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چکیده

در حکومت ساسانی که بر پایة دین و شاهی بنا شده بود ،روحانیان ،مروج
و مبلغ دین زرتشت بودند .آنها بازوی شاهان ساسانی در گردآوری
اوستا ،اصالح گاهشماری ،تأسیس آتشکدهها ،اعزام روحانیان و سرکوب
ادیان غیرزرتشتی و بدعتگذاران بودند .معموالً معتقدند که دستگاه
روحانیت ساسانی ،از همان آغاز دارای ساختاری تشکیالتی و نظاممند
بوده؛ اما بهنظر میرسد روحانیت ساسانی فرایندی درازمدت را برای
تشکیالتی شدن و تمایز میان مقامها و وظایف پشتسر گذاشته بوده است.
نقطة آغاز این فرایند ،اقدامات کرتیر بود که باعث حضور پررنگ و
مقتدرانة روحانیان و سلسلهمراتب آنها در پادشاهی ساسانی شد و نقطة
اوج آن در زمان کواد و خسروانوشیروان بود که موجب شد تشکیالت و
سلسلهمراتب اداری روحانیت ساسانی شکل نهایی به خود بگیرد .این
فرایند و تشکیالت و سازوکار آن ،مبتنی بر الگوی قدرت پادشاهی و
تابعی از رویدادهای سیاسی ،دینی و اجتماعی بود .این مقاله با تکیه بر
سنگنوشتهها ،مُهرها و متون پهلوی بازمانده از دوران ساسانی و
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گزارشهای نویسندگان ایرانی و عرب ،بر آن است تا به بررسی فرایند
شکلگیری سلسلهمراتب و تشکیالت روحانیت عصر ساسانی بپردازد.
واژههای کلیدی :روحانیت ساسانی ،روحانیان ،کرتیر ،تشکیالت اداری،
موبدان.
مقدمه
با تأسیس پادشاهی ساسانیان توسط اردشیر یکم در نیمة نخست سدة سوم میالدی (،)243 -222
روحانیت زرتشتی به یکی از پایههای اساسی پادشاهی ساسانی تبدیل شد .در حکومت جدید،
روحانیا ن زرتشتی گذشته از اینکه سرپرست و داعیهدار و مبلغ دین زرتشت بودند ،بهنحوی در
تشکیالت سیاسی ،دینی ،اقتصادی و اداری پادشاهی نیز حضور گستردهای داشتند .محققان دربارة
حضور و دخالت گستردة روحانیان در ادارة امور پادشاهی ،بهویژه در سدههای نخستین تشکیل
حکومت ساسانی ،همعقیده نیستند .این امر ،ریشه در ماهیت و وضعیت منابع دارد؛ زیرا منابع ،یا
همزمان هستند یا متأخر .منابع همزمان ،مانند سنگنوشتههای اردشیر یکم ،هم کوتاه و فشرده
هستند و هم بسیار اندک و انگشتشمار .سنگنوشتههای شاپور یکم و دیگر شاهان ساسانی نیز
بیشتر دارای ماهیت سیاسی هستند تا دینی و کمتر به حضور روحانیان اشاره کردهاند .در این بین،
سنگنوشتههای کرتیر و مُهرهای بازمانده از قصر ابونصر و تخت سلیمان ،بهمنزلة منابع همزمان
دربارة حضور روحانیان در بررسی ساختار اداری پادشاهی ساسانی ،ارزش شایانتوجهی دارند.
منابع همزمان رومی و سریانی نیز جز اشارههای پراکنده ،بیشتر مسائل سیاسی و نظامی را پوشش
میدهند تا مسائل مرتبط با روحانیت و دستگاه اداری آن .منابع متأخر ،مانند منابع ایرانی -اسالمی،
بااینکه همزمان با رویدادهای عصر ساسانی نیستند ،اطالعات فراوانی دربارة روحانیت این دوره و
سازمان و تشکیالت آن بهدست میدهند .در بهرهگیری از این منابع ،با یک دشواری بزرگ روبه
رو هستیم :این منابع ،بسیاری از رویدادها ،مناصب ،تشکیالت و سازوکارهای دستگاه روحانیت را
که در میانه و پایان عصر ساسانی پدیدار شدند ،به دوران آغاز این پادشاهی و بهویژه بنیانگذار آن
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نبست میدهند .از این رو ،باید در بهرهگیری از این منابع احتیاط کرد .برای پژوهشگران سازمان و
تشکیالت اداری دستگاه روحانیت ساسانی ،البته ،زمان شکلگیری مناصب و سلسلهمراتب این
دستگاه اهمیت دارد .پیوند تنگاتنگ و ناگسستنی دین و پادشاهی در شاهنشاهی ساسانی ،این
پرسش را پیش میکشد که آیا دستگاه روحانیت زرتشتی ،از همان آغاز تأسیس پادشاهی،
دستگاهی تشکیالتی و نظاممند بود که در سازوکار اداری و سازمانی با دستگاه شاهی برابری می
کرد ،یا اینکه بهمرور زمان و همگام با دستگاه شاهی ،ساختار اداری و تشکیالتیِ آن شکل گرفت؟
 .1تأسیس پادشاهی ساسانی و دین زرتشت
مهمترین رویداد برای دین زرتشت و دستگاه روحانیت زرتشتی ،بیتردید ،تأسیس پادشاهی
ساسانی توسط اردشیر یکم بود .اقدام اردشیر و شاپور یکم برای گردآوری اوستا ،اصالح
گاهشماری ،تأسیس آتشکدههای فراوان در مناطقِ گشودهشده و اعزام روحانیان به بخشهای
گوناگون پادشاهی ،گرایش بیشتر و گستردهتری را به دین زرتشت ،در مقایسه با گذشته ،بهدنبال
داشت (بویس .)311 :3134 ،منابع همزمان -اعم از سنگنوشتهها ،نقشبرجستهها ،منابع رومی و
سریانی -و نیز گزارشهای منابع متأخر نشان میدهند که شاهان و روحانیان در مقام مروجان کیش
زرتشت ،به نفوذ این دین در فرهنگ جامعه ،در سنگنوشتهها ،نقشبرجستهها ،آیینهای مرتبط با
مردگان و ادبیات و رسوم پادشاهی کمک کردند .براساس وقایعنامة اربیل« ،شاهاردشیر فرمان داد
تا بهپاس ایزدان ،آتشکدههای تازه برپا شود .مقام ایزدمهر از همة ایزدان واالتر بود ...وی بسیاری از
پیروان دیگر ادیان را به ستایش مهر و پرستش آتش واداشت( ».پیگولوسکایا223 :3172 ،؛ ویدنگرن،

 149 -3 :3173و 139؛  .)Chaumont, 1964: 167منابع گوناگون ،بهویژه منابع مسیحی و ارمنی ،به
شوروشوق اردشیر برای ویران کردن پرستشگاههای کافران ،برپا داشتن آتشگاهها در ارمنستان،
ویران کردن بتکدهها و همچنین وارد کردن پرستش آتش در ادیان دیگر گواهی میدهند (فرای،

 .)111 :3131سنگنوشتة شاپور در کعبة زرتشت نیز با اشاره به برپا داشتن آتشهای بهرام توسط
شاپور ،بر تالش شاهان برای گسترش دین زرتشت در شهرهای گشودهشده تأکید میکند (بویس،
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313 :3134؛ فرای111 :3131 ،؛ پیگولوسکایا223 :3172 ،؛ ویسهوفر293 :3173 ،؛ ;Wiesehofer, 1987: 376

;.)Choksy, 1988: 11; Yamamoto, 1981: 67 Yamauchi, 1998: 87
با این همه ،اقدامات اردشیر و شاپور بنابه مقتضیات و شرایط سیاسی انجام میگرفت .بااینکه
شاهان نخستین ساسانی مروجان دین زرتشت و پشتیبان روحانیت بودند ،گزارش کشمکشها و
تنشهای میان آنان و روحانیان زرتشتی در منابع همزمان ،نشان میدهد که بهرهبرداری سیاسی
شاهان از قدرت دین زرتشت و روحانیت زرتشتی بر جنبة دینی آن برتری داشت؛ امری که تلقی ما
را از اتحاد دین و پادشاهی بهمنزلة دو برادر ،به چالش میکشد (ویسهوفر .)217 :3173 ،بهویژه اینکه
میدانیم دیگر ادیان نیز ،اگرچه با دشواریهای خاص خود ،در سرزمینهای امپراتوری ادامة حیات
میدادند .سنگنوشتههای شاپور یکم و رواداری وی نسبتبه مانی گواهی بر این مدعاست.
متون پهلوی و برخی از منابع متأخر بر پیوند تنگاتنگ اردشیر و روحانیانی مانند تنسر ،به ویژه
در گردآوری اوستا و رسمیکردن دین زرتشت ،تأکید کردهاند (ایمانپور)237 -231 :3129 ،؛ در
حالی که وقتی شاپور در سنگنوشتة کعبة زرتشت ،فهرست بلندپایگان و اعضای دربار اردشیر و
خودش را برمیشمارد ،نامی از تنسر و روحانیان بلندپایة ساسانی نمیبرد .غیبت تنسر در منابع
همزمان و حضور برجستة وی در منابع متأخر که او را هیربدانهیربدِ اردشیر یکم معرفی کردهاند
(همان) ،مشکوک مینماید .درمقابل ،حضور برجستة کرتیر در منابع همزمان و غیبت وی در منابع
متأخر نیز تأملبرانگیز است .یکی بودن یا نبودنِ کرتیر و تنسر را پژوهشگران با دیدگاههای
گوناگون یادآور شدهاند .برخی نیز بر این باورند که میتوان تنسر و ابرسام را ،که اولی ،هیربدان
هیربد و دومی ،وزیر اردشیر پاپکان بوده ،یکی دانست (همان)؛ اما اشاره نکردن منابع همزمان به
تنسر ،ما را از اینکه با استناد به منابع متأخر و عنوانِ هیربدانهیربد ،قائل به وجود سلسلهمراتب و
نظام تشکیالتی رسمی در آغازین سالهای دستگاه روحانیت ساسانی باشیم ،بازمیدارد .این فرض
نیز که ویژگیها و عناوین مشترک هیربذان هیربذ و وزیر برای تنسر و ابرسام ،گونهای همپوشانی
برای یکی دانستن آنها پدید میآورد (همان) ،نمیتواند به این معنا باشد که در زمان اردشیر
پاپکان ،ریاست سلسلهمراتب دستگاه روحانیت ساسانی را هیربدانهیربد یا موبدانموبد برعهده
داشته است .از بررسی منابع میتوان چنین برداشت کرد که شکلگیری سلسلهمراتب دینی -اداری
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دستگاه روحانیت ساسانی ،فقط در فرایندی درازمدت و در پاسخ به نیازها و شرایط گوناگون
سیاسی ،اجتماعی و دینی امکانپذیر بودهاست؛ فرایندی که فقط در سایة الگوی اقتدار شاهی و در
طی چند مرحله ،عملی میشد.
 .2دستگاه روحانیت زرتشتی در عصر شاپور و کرتیر
سنگنوشتة شاپور یکم در کعبة زرتشت ،سیاههای از اعضای دربار ،پاپک ،اردشیر و شاپور به
دست میدهد که نشاندهندة رشد فزاینده و گامبهگام تشکیالت اداری ،سیاسی و اقتصادی
پادشاهی ساسانی در سدة سوم میالدی است .با وجود این ،در فهرست اعضای دربار شاهان نخستین
ساسانی ،فقط به سه مقام دینی بر میخوریم :یکی کرتیر هیربد ( )škz: 28است (Skjærvø, 2012:
)608؛ دوم ،چهرگ دادور در دربار اردشیر ( )škz: 24و سوم ،ساسان دادور در دربار شاپور škz:

; .)29) Frye, 1956: 325نهتنها عنوان موبد در فهرست بلندپایگان دربار شاپور ،پدر و نیایش به
چشم نمیخورد ،بلکه عنوان کرتیر هیربد نیز در سلسلهمراتب درباری ،در ردة پنجاهم و پس از
عنوان زندانبد ،دربد و دژبد قرار گرفته است) .(Škz: 28) (Skjærvø, 2012: 612هم سنگنوشتة
شاپور و هم سنگنوشتة کرتیر نشان میدهند که مهمترین و بلندپایهترین منصب دستگاه روحانیت
در این دوره ،منصب هیربد بوده است .براساس سنگنوشتة کعبة زرتشت کرتیر ،ارتقاء مقام کرتیر
از هیربدی به موبدی داللت بر این دارد که موبدی مقامی برتر از هیربدی بوده است .این عنوان
نخستین بار در کتیبههای کرتیر آمده و بهنظر میرسد از اختیارات فراوانی نیز برخوردار بوده است.
او این مقام را پس از هیربدی بهدست آورد .این گمان نیز وجود دارد که کرتیر در مقام هیربد/
پریستار ،در گردآوری بخشهای گوناگون اوستا در زمان شاپور یکم نقش داشته است (ایمانپور،

 .)229 :3129هرچند او در سنگنوشتههایش ادعا میکند که در عهد شاپور و با همان مرتبة
هیربدی ،سرپرست آتشکدهها و مسئول تهیة وقفنامهها و مُهر کردن آنها بوده است ( Skjærvø,

 ،)2012: 613براساس تاریخ نگارش سنگنوشتهها ،میدانیم که او در مقام موبدی به این کار
اقدام کرده است .از این رو ،میتوان گفت یک موبد در این سده ،سرپرست دیوان و خزانة
آتشکدههای سراسر شاهنشاهی بوده است که نشان میدهد کرتیر همزمان مقامهایی داشته است
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که بعدها مجزا شدهاند .به هر حال ،در دوران نخست پادشاهی ساسانی ،دو مقام موبد و هیربد
باالترین پایگاه را در دستگاه روحانیت زرتشتی برعهده داشتهاند.
سازمان و تشکیالت اداری دستگاه روحانیت ساسانی تابعی از رویدادهای سیاسی ،دینی،
اقتصادی و اجتماعی این پادشاهی بود؛ همانطور که پارهای از سیاستهای شاهان ساسانی نیز
تابعی از الزامات دین زرتشت و نیازهای دستگاه روحانیت بوده است .در همین راستا ،آنچه بیش از
همه در تشکیالتی شدن دستگاه روحانیت زرتشتی تأثیر گذاشت ،سیاستهایی بود که شاهان
ساسانی در لشکرکشیهای خود و در برخورد با ادیان غیرزرتشتی درپیش میگرفتند.
با داوری براساس سنگنوشتههای شاپور و کرتیر در کعبة زرتشت ،میتوانیم حدس بزنیم که
لشکرکشیهای شاپور در غرب و تصرف بخشهایی که بعدها بخشی از انیرانشهر شدند ،چه تأثیر
بهسزایی در فرایند سلسلهمراتبی شدنِ دستگاه روحانیت و سازوکار گسترش آتشکدهها و مناصب
مرتبط با آنها برجای گذاشت .شاپور در سنگنوشتهاش آشکارا میگوید که برای شادی روان
خود و فرزندانش ،آتشهای بهرام برپا و گوسفند ،شراب و نان نثار آنها کرده است ( škz:17-

 .)21چند سال بعد ،کرتیر با این ادعا که دربارة آتشکدهها از شاپور دستور مستقیم گرفته است
( ،)Skjærvø, 2012: 615چنین میگوید که در همان مناطقی که شاپور و دیگر شاهان از ایرانشهر
دراختیار داشتند یا از انیرانشهر تصرف کردند ،آتشکدهها برپا گردید .مغمردان شادروان و کامروا
شدند؛ برای بسیاری از آتشکدهها و مغان وقفنامه مُهر شد و به هرمزد و ایزدان سود بزرگ رسید
و اهریمن و دیوان را گزندی بزرگ بود ( .) KKZ: 2; Skjærvø, 2012: 615کرتیر در سنگ
نوشتة نقشرجب نیز ادعا میکند که آتشکدهها را بازسازی کرده ،از زیان و غارت بازداشته و
آنچه را غارت کردهاند به آنها بازگردانیده است .او میگوید که از آغاز تا زمان خودش ،ازسوی
شهریاران و خوتایان (فرمانروایان) بسیاری آتشان (آتشکدهها) و موبدان را سند و پیماننامه مُهر
کرده ،نام خویش را در بسیاری جایها بر سند و پیماننامه و گزارشها نوشته است ( KNRb: 23-

.)24; Skjærvø, 2012: 608
به این ترتیب ،کرتیر که هم ازبابت سیاست توسعهطلبانة شاپور در گسترش مرزها و برپایی
آتشکدهها و هم بهدلیل دریافت اختیارات فراوان ازطرف او و بهویژه جانشینانش در بازسازی
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آتشکدهها و گماردن مغمردان ،به قدرت فراوانی دست یافته بود ،هم سنگبنای پدید آمدن سلسله
مراتب دستگاه روحانیت زرتشتی را گذاشت و هم بهمعنای واقعی ،مرکزی بر گِرد آتشکده برپا
کرد که به بنیاد آتشکدة رسمی ساسانی منتهی شد (شیپمان394 :3131 ،؛ فرای114 -112 :3131 ،؛ ایمان

پور .)222 :3129 ،درپی این اقدامات ،مهمترین و حیاتیترین بخش زندگی مردم ،یعنی دین
زرتشت ،رو به نظاممندشدن رفت( .کریستنسن.)343 :3171 ،
موضوع دیگری که در تکاپوی روحانیان برای نظاممند کردن ساختار دستگاه روحانیت و
دستیابی به جایگاهی نیرومند در عرصة سیاست و دین جامعة ساسانی تأثیر گذاشت ،رقابت دین
زرتشت با ساختار تشکیالتی مانویت و مسیحیت بود .آیین مانی عالوهبر اینکه میان پیروان ویژه
(برگزیدگان) و پیروان عام (نیوشیگان) خود تمایز میگذاشت ،بین پیروان برگزیده نیز قائل به
نوعی سلسلهمراتب بهصورت فریستگان /رسوالن ،اسپسگان /اسقفان ،مهشتگان /شیوخ و وزیدگان/
برگزیدگان بود .این امر دربارة دین مسیحیت نیز که مانی سلسلهمراتب خود را از آن گرفته بود،
صدق میکرد (کریستنسن 277 :3171 ،؛ ویسهوفر211 :3173 ،؛ گیرشمن132 -133 :3174 ،؛ ایمانپور:3179 ،

.)497 -491
 .3کرتیر و سلسلهمراتب روحانیت
از کتیبههای کرتیر چنین برمیآید که سایر مغان که او از آنها بهعنوان نگهبانان و سرپرستان
آتشکدهها یاد میکند و همچنین مغمردانی که احتماالً نگهبانان عالیمقام و برتر آتشهای بهرام در
ایاالت بودهاند ،همگی زیردست او قرار داشتهاند (ویسهوفر233 :3173 ،؛ ایمانپور.)222 :3129 ،
گستردگی اقدامات کرتیر در ساختن آتشکدهها ،نوشتن سندها و وقفنامهها و مُهر کردن آنها و
فرستادن مغان به پیرامون شاهنشاهی ،جایگاه باالیی بهمنزلة بنیانگذار یا گسترشدهندة بخش
اداری وقف ،مالی ،خزانه و دیگر بخشهایی که از آنها اطالع نداریم ،به او میدهد .کرتیر در
سنگنوشتههایش فقط به مغمردان ،مغان ایرانشهر که در انیرانشهر بودند ،دبیر خویش ،بختگ و
عنوان ( advenpat– āyēn badآیینبد /رئیس تشریفات) که آن را برای خودش بهکار برده
است ،اشاره میکند ( .) KKZ: 2کرتیر ،عالوهبر عناوین هیربد ،دادور ،آیینبد و موبد ،دو عنوان
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 )KSM: 36( hnglpyو  ) KSM: 38; Shaki, 1984: 557- 559( kang ōpatنیز دارد که معانی
آنها روشن نیست (.)Gignoux, 1991: 43; Frye, 1956: 327
با اینکه منابع متأخر اسالمی از فردی بهنام ماهداذ /فاهر بهعنوان موبدانموبد و از تنسر بهعنوان
هیربدانهیربد اردشیر یکم نام میبرند (طبری 132 /2 :3122 ،؛ ابناسفندیار 21 :3122 ،؛ مینوی11 :3114 ،؛

ایمانپور ،)237 -231 :3129 ،در هیچیک از منابع رسمی ساسانی و منابع همزمان ،گزارشی دال بر
وجود چنین مقامهای بلندپایهای در رأس تشکیالت روحانیت ساسانی دیده نمیشود .درواقع،
هرگاه به وجود چنین عنوانی در دوران بنیانگذار پادشاهی ساسانی برای شخص ماهداذ یا تنسر
قائل شویم ،بیشک میبایست ردپایی از این عنوان را درمیان عناوین پرسروصدایی که کرتیر به
خود میدهد ،مییافتیم؛ در حالی که کرتیر به عناوین هیربد و موبد بسنده میکند .این نشان می
دهد که عناوین موبدانموبد و هیربدانهیربد متعلق به دوران نخستین پادشاهی ساسانی نیستند؛ بلکه
از دورانهای بعدی الگوبرداری شدهاند و در اشاره به مقامهای دورة ساسانی بهکار رفتهاند.
 .4روحانیت از عصر شاپور دوم تا کواد
ضعف و ناتوانیای که درنتیجة چیرگی کرتیر و کارگزارانش ،بهویژه در دوران بهرام یکم و بهرام
دوم و بهدلیل سرکوب مانویان و عیسویان و دیگر ادیان ،برای قدرت شاهی ایجاد شد ،رقابت میان
سران بلندپایة روحانیت و دستگاه شاهی را افزایش داد (ایمانپور .)224 -221 :3129 ،روحانیان به
پشتیبانی تشکیالت دیوانی که کرتیر سنگبنای آن را نهاده بود ،بهمرور ،هم عرصه را بر ادیان
غیرزرتشتی تنگ و هم پادشاهی را درگیر سیاستهای دینی خود کردند .این دوران ،نقطة عطفی
در تاریخ روحانیت ساسانی بود .در دوران شاپور دوم ،روحانیان چنان قدرت گرفتند و دارای
امالک حاصلخیز و ساختمانهای عالی شدند که مرکز عمدة تمرکز آنها ،یعنی آتروپاتن ،را
کشور مغان میدانستند (Ammianus, 1939: 6, 23 & 35؛ کریستنسن .)372 :3171 ،سرکردة
نیرومند روحانیان در این دوره ،آذربادمهرسپندان بود که ناچار شد برای اثبات حقانیت دین
زرتشت و آموزههای رسمی دربرابر مخالفان و شکاکان ،تن به آزمایش فلزِ گداخته دهد (بویس،

349 :3134؛ دریایی33 :3131 ،؛ ایمانپور .)224 :3129 ،او روحانی بلندپایه و دارای کرامات ،حکمت و
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تقدس بود .از او در نوشتههای پهلوی با عناوین «انوشهروان»« ،پیروزبخت» و «آرایندهدین» یاد شده
است (ایمانپور .)221 :3129 ،گمان بر این است که اطالق عنوان موبدانموبد ،با نام آذربادمهرسپندان
و برانداختن بدعت مخالفان و شکاکان در دین زرتشت ارتباط دارد (همان) .از سدة چهارم ،به
پیروی از نمونة قدرت شاه ،تمایز بیشتری ازلحاظ سازماندهی مقامهای اداری و دادرسی روحانیت
ایجاد شد .این گمان را منبع سریانیِ اعمال شهیدان سریانی تأیید میکند که در سدة چهارم میالدی
از این عنوان با لقب «رشا ده مائوپاته» ،بهمعنای «پیشوای موبدان» ،یاد کرده و آن را از موبد بزرگ
و موبد ایالتی متمایز کرده است (ویسهوفر233 :3173 ،؛  .)Morony, 1987: 576این در حالی است
که بهباور ویکاندر ،برای نخستین بار ،در زمان بهرام پنجم و در گزارش طبری ،از موبدانموبد یاد
میشود (طبری .)221 -222 /2 :3122 ،او احتمال میدهد که تنظیم عنوان موبدانموبد در این زمان ،با
دیدار بهرام گور از آتشکدة آذرگشنسپ ارتباط دارد ( .)Wikander, 1946: 147میتوان تالش
مهرنرسه را در واگذاری مقامهای عالی پادشاهی به پسرانش ،بهویژه واگذاری منصب هیربدان
هیربد ،اقدامی درراستای سلسلهمراتبی کردن وظایف و مقامهای دینی و تداوم سیاست کرتیر و
آذربادمهرسپندان دانست (طبری222 /2 :3122 ،؛ ویسهوفر.)233 :3173 ،
 .5دستگاه روحانیت در دوران کواد و خسروانوشیروان
منابع همزمانی -وجود مُهرهای فراوان و اشارههای مادیان هزاردادستان -دردست است که نشان
می دهند فرایند تشکیالتی شدن دستگاه روحانیت ساسانی که از زمان اقدامات کرتیر آغاز شده
بود ،مرحلة نهایی خود را در زمان کواد و خسروانوشیروان بهپایان رساند .بهنظر میرسد ،با اجرای
طرح اصالحات ازطرف کواد و خسروانوشیروان ،سلسلهمراتب روحانیان و سازوکار دستگاه
روحانیت نیز شاملِ آن گردید و بهدستور شاه ،روحانیان در سلسلهمراتب داوران ،آمارگران،
پشتیبان درویشان ،موبدانموبد ،موبدان ،ردان و اندرزبد ،با مُهرهای رسمی ،ردهبندی شدند (گوبل،

 391 :3134و 342؛ لوکونین .)311 -313 :3173 ،طبری نیز با این گزارش که خسروانوشیروان در
اصالحاتش «آتشکدهها را گماشتگان نهاد» ،بهنوعی گزارش مادیان هزاردادستان را تأیید میکند
(طبری .)249 -243 /2 :3122 ،
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با این حال ،اجرای طرح اصالحات ازطرف کواد و خسروانوشیروان ،وجود پارهای از این
مناصب و عنوانها را در زمانهای پیشین نفی نمیکند؛ زیرا -همچنانکه دیدیم -مناصبی ماننذ
موید ،دادور ،آمارگر ،مغان و هیربد در دورانهای پیش نیز وجود داشت؛ اما در این دوران ،شاهان
اصالحطلب ساسانی بیش از پیش به رسمی کردنِ مناصب و وظایف روحانیان با تهیة مُهرهای
مخصوص که وظایف آنها را روشن میکرد ،مصمم شدند .حتی میتوان احتمال داد که در این
دوران ،کتابی تدوین که در آن ،وظایف و حوزة فعالیتهای روحانیان ،متناسب با منصب و مقام
آنها ،مشخص شده بوده است .یا شاید در زمان کواد ،منصب ویژهای برای رسیدگی به امور
درویشان وجود داشته است .از این رو و با توجه به رسمیت یافتن مناصب روحانیان در این دوران و
تکامل سلسلهمراتب آن ،شرح وظایف و فعالیتهای مناصب روحانیت براساس مُهرها و نوشتههای
پهلوی ،در روشن کردن زوایای تاریک سلسلهمراتب دستگاه روحانیت ساسانی کمک شایان
توجهی میکند.
 .1 -5موبد
همچنانکه گفتیم ،این عنوان نخستین بار در سدة سوم میالدی ،در سنگنوشتههای کرتیر نمایان
شد( .)Grenet, 1990: 94گویا ،نرسی نیز در سنگنوشتهاش این عنوان را برای کرتیر نگه داشته
است ( .)Skjærvø, 2012: 608این نشان میدهد که در سدة چهارم ،این عنوان اهمیت بیشتری
یافته است (عریان324 :3132 ،؛  .)Skjærvø, 1983: 32براساس مادیان هزاردادستان ،کتابی بهنام
خویشنامگِ موبداننبشت وجود داشته که در آن وظایف آنها را شرح داده بوده است ( MHD,

 3.)15: 26در مادیان هزاردادستان اشاره میشود که «مُهرهای رسمی موبدان ))magūpatān

نخستین بار در زمان حکومت کواذ یکم ،پسر پیروز ،باب شد .وقتی مُهر موبد پارس کنده شد

 .3در آوانگاری واژههای مادیان هزاردادستان ) )MHDاز آوانگاری پریخانیان در کتاب زیر پیروی شده است:
- Anahit Perikhanian, The Book of Thousand Judgments (A Sasanian Law Book), Mazda
Publisher, 1980.
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(بریده شد) ،دیگر مطابق گذشته ،عنوان موبد بر مُهر نقش نشد ،بلکه به پشتیبان درویشان پارس
) (nāmi driyōšān yātkgobīhi pārsتغییر یافتMHD, 93: 4- 10; De Menasce, 1963, ( ».

; 4; Frye, 1973: 49- 52; Shaked, 1975: 215دریایی .)311 -314 :3131 ،همین عنوان جدید برای
موبد پارس نشاندهندة حوزة اجرایی وی و محدودة آن است .مُهرهای بهدستآمده در قصر
ابونصر و تخت سلیمان این گزارش مادیان هزاردادستان را تأیید میکنند (گوبل.)342 :3134 ،
به هر حال ،میتوان برخی از این وظایف را از مادیان هزاردادستان بهدست آورد .موبدان در
امور مربوط به داوری ( )MHD, 98: 1- 5و ستوریه ( )sturihذیصالح بودند ( MHD, 99: 3- 8

 .)& 17-100موبدان موظف بودند بر نامهها یا اسناد قضاییای که به شهری یا تسوک دیگری می
فرستادند ،قبالً مُهرهای اداری /رسمی بزنند ( .)MHD, 100: 5-11آنها همچنین میتوانستند به
همراه داوران و ردان در جلسة آزمایش یا «ور» شرکت کنند ()MHD, A12: 11- 13؛ اما اگر موبد
یا داوری از اداره اخراج میشد ،تا زمانی که سند مربوط به این مُهر را بر نمیگرداند و واگذار نمی
کرد ،حق استفاده از آن را نداشت ( .)MHD, A12: 13- 17; Frye, 1973: 51معموالً اسناد بدون
مُهر ردان و موبدان اعتباری نداشتند ( .) MHD, A18: 2 & 15-19موبدان در انتصاب یک ستوریه
و برکناری و خلع از ستوری که منصرف شده بود ،صالحیت داشتند .یکی دیگر از وظایف
موبدان ،تعیین مالیات /عوارض داراییهایی بود که به آتشکدهها پرداخت میشد .آنها صالحیت
صدور رأی در حلوفصل اینگونه امور را نیز داشتند (.)MHD, A26: 11- 16
مسئلهای که آنها نقش بهسزایی در آن داشتند ،صدور رأی دربارة تبدیل یک بتکده به
آتشکده بود که نمونهای از آن در مادیان هزاردادستان آمدهاست ( .)MHD, A37: 1- 15موبدان
همچنین صالحیت داشتند که یک ازدواج چکری را ازدواج پاتخشایی قلمداد کنند ( MHD,

 .)A40: 9- 11بهنظر میرسد در اواخر دوران ساسانی نیز دیوان و خزانة آتشکدة هر ایالت به
سرپرستی یک موبد اداره میشده است (لوکونین )312 -313 :3173 ،و چون احتمال میدهند حوزة
اداری وی در آتشکده در محدودة تسوک بوده ،بعید نیست که نظارت بر چندین آتشکده را
برعهده داشته است .براساس مادیان هزاردادستان ،نگهداری آتشِ موبدِ گمنام یا هر موبد دیگری
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که قادر به تأمین نیازهای آتش نبوده ،احتماالً بخشی از مسئولیتهای موبد همان ناحیه یا ایالت
بوده است (.)MHD, 95: 3 & 15- 96
 .2 -5مغان
بااینکه این دسته از روحانیان در پایینترین مرتبة روحانیت قرار داشتند ،بهدست آمدن مُهرهای
فراوانی از آنها ،نشان از اهمیت بهسزای این مقام روحانی در دستگاه دیوانساالری روحانیت
ساسانی و آتشکدهها دارد .بیشترین مُهرهای مغان از دو مکان بهدست آمدهاند :قصر ابونصر در
شیراز و مجموعة تختسلیمان (گوبل379 :3134 ،؛  .)Frye, 1973: 60مضمون این مُهرها بیشتر
دربارة امور دینی و طلسم است و به اعضای بلندمرتبة دستگاه دینی در سلسلهمراتب دینی تعلق
دارند .مُهرهای اداری /رسمی فقط اداره و محل را مشخص میکنند؛ در حالی که بیشتر محلها نیز
شناسایی نشدهاند .اهمیت بسیار زیاد روحانیان را میتوان ازطریق مُهرهایی که نام اداره یا آتشکده
و مُهرهای شخصی که نام مگو /روحانی را بر خود دارند ،نشان داد .ازنظر فرای ،مُهرهای شخصی
به صاحبان کاال تعلق دارند؛ در حالی که مُهرهایاداری /رسمی متعلق به روحانیان هستند .این،
موقعیت اجتماعی و شغلی آنها را نشان میدهد (.)Frye, 1973: 23 & 37; Idem, 1968: 118
درمیان مُهرهای قصر ابونصر ،مُهر رسمی /اداری مگوش شیراز در ایالت اردشیرخوره بهدست
آمدهاست .تعداد فراوان مُهرهای روحانیان ،نشانگر نیاز شدید آنها به این مُهرها برای امور اداری و
تجاریشان است .مادیان هزاردادستان نیز با ذکر عنوان ،muhr i pat kār framān dāštan
تأیید میکند که این مُهرها دراختیار مغان ،موبدان ،آمارکاران و داوران بوده است ( MHD, 100:

 .)5- 7بیشترین و طوالنیترین نوشتهها بر مُهرها ازآنِ مُهرهای مغان است (.)Frye, 1973: 73- 74
ازنظر فرای ،مُهرها برای مُهر کردن کاالها بودهاند و ازنظر گوبل ،بهقصد مُهر کردن اسناد و
مدارک بهکار برده میشدند (گوبل11 :3134 ،؛ شیپمان327 :3131 ،؛  .)Frye, 1973: 50بهنظر میرسد
بخشی از وظایف مغان ،نظارت بر معامالت اقتصادی بوده است (دریایی.)312 :3131 ،
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 .3 -5ردان
ازجمله کسانی که در حوزههای اداری ،با شهرها و نواحی روستایی ارتباط داشتند ،ردان بودند؛
ولی کارکرد و نقش آنها چندان روشن نیست .آنها را معموالً مسئوالن دیوان دستگاه دینی می
پندارند .در سنگنوشتههای آغازین ساسانی ،ردپایی از آنها نیست .بهنظر میرسد با پیچیده شدن
تشکیالت دینی ،لزوم وجود آنها در سلسلهمراتب احساس شده بود .براساس منابع اواخر ساسانی،
معموالً موبدان را مسئول کارهای تسوک ،و ردان را مسئول کارهای مربوط به شهر و روستا دانسته
اند (لوکونین .)311 -312 :3173 ،وظایف ردان تا حدودی مانند موبدان و داوران بود؛ اما در مواردی
نیز نقش اصلی را ایفا میکردند .آنها در خریدوفروش برده دخالت داشتند (روایت پهلوی:3127 ،

.)MHD, 1: 13- 15 ;42
ردان بههمراه دیگر مسئوالن اداری در زمان خسرو انوشیروان ،مقرر کردند که تعداد مأموران
قضایی در هر روستا ) (rōtastākباید افزایش یابد و فقط چهار منشی حضور داشته باشند
( .)MHD,78: 2- 11بهحکم ردان ،مقرر شده بود خزانة آتشکدة آذرفرنبغ ازطریق دارایی خویش،
بندگانش را از دشمنان بازخرید کند ( .)MHD, 103: 7- 10اهمیت باالی ردان را میتوانیم از ماده
ای دریابیم که در آن اشاره میشود نشست بررسی امور در دادگاه آزمایش یا ور توسط داوران و
موبدان برگزار نمیشود ،مگر اینکه ردان دربارة آن تصمیمی بگیرند (.)MHD, A12: 11- 13
مُهرهای ردان نیز -مانند موبدان -به اسناد اشخاص دربارة تعلق شیء ،اعتبار و سندیت میداد
( .)MHD, A18: 15- 19آنها همچنین در مالکیت و تصرف اشیاء ،جمعآوری مالیات و عوارض،
دادوستد و ارزیابی اشیایی که باید به خزانة آتشکده پرداخت میشد ،نظارت بر پرداختهای
حاصل از بنیادهای خیریه ،حلوفصل دعاوی ،صدور حکم و هر چیزی که به خزانة آتشکده
مربوط میشد ،صالحیت داشتند (.)MHD, A26: 4 & 17- 27; A28: 3- 5
 .4 -5داوران
داوران ) (dātabarānازمیان موبدان برگزیده میشدند و گویا ،رئیسی ملقب به شهر داوران
دادور )šahr dādwarān) dādwarداشتند (دریایی313 :3131 ،؛ Shaki, 1984: 557- 559
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; .)MHD, 100: 11- 15در جایی نیز نام رئیس آنها  dātavarā dātabarو  dātabarimasآمده
است ( .)MHD, 3: 6- 8براساس گزارش مادیان هزاردادستان ،دادور تحت سرپرستی موبد بوده
است ( .)MHD, 100: 11- 15آنچنان که از نامشان برمیآید ،بیشتر با شاکیان و دادگاه سروکار
داشتند .آنها باید برای شکایاتی دربارة تملک دارایی ،سرپرستی خانوادة بدون سرپرست ،وام،
ثبت ستوریه و تعیین قواعد و مقررات آن ،جلسه تشکیل میدادند ( MHD, 3: 3- 8; 5: 6- 11; 8:

 .)10; 14: 10- 16; 40: 1; 43: 15; 49: 16- 17; 54: 12; 71: 9- 16داوران میبایست نسخهای
از اسناد را آماده میکردند و به خزانة آتشکده میفرستادند ( .)MHD, 93: 3- 4داوران نیز همانند
ردان و موبدان ،دارای مُهرهای رسمی بودند که ظاهراً نخستین بار بهدستور خسروانوشیروان تهیه
شده بود ( .) MHD, 93: 4- 9; Shaki, 1984: 557- 559گاهی رأیهای صادرشده ازطرف
داوران را که شاکی از آن ناراضی بوده است ،برای بررسی مجدد بهنزد موبدان میفرستادند؛ این
نشان میدهد که موبدان در ردهای باالتر از داوران قرار داشتند ( .) MHD, 93: 9- 11داوران-
مانند موبدان -میتوانستند در جمعآوری عوارض و مالیات اشیایی که به آتشکده داده میشد ،یا
در گماردن یک ستوریه دخالت کنند (.)MHD, A26: 11- 16; Shaki, 1384: 557- 559
 .5 -5آمارگران
در مادیان هزاردادستان چندین بار از آمارگران یاد شده است که بیشتر ،آنها را کارگزاران دولتی
میدانند ( .) MacKenzie, 2011: 925- 926عنوانی که خوارزمی آورده است ،یعنی آتش آمار
دفیره ،نشان میدهد که آتشکدهها نیز احتماالً آمارگران مخصوصی داشتهاند .در مادیان
هزاردادستان ،در بندی که به صالحیت و شایستگی ردان و داوران در جمعآوری عوارض مالیات
بر داراییها برای آتشکدهها میپردازد ،اشاره میکند که در تمام موضوعات مربوط به خزانة
آتشکدهها ،آمارگران یا مأموران مالی نیز از شایستگی برخوردارند (.)MHD, A26: 4 & 17- 27
کار اصلی آمارگران ،جمعآوری مالیات و بررسی مقدار ضرروزیان خزانههای شاهی و آتشکدهها
بوده است ( .)MHD, A28: 3- 5تعدادی از مُهرهای آمارگران نیز در قصر ابونصر و تختسلیمان
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بهدست آمده است که نام آنها را معموالً با نام ایالت حک کردهاند (گوبل312 :3134 ،؛ Frye,

.)1973: 53 & 62
 .6 -5پشتیبان درویشان و دادور
در مادیان هزاردادستان اشاره میشود که مُهرهای رسمی موبدان ) (magūpatānمأموران مالی
( ،(hamārkārānنخستین بار در زمان حکومت کواد ،و مُهرهای داوران ) (dātabarānدر زمان
حکومت خسروانوشیروان باب شد .وقتی مُهر موبد پارس کنده شد (بریده شد) ،دیگر ،مانند
گذشته ،عنوان موبد بر مُهر نقش نشد؛ بلکه به پشتیبان درویشان پارس )nāmi driyōšān

 (yātkgobīhi pārsتغییر یافت ( .)Shaki, 1984: 557- 559بهباور شاکِد ،وظیفة این مقام،
رسیدگی به امور تنگدستان و دریافت پول برای احسان به تهیدستان و بینوایان بوده است ( 1975:

 .)215این احتمال وجود دارد که این مقام ،سرپرست یا ناظر بنیادهای خیریه برای کمک به
نیازمندان بوده است (دریایی312 :3131 ،؛  .)Macuch, 1991: 381از آنجا که این مقام در دوران
کواد ،برای پشتیبانی از نیازمندان و درویشان پدید آمده بوده ،این احتمال وجود دارد که کواد
خواسته است برای بخشی از جامعه که بهدنبال قحطی و خشکسالی دوران پیروز ،بالش و خودش،
دچار فقر و تهیدستی شده بود ،نهادی در تشکیالت روحانیون در سراسر کشور تأسیس کند.
 .7 -5هیربدان
واژة اوستایی هیربد« ،ائثرپئیتی» ) (aēθrapaitiاست؛ پارسی میانهاش hērba ،و گجراتی آن،
 .) Wikander, 1946: 17; Kreyenbroek, 2012: 226( .ervadاین واژه بهمعنای دینآگاه است
و معموالً ریشة آن را پریستار یا روحانی آتش میدانند ( .)wikander, 1946: 17گویا هیربد پیش
از هر چیز ،بهمعنی آموزگار دینی است .در کنار  ،aēθrapaitiخویشاوند آن( aeθrya ،شاگرد)،
را میتوان دید .این دو واژه در یسنای  3 ،22و  32 ،23و یشت  332،39بارها در کنار یکدیگر
آمدهاند (بویس22 /3 :3172 ،؛ نیبرگKreyenbroek, 2012: 226; wikander,1946: 18 13 :3131 ،

;) .آگاهیهای ما دربارة جایگاه هیربدان در ساختار اداری و تشکیالتی روحانیت ساسانی ،بسیار
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اندک است و بیشترِ اطالعاتی که دردست داریم ،متعلق به منابعی است که در سدههای سوم و
چهارم هجری تدوین شدهاند (دومناش .)711 :3173 ،بررسی کردیم که هیربد ،نخستین عنوانی است
که در سنگنوشتة شاپور یکم و کرتیر ،به شخص کرتیر داده شده و در سدههای نخستینِ پادشاهی
ساسانی ،درزمرة بلندپایگان روحانی بهشمار میرفته است ( .)Kreyenbroek, 2012: 226پس از
کرتیر ،زروانداد ،پسر مهرنرسه ،با عنوان هیربدانهیربد ،بلندپایهترین عنوان هیربدی را به خود
اختصاص داد .احتمال دارد این عنوان نیز همگام با موبدانموبد که در این دوره پدیدار شد ،به
وجود آمده باشد (طبری .)222 /2 :3122 ،هیربدان در اواخر دوران ساسانی اهمیت بهسزایی یافتند؛ آن
ها در اصالحات انوشیروان ،تنها رده از روحانیون هستند که نامشان در فهرست بخشودگی مالیات
سرانه بوده است (طبری .)791 /2 :3122 ،این هیربدان هستند که به هرمزد چهارم دربارة حکومتش،
هشدار میدهند (طبری .)721 /2 :3122 ،بهنظر مسعودی ،هیربدان ،مطّلعانِ تاریخ ایران بودهاند
(مسعودی.)391 :3149 ،
در منابع بارها از هیربدستان ،آموزشهای هیربدان ،آموزشهای دستوران ،مگوستان و
دستورهای هیربدان یاد شده؛ ولی دقیقاً روشن نیست که هیربدستان کجا بوده و آموزشها ،آیینها
و دستورهای دستوران ،هیربدان و موبدان کجا صورت میگرفته است .اما روشن است که
آموزشگاههایی وجود داشته (بویس22 /3 :3172 ،؛ Kotwal, 2012: 227-228; Wikander, 1946:

 .)44از آنجا که هر هیربد یک حوزة دینیِ خاصِ خود داشته (روایت امیت اشوهیشتان،)12 :3172 ،
احتمال میرود که در آتشکدة همان حوزه به امر آموزش میپرداخته است ( Kreyenbroek,

 .)2012: 226مرکز آموزشهای هیربد را هیربدستان میگفتند .وظیفة یک زرتشتی بود که برای به
جای آوردن یشت دینی ،به هیربدستان برود و زند بیاموزد (زنر23 :3177 ،؛ جاماسبجی23 :3132 ،؛

روایت پهلوی.)127 :3134 ،

3

 .3ریدگ خسرو قبادان نیز در همین مدارس آموزش دیده بود« :بند  .3بههنگام به مدرسه فرستاده شدم و به فرهنگ آموختن
نخست شتافتم .بند  .9یشت ،هادخت و بغانیسن و وندیداد را هیربدانه حفظ کردم و جایجای نیوشیدن زند را آغاز کردم .بند
 .39مرا دبیری آنگونه است که خوبنویس ،تند نویس ،باریکدانش ،کامکارانگشت و فرزانهسخن هستم( ».جاماسبجی،
.)11 :3132
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برداشت زرتشتی از هیربد بهمنزلة آموزگار ،تعیینکننده و معتبر است و دیدیم که منابع پهلوی،
بهاتفاق ،هیربد را در نقش آموزگار معرفی میکنند؛ اما منابع اسالمی ،مثل خوارزمی ( )331 :3147و
یعقوبی ( ،)239 :3147آن را بهمعنی خادم و نگهبان آتش میدانند .در گزارش بیرونی ،هیربدان را در
خدمت شاه میبینیم که سال کبیسه را تعیین میکنند ( .)229 :3112بدیهی است که نقش آنها در
مقام نگهبانان روایتهای دینی ،پیوند تنگاتنگی با کارکرد دیگرشان ،یعنی آموزگار بودن ،دارد.
هیربدان ،بهمنزلة روحانی مراسم یا آموزگار ،گویا با «زمزمه» سروکار داشتهاند « »aēθrapaitiو
زمزمهکننده با هم مرتبط هستند ( .)Wikander, 1946: 28 & 33طبری هنگام معرفی پسران
مهرنرسی ،گزارش میکند که مهرنرسه ،زروانداد را به آموختن دین و فقه واداشت و توفیق بزرگ
یافت و بهرام گور ،وی را هیربدانهیربد کرد که مقامی همانند موبدان بود (طبری .)221 /2 :3122 ،در
یشت  ،39واژة هیربد درکنار واژة «همیذپئیتی»  hamipaitiآمده و آن را آموزگار و مربی معنا
کرده است (بویس22 /3 :3172 ،؛ .)Wikander, 1946: 35- 36; Bailey, 1957: 42- 43
سنگنوشتههای کرتیر ( ،)KKZمنابع پهلوی و اسالمی صالحیت داشتن هیربدان در هر دو
مورد (روحانی آتش و آموزگار بودن) را تأیید میکنند .مادیان هزاردادستان نیز با اشاره به
دستورها و فرمانهای هیربدان ( ،)MHDگزارشهای کتیبههای کرتیر و متون پهلوی (دربارة تنسر)
را تأیید میکند .منابع پهلوی بهشدت تمایل دارند که هیربدان را به مسئلة آموزش و آموزگاری
محدود کنند؛ در حالی که منابع اسالمی در فرصتهای گوناگون ،هیربدان را از آتشکدهها مجزا
نمیپندارند .مادیان هزار دادستان ،یک بار گذرا و کلی به هیربدان میپردازد؛ یعنی فقط به
دستورهای هیربدان  Čē dātatān bē rāɗēnitan čiyōn ēhrpatān gōbēndدر امور داوری و
دادگاه اشاره میکند (.)MHD, 5: 13
 .6بایگانی و خزانة آتشکده
در هیچیک از منابع عصر ساسانی و اسالمی آشکارا به دیوانی ویژة روحانیان و نیز آتشکده اشاره
نشده ،در حالیکه بارها از دیوان کرتکان (ادارة نهادهای دینی) نام برده شده است ;MHD, A

) 27: 5; KKZ: 2 FF; SKZ: 11, 68 & 19خوارزمی .)331: 3147 ،در مادیان هزاردادستان از
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خزانة آتشکده بهصورت  hēr i ātaxšنام برده شده است ( .)MHD, 34: 1اشارة کوتاهی از
خوارزمی دردست است که به آتش همار دفیره یا آتش آمار دبیره اشاره و آن را خطی برای
نوشتن حسابهای آتش ،ترجمه میکند .از سنگنوشتة کرتیر و مادیان هزاردادستان میتوانیم
حدس بزنیم که هر آتشکده بایگانی و خزانهای داشتهاست .شاید واژة بنخانگ در سنگنوشتة
کعبة زرتشت کرتیر اشارهای به همین مطلب باشد .مادیان هزاردادستان از nāmak i nidāni

( ātaxš i xurram artaxšahr i artaxšahr xvarraبایگانیهای آتشکدةروستای خرمارتخشیر
در کورة ارتخشیرخوره) یاد میکند (لوکونین321 :3173 ،؛ ;MHD, 78: 11-14; Frye, 1973: 50

.)De Menasce, 1963: 45
نتیجهگیری
از این بررسی چنین برمیآید که تأسیس پادشاهی ساسانی جان تازهای به دین زرتشت بخشید و
فرصت و فضای مناسبی را برای گسترش آن و نفوذ هرچه بیشتر روحانیان زرتشتی فراهم کرد؛
شاهان و روحانیان ،خود را مروج و مبلغ دین زرتشت میدانستند .این سیاستِ آنها هرچند تأسیس
بنیادها ،نمادها و تشکیالت روحانیت زرتشتی را در مناطق گشودهشده بههمراه داشت ،نباید فرض
کنیم که از همان آغاز ،با سازمان و تشکیالت منظم اداری دستگاه روحانیت ساسانی ،بهمثابه دولتی
در دل دولت ساسانی ،روبهرو هستیم .سازمان و تشکیالت اداری دستگاه روحانیت ساسانی ،تابعی
از رویدادهای سیاسی ،دینی و اجتماعی این پادشاهی بود .این تشکیالت و سازوکار آن مبتنی بر
الگوی قدرت پادشاهی بود و بهموازات رویدادهای سیاسی ،دینی و اجتماعی که در پادشاهی رخ
میداد ،شکل میگرفت و رشد میکرد .روحانیان در چند دورة مهم از تاریخ ساسانی ،قدرت و
زمانِ سلسلهمراتبی کردن دستگاه روحانیت را بهدست آوردند .آنها نخستین بار در زمان جانشینان
شاپور یکم ،با قدرتگیری کرتیر به این مهم دست یافتند .آنچه ابزار این کامیابی را دراختیار آنها
قرار داد ،لشکرکشیهای شاپور ،برپایی آتشکدهها ،دادن اختیارات به روحانیانی مانند کرتیر،
ضعف و سستی جانشینان شاپور ،بهویژه بهرام یکم و دوم ،و سرانجام ،رقابت دین زرتشت با
ساختار تشکیالتی مانویت و مسیحیت بود .دومین بار ،رهبری تالش روحانیان برای دست یافتن به
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تشکیالت دیوانی قدرتمند را آذربادمهرسپندان ،موبدانموبد عصر شاپور دوم ،دردست گرفت و
براساس برخی منابع ،عنوان موبدانموبد را با الگوگیری از عنوان شاهنشاه و برای تمایز از موبد
بزرگ و موبد ایالتی پدید آورد .بهنظرمیرسد مهمترین ابزار وی برای انجام این کار ،گذشته از
چیرگی روحانیا ن بر امور پادشاهی پس از نرسی ،از یک سو ،تالش برای اثبات حقانیت دین
زرتشت و آموزههای رسمی دربرابر مخالفان و شکاکان ،ازراه آزمایش فلز گداخته بود و ازسوی
دیگر ،سیاست تازه و نوآورانة شاهپور دوم در پیگرد و آزار مسیحیان .دورة دیگری که طی آن،
روحانیان امکان و شرایط الزم را برای ایجاد تشکیالت اداری و دادرسی بهدست آوردند ،زمان
بهرام پنجم و یزدگرد دوم بود؛ زمانی که هم بهرام اختیار امور پادشاهی را به بزرگان و روحانیان
واگذار کرده بود و هم شخصیت برجستهای مانند مهرنرسه در رأس قدرت قرار داشت .مهرنرسه با
واگذاری منصب هیربدانهیربد به پسرش ،زروانداد ،گام مهمی در این راستا برداشت .براساس
متون پهلوی و مُهرهای بازمانده از دوران پایانی ساسانی ،آخرین بار در دوران کواد یکم و
خسروانوشیروان بود که سلسلهمراتب دستگاه روحانیت به دستور شاهان و با تهیة مُهرهای ویژة مقام
های روحانی به نظم و قاعده درآمد.
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