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 -9استادیار دانشگاه پیام نور اصفهان ،اصفهان ،ایران.

چکیده
با فروپاشی امپراتوری ساسانی ،بسیاری از مبانی نظری اندیشه سیاسی ایران شهری باا ااا
جاادی مواجااه شااد .نظااام فیااری اعاارام مهاااج بااه اای روی بااا ساانت ااای سیاساای و دام
ملکداری ساسانیان سازگاری نداشت .پیشاینه قاومی و قبیلاهای و ایناک ماوزه اای اساالمی،
فر نگ سیاسی اعرام را از خصایصی برخوردار مینمود که نان را از پذیرش مفا ی سیاسای
ایرانیان دور میساخت .اما فتح ایران به دست اعرام و از میان رفتن وحاد سیاسای و ساازمان
دو تی ساسانیان به معنی نابود شدن اندیشه قوام یافته منسج ایرانیان در حاوزه سیاسات و ملاک
داری نبود؛ بلیه این نظام فیری از طریق مبادی فر نگی و با تالش بخ

ای مختلف ماردم در

جریان بود .در این میان ایا ت پارس به جهات نششای کاه در تبیاین و بازتو یاد مفاا ی و مباانی
نظری اندیشه سیاسی ایران شهری ایفا نمود ،ا میتی بسزا دارد و این باه د یام ماوقعیتی باود کاه
سرزمین مزکور در تاریخ و خاطره جمعی ایرانیان داشت .یافته ای این پژو

نشاان ماید ناد

که ماندگاری یین زرتشت ،روحانیت زرتشتی ،اشراف و خاندان اای بازر

پارسای در ایان

بخ

از ایران زمین ،موقعیت ممتازی را برای پویایی و باز فرینی اندیشاه ایرانای بادان بخشاید.

* نویسنده مسؤول

mrkoohkan1352@yahoo.com
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روش پژو

در این تحشیق به صاور توصایفی ا تحلیلای و مبتنای بار معا عاا کتابخاناهای

است.
واژههای کلیدی :ایران شهر ،پارس ،ساسانیان ،اندیشه سیاسی.
مقدمه
«ایران شهر» به عنوان وطن ایرانیان تجلای گااه ارزش اا و رماان اای اقاوام ایرانای اسات.
معا عه در ااراوم جغرافیایی یا فر نگی ایران شاهر مایتواناد ماا را باا مجموعاهای از افیاار،
باور ا ،اندیشه ا و عملیرد ایی مواجه سازد که از اش انداز ای اسعورهای ایان ملات نشا
گرفته و در اعصار تاریخی قوام یافته است .کلیت این نظام فیری به اعتبار محام نجاو و تبلاور
ن با نام «اندیشه ایران شهری» شناخته میشود ،و ی بخشی از ن که شیارا به مبحث سیاسات
و سیاست ورزی میپردازد به «اندیشه سیاسی ایران شهری» تعبیر میگردد .اندیشه ایران شاهری
یک نظام فیری به

بستهای است که دیدگاه ای انسان ایرانی را نسبت به مه عاوا

ساتی

بیان میکند ،در حا ی که اندیشه سیاسی ایاران شاهری صارفا بازتاام د ناده رای ایرانیاان در
حوزه سیاست ،فرمانروایی و ملک داری است .از ایان رو کنیااش در اساعوره اای ایرانای باه
عنوان خاستگاه او یه بروز و با ندگی ن ،موزه ای مزدایی و ظهور اندیشه ای ناوین زرتشاتی
به منز ه اصلی ترین جریان اثرگذار بر این دستگاه فیری و سیر حوادث تاریخی ایاران زماین از
زمانی که با تشییم سلسله ای فرمانروایی نخستین سازمان یابی حیومتی بوجود مد ،ضارور
مییابد .به نظر میرسد که ساختار معلوم فرمانروایی و حاکمیت در ایران باستان ا بتاه باا تییاه
بر قابلیت ای جغرافیایی و تجارم ملک داری منتو به «نظریه شا ی» میگردد کاه باه صاور
اصلی ترین محور اندیشه سیاسی ایران شهری معرح است .این ا گوی حاکمیتی که از ن با ناام
نظام شا ی یا شا نشا ی یاد میشود ،محصول نگرش ا ،باور ا و خواست جمعی ایرانیان اسات
که در طول تاریخ تیامم یافته و به ییی از عناصار ویات سیاسای ایشاان بادل گردیاده اسات.
بنیادی ترین تحو ی که این نظام سیاسی در فرایند تیاملی خاود باا ن مواجاه گشات ،ارتبااطی
است که با نهاد دین و به طور مشخص با موزه ای زرتشتی مییابد .پیوند دین و سیاست رابعه
تنگاتنگی میان این دو مشو ه به وجود ورد که از ن به نظریه مزاد پناداری دیان و شاهریاری
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تعبیر میشود .بدین ترتیب یین زرتشت به منبع عمده تغذیه و پشتوانه نظری نظاام سیاسای بادل
شد و نهاد حاکمیتی

به صور حامی اصالی دیان در ماد .در ایان فرایناد سیاسات سرشاتی

قدسی و ا هی یافته و شاه به عنوان نماینده و کاارگزار ا اورامزدا باا مجموعاهای از بایساته اا و
صفا منحصر به فرد از دیگر حاد جامعه امتیاز ماییاباد .شااه کاه در ر س اماور جامعاه قارار
داشته و مافوق مه طبشا و گروه ای اجتماعی به شمار میرود و وظیفه برقراری نظ  ،عدا ت
و سامان د ی جامعه را برعهده میگیرد؛ ذا نظ سیاسای و اجتمااعی جامعاه ایرانای ساخت باه
کارکرد ای نهاد شا ی بستگی داشت .به طور مسل در عرصه تاریخی نخستین سته اای نظاام
شا ی در ایران را ماد ا بوجود وردند ،و ی این خامنشیان بودند که با ایجااد یاک امپراتاوری
وسیع ،ن را به صور یک نظام جهان داری نوین به جهانیان عرضه کردناد .کااربرد مفاا یمی
اون شاه بزر  ،شاه شا ان و شاه کشور ا در این دوره نشان د نده ا گاویی اسات کاه ایشاان
برای برقراری نظ جهانی در نظر داشتهاناد .باا اساتیالی اسایندر مشادونی و رواج اندیشاه اای
یونانی و ن گاه پیدایی عصر دشخدایی و پراکناده شاا ی در زماان اشایانیان ،دساتگاه فیاری
ایرانی با اا

مواجه گردید .اما با بر مدن ساسانیان روح جدیدی در کا بد نظام شا نشاا ی و

تفیر سیاسی ایرانی دمیده شد .تمرکز سیاسی با پشتوانه دستگاه دینی زرتشاتی ،عصار ساساانیان
را به ییی از مهمتر ین ادوار تاریخ ایران در روناد تیامام اندیشاه سیاسای ایاران شاهری تبادیم
نموده که ا گوی حیومتی بر مده از ن در دوره اسالمی نیز مورد توجه و بازیابی قرار گرفت.
بدین ترتیب با بررسی و معا عه تاریخ ایران در سده ای نخستین اساالمی متوجاه مایشاوی
که گراه با ورود اعرام وحد و ییپاراگی سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی از میاان رفات،
و ی دستگاه فیری ایرانی به د یم دیرینگی و انسجام نظری توانست به حیا خود اداماه داده و
در فرصت مناسب به بازتو ید خود پاردازد .باا ایان وجاود روناد بازیاابی اندیشاه سیاسای ایاران
شهری محدود به میان جغرافیایی خاص ،مشععی مشاخص در تااریخ ایاران دوره اساالمی و یاا
مختص به فرد یا گروه معینی نیست ،بلیه فرایندی است که در بستری جغرافیایی با ناام ایاران و
از مان غازین سال ای فروپاشی شا نشا ی ساسانی شیم گرفته و مه اقشاار و طیاف اا در
ن به ایفای نش

پرداختهاند .ا بته منظور ارائه طریشی که در ن مه عناصر باه یاک انادازه اثار

گذار بوده باشند نیست ،بلیه انان که خوا ی دید ،عواملی ااون وضاعیت جغرافیاایی منااطق،
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حیا تاریخی ،قابلیت ای حفظ پیوند با گذشته باستانی ،اگونگی فتح و ارتباط باا خالفات در
کیفیت نسبی این فرایند مؤثر بودهاند .با معا عه و بررسی در ما یت ار یاک از عوامام ماذکور
میتوان دریافت که موضع جغرافیایی نشاط مختلف ایران در اگاونگی تاداوم و تحاول اندیشاه
ایران شهری نش

بسزایی داشته و به صور یک عنصر محاوری و بنیاادین معارح مای گاردد.

شرایط جغرافیایی ر محم به طرز قابام مالحظاهای مای توانسات در پیادایی حیاا تااریخی و
سیاسی ر منعشه ،امیان حفظ و تداوم پیوند باا باور اای ایاران پای

از اساالم و نیاز کمیات و

کیفیت نتایو مترتب بر فتوحا اعرام دخیم باشد .ساوال اای اساسای کاه در ایان جاا معارح
میشود این است که ایا ت پارس اه نششی در بشا و پایداری نظام فیری ایرانیاان داشاته اسات
اه عناصری از جامعه بی

ترین نش

را بر عهده داشتهاند و بی

ترین بازخورد ن در کادام

دوره از حاکمیت ایران دوره اسالمی بوده است به نظر میرسد ایا ت فارس کاه خامنشایان و
ساسانیان برای قرن ا از ن جا بر ایران زمین و مما ک تابع فرمان میراندند در دوره اسالمی باه
کانونی برای

گرایی عالقمندان به فر نگ و تمدن ایرانی اع از خاندان ی قدی  ،اشاراف،

روحانیون زرتشتی ،فرماند ان نظامی ،دیوان ساالران و د شاناان بلناد مرتباه تبادیم شاد .وجاود
انین شرایعی به این سرزمین امیان داد تا بی

از دیگر نشاط قادر به حفظ و بازتو ید سنت اای

سیاسی ایران باشد.
روییرد نشادانه به تاریخ تحوال اندیشه سیاسی در ایران از سابشه اندانی برخوردار نیسات.
پی

گامان این مسیر پژو

گران غربی ستند که با اوج گارفتن معا عاا ایاران شناسای در

قرن بیست  ،زوایایی از مبانی نظری تاریخ تفیر سیاسی در ایران را مورد تحشیاق و بررسای قارار
دادهاند .در این میان ثار کسانی اون و فگانگ کناو  ،ساموئیم کندی ادی ،رتور کریساتن
سن ،ن مبتون و پاتریشیا کرون از ا میت شایانی برخوردارند .در ایران نیز مهرداد بهار ،فتحاهلل
مجتبایی ،فر نگ رجایی ،حات قادری ،جواد طباطبایی ،محمد رضایی راد و تشی رسات ونادی
پژو

ایی در این رابعه انجام دادهاند .در تحشیق حاضر عالوه بر ت کیاد بار زوایاای تااریخی

موضوع تا جنبه ای نظری ن به خاطر این که نگا ی محلی و منعشهای به مبحث شاده اسات از
نمونه ای پیشین متمایز است.
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ساسانیان و تبلور اندیشه سیاسی ایران شهری
با ظهور شا نشا ی ساسانی ،فر نگ سیاسی ایران داار دگرگونی ژرفی شاد .ایشاان موفاق
شدند بنیان ای نظری اندیشه سیاسی ایران شهری را به نحو اش گیری عملی سازند .پیریازی
یک دستگاه قدرتمند حیومت مرکزی ،تبدیم یین زرتشاتی باه دیان رسامی کشاور و تحشاق
رمان یگانگی دین و دو ت ،تثبیت مشام و جایگاه ا هی پادشاه و ارائه ا گویی کامم از ا زاماا
و کارکرد ای نهااد شاا ی از مهمتارین دساتاورد اای ساساانیان باه شامار مایرود .ا اناین
فرمانروایان ساسانی نش

عمدهای در تیوین ویت ملی با تییه بر عناصار فر نگای ایرانای و از

طریق تبیین مفهوم ایران و ایران شهر ایفا کردند .نو ی در این رابعه مینویسد« :مفهاوم ایاران باه
عنوان یک تفیر سیاسی و مذ بی عمال در قارن ساوم مایالدی پدیادار شاد ،در عهاد ساساانیان
اشاعه یافت و بعد از انشراض امپراتوری نان نیز جاز اصالی میاراث باساتانی گردیاد» (ناو ی،9
 .)983 :9381اینوسترانتسف بر مین باور است و می گوید بر خالف خامنشیان که به فر نگ
سامی تمایم داشتند و یا اشایانیان کاه متا ثر از فر ناگ یوناانی بودناد ،ساساانیان غا باا دیان و
فر نگ ایرانی را ترویو نموده و بر عناصر ایرانی ت کید داشتند (اینوسترانتسف.)1 :9359 ،
موجودیت سیاسی شا نشا ی ساسانی از حاظ تئوریک بر مخا فت با حاکمیات اشایانیان و
باز گرداندن پادشا ی به سامان پی

از ن استوار بود .بر مین اساس تالش میکردند تا کشور

را از سیب دشخدایی ر انیده و یک خدایی را استوار گردانند« .اردشایر پاا از ن کاه بسایار
کارزار و کشاتار باا سار خادایان ایاران شاهر کارد ،اندیشانا

باود کاه مگار از پروردگاار در

سرنوشت من نیست که ایران شهر را به یاک پادشاا ی بشااید ساامان دادن»( .کارناماه اردشایر،
 )218 :9361حمزه اصفهانی تفسیر جاا بی از تاالش اردشایر در ایان راساتا دارد« :اردشایر تااج
شا ی بر سر نهاد و به امور مملیت داری پرداخت ،اما مشاا ده کارد در اطاراف وی پادشاا ان
بسیاری ستند و ر یک را سرزمینی ک ا میت و کواک است و رعایاای ن اا باار سانگین
مخارج حیومت ایشان را بر دوش دارند ،و نیز مالحظه کرد که مردمان این مما ک با اشاترا
در اصم دین ،با ییدیگر اخاتالف دارناد و اناین نتیجاه گرفات کاه اتحااد در دیان جاز از راه
مهربانی و ا فتی که قبال داشتند ،امیان نمیپذیرد»(.حمزه اصفهانی )33-3 :9361 ،ا بتاه پیادایی
1 Gnoli
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تمرکز و وحد در شا نشا ی ساسانی و ارتشای یین زرتشت باه جایگااه دیان رسامی کشاور
زمان بر بود و در ایام پادشا ان بعدی ساسانی تحشق یافت.
در زمینه مذ بی میدانی که اردشیر خود از خانواده شاه – روحانی بر مده بود و پریساتاری
معبد نا یتا را بر عهده داشت .بنابر این او وارث مفهاومی دینای از قادر محساوم مایشاد و
طبیعی مینمود که برای احیای عظمت گذشته ای دور به دین متوسم شود.اقداما او یه او نیاز
در راستای سامان د ی اوضاع دینای کشاور صاور پاذیرفت .بناابر دینیار وی باه ییای از
یربذان به نام تنسر (توسر) فرمان داد تا قععا پراکنده اوستا را جمع وری و به تنظی و تفسیر
ن پردازد ( وکونین .)61 :9312 ،پی گیاری ایان روناد و برخاوردار سااختن یاین زرتشاتی از
نظامی که قادر به رسیدن به جایگاه یگانه دین رسمی کشور باشد را روحانی با نفوذ دیگاری باه
نام کرتیر بر عهده گرفت 9.در نامه تنسر مده است« :بعد از دارا ملو
خوی

ا عوایف ر یک بارای

تشگاه ساخته و ن مه بدعت که بی فرمان شا ان قدی نهادند ،شهنشاه باطم گردانید

و...با مواضع اول نشم فرمود» (نامه تنسر .)68 :9353 ،در داستان تعشیب و گریز اردوان و اردشیر
نیز «فره ی ایزدی» که مان عف و عنایت ویژه ا هی است و به شیم بره(قاو  ،مای ) تجسا
یافته بود به اردشیر می پیوندد و این نشانه روی گردانادن حمایات اای دینای از اردوان و روی
وردن به اردشیر است .در نش

بر جسته ای ساسانی نیز مفهوم دینی قدر پادشا ان به خوبی

نمایان است .دودمان ساسانی که از خعه پارس (اصعخر) که مد

اا تصاور مای شاد پایتخات

کیانیان بوده است ،برخاسته بودند میراث دار مفهومی کهن از دین ،سالعنت و نمااد اای ن اا
بودند .ذا در تصاویر نش

رجب ،نش

رست  ،فیروز باد و بیشاپور ا ورامزدا باه شایم انساانی

تجس یافته است که تاج و افسر شا ی را به اردشیر و شااپور مای بخشاد .بادین ترتیاب اردشایر
قدر نظامی ،اداری و مذ بی را به صور واحد در دسات خاود داشات .وی باا بنیاان قاوانین
جدیاد و اصاالحاتی کاه در ساااختار اداری بوجاود ورد یاین پادشااا ی ناوینی را پای افینااد.
دینوری می نویسد«:اردشیر یین پادشا ان را تیمیم و مراتب و منصاب اا را تعیاین کارد و در
کردار و رفتار خود منتهای دقت را به کاربرد تا جایی که به ر کار کوااک و بازر

 -9برخی تنسر و کرتیر را یک شخص میدانند (.وکونین)933 :9312 ،

شخصاا
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رسیدگی میکرد و ر ایزی را در محلی که مناسب و شایسته ن بود قرار داد و پیمانی کاه باا
نام او معروف است جهت عمم پادشا ان و یین پادشا ی نگاشت» (دینوری.)38-1 :9389 ،
با این وجود تمرکز قدر در یک ساختار حاکمیتی با ریاست عا یاه پادشااه ،ارتشاای یاین
زرتشت به عنوان تنها دین رسمی کشور و پیوند ن با نهاد قدر  ،تثبیت مشروعیت ا های بارای
فرمان روایی و نیز ارائه ی ا گویی جدید از وطن سیاسی و ویت ملی ،ساختار سیاسی ایاران در
عصر ساسانی و در ر س ن نهاد شهریاری را از خصوصیا و کار ویژه ای منحصار باه فاردی
برخوردار ساخت که به صور ممیزه اصلی نظام حاکمیتی در ایران شناخته شده و برای قرن اا
پایدار مانده است.
پارس یکی از کانونهای پایداری اندیشه سیاسی ایران شهری
سشوط مداین در ساال  96جاری «دل ایاران شاهر» را باه تساخیر مهاجماان در ورد و نبارد
نهاوند به سال  22جری نشعه پایانی گذاشت بر حیا سیاسی و تاریخی جهان ایرانی که ریشاه
در اعماق سده ا و زار ا داشت .از این پا شا د ی گونه اقدام ساازمان یافتاه و منساج در
برابر اعرام مهاج نیستی  .ارت

کار مد ساسانی از

به سمت نواحی شرقی تر عشب می نشست .با مر
ملک و دین از

گسیخت و شاه بی دفاع منزل باه منازل
یزدگرد به عنوان نگهبان ایران شهر ،شیرازه

پاشید و به قول بیرونی «از حزن و اندوه نسبت به قتم یزدگرد و برای ت ساف

و تهلف به زوال استشالل ایاران باود کاه ایرانیاان مار

وی را مباد تااریخ خاود قارار دادناد»

(بیرونی .)51 :9363 ،مهاجمان با خود یینی نو با نام اسالم به مراه ورده بودند که در بسیاری
از زمینه ا مبانی فیری ایرانی را تحت ت ثیر قرار مای داد و بار ماین پایاه فصام جدیادی را در
تاریخ ایران پی ریزی کرد که با نام تاریخ ایران بعد از اسالم شناخته شاده اسات .ایان مشعاع از
تاریخ ایران با خصوصیا و ویژگی ای مبتنی بر فر نگ عربی و موزه اای اساالمی در برابار
دنیای باستانی ایران فهمیده شد.
این که عصر دوم حیا تاریخی ایران تا اه حد وام دار دوره نخست اسات محام مناقشاه
بسیاری بوده است .مبتون ضمن ت یید نوعی تداوم بنیاادی ،ساشوط سلساله ساساانی را غاازگر
نظام نوینی در ایران می داند که پذیرش دین اسالم از سوی ایرانیان خط تمایز اصلی را میان دو
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دوره ترسی می کند ( مبتون .)1-8 :9312 ،اما فرای میان دو دوره ی تاریخ ایاران پای
از اسالم یک ارتباط و به

و پاا

پیوستگی متشیلی میبیند که تا قرن سوم جری تداوم داشته و بار

این باور است که فتوحا تازیان را نباید پایان دوره ی باستانی ایران تلشی کارد (فارای:9363 ،
 .)98-21واقعیت این است که فرایند تداوم و تحاول اندیشاه ایرانای در دوره ی اساالمی اماری
کامال نسبی و بسته به زمان و میان و در حوزه ای مختلف سیاسی ،اجتماعی ،فر نگای و اداری
متفاو بوده است .به طور مسال عاواملی ااون وضاعیت جغرافیاایی منااطق ،حیاا تااریخی،
قابلیت ای حفظ پیوند با گذشته باستانی ،اگونگی فتح و ارتباط با خالفات مگای در کیفیات
نسبی این فرایند مؤثر بودهاند .از این رو با در نظر گرفتن موارد فوق اناد کاانون عمادهای کاه
قابلیت بیشتری نسبت به سایر مناطق برای حفظ و تداوم بنیان ای اندیشاه سیاسای ایاران شاهری
داشتهاند را میتوان بازشناخت که ییی از مهمترین نهاا ایا ات پاارس اسات .پاارس باه جهات
نششی که در تبیین و بازتو ید مفاا ی و مباانی نظاری اندیشاه سیاسای ایاران شاهری ایفاا نماود،
ا میتی بسزا دارد و این به جهت موقعیتی باود کاه ایان سارزمین در تااریخ و خااطره ی جمعای
ایرانیان داشت .مؤ ف حدود ا عا در مورد این ناحیه مای نویساد«:ناحیتیسات کای مشارق وی
ناحیاات کرمااان اساات و جنااوم وی دریااای اعظا و مغاارم رود طابساات کاای میااان پااارس و
خوزستان بگذرد و بعجی از حدود سپا انست و شمال وی بیابان پارس است از کرگا کاوه و
اندروی شهر ای بسیارست و مردمانی بسیارند و ناحیتی است بادان و تاوانگر و باا نعمات اای
گوناگون و جاای بازرگاناان و انادر وی کو هاا و رود اسات و مساتشر خساروان باوده اسات»
(حدود ا عا  .)931 :9331 ،پاارس از دیرگااه و از عهاد اسااطیری و کیاانی ماواره از مراکاز
عمده پاشا ی و فرمان روایی به شمار می رفته است ،انان که مسعودی می گویاد«:اقامات گااه
کیومرث استخر پارس بود» (مسعودی .)82 :9365 ،فظ پاارس گاا ی باه مفهاوم کلیات ایاران
استعمال و در مواقعی نیز به معنی بخشی از ایران تصاور شاده اسات .در شاا نامه وقتای ناوذر از
افراسیام شیست می خورد به فرزنادان خاود طا وس و گساته فرماان مای د اد تاا باه پاارس
عزیمت و در ن جا به پاسداری از ایران و خاندان شا ی بپردازند .در این جا «پارس» بخشای از
ایران است و معنی عام ایران را ندارد:
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شما را سوی پارس باید شدن

شبستان بیاوردن و مدن
(فردوسی)213 ،9 :9313 ،

سپاه افراسیام که به پارس اعزام میشوند به سختی شیست میخورند و به نظر مایرساد از
این پا پاارس قرارگااه پادشاا ی ایاران شاده باشاد .باه روایات دیناوری «زام»(زو) از ماین
سرزمین پارس ظهور کرده ،پا از خلع افراسیام خاود را پادشااه مایخواناد و از ایان پاا در
عهد کیانیان مشر حیومت پادشا ان کیانی میشود (رساتگار فساایی .)231-2 :9389 ،فردوسای
نیز روایت میکند که پا از پیروزی کی قباد بر افراسیام و پیمان مصا حهای که با او مایبنادد
به پارس روانه میشود ،ارا که استخر نشستنگاه کیان بوده است:
از ن جا سوی پارس اندر کشید

که در پارس بد گنو ا را کلید

نشستنگه ن گه به استخر بود

کیان را بدان جایگه فخر بود
(فردوسی)239 ،9 :9313 ،

منابع دوره اسالمی مگی بر این که شهر استخر از قدی مستشر خسروان بوده اسات ،ت کیاد
دارند و حتی در مواردی ن را با روایت ای اسالمی در میختاهاناد .جیحاانی در اشایال ا عاا
میگوید« :شهریست میانه و فراخی ن اندازه میلی باشد و ن قدی ترین شهر است از فارس و
معروف ترین ن ،زیرا که پادشا ان قدی در نجا نشستهاند .و روایت می کنند که سالیمان (ع)
از طبریه بامداد بیرون مدی و شبانگاه به اصاعخر مادی و بادان جاا مسجدیسات معاروف باه
سلیمان( » ...جیحانی.)995 :9368 ،
در دوران تاریخی نیز شا نشا ان خامنشی که موفاق باه ایجااد نخساتین امپراتاوری جهاانی
شدند از مین سرزمین برخاسته و در ن بسیاری از میراث گرانبهای خود اون شهر ا ،کاخ ا،
بنا ا ،کتیبه ا ،نش

برجسته ا و قبور را که میتوانست ا گویی برای ینادگان باشاد باه یادگاار

گذاشتند .در عصر اشیانی گراه پارس ا میت خود را از حیث مرکزیت سیاسی از دسات داد،
و ی مواره به صور ایا تی ممتاز که حی راناان محلای ن از امتیاازا ویاژه ای برخاوردار
بودند ،باقی ماند .اردشیر بابیان بنیان گذار شا نشا ی ساسانی که در شهر استخر پریساتار معباد
نا یتا بود ،باا عصار دشاخدایی اشایانیان باه مخا فات برخاسات .وی باا برپاایی یاک دساتگاه
قدرتمند حیومت مرکزی ،ارتشای یین زرتشات باه دیان رسامی کشاور و تبیاین واژه ایاران و
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ایران شهر به عنوان مفهوم سیاسی و فر نگی ،توانست ویتی جدید برای ایرانیان پدید ورد که
به نحوی با پارس در پیوند بود .سیاست اردشیر و جانشینان

سبب شد تا پاارس باه کاانون ا

گرایی نیرو ای مختلف جامعه اع از خانواده سلعنتی ،خاندان اای قادی  ،اشاراف ،روحاانیون
زرتشااتی ،فرماناد ان نظااامی ،دیااوان ساااالران و د شانااان بلنااد مرتبااه تباادیم شااود .تجمااع ایاان
گروه ای انسانی در مرکز سیاسی ا فر نگی شا نشا ان ساسانی ،ن را به منش تو یاد اندیشاه و
باور ای ایرانی بدل کرد .از بعد مذ بی نیز پارس ییای از قعاب اای یاین زرتشاتی محساوم
شده و تشیده کاریان که ت

پادشاا ان را نگهاداری مای کارد در ن قارار داشات .وجاود

انین شرایعی به این سرزمین امیان داد تا در دوره اسالمی نیز بی

از دیگر نشاط قادر به حفاظ

و بازتو ید سنت ای دینی باشد و احساسا ملی را بازتام د د .ابن حوقم کاه در قارن اهاارم
میزیسته ،در این باره مینویسد« :و زرتشتیان در فاارس بیشاتر از نشااط دیگار ساتند ،زیارا کاه
مرکز فرمان روایی و ادیان و کتام ا و تشیده ای نان در نجاست و در زمان ماا نیاز ماردم
وارث مان امور ستند» (ابن حوقم.)51 :9366 ،
منابع تاریخی و جغرافیایی دوره اسالمی گوشه ایی از این توانایی را به تصویر کشیده و نشان
مید ند که حتی تا قرون پنج و شش
ایاال

جری نیز کانون تداوم اندیشه ایران شهری در این

پا برجا بودهاند .وجود قلعه ای مستحی و غیر قابم نفوذ که در منابع جغرافیایی به ن

اشاره شده است ،این روند را تسهیم میکرد .ابن حوقم میگوید«:بیشتر شهر ای فارس دارای
قلعه ا ی محی و حصار ایی استوار و بلند است که ی مشتدری از راه قهر و غلبه نها را
نتوانسته به تصرف در ورد .در فارس بی

از پنو زار قلعه تنها در کوه ا وجود دارند که به

شهر نزدیک نیستند» (ابن حوقم.)39 :9366 ،
ثار معماری و سنگ نگاره ای خامنشی و ساسانی در سراسر پاارس ،تصاویری دل انگیاز
از شیوه و عظمت گذشته باستانی به بیندگان عرضه می کرد و موجاب حیار
مؤ ف حدود ا عا در مورد استخر مینویسد ...«:و اندر وی بنا ا و نش

ن اا مایشاد.

ا و صور

ای قادی

است و او را نواحی بسیارست و اندر وی بنا اسات عجیاب کای ن را مزگات سالیمان خوانناد
و »...وی مچنین در خصوص بیشاپور میگویاد« :شهریسات تاوانگر و از گارد وی ییای بااره
است ،شاپور خسارو کارده اسات و انادر وی دو تشایده اسات کاه ن را زیاار کنناد و باه
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نزدیک وی کو ی ست که بر ن کوه صور

ر ملیی و موبدی و مرزباانی کاه پای

از وی

بوده است نگاشته است و سرگذشت ای ایشان بر ن جای نبشته اسات» (حادود ا عاا :9331 ،
 .)939-3وجود این ثار میتوانسات ا هاام بخا

کساانی باشاد کاه قارن اا بعاد از ن دیادن

میکردند ،انان که عجدا دو ه دیلمی پا از بازدید از تخت جمشید و دیگر بنا ا تحت تا ثیر
ن ا قرار گرفت.
تا قرن اهارم و پنج
زرتشتیان بزر

جری نوز اندیشه و فر نگ زرتشاتی در پاارس غلباه داشاته اسات.

ترین گروه ا م ذمه را تشییم داده و از نفوذ و مشام والیی برخوردار بودهاناد.

به گفته ی مشدسی ن ا زادانه و بدون عالمت و نشانه ا م ذماه (غیاار) در رفات ماد بودناد،
دابشان به کار برده میشد و به نگام جشن ای نوروز و مهرگان بازار را ذین مایبساتند و باه
سرور وشادی میپرداختند (مشدسی .)631 ،2 :9369 ،به قول صاحب فردوس ا مرشدیه در قرن
پنج در کازرون گبر ا اندین بار مسجدی را که شیخ مرشد ساخته بود ویاران کردناد .تعاداد
زرتشتیان به حدی بود که در درگیری ا بر مسلمانان غلبه یافتاه و ناان را مجباور باه برگازاری
نماز در صحرا مینمودند (محمود بن عثمان.)26-8 :9333 ،
فعا یت موبدان زرتشتی در تشگاه ای متعدد کاه باه قاول جیحاانی تعاداد ن اا «بیشاتر از
شمار و حفظ است ،زیرا ی شهری و قصبهای نیسات کاه در ن بسایار تا
محیط مناسبی را برای حفظ ثار و متاون ماذ بی فارا

خاناه انیسات»،

ورده بودناد (جیحاانی.)992 :9368 ،

موبدان و دانشمندان زرتشتی از سرعالقهای که به میراث و فر نگ ایرانی داشتند بسیاری از این
ثار را از گزند نابودی حفظ کرده و در بیشتر موارد با استنساخ و بازنگری در متون مزدایای باه
تصحیح و تیمیم ن ا پرداختند .به طوری کاه مهمتارین کتاام اای زرتشاتی در حاوزه فشاه،
اصول اعتشادی و دام و یین ای عبادی اون بند

و دینیار در ماین ایاام و بیشاتر باه

دست موبدان پارس نوشته شدند .در سده ی سوم جری به خاطر فجایی که در عصر ما مون و
با فعا یت معتز ه پی

مده بود ،روحانیون و اندیشمندان زرتشتی نیز باه بحاث و تباادل نظار در

مبانی فیری خود پرداخته و حتی در مواردی با مسالمانان نیاز باه مجاد اه و منظاره ماینشساتند.
کتام «گجستک ابا ی » نمونه خوبی از این گونه مباحثا و منااظرا اسات (تفجالی:9318 ،
 .)963-6دژ ارجان در فارس که اعرام ن را «قلعه ا جص»یا «حصن ا جص» میخواندند ییای
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از محافلی بود که انین رویداد ایی در ن جریان داشت .استخری درباره این دژ مایگویاد«:و
دیگر قلعه جص و ن به ناحیات ارجاان اسات و تمامات متوطناان و مشیماان ن جاا گبرانناد و
دانشمندان ایشان در ن جا کتام ای فرس را درس میگویند و ن قلعهای نیک و بلناد اسات»
(اصعخری .)913 :9313 ،از گزارش یاقو در معج ا بلدان مشخص میشود که این ناحیه در
روزگار ساسانی نیز محم درس و تحریر علاوم باوده و گرو ای کاه وی ن را «گشاته دفتاران»
خوانده و وظیفه نوشتن و استناخ متون را داشتهاند در ن سایونت داشاتهاناد (محمادی:9313 ،
.)53
به نظر می رسد کاه اناین دژ اایی از میاان اای اصالی حفاظ و نگهاداری متاون دینای و
کتااام ااای تاااریخی بااودهانااد کااه معا ااب متنااوعی در خصااوص اصااول اعتشااادا ایرانیااان و
سرگذشت پادشا ان و تصاویر ن ا را در بار داشاتهاناد .معماوال در کتاب تااریخی عاالوه بار
سنوا و رویداد ای زمان پادشا ان باستانی ،اصول سیاست ورزی و دام ملک داری ایرانیان
و نیز دام و رسوم درباری و شرح مراتب و وظایف عمال دو تی نگاشاته شاده باود .مساعودی
در خصوص ییی از این کتام ا با نام کهنامه(گهنامه ،گا نامه) اناین مای نویساد«:پارسایان را
کتابی است که ن را کهنامه گویناد و در ن مراتاب دو تای ایرانیاان و عادد ایان مراتاب بناابر
ترتیبی که پارسیان داده بودند ،ششصد بود( »...مسعودی.)913 :9365 ،
در پارس خاندان ای ایرانی نیز منش خدما ارزندهای باه فر ناگ و تمادن ایرانای شادند.
اصوال در ایران باستان اشراف و خاندان ای برگزیده مناصب مه حیومتی را به صور ارثای
عهدهدار بودند و این رویه الاقم تا قرن اهام در این ایا ت پا برجا بود .ابان حوقام در رابعاه باا
خاندان ای قدی پارس مینویسد«:در فارس سنتی نییو و در میان مردم نجاا عااداتی پساندیده
است ،و ن گرامی داشتن خاندن ای قدیمی و بزر

شمردن صاحبان نعمات از ای اسات ،در

این ناحیه خاندان ایی ستند که کار دیوان را از روزگار باستان تا کنون به ارث میبرناد»(.ابان
حوقم .)52-61 :9366 ،این خانادان اا عاالوه بار ایان کاه میاراث کهان ایرانای را حفاظ و باه
یندگان منتشم می کردند ،بسیاری از کتب قدی را نیز نزد خود محفوظ مایداشاتند .مساعودی
ییی از این کتام ا را با نام «کتام ا صور» یا «کتام صور پادشا ان بنی ساسان» نزد ییای از
خاندان ای استخر یافته است (مسعودی.)916 :9365 ،
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منابع از این عالقه مندی به حفظ میراث گذشته حتی در دوران مت خرتر

شوا دی به دست

مید ند .در زبده ا تواریخ مده است«:پا از اندی سلعان( ب ارسالن) راه فارس در پی
گرفت و اون به استخر رسید ،دژ ن را که سلیمان بن داود ساخته بود گشود و وا ی ن جا را
اونان بز ای کو ی که از کوه به زیر رند ،به زیر ورد .ن گاه خداوند دژ ،قدحی از فیروزه
به سلعان پیشی

کرد که نام جمشید بر ن بود ،نبشته به خط کهن .نیز از گنجینه ای ن دژ

ایز ا بیرون وردند که تابدان نگام اشمی ندیده و گوشی نشنیده بود» (حسینی.)16 :9381 ،
باززایی اندیشه سیاسی ایران شهری در عصر عضدالدوله
در بین سلسله ای ایرانی قرون او یاه جاری ،ل بویاه بای

از ساایرین در ناوزایی اندیشاه

سیاسی ایرانی اصرار ورزیدند .اما در میان فرمانروایان این خاندان عجدا دو ه باه عناوان حااک
فارس بیشترین تالش ا را در این زمینه انجام داد و به توفیق

رساید .عجادا دو ه گا اناه در

صدد کسب جاه و مشام یک شاه شا ان «فرهمند» عصر ساسانی بر ماد .از ایان رو معاابق سانت
سیاسی ایرانیان که اصا ت خون و نژادگی از ا زاما شهریاری محسوم میشد ،نساب خاود را
به پادشا ان ساسانی رساند .انان که مشهور اسات وی مهلبای وزیار را بار ن داشات تاا نساب
نامهای برای او تدوین کند و مه سا خوردگان دیل و موبدان و ماردم ایاران تاییاد کردناد کاه
نسب وی به ساسانیان میرسد (فشیهی.)93-95 :9318 ،
گذشته از خاستگاه دیلمی ل بویه که در روییرد ایرانی ایشان اثرگذار بوده اسات ،اماا ن
اه عجدا دو ه را بی

از دیگران در ایان راه باا توفیاق ماراه کارد قععاا باه فرماانروایی او در

پارس مرتبط است .وی از جانب عمادا دو اه باه حاکمیات پاارس منصاوم شاد .ایان سارزمین
قرن ا محم نجو و تیوین اندیشه ایرانی بود .ثاار معمااری و سانگ نگااره اای خامنشای و
ساسانی در سراسر فارس ا هام بخ

عجدا دو ه در تشبث به پادشاا ان باساتانی بودناد .وی در

سال  333جری از تخت جمشید دیدار و به مین مناسبت دو کتیبه بر دیواره ای ن نشر کارد.
در این سفر دو نفر مترج او را مرا ی میکردهاند( .سامی ،بی تا )3-3 :مایتاوان تصاور کارد
کااه ایاان افااراد و دیگاار کسااانی کااه بااا اندیشااه سیاساای ایراناای و خعااوط باسااتانی شاانا بودنااد
عجدا دو ه را از رموز و صحنه نمای

نشا

برجساته اا کاه در نهاا پادشاا ان ساساانی حلشاه
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شهریاری را از ا ورا مزدا دریافت میدارند ،گاه کرده باشند .این امر با اندیشاه سیاسای اساالم
که معتشد است حیومت ریشه ا هی دارد و منبع اصلی قادر خداوناد اسات ،معابشات داشات
( مبتااون .)31 :9381 ،بنااابراین عجاادا دو ه بااا تلفیااق ایاان دو نظرگاااه ،سااعی در کسااب فااره و
مشروعیت الزم برای اعمال حاکمیت بر جامعهای داشت که اینک اساالم و تشاییال سیاسای
برخاسته از ن را پذیرفته بود .پی

از او ،امرا و سالطین صرفا باه در یافات منشاور حیومات از

جانب خلیفه اکتفا میکردند ،اما عجدا دو ه پاا را از ایان فراتار نهااد و در حجاور خلیفاه یاک
مجلا رسمی دیهی ساتانی برگازار کارد .جزییاا ایان مراسا را صاابی و ابان جاوزی ذکار
کردهاند .پا از پیروزی عجدا دو ه در سال  361جری بر عز ا دو ه ،وارد بغداد گردیاد و در
حا ی که بلند پایگان نظامی ،اشراف ،قجا و شا دان او را مرا ی مایکردناد باه دارا خالفاه
رفت .سپا خلیفه ا عایع به دست خود تاج بر سارش گذاشات و دو اوا باه اوداد ،شاب «تااج
ا مله» را به وی بخشید و متن عهد در مان مجلا قرائت شاد ،در صاورتی کاه پای

تار ای

یک از این موارد متاداول نباود ،ساپا عجاد ا دو اه ن اناان کاه ساوار بار اساب باود از دار
ا خالفه خارج شد (ابن جوزی9392 ،ق / 253 ،93 :صابی )51-63 :9336 ،بخا

اایی از ایان

مراس با مراس در یافت حلشه و عصای پادشا ی توسط اردشیر اول از ا ورا مزدا کاه در نشا
رجب و نش

رست تصویر شده است قابم مشایسه است (کریستن سن ،ایاران در-31 :9313 ،...

 )931در این نشوش نشان اردشیر یک دیهی است ،یعنی فر شا ی به شیم حلشهای باا ناوار اای
ویخته ،که احتماال پا از پیروزی بر اردوان پنج برای خود بر گزیده اسات ( یناتا:9385 ،
 .)81دراین مراس نیز خلیفه تاج بر سر عجد ا دو ه گذاشت اناان کاه در دوره ساساانی رسا
شده بود که موبد اعظ تاج بر سر پادشاه میگذاشت (بروسیوس.)211 :9381 ،
بدین ترتیب عجدا دو ه عالوه بر احیای سنت ای شا نشا ی ساسانی ،در اندیشه پی ریازی
یک سلعنت واقعی بود .این امر با خلع ید از خلیفه عباسی و بیارگیری عنوان «شا نشاه» کاامال
روشن است .نخستین بار عنوان شا نشاه را متنبی شاعر عرم که به فارس مده بود در ساال353
جری درقصیدهای که در مدح عجدا دو ه سرود رسما به کار برد:
ابا شجاع بفارس عجدا دو

ه فنا خسرو شهنشا ا
(متنبی)396 :9391 ،
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مشدسی اندکی پا از مر

عجدا دو ه گزارش مید د که «:خلفاا ماورد عنایات و توجاه

نبودند و کسی به رای و نظر نان اعتنایی نمیکرد» (مشدسی .)939 :9369 ،بنابراین عجادا دو ه
با فرو کاستن مشام خلیفه در حد یک روحانی معنوی که در خدمت قادر سیاسای اوسات ،در
اوج اقتدار فرمانروایی اش و در سال  311جری رسما شب شا نشاه را بر سیه ا ضارم کارد.
اتخاذ این عنوان وی را برتر از خلیفه قلمداد میکرد(.کرون )319-3 :9381 ،ابوحیاان توحیادی
مینویسد « :و ا یوم شاه ا ملو » یعنی عجد ا دو اه اماروز شااه شاا ان اسات (فشیهای:9331 ،
 .)53فر و شیوه مشام شا ی در ا فاظی که شاه برای خود به کار مایگرفات متظاا ر مایگشات
(کریستن سن ،وضع ملت و .)923 :9313 ،...پناه خسرو ،نگامی که فرمانروای فارس بود شاب
عجدا دو ه را از خلیفه دریافت کرده بود .وی در سال 361جری باا ورود باه بغاداد و پاا از
تشریفا ویژه شب «تاج ا مله» را از ا عایع درخواست و در میان امیاران او نخساتین کسای باود
که دو شب از خلیفه دریافت کرد (صابی 51 :9336 ،و  .)12این شب میتوانسات نشاان د ناده
عالقه او به تاج و تاج وران باستانی باشد (زرین کوم .)391 ،2 :9313 ،بدین ساان عجادا دو ه
موقعیاات و پایگاااه شا نشااا ان ساسااانی مااییابااد و مااه ا زامااا و کارکرد ااای ن را واجااد
میگردد ،انان که ابن نباته میگوید:
ملو

بنی ساسان تزع انه

فتا او موال ا و وارث مجد ا

ه حفظت اسرار ا و عشود ا
وسید ا ان کان رم سیود ا

یعنی« :شا نشا ان ساسانی نچه وصیت و سر داشتند برای تو به جا گذاشتند ،تو جاوانمرد و
موال و جانشین عظمت ساسانی ساتی» ( شااه حساینی .)21-31 :9312 ،ایان روناد در راساتای
اعاده شا نشا ی ایرانی و احیای سنت ای ساسانیان صور میپذیرفت .عجاد ا دو اه در ساال
 351جری در شیراز و به تشلید از پدرش مدا ی ضرم کرد که بر روی ن تصویر شاه با تاجی
به شیم تاج ای ساسانی برسر دارد و عبار « فر شا نشاه فزون باد » در کنار ن حک گردیده
است (.کرمر )83-5 :9315 ،این تصویر و عبار
روی سیه نش

شیارا با سیه خسرو دوم که تصویر شااه بار

شده و واژه «روز افزون » در پشت سیه حک شده در پیوند اسات (.ساود ور،

 )31-1 :9383بر روی سیه بوران دختر خسارو دوم نیاز « باوران فاره افازود » درج شاده اسات
(دریایی.)89-2 :9319 ،
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در فرایند تیوین اندیشه سیاسی ایران شهری با پاذیرش یاین زرتشات ،دیان یااری نیاز باه
عنوان ییی از مهمترین خویشیاری ای شهریار ایران شهر معرح میشود .از ایان رو پادشاا ان
عالوه بر باورمندی به دین که امری شخصی بود ،حامیان و مروجان دین
این امر با ایجاد پرست

محسوم میشدند.

گا ها ،حمایت از راست کیشان و جلوگیری از بدعت در دین صاور

میپذیرفت .ا بته دین نیز در خدمت مشروعیت بخشیدن به قادر سیاسای قرارمای گیارد ،اذا
دین و شهریاری بنیادی یگانه می یابند و نبود شهریاری باه باد دینای و باد دینای باه ناا اساتواری
شهریاری میانجامد .این پیوند ،شهریار ایرانی را به عنوان اصالیتارین دیان ورز و دیان یاار در
جامعه معرفی میکند که سعاد و کمال معنوی جامعه به کارکرد ای او بستگی دارد .به گفتاه
کرمر نظریه مزاد پنداری دین و سلعنت در عصار ل بویاه رایاو و باه تحشاق نیاز رسایده باود
(کرمر .)11 :9315 ،بهترین د یم برای اثبا این مدعا سخنان خود عجاد ا دو اه در ایان رابعاه
است .ابن سعدان که در دوران حیومت عجدا دو ه «عارض ا جی » بود و پا از ن در ساال
 313جری وزار پسرش صمصام ا دو ه را یافت ،میگوید« :و هذا قاال ملیناا (عجادا دو ه)
ا فاضم :ا دین وا ملک خوان ،فا دین س ،وا ملک حارس ،فما ال اس ه فهو مهادوم ،و ماا ال
حارس ه فهو ضائع» (توحیدی .)981 ،9 :9325 ،یعنی دین و ملک برادرند ،دیان بنیااد اسات و
ملک حارس ،راه بنیاد از دست د د نابود می شاود و رااه حاارس نداشاته باشاد از دسات
رود .این سخن وی شیارا بازتام گفته ی اردشیر ساسانی و نشان د نده رسوم اندیشه ایرانای
در ذ ن او است.
نتیجهگیری
اندیشه سیاسی ایران شهری بازتام د نده رای ایرانیان در حوزه سیاسات ،فرماان روایای و
ملک داری است .این دستگاه فیری نمونهای خااص از نظاام سیاسای را در عصار باساتان ارائاه
کرد که برای سده ا به عنوان ا گوی معلوم در اداره سرزمین ایاران شاناخته مایشاد .بااور باه
حاکمیت ا هی و مزاد پنداری دین و دو ات محور اای اصالی ایان نظریاه سیاسای را تشاییم
میدادند .با فروپاشی امپراتوری ساسانی بسیاری از مبانی اندیشه سیاسی ایران شهری در تشابم باا
موزه ای اعرام مهاج در معرض خعر نابودی قرار گرفت ،اما این به معنی نابود شدن اندیشه
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قوام یافته و منسج ایرانیان در حوزه سیاست و ملک داری نبود؛ بلیه این نظام فیاری از طریاق
مبادی فر نگی و با تالش بخشی از اقشار مردم در جریاان باود .روناد تاداوم و بازیاابی اندیشاه
سیاسی ایران شهری در دوره اسالمی محدود به میاان جغرافیاایی خااص ،مشععای مشاخص در
تاریخ ایران دوره اسالمی و یا مختص به فرد یا گروه معینی نیست ،بلیه فراینادی اسات کاه در
بستری جغرافیایی با نام ایران و از مان غازین سال اای فروپاشای شا نشاا ی ساساانی شایم
گرفته و مه ی اقشار و طیف ا در ن به ایفای نش

پرداختهاند .ا بته منظور ارائه ی طریشی که

در ن مه ی عناصر به یک اندازه اثر گذار بوده باشند ،نیسات؛ بلیاه عاواملی ااون وضاعیت
جغرافیایی مناطق ،حیا تاریخی ،قابلیت ای حفظ پیوند با گذشاته باساتانی ،اگاونگی فاتح و
ارتباط با خالفت مگی در کیفیت نسبی این فرایند مؤثر بودهاند .با معا عه و بررسی در ما یات
ر یک از عوامم مذکور در می یابی که برخی از ناواحی ایاران از ظرفیات و تواناایی بیشاتری
برای حفظ و بازتو ید مفا ی اندیشه سیاسی ایران شهری داشتهاند .ییی از مراکزی کاه قابلیات
قابم توجهی برای این امرداشت ایا ت پارس بود .موقعیت جغرافیایی ،خاستگاه اساتیری ،ساابشه
تاریخ سیاسی ،وجود نماد ای حیومتی و تجماع حافظاان سانت سیاسای ایرانای در ایان ناحیاه
بهترین فرصت را برای پایداری اندیشه سیاسی ایاران شاهری فارا

ورد .بار ماین اسااس در

دوره ل بویه و بویژه در زمان عجدا دو ه که بارای ساال اا در ایان ایا ات فرماانروایی داشات
بیشترین توفیق در راه باززایی بنیان ای اندیشه سیاسی ایران شهری حاصم شد .به نظر مایرساد
که تجمع روحانیون زرتشتی ،اشراف و د شانان بیشترین نش

را در صیانت از میراث ایرانای در

پارس بر عهده داشتهاند.
منابع
 -9ابن جوزی ،ابی ا فرج عبدا رحمن بن علی بن محمد ،)9392( ،ا منتظ فی تاریخ االم و
ا ملو  ،دراسه و تحشیق محمد عبدا شادر ععا و مصعفی عبدا شادر ععا ،بیرو ،.
دارا یتب ا علمیه
 -2ابن حوقم ،)9366( ،صوره االرض(سفرنامه ابن حوقم)( ،ترجمه جعفر شعار) ،تهران ،امیر
کبیر ااپ دوم
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 -3ابی حیان توحیدی ،)9325( ،االمتاع و ا مؤانسه ،یث خلیفه ا ععیمی ،بیرو  ،ا میتبه
ا عجریه
 -3اصعخری ،ابو اسحاق ابرا ی  ،)9313( ،مما ک و مسا ک( ،ترجمه محمد بن عبداهلل
تستری) ،به کوش

ایرج افشار ،تهران ،بنیاد موقوفا محمود افشار

 -5اصفهانی ،حمزه بن حسن ،)9361( ،تاریخ پیامبران و شا ان( ،ترجمه جعفر شعار) ،تهران،
امیر کبیر ،ااپ دوم
 -6ا متنبی ،ابوا عیب احمد بن حسین ،)9391( ،دیوان ا متنبی ،بیرو  ،موسسه االعلمی
لمعبوعا
 -1اینوسترانتسف ،کنستانتین ،)9359( ،تحشیشاتی درباره ساسانیان(ترجمه کاظ کاظ زاده)،
بنگاه ترجمه و نشر کتام
 -8بروسیوس ،ماریا ،)9381( ،ایرانیان باستان( ،ترجمه مانی صا حی عالمه) ،تهران ،ثا ث
 -1بیرونی ،ابوریحان ،)9363( ،ثارا باقیه( ،ترجمه اکبر دانا سرشت) ،تهران ،امیر کبیر ،ااپ
سوم
 -91تفجلی ،احمد ،)9318( ،تاریخ ادبیا

ایران پی

از اسالم ،به کوش

ژا ه موزگار،

تهران ،سخن ،ااپ سوم
 -99جیحانی ،ابوا شاس بن احمد ،)9368( ،اشیال ا عا ( ،ترجمه علی بن عبدا سالم کاتب)،
با مشدمه و تعلیشا فیروز منصوری ،تهران ،ستان قدس رضوی
 -92حدود ا عا

من ا مشرق ا ی ا مغرم ،)9331( ،به کوش

منواهر ستوده ،تهران،

دانشگاه تهران
 -93حسینی ،صدرا دین ابوا حسن علی بن ناصر بن علی ،)9381( ،زبده ا تواریخ :اخبار امرا
و پادشا ان
 -93سلجوقی( ،ترجمه رمجان علی روح ا هی) ،تهران ،انتشارا ایم شا سون بغدادی
 -95دریایی ،تورج ،)9319( ،ناگفته ای امپراتوری ساسانیان( ،ترجمه نگ حشانی و محمود
فاضلی بیرجندی) ،تهران ،کتام پارسه

پارس ،کانون اصلی پایداری و پشتوانه تداوم اندیشه سیاسی ایران شهری در دوره اسالمی 31 /

 -96دینوری ،احمد بن داود ،)9389( ،اخبار ا عوال( ،ترجمه محمود مهدوی دامغانی) ،تهران،
نشر نی ،ااپ پنج
 -91رستگار فسایی ،منصور ،)9389( ،فردوسی و ویت شناسی ایرانی ،تهران ،طرح نو
 -98زرین کوم ،عبدا حسین ،)9313( ،تاریخ مردم ایران از پایان ساسانیان تا پایان ل بویه،
تهران ،امیرکبیر ،ااپ اهارم ،ج 2
 -91سامی ،علی( ،بی تا)« ،یاد بود دیدار پادشا ان از تچر کاخ داریوش بزر

در تخت

جمشید » ،مجله نر و مردم ،شماره 938
 -21سود ور ،ابوا عال ،)9383( ،فره ی ایزدی در یین پادشا ی ایران باستان ،تهران ،نشر نی
 -29شاه حسینی ،ناصرا دین ،)9312( ،سیر فر نگ ایرانی ،بی جا ،دانشگاه بین ا مللی امام
خمینی
 -22صابی ،ابوا حسن الل بن محسن ،)9336 ( ،رسوم دارا خالفه ،تصحیح میخائیم عواد،
(ترجمه محمد رضا شفیعی کدکنی) ،تهران ،بنیاد فر نگ ایران
 -23فرای ،ریچارد نلسون ،)9363( ،عصر زرین فر نگ ایران( ،ترجمه مسعود رجب نیا)،
تهران ،سروش ،ااپ دوم
 -23فردوسی ،ابوا شاس  ،)9313( ،شا نامه ،تصحیح ژول مول ،دیبااه جهانگیر افیاری،
تهران ،علمی و فر نگی ،ااپ شش
 -25فشیهی ،علی اصغر ،)9318 ( ،تاریخ ل بویه ،تهران ،سمت
 ،)9331( ،---------- -26شا نشا ی عجدا دو ه ،تهران ،معبوعاتی اسماعیلیان
 -21کارنامه اردشیر ،)9361( ،به ا تمام محمد جواد مشیور ،تهران ،نشر مرکز
 -28کرمر ،جوئم ل ،)9315( ،احیای فر نگی در عهد ل بویه( ،ترجمه محمد سعید حنایی
کاشانی) ،تهران ،مرکز نشر دانشگا ی
 -21کرون ،پاتریشیا ،)9381( ،تاریخ اندیشه سیاسی در اسالم( ،ترجمه مسعود جعفری)،
تهران ،سخن
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 -31کریستن سن ،رتور امانوئم ،)9313( ،وضع ملت و دو ت و دربار در دوره ی شا نشا ی
ساسانیان( ،ترجمه مجتبی مینوی) ،تهران ،پژو شگاه علوم انسانی و معا عا

فر نگی،

ااپ دوم
 ،)9313( ،------------ -39ایران در زمان ساسانیان( ،ترجمه رشید یاسمی) ،تهران ،دنیای
کتام ،ااپ نه
 -32مبتون ،ن.کی .اس ،)9312( ،تداوم و تحول در تارخ میانه ایران( ،ترجمه یعشوم ژند)،
تهران ،نشرنی
 ،)9381( ،--------- -33دو ت و حیومت در اسالم (سیری در نظریه سیاسی فشهای
مسلمان  -از صدر اسالم تا قرن سیزد )( ،ترجمه محمد مهدی فشیهی) ،تهران ،شفیعی،
ااپ اهارم
 -33وکونین ،والدیمیر گریگوروی  ،)9312( ،تمدن ایران ساسانی( ،ترجمه عنایت اهلل رضا)،
تهران ،علمی و فر نگی ،ااپ سوم
 -35محمدی ،محمد ،)9313( ،فر نگ ایرانی ،تهران ،توس ،ااپ سوم
 -36محمود بن عثمان ،)9333( ،فردوس ا مرشدیه فی اسرار ا صمدیه ،به کوش

ایرج افشار،

تهران ،کتابخانه دان
 -31مسعودی ،ابوا حسن علی بن حسین ،)9365( ،مروج ا ذ ب و معادن ا جو ر( ،ترجمه
ابوا شاس پاینده) ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتام
 -38مشدسی ،ابوعبداهلل محمد بن احمد ،)9369( ،احسن ا تشاسی ( ،ترجمه علینشی منزوی)،
تهران ،شرکت مؤ فان و مترجمان ایران ،ج2
 -31نامه تنسر به گشنسب ،)9353( ،تصحیح مجتبی مینوی ،تهران ،خوارزمی ،ااپ دوم
 -31ینتا ،وا تر ،)9385( ،یافته ای تازه از ایران باستان( ،ترجمه پرویز رجبی) ،تهران،
قشنوس
41- Gnoli,Gerrardo,(1989),The Idea Of Iran:An Essay On It s Origin,Rome

