

بِه آفريد

دكتر غالمحسين صديقى

مصادر ـ اطالعات ما درباره حالت روحى و دينـى ايااياـاق نايىـاو اولـى
اسالمى فااواق ياست درست يمىدايام كه دين اسالم تا چه ايدازه يشا و رسـخ
در مااق مادم كاده بخد ،و مادمى كه با مال اين دين را پذيافته بخديـد يسـتت بـه
كسايى كه با عقايد و روايات نديمى خخد مايده بخديد چقدر بخدهايد .از جزئاـات
رفتار عمّال عابى با اياايااق چنايكه بايد مطلع ياستام؛ يستت به احخال روحـاياخق
زردتشتى و فعالات دينـى و اجتمـاعى و يذـخأ روو و كـالم و مقـام ايشـاق يـزد
همكاشاق معاصا آگاهى ما يانص است .به خط و زباق فارسى اسالمى هاچ سـند
تاريخى تا يامه دوم ناق سخم هجاو به ما ياساده؛ در كتابىاو دينـى زردتشـتااق
هم مطالب راجع به اين امخر بساار ايدك است .منتعهاو عابـى در جنـت هـاو
دينى كه محل يظا ماست ،يگايه وساله تحصـال اطالعـات رـماده مـىرـخيد و
ارارات يا تذصاالتى كه در كتابىاو فارسى نايىاو بعد در ايـن بـاه هسـت بـه
تقايب همه آيىا از مصادر عابى است.

()1

و مصادر عابى در اين باه چنايكه بايد و رايد ما را به ايـن يىتـتهـاو
 .كتاه جنت هاو دينى اياايى در نايىاو دوم و سخم هجاو ،تألاف دكتا غالمحسان صديقى،
راكتايتشاراتى پاژيگ ،تىااق ،1372 ،ص .144-167
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دينى و به ونايع زيدگايى مدّعااق پاغمتاو آگاه يمىكنند و عـده يسـتتق نلالـى از
مؤلذاق كه به ونايع مخرد يظا ما يزديك بخدهايد در كاذات ايـن جنـت هـا بحـ
كادهايد و در كتابىاو بعد هم عان يا مذاد هماق يخرته تكاار رده است.
برگزيدهها
باشتا مؤلذايى كه در اين مخضخعها ختـاو در تألاذـات خـخد آوردهايـد از
روش صحاح تاريخيخيسى و يقد دورايد و ماجع خخد را أكا يمىكنند ،به همـان
علت در كتابىاو متأخااق خخاينده يمىتخايد بهطخر نطع بدايد كه مطلـب منظـخر
يتاجه تحقاق و روو رخص مؤلف است يا آق كه آق را از كتاه پاشانااق گافتـه.
تاريخ احخال پادراهاق و دربارها و راهزادگاق و لشكاكشىهـا و عـزل و يصـب
حاكماق و پااوزو و ركست و نتل و غارت و وياايى و تغااا خايداقهاو راهى
و ظىخر مدعااق سااسى ،امخروست كه در تألاذات اين مخرخـاق تـا حـدو بىتـا
معلخم است ،ولى از علل اين پا آمدها كه گاهى وانعاً ياگىايى به يظا مىآيـد ،و
از تاريخ دينى و اخالنى و اجتماعى و انتصادو و فاهنگى و تشـكاالت ادارو و
مالى و بلدو تقايتاً بىاطالع هستام ،و پس از مطالعات بساار مىتخاق جستهجسته
مطلتى در اين ابخاه در كتابىاو اين يخيسندگاق يافت ،زيدگايىداخلى و حقاقـى
مادم در زمايىايى كه اين مؤلذاق كتابىاو خخد را يخرتهايـد تقايتـاًبا مـا يـامعلخم
است .در باه اراء دينى و ظىخر مدعااق پاغمتاو جديد ،آيچه در اين كتابىـا بـه
دست مى آيد بساار مختصا و گاهى آماخته با خطاها و ختطىـاو عجاـب اسـت؛
اغلب اين يخرتهها از تعصبهاو دينـى خـالى ياسـت ،و چـخق ايـن يقـص بـا
يقصهاو مذكخر افزوده رخد كار محقق بىغـا ،،درـخارتا مـىگـادد .گـاهى
بىعلمى ياسخاق ياز به مشكالت مىافزايد :يامىاو ارخاص و جاهـا تحايـف و
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تصحاف رده است ،و چخق بعتى رىاها و دهها در اثا تخالى فتنهها يابخد گشته
است ،تعاان يام بعتى ارخاص به علت نلّت منابع ،آساق ياست ،محقق در اظىار
روو مادّد و معطّل مىمايد ،و تنىا اماد در اين مخارد اين است كهتألاذات متعدّدو
كه ما فعالً آيىا را مذقخد مىرماريم ،پديد آيد و با مخاضعتاريك ،يخرو بتابد.
با اين همه يتايد تصخر كاد كـه ضـتط احـخال و آراء و انـدامات سااسـى
صاحتاق فانهها و تاجمه ايشاق به كلى از يظا يخيسندگاق نايىاو ابتدايى هجاو
دور مايده و هاچگخيه تخجه و عنايتى به اين امخر يشده است:
جمعى از دايشمنداق اين دوره كتابىاو مىم در اين ابخاه تألاف كـادهايـد؛
ولى تعصب دينى و مذهتى و بىمالى عامّه به اين كتابىا كه غالتاً خخايـدق آيىـا را
هم يخعى كذا و تشتّه به بىديناق مىرمادهايد و احااياً ها جا از اينگخيه يخرتهها
مىديدهايد آيىا را يابخده مىكادهايد ،ستب از مااق رفتن آيىا رده است .كتابىـايى
كه مخصخصاً در اين باه ممكن است مـدد كننـد تألاذـاتىسـت كـه بـه يامىـاو
مقاالت و آراء و ديايات و ملل و يحل معاوف است در راح آراء و عقايد دينـى
و فلسذى مذهبها و فانههاو مختلف اسالمى و غاا اسالمى ،از ايـن كتابىـا كـه
رماره آيىا مطابق يقل مخرخاق چخق مسعخدو در التنتاه واالرااف( )2و بااويى در
مقدمه كتاه الىند( )3و ديگااق تا اواخا ناق چىارم به باست مـىرسـاده ،اكنـخق
جز عده نلالى به دست ياست.
در مااق جنت هاو دينى كه در اين دو ناق در ايااق روو داده آگاهى ما از
جنت

بهآفايد ايدك است چخق در كتابىاو معاوف تاريخى و كتابىـاو مقـاالت

كه فعالً مخجخد است ،يا هاچ اراره به آق يشده يا تنىا به أكا يام و مختصـاو از
احخال بهآفايد نناعت كادهايد.
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يام بهآفايد را در مدارك تـاريخى مخجـخد ،اول بـار در كتـاه الذىاسـت
(ص )351ابنالنديم (ابخالذاج محمدبن اسحاقالنديم المعاوف به ابن ابى يعقخه
وراق بغدادو) ( )385-298كه در سال  377هجاو تألاف رده است ،مىبانـام و
چخق ابنالنديم مطالـب منقـخل را چنايكـه خـخد گخيـد از كتـاه الدولة
العباسي تألاف ابخاسحاق ابااهامبن عتاسبن محمدبن صخلى (متخلـد در
سال  176و متخفى در سال  ،243متخلد  792و متخفى آوريل 857م) انتتاس كاده،
بنابا اين از حا

تاريخ ،اين نديمىتاين ختاوست كه از بهآفايد به ما رساده ،و

چخق بهآفايد در سال  131هجاو كشته رده است اطالع ما از وو تقايتاً متعلـق
به صد سال پس از ماگ

مىبارد .مؤلذاتى كه بعد يستتاً به تذصال از بهآفايـد و

يىتت و عقايد وو سخن گذتهايد بدين نااريد:
خخارزمى (ابخعتداللَّه محمدبن احمدبن يخسـف كاتـب) در كتـاه مذـاتاح
العلخم كه در حدود  370هجاو ( 967ماالدو) تألاف رده.
بااويى (ابخريحاق محمدبن احمـد متخلـد در  362و متـخفى  440هجـاو
نماو) در كتاه آالثارالتاناق عنالقاوق الحالاق كه در  390-391هجاو به تـألاف
آق پاداخته.
ثعالتى (ابخمنصخر عتدالملكبـن محمـدبن اسـماعال متخلـد بـه سـال 350
هجاو) (691م) و متخفى در سنه 429( 1038م) در كتاه غُار اختار ملخكالذاس
و سااهم كه مااق سالىاو  408و  412هجاو (1021-1017م) تألاف رده.
رىاستايى (ابخالذتح محمد متخلد در سـال  479و متـخفى در 1086-1153
(548م) در كتاه الملل والنحل كه در سال  521هجاو تألاف رده.
عخفى (سديدالدين محمد) در كتاه جخامعالحكايات و لخامعالاوايـاتكـه
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در حدود  630هجاو تألاف رده است.
راخ مجدالدين خخافى در كتاه روضه خلد كه به خارسـتاق ياـز مشـىخر
است و در رخال  733هجاو تألاف رده.
مؤلف مجىخل صخراالنالام كـه ايـن كتـاه را در سـال  748بـه يـام اماـا
متارزالدين محمد ( )760-714از امااو آل مظذا تألاف كاده است.
جز اين مصادر ،در بعض كتب ديگا ياز اراراتى كم و با

مىـم در بـاه

بهآفايد و بهآفايدياق رده است كه در جاو خخد آيىا را أكا خخاهام كاد.
از يخيسندگاق و محققـاق جديـد زالمـاق( )C.Salemann( )4نطعـههـايى از
كتاه صخراالنالام فارسى به طتع رسايده كه يك فقاه كخچك آق (صذحات-501
 )500مابخط به بهآفايد است .پس از او هختسما( )5مقالهاو راجع بهبهآفايد يخرته
و از آيچه ابنالنديم و خخارزمى و صاحب صخراالنالام راجع به اوضتط كادهايـد
أكاو كاده و بعد مـتن آيچـه را كـه ثعـالتى در كتـاه خـخد آورده يشـا داده و
تاجمــهاو بــا چنــد تعلاــق بــه آق افــزوده اســت .بعــد رــاح حــالى از وو در
«دائاةالمعارف اسالم» يخره رده كه يخيسنده آق معلخم ياست.

()6

سپس استاد ادوارد بااوق در تاريخ ادباـات ايـااق فصـل ممتّـع و جـامعى
درخصخص جنت هاو سااسى و دينى اياايى يخرته و از بهآفايد ياز سخن رايده
و فقاه او را كه در كتاه اآلثارالتاناه درباره وو مخجخد است عاناً به ايگلاسى يقل
كاده است )7(.بعـد اسـتاد انتـال آرـتاايى در رـماره دوم دوره اول مجلـه رـاق
(ص95-498؛ تىااق) ( 1309رمسى) مقاله سخدمندو درباه «نديمىتـاين آثـار
مذقخده يثا فارسى» يشا داده و آيچه را بااويـى در خصـخص بـهآفايـد گذتـه بـه
فارسى تاجمه يمخده و حكايتى را كه مجد خخافى درباره او در كتاه روضه خلد
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آورده مختصااً( )8يقل كاده و فقاهاو را كه در صخراالنالام راجـع بـه او متـتخط
است ياز عاناً يقل يمخده است.

()9

در مصادر مذكخر در باال آيچه در جخامعالحكايات عخفى يقل رده تاجمـه
هماق روايتىست كه ابخريحاق بااويى در كتاه خخد ضتط كاده است ،ولى عخفى
فقاه مابخط به تعلامات بهآفايد را حذف يمـخده .آيچـه در كتـاه ثعـالتى ديـده
مى رخد ،باوجخد ايدك اختالفى كه با راح متتخط در اآلثار التاناه دارد ،مذىخم و
معناي

مخافق روايتـىسـت كـه بااويـى آورده ،تنىـا در روايـت ثعـالتى بعتـى

تذصاالت كه جنته داستايى دارد ،افزوده رده و مؤلف يام مصدر خخد راهـم أكـا
كاده و گخيد كه روايت منقخل را از جماعتى از پاااق ياشابخر رـناده اسـتاز آق
جمله از ابخزكايا يحاىبن اسمعال ختاو كه بنـا بـه گذتـه يـانخت حمـخو( )10از
محدّثاق بخده است )11(.اين أكا ماجع به ما يشاق مىدهد كه در با

از دو ناق و

يام پس از كشته ردق بـهآفايـد چـه روايـاتى در خصـخص زيـدگايى و طتـع و
تعلامات دينى وو در سازمانى كه زاد و بخم وو بخده رواج دارته است.
بهآفايد( )12فَاوَرديناق( )13يعنى بهآفايد پسا فاوردين از اهل زوزق( )14بـخد
ودر ده سااوايد( )15كه از ديههاو روستاو خخاف( )16بـخد ظىـخر يمـخد .از زمـاق
تخلد وو اطالعى يداريم و وساله تحقاق آق هم از مصادر مخجخد ماسـا ياسـت.
بهآفايد چنايكه همه مؤلذاق مااجع ما تصايح كادهايد زردتشتى بخد ،يام وو و يام
پدر وو ياز مؤيد اين يظا است .مىدايام كه در اين ونت هنـخز جمعـى كثاـا در
اينيخاحى و در رىاهاو ديگا ايااق به دين نديم خخد وفادار مايده بخديد ،و آثار
ديناياايى در همه جا ديده مىرد و مااسم دينى يسـتتاً آزادايـه معمـخل بـخد .در
همان زوزق كه زادگاه بهآفايد است آتشكده مىمى كه آتـ

آق را از آأربايجـاق
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آورده بخديد وجخد دارت )17(.ولى چخق ايالت خااساق مايند باشتا ايـاالت ايـااق
دردست عامالق عـاه بـخد و از ايااياـاق مسـلماق و عـاههـايى كـه بـه مـاور
ازســازمانىاو عــاهيشــان بــه ايــااق مــىآمديــد در رــىاهاو ايــن ملــك
مسكنمىگزيديد ،در آق ايالت تعلامات اسالمى يشا مىيافت ،ظاهااً بـهآفايـد از
اصخلو آراء مسلمان ياز بىاطالع يتخده و اين مسأله چنايكه بعد خخاهام ديـد در
وو اثاگذارته است.
از اين كه بهآفايد كتابى آورده ،مىتخاق گذت كه او فاهنگ و دايشى دارته
و خخايدق و يخرتن مىدايسته است.
در سذا به چان و ماوراءالنىا ،اگـا ونـخع آق صـحت دارـته بارـد ،البـد
مشاهداتى كاده و تجابههايى ايدوخته است.
از روحاات و ساات و اخالق بهآفايد آگاهى يـداريم و از عالنـه وو بـه
دينو ردت و نخت عاطذه دينى وو بىاطالعام ،و چخق يخرـتهاو بـه نلـم او و
ياراح حال جامعى از او به خامه ديگااق در دست ياسـت ،اظىـار يظـا در ايـن
امخردرخار است؛ حتى يمىتخايام بگخيام كه آيا وانعاً او در ادعـاو خـخد صـادق
بخدهو مايند بعتى از پاغمتااق حالت روحى او چنان ادعايى را ايجاه مـىكـاده
است ،يا اينكه اما را در چنان ونتى مخافق مصلحت همدينـاق و همخطنـاق خـخد
ديده و مخضخع پاغمتاو و دين را وسالهاو بااو آزادو خخد و اياايااق رناخته،و
با اين فكا عمخمى ،يظايات خصخصى چـخق جـاهطلتـى و رـىاتيـابى و بلكـه
تعصب دينى ياز همااه بخده است .با نااين و كاذااتى كه مخرخاق بهطخرمختصاو
ضتط كادهايد ،و با دنت و غخررسى در تعالام وو كه حاات دينى وحاات عـادو
را تخوم كاده ،رايد بتخايام به اين يكته پى بتايم كه عاطذه دينـى او بـه آق ايـدازه
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رديد يتخده است كه به كلى او را از زيدگايى مادّو دور كند ،بلكه از ناائن چنان
استنتاط مىكنام كه نخه مشاهده وو يستتاً نخو بخده است و اين اما از تشـخاص
وو در ونت يىتت معلخم مىرخد .هاچند پا

آمد ،مخافق حدس وو يشد .در

اين ونت در خااساق هاج و ماجى در اوضاع پادا رده بخد :از يك طاف يصابن
ساّار عامل سالخخرده خااساق با حارثبن سُايج (مقتخل در  )128در جنگ بـخد،
و از طاف ديگا با جُديعبن علىالكامايى در كشمك

بخد ،وابـااهامبـن محمـد

االمام داعااق خخد را به خااساق فاستاده بخد و جمعى كثاا بهايشاق مىگاويديـد؛
و ابخمسلم درصدد آركار كادق اما دعخت بخد( .رمتـاق 129دعـخت را آرـكار
كاد) ،و در وانع خااساق حاكم و رئاسى يدارت ،بهآفايد ظاهااً از ايـن فاصـت
مناسب استذاده كاده بااو خخد راوع به دعخت يمـخد .رخصـات وو ياـز نابـل
دنّت است و از اين كه در پااواي

اثاو نخو گذارته ودين وو نايىا بعـد دوام

كاده ،حق گذتن اين را داريم كه اثا رفتار و گذتار و كاداروو در پاـاواق معاصـا
خخي

بساار بخده است ،به عالوه اما دعـخت وو در ماـاقيزديكـاي

كـه او را

مىرناختند ،و در زادگاهاش ،خالى از حاارت و اراده ياست.
از ونايع عما وو پا

از آقكه دعخو پاغمتاو خخد را آركار كند همـان

ندر مىدايام كه سذاو به چان كاده به عزم تجارت( )18يا به نصد ديگا ،و هذـت
سال آيجا مايده است )19(.از آيجا پاااهن و ردايى از حايا ستز كـه بسـاار يـام و
يازك بخد با خخد آورد و آيىا را پنىاق كاد.
بعد «جگاهاو بزغاله آماده كاه و آيىا را سا كاد و كخباد و در كاسـهاو
ريخت و ركا و مغز بادام گافت و آيىـا را كخباـد و در كاسـه ديگـا يىـاد و دو
كاسه را دو بال

كاد و آق دو را پنىاق يمخد ،بعد خخد را به ما ،ماگ زد و اما
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كاد بااو او گنتدو ساختند از بىتاين و گشادتاين گنتدها و بااو بـاراق ريـزش
گاهى بهايدازه به طاف گنتد ناار داد و دو بال

و دو جامه را در پارچهاو پاچاد

و به زي گذت ها آينه من مىماام وصاّت ماا يگاهدار و حاجتى كه دارم بـاآور.
زق او رادوست مىدارت و به او مىا مىورزيد گذت وصات تخ چاسـت .گذـت
اين كه ماادر همان فااش با دو بال

در گنتد گـذارو )20(.و آيىـا را از مـن دور

يكنى .زق گذتالتته چنان كنم ،حاجتت چاست؟ گذت اين كه ها هذتـه در گنتـد
پا

من آيى وروو خخد را در آيجا كه آه باراق به گنتد مىريزد بشخيى .زق اين

را هم بااو ووبه عىده گافـت .و بـهآفايـد خـخد را بـه مـادق زد و زق رسـم
سخگخارو و زارو به پاكاد و او را در فاار

با دو بالش

بـه گنتـد يقـل كـاد.

بهآفايد روزو از جگاها وروزو از ركا و مغز بادام مىخـخرد و از ريـزش گـاه
باراق و آهِ رست و رـخو صـخرت زق آه مـىآرـاماد و بـا ايـن خـخرديى و
متاصـد
ّ
آراماديى با رمق خخد مىمايد.چخق يك سال تمام در گنتد بـه سـا بـاد
ونت گاد آمدق مادم بااو درودپااامخق گنتد رـد ،پـس باخاسـت و پاـااهن و
رداو ستز را پخراد تا اين كه مـادم اورا ديديـد .گذـت او مـادم مـن بـهآفايـد
فاستاده خدايم پا

رما».

()21

مخافق روايت بااويى چخق بهآفايد از سذا بازگشت و پاـااهن سـتز ريـگ
يازك و يامى با خخد آورد ،رب با باالو گنتدو رفت و آيجا پنىاق رـد و صـتح
از آيجا فاود آمد و آق پاااهن را به بَا كاده و مادو در دامن آق كخه زمان خـخد
را راار مىكاد او را ديد .بهآفايد به او گذت كه پاغمتـا اسـت و از ونتـى كـه از
ايشاق غاتتكاده بخد در آسماق بـخد و بىشـت و دوز را بـه او يشـاق داديـد و
خداويد به وووحى فاستاد و اين پاااهن را با وو پخراياد و او را در اين ساعت
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به زمان فاوفاستاد .ماد بازگا گذتههاو او را تصديق كاد و به مـادم گذـت كـه
وو خخد ديد كهاو از آسماق فاود آمد .از زردتشتااق ،چخق دعخو پاغمتاو كاد و
راوع بهدعخت يمخد ،خلقى كثاا از او پااوو كاديد.

()22

مجد خخافى گخيد:
كه به آفايد «از ظاايف چان بساار با خخد آورد واز آق جمله پاااهنـى سـتزبخد
كه چخق در پاچادو در نتته ياپديد ردو ...رـتى بـاز آمـد و در آق كـخه كـه
يزديك يك ده است پنىاق رد و بامداد از آيجا فاود آمد ،آق پاـااهن پخرـاده.
مادو بخد دهقاق ،يام او خداداد .از دهى كه يزديك ده اوست پـا

او رفـت و

گذت خداو به من وحى كاده است و اين پاااهن از بىشت فاستاده ،آق ماد به
وو بگاويد و معجزه يطلتاد .بساارو مادم به وو

بگاويديد»)23(.

صاحب صخراالنالام گخيد:
« در ابتداو خالفت آل عتاس رخصى را ديديد كه در خااساق بـه بـاالو گنتـد
بلندو رفته كه از هاچ طاف راه يدارت ،مادم در تعجب مايديد كه چگخيه باال
رفته است؛ از او پاساديد كه تخ كاستى؟ گذت :مـن بىـزاد مجخسـم و از پـا
خدا مىآيم تا مادم را به دين زردتشت دعخت كنم ،و به ايدك زماق سى هـزار
ماد با او جمع

رديد)24(»...

به ها حال از اين باايات معلخم مىرخد كه پس از آيكـه بـهآفايـد دعـخو
پاغمتاو خخد را ابااز كاد ،خخاه به واسطه اوضاع در هَم و با هَـم خااسـاق كـه
مادم اين ساماق را مستعد بااو رخرش با ضد عاهها كاده بخد و وسالهاو بااو
تجديد دين نديم خخد مىديديد ،خخاه به ستب رخصات و نخّت اعتقـاد الزامـى
بهآفايد ،جمعى كثاا به او گاويديد و كار او سا و رويى گافت .دستهاو بساار از
مادم زوزق و روستاهاو خخاف و زاوه ياشـابخر و جاهـاو ديگـا كـه ديـن او را
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پذيافتند دور وو جمع رديد و رياست بزرگى بااو وو حاصل رد .مـدتى كـه
حاات اجتماعى وو پس از اظىار پاغمتاو طخل كشاده به درستى يامعلخماسـت،
ظاهااً از آغاز حال ،چخق اوضاع حكخمت خااساق مختل بخد ،از ووجلخگااو به
عمل ياامد و كار او زود پاشافت كاد و مخفقات راياق تخجىى درظاف دو سـال
يصاب وو گاديد ،ولى يتايد تصخر كاد كه بهآفايد به مايعىبايخخرد بلكـه يقـان
است كه مغاق و جمعى از زرتشتااق و مسلماياق با او سا بهمخالذـت بادارـتند،
ولى ظاهااً يتخايستند از دعخت و پاشافت كار وو جلخگااوكنند و در اين اما به
ابخمسلم كه رئاس عصا بخد ،متخسل رديد.
از اينكه مخرخاق و مصـادر مزبـخر ظىـخر وخـاوج او را در صـدر دولـت
بنىعتاس ،يعنى پس از آركار ردق اما دعخت عتاسى درخااساق و نتل از ظىخر
ابىالعتاس ،يخرتهايد ،و نتل او را در ونت آمـدق ابخمسـلم بـه ياشـابخر تصـايح
كادهايد ،مىتخاق چنان يتاجه گافت كه ظىخر وو و دعخت و جمع ردق مادم به
دورش و بزرگ ردق كار او همه در مدتى نلاـل ماـاق اواخـا  129و  131وانـع
رده است؛ چخق ابخمسلم در رمتاق  129هجاو امـا دعـخت را آرـكار كـاد و
مىدايام كه در سال  131هجاو پس از آيكه نَحطته طائى از كخمُ
به ابخمسلم اين اما را ختا داد ،وو از ماو به ياشابخر آمد.

به رو آمد و

()25

بنابا اين ،فعالات بهآفايد رديد بخده ،مىتـخاق احتمـال داد كـه اگـا حـال
اجتماعى خااساق بهواسطه ماد فعال و با عزمى چخق ابخمسلم زود ناين آرامـ
و يظم يمىرد و چند سال ديگا زماق با بهآفايـد مسـاعدت مـىيمـخد ،كـار وو
صخرت ديگا مىگافت .معلخم ياست كه در ايـن مـدت دو سـال كـه مادمـى از
روستاهاو يزديك دين بهآفايد را نتخل كاديد آيا بهآفايد خخد بـه ايـن محـلهـا

164

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 4 /

رفته است و در حاكت و ساا دعخت مانمخده است ،يا آق كه داعاايى را از جايب
خخد به اين يخاحى مىفاستاده .عده پااواق وو در ونـت نتـل او ،تقايتـاً معلـخم
ياست؛ عدد سى هزار كه صاحب صخراالنالام أكا مىكند مخرد اعتماد ياست .در
سايا مصادر هم تنىا «مادم بساار» ضتط رده است .بااو اينكـه بـدايام جزئاـات
تعالام بهآفايد چه بخده است الزم است كه از وو يا از پااواق وو كتـابى دارـته
بارام .بدبختايه هاچگخيه تألاذى در اين باه در دست ياست .در مصادر ما اراره
به كتابى كه او آورده كادهايد )26(.بااويى تصايح مىكند كه «به آفايد بـااو اتتـاع
خخد كتابى ساخت به فارسى» ولى عتارت او صايح ياست كه اين كتاه به خـط
عابى بخده يا به خط پىلخو )27(،و از محتخيات آق كه البد رامل عقايد و آراء وو
بخده است هاچ يمىدايام.
در تعالام وو جايب عملى آق با جايب يظاي

غلته دارد .به خداو يگايه

نائل بخده ولى يمىدايام چه صذاتى به وو يستت مـىداده و چـه رابطـهاو ماـاق
مخلخق و خالق مىرناخته است ،و روو وو درباره اهامن چه بخده .به رستاخازو
روزِ رمار و بىشت و دوز و وجخد ساكنايى در آيىا معتقد بخده است .آسمايىاو
زمان و مخجخدات را حادث مىرماده اسـت .هـاچ يظايـهاو در تعايـف ايجـاد
وتشكال عالم( )28و تقديا غائى جىاق( )29از وو يمـىرناسـام .باشـتا تعـالام وو
راجع به دستخرها و كارهايىست كه بايد در جىاق محسخس و در وضع اجتماعى
ايجام يابد .آيا در مسائل ديگا عقايد وو عاناً عقايد معمخل زرتشتااق بخدهاسـت؟
بهطخر عمخم رايد بتخاق گذت كه چخق در مصادر ما به اين امـخر ارـارهاويشـده
است و از طاف ديگا اين مخرخـاق گذتـهايـد كـه وو زرتشـت را بـه پاغمتـاو
مىرناخته و با بعتى عقايد زرتشت مخالذت مىكاده ،پس مسائلى كه درمصادر
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ما از آيىا سخنى يمىگخيند باشتا آيىا ماود نتخل او بخده اسـت ،ولـى ايـنسـؤال
همچناق بىجخاه مىمايد كه وو با پذيافتن پاغمتـاو زرتشـت بـه چـهسـتب و
عنخايى با بعتى تعالام وو و يا تعالام منسخه به وو مخالذت مـىكـادهاسـت و
چگخيه نتخل او را با رد بعتى عقايـدش وفـق مـىداده و ايـن تنـانض راتخجاـه
مىيمخده است؟ آيا خخد را پاغمتاو باتا از زرتشت مىرماده اسـت ،يـا آق كـه
پااواق زرتشت را به يستت جعل عقايد و تغااا تعالام او ،متىم مىيمخده؟ آيچه از
دستخرهاو وو مىدايام با مقابله ايخاع آيىا در دين زرتشتى مىتخايام دريابام كـه
او چه چازهاو تازه آورده كه محل نتخل مغاق وانع يگشته است ،و پـا

از هـا

چاز بايد ادعاو پاغمتاو او را ناار داد )30(.در دين زرتشـت ظىـخر پاغمتـااق در
اونات معان و تابع كاذاتات خاصىست «در اصخل پارسى ،عالم دوازده هزار سال
طخل مىكشد؛ زرتشت در ايتىاو هزار ساله يىم از آفاين

عالم ظاها رـد ،و در

پاياق ها هزار سالى از سه هزار سال بانى (يعنى در آخـا هـزارهدهـم و در آخـا
هزاره يازدهم و در آخا هزاره دوازدهم) بايد تتاهى و فسادو در دين پديد آيد و
راور طغااق يمايد ،و در سا اين سه حد ،سه پاغمتـا خَلَـف از پسـااق زرتشـت
بااوق خخاهند آمد»( )31و ظىخر بهآفايد كه در حدود سال 129هجـاو روو داده
مخافق با ونت مخعخد يمىرخد.

()32

ابنالنديم گخيد كه وو پاشگخيى مىكاد و از آينـده ختـا مـىداد و بـااو
پااواق خخد پنج يماز بى سجخد معان يمخد ،رو به مغاه (بهطخر تحتاللذظـى:در
حال ناار دادق نتله به طاف چپ) .اما بااويى گخيد

()33

«گماق او اين بخد كه خداويد پنىايى به وو وحى يازل مىكند ،هذت يمـازبااو
اتتاع خخد واجب گاداياد؛ يكى در تخحاد خدا ،يكى در خلقت آسمايىا وزمان؛
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يكى در خلقت جايخراق و روزو ايشاق ،و يمازو در ماگ ،يمازو در رستاخاز
و روزرمار ،يمازو در باه اهل بىشت و دوز و آيچه بااو ايشاقآماده رـده،
و يمازو در ستاي

اهل بىشت» «پااواق خخد را بـه سـجخد در مقابـل چشـمه

خخرراد اما داد و مقار كاد كه اين يااي

را به يك زايخ ايجام دهند و دريماز،

آفتاه را در ها سمت كه بارد نتله خخد سازيد».

يماز كادق رو به خخرراد و عدد آق را ثعالتى( )34و رىاستايى( )35ياز تأياد
كادهايد .با آيكه بهآفايد به خداو يگايه نائل بخده است و يمازو در تخحاد مقـار
كاده يمىدايام چه يستتى مااق خدا و خخرراد نـاار مـىداده .خخررـاد در ديـن
زرتشت اواخا دوره ساسايااق ،چنايكه از تألاذات يخيسندگاق بازايس و ارمنسـتاق
و سخريه مستذاد مىرخد ،مقام اول و باتا دارد( )36و تعلام بهآفايـد دربـاره يمـاز
روبه خخرراد ظاهااً مابـخط بـه ايـن احتـاام اسـت .در ديـن مزدايـى يمازهـا و
يااي بساار هست )37(.اگا يمازهايى را كه بهآفايد سذارش كاده منحصا به هذت
بارد،از عده آيىا خالـى كاسـته اسـت .در ديـن زرتشـتى ياـاي

مخصـخص بـه

خخرراد را «خخرراد يااي » مىيامند و آق را سه بار در روز با ايـدك اخـتالف،
در ها بارمىخخايند :يك بار در ونت طلخع خخرراد ،بـار دوم در ونـت ظىـا ،و
ديگا درونت غاوه )38(.ونت گزاردق ها يماز در مصادر ما بـه تحقاـق معلـخم
ياست.
بهآفايد در اصل زمزمى بخد و آت
راتاك كاد و عتادت آت

را عتادت مىكاد ،بعـد زمزمـه كـادق

را كنار گذارت و ديگااق را از آق منع كاد )39(.زمزمـه

كادقاز مماّزات زرتشتااق بخده اسـت ،تـا آيجـا كـه مسـعخدو اوسـتا را «كتـاه
الزمزمه» ياماده است )40(.ازدواج با مادر و دختا و خخاها( )41و دختـا بـاادر( )42و
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دختاخخاها و عمّه و خاله( )43را حاام كاد .ازدواج با اين يزديكاق يه تنىا در دين
مزدايى ممنخع يتـخد بلكـه امـاو پسـنديده و مسـتحب رـماده مـىرـد .اسـتاد
كايستنسن گخيد «در باابا رخاهد مخثخق كـه در منـابع زرتشـتى و در تألاذـات
خارجااق مخجخد مىبارد ،سعى چند تن از پارسااق معاصا در يذى وجخد ازدواج
با يزديكاق درايااق زرتشتى باىخده و ستك مىيمايـد» ...عاوسـى بـا يزديكـاق در
حقاقت يه تنىامتارات يامشاوع ( )Incesteرماده يمىرد ،بلكـه آق را از لحـا
دينى عملىمقدس و سزاوار اجا و ثخاه مـىرـماديد )44(.در يكـى از مااسـالت
منسخه بهاردراا ،اين پادراه سذارش مىكند كـه بـااو محكـم سـاختن روابـط
خايخادگى بامحارم خخد ازدواج كناد )45(.پس از ظىخر اسالم :يكى از اعمال كه در
دين مزدايى مخرد ايتقاد و حتى يذات مسلماياق ناار گافت ،ازدواج با محارم بخد
و اين تتاّوبه ندرو سخت بخد كه زرتشتااق كمكم اين عادت را رها كاديد ،ودر
ناوق اول،اين اما در مااق مخبداق و مغاق محل بح

و گذتگخ ناار گافـت .البـد

در ياشابخر ورو ستاهاو آق مال به يسخ اين كار در مااق زرتشتااق پادا رده بخد و
از اين لحاظتعلام بهآفايد معنى اجتماعى خاصى پادا مىكند.
بهآفايد مقار دارت كه كابان زق از چىارصد درهم تجاوز يكند .مخو سا
و بدق را بگذاريد كه بلند رخد .بااويى گخيد خخردق مسكاات را با پااواق خـخد
حاام كاد .رىاستايى گخيد رااهخخارو را حاام كاد .ثعالتى گخيـد كـه مسـت
ردق (سُكا) را حاام يمخد ،خخردق مادار و كشتن حاخايـات را جـز در صـخرت
پااو حاام كاد .دستخر داد كه هذت يك دارايى ،يا عايـدو را يـك بـار در عمـا
خارج كاده آق را بااو تعماا راهىا و اصالح پلىا و ساختن كاروايسااها و حذـ
كسايى كه به ما ،دائم دچار ردهايد ،و بخشادق به محتاجـاق و كارهـاو خاـا
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ديگا به كار بايد.
بعتى از اين راايع با رسخم و آداه معمخل زرتشتااق آق زمـاق مخالذـت
رديد دارد و وضع آيىا يماينده جاوت و جسارت بهآفايد است .ولى اين يكته را
هم بايد در خاطا دارت كه از نايى پا

از فتح عاه و پس از تسـلط ايشـاق و

تخسعه دين اسالم ،مادمى بساار به دين زرتشتى بىعالنه رده بخديـد و كـمكـم
رك با ايشاق غلته كاده بخد؛ اَعمال دينى را ماتتاً به جا يمىآورديـد .دور ياسـت
كه بهآفايد حاجت مادم را به تغااا كادق ،و يگاهدارو اصخل دين كه در معا،
خطا ناار گافته بخد ،حس كاد و در فكا اصالح افتاد ،به خصخص كه اين حـال
روحى مادم با اضطااه سااسى و هاج و ماج و راخع فتنه و بىيظمـى و بـالتّتَع
فســاد اخــالق همــااه بــخده و در چنــان حــالى تغااــا تعلامــات دينــى و آوردق
دستخرهاو ديگا يستتاً آساق مىرخد .او تنىا كسى ياست كه در اين عىد به فكـا
اصالح دين افتاده بارـد ،بلكـه چنايكـه در مقدمـه ديـديم جمعـى از روحـاياخق
زرتشتى بااو معارضه با مسلماياق و دفاع اصخل دين مزدايى به ايـن كـار دسـت
زدهايد .پاشافت بهآفايد در روستاهاو ياشابخر يشاق مىدهد كه زمانه و مقتتاات
اجتماعى بااو تخفاق وو و ايجاد جنتشى اصالحى مخجخد بخدهاست.
جنته اخالنى دين بهآفايد نابل تخجه و دنت است؛ ولى چـه در الىاـات و
چه در تعايف تشكال جىاق و چه در اخالق ،تعالام وو به صـخرتى كـه بـه مـا
رساده «ساخته» و ماتب ياست .دستخرهاو او يظـاو و اسـتداللى ياسـت .بلكـه
عملى و اجتماعىست .باشتا اصالحات كه در دين وو مشاهده مىكنام يزديكـى
خاصى با تعالام اسالم دارد .منع ازدواج بـا محـارم ،حـاام كـادق رـااه ويىـى
مادارخخارو و خاوج بىاو از دارايى بااو كارهاو خاا ،از امخرو است كهماـاق
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مسلماياق ياز معمخل بخده است .زمزمه كادق و عتادت آت

از مخضخعهايىياست

كه مسلماياق آيىا را مخرد تعا ،و ايتقاد ناار داده بخديد .اگا بگـخيام كـهباشـتا
اصالحات بهآفايد در تحت اثا تعالام اسالمى ناار گافته و ديـن اسـالم بـهطـخر
غاامستقام يذخأو در روح و فكا وو كاده و جنت

وو در باطن ،علل واسـتاه

اجتماعى دارته است ،خاال يمىكنم كه از حقاقت زياد دور بارام.
پس از آيكه هخاخخاهاق او زياد رديد و مغـاق و مسـلماياق يتخايسـتد از او
جلخگااو كنند و عامل روستاهاو ياشابخر (اگا عاملى دارته) يتخايست آيطخر كه
وظاذهمند بخده تتلاغات و يشا تعالام وو را منع كند ،در ونتـى كـه ابخمسـلم بـه
ياشابخر آمد مخالذاق وو به ابخمسلم متخسّل رديد و مخبداق و هاابـداق زرتشـتى
اجتماع كاديد و او را به دستخرهاو تازه بهآفايد آگـاه سـاختند و گذتنـد او ديـن
رما و ما ها دو را فاسد كاد( )46و از وو خخاسـتند كـه او را بگاـاد و ايشـاق را
آسخده گادايد.
ابخمسلم دو يذا از كساق خخد رتاببن واجالمـاورودو( )47و عتداللَّـه بـن
سعاد( )48را سخو او فاستاد و ايشاق با او اسالم عا ،كاديد و او مسلماق رد و
رعار عتاسااق را پذيافت .ولى بعد ،از غابگخيى دست بايدارـت .عتداللَّـه بـن
سعاد با لشكاو به زوزق آمد و بهآفايد را در جتال بـادغاس گافتـار كـاد و بـه
ياشابخر آورد و ابخمسلم اما به كشتن وو داد و او را در باهالجـامع ياشـابخر بـه
دار آويختند و از پااواي

ها كه را به دست آورد يابخد ساخت.

كاذات دستگااو بهآفايد يامعلخم است؛ يمىدايام كه در آخا كار خـخد در
كجا مقام دارته و در باابا عتداللَّهبن سـعاد و لشـكاياق وو چـه كـاده و رفتـار
پااواق وو يستت به وو چه بخده اسـت ،و اگـا كشمكشـى و جنگـى روو داده
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مدت آق چقدر بخده و اين كه او را در جتال بادغاس گافتهايد معلخم يمىدارد كه
آيا بااو دعخت به اينجا آمده بخده است و دستگاا رده ،يا آيكه به فـاار بـه ايـن
ياحات آمده ،عدّه پااواق وو كه به نتل رسادهايد معان ياست .آيچه يقان داريـم
اين است كه دين وو پس از نتل

از مااق يافته و نايىا پس از وو هخاخخاهايى

دارته است؛ ولى بدبختايه از تطخّرات اين ديـن بـىختـايم .ابـااهامبـن العتـاس
الصخلى (متخفى  (243در كتـاه الدولـق العتاسـاق گذتـه اسـت كـه در عصـا وو
جماعتى به دين بهآفايد معتقد بخديد.

()49

مطىّا بن طاها المقدسى در كتاه التدء و التاريخ كه در سال  355هجـاو
(مخافق با  965ماالدو) تألاف رده گخيد(« )50از مجخساق طايذـهاو بـه پاغمتـاو
بهآفايد مُقاّيد .و معنى بهآفايد خخه آفايده است» و درمخضـع ديگـا گخيـد

()51

«مادو از بهآفايدياق كه فانهاو از زرتشتااقايـد و مـن سـعى در هـدايت ايشـاق
مىيمخدم و با ايشاق معارات مىكادم ،با من در مخضخع دفن مادگايماق احتجاج
مىكاد و مىگذت زمان فارتهاوست و رما مادگاق خخد را در آق دفن مىكناد،
چگخيه مىخخاهاد اين عمل را بپسنديد؟»
اگا اين روو متعلق به پاغمتا اين فانه بارد ،معلخم مىرـخد كـه بـهآفايـد
زمان را فارتهاو تصخر مىيمخد (؟!) و دفن مادگاق را جايز يمىرماد و در ايـن
كار با سنّت زرتشتااق مخافق بخد .و ياز از اين فقاه بامىآيد كـه در عىـد مؤلـف،
بهآفايدياق بانى بخديد (ناق چىارم) و آركارا مىزيستند و بح

در مسائل دينـى

با پااواق سايا ادياق بااو ايشاق مقدور و ممكن بخده است؛ ما ،از ناائن ديگا ياز
به اين آزادو بح

و يظا آگاهى مىيابام.

ظاهااً دين به آفايد ،پس از نتل وو ،در خارج از روسـتاهاو ياشـابخر ياـز
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يشا يافته ،چخق صاحب حدودالعالم كه كتابىست در جغاافاا و در سال  372بـه
يام اماا ابخالحارث محمدبن احمدبن فايغخق حـاكم گخزگايـاق تـألاف رـده ،در
وصف محلى به يام بَاكدَر گخيد:
«باكدر با كااق رود ماو يىاده اسـت و او را نُىنـدز اسـت اسـتخار و ايـدر وو
گتاكايند و ايشاق را بهآفايدياق

خخايند»)52(.

(بهآفايدياق در زماق تألاف آثارالتاناه در حدود  390هجاو) بـانى بخديـد.
بااويى گخيد:
«اتتاع وو كه به بهآفادياق معاوفند بانى مايديد و به احكام او ايماق مىورزيد و
با زرتشتااق عداوت رديد داريد و گماق ايشاق اين است كه خادم بهآفايد گذته
است كه بهآفايد به آسماق صعخد كاده و با اسـب سـمندو سـخار بـخده و بـه
زودو فاود خخاهد آمد و از درمناق ايتقام خخاهد

كشاد»)53(.

ثعالتى در تألاف خخد ( )412-408گخيد:
«از ايشاق تاكنخق دستههايى مايدهايد به يام بهآفايديّه ،و در كتـابى خخايـدم كـه
ايشاق مااق خساويّه و خاماّهايد».

رىاستايى در كتاه الملل و النحل ( 521هجاو) گخيد:
«اصحاب

گذتند كه او با استى زرد به آسماق فاا رفت و در آينده يزديك فاود

مىآيد و از درمناي

ايتقام

مىكشد)54(».

در باه رفتار و معامله مسلماياق بـا بـهآفايـدياق فقـاه أيـل را ابخمنصـخر
عتدالقاها بن طاها التغـدادو (متـخفى در سـال  429هجـاو  1038مـاالدو) در
كتاه الذاق بانالذاق يقل كاده است:
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«مجخس چىار فانهايد :زرواياّه( )55و مسخاّه ،و خام ديناّه ،و بهآفايديّـه ،أبـائح
جمع ايشاق حاام است ،همچنان يكاح با زيايشاق .رافعى و مالك و ابخحناذه و
اوزاعى و ثخرو با جايز بخدق پذيافتن جزيه از زرواياـه (در اصـل روزاياـه) و
مسخاّه مخافقند ،ولى در مقدار ديات ايشاق اختالف داريد ...امـا از مزدكاـه (در
اصل ماكديه) كه فانهاو از مجخسايد نتخل جزيه جايز ياست ،چخق ايشـاق از
دين اصلى مجخس در حالل رمادق همه محامات و در رايك دايسـتن مـادم
در امخال و زياق و سايا لذّات ،جدا ردهايد .از بهآفايديه ياز ،هاچند آرائشاق از
زرتشتااق اصلى بىتا است )56(،ولى چخق دينراق از بهآفايد كـه رئـاس ايشـاق
است در دولت اسالم ظاها رده ،نتخل جزيه جايز ياست ،و ها كذاو كه پـس
از اسالم ظاها رده از اهل آق جزيه گافتن جايز

ياست»)57(.

ابخالذاج عتدالاحمن بن الجخزو در كتاه يقـد العلـم و العلمـا او تلتـاس
ابلاس گخيد:
«در زماق ايتقال دولت امخياق به عتاسااق ،در مااق مجـخس مـادو پاـدا رـد و
خلقى را گمااه كاد و فايذت و داستايى دارد كه أكا آق به طخل مـىايجامـد ،و
او آخاين كسىست كه بااو مجخس ظاها

رده»)58(.

هاچند ابنالجخزو يام اين رخص را يمىباد ،يقان داريـم كـه مقصـخد او
بهآفايد است .اين كه گخيد او آخاين كسىست كه در مااق مجخس ظـاها رـده،
درست ياست و پس از اين ،راح آق خخاهد آمد.
يادداشتها:
 .1اول كتاه فارسى كه به كار مقصخد ما مىخخرد تاجمه آزاد تـاريخ كتاـا ابـخجعذا محمـدبن جايـا
طتاو (متخفى در سنه  )315است به خامه ابخعلى محمدبن محمد بن عتداللَّـه بلعمـى (متذـخو در
سنه  )386كه وزيا منصخربن يخحبن يصا سامايى بخده ( )366-350و اين كتاه را كه خـخد بـه آق
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عنخاق تاريخ يامه دادهبه اما پادراه مزبخر در سنه  353با تصافاتى به فارسى تاجمه و تلخاص كاده
است .كتاه مذكخر يكىاز كىنتاين يمخيههاو يثا فارسى درو و از اولان وثائق به اين زباق اسـت
كه به ما رساده .دو كتاه بهزباق فارسى كه مطالتى در آق راجع به مقصخد ما يافته مـىرـخد كتـاه
بااقاالدياق در راح ادياق و مذاهبجاهلى و اسالمى تألاف ابخالمعالى محمد حسانى علخوست كه
مؤلف آق را در سال  458هجاوتألاف يمخده و باشتا مطالب آق از مصادر عابى يقـل رـده .سـخم
سااالملخك خخاجه يظامالملك است كهظاهااً در سال  485يخره رـده .چىـارم مجمـلالتـخاريخ و
القصص است كه در سال  520هجاو تألاف ردهو مؤلف آق از اهل عااق عجم و به ظن نـخو از
اهالى اسدآباد و آق حدود بخده است .پنجم كتاه جخامعالحكايات و لخامعالاوايات سديد بن محمد
عخفىست كه آق را در حدود سنه  630تألاف كاده،رشم كتاه تتصاةالعخام فى معافقاالثام اسـت،
منسخه به ساد ماتتى بن داعى حسنى رازو كه در حدوديامه اول ناق هذتم هجاو تألاف رده.
اين كتابىا كه از مىمتاين مصادر فارسى به رمار مىآيند تألاذاتمستقلى ياستند كـه صـاحتاق آيىـا
مطالب منظخر يظا ما را مستقاماً ديده يا رناده بارند ،بلكه اغلب آياقاين مطالب را از كتـب عابـى
تاجمه و انتتاس كادهايد.
 .2طتع لادق ،ص .395
 .3طتع اليپزيگ ،ص .4
 .4رش :مخطخطات آساايى ،متخـذ از يشـايه «فايگسـتاق امپااطـخرو علـخم سـن پطازبـخرگ» مجلـد
يىم،دفتا چىارم ،ص .500-501
riale des scjencesde st.petersbourg,إs du bulletin de lacademie ImpإMelanges asiatiques, tir
tome IX, Livraison 4, Leipzig (1887).
)5. Th.Houtsma (W.Z.K.M. III, PP. 30-37. Wien, 1889
die de lIslam (pp. 5-437).إ6. Encyclop

 .8يك يسخه

7. E. G. Brwne: A Literary History of Persia, vol. 1 pp. 308-10 Cabbridge, 1929.
از اين كتاه در كتابخايه ملى پاريس در تحت يشاق  Sup. Pers, 9491مخجـخد اسـت كـه

بدبختايه يانص و مختصا است چنايكه اين حكايت مابـخط بـه بـهآفايـد در آق مخجـخد ياسـت و
چخق يسخه ديگاو فعالً در دستاس ما ياست آيچه را آناو انتال در مقاله خخد يقل كادهايـد محـل
استذاده ناارداديم.
 .9سه يسخه از اين كتاه در كتابخايه مخزه بايتاياا (فىاسـت ربـخ يـه يشـاق  Add.54532و
و  (Add. 4077مخجخد است.
 .10معجمالتلداق ،جلد چىارم ،ص  ،640طتع اليپزيك.

Or.6851
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 .11تعلاق هختسما.
 .12الذىاســت ،و مذــاتاحالعلــخم ص ( 38طتــع لاــدق) و بااويــىص ( 310طتــع اليپزيــك ،ص (344
ولىمحمد عخفى او را در مخضعى مـاهآفـاين مـىيامـد ) (Suppl. Pers, 95 f. 213bآيجـا كـه أكـا
جامههايى كهدر چان مىبافند مىكند او را بهآفايد مىيامد و گخيد كه او پاـاهن خـخد را از چـان
آورده بخد .در دو يسخهصخراالنالام كه زالماق در دست دارته او را بىزاد مجـخس يخرـتهايـد و در
يسخهاو كه آناو انتال دارتهايد «بىتا از مجخس» كه تحايف بىزاد مجخس است .بىزاد و بهآفايـد
ها دو يك معنى داريد به اين جىتخاال مىكنم مؤلف صخراالنالام تاجمه عابـى بـهآفايـد را در
مصدر خخد خخايده و خخد آق را به فارسىتاجمه كاده است .امـا يـام بـهآفايـد در ماـاق ايااياـاق
معمخل بخده (طتاو ،حلقه اول ،ص  ،،813و تاريخساستاق ،ص  8ديده مىرخد).
 .13مذاتاحالعلخم (هماق جا) ،در آثارالتاناه (هماق جا) بهآفايد بن مـاه فـاوردين ،در جخامـعالحكايـات
( )Suppl, Pers 95f 213 bماهآفاين بن فااوز .فاوردين يام تازهتا  Fravashisاست.
 .14بااويى و ثعالتى .ولى در فىاست ابنالنديم يام ايـن مخضـع «روو» از تخابـع ابارـىا ضـتط رـده
اســت.روو ،ظــاهااً تحايــف زوزق اســت و ابارــىا يــام ياشــابخر ،و زوزق چنايكــه يــانخت در
معجمالتلداق (ج  ،2ص )958گخيد كخه بزرگىست بان ياشابخر و هاات و آق را از اعمال ياشـابخر
مىرمايد .آق را بقاه كخچكمىگذتند بااو بساارو فتال و ادبا و اهل علم كه از آيجا باخاستند ،و
زوزق به نخل ابخالحسن باىقىروستايى است و نصته آق اين زوزق اسـت و در آق آتشـكده مىمـى
است و زوزق رامل صد و باست وچىارده است.
 .15مجد خخافى گخيد (مقاله آنـاو انتـال ،مجلـه رـاق ش ،2ص « )97در زمـاق ابخمسـلم مـادو از
واليتخخاف بااوق آمد يام او بهآفايد از دهى كه آق را ازاوه گذتند و اكنخق بهآفايـد مـىگخينـد».
اگا در كتتى كهمؤلذاق آيىا به زماق بهآفايد يزديكند چخق مذـاتاحالعلـخم و آثارالتاناـه زادگـاق او را
ساااويد ينخرته بخديد نخلمجد خخافى كه همشىاو بهآفايد است باشتا نابل نتخل بخد ولـى چـخق
مجد خخافى نايىا پس از وومىزيسته مىتخاق حـدس زد كـه در عىـد مجـد ،زاوه را بـهآفايـدو
مىيامادهايد بااو اين بخده كه محلفعالاتها و تتلاغات بهآفايد بخده يه زادگـاق او چنايكـه يـانخت
گخيد (ج ،2ص  )11-910زاوه ازروستاهاو ياشابخر كـخرهاو از كـخرههـاو آق اسـت .ابخالحسـن
التاىقى گذته است كه آق را به اين ستب زاوهخخايدهايد كـه محـل دخـخل در آق از هـا ياحاـت از
كخهىا (رعاه) است زاوه رامل دويست و باست نايهاست و نصته آق باشگ است ...ابخسعد گذته
كه زاوه از ديـههـاو بخرـنج بـان هـاات و ياشـابخر يزديـكمخرخـاق اسـت .حمداللَّـه مسـتخفى
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(يزهقالقلخه طتع لادق ،ص  )154گخيد «زاوه واليتى است و نصته اوزاوه و در آيجـا نلعـه گلـان
محكم بارد و نايب پنجاه پاره ديه از تخابع آق است.»...
 .16خخارزمى (همـاق جـا ،ص  )38و بااويـى (همـاق جـا ص  ،)210يـانخت گخيـد (ج ،2ص )486
خخافنصته بزرگى از اعمال ياشابخر است در خااساق از يك جايب بـه بخرـنج از اعمـال هـاات
متصل است و ازجايب ديگا به زوزق ،رامل دويست ده اسـت و سـه رـىا عتـارت از :سـنجاق و
ساااويد و خاّجاد .حمدللَّهمستخفى گخيد (هماق جا ص  )145خـخاف واليتـى اسـت طـخل
درجه و  20دناقه از جزايا خالداتو عاض

98

 35درجه و باست دناقه ،نصتات سالمه و سنجاق و

زوزق از تخابع آق است.
 .17يانخت ،ج  ،2ص .958
 .18ثعالتى (مقاله هختسما ،ص .)34
 .19بااويى ( )210و عخفى ) (Suppl. Persan 906 f. 251aو مجد خخافى (مقاله انتال ،همايجـا) گخينـد
كه او در آغاز اما هذت سال غاتت كاد و به چان رفت ،ولى أكاو از ستب سذا او يمىكنند ،عدد
هذت نابل مالحظه است بايد مخضخع رمز اعداد را در يظا گافت ،بـه عـدد هذـت خاصـاتهـايى
منسخه است.
 .20وصات بهآفايد مخالف با رسم دفن مادگاق در ديـن زرتشـت اسـت چـخق ايشـاق مادگـاق را در
هخاوآزاد در دخمه ناار مىداديد يه در گنتد سا پخراده؛ و اين مخضخع كه دفـن يـا نـاار دادق در
جاو ساپخراده بارد مطابق آيچه بعد در فقاهاو از كتاه التدء والتاريخ خـخاهام ديـد در صـحت
اين روايت خللوارد مىآورد.
 .21تمام اين فقاه فقط در كتاه ثعالتى (يقل هختسما ،ماجع مزبـخر ،ص  )34مخجـخد اسـت و فانـى
كهيقل بااويى با روايت ثعالتى دارد اين است كه در بااويى اين فقاه مخجخد ياست در سايا مطالب
وحدتدو روايت مخجخد اسـت .رـايد بااويـى ايـن نسـمت را كـه در ماـاق افـخاه رايـج بـخده و
داستايىست ،عمداًيقل يكاده .اين افسايه متعلق به حكايتها و نصص اساطاا ملـىسـت و آثـار و
امارات وضع از ساتاساآق ظاها است .گذرته از اين كـه چنـان كـارو اراده و ثتـات نـدم بسـاار
مىخخاهد ،بايد در يظا آورد كه آمدهچه هاأتى عجاب دارته اگا بهآفايد بـااو خـخد غـذايى تىاـه
كاده و خخد را به مادق زده و حتى به زقخخد مطلب وانعى را آركار يكاده و در آيجا مايـده ،بـى
آيكه كسى از اين اما آگاه رخد ،و عانتت از آيجابااوق آمده و دعخو پاغمتاو كاده پس چـه كـس
به جزئاات اين كار آگاهى يافته و آق را باوز داده است.
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 .22بااويى ،آثارالتاناه ،ص .210
 .23هماق مقاله انتال ،ص .97-98
 .24مقاله زالماق ،ص 500؛ مقاله انتال به جاو سه هزار ماد ،هزار ماد دارد.
 .25تاريخ طتاو ،حلقه سخم ،ص .3
 .26خخارزمى( ،طتع لادق ص )38؛ بااويى (ص  )210رىاستايى (ص  187طتع لاپزيگ).
 .27ر.ك .به مقاله آناو انتال ،ص .98
28. Cosmogonie.
29. Eschatologie.

 .30اين دعخو صايحاً در بااويـى و ثعـالتى أكـا رـده .از مذـاد روايـت مذـاتاحالعلـخم ياـز معلـخم و
تأيادمىرخد كه در مااجع ديگا بى آيكه تصايح به پاغمتاو وو بشخد ،كم و با

مذـاد بااياتشـاق

مؤيد اينمخضخع است.
« ،Darmesteter .31يامه تنسا»« ،روزيامه آساايى» سال  .1894بـااو تذصـال رجـخع رـخد بـه فقـاات
گادآورده آناو مجتتى مانخو در يامه تنسا  ،7طتع تىااق 1311 ،هجاو رمسى ،ص .68-71
 .32ر.ك .به حخارى يامه تنسا به خامه مجتتى مانخو ،ص .6-79
 .33ايتاً ص .210
 .34مقاله مذكخر ،ص .35
 .35مخضع مذكخر ،ص  .187أكا عدد هذت كه پا

از اين ديديم محل دنت است.

 .36ايااق در عصا ساسايااق ،تألاف استاد آرتخر كايستنسن ،ص  ،138-140تاجمه ص .90
 .37بااو تذصال اين يمازها ،ر.ك :به كتاه « V.Henryدين پارسى» ،صذحات .152-156
 .38ايتاً ص  154و ص .109-110
 .39رىاستايى ،مخضع مذكخر ،ص .187
 .40ماوجالذهب ،ج ،2ص .124
 .41بااويى و ثعالتى و رىاستايى ،مخاضع مذكخر.
 .42بااويى و ثعالتى ،مخاضع مذكخر.
 .43ثعالتى ،مخضع مذكخر.
 .44مخضع مذكخر ،ص .320
 .45مسعخدو ،ماوجالذهب ،پاريس ،ج ،2ص .163
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 .46آثارالتاناه و غار و عخفى ،از اين فقاه فكا اصلى بهآفايد كه تـألاف اسـالم و ديـن زرتشـتى رايـج
بخدمعلخم مىرخد.
 .47در كتاه الذىاست ابنالنديم كه در اين مخضخع ماجع ماست «رـتاب بـن داح» ضـتط رـده ولـى
دريعقخبى (ج ،2ص  ،440طتع هختسما) رتاب بن واج ديده مىرخد .در طتاو (حلقـه دوم ،جلـد
سخم،ص  )1959-1960در حخادث سال  129مىگخيد چخق خازم بن خزيمه با ماورود غالب آمد
خزيمق بنخازم و عتداللَّهبن سعاد و رتاب بن واج ماورودو بعد به بغـداد رفـت و عامـل رـاطه
منصخر رده و يكىاز چىارتنىست كه منصخر ايشاق را با عثماق بن يىاك در پشـت رواق متـاه
(چادر بزرگ) خخد مخذىكاد تا ابخمسلم را بكشند (طتاو ،حلقه سخم ،جلـد اول ،ص )110-115
و همان رتاب در سال  161ازطاف خلاذه مىدو در «جزياه» با عتدالسـالم بـن هارـم الاشـكُاو
جنگ كاد و او را در نِنسّاين كشت (ظتاو ،حلقـه سـخم ،جلـد اول ،ص  161و كتـاه الكامـل ،
ابناالثاا ،جلد رشم ،ص  .)38در كتاهاختارالطخال دينخرو اين يام به غلط رـت

بـن روح ضـتط

رده و در ماوجالذهب (ج  ،6ص  )181رتاببن رواح الماورودو.
 .48در فىاست ،عتداللَّه بن سعاد ضتط رده و در طتاو عتداللَّه بن سـعاد از كسـاق ابخمسـلم رـماده
رده (تعلاق مزبخر) و از عتداللَّهبن رعته كه ضتط بااويى و ثعالتى و عـخفى و مجـد خـخافىسـت،
يشايى درطتاو ديده يمىرخد.
 .49كتاه الذىاست مخضخع مذكخر.
 .50متن عابثى ،جزء سخم ،ص .7
 .51جزء اول ،ص  ،172من عابى.
 .52حدودالعالم ،طتع تىااق ،ص 58؛ در معجمالتدالق ،با كذر ضتط رده (ر.ك .ج ،2ص .(31
 .53مخافق بعتى مصادر .مخضخع رجعت يعنى عقاده بـه ايـن كـه كسـى معـان يمـاده و دوبـاره بـاز
مىگادديا اينكه اگا ماده ديگا بار پا

از رستاخاز زيده مىرخد باز مىگـادد ،از ديابـاز حتـى در

زماق جاهلاتمااق عاهها معاوف بخده .در آغاز اسالم اين عقاده مخصخصاً درباره ارخاص معتتـا
و مشىخر معمخلگاديد چنايكه عما مخنتاً پس از رحلت پاغمتا كسايى را كه مىگذتند پاغمتا مـاده
است به نتل تىديدمىكاد و ابخبكا او را از اين روو منصاف گاداياـد .در ماـاق فانـههـاو رـاعى
جمعى از ستائاه يعنىاصحاه عتداللَّه بن ستاه چنان رائى را آركار كاديـد و گذتنـد كـه علـى بـن
ابىطالب (ع) يماده و پا

ازرستاخاز به دياا مىآيد و دياا را پا از عدل مىكند ،و دستهاو از ايشن

عقاده دارتند كه همه مادگاق بهدياا رجعت مىكنند (مقاالت ارعاو ،ج ،1ص  ،415والتنتاه و الاد
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از ملطى ،ص  .)14احتمال مىرود كهطافداراق بهآفايد در مجاورت مسلماياق به ايـن يظايـه آرـنا
رده و آق را درباره پاغمتا خخد يقلكادهبارند( .رجـخع كناـد بـه مقالـه  .1فايداليـد در «روزيامـه
ايجمن آساايى امايكايى» ،مجلد باست و يىم سال ،1909صذحات .)33-30
 .54مخضع مذكخر ،ص .187
 .55راجع به زرواياّه ،ر.ك .ايااق در عصا ساسايااق ،ص  144به بعد ،تاجمه ،ص  97به بعد.
 .56نابل دنت است .البد مقصخد مؤلف كه مذهب رافعى دارته اين است كه ديـن بـهآفايـد بـه ديـن
اسالم يزديكتا و رتاهتا از دين زرتشتىست.
 .57الذاق بانالذاق ،طتع مصا 1328 ،هجاو ،ص .347
 .58تلتاس ابلاس ،ص  81طتع مصا.1340 ،

