرسم اى اهورا براستى مرا از آن آگاه فرما، كيست آن كسى كه در روز نخست از آفرينش خويش پدر راستى گرديد كيست آن كسيكه  از تو مى«: كنند ديوان سقوط مى

كيست آفريننده روشنايى سودبخش و تاريكى ... كيست آفريننده آب و گياه ) ... در باال(كيست نگهدار اين زمين در پايين و سپهر .. .به خورشيد و ستاره راه سير بنمود



ر در صورتى اما در ادواربعدى عناصرى كه زرتشت از عقايد آريايى زدوده بود، بار ديگ22.»كوشم اى مزدا كه ترا به توسط خرد مقدس آفريدگار كل بشناسم من مى... 

شود و  موسوم مى» هوم يشت«جديد به آيين زرتشت راه يافت، مانند پرستش هوم و نوشيدن شيره اين گياه در مراسم عبادى، تا آنجا كه حتى يكى از يشتهاى اوستا به 

توضيح بايد افزود كه در تعاليم گاهانى، اهورمزدا ـ سرور در . يابد شود و در متون كالمى متأخر زرتشتى رسميت مى تر آنكه اعتقاد به توحيد، به ثنويت تبديل مى مهم

كه مظهر زوال و نيستى و نابودى است، نه ) اهريمن (24مظهر خالقيت اوست و انگره مئينيو) مينوى مقدس (23خردمند، موالى حكيم ـ خداى بزرگ است و سپندمينو

اند از آنچه  خواهم سخن بدارم از آن دو گوهرى كه در آغاز زندگانى بوده من مى«: رمزدا متعالى از اين دوستگيرد و اهو در برابر اهورمزدا، بلكه در برابر سپندمينو قرار مى

اما براساس اوستاى متأخر به ويژه متون 25.»كه يكى مقدس به ديگرى خبيث گفت كه فكر و تعليم و خرد و آرزو و گفتار و كردار و روح ما با هم يگانه و يكسان نيست

بدينسان ثنويت متأخر جايگزين . گيرد گردد و از اين رو در تقابل با اهريمن قرار مى شود و با سپندمينو يكى مى تشتى، اهورمزدا از موقعيت يكتايى نازل مىپهلوى زر

 . گردد توحيد آغازين مى

رتشتى در زمره فرشتگان مقرب اهورمزدا تلقى و در كنار وى به نام روند و در دوره متأخر ز در متون گاهانى معانى مجردى وجود دارند كه تجليات اهورمزدا به شمار مى

ارديبهشت، ): asa-vahista(بهمن، اشه و هيشته ): vahu-manah(وهومنه : اين تجليات مجرد و مقدس عبارتند از. اند امشاسپندان ـ ناميرايان مقدس ـ موسوم شده

امرداد، كه با سپنته ): amurtat(خرداد، امرتات ) : haurvatat(سپندارمذ، هوروتات ) : sponta-armaiti(شهريور، سپنته ارمئيتى ): xsaora-vairya(خشتره وئيريه

 . دهند را تشكيل مى» امشاسپندان«) spanta-mainiyu(مئينيو 

 و در پهلوى aahu-manahژه بهمن در اوستايى  وا27.»از همه يزدان، بهمن به دارار نزديكتر است «26قرار دارد و بنابر روايت بندهش» بهمن«دررأس امشاسپندان، 

vhumanمركب از دو جزء است  :vahu به معناى خوب و نيك و manah گاهان«در . دهد مى» انديشه نيك« به معناى منش و فكر و انديشه است و درتركيب معناى «

قوه انديشه خود دريافتم كه تويى سرآغاز كه تويى سرانجام كه تويى پدر انديشه دل نگريسته در  اى مزدا همانكه ترا با ديده«: اهورمزدا پدر بهمن خوانده شده است

است و از طريق او زرتشت به همپرسگى اهورمزدا نائل » واسطه فيض« به طور كلى بهمن 28.»كه تويى آفريننده راستى كه تويى داور دادگر اعمال جهانى) بهمن(نيك 

 . و داور روز واپسين استشود و همچنين او ميزان اعمال مردمان  مى

، ardwahist و در پهلوى asa-aahistaواژه ارديبهشت، در اوستايى . است كه پس از بهمن و سپندمينو برترين امشاسپندان است» ارديبهشت«از ديدگر امشاسپندان 

» بهترين راستى«لى به معناى بهترين است و در تركيب به معناى  كه صفت عاvahista به معناى پارسايى، راستى و پاكى و تقدس و arta يا asa: مركب از دو جزء است

آن كسى كه در روز نخست به درخشيدن و نورانى گشتن اين بارگاه نغز انديشيد كسى «: اهميت بسيار دارد و تجلى خود اهورمزدا است» گاهان«ارديبهشت نيز در . است

ديبهشت در جهان مينوى تجلى راستى و پاكى و قدوسيت اهورمزداست و در جهان خاكى نگهبان آتش  ار29.»است كه از نيروى خرد خويش بهترين راستى بيافريد

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

 به vairya به معناى واليت و شهر و xsaoraاين كلمه از دو جزء .  آمده استsharewar و در پهلوى xsaora-vairyaاز ديگر امشاسپندان در اوستايى » شهريور«

شهريور در جهان مينوى تجلى بهشت است و در جهان مادى . در تركيب به معناى واليت مطلوب يا شهريارى برگزيده است. معناى برگزيده و مطلوب تشكيل شده است

شود و اين پيروزى تفضل ارديبهشت بر مردمان است و آن كس كه پيرو راستى  ى خير بر پليدى و ناپاكى پيروز مىتجلى واليت و سلطنت الهى كه به واسطه آن، نيرو

 . شود گيرد و مؤيد به تأييدات الهى مى است در ظلّ واليت ايزدى قرار مى



 به sponta جزء اول  : و از دو جزء تشكيل شده استspandarmad و در پهلوى sponta-armaitiاست كه اين كلمه در اوستايى » سپندارمذ«ديگر از امشاسپندان 

بنابراين در تركيب به معناى فضيلت .  به معناى فضيلت، انديشه و فداكارى و فروتنى استarmaitiاز آن باقى مانده است ـ و جزء دوم » اسفند«معناى مقدس ـ كه كلمه 

همچنين آن را دختر اهورمزدا . يابند  و مردم از طريق اوست كه تقدس مى30شود نده آفريدگان ياد مىده از او چون پرورش» گاهان«در . مقدس يا فروتنى مقدس است

سپندارمذ در عالم مينوى مظهر محبت و وفا . زمين، خرمى و آبادانى و بارورى خود را هموار از آن دارد: اند و از اين رو فرشته و نگهدارنده زمين دانسته شده است خوانده

 .  است و در جهان مادى چنانكه پيشتر آمد، نگهدارنده و حامى زمين است براى آبادانى و بارورى و شكوفايىو بردبارى

كه هستى، «:   آمده و به معناى كمال است و مأمور نگهدارى از آبhordad و در پهلوى haurvatatخرداد در اوستايى . اند از ديگر امشاسپندان» امرداد«و » خرداد«

 آمده كه در amurdad و در پهلوى amorotatمرگى، در اوستايى  به معناى بى» امرداد«اما 31.»ش همه موجودات از آن است و هم زمين را آبادانى از اوستزايش و پرور

اند و بر تشنگى و گرسنگى  و گياه خرداد، نشان آب  امرداد مظهر ذات جاويدن اهورمزدا و نگهبان گياهان و خوردنيهاست و با جفت خود،. مرگى است تركيب به معناى بى

 . شوند چيره مى

اينها مجموعاً هفت امشاسپندان را تشكيل . ست، به معناى مينوى مقدس كه در اوستاى متأخر با اهورمزدا يكى دانسته شده است» سپندمينو«ديگر از امشاسپندان 

-aka: (اوستايى =) akoman(» اكومن«: گيرند، اينهاست  در برابر امشاسپندان قرار مىكه» ديوان«نامهاى . گيرند دهند كه در برابر اهريمن و ديوان قرار مى مى

monah( به معناى انديشه بد، در مقابل بهمن، اندر ،)andar (= اوستايى) :indra ( ى ودايى است در برابر ارديبهشت؛ ساوول »ايندرا«همان)sawul (=ـ اوستايى :

)saurva ( در برابر شهريور؛ ناگهس)naghes (=اوستايى) :nanghaisya ( در برابر سپندارمذ؛ تريز)tariz (=اوستايى) :taurvay ( به معناى نابودكننده و زريز)zariz (

ا آمده است كه آنها دشمن امشاسپندان و صفات نيك اهورايى هستند البته نام ديوان ديگرى نيز در اوست. به معناى زردرنگ در مقابل خرداد و امرداد) zairik: (اوستايى

 . اند دشمن فرشتگان و ايزدان زرتشتى

شود، آن است كه اهور مزدا خداى متعال است و سپندمينو ـ مينوى مقدس ـ مظهر آفرينندگى اوست و اهريمن كه نماد زوال  آنچه از تعاليم گاهان، به اجمال دريافته مى

گيرند و نبرد ميانشان تا غلبه  مشاسپندان تجليات مختلف اهورمزداست كه ديوان در تقابل با ايشان قرار مىا. و ويرانگرى و نابودى است، در برابر مينوى مقدس قرار دارد

پس از اهورمزدا، . اما در اوستاى متأخر، اهورمزدا با سپندمينو همسان تلقى شد و در برابر اهريمن قرار گرفت. ادامه خواهد يافت» ظلمت اهريمنى«بر » نور اهورايى«

 بهرام،  پس از آنها ايزدان ديگر از جمله مهر، ناهيد، سروش،. روند دان قرار دارند كه ديگر تنها تجليات اهورمزدا نيستند، بلكه ايزدان مقرب درگاه او به شمار مىامشاسپن

 . گيرند كه از ايزدان مهم اوستاى متأخرند و براى هريك يشت خاصى جهت ستايش وجود دارد واى و غيره قرار مى

شود، حكايت آفرينش است كه در مجموع مسائل مهمى از جمله نظرگاه ديانت  يگر نكات مهم كه از بخشهاى مختلف اوستا و همچنين متون پهلوى دريافته مىاز د

ان كرانمند خود بخشى از بنابر روايتهاى زرتشتى، عمر جهان دوازده هزار سال است كه اين زم. شود شناسى از آن استخراج مى زرتشتى در خصوص جهانشناسى و آخرت

در آغاز زمان بيكرانه بود كه . رسد  و رستاخيز به انجام مى32»فرشكرد«شود و با  اين دوره دوازده هزار ساله به چهار دوره سه هزار ساله تقسيم مى. زمان بيكرانه است

اهورمزدا از وجود جهان تاريكى و . راند و بر جهان تاريكى اهريمن حكم مى اهورمزدا  بر جهان روشنايى،: ازلى و ابدى است و دو جهان تاريكى و روشنى وجود داشت

او براى مقابله با يورش اهريمن و صيانت از جهان روشنايى، زمان كرانمند را از زمان بيكرانه آفريد تا در . اهريمن آگاه بود به سبب آن كه اهورمزدا از همه چيز آگاه است

در مقابل، اهريمن به سبب جهل و نادانى از هستى اهورمزدا آگاه نبود تا آنكه از . ب كند تا ديگر خط هجوم بدكاران هميشگى نباشداين مدت اهريمن و ديوان را مغلو

ند زندگى و براى نخستين بار به هم رسيد)] اهريمن(= و مينوى ويرانگر ) اهورمزدا(= مينوى مقدس [هنگاميكه اين دو مينو «: روى اتفاق، جهان روشنايى را مى بيند



از اين دوره دوازده 33.»برخوردار گردند) بهشت(و پرهيزكاران از بهترين هستى ) دوزخ(مرگ را آفريدند از اين جهت است كه در سرانجام بدكاران از بدترين هستى 

، ايزدان و مينوى جهان مادى يعنى آسمان، آب، زمين، گياه، امشاسپندان: هزار ساله، در سه هزار سال اول، اهورمزدا براى مقابله با اهريمن آفرينش مينويى را آغاز كرد

اى است تا اهريمن به طمع خام  نخست آنكه آفرينش طعمه: توان دريافت از اين حكايت دو نكته مهم مى. حيوان وانسان را آفريد تا ابزارى براى رويارويى با اهريمن باشند

اهريمن با ديدن جهان روشنايى، به .  نابود شود و ديگر آنكه عالم محل مبارزه و جدال خير وشر و نور و ظلمت استغلبه بر نور و روشنايى، هجوم آورد و در اين معركه

آفريدگان سهمگين، پوسيده، بد وبد آفريده را، پسندش ) آن(هرمزد چون آفريدگان اهريمن را ديد، «جهان تاريكى بازگشت تا براى نابودى نور، ديوان را به وجود آورد و 

  34.»پسند افتاد آفريدگانى بس ژرف، پيروز و همه آگاه) او را(پس اهريمن آفريدگان هرمزد را ديد . نيفتاد و ايشان را بزرگ نداشت

مزدا و آفريدگان وى را كند كه اهورا درايى تهديد مى آيد و با هرزه اهريمن در پايان سه هزار سال اول به قصد تاخت و تاز و نابودى خير، دوباره به مرز جهان روشنايى مى

آنگاه «: دهد، البته بدان شرط كه اهورمزدا و آفريدگانش را ستايش كند از ميان برخواهد داشت؛ اهورمزدا نخست بسان خيرخواهان، به اهريمن پيشنهاد آشتى مى

مرگ،  بر آفريدگان من يارى بر، ستايش كن، تا به پاداش آن بى!  اهريمن : كه اهورمزدا با دانستن چگونگى فرجام كار آفرينش به پذيره اهريمن آشتى برداشت و گفت

همه آفريدگان ) و(بلكه تو و آفريدگان تو را نيز جاودانه بميرانم : نَبرم بر آفريدگان تو يارى و نَدهم ستايش : اهريمن گفت كه…  پيرى، نافرسودنى و ناپوسيدنى شوى بى

هر كارى از تو برنيايد كه تو مرا نتوانى ميراندن و آفريدگان مرا نيز چنان نتوان كردن كه ! اى اهريمن: اهورمزدا گفت كه…  تو را به نادوستى تو و دوستى خود گمراه كنم

ك او نابود داند كه اگر زمان نبرد محدود نشود، تهديدهاى اهريمن مؤثر خواهد افتا و آفرينش پا  اهورمزدا بادانش و خرد كامل خود نيك مى35.»به تملك من باز نرسند

اهريمن از روى جهل وغفلت ذاتى خود، اين دعوت را مبنى بر محدود شدن زمان كارزار پذيرفت و بدين گونه نابودى . وآميختگى نور و ظلمت هميشگى خواهد شد

زيرا دانست كه بدين زمان كردن اهريمن را از كار . اهورمزدا به اهريمن گفت كه زمان كُن تا كارزار را بدين پيمان به نه هزار سال فراز افكنيم«: خويش را مسلم كرد

 او را 37»اهونَور« سپس اهريمن تازش خود را آغاز كرد، اما اهورمزدا با خواندن دعاى 36.»بدان پيمان همداستان شد) كار(آنگاه اهريمن به سبب ناديدن فرجام . بيفكند

حس شد و به  آنى فرجام كار و نابودى خود و ديوان و رستاخيز و از كارافتادگى شر و پليدى، گيج و بىبه جهان تاريكى پس راند و اهريمن با شنيدن اين دعا و ديدن 

از روشنى بيكران آتش، از آتش باد، از باد آب، از آب زمين و همه «: جهان تاريكى باز افتاد؛ آنگاه اهورمزدا در آغاز سه هزاره دوم، آفريدگان را به صورت مادى آفريد

اهورمزدا نخست از آتش تنى مادى فراز آفريد و سپس از سر آن آسمان و از پاى آن «: و بنابر حكايتى كه در بخش دهم بندهش آمده است»  را فراز آفريدهستى مادى

ش را در نهاد همه موجودات زمين و از اشك آن آبها واز موى آن گياهان و از دست راست آن گاو و از دست چپ آن، تن كيومرث ـ نخستين انسان ـ را خلق كرد او آت

 . »اى از انديشه نيك و خرد همه آگاه خود را در ايشان به وديعه نهاده باشد قرار داد تا پاره

 پس از گوهر ...او به يارى آسمان شادى را آفريد... او آفريدگان را همه در درون آسمان بيافريد... نخست آسمان را آفريد روشن، آشكارا، «اهورمزدا : بنابر رايت بندهش

چهارم، گياه را آفريد، نخست بر ميانه ... او گوهر كوهها را در زمين بيافريد كه پس از آن از زمين باليدند و رستند... سديگر از آب زمين را آفريد... آسمان آب را آفريد

پنجم گاو يكتا آفريده را در ايوانويچ ... وى گياهان را در سرشت داشتخار و تر و شيرين او همه گونه نير پوست، بى شاخه، بى اين زمين فراز رست چند پاى باال، بى

 كيومرث بر جانب چپ رودخانه دائيتى كه مركز عالم است و گاو بر 38.»ششم كيومرث را آفريد روشن چون خورشيد... سپيد و روشن بود چون ماه) آن گاو... (آفريد

 واپسين آفريده اهورمزدا است، ولى اشرف موجودات و ماحصل كائنات است كه به واسطه او، پيروزى نور پيش نمونه انسان هرچند. سوى راست رود آفريده شدند

ـَروهر كيومرث «: شود انسان به سبب انديشه پاك در صدر آفريدگان جاى دارد و براى نخستين بار نيوشاى نداى الهى مى. يابد اهورايى بر ظلمت اهريمنى تحقق مى ف

  39.» نخستين كسى كه به گفتار و آموزش اهورمزدا گوش فرا دادستاييم پاك را مى

پس از اينكه اهريمن بيهوش به دوزخ افتاد، ديوان كوشيدند تا او را از بيهوشى به در آورند و به او قول دادند كه به آفريدگان اهورمزدا يورش آورند و آنان را دچار درد و 



ارزش  كى از ديوان پيمان بست كه مرد راستكار و گاو يكتا آفريده را دچار چنان رنجهاى بيشمار كند كه زندگى در نظرشان بىآنگاه ي. اندوه كنند، اما هيچ سودى نداشت

 . گونه اهريمن جانى تازه گرفت شود و بدين

هى همه ديوان از جاى برخاست تا به جهان يورش از سوى ديگر، با به حركت درآوردن جهان مادى به دست اهورمزدا، همه عالم به جنبش درآمد، آنگاه اهريمن به همرا

اهريمن به همراهى ديوان آسمان را شكافت و به درون آن پاى نهاد و آسمان چنان . آورد و اين آغاز سه هزاره سوم است كه دوره آميختگى خير و شر و نور و ظلمت است

چون شب ) نيمروز(ن آمد و مزه آب را به بدى برگرداند و زمين چنان تاريك شد كه در هنگام ظهر پس آنگاه بر آب تاخت و به ميانه زمي. از او ترسيد كه گوسفند از گرگ

. موجودات اهريمنى همچون مار، اژدها، كژدم، وزغ و غيره را رها كرد تا آن را آلوده كنند و گياه را زهرآلود كرد كه زود خشكيد» خرفستران«نمود و بر زمين  تاريك مى

واپسين يورش، به همراهى ديوان به گاو و كيومرث روى آورد و آن دو را به آز و نياز، درد و بيمارى و هوس و كاهلى دچار كرد،اما كيومرث كه اجل او سى آنگاه اهريمن در 

ر به نيرو شر آلوده شدند، حتى آتش هاى اهورايى كه عارى از نقص و عيب بودند، به ظاه با هجوم اهريمن همه آفريده. سال تعيين شده بود، در زمان مقدر از ميان رفت

نخستين مقابله از آن مينوى . يابد آفرينش اهورايى به مقابله ديوان برخاست و از آنجاست كه نظام عالم بسط مى. اما اين آغاز نبرد بود. نيز به دود و تيرگى درآميخت

ديگر نبرد را آب آغاز كرد و به همراهى باد چنان بر .  و ديوان در همين جهان قطعيت يابدآسمانى بود كه راه بازگشت اهريمن را به جهان تاريكى بست تا نابودى اهريمن

سديگر نبرد را زمين كرد كه چون اهريمن يورش آورد، زمين . زمين باران باريد كه همه موجودات اهريمنى به زمين فرو شدند و از اين باران درياهاى زمين پديد آمد

چهارم نبرد از آن گياه بود كه چون خشك شد، امرداد . آمد كه نخستين كوه البرز بود و بسيارى سود و منفعت مردمان از اين كوههاستلرزيد و از آن كوهها پديد 

يكتا آفريده كرد كه پنجم نبرد را گاو . بر همه زمين گياه چنان رست كه موى بر سر مردمان. گياه را خرد كرد و با آب درآميخت آنگاه به همه زمين ببارانيد) امشاسپند(

 . چون درگذشت، به سبب سرشت گياهى، از اندامهاى او پنجاه و پنج غله و دوازده نوع گياه درمانى از زمين روييد

، از استخوان روى، از سر او سرب، از خون ارزير، از مغز سيم، از پاى آهن: در پايان سى سال چنانكه تقدير بود، كيومرث جان سپرد و از پيكر وى هشت فلز به وجود آمد

پايان پيوست و در آنجا پالوده شد و بخشى از آن را  نطفه كيومرث پس از مرگ به خورشيد و روشنايى بى. از پيه آبگينه، از بازوى پوالد و از جان او زر به پيدائى آمد

نخستين پيام اهورمزدا . نه، نخستين زوج انسانى از آن پديد آمدندسپندار مذ ـ الهه زمين ـ پذيرفت و چهل سال در خود نگاه داشت و پس از چهل سال، مشى و مشيا

از نسل ايشان پادشاهان پيشدادى و كيانى به ظهور رسيدند كه هر . به ايشان چنين بود كه شما منشأ مردمان هستيد و بايد كه در انديشه، كردار و گفتار سرآمد باشيد

چون گشتاسب شاه سى سال شاهى كرده «: ن و ديوان جنگيدند تا نوبت به گشتاسب پادشاه كيانى حامى زرتشت رسيداى با اهريم يك بنابر مقام و مرتبه خود به گونه

  40.»گشتاسب شاه پذيرفت و رواج بخشيد. در آن هزاره، زرتشت دين را از اهورمزدا پذيرفت و آورد. پس هزاره چهارم آغاز شد. بود، هزاره به سر رسيد

گونه با زرتشت و موعودان او  ه آميختگى خير و شر، به همپرسگى اهورمزدا رسيد و دين مزديسنا را پذيرفت و دعوت خود را آغاز كرد و بدينپس زرتشت در ميانه دور

 . هم شودكنند تا مقدمات غلبه نور بر ظلمت فرا موعودان زرتشت كه پسران او هستند هر كدام درآغاز هر يك ازهزارهها ظهور مى. سه هزاره چهارم آغاز شد

رسد، خورشيد ده شبانه روز در اوج آسمان، همانجا كه در آغاز آفرينش آفريده شده بود،   او چون به سى سالگى مى41.است» اوشيدر«نخستين از اين نجات بخشان، 

. شوند رود و بسيارى از ديوان و دروجان مغلوب مى مىدر دوران او گرگ كه از موجودات اهريمنى است، از ميان . ايستد و براى گياهان سه سال هميشه بهار خواهد بود مى

 . پس از گذشت نيمى از هزاره اوشيدر، دو سوم مردم جهان پارسا و يك سوم بدكارند

زى ايستد و براى گياهان شش سال به سرسب شود، خورشيد بيست شبانه روز در اوج آسمان مى او چون سى ساله مى.  است42»اوشيدرماه«دومين موعود زرتشت 



گردد؛ دوستى و  شوند و پيرى كم و حيات و شادابى افزودن مى رسد ديوان گرسنگى و تشنگى مغلوب مى خواهد گذشت و شير گاو و گوسفند به باالترين حد افزايش مى

شود، اما سرانجام به دست   از بند رها مىرود و ضحاك پليد كه زندانى شده بود، هاى اهريمنى است از ميان مى يابد و مار كه از آفريده بخشندگى و شادى گسترش مى

 . رود گرشاسب از بين مى

او همانند خورشيد نورانى است و چون به سى . كند تا غالباً خير بر شر به انجام رسد او در پايان جهان ظهور مى.  است43»سوشيانس«سومين و آخرين موعود زرتشت 

پيش از رستاخيز، سوشيانس به مقابله دروج بدعت . ايستد ن زمان، خورشيد سى شبانه روز در ميان آسمان مىآيد و در اي رسد، به همپرسگى اهورمزدا مى سالگى مى

در زمان پنجاه و هفت ساله . كنند كند وسرانجام با اهورمزدا و امشاسپندان بر اهريمن غلبه مى او با ستايش اهورمزدا همه ديوان را نابود مى. شود رود و بر آن چيره مى مى

روند و همه  بيمارى، پيرى، مرگ، ستم، بدعت و غيره همه از ميان مى: شود روند و اثرات تخريبى حضور اهريمن وديوان پاك مى شيانس همه ديوان از ميان مىسو

 . برند آفريدگان دركمال خوشى و سعادت روزگار به سر مى

يابد و دررستاخيز پرهيزكاران به پاداش كارهاى نيك و گناهكاران  ديوان، عمر جهان پايان مىبا ظهور سوشيانس منجى نهايى ديانت زرتشت و زوال و نابودى اهريمن و 

هنگام مرگ، روان در گذشتگان سه شب پيرامون بدن : اعتقاد به جهان آخرت و اجر و عقاب اعمال مردمان از اصول اساسى دين زرتشت است. به عقوبت خواهند رسيد

رود كه ايزد سروش و رشن در آنجا حضور  دم روز چهارم هر روانى به سوى جايگاه داورى مى در سپيده . كند ار گذشته خود را مرور مىگردد و گفتار و كردار و پند مى

گاه روان به سوى پل آن. اى زشت به استقبال او خواهد آمد اى زيباروى و اگر گناهكار، به هيئت عجوزه دارند؛ پس از آن اگر پرهيزكار بوده، دين و كردار او چون دوشيزه

نمايد، چندانكه روان دروند به قعر دوزخ فرو  شود؛ اين پل براى راستكاران بسيار عريض و گذر از آن آسان است وبراى زشتكاران بسان لبه تيغ مى چينود رهسپار مى

كه شرح » اردا ويرافنامه«م برزخ و نحوه پاداش و عقوبت در كتاب درباره بهشت و دوزخ و عال. روان آن كس كه از پل بگذرد، به بهشت رهنمون خواهد شد. خواهد افتاد

 . عروج روحانى يك موبد زرتشتى است، به تفصيل مطالبى آمده است

 بعدها در .دين زرتشت در سير تاريخى خود، پس از آنكه در شرق ايران به ظهور رسيد، با مهاجرت اقوام و تبليغ و اشاعه تعاليم آن به غرب ايران نيز گسترش يافت

توان گفت كه دين دولت هخامنشى، زرتشتى بود، اما با توجه به اينكه خداى بزرگ شاهان  اى پيدا كرد، هرچند به صراحت نمى دولت هخامنشى نيز نفوذ قابل مالحظه

اى از اعتقادات مزديسنى در دربار   آن دوره گونهتوان به اين نتيجه رسيد كه در ها ذكر آن آمده است، همان اهورمزداى دين زرتشت است مى هخامنشى، كه در كتيبه

 .اند هم مقبوليت عام داشته» ناهيد«و » مهر«هخامنشى رواج داشته است، هر چند خدايان ديگرى نظير 

» اهورمزدا«هى خود را مرهون لطف و عنايت داريوش پادشا. توان به روشنى به اعتقاد ايشان پى برد از منابع مكتوب بر جاى مانده از شاهان هخامنشى به ويژه داريوش اول، مى

اهورمزدا بزرگ است آنكه «: گويد كند و مى كند و او را خداى بزرگ خطاب مى داند و هر چه را براى نظم وسامان ممالك تحت انقياد خويش، انجام داده، به اراده او منسوب مى مى

خداى بزرگ «: گويد  در جاى ديگر مى44.»شهريارى را اعطا كرد به خواست و اراده اهورمزدا داريوش شاه است را آفريد، و به وى  بزرگترين خدايان است او ـ داريوش شاه ـ

  45.»را آفريد كه شادى را آفريد براى مردمان كه داريوش شاه را به حكومت رسانيد) انسان(است اهورمزدا كه اين زمين را آفريد كه آسمان را آفريد كه مردم 

اسكندر كه سعى در هلنى كردن جهان آن روزگار را داشت، با تصرف . لت هخامنشى، سرزمين ايران مورد هجوم اسكندر مقدونى و سپاه وى قرار گرفتبا زوال قدرت دو

بان يونانى و همچنين مناسبات او با ايجاد شهركههاى بزرگ در كنار واليات شرقى كوشيد فرهنگ و ز. سرزمين ايران، امپراتورى وسيع، اما نه چندان پايدارى را بنيان نهاد

سياسى و اقتصادى و اجتماعى يونانيان را در سرزمينهاى شرقى رواج دهد، اما به سبب تمايز عميق ميان انديشه شرقى با نوع تفكر يونانى، حتى با وجود حكومت سلوكى، 



 .توفيقى در اين باره حاصل نشد

 ميان طبقات اشراف رواج داشت، اما با گسترش آيين مهر و همچنين دين زرتشتى و گردآورى متون اوستا، از نفوذ تفكر در اوايل دوره اشكانى هر چند يونانى مآبى در ايران،

 با اينهمه بايد توجه داشت آنچه. رغم گذشت ساليان دراز، به عنوان دين رسمى كشور شناخته شد سرانجام در شاهنشاهى سلسله ساسانى، دين زرتشت على. يونانى كاسته شد

توجه به باطن دعوت  اى از ديانت زرتشت، بى در اين دوره صورت مسخ شده. در دوره ساسانى به عنوان دين رسمى كشور مطرح گرديد، با پيام زرتشت فاصله بسيار داشت

 .پيامبر ايرانى بسط و گسترش يافت ك خود ظهور جرياناتى مخالف دين رسمى و اقتدار موبدان زرتشتى را در پى آورد

تعاليم مانى هر چند به سبب مخالفت موبدان زرتشتى در قلمرو نفوذ حكومت ساسانى تأثير چندانى بر جاى . از اين جريانهاى مربوط به اوايل دوره ساسانى ظهور مانى بوديكى 

 .نگذاشت، اما با توسعه در آسياى ميانه و بعدها در شمال افريقا و حتى اروپاى مسيحى پيروان بسيار يافت

به اعتقاد وى هر يك از پيامبران و مصلحان در منطقه خاصى مبعوث شدند، ولى او كه در ميانه عالم يعنى . مانى تركيبى از سه دين زرتشتى، مسيحى و بودايى بودتعاليم 

 است يكى اينكه دين پيشينيان به يك شهر و يك دينى را كه من گزيدم از دينهاى پيشينيان به ده چيز برتر و بهتر«: النهرين ظهور كرده مأمور دعوت از همه مردم است بين

 46.»ها پيدا خواهد شد و به دوردست كشيده خواهد شد زبان بود، در حاليكه دين من هر آينه به همه شهرها و تمامى زبان

بعدها مانى . شود هاى گنوسى محسوب مى بود كه در زمره آيين» مغتسله«پدر وى از پيروان فرقه . النهرين از پدر و مادرى ايرانى به دنيا آمد  ميالدى در بين216مانى در سال 

مانى در دوازده سالگى و ديگر بار در بيست و . بسيارى از تعاليم خود را از جمله پرهيز از خوردن گوشت و نوشيدن شراب و اجتناب از همسر گزيدن را از اين فرقه وام گرفت

وى . پذيرد كند و دستور وى مبنى بر تعليم دين را مى يزدى فرستاده از سوى زروان يا شهريار روشنى است، ديدار مى كه ا47»نرجميك«چهار سالگى باهمزاد مينوى خويش 

اپور، مانى به واسطه يكى از برادران ش. نخست پدر خويش و آنگاه بزرگان خانواده را به دين خويش آورد و آنگاه با سفرهاى پياپى به نقاط گوناگون دعوت خويش را آشكار كرد

كه دعوت وى را پذيرفته بود، به دربار ساسانى نفوذ كرد، و اجازه يافت دعوت خويش را در سراسر كشور انتشار دهد، اما اقبال به مانى در دربار ساسانى نپاييد و در زمان 

 . ير و زندانى و پس از چندى كشته شدجانشينان شاپور بر وى سخت گرفتند تا سرانجام در زمان بهرام، به سبب نفوذ موبدان زرتشتى، مانى دستگ

اين دو جهان به سبب هجوم شر به هم. خير و شر: مانى به مانند آيينهاى گنوسى، به تقابل دو جهان روح و ماده قائل بود

به اعتقاد مانى، در آغاز جهان روشنى در باال بود و. اند و نجات روح وخير تنها از راه رهايى از قيود جهان مادى ميسر است آميخته

.به هر سو گسترده، مگر از سوى پايين؛ زير جهان روشنى، دوزخ يا تاريكى قرار داشت كه از همه سو گسترده بود، مگر از سوى باال

برحسب اتفاق، اهريمن به مرز ميان دوزخ و. »اهريمن«راند و بر جهان تاريكى  به جهان روشنى فرمان مى» زروان«يا » پدر بزرگى«

پس از يورش اهريمن، زروان فرمانرواى جهان. بهشت رسيد و جهان روشنى را ديد و آرزوى تصاحب آن را كرد و بدان هجوم آورد

 . آفريند ا به يارى كالم مىروشنى، براى صيانت از ملك خود، تجليات خويش ر
 

است كه پس از فراخوانى » مادر زندگى«در گروه نخست : آيند تا با نيروى شر مقابله كنند در آيين مانى سه گروه ازخدايان وجود دارند كه هر يك پس از ديگرى به وجود مى

   .خستين انسان مينوى و نخستين جنگاور كيهان روشنى استآفريند كه تجلى ن را مى» هرمزدبغ«آيد و او به نوبه خود  زروان به پيدايى مى

رود، اما در نبرد با  به يارى فرزندان خود به نبرد نيروهاى شر مى» هرمزدبغ«. شوند است كه از پنج عنصر بهشت روشنى آفريده مى» امهرسپندان«او داراى پنج فرزند به نام 

بلعند و  ديوان دوزخى پنج فرزند وى را مى. افتد كند و خود بيهوش در ژرفاى دوزخ فرو مى در جهان تاريكى رها مىآنها را » هرمزدبغ«خورند و  تاريكى و شر شكست مى



 .شود افتد و در دوره آميختگى نور و ظلمت آغاز مى آيد و از اصل خود دورمى گونه بخشى از بهشت روشنى به اسارت جهان تاريكى درمى بدين

يا » پدر بزرگى«را به يارى فرا خواند و چون مادر فرياد او را شنيد، از » مادر زندگى«فرو افتاده بود، پس از آنكه به هوش آمد، خروشى سر داد و كه در ژرفاى دوزخ » هرمزدبغ«

نام دارد و » دوست روشنان«اى گروه دوم نخستين خد. يارى رساند» هرمزدبغ«گروه دوم خدايان را آفريد تا به » پدر بزرگى«. يارى خواست تا فرزند را از دوزخ برهاند» زروان«

فريادش را شنيد و از ژرفاى جهان » هرمزدبغ«وى به لبه پرتگاه دوزخ رفت و خروش برآورد؛ . است كه پنج فرزند دارد» روح زنده«يا » مهرايزد«و سپس » بام ايزد«پس از او 

خروش نشاندهنده ميل خدايان به رهايى روشنى در . شوند فرزندان ششم و هفتم مهر ايزدند، آفريده مىكه » ايزد پاسخ«و » ايزد خروش«از اين گفت و شنود . تاريكى پاسخ داد

آنگاه مهرايزد به جهان تاريكى تاخت و نيروهاى اهريمنى را شكست داد و از تن ديوان كشته شده، هشت زمين و از پوست آنان، . بند و پاسخ تمناى رجعت روشنى در بند است

 .اند، ستارگان را پديد آورد اند، خورشيد و ماه را آفريد و از نورهايى كه تنها اندكى آلوده شده از بخشى از نورهاى بلعيده شده كه هنوز آلوده نشده. تده آسمان ساخ

مظهر كمال و » نريسه ايزد«نخستين ايشان : بخش وجود يافتند زمان آفريده شد و خورشيد و ماه و زمين به گردش درآمدند و در طى آن خدايان نجات. در دوران آفرينش سوم

با ديدن آنان، ديوان نر دچار انزال . دهند اند، نشان مى ايشان خود را برهنه به سران ديوان كه در آسمان بسته شده. آفريند را مى» دوشيزه روشنى«زيبايى است، او خود 

ديوان ماده كه در دوزخ از ديوان نر باردار شده بودند، فرزندان خود را سقط . آيند درختان و گياهان پديد مىريزد و از آن  شوند و با اين انزال، نور بلعيده شده بر زمين مى مى

.آورند افتند و پنج گونه جانور به وجود مى كنند و بر زمين مى مى

روانهاى پرهيزكار نيز از اين راه به ماه . شوند اه به آسمان فراز مىسومين ايزد آفرينش سوم است كه نمايانگر راه شيرى است و نورهاى رهايى يافته از اين ر» ستون روشنى«

 .روند شود و نورهاى نجات يافته از خورشيد به بهشت نو مى روند و ماه از نو هالل مى روند و اين خود سبب رسيدن ماه به كمال بدر است، آنگاه به خورشيد مى مى

آفريند تا فرزندان ديوى را ببلعند و با اين كار، همه   دو ديو ـ جانور بزرگ مى بخشى نور، ، براى از ميان بردن جريان نجاتمجسم شده) شهوت(ماده كه در هيئت ديوآز و آرزو 

. آورند ديانه ـ را پديد مىآميزند و نخستين مرد و زن ـ گهمرد و مر آنگاه اين دو ديو ـ جانور با يكديگر مى. آورد انوار بلعيده شده ديوان را در تن آن دو ديو ـ جانور گرد مى

برخالف تفكر زرتشتى كه انسان آفريده اهورمزدا براى نبرد با اهريمن . آورد شود و روح آنها را به وجود مى نورهايى كه اين دو ديو ـ جانور فرو بلعيده بودند، به ايشان منتقل مى

كه » عيساى درخشان«اما . ماند شود و در زندان تن محبوس مى س نور در بدن با زاد و ولد متكثر مىاست، در تفكر مانوى، انسان آفريده ديوان براى محبوس كردن نور است حب

در تفكر مانوى راه رستگارى . آموزد كند و اينچنين به او دانش مى متوجه مى» مبدأ نور«آيد و روح آدم ـ ِگهمرد ـ كه در غفلت است، به   فرود مى از خدايان آفرينش سوم است،

فرستد و آنان براى فرزندان انسان معرفت به ارمغان  پيامبرانى براى انسان مى» بهمن بزرگ«. هاى نور را رها كند  است كه آدمى آگاهانه در پرهيزكارى بكوشد و پارهدر اين

.شود آورند و با اين معرفت است كه راه نجات روشن مى مى

گرداند و روح از  نيكوكار را از بدكار جدا مى: كند دوباره ظهور و كرسى داد برپا مى» عيسى«در اين زمان . شود از مىدر دوره سوم نبرد بزرگ ميان نيروهاى روشنى و تاريكى آغ

آتش بزرگ زبانه ريزند و  آسمانها و زمينها فرو مى. اند، كار خود را رها خواهند كرد آنگاه خدايانى كه زمين و آسمان را در نظم كنونى برقرار داشته. شود طريق آگاهى آزاد مى

آنگاه ماده زندانى خواهد شد و زندان ماده را با سنگى عظيم خواهند . خواهد رفت كه خود واپسين ايزد نام دارد» بهشت نو«هاى نور آزاد، و به  خواهد كشيد و واپسين پاره

نايل خواهند شد، ديدارى كه از آغاز يورش اهريمن » پدر بزرگى«ه ديدار خواهد پيوست و موجودات آن، خدايان و نجات يافتگان ب» بهشت روشنى«به » بهشت نو«پوشانيد و 

 48.ديگر ممكن نشده بود

مانويان به دو گروه تقسيم .  و سعى در رهايى آن، تكاليف بسيارى براى پيروان اين طريقت وضع شد با توجه به اين مقدمات و نظر مانى در باره حلول نور در نبات و گياه و انسان،

گزيدگان همگى به امور دينى اشتغال داشتند و از همسر گزيدن منع شده بودند، زيرا با زاد و ولد، زندانى شدن روح و نور ابدى ). سماعون(= گزيدگان و نيوشاكان : ندشد مى



ان كه بخشى عمده از جامعه مانوى بودند، به منظور تأمين اما نيوشاگ. زيرا حيوانات نيز در خود بخشى از نور داشتند. كردند شود و همچنين ازخوردن گوشت نيز خوددارى مى مى

نيوشاگان پس از مرگ، بنابر اصل تناسخ ـ زادمرد ـ كه مورد قبول . زندگى گزيدگان وظيفه داشتند به كشاورزى و ديگر مشاغل بپردازند و تنها يكبار براى ازدواج اجازه داشتند

 . تا امكان رفتن به بهشت نو را بيابندآمدند بايد در زمره گزيدگان درمى مانى بود، مى

رغم ظاهر سياسى، بيشتر جنبشى دينى بود كه البته  آيين مزدك على. اى حوادث اجتماعى و سياسى شد، ظهور مزدك بود از ديگر مسائلى كه در دوره ساسانى سبب ايجاد پاره

رشد كرد و موجب بروز برخى تحوالت اجتماعى .)  م488 ـ 531( اين آيين درعصر قباد ساسانى .خواهان اصالحات اجتماعى و اقتصادى و سياسى در نظام طبقاتى ساسانى بود

 .با آنكه مزدكيان بسان مانويان، به سختى سركوب شدند، اما در تاريخ ايران از خود آثارى برجاى نهادند. شد

مزدك كه خود يك موبد بود، مانند ديگر . اصرى از تفكر مانوى و آيين گنوسى آميخته بوداساس تعاليم مزدك بر اعتقادات زرتشتى در دوره ساسانى قرارداشت و البته با عن

بر طبق تفكر مزدكيان، در آغاز دو گوهر نور و ظلمت در برابر يكديگر قرار .  قائل به نجات روح از ماده بود عقايد رايج زرتشتى، به ثنويت اعتقاد داشت و همچون مانويان،

ظلمت مايه . هدف و آشفته است اهى و معرفت و كردار آن ناشى از قصد و اختيار است، اما صفت شر و ظلمت، جهل و نادانى و اساس كردار آن اتفاقى وبىنور قرين آگ: گرفتند

ند، پايان مرحله آميختگى خير و مزدكيان معتقد بود. جباران و ستمگران، و رفتار قهرآميز خود وجهى از ظلمت است. همه كردارهاى شر و همچنين حامى موجودات شرور است

اما آنچه باعث شهرت . شر، زمان پيروزى نور و روز نجات ستمديدگان و عدالتخواهان است و اين همان رهايى و نجات است كه در آيين مانوى به شكل ديگرى طرح شده بود

وند مواهب و نعمتهاى خود را چنان در زمين گسترانيد كه همه بتوانند به تساوى از آن مزدكيان شده، نظرات عدالتخواهانه ايشان بوده است به اعتقاد پيروان اين فرقه، خدا

 . شعار معروف مزدكيان تقسيم عادالنه مال وثروت بود. برخوردار باشند و نابرابرى ناشى از ظلم انسانها بر يكديگر است

  اسالم در ايران

ايرانيان به گواهى سابقه تاريخى خود و تعلق خاطر به ديانت .  به ايران زمين استمرحله سوم از سير تاريخى دين در ايران، ورود اسالم

پرستى و اعتقاد به منجى  رغم صورت رسمى دين ساسانى كه درآن ثنويت رسميت يافته بود ـ و اعراض از شرك و بت توحيدى ـ على

با ورود .  مبشر مساوات و عدالت بود، به جان و دل پذيرفتندآخرالزمان و روز رستاخيز، دعوت اسالم را كه اساس آن بر توحيد استوار و

دين زرتشتى نيز . ترين حقوق خود محروم بودند، ساقط شد اسالم به ايران، نظام ظالمانه وطبقاتى ساسانى كه در آن، مردم حتى از طبيعى

 از رواج و اعتبار افتاد و راه گسترش سريع اسالم،  كه در سير تاريخى خود تحريف و مسخ شده و باطن اصيل آن رو به فراموشى نهاده بود،

 . هموار شد

شود، آشنايى ايرانيان با ديانت مقدس اسالم، با آمدن مجاهدان مسلمان، از جزيره العرب به ايران زمين آغاز  برخالف آنچه تصور مى

 . گردد باز مى) ص(اكرم بلكه اين موضوع به پيش از پانزده سال قبل از آن، يعنى زمان حيات رسول  شود، نمى

اند پس از گذر از اعتقادات ديگر،  اشاره كرد كه گفته» سلمان فارسى«ترين نمونه به صحابى ايرانى پيامبر، يعنى  توان به عنوان روشن مى

العرب ـ و اغلب از دانيم كه كاروانيانى پيوسته براى تجارت، ميان ايران و جزيره  جدا از سلمان فارسى، مى. سرانجام به اسالم روى آورد

در مدينه استحكام يافت و اعراب مناطق مختلف با اعزام ) ص(يثرب يا مدينه النبى ـ در رفت و آمد بودند و همچنين حكومت الهى پيامبر

 كشورهاى ، به سوى)ص(از سوى ديگر، هيئتهاى نمايندگى براى ابالغ پيام آيين جديد به نمايندگى از پيامبر. هيئتهايى، به اسالم گرويدند

 



، عبداهللا بن حذافه سهمى، به دربار خسرو پرويز رسيد و نامه آن )ص(در همين سال، سفير پيام اسالم. بزرگ آن روزگار رهسپارشدند

ر خسرو از محتواى پيام كه دعوت به دين نوين اسالم و آزادگى مؤمنان در برابر قدرتهاى بشرى بود، و رفتا. حضرت را به امپراتور ايران داد

كرد ـ برآشفت و نامه آن حضرت را دريد، سپس دستور دستگيرى و اعزام فرستاده  نيز همين پيام را منعكس مى) ص(و گفتار سفير پيامبر

 . حاكم ايرانى يمن صادر كرد) يا باذام( به باذان  را، به تيسفون،

اى نوبنياد مواجه ديدند كه نظام بديعى را  رانه، خود را با جامعهبراى اجراى اين فرمان، نمايندگانى از جانب يمن عازم مدينه شدند، ولى ناباو

از اين رو با آنكه اجراى فرمان را ناممكن . كرد در مناسبات انسانى بنا نهاده بود و سپاه با ايمانى كه تا سر حد جان از آن پاسدارى مى

در پاسخ با تبسمى معنادار از قتل خسروپرويز ) ص( پيامبر اكرم.نداشتند) ص(اى جز ابالغ مفاد آن به پيامبر  دانستند، ولى دست كم چاره

 . به دست پسرش شيرويه در شب قبل خبر داد

به يمن و گزارش آنچه ديده و شنيده بودند، با رسيدن خبر از ايران كه مدتى پس از ورود آنها به باذان » باذان«مراجعت گروه اعزامى 

به همين سبب، هيئتى را با هداياى بسياربه . ذان و ديگر فرماندهان ايرانى را به اسالم متمايل كردرسيد، و تطبيق دقيق زمان آن رويداد، با

كسى را براى آموزش اسالم به جانب يمن گسيل ) ص(اين هيئت خواستار ان بودند كه پيامبر. در مدينه اعزام داشت) ص(نزد رسول خدا

 . انيان و مردم يمن برگزينندفرمايند و ثانياً، فرمانرواى مسلمانى را براى اير

آن حضرت نيز دربرابر، ضمن ارسال هدايايى، حضرت على عليه السالم را براى آموزش اصول و فروع آيين اسالم به ايرانيان و مردم يمن 

م و ايرانيان، بدون بدين گونه، پيوند مستقيم ميان اسال. اعزام و طى فرمانى نيز خود باذان را به عنوان حاكم دولت اسالمى منصوب فرمود

 49.هر درگيرى نظامى، نخست از سرزمين يمن آغاز شد

به جاى وى» شهربن باذان«باذان وفات يافت و فرزندش ) ص(در اواخر عمر رسول خدا 

الوداع ـ در يمن ـ پس از حجه) ص( خبر بيمارى پيامبر همزمان با اين تحول،. دمنصوب ش

انتشار يافت و برخى از طوايف سست ايمان كه انتظار بيمارى و مرگ احتمالى پيامبر را

آنها پس از. متمركز شدند» اسود عنسى«نداشتند، ارتداد پيشه كرده و گرد فرد مرتدى بنام 

شهر بن باذان در مقابل آنها دليرانه مقاومت.  مركز يمن حمله بردندتجهيز و تسليح به صنعا

اما با شهادت او در نبرد و پريشانى ناگهانى. ساخت كرد و ضربات جانكاه بر آنان وارد مى مى

همسر شهر بن» آزاد« وارد شهر صنعا شد و با تصرف مقر حكومتى، » اسود« سپاه ايرانيان 

 .ردباذان را به نكاح خود درآو
 

چند . رسانيدند) ص(نشينى كرده، و اخبار وقايع را به اطالع پيامبر اكرم ايرانيان نيز براى تجديد قوا و رسيدن نيروى كمكى از مدينه، عقب 

 فرمان حضرتش را مبنى بر مقاومت از دو طريق آشكار و پنهان به ايرانيان ابالغ فرمود و يك گروه سه نفره ـ) ص(روز بعد پيك پيامبر

را براى سركوب مرتدان ) ص(توانند فرمان پيامبر  جشيش ـ جانشين اولين سردار شهيد ايرانى گرديدند تا بهر صورت كه مى فيروز، دادويه،

 . به اجرا درآورند



آوردند و شد ـ بدست  آنها با استفاده از حضور همسر شهر بن باذان، اطالعات الزم را درمورد خانه اسود عنسى ـ كه به سختى حراست مى

با انتشار خبر قتل وى به دست ساير ايرانيانى كه آماده تحريك مردم به . با زدن نقب به اتاق مخصوص وى، شبانگاه او را به قتل رساندند

اوضاع يمن نيز پس از اين حادثه، به . شورش بودند، موج عظيمى از طغيان برخاست كه موجب قتل و هزيمت بسيارى از ياوران اسود شد

عنسى كشته شد و قتل او به دست مباركى «: شد تا آنجا كه فرمود) ص(نخست برگشت و خبر آن موجب خشنودى فراوان پيامبرحال 

 . فيروز: وقتى از آن حضرت پرسيدند چه كسى او را كشت، فرمود. »متعلق به يك خانواده مبارك، انجام گرديد

به يمن رسيد و بار ديگر اعراب جاهلى را به انكار ) ص(خبر رحلت رسول خدا  با اينهمه، مدتى پس از حاكم شدن آرامش كامل بر يمن،

 ! نبوت ايشان واداشت

اما . آنان گرد يكى ازياران فيروز به نام قيس جمع شدند، وى فرصت را غنيمت شمرد و سر به شورش برداشت و پرچم ارتداد را برافراشت

آنها را مانع از پيشرفت كار خود ديد، درصدد برآمد كه با نيرنگ آن سه نفر را از سر چون صولت ايرانيان و مخصوصاً هيئت رهبرى سه نفره 

 . اى تدارك ديد كه دادويه قربانى آن شد ولى فيروز و جشيش توانستند از آن بگريزند گرانه لذا مجلس ميهمانى توطئه. راه خود بردارد

له عسك، ايرانيان به فرماندهى فيروز قيس را شكست داده و متوارى ساختند با حمايت برخى از قبايل مؤمن يمنى نظير قبيله عقيل و قبي

پس از آنكه وى را در مدينه به حضور ابوبكر بردند، خليفه از او كه قتل دادويه را انكار . اسير شد» مهاجرين ابى اميه«كه سرانجام بدست 

  50. درگذشت و او را آزاد ساخت كرد، مى

توان حدس زد كه دست كم از پانزده سال پيش از  روى داد، اما مى.  ق22 يا 21ى ساسانى در حدود سالهاى درست است كه سقوط پادشاه

اى در ابالغ پيام اسالم به گروهى از  اى مهم و پررفت و آمد چون يمن، تا اندازه آن حضور انبوهى از ايرانيان مسلمان و پرشور در نقطه

عالوه بر اين، هرج و مرج حاكم بر نظام ساسانى كه با شورشهاى پى در . اند، مؤثر بوده است گذشته مىايرانيان كه براى تجارت ناچار از يمن 

آورد تا ايرانيان مقيم يمن نيز بتوانند براى ترويج اسالم به  پى داخلى ورقابت خونين درون دربار همراه بود، موقعيت مناسبى فراهم مى

ر ميان هموطنان ستم كشيده و سرخورده از قيامهاى ناكام، چون خيزش مزدكيان و شورش دعوت اسالم د. جانب ميهن خويش روان شوند

 . گمان بسيار مؤثر بوده است بهرام چوبين، بى

العرب پراكنده بودند، مخاطبانى بس مستعد براى مبلغان  همچنين گروهى از مزدكيان و شورشيهاى فرارى از ايران كه در سراسر جزيره

شدند و همانها بودند كه در جريان جنگ با سپاه ساسانى، وظيفه راهنما و مشاور را براى مجاهدان  نى محسوب مىمسلمان عرب و ايرا

توان دريافت كه بيميلى سربازان ايرانى به نبرد با مسلمانان، كه برخى مورخان معاصر آن را به  بنابراين، به سهولت مى. مسلمان بجا آوردند

اند، شايد در درجه اول، ناشى از شناختى اجمالى و  پايان با امپراتورى روم مربوط دانسته  از جنگهاى بىسختى معيشت و سرخوردگى آنها

بخش اسالم بوده است كه امواج تبليغات آن، دست كم جنوب و غرب ايران را طى حدود يك دهه،  پيشين از پيام آسمانى و رهايى

الفتوح ـ و  اى مانده خود بر آن اتفاق دارند، فتح سريع ايران پس از جنگ نهاوند ـ فتحآنچه همه مورخان قديم در آثار برج. درنورديده بود

شكنى ايرانيان نسبت به نظام و آيين  گرايش ايرانيان به اسالم، نزد برخى از نويسندگان به سست عهدى و پيمان. فرار يزدگرد سوم است



م جامعه طبقاتى ساسانى كه ايرانيان از آن به ستوه آمده بودند، مورد توجه اجدادى تعبير شده است؛ حال آنكه در اين نظريه، ظلم و ست

 . قرار نگرفته است

حكيم ابوالقاسم فردوسى نيز در شاهنامه از قول سرداران ساسانى، حادثه فتح ايران را به افول اختر پادشاهى و به سرآمدن دوران سلطنت 

 عالوه بر اين، آنچه 51.توانست مانع از تحقق آن شود ابر تقدير تاريخى، هيچ نيرويى نمىو اشرافيت و طلوع اختر اسالم تعبير كرده كه بن

 رستم فرخزاد، به نظم آورده، به خوبى راز  بر بيان مضامين مكاتبات ميان سردار لشكر اسالم، سعد بن ابى وقاص، و سپهدار ساسانى،

كند؛ زيرا ازسويى بر تأكيد اسالم به فرو ريختن اركان نظام اشرافى و طبقاتى و  فراگيرى پيام اسالم را در ايران پهناور آن عصر تبيين مى

كند و از سوى ديگر، بر اعتقاد راسخ ساسانيان به حفظ  يكسانى تمام بندگان خدا و اصالت عدل و قسط و برادرى و برابرى انسانها اشاره مى

 . دهد نها با ساير طبقات مردم گواهى مىنظام طبقاتى و امتيازات اشرافى خويش و تفاوت گوهر و تبار آ

تحوالت وسيع اعتقادى و اجتماعى كه در بدو ورود اسالم به ايران روى داد، چنان بديع و عميق بود كه يكباره هرگونه تصور بازگشت به 

 ايران عهد ساسانى را به نظام كهن، ناگهان فرو ريخت و همزمان با آن، لغو كليه امتيازات طبقاتى كه جامعه. گذشته را منتفى ساخت

. وران و عامه مردم تقسيم كرده بود، همگان را در برابر قانون الهى اسالم يكسان انگاشت  سپاهيان، و دهگانان، پيشه شاهزادگان، روحانيان،

 پرجمعيت ساسانى خاندان. هاى اشرافى و فقير از ميان رفت و شكل طبقاتى شهر و نحوه شهرسازى بكلى دگرگون شد در شهرها نيز محله

كه قرنها به عنوان طبقه عاليه به مصرف سود حاصل از دسترنج ديگران خو كرده بودند، بدين سبب در انجام مشاغل توليدى و خدماتى 

  52.پرورى ناشى از ناز و نعمت اشرافى، حتى از تأمين زندگى روزمره خود بازمانده بودند  به دليل تن مهارتى نداشتند و نيز،

زوال اشرافيت بنى ساسان، روستازادگانى دانشمند و بلند همت ظهور كردند كه در آسمان تاريخ ايران پس از اسالم، چون ستارگانى مقارن 

 . تابناك درخشيدند و فروغ آنها حتى از پهنه اين مرز و بوم و محدوده آن عصر نيز فراتر رفت و وسعتى جهانى و استمرارى جاودان يافت

كه از نقاط دوردست اخذ شده بود و آهنگى خوش داشت و هيچكس از حق آموزش يا فراگيرى آن برخوردار نبود ـ زبان زبان ويژه دربار 

اين زبان به سبب . طبقه عموميت يافت و رفته رفته جايگزين زبان پهلوى ساسانى شد اى بى درى ـ مانند ديگر امتيازات اشرافى، در جامعه

همين زبان غنى، ايران پس از . ترين ادبيات جهان پيوندى عميق يافت ربى درآميخت و با يكى از غنىتماس نزديك با اسالم، با زبان ع

شود، بلكه يكى از  ترين ادبيات تاريخ قرار داد كه نه تنها نقطه اوج ادبيات قوم ايرانى شناخته مى اسالم را جايگاه ظهور يكى از درخشان

 . آيد هاى رفيع ادبيات جهان به شمار مى قله

اى ادبيات اسالمى، حامل معارف و معانى فلسفى، كالمى، عرفانى و اخالقى اسالمى بوده است و به منزله زبان  ادبيات ايران به عنوان گونه

هنوز هم پس از گذشت بيش . اى داشت دوم عالم اسالم، در آسياى صغير و آسياى ميانه و هند و هندوچين و چين و خاور دور جايگاه ويژه

گيرند و رو به قبله و با ترتيب خاصى به قرائت متون   مسلمانان هند و پاكستان وضو مى ر سال از شكوفايى ادبيات ايران اسالمى،از هزا

» حضرت«در آسياى مركزى، جمله ستارگان ادبيات درى را از اولياء دين محسوب كرده و آنان را با قلب . پردازند منظوم و منثور فارسى مى



 . هاى مساجد چين و هند مزين به اشعار فارسى است تيبهك. برند نام مى

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

 . اى در ايران اسالمى روى داد بقهسا بود، شكوفايى علمى كامالً بى) ص(كه مورد تأكيد فراوان پيامبر اسالم» كسب علم«وجوب 

در زمينه علوم قرآنى، . اين شكوفايى در حول محور علوم و معارف دينى نيز روى داد و اندك اندك به ديگر علوم و فنون تسرى يافت

: ند، ايرانى بودندشد كوشش ايرانيان به آنجا رسيد كه چهار تن از قاريان هفتگانه مشهور قرآن كه همگى مآخذ قرائت مسلمين محسوب مى

و تابعين و شاگردان مستقيم با با واسطه آنها، ) ص(در تفسير قران مجيد نيز گذشته از صحابه پيامبر اكرم. عاصم، نافع، ابن كثير و نسائى

گرى نيز كه مفسران بزرگ دي. اند سه نفر از مشاهير يعنى مقاتل بن سليمان، سليمان بن مهران اعمش، يحيى بن زياد فراء، ايرانى بوده

كردند، از ميان ايران برخاستند و در آن ميان نام كسانى چون ابوحمزه ثمالى، ابوبصير  كسب فيض مى) ع(مستقيماً از محضر ائمه معصومين

يونس بن عبدالرحمن، حسين بن سعيد اهوازى، على بن مهزيار اهوازى، محمد بن خالد برتسى قمى، فضل بن شاذان نيشابورى  اسدى، 

 . تر از ديگران استچشمگير

تفسير على بن ابراهيم قمى، تفسير عباشى از : ديگر مفسران بزرگ ايرانى كه به مذهب تشيع معتقد بودند، تفاسير گرانقدرى پديد آوردند

ى از  التبيان از شيخ طوسى، مجمع البيان ازفضل بن حسن طبرسى، تفسير ابوالفتوح رازى، تفسير صاف محمد بن مسعود عياشى سمرقندى،

اهللا كاشانى، تفسير سيد عبداهللا شُبر، تفسير البرهان   تفسير منهج الصادقين از مال فتح مال محسن فيض كاشانى، تفسير سيد حيدر آملى،

 . از سيد هاشيم بحرانى، مشهورتر از ديگران هستند

 محمود بن عمر  آن ميان محمد بن جرير طبرى،اى در حوزه تفسير قرآن، جاودانه شدند كه از  در مذهب تسنن نيز ايرانيان بلندآوازه

 . آورترند  نظام نيشابورى، رشيدالدين ميبدى، قاضى بيضاوى نام زمخشرى، امام فخر رازى،

ـّه«در قلمرو علم حديث نيز ايرانيان بر ديگر اقوام اسالمى پيشى گرفتند، به طورى كه همه مؤلفان  شش كتاب عمده اهل » صحاح ست

مسلم بن حجاج نيشابورى، محمد بن اسماعيل بخارى، ترمذى، ابوعبدالرحمن نسائى، ابوداوود سجستانى و : انى بودندسنت در حديث، اير

محمد بن يعقوب كلينى، شيخ : ، چهار كتاب اصلى حديث در شيعه نيز ايرانى بودند»كتب اربعه«همچنين همه مؤلفان . ابن ماجه قزوينى

 صدوق قمى، شيخ طوسى 

 سالّر ديلمى، ابن حمزه طوسى و از  يعه نيز بجز اصحاب ائمه معصومين كه ذكر آنها در تاريخ به تفصيل آمده است،در قلمرو فقه ش

 بهاءالدين اصفهانى، وحيد بهبهانى، سيد مهدى  مقدس اردبيلى، محقق سبزوارى، محقق خوانسارى، آقا جمال خوانسارى،: معاصران

چنانكه در حوزه فقه اهل سنت نيز . رازى، آخوند خراسانى و ميرزا حسين نائينى نامورندبحرالعلوم، شيخ مرتضى انصارى، ميرزاى شي

 .ابوحنيفه پيشواى مذهب حنفى، ليث بن سعد اصفهانى، عبداهللا بن مبارك مروزى شهرت عام دارند

�

، را براى »نهضت شعوبيه«د و آثار متعددى در طعن عرب نوشتند، و با آنكه برخى از ايرانيان بعدها، به ويژه در قرون اوليه خالفت عباسى، به هجو اعراب پرداختن

با اينهمه ايرانيان به زبان عربى به عنوان زبان قرآن و دين مقدس خود ـ نه به منزله زبان محاوره و مادرى . اميه پديد آوردند خرد كردن روحيه اعراب هوادار بنى



نحو ولغت و معانى و بيان زبان عربى و استخراج قواعد و تدوين آنها چندان مؤثر بوده كه آسمان ادبيات عرب پر خويش ـ با احترام نگريستند و ثمره تالش آنها در 

يونس بن : اند آوران از عمده مشاهير ايرانى در تحقيقات و آفرينشهاى ادبيات عرب، به عنوان زبان قرآن، به شمار آمده اين نام. از ستارگان تابناك ايرانى است

 فراء، ابن االنبارى، ابواسحاق زجاج، ابوعلى فارسى، عبدالقاهر جرجانى،   على بن حمزه كسائى، بوعبيده معمر بن المثنّى، سعدان بن مبارك، سيبويه، اخفش،حبيب، ا

 بن حسن سيرافى، ابوبكر خنف احمر، ابوحاتم سيستانى، ابن سكّيت اهوازى، ابن قتيبه دينورى، ابوبكر خياط سمرقندى، حسين بن عبداهللا سيرافى، يوسف

الدين شيرازى،  خوارزمى، ابن خالويه همدانى، ابومسلم اصفهانى، محمد بن عمران مرزبانى، صاحب بن عباد طالقانى، ميدانى نيشابورى، سكّاكى خوارزى، قطب

 . تفتازانى، ميرسيد شريف جرجانى، جوهرى نيشابورى، راغب اصفهانى، فيروزآبادى

اند، از آن  تا قرن نهم هجرى فراوان بوده) ع(متكلمان ايرانى شيعى از عصر ائمه معصومين . رانيان هم در علم كالم و هم در فلسفه درخشش خاص داشتنددر علوم عقلى نيز اي

سنگردى، ابوعلى مسكويه، خواجه هشام بن سالم جوزجانى، فضل بن سهل نوبخت، فضل بن شاذان نيشابورى، محمد بن عبداهللا جرجانى، ابن قبه رازى، ابوالحسن سو: جمله 

، )نظّام(ابراهيم بن سيار : ترين آنان تا قرن ششم از اين قرارند اى برخاستند كه مهم در ميان متكلمان اهل تسنن نيز ايرانيان بلندآوازه.  مال عبدالرزاق الهيجى نصير طوسى،

م كعبى بلخى، ابوعلى جبائى، ابوهاشم جبائى، ابومنصور ماتريدى، ابن فورك اصفهانى، ابواسحق عمرو بن عبيد، احمد بن يحيى بن اسحاق راوندى، ابن المنجم، ابوالقاس

 . اسفراينى، ابواسحق شيرازى، امام الحرمين جوينى، امام محمد غزالى، فخرالدين رازى، محمد شهرستانى

 سريانى، سنسكريت،  ه طول انجاميد، هزاران كتاب علمى، فنى و حكمى از زبانهاى يونانى،ب.  ق375 تا 125در نهضت ترجمه كتب غيرعربى كه به مدت دويست و پنجاه سال از 

ابن مقفع، ابوسهل : برخى از مترجمان نامدار اين عهد از خاندانهاى ايرانى بودند كه به ترجمه پرداختند، از جمله مشهورترين آنها. پهلوى و چند زبان ديگر به عربى ترجمه شد

 جبله بن سالم، اسحق بن يزيد، محمد بن جهم برمكى، هشام بن القاسم، موسى بن  سن بن موسى نوبختى، موسى بن خالد، يوسف بن خالد، حسن بن سهل،فضل بن نوبخت، ح

 .  بن علىعيسى الكسروى، زاوديه بن شاهويه اصفهانى، محمد بن بهرام اصفهانى، بهرام بن مردانشاه، عمروبن الفرخان، صالح بن عبدالرحمان، عبداهللا

 بسيارى از ايرانيان در فهم و تطبيق فلسفه با اصول و مبانى اعتقادى اسالم كوشش فراوان مبذول داشتند و سرانجام مكاتبى پديد آوردند كه فلسفه  با ترجمه آثار فلسفى،

توان نام  رين رجال فلسفه اسالمى كه از ايران برخاستند اين كسان را مىاز زمره مشهورت. يونانى را به حكمت عقلى پذيرفتنى در عالم اسالم، تبديل كرد و توسعه وغنا بخشيد

ابوزيد بلخى، ابومعشر بلخى، ابوالعباس سرخسى، ابواسحق قويرى، ابويحيى مرزوى، ابوالعباس ايرانشهرى، محمد بن زكرياى رازى، ابونصر فارابى، ابوالحسن على زنجانى، : برد

ابوسليمان محمد سجستانى، ابوالحسن عامرى نيشابورى، ابوالخير حسن بن سوار، ابو عبداهللا ناتلى، ابوريحان   رازى، ابوالوفاء بوزجانى،ابواحمد مهرجانى عوفى، ابن مسكويه

 عمر بن  رى، ابوالعباس لوكرى مروى، ابوالحسن انبا  ابوعلى سينا، ابوعبداهللا فقيه معصومى، ابوالحسن بهمنيار مرزبان، ابوعبيد عبدالواحد جوزجانى، ابن زيله اصفهانى، بيرونى،

الدين ابوالفتوح گيالنى، صدرالدين ابوعلى سرخسى، مجدالدين جيلى، ابن سهالن  الدين منحمد ايالقى، محمد بن ابى طاهر طبسى، افضل ابراهيم خيامى نيشابورى، شرف

، فريدالدين داماد نيشابورى، )باباافضل(الدين ترقى كاشانى  ، افضل)شيخ اشراق (الدين سهرودى ساوجى، ابن الصالح، محمد بن عبدالسالم انصارى ماردينى، شيخ شهاب

الدين قاضى عضدالدين ايجى، مالسعد تفتازانى، ميرسعيد  الدين كاتبى قزوينى، ابن ميثم بحرانى، قطب اشرالدين ابهرى، نجم الدين خسروشاهى، خواجه نصيرالدين طوسى، شمس

الدين  الدين دوانى، مالعلى قوشچى، غياث الدين كربالى، صدرالدين دشتكى، جالل  قوام ، سعدالدين دوانى،)بقال(نارى، خواجه حسن شاه الدين گوشك شريف جرجانى، محى

الدين محمد بن  مسالدين محمود شيرازى، مالحسين الهى اردبيلى، مال عبداهللا يزدى، فاضل باغنوى، ش الدين ميبدى يزدى، جمال منصور دشتكى، محمد نيريزى، قاضى كمال

، )مالصدرا(، ميرزا رفيعا نائينى، محمد بن ابراهيم شيرازى )ميرفندرسكى(، ميرابوالقاسم فندرسكى )ميرداماد(الدين تركه، ميرمحمد باقر داماد  خفرى شيرازى، افضل

غالباً عالوه بر فلسفه، در كالم، فقه، رياضيات، طب و نجوم و موسيقى اين گروه كه تعدادى از حكماى ايرانى تا اواسط دوره صفويه هستند، ). مالشمس(الدين گيالنى  شمس

 .توان مالحظه كرد همين كيفيت را در سلسله حكماى بعد از آنها نيز مى. اند اند و تقريباً با چند استثناء صاحب آثار دينى معقول به شمار آمده سرآمد بوده



آورند و از اهم در معارف ذوقى و شهودى نيز كه حوزه عرفان و تصوف را در عالم اسالم پديد آورده است، رجال ايرانى مشهورى نام

لخى، معروف بن فيروز كرخى، بايزيدحسن بصرى، ابراهيم ادهم بلخى، شقيق ب: شماريم آن بزرگان مكاتب گوناگون، اينان را برمى

، سهل بن عبداهللا تسترى، حسين بن منظور حالج، ابوبكر شبلى، ابوعلى رودبارى، ابونصرسراج)نهاوندى(بسطامى، جنيد بغدادى 

ابورى،ابوسعيد ابوالخير، ابوعلى دقاق نيش  ابوالفضل سرخسى، ابوعبداهللا رودبارى، ابوطالب مكى، شيخ ابوالحسن خرقانى، طوسى،

ابوالحسين هجويرى، خواجه عبداهللا انصارى، امام محمد غزالى، احمد غزالى، عين القضاة همدانى، سنايى غزنوى، احمد جامى،

ـْلى شيرازى، نجم عبدالقادر گيالنى،  الدين سهروردى، الدين كبراى خوارزمى، عطار نيشابورى، شيخ شهاب  شيخ روزبهان بق

الدين محمد  شمس الدين سعدى شيرازى، عالءالدوله سمنانى،  مصلح ، فخرالدين عراقى همدانى،)وىموس(الدين محمد بلخى  جالل

الدين محمد الهيجى نوربخشى، الدين على تركه اصفهانى، شيخ محمود شبسترى، شمس اهللا ولى، صائن حافظ شيرازى، شاه نعمت

 .عبدالرحمن جامى
 

از آنجا كه اسالم، توحيد حقيقى را عين تنزيه ذات اقدس . ه نيز حضور دين موجب تحولى عميق و گشايش بابى جديد شد در هنرهاى مستظرف گذشته از ذوقيات نظرى،

وايتى از سازى مادى ـ آنگونه كه در هنر مغرب زمين روى داد ـ به سوى تجريد معطوف شد و ر داند، لذا هنر متعالى اسالمى نيز با پرهيز از شبيه پروردگار از هرگونه تشبيه مى

هنر اسالمى در شعر وموسيقى و در . اى در برابر ملكوت تلقى شد و انوار جمال مطلق الهى را منعكس كرد جهان آفرينش به دست داد كه هر شيئى و امرى به منزله آيينه

 . شود ىبخش است و او را از عالم مادى به جهان مينوى و معنوى رهنمون م معمارى و نگارگرى براى هر مخاطبى تعالى

ترين نمونه معمارى در مساجد اسالمى و تسرى معمارى  ترين مرتبه نگارگرى با قرآن مجيد، عالى نشينى تذهيب به عنوان عالى تناسبات رمزى و عناوين دينى در نگارگرى، هم

همچنين . شود بيمارستانها، يا اماكن خصوصى ـ كه منازل افراد محسوب مىمسجد به تمام بناهاى اسالمى ـ اعم از بازار، پل، حمام و اماكن مسكونى عمومى مانند كاروانسراها و 

دهد و نظر را از خاك به آسمان  نواى موسيقى مقامى كه درعناوين متعدد خود آشكارا صبغه مذهبى دارد، گواه اين معناست كه هنرى ديگر، ساحتى ديگر فراروى بشر قرار مى

 .كشد مى

هر چند حمله مغول و سپس تاتار امرى سياسى و نظامى است، ولى مقارنت آن . يكى پيش از حمله مغول و ديگرى پس ازآن: در ايران روى داداينهمه تحول در دو مقطع اساسى 

 بسيار پررنگ با گسترش تشيع در ايران و نهضتهاى شيسعى سربداران، مرعشيان و حروفيه و سپس استقرار صفويان بر سراسر خاك ايران، وجه مذهبى تحوالت تاريخى را

 . كند مى

) ص(اند و عموم ايرانيان نيز خود را از محبان خاندان پيامبر نشين بوده با آنكه تشيع از آغاز درايران حضور داشت و مناطقى چون شوشتر، قم، كاشان، رى و سبزوار آشكار شيعه

 به تحريك خلفاى بنى عباس ـ تشيع عمدتاً به گونه زيرزمينى به حيات  س سلجوقيان ـاند، ولى به دليل تعصب سخت غزنويان، به ويژه سلطان محمود و سپ داشته محسوب مى

اى از تشيع مثالً  هاى سركوب شده قرار گرفت البته قيام علويان در طبرستان و آنچه به صورت بروز نشانه» تقيه«زير پوشش ) ع(خود ادامه داد و تحت تعليم ائمه معصومين

اى از مقوله حادثه عظيمى بود كه از دوران صفويه تا زمان حاضر را رقم زده  كشتن حسنك وزير، سوزاندن كتابخانه عظيم رى روى داد شمهمهجور ساختن فردوسى طوسى، 

خواجه . گرفتعالوه بر نهضتهاى سياسى ضدمغول، نهضت علم شيعه نيز در ايران اوج . با حمله مغول و فروپاشى نظامهاى پيشين، براى شيعه مجالى به دست آمد. است

 . نصيرالدين طوسى به مقام وزارت هالكو رسيد و شهر مراغه را به بزرگترين مركز علمى و دينى وقت تبديل كرد

رالمؤمنين امي» واليت«با » متصوفه«هاى گوناگون  در آغاز همين نهضت فراگيرى تشيع بود كه سلسله. غازان خان و سپس سلطان محمد خدابنده اسالم آورد و به شيعه گرويدند



هر چند قيامهاى ضد سلطه سربداران، مرعشيان و . ـ رشته اصلى تسلسل همگى آنها ـ در جانبدارى از تشيع جسارت ورزيدند و حتى برخى سخت پايدارى كردند) ع(على

الدين اردبيلى و قيام نواده  فه سلسله شيخ صفىهاى متصوفه شيعى مذهب انجام يافته بود، ولى كمال آن در نهضت متصو مشعشيان و حروفيان نيز به همت همين سلسله

 . سيزده ساله او ـ شاه اسماعيل صفوى ـ ظاهر شد

زيرا همانگونه كه پيش از . توان ايران اسالمى و تاريخ فرهنگ و تمدن اين مرز و بوم پس از استقرار اسالم مقايسه كرد پيدايش صفويه و ايران عهد صفوى به بعد را تا حدودى مى

جاهدان مسلمان، دلزدگى از آيين مندرس و روى آوردن به اديان جديد بودايى و مسيحى و ظهور فرقههاى زروانى و مزدكى و رواج مانويت، موجب آمادگى ذهنى جامعه ورود م

اينها . مت خلفا و حكام قرار داشت، مؤثر بودبراى پذيرش آيين جديد بود، در ايران ماقبل عصر صفوى نيز سرخوردگى از دستگاه رسمى روحانيت اهل تسنن كه كامالً در خد

در برابر يورش مغول و تاتار كه به نابودى حرث و نسل و ميراث » اهللا سالطين ظل«شناختند، و ضعف و زبونى كامل اولياء امور و  مسلمانان مى» ابواالمر«و » اميرالمؤمنين«خلفا را 

يعيان انقالبى ـ از فعاليتهاى فداييان اسماعيلى گرفته تا جنبشهاى گسترده شيعيان دوازده امامى سربدار و مرعشى ـ تاريخى ايرانيان انجاميد، با توجه به حركت متقابل ش

 . زمينه و موقعيتى مناسب پديد آورد

رسد و حكايت از   مقايسه به نظر مىآساى فرهنگ و هنر و علوم و ايران صدر اسالم قابل ظهور فرهنگ و هنر و علم و حكمت شكوفاى شيعى دردوران صفويه با درخشش برق

عالمان و حكيمان و عارفان و اديبان و هنرمندان برجسته شيعى در عصر صفوى، كه ازطبقات . ايمان عميقى دارد كه در ضمير مستعد مردم ريشه دوانيده و به بار نشسته بود

چنين بوده است كه در همراهى و نزديكى نام اسالم و ايران، زبان فارسى، زبان دوم عالم . سانيدندگوناگون اجتماعى برخاسته بودند، سير اين معارف را در تاريخ تشيع به اوج ر

 . ها بوده و همچنان هستند اسالم شد و از خاور دور تا بوسنى و هرزگوين، شارحان متون نظم و نثر فارسى، علماى دينى آن خطه
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 ستاره شهر بود با داد و مهر 

 همى گفت كاين رزم را روى نيست
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