
 
 
 
 
 

بِه آفريد

 دكتر غالمحسين صديقى

 

 ىاطالعات ما درباره حالت روحى و دينـى ايااياـاق نايىـاو اولـ ـمصادر 

 سـخ دايام كه دين اسالم تا چه ايدازه يشا و راسالمى فااواق ياست درست يمى

 سـتت بـهيدر مااق مادم كاده بخد، و مادمى كه با مال اين دين را پذيافته بخديـد 

 ايد. از جزئاـاته با عقايد و روايات نديمى خخد مايده بخديد چقدر بخدهكسايى ك

 اخقل روحـايرفتار عمّال عابى با اياايااق چنايكه بايد مطلع ياستام؛ يستت به احخا

 زردتشتى و فعالات دينـى و اجتمـاعى و يذـخأ روو و كـالم و مقـام ايشـاق يـزد

 باق فارسى اسالمى هاچ سـندكاشاق معاصا آگاهى ما يانص است. به خط و زهم

 شـتااقتاريخى تا يامه دوم ناق سخم هجاو به ما ياساده؛ در كتابىاو دينـى زردت

 هـاوهاو عابـى در جنـت هم مطالب راجع به اين امخر بساار ايدك است. منتع

 رـخيد ودينى كه محل يظا ماست، يگايه وساله تحصـال اطالعـات رـماده مـى

 هكتابىاو فارسى نايىاو بعد در ايـن بـاه هسـت بـارارات يا تذصاالتى كه در 

 (1)تقايب همه آيىا از مصادر عابى است.

 هـاوو مصادر عابى در اين باه چنايكه بايد و رايد ما را به ايـن يىتـت

                                                 

 . قى، هاو دينى اياايى در نايىاو دوم و سخم هجاو، تألاف دكتا غالمحسان صديكتاه جنت

 .144-167، ص 1372ايتشاراتى پاژيگ، تىااق، راكت
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 كنند و عـده يسـتتق نلالـى ازدينى و به ونايع زيدگايى مدّعااق پاغمتاو آگاه يمى

 هـا بحـ ايد در كاذات ايـن جنـت يك بخدهمؤلذاق كه به ونايع مخرد يظا ما يزد

 .ايد و در كتابىاو بعد هم عان يا مذاد هماق يخرته تكاار رده استكاده
 

 هابرگزيده

 ايـد ازها ختـاو در تألاذـات خـخد آوردهباشتا مؤلذايى كه در اين مخضخع

 كنند، به همـانيخيسى و يقد دورايد و ماجع خخد را أكا يمىروش صحاح تاريخ

 طخر نطع بدايد كه مطلـب منظـخرتخايد بهت در كتابىاو متأخااق خخاينده يمىعل

 يتاجه تحقاق و روو رخص مؤلف است يا آق كه آق را از كتاه پاشانااق گافتـه.

 هـا و عـزل و يصـبتاريخ احخال پادراهاق و دربارها و راهزادگاق و لشكاكشى

 هاو راهىتغااا خايداقحاكماق و پااوزو و ركست و نتل و غارت و وياايى و 

 ست كه در تألاذات اين مخرخـاق تـا حـدو بىتـاو ظىخر مدعااق سااسى، امخرو

 آيـد، وآمدها كه گاهى وانعاً ياگىايى به يظا مىمعلخم است، ولى از علل اين پا 

 از تاريخ دينى و اخالنى و اجتماعى و انتصادو و فاهنگى و تشـكاالت ادارو و

جسته جسته تخاقاطالع هستام، و پس از مطالعات بساار مىبىمالى و بلدو تقايتاً 

داخلى و حقاقـى مطلتى در اين ابخاه در كتابىاو اين يخيسندگاق يافت، زيدگايى

ايـد تقايتـاًبا مـا يـامعلخم مادم در زمايىايى كه اين مؤلذاق كتابىاو خخد را يخرته

اين كتابىـا بـه  آيچه دراست. در باه اراء دينى و ظىخر مدعااق پاغمتاو جديد، 

عجاـب اسـت؛  آيد بساار مختصا و گاهى آماخته با خطاها و ختطىـاودست مى

يقـص بـا  هاو دينـى خـالى ياسـت، و چـخق ايـنها از تعصباغلب اين يخرته

گـاهى  گـادد.غـا،، درـخارتا مـىهاو مذكخر افزوده رخد كار محقق بىيقص

تحايـف و  يامىاو ارخاص و جاهـاافزايد: علمى ياسخاق ياز به مشكالت مىبى
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يابخد گشته  هاها در اثا تخالى فتنهتصحاف رده است، و چخق بعتى رىاها و ده

محقق در اظىار  است، تعاان يام بعتى ارخاص به علت نلّت منابع، آساق ياست،

تألاذات متعدّدو مايد، و تنىا اماد در اين مخارد اين است كهروو مادّد و معطّل مى

 .تاريك، يخرو بتابدرماريم، پديد آيد و با مخاضععالً آيىا را مذقخد مىكه ما ف

 با اين همه يتايد تصخر كاد كـه ضـتط احـخال و آراء و انـدامات سااسـى

 هجاو ها و تاجمه ايشاق به كلى از يظا يخيسندگاق نايىاو ابتدايىصاحتاق فانه

 :ه استگخيه تخجه و عنايتى به اين امخر يشددور مايده و هاچ

 ايـد؛جمعى از دايشمنداق اين دوره كتابىاو مىم در اين ابخاه تألاف كـاده

 ارق آيىـا مالى عامّه به اين كتابىا كه غالتاً خخايـدولى تعصب دينى و مذهتى و بى

 هاهگخيه يخرتايد و احااياً ها جا از اينرمادهديناق مىهم يخعى كذا و تشتّه به بى

 كتابىـايى ايد، ستب از مااق رفتن آيىا رده است.كادهبخده مىايد آيىا را ياديدهمى

 سـت كـه بـه يامىـاوكه مخصخصاً در اين باه ممكن است مـدد كننـد تألاذـاتى

ينـى مقاالت و آراء و ديايات و ملل و يحل معاوف است در راح آراء و عقايد د

 هكتابىـا كـهاو مختلف اسالمى و غاا اسالمى، از ايـن ها و فانهفلسذى مذهب و

در  يىو بااو (2)رماره آيىا مطابق يقل مخرخاق چخق مسعخدو در التنتاه واالرااف

اكنـخق  رسـاده،و ديگااق تا اواخا ناق چىارم به باست  مـى (3)مقدمه كتاه الىند

 .جز عده نلالى به دست ياست

 ا ازمهاو دينى كه در اين دو ناق در ايااق روو داده آگاهى در مااق جنت 

 آفايد ايدك است چخق در كتابىاو معاوف تاريخى و كتابىـاو مقـاالتت  بهجن

 زختصـاو اكه فعالً مخجخد است، يا هاچ اراره به آق يشده يا تنىا به أكا يام و م

 .ايدآفايد نناعت كادهاحخال به
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آفايد را در مدارك تـاريخى مخجـخد، اول بـار در كتـاه الذىاسـت يام به

 عقخهالنديم المعاوف به ابن ابى يبخالذاج محمدبن اسحاقا)النديم ابن (351ص)

 بانـام وست، مىاهجاو تألاف رده  377كه در سال  (298-385) (وراق بغدادو

الدولة  النديم مطالـب منقـخل را چنايكـه خـخد گخيـد از كتـاه چخق ابن

متخلـد در )بن محمدبن صخلى بن عتاسابخاسحاق ابااهام تألاف العباسي 

ده، انتتاس كا (م857و متخفى آوريل  792، متخلد 243سال  و متخفى در 176سال 

ساده، و آفايد به ما رست كه از بهتاين ختاوتاريخ، اين نديمى بنابا اين از حا 

علـق هجاو كشته رده است اطالع ما از وو تقايتاً مت 131سال  آفايد درچخق به

آفايـد و عد يستتاً به تذصال از بهبارد. مؤلذاتى كه باز ماگ  مى به صد سال پس

 :ايد بدين نااريدوو سخن گذته يىتت و عقايد

 مذـاتاح در كتـاه (ابخعتداللَّه محمدبن احمدبن يخسـف كاتـب)خخارزمى 

 .تألاف رده (ماالدو 967)هجاو  370العلخم كه در حدود 

 هجـاو 440و متـخفى  362ابخريحاق محمدبن احمـد متخلـد در )بااويى 

 ألافتـهجاو به  390-391القاوق الحالاق كه در در كتاه آالثارالتاناق عن (نماو

 .آق پاداخته

 350بـن محمـدبن اسـماعال متخلـد بـه سـال ابخمنصخر عتدالملك)ثعالتى 

 الذاسدر كتاه غُار اختار ملخك (م429) 1038و متخفى در سنه  (م691) (هجاو

 .تألاف رده (م1017-1021)هجاو  412و  408و سااهم كه مااق سالىاو 

 1086-1153و متـخفى در  479ابخالذتح محمد متخلد در سـال )رىاستايى 

 .هجاو تألاف رده 521در كتاه الملل والنحل كه در سال  (م548)

كـه الاوايـاتالحكايات و لخامعدر كتاه جخامع (سديدالدين محمد)عخفى 
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 .هجاو تألاف رده است 630در حدود 

 ر كتاه روضه خلد كه به خارسـتاق ياـز مشـىخرراخ مجدالدين خخافى د

 .هجاو تألاف رده 733است و در رخال 

 بـه يـام اماـا 748مؤلف مجىخل صخراالنالام كـه ايـن كتـاه را در سـال 

 .ه استاز امااو آل مظذا تألاف كاد (714-760)متارزالدين محمد 

 جز اين مصادر، در بعض كتب ديگا ياز اراراتى كم و با  مىـم در بـاه

 .آفايدياق رده است كه در جاو خخد آيىا را أكا خخاهام كادآفايد و بهبه

 هـايى ازطعـه( نSalemannC.) (4)از يخيسندگاق و محققـاق جديـد زالمـاق

-501صذحات)كتاه صخراالنالام فارسى به طتع رسايده كه يك فقاه كخچك آق 

آفايد يخرته بهاجع بهاو رمقاله (5)آفايد است. پس از او هختسمامابخط به به (500

ايـد هالنديم و خخارزمى و صاحب صخراالنالام راجع به اوضتط كادو از آيچه ابن

داده و  أكاو كاده و بعد مـتن آيچـه را كـه ثعـالتى در كتـاه خـخد آورده يشـا

ــه آق افــزوده اســت. بعــد رــاح حــالى از وو درتاجمــه ــا چنــد تعلاــق ب  او ب

 (6)يخيسنده آق معلخم ياست. يخره رده كه «دائاةالمعارف اسالم»

سپس استاد ادوارد بااوق در تاريخ ادباـات ايـااق فصـل ممتّـع و جـامعى 

آفايد ياز سخن رايده هاو سااسى و دينى اياايى يخرته و از بهدرخصخص جنت 

 او را كه در كتاه اآلثارالتاناه درباره وو مخجخد است عاناً به ايگلاسى يقلفقاه و

اسـتاد انتـال آرـتاايى در رـماره دوم دوره اول مجلـه رـاق  بعـد (7)كاده است.

 تـاين آثـارنديمى»مقاله سخدمندو درباه  (رمسى 1309) (؛ تىااق95-498ص)

آفايـد گذتـه بـه يشا داده و آيچه را بااويـى در خصـخص بـه «مذقخده يثا فارسى

د تاجمه يمخده و حكايتى را كه مجد خخافى درباره او در كتاه روضه خل فارسى
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او را كه در صخراالنالام راجـع بـه او متـتخط يقل كاده و فقاه (8)مختصااً آورده

 (9)عاناً يقل يمخده است. است ياز

 هالحكايات عخفى يقل رده تاجمـدر مصادر مذكخر در باال آيچه در جخامع

عخفى  ست كه ابخريحاق بااويى در كتاه خخد ضتط كاده است، ولىهماق روايتى

ديـده  آفايد را حذف يمـخده. آيچـه در كتـاه ثعـالتىبه تعلامات بهفقاه مابخط 

مذىخم و  رخد، باوجخد ايدك اختالفى كه با راح متتخط در اآلثار التاناه دارد،مى

بعتـى  سـت كـه بااويـى آورده، تنىـا در روايـت ثعـالتىمعناي  مخافق روايتـى

كـا أصدر خخد راهـم تذصاالت كه جنته داستايى دارد، افزوده رده و مؤلف يام م

از آق كاده و گخيد كه روايت منقخل را از جماعتى از پاااق ياشابخر رـناده اسـت

 از (01)بن اسمعال ختاو كه بنـا بـه گذتـه يـانخت حمـخوجمله از ابخزكايا يحاى

 اق وندهد كه در با  از دو اين أكا ماجع به ما يشاق مى (11)محدّثاق بخده است.

 آفايـد چـه روايـاتى در خصـخص زيـدگايى و طتـع ويام پس از كشته ردق بـه

 .تعلامات دينى وو در سازمانى كه زاد و بخم وو بخده رواج دارته است

بـخد  (14)آفايد پسا فاوردين از اهل زوزقيعنى به (31)فَاوَرديناق (21)آفايدبه

بـخد ظىـخر يمـخد. از زمـاق  (16)هاو روستاو خخافكه از ديه (51)ودر ده سااوايد

 وو اطالعى يداريم و وساله تحقاق آق هم از مصادر مخجخد ماسـا ياسـت. دتخل

 ايد زردتشتى بخد، يام وو و يامآفايد چنايكه همه مؤلذاق مااجع ما تصايح كادهبه

دايام كه در اين ونت هنـخز جمعـى كثاـا در پدر وو ياز مؤيد اين يظا است. مى

م خخد وفادار مايده بخديد، و آثار يخاحى و در رىاهاو ديگا ايااق به دين ندياين

رد و مااسم دينى يسـتتاً آزادايـه معمـخل بـخد. در اياايى در همه جا ديده مىدين

آفايد است آتشكده مىمى كه آتـ  آق را از آأربايجـاق زوزق كه زادگاه به همان
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ولى چخق ايالت خااساق مايند باشتا ايـاالت ايـااق  (17)بخديد وجخد دارت. آورده

هـايى كـه بـه مـاور ست عامالق عـاه بـخد و از ايااياـاق مسـلماق و عـاهدرد

ــاه ــازمانىاو ع ــىازس ــااق م ــه اي ــان ب ــك يش ــن مل ــىاهاو اي ــد در ر آمدي

آفايـد از يافت، ظاهااً بـهگزيديد، در آق ايالت تعلامات اسالمى يشا مىمىمسكن

اهام ديـد در اطالع يتخده و اين مسأله چنايكه بعد خخو آراء مسلمان ياز بىاصخل

 .وو اثاگذارته است

 ارتهدتخاق گذت كه او فاهنگ و دايشى آفايد كتابى آورده، مىاز اين كه به

 .دايسته استو خخايدق و يخرتن مى

 در سذا به چان و ماوراءالنىا، اگـا ونـخع آق صـحت دارـته بارـد، البـد

 .هايى ايدوخته استمشاهداتى كاده و تجابه

آفايد آگاهى يـداريم و از عالنـه وو بـه الق بهاز روحاات و ساات و اخ

او بـه نلـم او و اطالعام، و چخق يخرـتهو ردت و نخت عاطذه دينى وو بىدين

ياراح حال جامعى از او به خامه ديگااق در دست ياسـت، اظىـار يظـا در ايـن 

تخايام بگخيام كه آيا وانعاً او در ادعـاو خـخد صـادق امخردرخار است؛ حتى يمى

 كـادهو مايند بعتى از پاغمتااق حالت روحى او چنان ادعايى را ايجاه مـىبخده

 دينـاق و همخطنـاق خـخداست، يا اينكه اما را در چنان ونتى مخافق مصلحت هم

او بااو آزادو خخد و اياايااق رناخته،و ديده و مخضخع پاغمتاو و دين را وساله

 يـابى و بلكـهرـىات طلتـى وبا اين فكا عمخمى، يظايات خصخصى چـخق جـاه

طخرمختصاو تعصب دينى ياز همااه بخده است. با نااين و كاذااتى كه مخرخاق به

ايد، و با دنت و غخررسى در تعالام وو كه حاات دينى وحاات عـادو ضتط كاده

 آق ايـدازه را تخوم كاده، رايد بتخايام به اين يكته پى بتايم كه عاطذه دينـى او بـه
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ناائن چنان  به كلى او را از زيدگايى مادّو دور كند، بلكه از رديد يتخده است كه

از تشـخاص  كنام كه نخه مشاهده وو يستتاً نخو بخده است و اين امااستنتاط مى

وو يشد. در  رخد. هاچند پا  آمد، مخافق حدسوو در ونت يىتت معلخم مى

طاف يصابن  اين ونت در خااساق هاج و ماجى در اوضاع پادا رده بخد: از يك

در جنگ بـخد، ( 128مقتخل در )بن سُايج ساّار عامل سالخخرده خااساق با حارث

 بـن محمـدالكامايى در كشمك  بخد، وابـااهامبن علىو از طاف ديگا با جُديع

گاويديـد؛ ايشاق مىاالمام داعااق خخد را به خااساق فاستاده بخد و جمعى كثاا به

دعـخت را آرـكار  129رمتـاق)ا دعخت بخد. و ابخمسلم درصدد آركار كادق ام

ظاهااً از ايـن فاصـت  آفايد، و در وانع خااساق حاكم و رئاسى يدارت، به(كاد

رخصـات وو ياـز نابـل  مناسب استذاده كاده بااو خخد راوع به دعخت يمـخد.

دنّت است و از اين كه در پااواي  اثاو نخو گذارته ودين وو نايىا بعـد دوام 

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

يزديكـاي  كـه او را خخي  بساار بخده است، به عالوه اما دعـخت وو در ماـاق

 .اش، خالى از حاارت و اراده ياسترناختند، و در زادگاهمى

 همـان كه دعخو پاغمتاو خخد را آركار كنداز ونايع عما وو پا  از آق

ت هذـ يا به نصد ديگا، و (18)دايام كه سذاو به چان كاده به عزم تجارتندر مى

 ام ويـاز آيجا پاااهن و ردايى از حايا ستز كـه بسـاار  (19)سال آيجا مايده است.

 .يازك بخد با خخد آورد و آيىا را پنىاق كاد

 اوجگاهاو بزغاله آماده كاه و آيىا را سا  كاد و كخباد و در كاسـه»بعد 

و ركا و مغز بادام گافت و آيىـا را كخباـد و در كاسـه ديگـا يىـاد و دو ريخت 

دو بال  كاد و آق دو را پنىاق يمخد، بعد خخد را به ما، ماگ زد و اما  كاسه را
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او گنتدو ساختند از بىتاين و گشادتاين گنتدها و بااو بـاراق ريـزش  كاد بااو

او پاچاد و دو جامه را در پارچهايدازه به طاف گنتد ناار داد و دو بال  گاهى به

ماام وصاّت ماا يگاهدار و حاجتى كه دارم بـاآور. گذت ها آينه من مىو به زي 

ورزيد گذت وصات تخ چاسـت. گذـت دارت و به او مىا مىزق او رادوست مى

و آيىـا را از مـن دور  (02)اين كه ماادر همان فااش با دو بال  در گنتد گـذارو.

تته چنان كنم، حاجتت چاست؟ گذت اين كه ها هذتـه در گنتـد اليكنى. زق گذت

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

زق رسـم  آفايـد خـخد را بـه مـادق زد وبه عىده گافـت. و بـهرا هم بااو وو

كـاد.  سخگخارو و زارو به پاكاد و او را در فاار  با دو بالش  بـه گنتـد يقـل

خـخرد و از ريـزش گـاه آفايد روزو از جگاها وروزو از ركا و مغز بادام مىبه

آرـاماد و بـا ايـن خـخرديى و صـخرت زق آه مـى باراق و آهِ رست و رـخو

د آراماديى با رمق خخد مى مايد.چخق يك سال تمام در گنتد بـه سـا بـاد متاصـّ

خاسـت و پاـااهن و ونت گاد آمدق مادم بااو درودپااامخق گنتد رـد، پـس با

آفايـد رداو ستز را پخراد تا اين كه مـادم اورا ديديـد. گذـت او مـادم مـن بـه

 (12).«فاستاده خدايم پا  رما

 آفايد از سذا بازگشت و پاـااهن سـتز ريـگمخافق روايت بااويى چخق به

يازك و يامى با خخد آورد، رب با باالو گنتدو رفت و آيجا پنىاق رـد و صـتح 

ود آمد و آق پاااهن را به بَا كاده و مادو در دامن آق كخه زمان خـخد آيجا فا از

آفايد به او گذت كه پاغمتـا اسـت و از ونتـى كـه از كاد او را ديد. بهمى را راار

كاده بخد در آسماق بـخد و بىشـت و دوز  را بـه او يشـاق داديـد و ايشاق غاتت

خراياد و او را در اين ساعت وحى فاستاد و اين پاااهن را با وو پخداويد به وو
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هاو او را تصديق كاد و به مـادم گذـت كـه به زمان فاوفاستاد. ماد بازگا گذته

او از آسماق فاود آمد. از زردتشتااق، چخق دعخو پاغمتاو كاد و وو خخد ديد كه

 (22)دعخت يمخد، خلقى كثاا از او پااوو كاديد.راوع به

 :مجد خخافى گخيد
زبخد اايف چان بساار با خخد آورد واز آق جمله پاااهنـى سـتاز ظ»كه به آفايد 

 كه چخق در پاچادو در نتته ياپديد ردو... رـتى بـاز آمـد و در آق كـخه كـه

 ده.يزديك يك ده است پنىاق رد و بامداد از آيجا فاود آمد، آق پاـااهن پخرـا

 و مادو بخد دهقاق، يام او خداداد. از دهى كه يزديك ده اوست پـا  او رفـت

 هگذت خداو به من وحى كاده است و اين پاااهن از بىشت فاستاده، آق ماد ب

 (32).«وو بگاويد و معجزه يطلتاد. بساارو مادم به وو بگاويديد
 

 :صاحب صخراالنالام گخيد
 در ابتداو خالفت آل عتاس رخصى را ديديد كه در خااساق بـه بـاالو گنتـد»

 االمادم در تعجب مايديد كه چگخيه ب بلندو رفته كه از هاچ طاف راه يدارت،

رفته است؛ از او پاساديد كه تخ كاستى؟ گذت: مـن بىـزاد مجخسـم و از پـا  

ر آيم تا مادم را به دين زردتشت دعخت كنم، و به ايدك زماق سى هـزامى خدا

 (42)«او جمع رديد... ماد با
 

 د دعـخوآفايـرخد كه پس از آيكـه بـهبه ها حال از اين باايات معلخم مى

 پاغمتاو خخد را ابااز كاد، خخاه به واسطه اوضاع در هَم و با هَـم خااسـاق كـه

 او بااوها كاده بخد و وسالهمادم اين ساماق را مستعد بااو رخرش با ضد عاه

 ديديد، خخاه به ستب رخصات و نخّت اعتقـاد الزامـىتجديد دين نديم خخد مى

 او بساار ازو كار او سا و رويى گافت. دسته آفايد، جمعى كثاا به او گاويديدبه

 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

اسـت، حاات اجتماعى وو پس از اظىار پاغمتاو طخل كشاده به درستى يامعلخم

جلخگااو به ز حال، چخق اوضاع حكخمت خااساق مختل بخد، از ووظاهااً از آغا

عمل ياامد و كار او زود پاشافت كاد و مخفقات راياق تخجىى درظاف دو سـال 

بايخخرد بلكـه يقـان آفايد به مايعىيصاب وو گاديد، ولى يتايد تصخر كاد كه به

ذـت بادارـتند، مخالمغاق و جمعى از زرتشتااق و مسلماياق با او سا به است كه

كنند و در اين اما به ولى ظاهااً يتخايستند از دعخت و پاشافت كار وو جلخگااو

 .ابخمسلم كه رئاس عصا بخد، متخسل رديد

 از اينكه مخرخاق و مصـادر مزبـخر ظىـخر وخـاوج او را در صـدر دولـت

 رعتاس، يعنى پس از آركار ردق اما دعخت عتاسى درخااساق و نتل از ظىخبنى

 ايحايد، و نتل او را در ونت آمـدق ابخمسـلم بـه ياشـابخر تصـالعتاس، يخرتهابى

 هتخاق چنان يتاجه گافت كه ظىخر وو و دعخت و جمع ردق مادم بايد، مىكاده

وانـع  131و  129دورش و بزرگ ردق كار او همه در مدتى نلاـل ماـاق اواخـا 

را آرـكار كـاد و هجاو امـا دعـخت  129است؛ چخق ابخمسلم در رمتاق  رده

مد و هجاو پس از آيكه نَحطته طائى از كخمُ  به رو آ 131كه در سال  داياممى

 (52)ابخمسلم اين اما را ختا داد، وو از ماو به ياشابخر آمد. به

 تـخاق احتمـال داد كـه اگـا حـالآفايد رديد بخده، مىبنابا اين، فعالات به

 عزمى چخق ابخمسلم زود ناين آرامـ  واسطه ماد فعال و بااجتماعى خااساق به

 يمـخد، كـار ووآفايـد مسـاعدت مـىرد و چند سال ديگا زماق با بهو يظم يمى

 گافت. معلخم ياست كه در ايـن مـدت دو سـال كـه مادمـى ازصخرت ديگا مى

هـا آفايد خخد بـه ايـن محـلآفايد را نتخل كاديد آيا بهروستاهاو يزديك دين به
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كت و ساا دعخت مانمخده است، يا آق كه داعاايى را از جايب است و در حا رفته

فاستاده. عده پااواق وو در ونـت نتـل او، تقايتـاً معلـخم به اين يخاحى مى خخد

كند مخرد اعتماد ياست. در عدد سى هزار كه صاحب صخراالنالام أكا مى ياست؛

يام جزئاـات ضتط رده است. بااو اينكـه بـدا «مادم بساار»مصادر هم تنىا  سايا

آفايد چه بخده است الزم است كه از وو يا از پااواق وو كتـابى دارـته به تعالام

 گخيه تألاذى در اين باه در دست ياست. در مصادر ما ارارهبدبختايه هاچ بارام.

به آفايد بـااو اتتـاع »كند كه بااويى تصايح مى (62)ايد.كتابى كه او آورده كاده به

ولى عتارت او صايح ياست كه اين كتاه به خـط  «ه فارسىكتابى ساخت ب خخد

و از محتخيات آق كه البد رامل عقايد و آراء وو  (72)بخده يا به خط پىلخو، عابى

 .داياماست هاچ يمى بخده

 در تعالام وو جايب عملى آق با جايب يظاي  غلته دارد. به خداو يگايه

 او ماـاقداده و چـه رابطـهيستت مـىدايام چه صذاتى به وو نائل بخده ولى يمى

رناخته است، و روو وو درباره اهامن چه بخده. به رستاخازو مخلخق و خالق مى

روزِ رمار و بىشت و دوز  و وجخد ساكنايى در آيىا معتقد بخده است. آسمايىاو 

او در تعايـف ايجـاد رماده اسـت. هـاچ يظايـهزمان و مخجخدات را حادث مى

 رناسـام. باشـتا تعـالام وواز وو يمـى (29)و تقديا غائى جىاق (28)وتشكال عالم

 ست كه بايد در جىاق محسخس و در وضع اجتماعىراجع به دستخرها و كارهايى

اسـت؟ ايجام يابد. آيا در مسائل ديگا عقايد وو عاناً عقايد معمخل زرتشتااق بخده

يشـده اوامـخر ارـارهطخر عمخم رايد بتخاق گذت كه چخق در مصادر ما به اين به

 ايـد كـه وو زرتشـت را بـه پاغمتـاواست و از طاف ديگا اين مخرخـاق گذتـه

كاده، پس مسائلى كه درمصادر رناخته و با بعتى عقايد زرتشت مخالذت مىمى
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سـؤال گخيند باشتا آيىا ماود نتخل او بخده اسـت، ولـى ايـناز آيىا سخنى يمى ما

سـتب و ا پذيافتن پاغمتـاو زرتشـت بـه چـهمايد كه وو بجخاه مىهمچناق بى

اسـت و كـادهعنخايى با بعتى تعالام وو و يا تعالام منسخه به وو مخالذت مـى

داده و ايـن تنـانض راتخجاـه چگخيه نتخل او را با رد بعتى عقايـدش وفـق مـى

آق كـه  رماده اسـت، يـايمخده است؟ آيا خخد را پاغمتاو باتا از زرتشت مىمى

آيچه از  يمخده؟را به يستت جعل عقايد و تغااا تعالام او، متىم مىپااواق زرتشت 

دريابام كـه  تخايامدايام با مقابله ايخاع آيىا در دين زرتشتى مىدستخرهاو وو مى

پـا  از هـا  او چه چازهاو تازه آورده كه محل نتخل مغاق وانع يگشته است، و

پاغمتـااق در  دين زرتشـت ظىـخردر  (03)چاز بايد ادعاو پاغمتاو او را ناار داد.

دوازده هزار سال  در اصخل پارسى، عالم»ست اونات معان و تابع كاذاتات خاصى

ظاها رـد، و در  كشد؛ زرتشت در ايتىاو هزار ساله يىم از آفاين  عالمطخل مى

دهـم و در آخـا يعنى در آخـا هـزاره)پاياق ها هزار سالى از سه هزار سال بانى 

دين پديد آيد و  بايد تتاهى و فسادو در (در آخا هزاره دوازدهم هزاره يازدهم و

پسـااق زرتشـت  راور طغااق يمايد، و در سا اين سه حد، سه پاغمتـا خَلَـف از

هجـاو روو داده 129آفايد كه در حدود سال و ظىخر به (13)«بااوق خخاهند آمد

 (23)رخد.مخافق با ونت مخعخد يمى

 داد و بـااوكاد و از آينـده ختـا مـىخيى مىالنديم گخيد كه وو پاشگابن

اللذظـى:در طخر تحتبه)پااواق خخد پنج يماز بى سجخد معان يمخد، رو به مغاه 

 (33). اما بااويى گخيد(حال ناار دادق نتله به طاف چپ

 

كند، هذت يمـازبااو گماق او اين بخد كه خداويد پنىايى به وو وحى يازل مى»

د؛ يكى در تخحاد خدا، يكى در خلقت آسمايىا وزمان؛ اتتاع خخد واجب گادايا
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رستاخاز  يكى در خلقت جايخراق و روزو ايشاق، و يمازو در ماگ، يمازو در

آماده رـده، و روزرمار، يمازو در باه اهل بىشت و دوز  و آيچه بااو ايشاق

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

اما داد و مقار كاد كه اين يااي  را به يك زايخ ايجام دهند و دريماز، خخرراد 

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

 أيادياز ت (35)و رىاستايى (34)يماز كادق رو به خخرراد و عدد آق را ثعالتى

 رقـاحاد مآفايد به خداو يگايه نائل بخده است و يمازو در تخايد. با آيكه بهكاده

 نداده. خخررـاد در ديـدايام چه يستتى مااق خدا و خخرراد نـاار مـىكاده يمى

 منسـتاقزرتشت اواخا دوره ساسايااق، چنايكه از تألاذات يخيسندگاق بازايس و ار

آفايـد دربـاره يمـاز و تعلام به (63)رخد، مقام اول و باتا داردو سخريه مستذاد مى

 ن احتـاام اسـت. در ديـن مزدايـى يمازهـا وروبه خخرراد ظاهااً مابـخط بـه ايـ

ذت آفايد سذارش كاده منحصا به هاگا يمازهايى را كه به (73)بساار هست.يااي 

بارد،از عده آيىا خالـى كاسـته اسـت. در ديـن زرتشـتى ياـاي  مخصـخص بـه 

الف، يامند و آق را سه بار در روز با ايـدك اخـتمى «خخرراد يااي » خخرراد را

 وخخايند: يك بار در ونت طلخع خخرراد، بـار دوم در ونـت ظىـا، در ها بارمى

معلـخم  ونت گزاردق ها يماز در مصادر ما بـه تحقاـق (38)ديگا درونت غاوه.

 .ياست

كاد، بعـد زمزمـه كـادق آفايد در اصل زمزمى بخد و آت  را عتادت مىبه

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

كتـاه »از مماّزات زرتشتااق بخده اسـت، تـا آيجـا كـه مسـعخدو اوسـتا را كادق

و  (24)و دختـا بـاادر (14)ازدواج با مادر و دختا و خخاها (04)ياماده است. «الزمزمه



 167 آفريدبه

را حاام كاد. ازدواج با اين يزديكاق يه تنىا در دين  (34)دختاخخاها و عمّه و خاله

رـد. اسـتاد كـه امـاو پسـنديده و مسـتحب رـماده مـىممنخع يتـخد بل مزدايى

در باابا رخاهد مخثخق كـه در منـابع زرتشـتى و در تألاذـات »گخيد  سنكايستن

بارد، سعى چند تن از پارسااق معاصا در يذى وجخد ازدواج مى خارجااق مخجخد

عاوسـى بـا يزديكـاق در ... «يمايـدبا يزديكاق درايااق زرتشتى باىخده و ستك مى

رد، بلكـه آق را از لحـا  رماده يمى (Inceste) قاقت يه تنىامتارات يامشاوعح

در يكـى از مااسـالت  (44)رـماديد.مقدس و سزاوار اجا و ثخاه مـىدينى عملى

كند كـه بـااو محكـم سـاختن روابـط اردراا، اين پادراه سذارش مىمنسخه به

م: يكى از اعمال كه در پس از ظىخر اسال (54)خايخادگى بامحارم خخد ازدواج كناد.

مخرد ايتقاد و حتى يذات مسلماياق ناار گافت، ازدواج با محارم بخد  دين مزدايى

كم اين عادت را رها كاديد، ودر به ندرو سخت بخد كه زرتشتااق كمو اين تتاّو

ناوق اول،اين اما در مااق مخبداق و مغاق محل بح  و گذتگخ ناار گافـت. البـد 

ستاهاو آق مال به يسخ اين كار در مااق زرتشتااق پادا رده بخد و در ياشابخر ورو

 .كندآفايد معنى اجتماعى خاصى پادا مىاز اين لحاظتعلام به

آفايد مقار دارت كه كابان زق از چىارصد درهم تجاوز يكند. مخو سا به

 بدق را بگذاريد كه بلند رخد. بااويى گخيد خخردق مسكاات را با پااواق خـخد و

 خخارو را حاام كاد. ثعالتى گخيـد كـه مسـتاام كاد. رىاستايى گخيد رااهح

 را حاام يمخد، خخردق مادار و كشتن حاخايـات را جـز در صـخرت (سُكا)ردق 

 پااو حاام كاد. دستخر داد كه هذت يك دارايى، يا عايـدو را يـك بـار در عمـا

 كاروايسااها و حذـ  خارج كاده آق را بااو تعماا راهىا و اصالح پلىا و ساختن

 ايد، و بخشادق به محتاجـاق و كارهـاو خاـاكسايى كه به ما، دائم دچار رده
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 .ديگا به كار بايد

 بعتى از اين راايع با رسخم و آداه معمخل زرتشتااق آق زمـاق مخالذـت

 ه راآفايد است. ولى اين يكترديد دارد و وضع آيىا يماينده جاوت و جسارت به

 ودارت كه از نايى پا  از فتح عاه و پس از تسـلط ايشـاق  هم بايد در خاطا

 كـمعالنه  رده بخديـد و كـمتخسعه دين اسالم، مادمى بساار به دين زرتشتى بى

 سـتآورديـد. دور يارك با ايشاق غلته كاده بخد؛ اَعمال دينى را ماتتاً به جا يمى

 عا،ل دين كه در مآفايد حاجت مادم را به تغااا كادق، و يگاهدارو اصخكه به

 لخطا ناار گافته بخد، حس كاد و در فكا اصالح افتاد، به خصخص كه اين حـا

 تَعيظمـى و بـالتّروحى مادم با اضطااه سااسى و هاج و ماج و راخع فتنه و بى

 فســاد اخــالق همــااه بــخده و در چنــان حــالى تغااــا تعلامــات دينــى و آوردق

 فكـا . او تنىا كسى ياست كه در اين عىد بهرخددستخرهاو ديگا يستتاً آساق مى

 اصالح دين افتاده بارـد، بلكـه چنايكـه در مقدمـه ديـديم جمعـى از روحـاياخق

 سـتزرتشتى بااو معارضه با مسلماياق و دفاع اصخل دين مزدايى به ايـن كـار د

تتاات مق دهد كه زمانه وآفايد در روستاهاو ياشابخر يشاق مىايد. پاشافت بهزده

 .استتماعى بااو تخفاق وو و ايجاد جنتشى اصالحى مخجخد بخدهاج

 آفايد نابل تخجه و دنت است؛ ولى چـه در الىاـات وجنته اخالنى دين به

 چه در تعايف تشكال جىاق و چه در اخالق، تعالام وو به صـخرتى كـه بـه مـا

 و ماتب ياست. دستخرهاو او يظـاو و اسـتداللى ياسـت. بلكـه «ساخته»رساده 

يزديكـى  كنامست. باشتا اصالحات كه در دين وو مشاهده مىملى و اجتماعىع

خاصى با تعالام اسالم دارد. منع ازدواج بـا محـارم، حـاام كـادق رـااه ويىـى 

ماـاق مادارخخارو و خاوج بىاو از دارايى بااو كارهاو خاا، از امخرو است كه
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ياست هايىت  از مخضخعمسلماياق ياز معمخل بخده است. زمزمه كادق و عتادت آ

باشـتا كه مسلماياق آيىا را مخرد تعا، و ايتقاد ناار داده بخديد. اگا بگـخيام كـه

طـخر بـه آفايد در تحت اثا تعالام اسالمى ناار گافته و ديـن اسـالماصالحات به

غاامستقام يذخأو در روح و فكا وو كاده و جنت  وو در باطن، علل واسـتاه 

 .كنم كه از حقاقت زياد دور بارامخاال يمى اجتماعى دارته است،

 ز اوپس از آيكه هخاخخاهاق او زياد رديد و مغـاق و مسـلماياق يتخايسـتد ا

 خر كهيتخايست آيط (اگا عاملى دارته)جلخگااو كنند و عامل روستاهاو ياشابخر 

 لم بـهمند بخده تتلاغات و يشا تعالام وو را منع كند، در ونتـى كـه ابخمسـوظاذه

 رتشـتىياشابخر آمد مخالذاق وو به ابخمسلم متخسّل رديد و مخبداق و هاابـداق ز

و ديـن اآفايد آگـاه سـاختند و گذتنـد اجتماع كاديد و او را به دستخرهاو تازه به

ق را و از وو خخاسـتند كـه او را بگاـاد و ايشـا (64)و ما ها دو را فاسد كاد رما

 .گادايد آسخده

 بـن و عتداللَّـه (74)المـاورودوبن واجق خخد رتابابخمسلم دو يذا از كسا

 د وررا سخو او فاستاد و ايشاق با او اسالم عا، كاديد و او مسلماق  (48)سعاد

 بـن گخيى دست بايدارـت. عتداللَّـهرعار عتاسااق را پذيافت. ولى بعد، از غاب

 هبـكـاد و  آفايد را در جتال بـادغاس گافتـارسعاد با لشكاو به زوزق آمد و به

ه الجـامع ياشـابخر بـياشابخر آورد و ابخمسلم اما به كشتن وو داد و او را در باه

 .آويختند و از پااواي  ها كه را به دست آورد يابخد ساخت دار

 دايام كه در آخا كار خـخد درآفايد يامعلخم است؛ يمىكاذات دستگااو به

لشـكاياق وو چـه كـاده و رفتـار  بن سـعاد وكجا مقام دارته و در باابا عتداللَّه

وو يستت به وو چه بخده اسـت، و اگـا كشمكشـى و جنگـى روو داده  پااواق
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دارد كه ايد معلخم يمىچقدر بخده و اين كه او را در جتال بادغاس گافته مدت آق

دعخت به اينجا آمده بخده است و دستگاا رده، يا آيكه به فـاار بـه ايـن  آيا بااو

ايد معان ياست. آيچه يقان داريـم عدّه پااواق وو كه به نتل رسادهآمده،  ياحات

است كه دين وو پس از نتل  از مااق يافته و نايىا پس از وو هخاخخاهايى  اين

بـن العتـاس ختـايم. ابـااهاماست؛ ولى بدبختايه از تطخّرات اين ديـن بـى دارته

ت كـه در عصـا وو در كتـاه الدولـق العتاسـاق گذتـه اسـ )243متخفى ) الصخلى

 (49)آفايد معتقد بخديد.به جماعتى به دين

 اوهجـ 355مطىّا بن طاها المقدسى در كتاه التدء و التاريخ كه در سال 

 او بـه پاغمتـاواز مجخساق طايذـه» (05)تألاف رده گخيد (ماالدو 965مخافق با )

 (15)ا گخيـدو درمخضـع ديگـ «آفايد خخه آفايده استآفايد مُقاّيد. و معنى بهبه

 اقايـد و مـن سـعى در هـدايت ايشـاو از زرتشتااقآفايدياق كه فانهمادو از به»

احتجاج  كادم، با من در مخضخع دفن مادگايماقيمخدم و با ايشاق معارات مىمى

كناد، مى ست و رما مادگاق خخد را در آق دفناوگذت زمان فارتهكاد و مىمى

 «بپسنديد؟خخاهاد اين عمل را چگخيه مى

 آفايـدرـخد كـه بـهاگا اين روو متعلق به پاغمتا اين فانه بارد، معلخم مى

 رماد و در ايـنو دفن مادگاق را جايز يمى (؟!)يمخد او تصخر مىزمان را فارته

 د مؤلـف،آيد كـه در عىـكار با سنّت زرتشتااق مخافق بخد. و ياز از اين فقاه بامى

 دينـى زيستند و بح  در مسائلو آركارا مى (چىارمناق )آفايدياق بانى بخديد به

 ازين ديگا با پااواق سايا ادياق بااو ايشاق مقدور و ممكن بخده است؛ ما، از ناائ

 .يابامبه اين آزادو بح  و يظا آگاهى مى

 آفايد، پس از نتل وو، در خارج از روسـتاهاو ياشـابخر ياـزظاهااً دين به
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 بـه 372ست در جغاافاا و در سال عالم كه كتابىيشا يافته، چخق صاحب حدودال

 يام اماا ابخالحارث محمدبن احمدبن فايغخق حـاكم گخزگايـاق تـألاف رـده، در

 :وصف محلى به يام بَاكدَر گخيد
 ووباكدر با كااق رود ماو يىاده اسـت و او را نُىنـدز اسـت اسـتخار و ايـدر »

 (52).«آفايدياق خخايندگتاكايند و ايشاق را به
 

 ديـد.بـانى بخ (هجاو 390آفايدياق در زماق تألاف آثارالتاناه در حدود به)

 :بااويى گخيد
ورزيد و مى آفادياق معاوفند بانى مايديد و به احكام او ايماقاتتاع وو كه به به»

آفايد گذته به با زرتشتااق عداوت رديد داريد و گماق ايشاق اين است كه خادم

بـخده و بـه  آسماق صعخد كاده و با اسـب سـمندو سـخارآفايد به است كه به

 (35).«زودو فاود خخاهد آمد و از درمناق ايتقام خخاهد كشاد
 

 :گخيد (408-412)ثعالتى در تألاف خخد 
 خايـدم كـهآفايديّه، و در كتـابى خايد به يام بههايى مايدهاز ايشاق تاكنخق دسته»

 «.ايدايشاق مااق خساويّه و خاماّه
 

 :گخيد (هجاو 521)ستايى در كتاه الملل و النحل رىا
فاود  اصحاب  گذتند كه او با استى زرد به آسماق فاا رفت و در آينده يزديك»

 (45)«كشد.آيد و از درمناي  ايتقام مىمى

 

 صـخرآفايـدياق فقـاه أيـل را ابخمندر باه رفتار و معامله مسلماياق بـا بـه

 در (مـاالدو 1038هجـاو  429فى در سـال متـخ)بن طاها التغـدادو  عتدالقاها

 :الذاق يقل كاده استكتاه الذاق بان
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أبـائح  آفايديّـه،و مسخاّه، و خام ديناّه، و به (55)ايد: زرواياّهمجخس چىار فانه»

و  ابخحناذه جمع ايشاق حاام است، همچنان يكاح با زيايشاق. رافعى و مالك و

و  (روزاياـه در اصـل)يه از زرواياـه اوزاعى و ثخرو با جايز بخدق پذيافتن جز

در )اـه مزدك مسخاّه مخافقند، ولى در مقدار ديات ايشاق اختالف داريد... امـا از

 چخق ايشـاق از ايد نتخل جزيه جايز ياست،او از مجخسكه فانه (اصل ماكديه

دايسـتن مـادم  دين اصلى مجخس در حالل رمادق همه محامات و در رايك

ز رائشاق اآآفايديه ياز، هاچند ايد. از بهسايا لذّات، جدا رده در امخال و زياق و

رئـاس ايشـاق  آفايد كـهراق از بهولى چخق دين (65)زرتشتااق اصلى بىتا است،

كذاو كه پـس  است در دولت اسالم ظاها رده، نتخل جزيه جايز ياست، و ها

 (75).«از اسالم ظاها رده از اهل آق جزيه گافتن جايز ياست
 

 اسخالذاج عتدالاحمن بن الجخزو در كتاه يقـد العلـم و العلمـا او تلتـاب

 :ابلاس گخيد
 ودر زماق ايتقال دولت امخياق به عتاسااق، در مااق مجـخس مـادو پاـدا رـد »

ايجامـد، و خلقى را گمااه كاد و فايذت و داستايى دارد كه أكا آق به طخل مـى

 (85).«ست كه بااو مجخس ظاها ردهآخاين كسى او
 

 باد، يقان داريـم كـه مقصـخد اوالجخزو يام اين رخص را يمىهاچند ابن

 ست كه در مااق مجخس ظـاها رـده،آفايد است. اين كه گخيد او آخاين كسىبه

 .درست ياست و پس از اين، راح آق خخاهد آمد

 

 ها:يادداشت
ابـخجعذا محمـدبن جايـا  خخرد تاجمه آزاد تـاريخ كتاـااول كتاه فارسى كه به كار مقصخد ما مى. 1

متذـخو در )است به خامه ابخعلى محمدبن محمد بن عتداللَّـه بلعمـى  (315متخفى در سنه ) طتاو

و اين كتاه را كه خـخد بـه آق  (350-366)بن يصا سامايى بخده وزيا منصخربن يخح كه (386سنه 
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فارسى تاجمه و تلخاص كاده  با تصافاتى به 353به اما پادراه مزبخر در سنه عنخاق تاريخ يامه داده

هاو يثا فارسى درو و از اولان وثائق به اين زباق اسـت تاين يمخيهاز كىناست. كتاه مذكخر يكى

رـخد كتـاه زباق فارسى كه مطالتى در آق راجع به مقصخد ما يافته مـىكه به ما رساده. دو كتاه به

ست كه اف ابخالمعالى محمد حسانى علخوجاهلى و اسالمى تألاالدياق در راح ادياق و مذاهببااق

تألاف يمخده و باشتا مطالب آق از مصادر عابى يقـل رـده. سـخم هجاو 458مؤلف آق را در سال 

التـخاريخ و يخره رـده. چىـارم مجمـل 485ظاهااً در سال الملك است كهسااالملخك خخاجه يظام

هل عااق عجم و به ظن نـخو از و مؤلف آق از اهجاو تألاف رده 520القصص است كه در سال 

الاوايات سديد بن محمد الحكايات و لخامعجخامع اهالى اسدآباد و آق حدود بخده است. پنجم كتاه

تألاف كاده،رشم كتاه تتصاةالعخام فى معافقاالثام اسـت،  630ست كه آق را در حدود سنه عخفى

ناق هذتم هجاو تألاف رده.  منسخه به ساد ماتتى بن داعى حسنى رازو كه در حدوديامه اول

مستقلى ياستند كـه صـاحتاق آيىـا آيند تألاذاتتاين مصادر فارسى به رمار مىاين كتابىا كه از مىم

اين مطالب را از كتـب عابـى مطالب منظخر يظا ما را مستقاماً ديده يا رناده بارند، بلكه اغلب آياق

 .ايدتاجمه و انتتاس كاده

 .395طتع لادق، ص . 2

 .4طتع اليپزيگ، ص  .3

مجلـد  «فايگسـتاق امپااطـخرو علـخم سـن پطازبـخرگ»رش: مخطخطات آساايى، متخـذ از يشـايه . 4

 .500-501يىم،دفتا چىارم، ص 

Melanges asiatiques, tirإs du bulletin de lacademie Impإriale des scjencesde st.petersbourg, 

tome IX, Livraison 4, Leipzig (1887). 

5. Th.Houtsma (W.Z.K.M. III, PP. 30-37. Wien, 1889) 

6. Encyclopإdie de lIslam (pp. 5-437). 

7. E. G. Brwne: A Literary History of Persia, vol. 1 pp. 308-10 Cabbridge, 1929. 

 كـهمخجـخد اسـت  Sup. Pers, 9491 يك يسخه از اين كتاه در كتابخايه ملى پاريس در تحت يشاق. 8

 آفايـد در آق مخجـخد ياسـت وبدبختايه يانص و مختصا است چنايكه اين حكايت مابـخط بـه بـه

ايـد محـل يسخه ديگاو فعالً در دستاس ما ياست آيچه را آناو انتال در مقاله خخد يقل كادهچخق

 .استذاده ناارداديم

 Or.6851 و Add.54532 قفىاسـت ربـخ يـه يشـا)سه يسخه از اين كتاه در كتابخايه مخزه بايتاياا . 9

 .مخجخد است  Add. 4077)و

 .، طتع اليپزيك640التلداق، جلد چىارم، ص معجم. 10
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 .تعلاق هختسما. 11

 )344طتــع اليپزيــك، ص ) 310ص و بااويــى (طتــع لاــدق) 38العلــخم ص الذىاســت، و مذــاتاح. 12

آيجـا كـه أكـا  (Suppl. Pers, 95 f. 213b) يامـدآفـاين مـىمحمد عخفى او را در مخضعى مـاهولى

از چـان  يامد و گخيد كه او پاـاهن خـخد راآفايد مىكند او را بهبافند مىدر چان مىهايى كهجامه

ايـد و در صخراالنالام كه زالماق در دست دارته او را بىزاد مجـخس يخرـتهآورده بخد. در دو يسخه

آفايـد هبايف بىزاد مجخس است. بىزاد و كه تح «بىتا از مجخس» ايداو كه آناو انتال دارتهيسخه

آفايـد را در كنم مؤلف صخراالنالام تاجمه عابـى بـهخاال مىها دو يك معنى داريد به اين جىت

ااياـاق آفايـد در ماـاق ايتاجمه كاده است. امـا يـام بـهمصدر خخد خخايده و خخد آق را به فارسى

 .(رخدديده مى 8استاق، ص س،،  و تاريخ813طتاو، حلقه اول، ص )معمخل بخده 

 الحكايـاتخامـعآفايد بن مـاه فـاوردين، در جبه (هماق جا)، در آثارالتاناه (هماق جا)العلخم مذاتاح. 13

(Suppl, Pers 95f 213 b )تاآفاين بن فااوز. فاوردين يام تازهماه Fravashis است. 

ط رـده از تخابـع ابارـىا ضـت «روو»ضـع النديم يام ايـن مخبااويى و ثعالتى. ولى در فىاست ابن. 14

ــانخت در  ــام ياشــابخر، و زوزق چنايكــه ي اســت.روو، ظــاهااً تحايــف زوزق اســت و ابارــىا ي

اشـابخر ست بان ياشابخر و هاات و آق را از اعمال يگخيد كخه بزرگى (958، ص2ج )التلداق معجم

 واخاستند، اهل علم كه از آيجا ب گذتند بااو بساارو فتال و ادبا ومىرمايد. آق را بقاه كخچكمى

مـى روستايى است و نصته آق اين زوزق اسـت و در آق آتشـكده مىزوزق به نخل ابخالحسن باىقى

 .است و زوزق رامل صد و باست وچىارده است

در زمـاق ابخمسـلم مـادو از » (97، ص 2مقاله آنـاو انتـال، مجلـه رـاق ش)مجد خخافى گخيد . 15

. «گخينـدآفايـد  مـىآفايد از دهى كه آق را ازاوه گذتند و اكنخق بهيام او بهخخاف بااوق آمد واليت

العلـخم و آثارالتاناـه زادگـاق او را آفايد يزديكند چخق مذـاتاحمؤلذاق آيىا به زماق بهاگا در كتتى كه

آفايد است باشتا نابل نتخل بخد ولـى چـخق مجد خخافى كه همشىاو بهساااويد ينخرته بخديد نخل

آفايـدو تخاق حـدس زد كـه در عىـد مجـد، زاوه را بـهزيسته مىمىمجد خخافى نايىا پس از وو

آفايد بخده يه زادگـاق او چنايكـه يـانخت ها و تتلاغات بهفعالاتايد بااو اين بخده كه محليامادهمى

ن هـاو آق اسـت. ابخالحسـاو از كـخرهزاوه ازروستاهاو ياشابخر كـخره (11-910، ص 2ج)گخيد 

ايد كـه محـل دخـخل در آق از هـا ياحاـت از خخايدهالتاىقى گذته است كه آق را به اين ستب زاوه

است و نصته آق باشگ است... ابخسعد گذته است زاوه رامل دويست و باست نايه (رعاه)كخهىا 

مخرخـاق اسـت. حمداللَّـه مسـتخفى هـاو بخرـنج بـان هـاات و ياشـابخر يزديـككه زاوه از ديـه
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زاوه واليتى است و نصته اوزاوه و در آيجـا نلعـه گلـان »گخيد  (154لقلخه طتع لادق، ص يزهقا)

 .«...محكم بارد و نايب پنجاه پاره ديه از تخابع آق است

 (486، ص 2ج)، يـانخت گخيـد (210همـاق جـا ص )و بااويـى  (38همـاق جـا، ص )خخارزمى . 16

ت از يك جايب بـه بخرـنج از اعمـال هـاانصته بزرگى از اعمال ياشابخر است در خااساق خخاف

متصل است و ازجايب ديگا به زوزق، رامل دويست ده اسـت و سـه رـىا عتـارت از: سـنجاق و 

 98خـخاف واليتـى اسـت طـخل   (145هماق جا ص )مستخفى گخيد ساااويد و خاّجاد. حمدللَّه

ق و سالمه و سنجا درجه و باست دناقه، نصتات 35و عاض  دناقه از جزايا خالدات 20درجه و 

 .زوزق از تخابع آق است

 .958، ص 2يانخت، ج . 17

 .(34مقاله هختسما، ص )ثعالتى . 18

خينـد گ (مقاله انتال، همايجـا)و مجد خخافى  (Suppl. Persan 906 f. 251a) و عخفى (210)بااويى . 19

 كنند، عدداو يمىكه او در آغاز اما هذت سال غاتت كاد و به چان رفت، ولى أكاو از ستب سذا 

هـايى هذت نابل مالحظه است بايد مخضخع رمز اعداد را در يظا گافت، بـه عـدد هذـت خاصـات

 .است منسخه

آفايد مخالف با رسم دفن مادگاق در ديـن زرتشـت اسـت چـخق ايشـاق مادگـاق را در وصات به. 20

دادق در  كه دفـن يـا نـاارداديد يه در گنتد سا پخراده؛ و اين مخضخع آزاد در دخمه ناار مىهخاو

ر صـحت او از كتاه التدء والتاريخ خـخاهام ديـد دجاو ساپخراده بارد مطابق آيچه بعد در فقاه

 .آوردوارد مىاين روايت خلل

انـى مخجـخد اسـت و ف (34يقل هختسما، ماجع مزبـخر، ص )تمام اين فقاه فقط در كتاه ثعالتى . 21

ايا مطالب ساين است كه در بااويى اين فقاه مخجخد ياست در يقل بااويى با روايت ثعالتى دارد كه

دو روايت مخجخد اسـت. رـايد بااويـى ايـن نسـمت را كـه در ماـاق افـخاه رايـج بـخده و وحدت

سـت و آثـار و ها و نصص اساطاا ملـىست، عمداًيقل يكاده. اين افسايه متعلق به حكايتداستايى

اار ه از اين كـه چنـان كـارو اراده و ثتـات نـدم بسـامارات وضع از ساتاساآق ظاها است. گذرت

ى تىاـه آفايد بـااو خـخد غـذايچه هاأتى عجاب دارته اگا بهخخاهد، بايد در يظا آورد كه آمدهمى

ايـده، بـى خخد مطلب وانعى را آركار يكاده و در آيجا مكاده و خخد را به مادق زده و حتى به زق

چـه كـس  تت از آيجابااوق آمده و دعخو پاغمتاو كاده پسآيكه كسى از اين اما آگاه رخد، و عان

 .به جزئاات اين كار آگاهى يافته و آق را باوز داده است
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 .210بااويى، آثارالتاناه، ص . 22

 .97-98هماق مقاله انتال، ص . 23

 .؛ مقاله انتال به جاو سه هزار ماد، هزار ماد دارد500مقاله زالماق، ص . 24

 .3قه سخم، ص تاريخ طتاو، حل. 25

 .(طتع لاپزيگ 187ص )رىاستايى  (210ص )؛ بااويى (38طتع لادق ص )خخارزمى، . 26

 .98ر.ك. به مقاله آناو انتال، ص . 27

28. Cosmogonie. 

29. Eschatologie. 

لـخم و العلـخم ياـز معاين دعخو صايحاً در بااويـى و ثعـالتى أكـا رـده. از مذـاد روايـت مذـاتاح. 30

اياتشـاق كه در مااجع ديگا بى آيكه تصايح به پاغمتاو وو بشخد، كم و با  مذـاد با رخدتأيادمى

 .مخضخع استمؤيد اين

31 .Darmesteter ،«ات. بـااو تذصـال رجـخع رـخد بـه فقـا1894سال  «روزيامه آساايى»، «يامه تنسا 

 .68-71هجاو رمسى، ص  1311، طتع تىااق، 7گادآورده آناو مجتتى مانخو در يامه تنسا 

 .6-79ر.ك. به حخارى يامه تنسا به خامه مجتتى مانخو، ص . 32

 .210ايتاً ص . 33

 .35مقاله مذكخر، ص . 34

 .. أكا عدد هذت كه پا  از اين ديديم محل دنت است187مخضع مذكخر، ص . 35

 .90، تاجمه ص 138-140سن، ص ايااق در عصا ساسايااق، تألاف استاد آرتخر كايستن. 36

 .152-156، صذحات «دين پارسى» V.Henry و تذصال اين يمازها، ر.ك: به كتاهباا. 37

 .109-110و ص  154ايتاً ص . 38

 .187رىاستايى، مخضع مذكخر، ص . 39

 .124، ص 2الذهب، جماوج. 40

 .بااويى و ثعالتى و رىاستايى، مخاضع مذكخر. 41

 .بااويى و ثعالتى، مخاضع مذكخر. 42

 .كخرثعالتى، مخضع مذ. 43

 .320مخضع مذكخر، ص . 44

 .163، ص 2الذهب، پاريس، جمسعخدو، ماوج. 45
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 رتشـتى رايـجآفايد كه تـألاف اسـالم و ديـن زآثارالتاناه و غار و عخفى، از اين فقاه فكا اصلى به. 46

 .رخدبخدمعلخم مى

ده ولـى ضـتط رـ «رـتاب بـن داح»النديم كه در اين مخضخع ماجع ماست در كتاه الذىاست ابن. 47

د حلقـه دوم، جلـ)رخد. در طتاو رتاب بن واج ديده مى (، طتع هختسما440، ص 2ج)دريعقخبى 

م بن خزيمه با ماورود غالب آمد گخيد چخق خازمى 129در حخادث سال  (1959-1960سخم،ص 

اطه رـبن سعاد و رتاب بن واج ماورودو بعد به بغـداد رفـت و عامـل خازم و عتداللَّهخزيمق بن

ه ست كه منصخر ايشاق را با عثماق بن يىاك در پشـت رواق متـااز چىارتنىر رده و يكىمنصخ

 (110-115طتاو، حلقه سخم، جلـد اول، ص )كاد تا ابخمسلم را بكشند خخد مخذى (چادر بزرگ)

او با عتدالسـالم بـن هارـم الاشـكُ «جزياه»ازطاف خلاذه مىدو در  161و همان رتاب در سال 

 ،و كتـاه الكامـل  161ظتاو، حلقـه سـخم، جلـد اول، ص ) در نِنسّاين كشت جنگ كاد و او را

ضـتط  اختارالطخال دينخرو اين يام به غلط رـت  بـن روح. در كتاه(38االثاا، جلد رشم، ص ابن

 .بن رواح الماورودورتاب (181، ص 6ج )الذهب رده و در ماوج

لم رـماده عتداللَّه بن سـعاد از كسـاق ابخمسـ در فىاست، عتداللَّه بن سعاد ضتط رده و در طتاو. 48

سـت، افىبن رعته كه ضتط بااويى و ثعالتى و عـخفى و مجـد خـخو از عتداللَّه (تعلاق مزبخر) رده

 .رخديشايى درطتاو ديده يمى

 .كتاه الذىاست مخضخع مذكخر. 49

 .7متن عابثى، جزء سخم، ص . 50

 .، من عابى172جزء اول، ص . 51

 .)31، ص 2ر.ك. ج)التدالق، با كذر ضتط رده ؛ در معجم58م، طتع تىااق، ص حدودالعال. 52

مخافق بعتى مصادر. مخضخع رجعت يعنى عقاده بـه ايـن كـه كسـى معـان يمـاده و دوبـاره بـاز . 53

گـادد، از ديابـاز حتـى در رخد باز مىگادديا اينكه اگا ماده ديگا بار پا  از رستاخاز زيده مىمى

ها معاوف بخده. در آغاز اسالم اين عقاده مخصخصاً درباره ارخاص معتتـا اق عاهمازماق جاهلات

گذتند پاغمتا مـاده گاديد چنايكه عما مخنتاً پس از رحلت پاغمتا كسايى را كه مىو مشىخر معمخل

هـاو رـاعى كاد و ابخبكا او را از اين روو منصاف گاداياـد. در ماـاق فانـهاست به نتل تىديدمى

اصحاه عتداللَّه بن ستاه چنان رائى را آركار كاديـد و گذتنـد كـه علـى بـن ستائاه يعنىجمعى از 

او از ايشن كند، و دستهآيد و دياا را پا از عدل مىيماده و پا  ازرستاخاز به دياا مى (ع)طالب ابى

ه و الاد ، والتنتا415، ص 1مقاالت ارعاو، ج)كنند دياا رجعت مىعقاده دارتند كه همه مادگاق به
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مسلماياق به ايـن يظايـه آرـنا  آفايد در مجاورتطافداراق بهرود كه. احتمال مى(14از ملطى، ص 

روزيامـه ». فايداليـد در 1رجـخع كناـد بـه مقالـه )بارند. كادهرده و آق را درباره پاغمتا خخد يقل

 .(33-30، صذحات 1909، مجلد باست و يىم سال«ايجمن آساايى امايكايى

 .187ضع مذكخر، ص مخ. 54

 .دبه بع 97به بعد، تاجمه، ص  144راجع به زرواياّه، ر.ك. ايااق در عصا ساسايااق، ص . 55

آفايـد بـه ديـن نابل دنت است. البد مقصخد مؤلف كه مذهب رافعى دارته اين است كه ديـن بـه. 56

 .ستتا از دين زرتشتىتا و رتاهيزديك اسالم

 .347هجاو، ص  1328ا، الذاق، طتع مصالذاق بان. 57

 .1340طتع مصا،  81تلتاس ابلاس، ص . 58

 


