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 ایران وجهان باستان   :1تاریخ

 مشهدمقدش-مریضه نوریانتهیه کننده:

Tarikheman3 
 14درس

 آریایی کهن باورهای

 : اعتقادات اولیه آریاییها

 ایران به مهاجر آریایی توسط اقوام )مرگیب( امَََرتا و )سرور( اهَورَه ،)خدایگان/خدا( بغَ تحت عنوانمتعدد  پرستش خدایان

 حیوانات با هدف. قربانی کردن ه هاوشتگ نسن و اوستا مندرجات و کهن اساطیرهند، بر اساس  های آریایی همچون

 خالف بر آریایی باشکوه توسط اقوام . عدم ساخت معابدگوناگون هاییش نیا و سرودهاخواندن  و خدایان خشنودی

قلمروگیتی و  خویش به علت اعتقاد آنان به قدرت مطلق خدا در تمام خدایان برای ،... و یونان النهرین، ایالم،بین مردمان

 آب، مانند عناصرطبیعی خاص . عالوه بر آن مقدس بودن برخی شهر و ناحیه خدایانشان به قدرت و محدود نبودن نفوذ

 خاک نزد آریاییها و آتش

  مُغ، عنوان با توسط افرادی دینی تشریفات و مراسماجرای  روحانیون دینی؛مغان:

 او تعالیم و زرتشت

  باستان ایرانیان میان در زرتشتی دین آور پیام :با عنوانزرتشتظهور
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 در او سرنوشت و زندگانی دربارۀ پراکنده اخبار. وجود  باستان ایران پیامبر این مرگ و تولدّ مکان و زمان دربارۀ اطالععدم 

 پیش وششم هفتم های درقرن زرتشت بر زندگی پژوهشگران در قالب افسانه .نظر بیشتر زرتشیان متون دیگر و اوستا کتاب

 . ازمیالد

   :زرتشت تعالیم

  مزدا اهَوره پرستش و یگانگی :زرتشت تعالیم اساس

 آب ستارگان، و ماه خورشید، زمین، و ها آسمان آفریدگار زرتشت، های آموزه پایۀ بر اهوره مزدااهوره مزدا در آیین زرتشت: 

 . قدرت مطلق اهوره مزدا و تسلط او برهمه موجودات تاریکی و روشنایی هاوگیاهان،

و کمک آنان   )وظایف امشاسپندان(زرتشتی، تعالیم مطابقالهی  بعنوان گروهی ازموجودات مقدس جاودانانامشاپسندان یا وجود 

 جهان امور ادارۀ و آفرینش امر در مزدا اهَورهبه 

 ی وی ازپیروتوسط فرد  خیر و نیکدر نتیجه انتخاب  زرتشت، تعالیم پایۀ بر جهان در بد و نیک مینوی یا نیرو دووجود  

 اهریمندر جمله پیروان  قرار گرفتنشر و بدگزینش  و مزدا اهوره

 .  خود زندگی سرمشقبعنوان  » نیک پندار «، » نیک گفتار «و قراردادن نیک در انتخاب مینوی پیروانش به زرتشتسفارش 

 اعمالِ دربارۀ و داوری در این روز  ؛واپسین وروز آخرت جهان به اعتقاد زرتشت، مهم های آموزه دیگر : از» نیک کردار "

  اهریمن بردۀتبدیل شدن به  و  دوزخ به بدَانافکندن  و خواهند مزدا اهَوره یاران گروه به نیکانپیوستن   .جهان در انسان

 رویۀ بی کشتار و کردن قربانی مانند : گذشته دوران میراث خود بعنوان  جامعۀ در رایج نیایش آداب از برخی با زرتشتمخالفت 

 این مراسم برگزارکنندگاننکوهش  و گاو ویژه به حیوانات

   :اوستا

 زرتشتیان و باستان ایرانیان مقدس کتاباوستا:

 بر هخامنشیان زمان درنگارش یافته ؛ اوستا از ای نسخه از بین رفتن باستانی، های داستان پایۀبرقدیمی ترین نسخه اوستا: 

 بالش نام به اشکانی پادشاهان از یکیتالش  بعد، قرن چند. اسکندر دست به جمشید تخت سوزی آتش براثر ؛گاو پوست

 . ها قرن تا اوستاشفاهی و سینه به سینه  نقلحال، هر به .اوستا گردآوری در جهت یکم

 . اوستایی زبان و خط به ساسانی دوم شاپور زمان در و .م ٤ قرن درنگارش اوستا:

 ساسانیان تا ماد دوران از باستان ایرانیان عقاید و دین

   :ها مادی
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 ایرانی کهن خدایان از برخی مزداو اهوره در پرستش شواهدی؛ تنها وجود  ها مادی دین دربارۀعدم اطالع ما دین ماد: 

 . توسط آنها  میترا همچون

به   .کردن قربانی رسم و وسرودها ها نیایش خواندن جمله از دینی هاینآیی برگزاری . وظایف مغان: مادی روحانیونمغ: 

 دینی باورهای آمیختن در آنان نقش .زرتشتی جامعۀ دینی پیشوایان به و تبدیل آنها تدریج پذیرش دین زرتشت توسط مُغان

 . زرتشت تعالیم با خود کهن

   :هخامنشیان

وجوداطالعات ارزشمند ما از  بازرتشتی  دین از هخامنشیان پیروی خصوص در غیرایرانی و ایرانی برجستۀ پژوهشگراناختالف 

 باستا شهای کاو نیز و هرودت تاریخ ویژه به یونانی های نوشته ها،ه وشتگ نسن بر اساس پارسیان دینی مراسم و آداب باورها،

 نشناسی
بر زرتشتی بودن ایشان اما عدم  شواهدتاریخی، دیگر و هاه نوشتگ سن مندرجات از برخی پایۀ بربرخی پژوهشگران اعتقاد 

 اعتقادشاهان هخامنشی به باورهای کهن ایرانیپذیرش آن توسط برخی دیگر . نظر گروه دوم در 

 حکومت پهناور قلمرو در گوناگون اعتقادات و فرهنگ با متعدد اقوام و هها گرو حضور سیاست مذهبی شاهان هخامنشی:

 . خود حکومت تابع اقوام عقاید و فرهنگو احترام به  هخامنشی پادشاهان هخامنشیان. آزادی دینی مردم توسط 

 و مغلوب، مردمان با بزرگ کورش منشانۀ آزاد رفتارکوروش در برخورد با اقوام تابع حکومتش: مذهبی و سیاسی سیاست 

به  کورش، منشور از سطرهاییاشاره   . جدیدپدیده ای  بعنوان زمان آن در مردمان این رسوم و آداب و دین به او احترام

  . توسط وی بابلِیان بزرگ خدای مردوک، ستایش و نیایشو  ، غارت و خونریزی بدون بابلِ فتح 

 از پس زمان، آن غالب  فرمانروایانِعام مردم و غارت معابد و بی احترامی به خدایان آنها توسط  قتلسیاست معمول زمان: 

 کشوری یا شهر تسخیر

   :اشکانیان و سلوکیان

 بیشترتعلق عدم موفقیت آنان بعلت  اما؛ یونانی باورهای و فرهنگ زبان، در ترویج سلوکی شاهان و مقدونی اسکندر شتال

     .خود نیاکان ورسوم آداب ا،تهسن دین، بر ایرانیان

 همچون ایرانی کهن خدایان مزدا، ه اهور پرستش واشکانیان، سلوکیان دوران دروضعیت دین در دوره سلوکیان و اشکانیان: 

 :اشکانیان دورۀ اواسط در ،یونانیان از تقلید به اشکانی پادشاهان از برخی. ساخت معابدی برای آناهیتا توسط  آناهیتا مهرو

از آن. حتی گردآوری  پشتیبانی یا و دین این به اشکانی پادشاهان از برخی گرایشو زرتشت دین گسترش چشمگیر و نفوذ

خود  سکه های روی آتشدان بر تصویروجود . یکم بالش نام به سلسله این شاهان از یکیمتون پراکنده اوستا به دستور 

 .  زرتشتی کیش به آنان گرایشتوسط شاهان اشکانی و داللت آن بر 
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وزود آن   و مستقل کیشی به آنجا درتبدیل آن  و صغیر درآسیای روم قلمرو به )میترا(مهر ایزد ستایش راهیابی: اشکانی عهد در

 .اروپا به سپس

 هاینسرزمیمردمان  دیگر و ایرانیان. آزادی دینی آزادی سیاست از هخامنشیان همانندحمایت آنان سیاست مذهبی اشکانیان: 

   .خود دینی مراسم انجام و خدایان ستایش در ، اشکانی حکومت فرمانروایی تحتِ

دین یهودی،مسیحی،بودایی، یونانی، زرتشتی، پرستش میترا،آناهیتا و اعتقادات کهن مهمترین ادیان رایج در عهد اشکانی: 

 ایرانی

 آمیزت مسالم همزیستی برای  مناسب زمینۀفراهم شدن  موجب اشکانیان دینی آزادیپیامد تسامح و آزادی مذهبی اشکانیان: 

   .مختلف عقاید و هاندی پیروان

.  مزاحمتی هیچ بدون ایرانساکن  بارانی تیوناندر نتیجه پرستش خدایان یونانی توسط وضعیت یونانیها در حکومت اشکانی: 
   .نشناسی باستا کاوشهای در خدایان این از هاییه مجسّمپیداشدن 

 مناسب پناهگاهو احتساب ایران به عنوان  هخامنشی، دورۀ همچون یهودیانآزادی دینی وضعیت یهودیان در عهد اشکانیان: 

 خود برای

 درقرار داشتن  با وجود اشکانیان قلمرو در مسیح دین پیروان آزادی و امنیت احساس وضعیت مسیحیان در عهد اشکانیان:

  ،  روم حکومت واذیت آزار معرض

 در بودایی مبلغّان تبلیغ اندیشه بودا توسطو ایران در دوره آن در بودایی آیین نفوذوضعیت بوداییان در عهد اشکانیان: 

 از ه ای بار توسط شاهزاد نخستین چینی برای زبان به بودایی بهای چنانکه ترجمه کتا اشکانی حکومت شرقی هاینسرزمی

  چینی، ازمورّخان یکی گزارش براساس اشکانی خاندان

   :ساسانیان

 باستا شواهد ،ه هاوشتگ نسن طریق از ساسانیان، دینی سیاست و ساسانی دورۀ در دین وضعیت دربارۀاطالعات بیشتر ما 

 .فردوسی شاهنامۀ نیز و رومی و مسلمان،یونانی مورّخان آثار برخی زرتشتیان، هایه نام اندرز و دینی بهای کتا ها،ه سک نشناسی،

 توسط حکومت دین این ، بعلت رسمی شدن  ؛ زرتشتی دین تاریخ در ساسانیان دورۀ اهمیتوضعیت دینی ساسانیان: 

 یکدیگر به سیاست و دین گره خوردناقدام، این . نتیجهساسانی

 توسط پادشاهان رسمی دین از کامل پشتیبانی از یک طرف.1:در عرصه سیاسی پیامد رسمی شدن زرتشت در عصر ساسانی

یعنی ایجاد رابطه دوسویه و )  زرتشتی، روحانیانتوسط  ساسانی پادشاهان حاکمیت و قدرتتأیید از طرف دیگر.2ساسانی

 وابستگی هردو به یکدیگر(
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زرتشتی پس  روحانیان قدرت و نفوذ افزایش چشمگیر ،پیامد رسمی شدن زرتشت در عصر ساسانی برای روحانیون زرتشتی: 

 زرتشتی دین یافتن رسمیت و گسترشاز

روحانیون  رأس در موبد موبدان عنوان با برجسته ای قرار داشتن روحانیتشکیالت روحانیون زرتشتی در دوره ساسانی: 

مسئول وظایفی  روحانیان از مراتبی وجود سلسله موبد، موبدان از . پسدربار در بلند یجایگاهبرخورداری وی از ،زرتشتی

 . زرتشتی آموزه های وتعلیم مذهبی آداب و مراسم اجرای ه ها، آتشکد ادارۀ دادرسی، و چون قضاوت

 گیریم تصمی برای ساسانی پادشاهانبرخورداری از مقام مهم در دربار و حتی مشورت نقش موبدان موبد در حکومت ساسانی: 

 موبدان با حکومتی، مهم مسائل در

 

به  موبدان ترجیحزمان، آن تاتحت تأثیر تحوالت دینی این عصر، علت مکتوب نمودن اوستا توسط موبدان در عصرساسانی: 

 در مسیح دین پیشرفت.علت اصلی : در نتیجه  دیگران به شفاهی صورت بهنقل آن  و اوستا کتاب مطالبحافظه سپردن 

 و سند موجبنیاز موبدان به در اختیارداشتن  مختلف، ادیان پیروان میان اعتقادی مباحثات درگرفتن و ساسانی قلمرو

با وجود آن  ؛ شفاهی اوستای کردن مکتوب آنهادر اقدامدر نتیجه   جدل، و بحث مقامموفقیت در  برایاستناد  مدارک قابل

 اوستا. شفاهی نقل بهرغبت آنان بیشتر 

ستایش اهورامزدا توسط  و دراین دین آتش، یکتاپرستی و پرستش اهورامزدا، مقدس بودن عنصراعتقادات دین زرتشت: 

 در)همانگونه که مسلمانان در مقابل قبله به پرستش خدای یکتا می پردازند(. نتیجه آن آتش، برابر در بانیایش زرتشتیان

 ایران وروستاهای شهرها در بسیاری ههای آتشکد ساخت ساسانیان دورۀ

. 2 کشاورزان، مخصوص درخراسان، مهر آذربُرْزین .1آتشکدۀ سه مهمترین آتشکده های بزرگ و باشکوه عصر ساسانی:

 و گتر بزر موبدان، خاصِ فارس، در آذرفرََْنبََْغْ  . 3 شاهان ویژۀ آذربایجان، در آذرگُشْنَسْپْ

 اعتقادی های کتاب تألیف همچنین .  آن بر تفسیرهایی و شرحنوشتن  و پهلوی زبان به اوستا ترجمهساسانیان، عصر در

   .پهلوی زبان به زرتشت تعالیم براساس

 ای دانشنامه دینکرد،. 1 : ها کتاب این ترینِ مفصل و ترین مهم جمله ازمهمترین کتابهای اعتقادی تألیف یافته در عصر ساسانی: 

  بنُدَهِش کتاب.2 زرتشتی عقاید بر مشتمل

 هایندی دیگر پیروانتسامح و عدم تعصب مذهبی زندگی آرام  در نتیجهساسانیان، دورۀ آغاز درسیاست مذهبی ساسانیان: 

 و زرتشتی دین یافتن رسمیت در نتیجهامّا )تأثیر رسمیت یافتن دین زرتشت بر سیاست مذهبی حکومت ساسانی(:؛ مختلف

  مسیحیان و مانویان همچون زرتشتی، غیر ههای گروایجاد مشکالت برای  :موبدان شدن نیرومند

 از هایی آموزه ترکیباز طریق   مانی جدید توسط ایجاد آیین .  مانی آیین پیروان مانویان،وضعیت مانویان در عصر ساسانی: 

  . یکم شاپورتبلیغ این دین توسط مانی با اجازه بودایی، و مسیحی زرتشتی، های دین
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 و مادّی جهان از ، است دنیای نور که متعلق بهرهایی روح به حضور پیامبران قبل از وی برای  مانیاعتقاد اعتقادات مانی: 

)دلیل نگارش  و مختلف های زبانبه  او، پیروان و مانی . نگارش کتابهایی توسطرستگاری به انسان رساندن و  تاریکی

  ،مطالب تفهیم برای استفاده از نقاشی گاهکتاب مصور توسط مانی(:

 . بر اعتقادات زرتشتی عدم تأثیر آن در تغییر دین و باقی ماندن اما؛ شاپور بهو هدیه آن شاپورگان. شامل عقاید مانی کتاب مانی: 

 

 پس مانویان  و مانی نابودی برای آناندر نتیجه افزایش اقدامات   .مانوی آیین با موبدانمخالفت شدید عاقبت مانی: 

 پیروان شکنجه و و اعدام وی مدتی بعد. پس از اعدام مانی تعقیب یکم، بهرام زمان درزندانی شدن مانی  سرانجام ازشاپور،

 . دیگر های سرزمین یا و ساسانی امپراتوری مرزی مناطق بهدر نتیجه فرار آنها  او

 

 

 

 

 

 دیمانا باش

 م.نوریان

 مشهد1دبیرناحیه 


