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 چكيده
 بودند كه در عصر اول)از خطه خوزستان فعلي(دوست ايراني هاي دانشخاندان نوبخت يكي از خاندان

و پيوند انديشه هاي شيعه از هاي ايراني با انديشهعباسي تالش زيادي در راه احياي فرهنگ ايران باستان
آناگر چه با ورود اسالم به ايران ساختار طبقات. خود نشان دادند -همدر گونه كه در سابق بود، اجتماعي،

و ديواني، ضمن هاي دانش اما بعضي از خاندان؛ريخت پژوه مانند خاندان نوبخت، با استخدام در كادر اداري
و ترويجاين و سنتةدهندكه موقعيت سابق خود را حفظ كردند؛ حافظ هاي اصيل نياكان بسياري از آداب

و پيوند فرهنگةندان نوبخت جدا از اينكه با ترجمخا. خود در بين مسلمين شدند  كتب پهلوي در انتقال
ايراني به عالم اسالم نقش داشتند، همانند ديگر دبيران ايراني عهد عباسي در مسائلي همچون آسماني

و مسئل و ارثي بودن آن در خاندان سلطنت، و انديشة فره ايزدي، بين انديشةبودن مقام سلطنت ة ايراني
و تطبيق قابل تأملي ايجاد كردندشيع و تحليلة مقال.ي پيوند و بسط  حاضر با استناد به منابع به دنبال شرح
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 مقدمه
و ديگر نبرده و نهاوند اي نظامي از اعراب مسلمان شكست اگر چه ايرانيان در نبرد قادسيه

وة ولي اعراب مسلمان به لحاظ فكري، نتوانستند به سادگي تفكر ايرانيان را در زمين؛خوردند  حفظ آداب
و يادگارهاي اجدادي عوض كنندسنت و لشكركشيرو بعد از جنگاز اين. هاي قومي ها كه هاي نظامي

بهبه شكست قطعي قوم ايراني منتهي گرديد، مجادال در واقع جنگ اول. وجود آمدت فكري بين دو قوم
و جنگ دوم را را نظاميان با شمشير در مقابل هم صف آرايي كردند كه به شكست ايرانيان انجاميد

و انديشه سامان دادند كه به غالب شدن فرهنگ اصيل ايراني انجاميد در اين. فرهنگيان ايراني با قلم
و طبق و دهقانان باسواد، بيشتر از ساير طبقات بود دبيراةبين نقش نخبگان .ن

و نخبعنوان يكي از خاندانخاندان نوبخت نيز به وةهاي دانشمند  ايراني كه كمال آشنايي با تاريخ
و زبان مغلوبين را نيز فرا گرفته بودند و زبان باستاني خود را داشتند ، در اين راه تالش بسياري1آداب

و جايگاه افراد اين خاند. كردند ان، با وجود اينكه در دستگاه اداري خلفاي سني مذهب، داراي مقام
و پشتيبان جناح مخالف آنان، يعني شيعيان؛وااليي بودند و عقيدتي، طرفدار  اما آگاهانه به لحاظ فكري

و اصحاب سنت فراهم و عقايد مخالفين خلفا و از اين طريق مقدمات توافق بين افكار ايراني بودند
و در بين مردم داشتند، بين آراء. ديدگر و نفوذ زيادي كه در دربار در واقع خاندان نوبخت با تدبير

موروثي اجدادي خود با اصول اعتقادي شيعه كه وجوه تشابه زيادي باهم داشتند، پيوند استواري برقرار 
و يادگ. كردند ار سيستم طبقاتي عصر با توجه به اينكه تداوم شغلي نسل بر نسل خاندان نوبخت يادآور

و اين موضوع ساساني مي و مشاغل(باشد مي)ارثي بودن حِرَف و، باعث شد كه فرزندان تجارب نياكان
آنپدران خود را به ارث مي و ميرا به نسلبردند  حاضر ضمنة در مقال.كردندهاي بعد از خود منتقل

ن نوبخت، به دنبال يافتن پاسخي براي اي مختصر به علت تداوم خانداني نسل به نسل خاندااشاره
:باشدسؤاالت ذيل مي

و فلسفه( نقش خاندان نوبخت در انتقال معارف ايراني-1 به عالم اسالمي چگونه) نجوم، رياضي
 بوده است؟

 ايراني با تفكر شيعي چگونه بوده است؟ة نقش خاندان نوبخت در پيوند يا تطبيق انديش-2
باشهايي كه براي پرسفرضيه هاي فوق در نظر گرفته شده است، يكي اينكه خاندان نوبخت

و فلسفه(و تأليف كتاب نقش زيادي در انتقال معارف ايراني ترجمه به عالم اسالمي) نجوم، رياضي

 
ناين موضوع، از ترجمه-1 .يز پيداستي كتب پهلوي به عربي آنان
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بهةفرضي.داشتند و عالقه ديگر اينكه خاندان نوبخت و نفوذ عنوان آشانايان مندان به فرهنگ ايراني
و دربار داشتند با تبليغات خود نقش زيادي در پيوند انديشزيادي كه در بين  ايراني با تفكر شيعية مردم

.داشتند
و اسالم در قرون نخستين اسالمي در بسياري از پژوهش هايي كه در رابطه با فرهنگ ايران

و مترجمان دربار خلفاي عباسي ياد شده استنوشته شده است از خاندان نوبخت به ، به عنوان منجمان
و و آثار آن در تمدن اسالمي عنوان نمونه، محمدي ماليري در كتاب فرهنگ ايراني پيش از اسالم

و ديگر آثار خود كه در زمين  انتقال فرهنگ ايران به عالم اسالمي نوشته است از خاندانةادبيات عربي
و خدمات اين خاندان در زمين مخةنوبخت و علم نجوم به طور تصر ياد كرده است، ترجمه كتب پهلوي

هاي خاندان نوبخت، آثار آنها عالوه بر اين، عباس اقبال نيز در كتاب خاندان نوبختي، به تمام شخصيت
و مذهب تشيع پرداخته است جزوي همچنين اشاره.و خدمات آنان به ايران ي به نقش خاندانياي

آدنوبخت به عنوان نظريه و انتقال و سنتپردازان مذهب تشيع در پيوند و اجدادي خود به اب هاي آباء
خو. عالم اسالمي كرده است كه» آل نوبخت«اي با عنوان ي، مقالهيهمچنين عباس زرياب نوشته است

و آثار آنان اكتفا كرده استةدر اين مقال  ولي؛ بسيار كم حجم، فقط به معرفي چند تن از خاندان نوبخت
تي است كه تاكنون پژوهشي در مورد آن صورت نگرفته موضوع مورد بحث در اين پژوهش، از موضوعا

و از اين نظر از نوآوري برخوردار است .است

و شغلي نسل بر نسل خاندان نوبخت-1  واكاوي علت تداوم خانداني
 قرن دوم تا اوايل قرن پنجم هجريةآيد خاندان نوبخت، از نيمچنانكه از شواهد تاريخي برمي

و خدمات فرهنگي زيادي شدهببيشتر در دارالخالفه و از بين آنها غداد مصدر كارهاي كشوري اند
و محققاني برجسته و تمدن اسالمي برخواستهمتكلمان، مترجمان اند كه هر يك به نوعي به فرهنگ

علت اين تداوم خانداني در قرون نخستين).1-3: 1311اقبال،(اند ويژه مذهب تشيع خدمت كردهبه
ميناسالمي، به البته اين موضوع خاص. گردد طبقاتي عصر ساساني برميةرسد به تداوم روند جامعظر

خاندان نوبخت نيست، چنانكه خاندان بختيشوع كه در پزشكي سرآمد عهد خويش بودند، نيز چندين 
.)67-82: 1394گيالني،( نسل شغل طبابت در بين آنها موروثي بود

خشواهد موجود حاكي از آن جزاست كه اند كه عصر ساساني بوده» دبيران«ةطبقو اندان نوبخت
پادشاهان. اندبردهنسل به نسل طبق سيستم طبقاتي عصر ساساني شغل پدران خود را به ارث مي
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و دبيري را فقط به خاندان ميساساني امور ديواني و اشراف واگذار ماليري(كردند هاي برگزيده
ا). 100: 1333محمدي،  ميغلب در ميان آن خانداناين حِرَف در عصر.شدها به طور ارثي منتقل

در چنان. ها همانند گذشته كارهاي ديواني را بر عهده داشتند اسالمي بعضي از دودمان كه ابن حوقل
مياين و آن بزرگ«: گويدباره چنين و داشت خاندانمردم فارس را آييني پسنديده است هاي قديمي

وگرامي تا در آنجا خاندان. منعمان استداشت بزرگان هايي است كه كارهاي ديواني را از روزگار قديم
).59: 1366حوقل، ابن(» برنداين زمان از يكديگر ارث مي

 تن از پدران خود را نام4ي عباسي عالوه بر اين، ابوسهل نوبخت در معرّفي خود به منصور خليفه
مي. برده است اند كه نام برخوردار بوده» شرافت نَسبي« اين خاندان از نوعي رساند كه افراد اين مطلب

به4 و پدرش نوبخت هر دو منجم. طور پيوسته محفوظ بوده است تن از ايشان دست كم چون ابوسهل
مي بوده و باتوجه به اينكه وضع طبقات توان حدس زد كه اجدادشان نيز به اين فن اشتغال داشته اند، اند

توانمي؛)65: 1354مينوي،(داد ديگر نميةي دخول افراد يك طبقه را در طبقي اجازه ساسانةدر دور
و اند، زيرا ستاره بوده» دبيران«ي گفت كه خاندان نوبخت در زمان ساسانيان از طبقه و اديبان شناسان

و پزشكان جزو اين طبقه به مي شاعران قابل توجه است اين نكته نيز).57: مينوي، همان(اند آمده شمار
اند يا از طبقه دبيران يا هاي پهلوي پرداخته كه در اوائل عصر عباسي بيشتر كساني كه به ترجمه كتاب

و وابستگان به آنها بوده بررا خاندان نوبخت؛)101: 1333محمدي ماليري،(اند از اطرافيان  نيز بنا
مي ابنةگفت اين تداوم ). 446: 1381ابن نديم،(نددانديم بيشتر از مترجمين كتب پهلوي به عربي

و نسل بر نسل خاندان نوبخت خود يادآور جامع و شغلي طوالني مدت  طبقاتي عصر ساسانيةخانداني
به؛ طبقاتي درهم شكستةاگرچه با ورود اعراب به ايران جامع. باشدمي ويژه دبيران ولي اشراف ايراني

ا و تعامل با اعراب مسلمان همچنان موقعيت به دليل انباشت علمي كه از پدرانشان به رث برده بودند
و به و سنتخود را حفظ كردند و فرهنگي ايران عنوان نگهبانان فرهنگ محمدي(هاي اجتماعي

ج1380ماليري،  ، در قرون نخستين اسالمي)67-82: 1394گيالني،؛21: 1369؛ اشپولر، 3:359،
و سنت شدهانقش زيادي در انتقال معارف و اجداد خود داشتند كه در ذيل بررسي خواهد .ي آباء

و فلسفه( نقش خاندان نوبخت در انتقال معارف ايرانيان-2 به عالم) نجوم، رياضي
 اسالمي

و تمدني ايراني بودههاي نژادهخاندان نوبخت يكي از خاندان اند كه چندين نسل به فرهنگ
و اسالم خدمت كردند ا. ايران و) نوبخت(ين خاندان پدر بزرگ و متعصبين دين از ايرانيان زرتشتي
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و با مخالفان آن دولت همكاري مليت خود بود كه در اهواز با عمال دولت بني اميه به مبارزه برخاسته
و چون منصور به ستارهةنوبخت از معاصرين منصور خليف. كردمي و احكام نجوم عباسي بود شناسي

و نوبخت نيزتوجه مي مسعودي،( به علم نجوم آشنا بود، لذا منصور او را به قبول خدمت واداشت كرد
و زاب باال در ). 8:290ج: 1347 آنها، ظاهراً از اشراف زميندار ايراني بودند كه امالك زيادي در نهروان

 طبري، پس از آنكه نوبخت،ةالبته بنا بر گفت). 371: 3،1379محمدي ماليري، جلد(اختيار داشتند 
و پيشپيروزي منصور بر ابراهيم بن عبداهللا را پيش بيني او درست درآمد، منصور دويست بيني كرد

 ). 317-3:318ج: 1362طبري،(جريب از اراضي نهر جوير را به عنوان اقطاع به او بخشيد 
و چند تن از پسران ابوسهل از مترجمين زبان فارسي پهلوي به و پسر او ابوسهل و عربي نوبخت

و ستاره بهاز منجمين و كتب شناسان آشنا نجوم ايران عهد ساساني بودند كه مستند آنان اطالعات
به. منجمين ايران عهد ساساني بود هاي زيادي از زبان پهلوي كتابة ترجمةوسيلاعضاي اين خاندان،

ك ردند؛ بسياري از عصر ساساني به زبان عربي، جدا از اينكه به نشر علم نجوم در ميان مسلمين كمك
و معلومات ايرانيان را در زمينه : 1381نديم، ابن(اند هاي گوناگون به مسلمين عربي زبان آموختهآداب

و اين)446 ، چنانكه در اين رابطه ابوريحان بيروني متذكر شده كه فن نجوم ميراث پارسيان قديم است
ميةميراث به وسيل بهز آل نوبخت كه در قرون اوليه اسالمي و به اين علم آشنايي داشتند، سيتند
اند مفقود نجوم نوشتهةهايي كه خاندان نوبخت دربارهر چند كتاب).فز: 1393بيروني،(جهانيان رسيد 

الفالُ النجومي، المنتخلُ: هايي مانندكتاب. ولي عناوين بسياري از آنان در منابع ذكر شده است؛اندگشته
د اَقاويلِ المنجمين و غيرها، از ابوسهل نوبخت مِن و مسائل و كتاب الرد)331: 1381نديم، ابن(ر اخبار ،

المنجمين، كتاب فأن أبا علي تجاهل في علي المنجمين، كتاب الرد علي أبي علي الجبائي في رده علي
، همگي گواه بر تسلط كافي)148: 1382نجاشي،(رده علي المنجمين از حسن بن موسي نوبختي 

و انتقال آن به دنياي اسالم داردخاندان هايي كه اعضاء خاندان نوبخت در كتاب. نوبخت در علم نجوم
 اسالمي به عربيةهاي ايراني بودند كه در دورنجوم از پهلوي به عربي ترجمه كردند، از اولين كتاب

).222: 1333محمدي ماليري،(ترجمه شدند
كه چنانكه ذكر شد،. مختلف ديگر تأليف كردندهايهاي زيادي در زمينهخاندان نوبخت كتاب

بهاكثراً مفقود شده مي طورياند، بهشود تعداد كتابكه گفته عنوان يكي از هايي كه ابوسهل نوبخت،
و رساله بوده است  ازكه افراد شاخص خاندان نوبختي، نوشته است بالغ بر چهل كتاب  يكي دو به غير

-ابن(شود نمي امروز اثر ديگري ديده،ت او در كتب مؤلفين بعد باقيستفقره نقلي كه از بعضي از مؤلفا
اند، بسيار جالب توجه هايي كه اعضاي خاندان نوبخت نوشتهعناوين كتاب). 330-331: 1381نديم،
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ميباشد، چرا كه از عنوان اين كتابمي هايي تخصص توان پي برد كه خاندان نوبخت در چه زمينهها
و داشته به عنوان نمونه از عنوان. اندچه معارفي را از گذشتگان خود به عالم اسالمي انتقال دادهاند
و رياضي كتاب كتاب كبير في الجبر، مختصر الكالم(هاي حسن بن موسي نوبختي كه در رابطه با جبر

مي)148: 1383نجاشي،(،)في الجبر  با علم توان متوجه شد كه اين خاندان ضمن آشنايي، نوشته است،
و انتقال آن در بين مسلمين فعال بوده از. اندرياضي كه ميراث ايرانيان قديم بود، در ترويج ايرانيان

ايرانيان«: كتاب التفهيم بيروني آمده استةچنانكه در مقدم. االيام با علم رياضي آشنايي داشتندقديم
ب و نجوم و قواعد هيئت و در فن تنجيم كتابقديم ركن عمده در اختراع اصول رياضي -پرداختهها وده

).مقدمه: 1393بيروني،(» اند
و اديبان نيز بوده و شاعران و دانشمندان و عالوه بر اين، خاندان نوبخت از مشوقان علما اند

و متكلمان در آن حاضر مي و علما نديم از مجلس در اين ميان ابن. شدندمجلسي داشتند كه فضال
و  ميدرس ابوسهل نوبخت مي. كندحسن بن موسي نوبختي ياد كه حسن: كندهمچنين وي تصريح

و فيلسوف بوده است، كه در منزلش گروهي از مترجمان براي ترجمه«بن موسي نوبختي،  متكلم
مي كتاب و ديگرانهاي فلسفه جمع و ثابت، و اسحاق، ب... شدند، مانند ابوعثمان، آوري جمعهحسن

و چيز و هاي بسياري را نسخهكتاب عالقمند بود، و غيره تأليفات و فلسفه و در كالم برداري كرده،
 ). 332-331: نديم، همانابن(» تصنيفاتي داشت

و با توجه به شواهد فوق مي توان ادعا كرد كه خاندان نوبخت از طريق جلساتي كه با مترجمان
و تأليف كتاب كتابةتشويق آنان به ترجم و ترجمه  اسالمي نيزةفلسفي، به فلسفهاي هاي فلسفي
 فلسفه نوشته است،ةموسي نوبختي در زمينبنهايي كه حسنعناوين كتاب. اندخدمت شاياني كرده

و كتاب الرد علي اصحاب: هايي مانندكتاب. حكايت از تسلط وي بر فلسفه دارد التناسخ، كتاب التوحيد
و الفساد الرسطاليس حدث و پيشرو بودن)332: مانه(العلل، كتاب اختصارالكون ؛ همگي گواه بر تسلط

ميةحسن بن موسي نوبختي در فلسف مي. باشد اسالمي ميبنابراين شود ايرانيان توان گفت اينكه گفته
و در بالندگي آن نقش مهميةاز آغاز پيدايش فلسف  اسالمي، در ساخت آن، پيدايش زبان فلسفي آن

ا)365-366: 1363كاهن،(داشتند و خاندان نوبخت مصداق اصلي، بر ساس مستندات فوق بوده است
 فلسفه به عالم اسالمي انتقال دادند، چراةآنان تجربيات پيشينيان خود را در زمين. شوندآن محسوب مي

و در زمان خسرو انوشيروان كه عالقةكه ايرانيان از ديرباز با فلسف بهة يونانيان آشنا بودند  شديدي
و او با ت، بسياري از متن يوناني داشةفلسف هاي فلسفي يوناني را براي او به پهلوي ترجمه كرده بودند،
و افالطون آشنايي شگفتةفلسف و ديگناس،(انگيزي داشته است ارسطو ؛ 217-218: 1386وينتر
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در واقع بسياري از كتب فلسفي يونانيان كه در عصر ساساني به پهلوي ). 159-160: 1376تفضلي،
شدة شده بود، در دوران اسالمي به وسيلترجمه و ديگر دبيران ايراني به عربي برگردان  خاندان نوبخت

و تأليف.و در اختيار مسلمين قرار گرفت بنابراين، خاندان نوبخت با قبول آئين اسالم، از راه ترجمه
و ريا و فلسفه و انتقال معارفي مانند علم نجوم و دانشمندان و تشويق فضال و اسالم كتاب ضي به ايران

مي. خدمت كردند چه«: گويددر همين راستا ابوريحان بيروني علماي ايراني در قرون اوالي اسالم هر
و معارف قديم خويش را در لباس تمدن اسالمي بروز داشتند از گذشتگان خويش بدان ها رسيده بود

و بدين. دادند » بشري گرديدةله نصيب جامعوسي پس ميراث علمي ايرانيان نصيب جامعه اسالمي
).مقدمه: 1393بيروني،(

و همچنين شناختي و رسوم ايرانيان  جدا از موارد فوق، خاندان نوبخت به عنوان آشنايان به آداب
و ترويج وجوه تشابه كه از اصول ديني شيعيان داشتند، با نفوذ زيادي كه در بين مردم داشتند به تبليغ

و از اين طريق با پيوند اين دو تفكر مشابه، هم به گرايش هر هاي ايراني بين انديشه و شيعي پرداختند
و فكري كه در چه بيشتر مردم به مذهب تشيع كمك كردند، هم موفق به پيروزي در مبارزه ي عقيدتي

.آن دوران بين فِرَق مختلف به وجود آمده بود شدند كه در ذيل بررسي خواهد شد

و شيعيشةدر پيوند بخشيدن به اندي نقش خاندان نوبخت-3  ايراني
و امامت-3-1 و تطبيق بين آسماني بودن مقام سلطنت  پيوند

و اين طبقه يكي از مهمةچنانكه گفته شد خاندان نوبخت از طبق و دبيران بودند ترين عوامل نفوذ
و طرز اداره ديوانكه در رسوم ظاهايشان همچنان. روندانتقال فرهنگ ايران در اسالم به شمار مي -ري

و مالياتي خود، دولت ساساني را سرمشق گرفته بودند و تشكيالت مالي ،)101:ق1418طقطقي، ابن(ها
و عملي نيز اين اصل را رعايت مي ). 100-101، 1333محمدي ماليري،(كردند در ديگر امور فكري

و زبانرو در زمان بنياز اين ميعباس با وجود قبول مذهب اسالم كوشيدند كه موافق آداب عرب باز
و چون اصول ديني مذهب شيعيان علوي را با يادگارها درييقديم ايراني باشند  كه از عهد ساساني

مخاطر داشتند موافق يافتند با ميل قلبي به و و مدافع و پيرو . بلغ مذهب شيعه گرديدند آن گرويدند
و آن اينكه مذهب اماميه و افضليت دليل آن واضح است و مبني بر اثبات اولويت مخالف غصب حق

و خالفت منصوبند و رسول به امامت به. كساني است كه از جانب خدا خوبي به اين اصل آشنا بود ايراني
در؛)68-67: 1311اقبال،( و نماينده اهورامزدا روي چرا كه پادشاه در ايران باستان برگزيده آسمان
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ميزمين بود كه به حكم او فر اي الهي بود كه از جانب خدا به عقيده ايرانيان مقام شاهي عطيه. راندمان
ميبه شخص شاه داده مي و الهي پيدا و بر همين اساس اطاعت از وي، ارزش مذهبي و با شد كرد
و پادشاه، نماينده او بر روي زمين بود. اطاعت از قانون برابر بود شاه. در واقع خدا سرور مطلق دو جهان

و اراده ملت به شمار مي و در روي زمين پس از خداي بزرگ، تنها كسي بود كه مظهر قدرت رفت
در. Arjomand, 1946: 85-91)(شايسته ستايش بود  و چنانكه داريوش در كتيبه بيستون

و اعالم مي دارد كه كتيبه به«هاي بعدي خود بارها به نقش اهورامزدا در پادشاهي خود اشاره دارد
،1، ستون26: 1343شارپ،(»ت اهورامزدا من شاه هستم اهورامزدا شاهي را به من عطا فرمودخواس
).5بند

و شواهد بسياري است كه از و انديشه ايرانيان باستان مدارك در مورد الهي بودن سلطنت در باور
و در توجيه توان به پاسخ اردشير بابكان اشاره كرد كه در جواب نامه به اردوان پنجمجمله آن مي

و واليت«: اقدامات نظامي خود عليه اشكانيان چنين گفته است ها كه بگشودم تاجي را كه بسر نهادم
بههمچنين در كتيبه). 583: 1362طبري،(» خداي به من عطا كرد جا مانده از پادشاهان ساساني هاي

و حلقه و پيمان پادشاه با پروبارها به الهي بودن مقام سلطنت ردگار اشاره شده استي عهد
بي). 130: 1381ابوالقاسمي،( كهشباهت با اين انديشهكه و پيماني است«:ي تشيع نيست امامت عهد

به«و) 227: 1388كليني،(» الهي امامت از نظر شيعه يك منصب الهي همچون نبوت است كه خداوند
و به وسيلهركس بخواهد مي مقةبخشد مي پيامبر خود او را براي اين الغطا، كاشف(» فرمايدام تعيين

1337 :153.(
هر چند در رابطه با علل گرايش ايرانيان به تشيع عوامل گوناگوني دخالت داشتند كه شرح آن در

مياين مجال نگنجد، ولي به و شيعي كه مواردي از آنان در اين رسد شباهت بين انديشهنظر هاي ايراني
گسمقاله بررسي مي بيشود، نيز در هاي بسيار شباهت. تأثير نبوده استتردگي هر چه بيشتر اين گرايش

كند كه با توجه به اينكه نزديك بين اين دو تفكر، ذهن كنجكاو پژوهشگر را به اين نكته رهنمون مي
و  و توانايي مخصوصي كه دارند، در جريان تحوالت جامعه، نقش هميشه نخبگان به دليل نقش، جايگاه

و تبليغ ايدهاي دارند؛ زيرا نه تنها طرح ايدهيين كنندهاثر بسيار تع و پيشنهادهاي جديد، بلكه ترويج ها ها
و حمايت آنان انجام مي شود  به بنابراين خاندان نوبخت،.)153: 1368روشه،(و عقايد، نيز با هدايت

و انديعنوان نظريه و آشنايان به فرهنگ و صاحشةپردازان مذهب تشيع، در ايراني و ب نفوذ در دربار
و تبليغ انديشه ميبين مردم، نقش زيادي در ترويج -هاي ايراني داشتند كه جاي آن در تاريخ ما خالي

، به عمق تفكر)خاندان نوبخت(اين تصور كه عموم مردم، بدون تبليغات گسترده فقيهان شيعه. باشد
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ش. رسدشيعه پي برده باشند، سطحي به نظر مي واهد پيداست، خاندان نوبخت با استفاده از آنگونه كه از
درةحرب و مشتركات آن با عقايد ايرانيان و تبيين عقايد شيعه و شرح و فن سخنوري، به بيان  كالم

دربه. ميان مردم پرداختند و خروش فِرَق مختلف اسالمي ويژه عصر زندگاني ايشان مقارن با جوش
و مناظره با  و عقايد خود ةدر همين ايام بوده است كه بر اثر ترجم. مخالفين بوده استپيش بردن آراء

و فِرَق كتاب و مناظره رواج كلي داشته و مجادله و فلسفي ملل غيرمسلمان، بازار مباحثه هاي مذهبي
و تأييد از عقايد خود با حربه و دفاع و نقض عقايد مخالفين هاي متفاوت، مذهبي هركدام براي رد

ندقيقه بي. نشستندمياي از پاي و عقيدتي مسلمانان در اين. تأثير نبوداين موضوع در تشويش فكري
و اجدادي را فراموش  ميان بسياري از تازه مسلمانان، با وجود قبول شريعت محمدي هنوز عقايد آباء

و اصول اسالم در پي يافتن راهي بودند و براي توفيق بين معتقدات باطني خود آل. نكرده  اين راه را
و عقايد باستاني خود به شمار مي و آشنايان به فرهنگ رفتند، با نوبخت كه از علمداران مذهب تشيع

و بيان به مردم نشان دادند  در واقع دانشمندان خاندان نوبخت كه در علوم).35-37: 1311اقبال،(قلم
سگوناگون صاحب و فقهاي بزرگ شيعه اماميه در طول و از متكلمان مينظر بودند -ه قرن محسوب

و رياست مكتب اماميه در بغداد را بر عهده داشتند آ)329: 1413نجاشي،(شدند و، نها با شناخت
و همچنين از نفوذ  و شناخت خود و تفكر شيعي داشتند، توانستند از علم آشنايي كه از فرهنگ ايراني

و توضيح انديشه و با تشريح و خود در ميان مردم استفاده كرده و اشتراكات آن با عقايد آباء هاي شيعه
پياجدادي ايرانيان، در ميدان مبارزه و كاري بين فِرَق گوناگون و عقايد خود را مدون كنند روز شوند

).27: 1311اقبال،(تمام شده را براي پيروان بعدي خود بيادگار گذاشتند 

و تطبيق بين فرّه ايزدي با نور محمدي-3-2  پيوند
و به تبع از آن جامعيكي ديگر از مواردي كه مي درةتوان گفت در موفقيت خاندان نوبخت  شيعه

و مناظره، در مقابل مخالفين آنان نقش داشت، اشتراك بين عقيدميدان مبارزه بهةو مجادله  ايرانيان
و شيعيان به نور محمدي بود مي. فرّه ايزدي شود كه در چرا كه در مذهب تشيع، امام به كسي گفته

و به دليل چنين نوري، امام به ميخود نور محمدي داشته باشد و يا عنوان معصوم شناخته امامان شود
مي» خورشيد نبوت«اي از نورند كه از مانند زنجيره و هرگز از خورشيد كه اصل آنهاست، ساطع شوند

 ايرانيان تشابه دارد،ةي فرّ ايزدي در انديش، اين عقيده با انديشه)29: 1390طباطبايي،(شوند جدا نمي
و موجب غلبه، نور آسماني بودةزيرا در نزد ايرانيان، فرّ ايزدي را كه زاييد مختص به خاندان سلطنت
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 ايرانيان باستان، فرهء ايزدي خورشيدوارةدر انديش).8: 1354وشي، فره(دانستند آنها به دشمنانشان مي
ميةدر چهر مية اين مورد را در صحنةنمون.شد پادشاه متجلي توان شكار خسروپرويز در طاق بسطان

در).21و9: 1383سودآور،(است پيداست»فر«ة كه نشاندر پشت سر خسرو، آفتابِ خسرواني. ديد
كارنامه اردشير بابكان نيز در اين رابطه آمده است كه ساسان از تخم دارا بود، نزد بابك به شباني

از«مشغول بوده، با وجود اينكه بابك خبري از نژاد ساسان نداشت  شبي بخواب ديد چونان كه خورشيد
و همه  را خواب).6-7: 1354فره وشي،(» ...جهان روشني گرفتسر ساسان بتافت گزاران تعبير خوابش

ميمي چنين  ).7-11: همان(رسد گويند كه ساسان يا از فرزندان او كسي به پادشاهي
و خورشيد پيوند خاصي برخوردار استرو بين فرّاز اين آن. ايزدي مفهوم فرّه كه واژه اوستايي
بهخوارنه مي ميمعباشد، و درخشش ايزدي و نور طور كه در در آيين زرتشت همان. باشدناي موهبت

ه عبارت از يك موهبت ايزدي است كه از آمده است، فرّ)9-97ي فقره(زمياديشت يا كيان يشت 
و راست و رهبر ميجانب اهورامزدا در افراد ممتاز - 490: 1385دوستخواه،(شود كردار به وديعه گذاشته

485.(
او در توصيف فرِّ كيومرث. دوسي توسي نيز فرِّ پادشاهي را همچون نور ماه توصيف كرده استفر

: گفته است
ز سرو سهي ).99: 1385فردوسي،(همي تافت زو فرّ شاهنشاهي چو ماه دو هفته

چ هالهةتوان فرّ ايزدي را در نگاه گذشتگان همانند انديشلذا مي و اي نوراني تصور كرد كه هره
.گرفت پيكر رهبران مذهبي را در بر مي

وجود آمده بدين ترتيب، هرچند در اين واقعيت كه تشيع پيش از ارتباط مسلمانان با ايرانيان به
و ريشه در دور و در واقع بايد گفتةاست نهضت اسالمي«ع، يك تشي: رسول خدا دارد، شكي نيست

و عاليق خاص مسلما» محمدي ميبود كه از عواطف و به نان نسبت به پيامبر اسالم سرچشمه گرفت
و)25-26، 1378:؛ طباطبايي128و 109: 1337الغطا، كاشف(هيچ وجه يك جنبش ايراني نيست 

؛ ولي)45: 1384هاينس هالم،(» عربي است كه خود اسالمة تشيع به همان اندازه داراي ريشةپديد«
و اتحاد يا و اين امر نميخيلي زود با روح ايراني پيوند ةبنا بر عقيد. اتفاقي باشدةتواند يك واقعفت

شد«عنوان شكل اشپولر، ايرانيان از همان قرون اول هجري مذهب شيعه را به ،»دين اسالمة ايراني
و پيوند اين انديشه، خاندان نوبخت كه از طبق). 323: 1369اشپولر،(پذيرفتند  دبيران بودند،ةدر تطبيق

د و سازمان. اشتندنقش كليدي هاي پس از اسالم را، بر اساس الگوي آنها با مهارت خاصي نهادها
 ). 479: 1385؛ همتي گليان، 101، 1333محمدي ماليري،(ايراني شكل دادند 
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و يا موهبت الهي بودن سلطنتةشود عقيد بر همين اساس است كه گفته مي  آسماني بودن
و به احتمال بخشي از عالقايرانيان باستان، تأثير عظيمي در سر  شديدةاسر ادوار بعد ايران داشته است

برتولد اشپولر ). 195-192: 1354براون،(ايرانيان به مذهب تشيع ناشي از تالقي اين عقيده بوده است
به«: گويدنيز در اين ارتباط مي طور موروثي بين افراد خاندان پيغمبر عقايد شيعه مبني بر اينكه امامت

مي) بيتاهل( و واليت الهي هستند بهكه حاملين الهام نظير آن يعني به باشد، به نظر ايرانيان كه
 ). 324: 1369اشپولر،(» توارث سلطنتي كه رنگ مذهبي يافته بود، عادت كرده بودند، پسنديده آمد

و عقايد ايرانيان باعث شد كه خاندان نوبخت از اين  طريق اين اشتراكات بين اصول مذهب تشيع
و عقايد مذهبي و بين آراء موروثي اجدادي خود و ترويج آن در ميان مردم بپردازند با تدبير به تشريح

در واقع،. شيعه كه در فوق مصاديق آن بيان گرديد، توفيق قابل قبولي براي مردم به وجود آوردند
و كالم، با تبليغاةخاندان نوبخت كه سخنوران ماهري بودند با استعمال حرب ت خود توانستند بين عقايد

و خاندان نبوت پيوندي استوار برقرار كنند عالوه بر اين،).1: 1311اقبال،(آداب باستاني ايرانيان
و اديبان نيز بوده و شاعران و دانشمندان و مدام چنانكه ذكر شد خاندان نوبخت كه از مشوقان علما اند

و هم و متكلمان در نشست و علما از)332-331: 1381نديم، ابن(نديشي بودندابا فضال ؛ چه بسا
و هم و تبليغ وجوه تشابه بين انديشهانديشيطريق اين نشست و ها، در رابطه با ترويج هاي ايراني

و تبادل نظر پرداخته باشند، زيرا ضمن اينكه مستند اطالعات علمي آنان بر اساس  شيعي، به بحث
 زيادي به فرهنگ ايرانة، افراد اين خاندان عالق)446: 1381نديم، ابن(د دانش ايرانيان عهد ساساني بو

و. باستان داشتند با توجه به اينكه عالقمند بودن به يك انديشه يا ايده، هميشه عامل مهمي در ترويج
و تبليغ آن انديشه مي و علمداران مذهب تشيع تواند باشد، بنابراين خاندان نوبخت به عنوان فقيهان

و آشنايان به فرهنگ ايراني نقش زيادي در آگاهع و رواج القمندان سازي مردم از طريق تبليغات
ميانديشه .شودهاي نياكان خود داشته باشند كه در ذيل بررسي

و تالش آنها در راه مذهب تشيعة عالق-3-3 به فرهنگ ايران باستان  خاندان نوبخت
و معنوي بسيار در جامعه نقشدلناگفته پيداست كه هميشه نخبگان به يل داشتن نفوذ فكري

بنابراين خاندان نوبخت كه همه ). 116: 1368روشه،گي(دهي افكار عموم مردم دارند كليدي در جهت
و انديشه بودند  و صاحبان فكر و مترجمان ، با توجه به شرافت نَسبي)227: 1371قفطي،(از دانشمندان

و نفوذ زي و داشتن ثروت دهي به افكار عموم براي ادي كه در دربار خالفت داشتند، توان جهتخود
و پيوند انديش و شيعي را داشتندةگرايش به تشيع  ). 371: 3،1379محمدي ماليري، جلد( ايراني
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الحكمه بغداد كه خود در آن صاحب هاي كتب پهلوي كه از طريق بيتالخصوص آنان با ترجمهعلي
كوب، زرين(ي نياكانشان بود رواج دهند هاي خود را كه ملهم از انديشه انديشهنفوذ بودند، توانستند

ساعد اندلسي، ابن(الحكمه با شعوبيان مجلس داشته اينكه ابوسهل نوبخت در بيت). 437-436: 1373
مي)60: 1912 ؛)332: 1381نديم، ابن(دانستند؛ اينكه معتزليان، حسن بن موسي نوبختي را از خود

مياي و گودرز ؛ اينكه آنها تا اواسط قرن دوم)6: 1311اقبال،(دانستند نكه آل نوبخت خود را از نژاد گيو
از)137: 1:1379محمدي ماليري، جلد(هجرى به دين قديم خود زردشتى باقى بودند ، همگي نشان

تالعالقه و و تفكر نياكان خود و عقايد و اخالق و سنن ش آنان در حفظي خاندان نوبخت به آداب
.هاي فرهنگي ايرانيان داردداشته

 ولي؛همچنين با وجود اينكه بعضي از افراد اين خاندان در دستگاه خالفت صاحب منصب بوند
و داليل محكم به و با انتشار كتاب  آراء ردآنان از حاميان پرنفوذ دشمنان خلفا، يعني شيعيان شدند

آنكتاب.مخالفين شيعه پرداختند ان در باب امامت مطابق اصول مذهب شيعه، از معتبرترين مؤلفات هاي
ميشيعه است كه بعدها به و شاگردان آنان مورد استفاده قرار و در عنوان مرجع متكلمان شيعه گرفت

كه نتيجه انتشار كتاب و اول كسي هاي آنها بوده است كه مبحث امامت در علم كالم شيعه وارد شده
و در آن باب احتجاج كرده ابوسهل نوبخت است كه بعدها متكلمين مبحث امامت را جزء  اصول شمرده

و مبحث امامت را در ذيل نبوت داخل مباحث كالميه كرده ؛ 330: 1381ابن نديم،(اند ديگر به او تأسي
).77: 1311اقبال،

بهةدر دور و ظهور فرق چند در ميان شيعةواسط غيبت صغري نيز يان بروز اختالفات كثير
مي)599: 1347مسعودي،( و به، مذهب تشيع دچار بحران بزرگي شد و دنيا رفت كه كلي از بين برود
و خليفبه و عمال ايرانيةكام مخالفين اين فرقه و منشيان  عباسي شود كه از دست تحكم نويسندگان

و مالمت و زخم زبان خ امامي مذهب و الص خود را از اين هاي متواتر رؤساي اماميه بجان آمده بودند
 ولي؛)84-93: 1386؛ نوبختي، 160-175: 1387طوسي،(انديشيدند معركه به عموم وسائل مي

آنها كه در دارالخالفه داراي. خاندان نوبخت با تدبير خاص خود مانع رخ دادن همچين اتفاقي شدند
و به دليل داش و منصب وزارت بودند و اعتبار شخصي مناصب رسمي مهمي مانند كاتب ديوان تن ثروت

از).76: 1384هاينس هالم،(و مقامات علمي، هم در دارالخالفه هم در ميان مردم داراي نفوذ بودند 
و دفع مخالفين آنهاةطرف از مجاري سياسي به رفع تفرقيك و سازماندهي جمعيت ايشان  شيعيان

و از طرفي ديگر به و بذل استعمال حربهةوسيلپرداختد  مجاهدات علمي در اين مرحله به اخذي كالم



و شيعينقش خاندان نوبخت در 193پيوند بخشيدن به انديشه ايراني

و تثبيت اصول ديانتي مذهب شيع و تأييد و خدمات شايان به حفظ - اثنيةنتايج بسيار موفق آمدند
).101: 1311؛ اقبال، 268: 1387طوسي،(عشري كردند

و از و غيبت امام دوازدهم و رؤيت عالوه بر آن، ابوسهل نوبخت از شهادت دهندگان به والدت
و وكالت شيخ ابوالقاسم حسين بن روح نوبختي بوده استتصو از. يب كنندگان مقام نيابت همچنين او
و در كتب خود مدون غيبت را موافق عقيدهةترين كساني است كه مسئل بزرگ و تقرير ي اماميه دفاع

و بعد از او علماي ديگر اين مذهب در اين طريق هم از او پيروي نموده ). 111: 1311 اقبال،(اند كرده
اند ها در بغداد سخن به ميان آورده است كه مبلغ اين عقيده بودهحتي هاينس هالم از محافل نوبختي

بدين معنا كه حسين بن روح نوبختي، سومين سفير،. دار استكه سفيري يگانه نمايندگي امام را عهده
بنةنخستين كسي بود كه مدعي شد تنها نمايند و ابراين رهبر شيعيان تا مراجعت امام مجاز امام غايب،

مي).77: 1384هاينس هالم،(است  و پيوند بنا بر مطالب فوق، توان دريافت كه اين خاندان در تطبيق
و سنن ايرانيان باستان، نقش زيادي داشتند  چرا كه آنها چنانكه؛بسياري از اصول مذهب شيعه با آداب

ه و شايد م تا اواخر اين قرن هنوز به دين قديم خود زردشتى باقى ذكر شد تا اواسط قرن دوم هجرى
به)137: 1:1379محمدي ماليري، جلد(بودند كه ابنةويژه، بنا بر گفت، نديم، دانش ابوسهل نوبخت

و غيبت دارد، بر پايةبيشترين نقش را در تبيين مسئل از كتابة امامت و فارسي بود كه خود هاي ايراني
و تقريرة، بر اساس همين دانش است كه او با حرب)333: 1381نديم، ابن(ا بود كنندگان آنهترجمه  كالم

و در نهايت پيروز كتاب موفق مي شود در مقابل اكثريتي كه قدرت را نيز در دست دارند، مقاومت كنند
مي. شود و نظامي آن نيست،با توجه به موارد فوق،  توان گفت انقراض يك قوم به مغلوبيت سياسي

و يادگارهاي باستاني آن است كه در اين و عادات و اخالق بلكه فناي آن مترادف با نابودي آداب ملي
و استعمالمورد چنانكه ذكر گرديد، نخبگان ايراني از جمله خاندان نوب -حربه خت با ترجمه كتب پهلوي

بيي كالم كه از تربيت دبيري آنان نشأت مي ون انديشهگرفت توانستند پيوند قابل تأملي و آداب ها
و شيعيان به وجود آورند .سنن ايرانيان

 نتيجه
هاي صاحب نفوذ عصر اول عباسي بودند كه حدوداً تا اواخر قرن دوم هجري خاندان نوبخت از خاندان

و اجدادي خويش، يعني دين زرتشت باقي بودند به. به كيش آبا ميبا توجه به شواهد موجود، رسد نظر
بهةاز طبقاين خاندان   دبيران عهد ساساني بودند كه با ورود اسالم نيز توانستند موقعيت خود را دوباره
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 ديوان در دولت تعدادي از آنها كاتب. بين دربار منصور عباسي بودجد آنها نوبخت، طالع. دست آورند
و حتي يكي از آنها به منصب وزارت رسيد كتب پهلوي به همچنين تعدادي از آنها از مترجمان. عباسي
و نوشتن كتاب و از اين طريق و فلسفي، نقش زيادي در انتقال معارف زبان عربي بودند هاي علمي

الحكمه بغداد كه خود در آن عالوه بر اين، آنان طريق بيت. ايرانيان قديم به عالم اسالمي داشتند
و ترويج انديش الخصوص آنان در علي.ند نياكان خود سعي وافري داشتةصاحب نفوذ بودند، در نشر

و شعوبيه در ارتباط بودندبيت با. الحكمه با معتزليان و بدين ترتيب، آنها از نفوذ خود استفاده كرده
و بيان اشتراكات بين انديش و شيعي، در جهتةتبليغات خود به ايراني دهي به افكار عموم براي گرايش

و پيوند بخشيدن به انديش و تطبيق  در واقع.ي شيعي تالش زيادي كردندو انديشه ايرانيةتشيع
و اتحاد توان گفت تالشمي هاي اين خاندان باعث شد كه مذهب شيعه خيلي زود با روح ايراني پيوند
و سازمانهاي پس از اسالم را، بر اساس الگوي ايراني شكل دادند،. يابد آنها با مهارت خاصي نهادها

و طرز  و عملي خود، دولت ساساني را اداره ديوانهمچنين در رسوم ظاهري و ديگر امور فكري ها
در. سرمشق قرار دادند بدين ترتيب چون اصول ديني مذهب شيعه را با يادگارهايي كه از عهد ساساني

و مدافع اين مذهب گرديدند و پيرو از جمله اين. خاطر داشتند موافق يافتند با ميل قلبي به آن گرويدند
و رسول او به اصول، اينكه و افضليت كساني است كه از جانب خدا  مذهب شيعه مبني بر اثبات اولويت

اي ايرانيان، مقام شاهي عطيهةايراني به خوبي به اين اصل آشنا بود؛ چرا كه به عقيد. امامت منصوبند
ام.شدالهي بود كه از جانب خدا به شخص شاه داده مي ام به همچنين اين مورد كه در مذهب تشيع،

 فرّه ايزدي در نزد ايرانيان باستانةشود كه در خود نور محمدي داشته باشد با انديشكسي گفته مي
به. پادشاه متجلي بودةتشابه دارد، زيرا در نزد ايرانيان، فرِّ ايزدي خورشيدوار در چهر عالوه بر آن، باور
حقي تشيعحق انحصاري پادشاهي براي خاندان سلطنت به اين انديشه و امامت فقط  كه خالفت

.خاندان پيامبر يا اهل بيت است، تشابه دارد
و و آداب باستاني ايرانيان  اين مسئله كه خاندان نوبخت تا چه اندازه در پيوند بخشيدن بين عقايد

و تالش و اصول مذهب شيعه نقش داشتند، از خدمات هاي آنها در راه مذهب شيعه كه به لحاظ فكري
ا مينديشهعقيدي با در واقع آنان از اين راه به نوعي. شودي ايراني تشابهات زيادي داشتند، مشخص

و. كردندبا جناح حاكم، يعني خلفاي عباسي مبارزه مي افراد اين خاندان كه از حاميان پرنفوذ شيعيان
آر بزرگ و داليل محكم به رد و مدافعان مذهب شيعه بودند با انتشار كتاب اء مخالفين ترين مروجين

و در نتيج و تالش كتابةشيعه پرداختند هاي آنها بوده است كه بحث امامت در علم كالم شيعه وارد ها
و آن و امامت را جزء اصول شمرده ةهمچنين در دور. را در ذيل نبوت داخل مباحث كالميه كردندشده
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و ظهور فِرَق  متعدد، دچار بحران بزرگي شد غيبت صغري كه مذهب تشيع به دليل بروز اختالفات زياد
آنها به دليل.مانع از رخ دادن اين اتفاق شدند ولي خاندان نوبخت،؛رفت كه به كلي از بين برودو مي

و سازماندهي جمعيتةبه رفع تفرقو سياسي، داشتن ثروت، اعتبار شخصي، مقامات علمي  شيعيان
بهبه ايشان و از اين راه و تثبيت اصول مذهب شيعه كمك دفع مخالفين آنها پرداختند و تأييد  حفظ

ها در بغداد به رياست ابوسهل نوبخت، از شهادت دهندگان به همچنين انجمن نوبختي. فراواني كردند
و وكالت شيخ ابوالقاسم حسين  و از تصويب كنندگان مقام نيابت و غيبت امام دوازدهم و رؤيت والدت

و ناشناخته غيبةالبته مسئل. بن روح نوبختي بودند و آمدن منجي نيز براي ايرانيان موضوع غريب ايت
و به خوبي با اين مسئله آشنايي داشتند مي. نبود  توان گفت كه اين خاندان از بنابر مطالب فوق،

و رسوم ايرانيان باستان نظريه و آداب و پيوند دهندگان بين اصول مذهب شيعه با برخي از عقايد پردازان
.بودند
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 ابعمن
: ترجمـه جعفـر شـعار، تهـران،االرض ايران در صـورة–ي ابن حوقل سفرنامه)1366(حوقلابن

.انتشارات اميركبير
.لويس شيخو، بيروت: طبقات االمم، تصحيح)1912( االندلسي، ابوقاسم صاعدصاعدابن
وت، دارالقلـم الفخري، تحقيق عبدالقادر مايو، بيـر)ق1418(، محمدبن علي بن طباطبا طقطقيابن

.العربي
.اساطير: الفهرست، ترجمه رضا تجدد، تهران)1381(نديم، محمدبن اسحاقابن

ج اول، تهران راهنماي زبان)1381(ابوالقاسمي، محسن .سمت: هاي باستاني ايران،
تاريخ ايران در قرون نخستين اسالمي، جلد اول، ترجمـه جـواد فالطـوري،)1369(اشپولر، برتولد

.انتشارات علمي فرهنگي:نتهرا
و فرهنگ ايران: خاندان نوبختي، تهران)1345(اقبال، عباس .زبان
ج)1354(براون، ادوارد .مرواريد:، ترجمه علي پاشا صالح، تهران1تاريخ ادبي ايران،

و مقدمه جـال)1393(بيروني، ابوريحان و تعليقات ل التفهيم لِأَوائل صناعه التنجيم، با تجديد نظر
.تهران: الدين همايي، انتشارات انجمن ملي ايران

انتشارات: تاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم، به كوشش ژاله آموزگار، تهران)1376(تفضلي، احمد
.سخن

و متن اوستا كهن)1385(دوستخواه، جليل :، انتـشارات مرواريـد1هاي ايراني، جلـد ترين سرودها
.تهران

ني: ييرات اجتماعي، ترجمه منصور وثوقي، تهرانتغ)1368(روشه، گي .نشر
.اميركبير: تاريخ ايران بعد از اسالم، تهران)1373(كوب، عبدالحسينزرين

فرّه ايزدي در آيين پادشـاهي ايـران باسـتان، هوسـتون ايالـت متحـده)1383(سودآور، ابوالعالء
.نشر ميرك: آمريكا

: فاضل حسيني ميالنـي، تهـران: اإلمامه، مصحح ي، في الشاف)1384(سيدمرتضي، علي بن حسين
).ع(مؤسسه الصادق

قم)1390(طباطبايي، سيدمحمد حسين .بوستان كتاب: گلچيني از معارف تشيع،
.دفتر انتشارات اسالمي: شيعه در اسالم، تهران) 1378(
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.اساطير: ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهرانتاريخ طبري،)1362(طبري، محمد بن جرير
قم)1387(طوسي، محمدبن حسن .مسجد مقدس جمكران: غيبت، ترجمه مجتبي عزيز،

ل،مـي ژولشاهنامه، به كوشش عبداهللا اكبريان راد، بر اساس نـسخه)1385(فردوسي، ابوالقاسم
.الهام: تهران
و واژه نويـسي، انـشارات دانـشگاه تهـران كارنامه اردشير)1380(وشي، بهرام فره : بابكان، ترجمه

.تهران
.انتشارات دانشگاه تهران: الحكما، به كوشش بهين دارائي، تهرانريختا) 1371(قفطي

و حق الهي پادشاهان«) 1377(محمدعليكاتوزيان، ، اطالعـات سياسـي، اقتـصادي،»فره ايزدي
ت و و سي، خرداد و صد و بيست نه .يرشماره صد

و اصولها«اين است آئين ما،)1337(اشف الغطا، محمدحسينك و تحقيـق»اصل شيعه :، ترجمـه
).عليه السالم(انتشارات امام على بن ابى طالب: ناصر مكارم شيرازي، قم

و جهان«) 1363(كاهن، كلود ، تاريخ ايـران از اسـالم تـا سـالجقه، جلـد چهـارم،»شناسيفلسفه
مؤسـسه:، گردآورنده ريچارد نلسون فراي، ترجمه حسن انوشه، تهـران پژوهش دانشگاه كيمبريج

ص  .365-383انتشاراتي اميركبير،
ج)1388(كليني و تعليق، علي اكبر غفاري، تهران1اصول الكافي، .دارالكتاب:، تصحيح

و تـداوم آن در قـرون اول«،)1394(الدين، گيالني، نجم يـة تأملي بر جامعة طبقاتي عصر ساساني
و اقتصادي، پژوهشگاه علـوم، پژوهش»)با تكيه بر خاندان بختيشوع(اسالمي  نامة تاريخ اجتماعي

و تابستان و مطالعات فرهنگي، سال چهارم، شمارة اول، بهار .67-82، 1394انساني
و)1374(محمدي ماليري، محمد و آثـار آن در تمـدن اسـالمي فرهنگ ايراني پـيش از اسـالم

.انتشارات توس: تهرانادبيات عربي،
و فرهنگ ايران در دوران انتقال از عصر ساسانى به عصر)1379( تاريخ

.انتشارات توس:، تهران3و1اسالمى، جلد 
و فرهنگ ايران در دوران انتقال از عصر ساسانى به عصر)1380( تاريخ

.انتشارات توس:، تهران4مى، جلد اسال
و معادن مروج)1347( بن حسين مسعودي، ابوالحسن علي الجوهر، ترجمه ابوالقاسم پاينـده، الذهب

و نشر كتاب: تهران .بنگاه ترجمه
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و فرقه)1379( مشكور، محمدجواد : هـاي اسـالم تـا قـرن چهـارم هجـري، تهـران تاريخ شيعه
.اشراقي

.شركت انتشارات خوارزمي: نامه تنسر به گشنسب، تهران) 1354( مينوي، مجتبي
قم)1365( نجاشي، احمد بن علي .موسسه النشر االسالمي التابعه لجماعه: رجال نجاشي،

-شـركت انتـشارات علمـي: لشيعه، ترجمه مشكور، تهـرانافرق)1386(نوبختي، حسن بن موسي
.فرهنگي
و بئاته ديگناس وينتر، و همزيـستي،ر)1386( انگلبرت و ايران دو قدرت جهـاني در كـشاكش وم

و پژوهش فرزان روز: ترجمه كيكاووس جهانداري، تهران .نشر
قم)1385( هاينس، هالم .نشر اديان: تشيع، ترجمه محمد تقي اكبري،

و دبيران در انتقال ميراث ايران به جهـان اسـالم«همتي گليان، عبداهللا، ، تعامـل»سهم دهقانان
و و ميزگردها(ي تاريخ، ايران در گستره اسالم ، جلد دوم، به اهتمـام)مجموعه مقاالت، سخنرانيها

دانـشگاه فردوسـي: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانـشگاها] برگزار كننده[هادي وكيلي؛
.مشهد

و جهان«)1380( يارشاطر، احسان ن تـا، تاريخ ايـران از سـلوكيا»نگري ايرانيان باورهاي عاميانه
.انتشارات اميركبير: قسمت اول، ترجمه حسن انوشه، تهران-فروپاشي دولت ساسانيان، جلد سوم

Arjomand, Said Amir, The shadow of gad on earth and hiden 
Imam, (Chicago , The University of Chicago Press, 1946. 
 


