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  مقدمه
 نوشته شد،گوناگونی که پس از اسالم و به دست نویسندگان مسلمان آثار در بسیاری از 

توجه و مهمی دربارۀ ایران پیش از فتوحات مسلمانان و فرهنگ دینی  طالعات جالبا
های ما  بخشی از دانسته؛ چندان که است  ویژه فرهنگ دینی زردشتی آمده ایرانیان، به

دربارۀ این دوره از تاریخ و فرهنگ ایران صرفاً از همین منابع قابل استخراج است. حتی 
ای متون دینی یا غیردینی ایرانی را که در دورۀ ساسانی  متن کامل یا بخشی از پاره

، فقط در برخی از این است های نخستین اسالمی گردآوری شده نگارش یافته یا در سده
اسالمی راه دورۀ این اطالعات چگونه و چه وقت به منابع اینکه یافت.  توان می منابع

هایی برای انتقال این  واسطهها یا  راهبه هر حال  نیست؛یافته، به طور قطع مشخص 
است. در  دشوار به طور خاص ها ها یا واسطه این راه وجود داشته است. تعییناطالعات 
موجود در باب  توان صرفاً به برشمردن چند طریق خاص بسنده کرد و اطالعات واقع نمی

طبق  ،حاصل آنها دانست. با این حال فرهنگ دینی زردشتی در آثار دورۀ اسالمی را
اسالمی و در تاریخ روابط میان اعراب و ایرانیان، هم قبل از ظهور دورۀ منابع  روایات

   توان برشمرد. می راآشنایی از اسالم و هم پس از آن، مواردی 
 وری ساسانیتویژه به دورۀ امپرا سابقۀ آشنایی به قبل از اسالم، به ،طبق شواهد بسیار

شمار  به پادشاهی ب جزئی از قلمرو آن، که بخشی از سرزمینهای اعراگردد می باز
مستقیم به آشنایی ه ای به صورت ندرت اشار به ،منابعموجود در  در اطالعات .رفت می

. هرچند شود می دیدهواسطۀ این روابط  اعراب با باورها و آداب و رسوم دینی زردشتی به
سالها پس از است، حتی تا   در بسیاری از مناطقی که در آنها این روابط بررسی شده

اند، توجه به سابقۀ روابط ایرانیان و  زیسته اسالم و دورۀ فتوحات، مسلمانان اندکی می
توانسته پس از اسالم در آشنایی  اعراب پیش از اسالم و اینکه این سابقه تا چه اندازه می
  اهمیت دارد. ،اعراب مسلمان با فرهنگ دینی زردشتی تأثیر داشته باشد

دنبال گسترش روابط مسلمانان با ایرانیان ـ که پیامد آن  وح و بهفتنبردهای پس از 
اسرای غالباً زردشتی ایرانی، که برخی از آنها  :تردید آشنایی بیشتر شد ـ بی فتوحات بود

عنوان موالی به برخی از  مسلمان شدند و به سپاهیان اسالم پیوستند، نومسلمانانی که به
هایی که میان سرداران عرب مسلمان و سرداران  مهو نیز عهدنا ملحق شدندقبایل عرب 

های  نخستین زمینهتوان از  می شد، یا مرزبانان و دهقانان ایرانی هنگام صلح بسته می
قلمروی ش تدریج با گستر ها به این زمینه دانست.ارتباط میان مسلمانان و زردشتیان 

بیشترین توان  می که نادچن ؛شد تر می مسلمانان در شرق جهان اسالم بیشتر و متنوع
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مناسبات میان ایرانیان زردشتی و اعراب مسلمان پس از اسالم را، از قرن سوم به بعد و 
حضور ایرانیان در دستگاه خالفت و امور  پی گرفت:مربوط به دورۀ خالفت عباسی 

میان اندیشمندان و روحانیان مسلمان و دیگر ادیان، ترجمۀ   های دینی دیوانی، مناظره
کوشش آثار پهلوی به عربی و نیز نگارش متون جدلی و االهیاتی زردشتی به  برخی

ای که روند آمیزش  اند؛ دوره عالمان و روحانیان زردشتی بیشتر مربوط به این دوره
تدریج تمدن ایرانی ـ اسالمی تکامل  فرهنگی میان ایرانیان و اعراب سرعت گرفت و به

آفریدیه و  اجتماعی ـ دینی در سدۀ دوم مثل به های یافت. افزون بر اینها، برخی جنبش
گرایی ایرانی یا همان  جریان ملی خرمدینان، اگر چه بدعتی در دین زردشتی بود و

شعوبیه، که بیشتر در میان طبقۀ نخبۀ جامعۀ ایرانی رواج یافت، هرچند چندان رنگ 
از جهاتی دینی نداشت و بیشتر تقابل ایرانی ـ عربی بود نه زردشتی ـ اسالمی، 

نباید از نظر توانست بابی برای آشنایی با فرهنگ دینی ایرانی باشد. این واقعیت را نیز  می
اند  های هجری، خود ایرانی بوده که بسیاری از عالمان مسلمان نخستین سدهدور داشت 
ط تأثیر روابحتی  .اند کم یک یا چند نسل از اسالف آنان کیش زردشتی داشته و دست
نیز دور از ذهن  ویژه میان عالمان و اندیشمندان مسلمانان و زردشتیان، به میان  شخصی

مقتضیات و شرایط اجتماعی آن  ربنا ببعید نیست که این موضوع،  رسد، ولی به نظر نمی
هایی که زمینۀ آشنایی  بنابراین راه .دوره به صراحت در متون انعکاس نیافته باشد

ب و رسوم دینی زردشتی را فراهم آورده، چندان متنوع مسلمانان با عقاید و باورها و آدا
به همین سبب، در اینجا صرفاً برخی از  بررسی کرد.است که شاید نتوان همۀ آنها را 

  ایم. ترینِ آنها را، با اندکی تفصیل، بررسی کرده مهم
ین موارد، ربارۀ تاریخ ایران بعد از اسالم و تمدن ایرانی ـ اسالمی، معموالً به اد در تحقیقات

های آشنایی  راهبنابر این، موضوع . اند نگریستهتمدن اسالمی  بر از منظر تاریخی یا از منظر تأثیر
که همچنان تا  های دین رسمی ایران پیش از تسلط مسلمانان، مسلمانان با عقاید و آموزه

. از این رو، است  ها پس اسالم نیز جمعیت بسیاری به آن معتقد مانده بودند، مغفول مانده سده
  .ایم تا به این وجه از حقایق تاریخی توجه دهیم کوشیدهدر این مقاله 

  

  روابط میان اعراب و ایرانیان. 1
  پیش از اسالم

توانند از طریق  هایی که پیروان یک دین می ترین راه ترین و اصلی گمان یکی از مهم بی
همزیستی و رابطۀ  ،آشنا شوندآن با عقاید و باورها و آداب و مناسک پیروان دینی دیگر 
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تواند در میان سطوح مختلف دو جامعه برقرار  نزدیک میان آنهاست؛ روابطی که می
شود به عامۀ مردم و بخشی دیگر به نخبگان یا به  گردد. بخشی از این روابط مربوط می

  عبارت دیگر طبقۀ برتر جامعه به لحاظ موقعیت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و علمی. 
نیان و اعراب نه تنها پس از سلطۀ اعراب مسلمان بر ایران، بلکه پیش از اسالم، ایرا
از طریق بازرگانی،  :طرق مختلف با یکدیگر ارتباط داشتند ویژه در زمان ساسانیان، از  به

های میان قبایل عرب و ایرانیان. گاه اسیران عرب یا قبایلی که دست به  سفر و جنگ
کردند، به برخی مناطق  های مرزی ایران حمله می سرزمین زدند یا به برخی شورش می

) در 530- 529، غرر) و ثعالبی (61، 57/ 2شدند. طبق گزارش طبری ( ایران تبعید می
زمان شاپور دوم بعضی از قبایل بزرگ عرب، مانند بکر، تمیم، عبدالقیس و تَغلب، به 

رخی از افراد این قبایل به دین نقاط مختلفی از ایران کوچانده یا تبعید شدند. ظاهراً ب
در  ،)217رسته ( ) و ابن621، المعارفقتیبه ( ابنزیرا به گزارش زردشتی درآمده بودند، 

نفوذ کرده بود. اشخاصی از قبیلۀ » مجوسیت«دین زردشتی یا به عبارت آنها  ،قبیلۀ تمیم
بن حابس و   اقرعبن زرارة،   بن عدس و پسرش حاجب اند؛ مانند زرارة تمیم زردشتی بوده
د و با شدن می شمردهقبیله تمیم بزرگان بن حسّان که همگی از  ابواسود جد وکیع

برخی محققان، ایرانیان و اعراب از زمان به نظر اند.  ط داشتهارتباپادشاهان ساسانی 
 های قابل های متعددی بخش اند و حتی در دوره هخامنشیان با یکدیگر در ارتباط بوده

  .١است ، مانند یمن و بحرین، تحت تسلط امپراتوری ایران بودهیجزیرۀ عرب بهتوجهی از ش 
یا همجوار با آن و  یهای عرب حضور ایرانیان زردشتی در مناطق مختلفی از سرزمین

های میان آنان یکی از عوامل تأثیرگذار بر آشنایی اعراب با  روابط تجاری و حتی جنگ
 ۀجزیر ر جنوب و حیره در شمال شرقی شبهدین زردشتی بود؛ مناطقی مانند یمن د

فارس مانند بحرین و عمان. یمن از زمان  های ساحلی خلیج و برخی سرزمین یعرب
آمد. چگونگی فتح یمن  خسرو انوشیروان بخشی از قلمرو امپراتوری ساسانی به شمار می

. از ٢است  تاریخی مسلمانان، با اختالف اندکی، آمدهآثار های مربوط به آن در ماجراو 
                                                                                                                                        

-47، 44-40،های نفـوذ  راه؛ آذرنوش، 53-32ش، ص 1381؛ یارشاطر، 725-707باسورث، ص  کـ :ن .1
-143لوسکایا، ؛ نیز برای اطالعات بیشتر دربارۀ روابط ایرانیان و اعراب نکـ : ن. و. پیگو145-242، 56

تئودور نولدکه، که هرچند ترجمۀ تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیان ؛ همچنین نکـ : کتاب 285
های ارزشمندی دارد  طبری است، یادداشت تاریخبخشهای مربوط به تاریخ ایران در زمان ساسانیان از 

  که برای ما مفید خواهد بود.
؛ مسـعودی،  148/ 2؛ طبـری، 64-63؛ دینـوری،  45-41/ 1، یرة النبویةالسهشام،  برای نمونه نکـ : ابن .2

  .195-3/188؛ ابوالفداء، 206-203/ 2، مروج
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هنگام فتح یمن به دست سپاه ایران تا ظهور اسالم و حتی کمی پس از آن، همواره 
راندند.  ، بر آنجا حکم می١است نها در منابع با اختالفات آمدهآفرمانروایانی ایرانی، که نام 

معاصر پیامبر اسالم بود و به ایشان ایمان آورد.  ،یکی از این فرمانروایان باذان یا باذام
نان به پیامبر اسالم در دفع و شکست اسود یاری آکایت اسالم آوردن او و سپاهیانش و ح

ی در منابع آمده ، السیرة النبویة هشام، ابن ـ :اسحاق (نک ابن سیرۀبنابر . ٢است عَنسی متنبّ
) چون باذان نخستین پادشاهی بود که به 96- 1/91، هللا سیرت رسولهمو،  ؛45-46/ 1

ن آورد و سپاه او نخستین سپاهی بود که اسالم آورد و پیامبر را یاری پیامبر اکرم ایما
 ،بیت خود شمرد. در حکایتی نیز و آنان را به منزلۀ اهلفرمود کرد، پیامبر آنها را اکرام 

-109. حمزۀ اصفهانی (٣اند به معنی آزادگان خوانده شده» احرار«ایرانیان یمن با صفت 
رانی یمن، که آخرین آنها دادویه پسر هرمزبن فیروز تن از حکام ای 8)، ضمن از 110

که بازماندگان یادآور شده است یادآور  نام برده و ،بودحاکم ایرانی یمن پس از اسالم 
 در یمن این هشت حاکم همچنان در یمن هستند. این ایرانیان پس از اسالم همچنان

اند. ابناء در حقیقت اعقاب و  شده خوانده می» ابناء«آمدند و  شمار می بهای ممتاز  طبقه
آمدند که پس از ظهور اسالم  فرزندان خاندان حاکمان و افسران ایرانی یمن به شمار می

ای برای انتقال افکار و  . در واقع این گروه از ایرانیان واسطه4شده بودندمسلمان 
  .5اند های ایرانی در میان اعراب بوده اندیشه

های ساحلی خلیج فارس مانند عمان و بحرین نیز  برخی از سرزمین ،از یمنگذشته 
طبق گزارش دینوری  شدند. می محسوبتا زمان ظهور اسالم جزئی از قلمرو ساسانیان 

 .جزء نخستین فتوحات اردشیر بابکان بودندسرزمین ) هر دو 2/41) و طبری (43(
یامبر اکرم بر عمان، مقارن بعثت پ» اسواران«به حکومت یکی از  )4/1687عبدالبر ( ابن

                                                                                                                                        
  .212-210/ 2؛ مسعودی، همان، 110-109؛ حمزه اصفهانی، 148/ 2؛ طبری، 45هشام، همان،  ابن. 1
؛ 840-839/ 2مقدسی، ؛ 277، التنبیه؛ مسعودی، 148-146؛ بالذری، 46-45هشام، همان،  ابننکـ : . 2

  .341-336/ 2اثیر،  ابن
الصّلت، از شـاعران عـرب دورۀ جـاهلی، نقـل      بن ابی ای از امیة هشام ضمن بیان این حکایت قصیده بن. 3

نکـ است. همچنین  خوانده» بنو االحرار«کرده که دربارۀ همین حکایت و در مدح ایرانیان است و آنها را 
  .6، 5، 4، 3های  نجا، یادداشت؛ هما221-220آذرنوش، همان، : 

  .147-146؛ بالذری، 45هشام، همان،  ابن. 4
ای که در آن به تأثیر دین زردشتی بر دین اسـالم پرداختـه ایـن گـروه را واسـطۀ       . گلدتسیهر در مقاله5

 Goldziher, "Theنکــ :  انتقال افکار و عقاید ایرانـی و زردشـتی در میـان مسـلمانان دانسـته اسـت.       
Influence of Parism on Islam", p 163-186 
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، ابوزید انصاری 8یا  6) پیامبر، در سال 106- 105گزارش بالذری (بنابر است و   اشاره کرده
 .»از مسلمانان صدقه بگیر و از مجوسان جزیه« :ای به عمان فرستاد و به او گفت را همراه نامه

ند و هم ا حداقل تا دهۀ نخست هجری، در عمان هم ایرانیان زردشتی حضور داشتهبنابر این، 
اند و  . حاکمان بحرین نیز تا هنگام ظهور اسالم همه ایرانی بوده١اند کرده بر آنجا حکومت می

فیروز پسر گُشنَسپ، که  فروز/ مانند آزادافروز/ ؛در منابع گاه به نام آنها اشاره شده است
بق ). ط2/761؛ بلعمی، 109؛ حمزۀ اصفهانی، 2/169گفتند (طبری،  او را مکعبر می اعراب

  ) او در دورۀ خالفت عمربن خطاب اسالم آورد.118- 117گزارش بالذری (
روایت که پیشتر به  زیستند. چنان ایرانیان بسیاری در بحرین می ،در دورۀ ساسانی

هایی از قبیلۀ تمیم نیز زردشتی شده بودند و  طایفه ،قتیبه در این باره اشاره کردیم ابن
ر سکونت داشتند. هجر ب جَ زرگترین شهر یا به عبارتی مرکز بحرین بوده است در شهر هَ

) 4/1686عبدالبر ( ). ابن4/953اند (حموی،  کرده هم اطالق می کل بحرین رگاه آن را بو 
بن حسّان را مجوسی دانسته،  درید که ابو اسود جد وکیع نیز هنگام اشاره به قول ابن

. قاعدتاً ندا بودهبسیار انسیدر آنجا مجو وگفته که او اهل یکی از والیات ایران است 
-106های بالذری ( بایست منظور او از این والیت بحرین بوده باشد. طبق روایت می

در سال هشتم هجری پیامبر(ص) برای منذربن ساوی،  ،) دربارۀ فتح بحرین111
فرستد و آنان  بُخت، مرزبان هجر، نامه می پیشوای اعراب بحرین از جانب ایرانیان، و سی

آورند اما  . آن دو و همۀ اعراب و برخی از ایرانیان اسالم می٢کند اسالم دعوت می را به
پس از  ،پذیرند. بنابراین جزیه را می، بیشتر زردشتیان به همراه یهودیان و مسیحیان

اسالم نیز زردشتیان همچنان در بحرین و در کنار مسلمانان بودند و با این شرط که 
بر آیین خود باشند و آداب و اعمال عبادی خود را انجام  توانستند جزیه بپردازند می
) اشاره 211آذرنوش، همان، نکـ : که برخی محققان (برای نمونه  دهند. حتی چنان

اند به سبب حضور ایرانیان در بحرین و نفوذ دین زردشتی در میان مردم آنجا، زبان  کرده
  فارسی نیز به زبان عربی مردم آن منطقه نفوذ یافت.

                                                                                                                                        
  ؛213-212آذرنوش، همان نکـ : ؛ برای توضیح بیشتر 109قس. حمزۀ اصفهانی، . 1

هـای خـود بـه سـابقۀ حضـور       پژوه مطرح حاضر، در بعضـی از پـژوهش   همچنین دکتر ویلکینسن، عمان
  :relationships in land Persian -Wilkinson, John C. “Arabاسـت. نکــ   ایرانیان در عمان پرداختـه 

London 1973, pp  ,Proceedings of the Seminar for Arabian Studies In ”,late Sasānid Oman
, Ministry of Information and Journal of Oman StudiesThe Julanda of Oman”, In ; “51-40

108.-Culture, Muscat 1975, No. I, pp 97  
  .126-119بُخت و مردم بحرین نکـ : حمیدهللا،  پیامبر به منذربن ساوی، سیهای  . برای متن نامه2
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رچند میزان آمیزش ایرانیان و اعراب در یمن، بحرین و عمان در زمان ساسانیان ه
ویژه پیش از اسالم، با دین و عقاید و  به ،شایان توجه است و بخشی از آشنایی اعراب

ترین  ، مهمبوده استآداب و رسوم زردشتیان مدیون حضور آنان در این مناطق 
داشت و تأثیر آن تا مدتها پس از ظهور اسالم ای که در این آشنایی سهم بسزایی  منطقه

شهری مرزی در کرانۀ رود فرات بود به نام حیره. حیره شهری  همچنان باقی بود، پادگان
بسا میان ایرانیان و اعراب و رومیان  بسیار مهم در تاریخ روابط بین ایرانیان و اعراب و چه

از یمن به و تجاری قرار داشت های  که بر سر راه کاروان آن بود، هم به سبب موقعیت
رفتند و به  جزیره یعنی شام می سمت شرق و جادۀ معروف ابریشم یا به سوی شمال شبه

که محل برخورد   آمد و هم به سبب موقعیت سیاسی نوعی شاهراه بازرگانی به شمار می
فرهنگ بومی اعراب، فرهنگ ایرانی ـ زردشتی و فرهنگ بیزانسی ـ  :سه فرهنگ بود

لخمی حیره، فرمانروایان  ،ی، که نمایندگان آن مسیحیان نسطوری بودند. از طرفیمسیح
شدند، پاسدار مرزهای ایران در برابر هجوم اعراب  که از جانب ساسانیان انتخاب می

کردند.  های تجاری از منافع ایران محافظت می داشتن راه گرد بودند و با امن نگاه بیابان
های  سپاهیان ایران هنگام جنگیاری رساندن به د برای شهر حیره همچنین مرکزی بو

نفوذ سیاسی به هر حال، حیره یکی از راه های میان ایران و روم شرقی (بیزانس). 
بود و  ، مانند یمن و بحرین و عمانیجزیرۀ عرب امپراتوری ساسانی در برخی مناطق شبه

ر برخی منابع کهن از . حتی د١نفوذ کرد، دین زردشتی به این مناطق از همان طریق
)، در یادکرد ادیان 217رسته ( ابن االعالق النفیسة) و 621قتیبه ( ابن المعارف جمله

حبیب  به قریش راه یافته بود. ابن» زندقه«است که از راه حیره  اعراب در جاهلیت، آمده
ح ) نیز پس از ذکر نام کسانی از قریش که به زندقه گراییده بودند، تصری161بغدادی (

کند که آنها زندقه را از مسیحیان حیره آموخته بودند. هرچند زندقه معموالً اشاره به  می
خواندند، در منابع گاه آیین مزدک نیز زندقه  مانویت است و پیروان مانی را زندیق می

نوشته  ٢)255ش، 1380( الباقیه اآلثارابوریحان بیرونی در ؛ چنانکه است  خوانده شده
                                                                                                                                        

، دایـرة المعـارف   »حیـره «نژاد،  ؛ نیز نکـ : فاتحی192-145ش، همان، ؛ آذرنو714-710باسورث،  . نکـ :1
؛ همچنین برای اطالعات بیشتر دربارۀ حاکمان لخمی حیره و مناسبات 552-541/ 21، بزرگ اسالمی
-Rothstein, Gustav, Die Dynastie der Laḫmiden in alـ :ان بـا امپراتـوری ساسـانی نکـ    سیاسی آن

Ḥira, Ein Versuch zur arabisch-persischen Geschichte zur Zeit der Sasaniden, Verlage von 
Reuther & Reichard, Berlin 1899.  

رو در اینجـا، و   در چاپ زاخائو نیست. از ایـن گذارد  . این بخش از اطالعاتی که بیرونی در اختیار ما می2
نیز دیگر جاهایی که مطلب مورد نظر ما در چاپ زاخائو وجود ندارد، بـه چـاپ پرویـز اذکـائی ارجـاع      

  ایم. ش) از چاپ زاخائو قابل تشخیص کرده1380ایم و آن را با سال چاپ ( داده
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اند زنادقه گویند؛  ، یعنی تفسیر، پیروی کرده»زند«مزدک، از آن رو که از  به پیرواناست، 
به نوشتۀ کند.  شبیه آن را برای مانویان ذکر مینیز ) 3/173توضیحی که سمعانی (

مجازاً زنادقه  ،اسماعیلیه نیز، یعنی به مانویان، و همچنین فرقۀ باطنیه ،ابوریحان بیرونی
. از این رو و نیز ١مانند ف خدا و تأویل ظواهر به مزدکیان میآنها در توصی ، زیرااند گفته

ای که در بین قریش نفوذ کرده بوده،  زندقه بسیار، به احتمال ،ضی منابعبع طبق گزارش
در این منابع، قباد ساسانی، پس از   است نه مانویت. طبق این گزارش کیش مزدکی بوده

حیره خواست تا به این آیین درآید و آنکه به آیین مزدک گروید، از منذر سوم شاه 
کند و  پذیرد و قباد او را از پادشاهی خلع می او نمی ؛اعراب نجد و تهامه را به آن درآورد

پذیرد که کیش  نشاند. حارث می بن عمرو، رئیس قبیلۀ کنده را می به جای او حارث
ش مزدکی ای در مکه به کی مزدک را در میان اعراب رواج دهد. به همین سبب عده

، 277، 1/245سعید ( ای مزدکی در مکه بودند. ابن گرویدند و تا ظهور اسالم هنوز عده
) و 1/518) به طور کامل این گزارش را آورده است و کسانی چون مقدسی (327
) و 714-713اند. باسورث ( ای کوتاه کرده ) فقط به این ماجرا اشاره328/ 2خلدون ( ابن

ای از اقدامات ساسانیان برای گسترش  ند که این ماجرا نمونه) معتقد169- 143( ٢قِسطر
نفوذی که بیشتر جنبۀ سیاسی و اقتصادی داشت و دین و  ؛است نفوذ خود بر اعراب بوده

ساسانیان  ،قسطربنابر شواهد آمد.  باورهای دینی یکی از ابزارهای مهم آن به شمار می
ن، همچنان بر حجاز، به ویژه بر خمی آفرمانرواین لطی قرن ششم، از طریق حیره و 

 ، گرچه دامنۀ نفوذ)1، پانویس 77اند، هرچند به نظر نولدکه ( مدینه، نظارت داشته
هرگز به حجاز، دست آنها ، یافت می بسط یهای عرب حیره تا اعماق بیابان فرمانروایان

گسترش نفوذ سیاسی  ،)42فرای ( همچنین به نوشتۀمکه و مدینه نرسید.  یعنی
ولی در حیطۀ قدرت نظامی بر  ،مدینه یا سراسر حجاز چندان محتمل نبود تانیان ساسا

  کردند. این مناطق اعمال نفوذ می
نقش تجارت و بازرگانی میان اعراب حجاز و ایرانیان، به خصوص در  ،افزون بر این

هایی که میان شهریاران حیره و بزرگان  شاهراه تجاری حیره، که به واسطۀ عهدنامه
است. ایرانیان و  شد، در این آشنایی و نفوذ بسیار پراهمیت بوده ل عرب بسته میقبای

های زردشتی متعددی در حیره ساکن بودند که در آشنایی این بازرگانان با  خانواده

                                                                                                                                        
؛ آذرنـوش، همـان،   133-113دیقی، : صـ زندیق و مصادیق آن نکــ  . برای نظرهای مختلف دربارۀ واژۀ 1

173-176.  
2. Kister 
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و حکایاتی از  ها مظاهر فرهنگ و تمدن ایران و نیز دین زردشتی تأثیر داشتند. گزارش
قریش، به عنوان بازرگان، در دربار پادشاهان  حضور برخی اشرافو روابط تجاری 

  .١است ساسانی یا شهریاران حیره نقل شده
های حماسی ایرانی و سرگذشت  از طریق حیره حتی داستان ،هایی روایتبنابر 

سیرت  ؛ همو،195هشام (همان،  ابن نوشتۀبه  :بود پادشاهان ایران به مکه هم رسیده
ها را در حیره  ث، یکی از بزگان قریش، این داستان) نضربن حار277- 1/275، هللا رسول
بود و هنگامی که پیامبر(ص) آیات قرآن را دربارۀ زندگی پیامبران و سرگذشت  آموخته

به  گفت؛ می مردمها را برای  خواند، او نیز این داستان اقوام مختلف مانند عاد و ثمود می
 راقرآن  قصصاً نضربن حارث ظاهر». مردمان را خوش آمدی و تعجب کردندی«که  طوری

بن ابراهیم  ؛ علی18/ 3بن سلیمان،  مقاتلنکـ : خوانده است (مثالً  می» اساطیر االولین«
/ 3بن سلیمان ( ). بسیاری از مفسران از جمله مقاتل126/ 15؛ فخررازی، 111/ 2قمی، 

یضل سورۀ لقمان (و من الناس من یشتری لهو الحدیث ل 6) آیۀ 217/ 8) و طوسی (18
اند که منظور از  نوشتهسرایی نضربن حارث دانسته و  عن سبیل هللا...) را اشاره به داستان

بن سلیمان  های اوست. به گفتۀ مقاتل داستان» لهو الحدیث«در این آیه نضر و » الناس«
های ایرانی را شنیده بود.  در حیره داستانو ) نضربن حارث تاجر بود 19- 18/ 3(

اخبار فارس و روم، از جمله داستان  مشتمل بر داشتهایی  که او کتاباند  همچنین گفته
ها، ظاهراً  ؛ طوسی، همانجا). طبق برخی گزارش280-279/ 5رستم و اسفندیار (نحاس، 

هایی دربارۀ تاریخ پادشاهان ایران تألیف شده بود و بعدها پس از اسالم،  در حیره کتاب
  .٢نویسان مسلمان شد های تاریخ ز روایتمنبع بسیاری ا آن آثار،عربی ترجمۀ به 
  

  پس از اسالم
که به بل ،ویژه زردشتیان، پس از اسالم نه تنها ادامه یافت روابط میان اعراب با ایرانیان، به

بیشتر هم شد.  یجزیرۀ عرب سبب فتوحات مسلمانان در بخش شمالی و شمال غربی شبه
                                                                                                                                        

کرد و با ایرانیان روابط تجاری داشـت و   وآمد می از جمله بزرگان قریش که برای تجارت به حیره رفت .1
، 1، ج 1409عبد ربه،  حکایاتی دربارۀ حضور او در دربار خسروپرویز آمده است، ابوسفیان بود. نکـ : ابن

؛ نیـز نکــ : آذرنـوش،    207-206، ص 13، ج 343، ص 6تـا، ج   بی لفرج اصفهانی،؛ ابوا278-277ص 
  .237-234، ص 1388

هـای   ؛  دربارۀ کتابهای مربوط به تاریخ ایران پیش از اسـالم کـه در نخسـتین سـده    628/ 1. نکـ : طبری، 2
  ».عربیپهلوی به ترجمۀ آثار «، 1. 4نکـ : همین پژوهش، شمارۀ اسالمی از پهلوی به عربی ترجمه شدند 
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قال فرهنگ و تمدن ایرانی در میان ترین مرکز انت حیره پس از اسالم نیز همواره مهم
ای که فتح مناطق مختلف ایران و مسلمان شدن  ی چند سدهطاعراب مسلمان بود. 

تدریجی ایرانیان زردشتی به طول انجامید و نیز به سبب همزیستی اعراب مسلمانی که 
و سکونت اختیار کرده بودند با زردشتیانی که با  یدهبه مناطق مختلفی از ایران کوچ

دادند، آشنایی  های خود را انجام می بول جزیه بر دین خود مانده بودند و آداب و آیینق
شد. حتی حضور یک ایرانی، به نام سلمان، را در میان  تر می روز بیشتر و عمیق روزبه

 سلمان :توان در این روند مؤثر دانست صحابۀ پیامبر اسالم از همان ابتدای رسالت، می
نخست بر دین  ،پیش از اسالم آوردن ،اند ول خود وی نقل کردهطبق آنچه منابع از ق

ای  اهتمام داشت که در آتشکدهدین زردشتی بود و چنان در انجام آداب و شعائر آن 
؛ 190- 1/189، هللا سیرت رسولهشام،  است (ابن اقامت گزیده و در خدمت آتش بوده

مهم   روز و مهرگان، دو جشن) دربارۀ نو273). ابوریحان بیرونی (1/177خطیب بغدادی، 
  .داده استدست  به اطالعاتی به نقل از سلمان ایرانی،

های  از سرزمین پاره ایدر دهۀ نخست هجری، با اسالم آوردن سران برخی قبایل در 
های حاشیۀ خلیج فارس، مانند یمن و سرزمین یجزیرۀ عرب نواحی جنوبی و شرقی شبه

هایی میان حاکمان آنان و نمایندگان پیامبر و دنامهاز جمله بحرین و عمان و انعقاد عه
)، این نواحی که 111-85بالذری، نکـ : نیز صلح میان پیامبر و نمایندگان مردم نجران (
آمد عمالً ضمیمۀ قلمرو مسلمانان شد. فتح در واقع جزئی از قلمرو ساسانیان به شمار می

ر غرب تا خراسان و ماوراءالنهر در شرق النهرین و آذربایجان دایران، از بین مناطقدیگر 
و از طبرستان و گرگان در شمال تا خوزستان و فارس و کرمان در جنوب، سالها به طول 

. فتوحات مسلمانان در ایرانشهر و ١انجامید و با فراز و نشیبهای بسیاری همراه بود
ت برخی قبایل ماوراءالنهر، که غالب مردم آن بر دین زردشتی بودند از یک سو و مهاجر

سبب ارتباط بیشتر اعراب مسلمان با ایرانیان  ،عرب مسلمان به این مناطق از سوی دیگر
گرایانۀ قومی غالب بر زردشتی شد. هرچند این روابط در ابتدا بیشتر از نوع رابطۀ سلطه

 :کم به آشنایی بیشتر دو فرهنگ متفاوت با یکدیگر انجامیدقومی مغلوب بود، کم
  ـ اسالمی و فرهنگ ایرانی ـ زردشتی. فرهنگ عربی

طول انجامید، یکی از عوامل مؤثر در  ها به به اسالم، که سدهتدریجی ایرانیان گروش 
ایرانیان بسیاری، از جمله زردشتیان، ترجیح  ،این امر بود. در قرن اول و در دورۀ فتوحات

                                                                                                                                        
  ؛ 119-71؛ فرای، 54-5/ 1در این باره بنگرید به اشپولر، . 1
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انند. طبق دادند در عوض پرداخت جزیه به حاکمان مسلمان بر دین خود باقی بم
هایی که میان فاتحان مسلمان با  های بسیار، در دورۀ فتوحات، طبق عهدنامه گزارش

شده بسته  های فتح والیان شهرها و سرادارن سپاه ایران یا مرزبانان و دهقانان سرزمین
ها و هم جان و  توانستند در مقابل پرداخت جزیه هم زمین شد، مردم آن مناطق می می
توانستند بر دین خود باقی بمانند و به آداب و  . همچنین میکنند حفظ را خود  مال

های سوم و چهارم آهنگ گروش به اسالم تندتر  . اگرچه در سده١عبادات خود بپردازند
شد، ساکنان بسیاری از مناطق ایران، به ویژه روستاها، همچنان بر دین کهن خود باقی 

 گواهیدادند. نمونۀ آن  ی خود را انجام میهای دین مانده بودند و آداب و اعمال و آیین
) در سدۀ چهارم 139، 119-118، 100) و اصطخری (255، 242، 237حوقل ( ابن

اند  اند بیشتر ساکنان فارس مجوس دربارۀ حضور زردشتیان در فارس است که گفته
(زردشتی) و همچنان به آداب و رسوم خود پایبندند و هیچ شهر و دیاری در فارس 

که  خویش های ست. آنها در حفظ کتابها و آتشکدهای ه مگر اینکه در آن آتشکدهنیست 
در ناحیۀ » جص«ای به نام  از قلعهآن دو کوشند.  بسیار می ،اند به ارث برده  از اسالف

اند و در آنجا عالمان زردشتی درس  برند که ساکنانش همه زردشتی ارجان نام می
ارس در مرکز ایران، یعنی اطراف اصفهان و قم و نیز گویند. در قرن چهارم، غیر از ف می

اند (قدامةبن جعفر،  کرده در شرق ایران هنوز زردشتیان بسیاری در روستاها زندگی می
و  )242حوقل ( ابن صورة االرضدر  ،). افزون بر این406، 342، 311حوقل،  ؛ ابن80

هایی که  م، به آتشکده)، اثری متعلق به قرن چهار379- 378، 376، 373( حدود العالم
است. حتی برخی از  در برخی مناطق فارس و جبال همچنان فعال بوده اشاره شده

های خود وفادار ماندند و برخی نیز  ها و سنت ای از آیین نومسلمانان روستایی به پاره
هایی میان دو دین بیابند و به واسطۀ آنها  مشابهتکوشیدند  می تحت تأثیر مبلغانی که

خوانند تا بهتر آنها را جذب دین جدید کنند، عناصری از دین  ان را به اسالم فرازردشتی
آثار البالد حتی حدود سه قرن بعد، قزوینی در  .2افزودند پیشین خود را به عباداتشان می

                                                                                                                                        
. ابـونعیم اصـفهانی، در   311-310، 155-150، 141-140/ 4، 587-585/ 3طبری، نکـ : برای نمونه  .1

ای  ای از پیامبر اسالم را آورده که در غالـب نامـه   ) متن عهدنامه54-52/ 1، (ذکر اخبار اصبهانکتاب 
اسـت. در ایـن    ای مابنداذ فروخ، برادر سلمان فارسی، و خانوادۀ او به خط حضرت علی نوشـته شـده  بر

شان با همـۀ آنچـه در    اند و جان و مال و سرزمین عهدنامه آمده که برادر سلمان و خانوادۀ او اهل ذمه
انی چـون  آن است در امان است و کسی حق آزار رساندن به آنها ندارد. ایـن نامـه در حضـور صـحابی    

  ابوبکر و عمر و عثمان، طلحه و زبیر و ابوذر و بالل و بسیاری دیگر نوشته شد.
  .111-109چوکسی، نکـ : . در این باره 2
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ای در کرکوی سیستان را توصیف کرده و دربارۀ  ) آتشکده247- 246( و اخبار العباد
  است.  دست داده البی بهاطالعات ج ،مراسمی در آنجا
مسلمانان در  سکونتزردشتیان و نیز در میان رشد گرایش به اسالم  با افزایش روبه

نشین در نزدیکی روستاهای  شهرها و روستاها یا تأسیس روستاهای مسلمان
ناگزیر روابط اجتماعی و اقتصادی میان پیروان دو دین افزایش یافت که  ،نشین زردشتی

بسا اندک،  ناخواه، هر دو گروه را با عقاید و آداب و رسوم دینی، چه اهدر نتیجۀ آن، خو
کرد. هرچند در ابتدای مواجهۀ اعراب مسلمان و ایرانیان روابط بیشتر از نوع  آشناتر می

آمیزی میان  تدریج همزیستی مسالمت های خونین میان دو گروه بود، به ستیز و نزاع
بب ارتباط بیشتر میان نخبگان هر دو جامعۀ مسلمانان و زردشتیان پدید آمد که س

دینی شد. حضور پررنگ ایرانیان، چه ایرانیان نومسلمان که در شمار موالی قرار 
گرفتند و چه ایرانیان زردشتی، در دستگاه خالفت و مناصب دیوانی، زمینۀ انتقال  می

مان فراهم عناصر بسیاری از فرهنگ و تمدن ایرانی را به فرهنگ اسالمی و جامعۀ مسل
ترین طبقات اجتماعی جامعۀ ایرانی  دار، یکی از مهم . دهقانان یا همان اشراف زمین1کرد

 .2ه داشتندبرعهدرا آوری مالیات  که ادارۀ امور محلی و نیز جمعبودند در عصر ساسانی 
پس از اسالم نیز همچنان نقش مهمی در ادارۀ امور کشور داشتند. عالوه بر وظایفی آنها 

ها و محافظت از آنها و نیز پذیرایی از مهاجران و  ها و پل ، آبادکردن راهو کارشت چون ک
آوری جزیه و نیز مالیات سرانه یا همان خراج را  مسافران، حاکمان مسلمان وظیفۀ جمع

) ذیل حوادث سال 523-522/ 5). طبری (32/ 4بودند (طبری، نهاده  نیز بر عهدۀ آنها 
که چون  آورده استق)  67- 28بن زیاد، حاکم عراق (حکـ.   هجری از قول عبیدهللا 64

دارتر یافته، آنها را به این کار  دهقانان را در کار گردآوری مالیات بصیرتر و امانت
های بسیاری حاکی از اهمیت نقش سیاسی و اجتماعی دهقانان در  است. گزارش گماشته
. طبق گزارش 3ری استهای نخست هجری، به ویژه در امور حکومت و کشوردا سده

                                                                                                                                        
؛ برای نمونه دربارۀ نظرات بعضی از محققـان در بـاب تـأثیر فرهنـگ و تمـدن      50-45چوکسی، نکـ : . 1

از ایـران  شاکد، نکـ : ؛ نیز 151-19یارشاطر، ، 191-166فرای، نکـ : ایران بر فرهنگ و تمدن اسالمی 
  ؛  زردشتی تا اسالم

، امپراتـوری ؛ دریایی، 80-69سن،  کریستننکـ : . دربارۀ طبقات مختلف جامعۀ ایرانی در عصر ساسانی 2
نکــ :  ؛ نیز دربارۀ سه طبقـۀ ارتشـتاران، دبیـران و دهقانـان پـیش و پـس از اسـالم        60-63، 49-57

Tafazzoli, Sasanian society, New York: Bibliotheca Persica Press, 2000.   
  Tafazzoli, 45-53نکـ : ها  . برای برخی از این گزارش3
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حضور و نقش ) 259( االحکام السلطانیه) و ماوردی در 190( ادب الکتابصولی در 
ایرانیان در امور دیوانی از همان ابتدای فتوحات و در زمان خالفت عمربن خطاب آغاز 

های سیاسی و دولتمردان، مخصوصاً از دورۀ  براین، بسیاری از شخصیت . افزون1شده بود
ابومسلم خراسانی، رهبر  :اند زاده بوده سیان به بعد، ایرانی و دهقان یا دهقانخالفت عبا

جنبش ضداموی در خراسان که توانست علیه خالفت امویان و حمایت از عباسیان 
 اخبار الدولة العباسیةبسیاری از دهقانان و کشاورزان را با خود همراه کند، طبق روایت 

د225( بن سهل، وزیر دولت سامانی، دهقان  حمد. ا2) از دهقانان اصفهان بو
الملک  خواجه نظامنیای ) و 332جیرنج/گیرنگ، یکی از روستاهای مرو بود (گردیزی، 

طوسی، وزیر بزرگ سلجوقیان، دهقان روستایی در ناحیۀ بیهق در خراسان بود و پدرش 
ها  ی گزارش). این امر و نیز برخ128/ 2خلکان،  ؛ ابن78، 73فندق،  دار طوس (ابن خزانه

که هرچند حاکی است های محلی در منابع  دربارۀ حمایت دهقانان از برخی حکومت
تدریج تا قرن پنجم هجری جایگاه اجتماعی و قدرت سیاسی دهقانان  پس از اسالم و به

به عنوان یک طبقۀ برتر در جامعه رو به افول بود، آنها همواره یکی از ارکان قدرت 
  .3است شده حضور آنها حکومت ممکن نمی گاه بی واند  آمده شمار می به

اهمیت نقش دهقانان در حفظ و انتقال فرهنگ ایرانی کمتر از اهمیت نقش آنها در 
نقش آنها در سیاست و کشورداری نیز یکی از ابعاد که بسا و  سیاست و کشورداری نبود

ائات و لوازم ها و اقتض واسطۀ آن غیر از شیوه نقش فرهنگی آنها باشد؛ نقشی که به
حکومت و کشورداری، آداب آنها هم به دربار حاکمان مسلمان و در میان اعراب راه 

ویژه در باب خردورزی در  اندرزهای اخالقی به ،یافت. بخشی از این آداب کشورداری
به طور گسترده نقل سلوک با مردم بود که در منابع دورۀ اسالمی  سیاست و حسن

دار دانش  عنوان افرادی صاحب فضل و خرد و دوست انان را بهکلی دهقطور . به4است شده

                                                                                                                                        
  .83طِقطَقا،  ابننکـ : . نیز 1
، دایـرة المعـارف بـزرگ اسـالمی    )، در 1(بخش » ابومسلم خراسانی«؛ بهرامیان، 64-62صدیقی، نکـ : . 2

6/226-238 .  
است. طبق  ) به حمایت بعضی از دهقانان از سامانیان اشاره شده133، 118/ 8اثیر ( ابن لالکام. مثالً در 3

اطالعات موجود دربارۀ حکومت سلجوقیان، آنها برای ادارۀ کشور و حکومت ناگزیر از اتحاد با دهقانان 
نکــ :  ). نیـز  244فـرای،  نکــ :  و تکیه بر دانش و تخصص آنها در امور کشـورداری و دیـوانی بودنـد (   

Bulliet, 1972, p 22-23 
  .  210- 209، نصیحة الملوک؛ ماوردی،355- 354/ 3، مروج؛ مسعودی، 41- 39. برای نمونه نکـ : جهشیاری، 4
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کردند. نمونۀ آن حکایتی است که در  آمیز از آنها نقل می شناختند و سخنان حکمت می
در این حکایت حاکم سیستان به دهقانی به نام  :است ) آمده133-132تاریخ سیستان (

و » ، ما را از آن چیزی بگودهاقین را سخنان حکمت باشد«گوید:  رستم بن هرمزد می
  گوید.  رستم در پاسخ به او سخنانی در باب حکمت زندگی می

کند دلبستگی آنها به  آنچه اهمیت فرهنگی دهقانان را، برای منظور ما، دوچندان می
های زردشتی را با برپایی  آداب و رسوم و فرهنگ ایرانی بود. آنها بسیاری از سنت

و نوروز زنده نگاه داشته بودند. در بسیاری از منابع  های ایرانی مثل مهرگان جشن
ها و هدایایی که دهقانان در روز جشن به حاکمان مسلمان  اسالمی به برپایی این جشن

چنانکه حتی  ؛ها ادامه داشت ها سده . برگزاری این جشن1است کردند اشاره شده اهدا می
، لباب اآلدابابومنصور ثعالبی (یکی از ادیبان و نویسندگان قرن چهارم و پنجم، یعنی 

آموزد که این اعیاد چه رسومی دارند و از چه  ش میخوی )، به خوانندۀ کتاب209- 208
الفاظی و تعابیری بهتر است برای تبریک و تهنیت گفتن به دیگران استفاده کرد. افزون 

های  آنان روایت :آمدند شمار می دهقانان حافظۀ تاریخی ایرانیان به ،تر اینکه بر این و مهم
تاریخی و داستانهای حماسی و نیز عاشقانۀ ایرانی را در خاطر خود حفظ کرده بودند. 

. حتی 2ها بعدها به ادبیات فارسی راه پیدا کرد واسطۀ آنها این داستانها و روایت به
است، به  بوده شاهنامه، که یکی از منابع فردوسی در سرودن نامه خدایگردآورندۀ نهایی 

فردوسی در به تصریح . 3است  ی دانشور در زمان یزگرد سوم نسبت داده شدهدهقان
ای  زاده دهقانان گردآوردۀ ،شاهنامهروایات و داستانهای او در  ،)12/ 1( شاهنامه دیباچۀ
نیز به اخذ آنها از دهقانان اشاره  شاهنامه . او در ابتدای برخی از داستانهای4بود
  ).118/ 2 ،21/ 1نکـ : است (مثالً  کرده

شمار  ای مهم در نظام تشکیالت اداری ساسانیان به گروه دیگری از ایرانیان که طبقه
آمدند و تا مدتها پس از اسالم همچنان به فعالیت خود ادامه دادند، دبیران بودند.  می

های  شدند و مسئولیت های مختلفی تقسیم می دبیران به دسته ،)57( نامۀ تنسرطبق 
                                                                                                                                        

  .141-139/ 7، 313/ 4؛ طبری، 218/ 2؛ یعقوبی، 3/44، عیونقتیبه،  ابننکـ : . برای نمونه 1
  Tafazzoli, 53-58نکـ : . دربارۀ اهمیت فرهنگی دهقانان 2
آوری  است که در زمان یزدگرد سوم دهقانی دانشور را مأمور جمـع  . در مقدمۀ شاهنامۀ بایسنقری آمده3

است (صـفا،    اخباری کردند که در زمان انوشیروان گردآمده بوده و به تدریج در خزانه جمع شده بوده
  .Shahbazi, 213-218ـ : نک نامه خدایهای  ). نیز دربارۀ زمان گردآوری و نسخه60-61

  .است  که شاهنامۀ فردوسی را آخرین اثر مهم دهقانان در ادبیات دانسته ,Bulliet, 22نکـ : . نیز 4
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ها و سخنان پادشاه، رسیدگی به امور  ها و فرمان شتن و ثبت نامهمهمی از جمله نو
مالیاتی، ثبت تصمیمات و احکام قضایی و نیز ثبت رویدادهای روزانۀ مربوط به امور 
پادشاهی برعهده داشتند. حتی بعضی از دبیران، شاهان یا فرماندهان سپاه را در طول 

بردای از کتابهای دینی و غیردینی  سخهکردند. برخی از دبیران نیز ن جنگها همراهی می
). Tafazzoli, 18-37؛101- 100، فرهنگ ایرانی(محمدی مالیری، را بر عهده داشتند 

گفتند، همچنان  پس از اسالم نیز حرفۀ دبیری، که آن را کتابت و دبیر را کاتب نیز می
 شد و هر کدام متصدی خاص خود را های متنوع و وظایف مهم می شامل مسئولیت

های دولتی  دیوان ،داشت. بیشتر این مناصب خاص دیوان دولتی بود. تا نیمۀ دورۀ اموی
بن مروان بود که زبان دیوان مرکزی در   همچنان به زبان فارسی بود و در عهد عبدالملک

عراق از فارسی به عربی برگردانده شد. جالب است که این کار به دست یکی از موالی 
؛ صولی، 38؛ جهشیاری، 422- 421عبدالرحمان انجام شد (بالذری،  ایرانی به نام صالح بن

زمینۀ حضور اعراب مسلمان را در کارهای به زبان عربی، ها  دیوان که نقل). هرچند 192
دیوانی فراهم آورد، همچنان تا مدتها و در مناطق مختلف ایرانیان، چه نومسلمانان و چه 

ترین و  های اداری بودند. مهم کاتبان دستگاهذمه، صاحب مناصب دیوانی و  زردشتیان اهل
مشهورترینِ این کاتبان ایرانی، عبدالحمید کاتب، دبیر مروان، آخرین خلیفۀ اموی بود که 

با او کاتبان به  ، بلکهنه فقط سبک او در کتابت و ترسّل سرمشق کاتبان بعدی قرار گرفت
ردند. پس از او، که آخرین تدریج اهمیت و جایگاه پیشین خود را در قدرت به دست آو

دبیران، که ، نهاد وزارت تأسیس دبیر دورۀ اموی بود و در ابتدای دورۀ عباسی تا هنگام
  .1غالب آنها ایرانی بودند، وظایف و مسئولیتهای وزیران را نیز برعهده داشتند

که برعهده داشتند، معموالً، غیر از فنّ  یدبیران به سبب تنوع و اهمیت کارهای
 دگی، با علوم مختلفی مثل حساب و هندسه و تاریخ و جغرافیا آشنا بودند. البتهنویسن
ترین آموختۀ دبیران آشنایی و اطالع آنها از علم تاریخ و سیَر و احوال پادشاهان و آداب  مهم

فرمانروایی و آیین کشورداری و نیز آداب و رسوم معاشرت و مصاحبت با بزرگان بود. بسیاری 
در آثار  شد، می مربوطپیش از اسالم و آثار و کتب ایرانی دورۀ ن دبیران، که به از اطالعات ای

است.   مکتوب دورۀ اسالمی به یادگار مانده و حتی موضوع تألیف کتابهای بسیاری نیز شده
مقفع یکی از همین دبیران ایرانی بود که نه تنها خود او آثار مختلفی به رشتۀ تحریر  ابن

                                                                                                                                        
دایـرة  ، »دبیری«کوب، روزبه،  ؛ زرین360-356، ص 17، ج دانشنامۀ جهان اسالم، »دبیر«رضایی، نکـ :  .1

 Sellheim and Sourdel, “Kātib. I: in theنکــ :  ؛ نیز 548-544، ص 23، ج المعارف بزرگ اسالمی
caliphate”; Frangner, “Kātib.II: in Persia”, in EI2.  
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از پهلوی به عربی ترجمه کرد (محمدی مالیری، همان،  نیز های بسیاری رابلکه کتاب ،درآورد
دبیران واسطۀ انتقال عناصر بسیاری از فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی ـ  ،). بنابراین120- 117

که شیفتۀ را ) کاتبان ایرانی 194- 2/191گ عربی ـ اسالمی بودند. جاحظ (زردشتی به فرهن
اند و در مجالس از عظمت و شکوه پادشاهان ایران سخن  آداب و رسوم ایرانیان بوده

عهد اند، مثل  کرده که کاتبان مطالعه می  های ایرانی به کتاب، نکوهش و مالمت و اند گفته می
  است.اشاره کرده » بزرگمهر«به سخنان و اندرزهای  ایشان ، یا استناداردشیر

نی در مناصب مختلف فرهنگی و ای که بسیاری از موالی ایرا به مرور زمان و در دوره
وجود آمد که در آن عالمان و اندیشمندان پیرو  سیاسی حضور داشتند، فضایی فرهنگی به

هایی است  توانستند در آن به مباحثه و مناظره بپردازند. نمونۀ آن مناظره ادیان مختلف می
خالفت او انجام که میان روحانیان ادیان مختلف در دورۀ خالفت مأمون عباسی و در دستگاه 

تدریج، به تفکر و تأمل  گرفت. حتی بعدها بسیاری از همین موالی، کسانی بودند که، به می
نشستند. بعدها  رو، به بحث دربارۀ آن می دربارۀ دین اسالم عالقه نشان دادند و از همین

. 1دبسیاری از اندیشمندان و عالمان مسلمان از میان همین موالی یا اخالف آنها برخاستن
های دینی ایرانی آشنا بوده باشند و در کتابها و  بنابراین، طبیعی است که با عقاید و آموزه

های خود به آنها پرداخته و در موارد بسیاری به نقد و رد آنها دست زده باشند. برای  رساله
که از نمونه شاید بتوان ابوالهذیل عالف، یکی از متکلمان معتزلی قرن دوم و سوم، را نام برد 

و هم بر آنان ردیه  شرکت کردهایی  مناظرهدر موالی بنی عبدالقیس بود. او هم با زردشتیان 
  ).566- 564/ 1/2ندیم،  ابننکـ : نوشت (

های محلی قدرتمند ایرانی مانند  افول تدریجی قدرت عباسیان و برآمدن حکومت
و در پی  2نددانرس می به پادشاهان ایرانیخود را   بویه و سامانیان، که اصل و نسب آل

های علمی  فعالیت ،و نیز دلبستگی آنها به فرهنگ ایرانی بودند  احیای پادشاهی ساسانی
و ادبی و فرهنگی آن عصر را بیش از پیش رونق بخشید. در حقیقت در آن دوره بود که 

ه ویژ حیات فرهنگی در ایران، به عنوان بخشی از امپراتوری اسالمی، جانی تازه گرفت، به
. دقیقی، شاعر 3کوشیدند در دربار سامانیان که در ترویج زبان و ادب فارسی بسیار می

                                                                                                                                        
؛ 380-377، تاریخ ایـران بعـد از اسـالم   کوب،  زریننکـ : ؛ نیز دربارۀ موالی  Van Ess, 1/ 45-54نکـ : . 1

Crone, <Mawlā>, in EI2, 6/ 874-881.  
  .50/ 2ابوالفداء، نکـ : ؛ برای نسب سامانیان 175-174/ 1خلکان،  ابننکـ : . برای نسب آل بویه 2

، بویـه  احیای فرهنگی در عهـد آل بویه به کتاب کرمر با عنوان  دربارۀ حیات فرهنگی ایران در زمان آل 3.
 Busse, "The Revival of Persianنکــ :  رجـوع کنیـد. نیـز    103-94و  86-83ویـژه صـفحات    بـه 

Kingship under the Būyids", 47-69   تـاریخ ایـران   ، در »سـامانیان «فـرای،  نکــ :  ؛ دربـارۀ سـامانیان
 ش.1378؛ ناجی، 141-119/ 4، کمبریج
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بن منصور سامانی، تاریخ حماسی ایران پیش از اسالم   ایرانی قرن چهارم، به خواست نوح
به نظم » شاهنامه«ترین روایت  ، قدیمنامه گشتاسبرا به نظم درآورد. روایت او، با عنوان 

  .1کند ظهور زردشت و پادشاهی گشتاسب را روایت می است که داستان
چنین فضایی و روابط مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میان نخبگان  توجه بهبا 

یافتن اطالعاتی دربارۀ عقاید و باورهای  معتقد به دین زردشتی و نخبگان مسلمان، راه
این موارد، که در متون نماید. برخی از  میمحتمل دینی زردشتی به منابع اسالمی بسیار 

ست. مثالً قدامةبن جعفر قول از زردشتیان و روحانیان آنها، نقل بارها تکرار شدهاسالمی 
دربارۀ معنای اسم گیومرث، به عنوان نخستین انسان در باور سخن  ) هنگام159(

 ات خودالعاطاست. یا مقدسی  شنیده موبدی از کند که آن اطالع را  ایرانیان، تصریح می
هربذ مجوس در فارس مرا خبر « مستند کرده است: عباراتاین ا دربارۀ دین زردشتی با ر
، ). نمونۀ دیگر365، 1/310(مقدسی، » وس فارس مرا خبر دادیکی از مج«یا » داد

تاریخ پادشاهان ایران و  مربوط به مطالب نیز،) 100( اآلثار الباقیهابوریحان بیرونی در 
است.  آورده  موبدان مجوس و دانشمندان ایرانی را به نقل از ان های آن ها و افسانه حکایت

از این رو، شاید بتوان این همزیستی و ارتباط میان عالمان و اندیشمندان مسلمان و 
ترین عامل، یکی از مهمترین عوامل آشنایی مسلمانان، چه عامۀ  زردشتی را، اگر نه مهم

  ی زردشتی دانست.مردم و چه نخبگان آنها، با عقاید و باورها
 

  های دینی در عصر عباسی مناظره. 2
آموزشی در قرن دوم، یعنی در دورۀ خالفت عباسیان،  ینهادهمچون مجالس مناظره، 

)، که دربارۀ نهاد آموزش در 357، 126- 114، 29منیرالدین احمد (به نوشتۀ پدید آمد. 
هنگی در آموزش مجالس مناظره در واقع نهادی فر به تفصیل پژوهش کرده،اسالم 

گونه مجالس در وهلۀ  ایناز مأمون آن را پایه گذاشت. هدف  ودوران پیش از مدرسه بود 
تا با برتری بر یکدیگر،  کوشیدند می های مناظره نخست ترویج علم و دانش نبود و طرف

را نشان دهند و هم قدرت خود را   هم درستی عقاید خود و نادرستی عقاید طرف مقابل
کردند  می کوششجدل به رخ دیگران بکشند. در واقع، هر دو طرف مناظره در بحث و 

های استداللی در  شد و با روش تر ظاهر می که قویکدام هر  :دنقانیت خود را اثبات کنح
 مجالس . اینبودپیروز مناظره  یافت، می اقناع افکار حاضران در مجلس موفقیت بیشتری

                                                                                                                                        
  .851-17/850، دانشنامه جهان اسالم، »دقیقی، ابومنصور«دبیرسیاقی، نکـ : . 1
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ای که با حضور  ایش داد، به ویژه مجالس مناظرهانگیزۀ آموزش را افزبه نحو چشمگیری 
  شد. برگزار می طالبان علم

موضوع اصلی این مجالس معموالً عقاید و باورهای دینی و اصول مذهبی بود. به 
هم علما و دانشمندان و هم  ،مجالس مناظره در افزایش دانش دینی ،همین سبب
گذار مجالس  اگرچه مأمون را پایهتأثیر بسزا داشت.  دیگر، انو بسا مردم طالبان علم

اند، پیش از او و در زمان خالفت پدرش، هارون الرشید نیز مجالسی در  مناظره دانسته
در آن هم  و گرفت الرشید، انجام می دربار خالفت و در حضور یحی برمکی، وزیر هارون

د. شاید ان متکلمان مسلمان و هم عالمان و روحانیان دیگر ادیان و مذاهب حضور داشته
ای باشد که با حضور بسیاری از متکلمان از جمله  مشهورترینِ این مناظرات، مناظره

ف و هشام بن حکم و بشربن معمتر و نیز موبدی زردشتی دربارۀ عشق   ابوالهذیل عالّ
  .1برگزار شده است

مجالس مناظره در زمان مأمون و در حضور او در تشکیل های متعددی از  گزارش
به موضوعات  به تفصیل،ای دیگر  در بعضی از آنها به اختصار و در پارهدست است که 

شنبه  است. ظاهراً مجالس مناظره روزهای سه ها پرداخته شده در مناظرهعالقۀ او مورد 
شد و غیر از عالمان و متکلمان مسلمان، عالمان و  در دارالخالفۀ مأمون برگزار می

ها، که متن  . یکی از این مناظره2اند یافته می نظران دیگر ادیان نیز در آن حضور صاحب
به جای مانده، مناظرۀ آذرفرنبغ  ماتیکان گجستک ابالیشآن در رسالۀ کوچکی به نام 

. طبق 3دینان یا موبدان موبد زردشتیان ایران است با ابالیش زندیق فرخزادان، پیشوای به
برخی از  راو ب اشکاالتقع متن این مناظره، آذرفرنبغ به هفت سؤال ابالیش، که در وا

ها و مناسک دینی آنها مانند  مانند ثنویت یا آیین بود پاسخ داد؛ اصول عقاید زردشتی
مأمون و دیگر حاضران در مجلس او را پیروز مناظره خواندند.  و بستن کمربند کستی

بار ای که در آن به عقاید و باورهای زردشتی پرداخته شده، در در ترین مناظره مهمشاید 
                                                                                                                                        

  .241-236/ 4، مروجمسعودی، نکـ : . 1
کـوب، همـان،    زریـن نکــ :  ؛ نیـز  315-314، 304-303/ 4؛ مسعودی، همان 38-36طیفور،  ابننکـ : . 2

433-434.  
آن   . دربارۀ ابالیش اطالعات چندانی در دست نیسـت. در مـتن خـود رسـاله ابـالیش، کـه نـام اصـلی        3

ی« است؛ کسی که از دین زردشتی برگشته و به معارضه با آن روی   بوده، زندیق خوانده شده» اورمزد دَ
انـد. بـه نظـر     ) ابالیش را نومسلمان دانسـته 165-164) و هم تفضلی (468آورده است. هم دومناش (

(ملعون) آمده احتماالً نـام او پـس از مسـلمان    » گجستک«تفضلی از آنجا که نام ابالیش همراه با لقب 
  است.  بوده» عبدهللا«شدنش و صورت دیگر 
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مأمون میان امام رضا(ع) و عالمان و روحانیان دیگر ادیان انجام گرفت. به گزارش برخی 
در این  ،)212/ 2طبرسی ( االحتجاج) و 1/150بابویه ( ابنعیون اخبار الرضا منابع مانند 

 سببمناظره امام رضا(ع) از بزرگ هیربدان، به عنوان نمایندۀ دین زردشتی، دربارۀ 
ماند.  کننده در و وی در پاسخ مناسب و قانع پرسیدزردشت و ایمان به او پیامبر دانستن 

گزارش آن درست و دقیق فارغ از اینکه این مناظره واقعاً به لحاظ تاریخی رخ داده و 
 ،گویی و مباحث مطرح شده در آنو  صرف نقل چنین گفت باشد، انعکاس یافته ثبت و

م رضا(ع)، یعنی اواخر قرن دوم تا اوایل قرن عهدی اما دهد که در دوران والیت نشان می
ق) در قرن چهارم، 381بابویه (د.  سوم، یا در زمان گزارش این مناظره توسط ابن

بودند، در حدی که  یافتهمسلمانان به خوبی با عقاید و باورهای زردشتی آشنایی 
د خلیفه مأمون با ای بین خو توانستند آنها را نقد و رد کنند. این امر از گزارش مناظره می

نیز  است ) به آن اشاره شده43ابوالمعالی ( االدیان بیانمذهب که در  شخصی ثنوی
ترین اصل  مهم ،این مناظره دربارۀ یکی از اصول اعتقادی یا به عبارت بهتر :آید برمی

  ) نام شخص ثنوی5ایمان زردشتی یعنی مسألۀ خیر و شر است. ابوالمعالی (د. قرن 
کیشانش سخنی نگفته است.  نکرده و از موقعیت اجتماعی او در میان هممذهب را ذکر 

) تصریح 42با این حال، با توجه به اینکه خود ابوالمعالی در ابتدای این بخش از اثرش (
و در ادامه ماجرای مناظره » است  همان گویند که زردشت گفته«مذهبان  کرده که ثنوی
توان احتمال داد که آن فرد  ها، می پرسش و پاسخ کند و نیز محتوای مناظره و را نقل می

است، هرچند برخی   گفته کم از باوری زردشتی سخن می یا دستِ 1زردشتی بوده باشد
نکـ : اند ( بخت مانوی یکی شمرده این شخص ثنوی را مانوی دانسته و حتی او را با یزدان

ماجرای مناظره و  ،ارد). به هر حال آنچه در اینجا اهمیت د33، ش 102ابوالمعالی، 
  ای است زردشتی. محتوای آن است که به تصریح ابوالمعالی عقیده

 :نبودمنحصر مأمون عباسی  ةمناظره میان مسلمانان و زردشتیان به دارالخالف
هایی از مناظرۀ میان بعضی متکلمان معتزلی با زردشتیان در دست است که  گزارش
اید زردشتی از طریق مناظره، که در بیشتر موارد دهد معتزلیان در نقد و رد عق نشان می

، 566- 565، 512/ 1/2ندیم ( . ابن2اند کرده می بسیار کوششاست،  صورت مجادله داشته
اثر  الرّدعلی المجوسمانند کتاب  ؛است ) عنوان بعضی از این آثار را ذکر کرده574

                                                                                                                                        
ر پایۀ عقاید ای که بین مأمون و آن فرد ثنوی روی داده را ب ) مباحثه292، دو قرن سکوتکوب ( زرین .1

  زردشتی دانسته که در متون پهلوی نظیر دارد.
) یک دلیل این اهتمام معتزلیان را سعی در دفـع تهمـت از   435، تاریخ ایران بعد از اسالمکوب ( زرین. 2

  خواندند. می» مجوس هذه االمة«است که مخالفانشان آنها را  خویشتن دانسته
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علی ] الرّد)، [200(د.  ای با همین عنوان از ابوبکر اصم ) و ردیه210بشربن معمتر (د. 
) و دو ردیه از 226اثر ابوموسی مردار (د.  االحبار و المجوس فی العدل و التجویز

، که عنوان این اثر از نام کتاب میالسو  کتاب علی المجوس) 330ابوالهذیل علّاف (د. حـ 
) و 566-565/ 1/2ندیم ( ابننوشتل است. به  گرفته شده» میالس«شخصی زردشتی به نام 

ای میان ابوالهذیل  ) میالس شخصی زردشتی بود که مجلس مناظره266/ 4خلکان ( ابن
عالّف و بعضی عالمان ثنوی (که به احتمال زیاد منظور عالمان زردشتی است) ترتیب داد 

/ 2، محاضرات االدباو چون ابوالهذیل بر آنان چیره شد میالس اسالم آورد. راغب اصفهانی (
است که در آن برخی از  قل کردهنای میان ابوالهذیل و شخصی زردشتی  ) نیز مناظره425

) با یک 144بن عبید (د.  ای میان عمرو اصول عقاید آنها به چالش کشیده بود. به مجادله
). بیشتر 426/ 2؛ راغب اصفهانی، همان، 208/ 2عبد ربه،  اند (ابن زردشتی نیز اشاره کرده

والً از جانب مسلمانان ـ که قوم غالب بودند و قدرت را در ها، معم ها و مجادله این مناظره
با رد عقاید  وشد و در واقع بخشی از روند اثبات عقاید آنها بود  دست داشتند ـ آغاز می

نگریستند، آمیخته با  ، که همواره باطل یا اگر با تسامح به آن میارتباط داشت دیگر ادیان
بن  ای را بین هشام ) ماجرای مجادله236/ 2ربه ( عبد شد. با این حال ابن باطل تلقی می

   است.  کنندۀ آن موبد بوده حکم و یک موبد نقل کرده که شروع
های دارالخالفۀ مأمون  که حتی تا پیش از مناظره دریافتتوان  ها می از این گزارش

ظر اند. باید این نکته را در ن متکلمان مسلمان تا حد زیادی با دین زردشتی آشنا بوده
حداقل یک  ایشان اند و در میان اسالف داشت که متکلمان معتزلی معموالً ایرانی بوده

است و همین امر طبیعتاً در اینکه آنها از عقاید و باورها و  شده زردشتی یافت مینفر 
ها و نیز  است. با این حال این مناظره های زردشتی اطالع داشته باشند تأثیر داشته آیین
بر زردشتیان و عقاید آنها نوشته شده بود، راهی بود برای گسترش هایی که  ردیه

  اطالعات دربارۀ عقاید و باورهای زردشتی و آشنایی بیشتر مسلمانان در ادوار بعد با آنها.
 

  نگارش متون جدلی و االهیاتی زردشتی. 3
 ها میان مسلمانان و ایرانیان، بخشی از طی چهار قرن نخست هجری و ستیزها و سازش

های  های دینی آنان، از بین رفت. گزارش های زردشتیان به ویژه متون و رساله کتاب
های ایرانیان به دست مسلمانان وجود دارد؛ مثالً ابوریحان  متعددی از نابود کردن کتاب

به ) به کشتن هیربدان خوارزم و از بین بردن متون آنها 48( اآلثار الباقیهبیرونی در 
 ی) به نابود1/70( مقدمهخلدون در  است و ابن  شاره کردهقتیبةبن مسلم ادست 
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های ایرانیان به دستور عمربن خطاب. عالوه بر آن، مسلمان شدن تدریجی  کتاب
 کاهش شمار، و به دنبال آن 1ایرانیان، بنا به دالیل مختلف و تحت شرایط گوناگون

ها و  بسیاری از آتشکده ها، از بین رفتن »هیربدستان«آموزان مدارس دینی یا همان  دانش
توجهی به میراث ادبی ایران،  نهادهای دینی از جمله دیگر علل بی  شدن و کاهش متروک

از این رو برخی از روحانیان  .آید شمار می که بخشی از آن متون دینی زردشتی بود، به
دادند و نیز  زردشتی در صدد حفظ دانش دینی خود، که به صورت شفاهی انتقال می

اسالف به صورت مکتوب برآمدند. آنها متونی دربارۀ عقاید و  ۀماند از میراث باقی بخشی
برداری  باورهای زردشتی، به خط پهلوی نگاشتند و از برخی متون مقدس خود نسخه

است؛  به میان آورده ای در مرو سخن  حکایتی از کتابخانهدر ) 87طیفور ( . ابن2کردند
تابهای فارسی بود و تا قرن سوم هنوز بسیاری از کتابها در ای از ک ای که گنجینه کتابخانه

از آنها را استنساخ کرده بودند. از طرفی، زردشتیان از  شماریو برخی  قرار داشتآنجا 
های کالمی میان اندیشمندان مسلمان و نیز میان آنها  های دینی و مناظره بحث و جدل

های عصر عباسی  ع، ممکن است مناظرهبا روحانیان دیگر ادیان برکنار نبودند. در واق
که در پدید آمدن آثاری در رد عقاید زردشتی از سوی مسلمانان نقش داشت، همچنان 
ای شده باشد تا بعضی از عالمان و روحانیان زردشتی برای دفاع از عقاید و  انگیزه

اعتقادی  ه رشتۀ تحریر درآورند و اشکاالتی را که به اصولبباورهای دینی خود، کتابهایی 
شد پاسخ گویند و حقانیت دین خود را اثبات کنند. آنها به سبب روش خود  آنها وارد می

مزدا بود،  وگوهای میان زردشت و اهوره در مجادالت دینی، که استناد به گفت
رو،  خوردند. از این ها شکست می توانستند مسلمانان را قانع کنند و معموالً در مناظره نمی

اجتماعی و اقتصادی زردشتیان پس از سیطرۀ مسلمانان را در نظر  حتی اگر شرایط
کنندگان مسلمان،  نگیریم، در فضای فکری حاکم بر آن دوره و شیوۀ استداللی مناظره
ها، همواره بیم آن  که معموالً معتزلی بودند، و پیروزی آنان بر موبدان زردشتی در مناظره

گرایش پیدا کند. بنابراین ضرورت دفاع از بود که بخشی از جامعۀ زردشتی به اسالم 
ای از این دفاعیات  نمونه .3شد حساس میسخت ادین و اثبات درستی باورهای دینی 

                                                                                                                                        
  .135- 89ش، ص 1381ت نهادهای دینی آنها نکـ : چوکسی، ش. دربارۀ علل تغیر دین زردشتیان و سرنو1
؛ نیـز دربـارۀ   56-39ش، ص 1384محمدی مالیری، نکـ : . برای توضیح و اطالعات بیشتر در این باره 2

  Boyce, 38-66؛ .41-27ش، ص 1375آموزگار و تفصلی، نکـ : متون و ادبیات پهلوی 
  .841-836، »کرانه میان زردشتیان و مسلمانانمباحثات روشنف«دریایی، نکـ : . در این باره 3



 1399پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاه و سوم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه   476

. همچنین 1است  داران، در کتاب سوم دینکرد آمده آمیخته به انتقاد از عقاید دیگر کیش
آوردن پیرو، این دانش دینی را  دست ) برخی از موبدان، به امید به124به نظر چوکسی (

در دسترس مسلمانان قرار دادند، هرچند بسیاری دیگر از موبدان به تعلیم این دانش به 
  بودند.  غیرزردشتیان هشدار داده و از آن منع کرده

مناش متونی را که زردشتیان پس از اسالم به نگارش درآوردند به دو دسته ود
اما نگارش یا  ،گردد آن به دورۀ ساسانی بازمی متونی که مضامین ه است:تقسیم کرد

است. این دسته، در واقع، رونوشت، شرح یا بازتاب  گردآوری آن در دورۀ اسالمی بوده
 ،متنی که با توجه به شواهد درون است . دستۀ دیگر متونیاستهای دورۀ ساسانی  نوشته
  .2ا غالباً دینی استاند و موضوع آنه توان گفت که در تماس با اسالم نوشته شده می

ترین متن دینی زردشتی که پس از اسالم به رشتۀ تحریر درآمد و طبق  مهم
، دینکردبندی دومناش به هر دو دسته تعلق دارد، کتابی چند جلدی است به نام  تقسیم
است. دو تن از مؤلفان آن، که در کتاب به نام آنها اشاره  نوشته شده 3اساس زندکه بر
د. البته، ان بودهنبغ فرخزادان، موبدان موبد فارس و آذرباد ایمیدان ، آذرفراست شده

سفندبمحققان از مؤلف دیگری  هرَ اند که  یاد کرده و احتمال داده نیز ه نام آذرباد پسر مَ
به  وردآوری است گاو آخرین فردی بود که مطالبی به کتاب افزود. این کتاب در واقع 

که  چنان یارا نوعی دایرةالمعارف دانش مزدایی  آن ،سبب اشتمال بر مطالب گوناگون
بندی دومناش بعضی از  . طبق تقسیماند دانسته» دانشنامۀ مزدیسنا«گفته است، دومناش 

مجلدات این کتاب، مانند جلد هفتم، متعلق به دستۀ نخست است و بعضی دیگر مانند 
است.  م از بین رفتهجلد سوم، متعلق به دستۀ دوم. کتاب اول، دوم و بخشی از کتاب سو

شناسی مزدایی مطرح و  در آنچه از جلد سوم باقی مانده، مباحثی مفصل دربارۀ یزدان
است. در جلدهای چهارم و پنجم  بارها از عقاید مسلمانان دربارۀ خداشناسی انتقاد شده

های اخالقی و  است. کتاب ششم شامل اندرزها و توصیه مسائل اعتقادی و آیینی خاص 
به  ،کتاب هشتم وزندگی زردشت شامل کتاب هفتم در . ستها ینِ اندرزنامهتر مفصل
که گویا تفاسیری هستند بر پرداخته های اوستا و کتاب نهم به محتوای سه نسکی  نسک

                                                                                                                                        
)، سواالتی، یا به عبارت دیگر ایراداهـایی، از زبـان یـک    24-8. مثالً در ابتدای دینکرد سوم (دفتر یکم، 1

  .132-131تفضلی، نکـ : است. نیز  اشموغ (از دین برگشته) مطرح و به آنها پاسخ داده شده
  .759-755، قسمت دوم/ 3، ان کمبریجتاریخ ایرتوضیحات ویراستار نکـ : . 2
نکــ :  است. در این باره  به پهلوی که معموالً با شرح و تفسیر همراه بوده اوستا. زند یعنی ترجمۀ کتاب 3

  .Boyce, 33-38؛ 127-115؛ تفضلی، 128-121آموزگار، 
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، »ادبیات زردشتی«؛ همو، 768-760، »های پهلوی زردشتی نوشته« گاثاها (دومناش،
  .1)131-128؛ تفضلی، 481- 475

و  بندهشنتوان به  می ، ای مهم دیگرمتعلق به دستۀ نخسته از میان کتاب
شامل مباحث مختلفی از جمله جغرافیا و  بندهشناشاره کرد.  های زادسپرم گزیده

شناسی موضوع اصلی آن است. در  اما اسطورۀ آفرینش و کیهان ،اساطیر پهلوانی است
دگی زردشت و معاد و شناسی، دربارۀ زن عالوه بر آفرینش و کیهان های زادسپرم گزیده

ای از احکام و  ، که مجموعهشایست نشایست. 2است پایان جهان نیز مطالب مفصلی آمده
، که متضمن مطالب گوناگونی در مسائل روایات پهلویقوانین فقهی زردشتی است و 

  .3اند اعتقادی و آیینی و احکام فقهی است، از جمله دیگر متون دینی مهم دستۀ نخست
و  ماتیکان گجستک ابالیشد، ازدینکردستۀ دوم، عالوه بر کتاب سوم  در میان متون

شود، باید یاد کرد.  نیز شناخته می گزارش گمان شکن، که با عنوان شکند گمانیک وزار
متن نخست گزارش مناظرۀ آذرفرنبغ فرخزادان با ابالیش زندیق (یا نومسلمان) است، 

که در چنان فرّخ،  پسر اورمزدداد. مردان فرّخ که ذکر شد و متن دوم نوشتۀ مردان چنان
 خودزمان  گوناگون)، با ادیان و مذاهب 39- 35فصل نخست کتاب تصریح کرده (بند 
کند که در  است. او همچنین اذعان می کرده آشنایی داشته و دربارۀ آنها تحقیق می
است که  کرده و هدف از تألیف کتاب آن بوده بسیاری از مباحثات میان ادیان شرکت می

شکند بتوانند از مطالب آن بهره برند. بخشی از کتاب   یقت و راستیراه جویان حق
تا با  کوشیدهثنویت است و نویسنده ویژه دربارۀ عقاید زردشتی، به  گمانیک وزار

آنها را اثبات شباهت بسیار دارد، استدالل، که به شیوۀ متکلمان مسلمان در آن دوره 
دربارۀ ادیان دیگر یعنی اسالم،  است،جدلی  که بیشتر کند. بخش دیگری از کتاب،

مسیحیت، یهودیت و مانویت و نیز سوفسطائیان و خداناباوران و نقد و رد عقاید آنهاست. 
ترین انتقاد او به آموزۀ توحید در اسالم بود که در تعارض و تناقض با ثنویت  مهم

  .4له نیز تاخته استمزدایی قرار داشت. نویسنده همچنین به برخی آرای معتز
                                                                                                                                        

؛ دومنـاش،  30-28آموزگـار و تفضـلی،   نکـ : و محتوای آن  دینکرد. برای اطالعات بیشتر دربارۀ کتاب 1
Encyclopedia , “Denkard”, in Philippe Gignoux؛768-760، »هـای پهلـوی زردشـتی    نوشـته «

Iranica, vii/ 284-289. 
  .149-141؛ تفضلی، 786-783دومناش، همان، نکـ : . دربارۀ این دو کتاب 2
  .283-279، 156-153؛ تفضلی، 779-778، 770-768دومناش، همان، نکـ : . 3
؛ آموزگـار،  166-161؛ تفضـلی،  484-481، 468، »ادبیات زردشـتی «دومناش، نکـ : رۀ این دو اثر . دربا4

 .Jamasp-Asana & West, ix-xxxviiiنکـ : ؛ نیز 146-130، 48-46؛ هدایت، 456-458
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یم، برادر  و نوشتۀ منوچهر گشن  اثر مهم دیگر از این دسته 1دادِستان دینیگ
زادسپرم و موبد بزرگ فارس و کرمان است. محتوای این اثر به صورت پرسش و پاسخ و 

های دینی، اعمال عبادی و حقوق و احکام فقهی است. از جمله  ها و آیین دربارۀ آموزه
یا ازدواج با محارم است که » خویدوده«این اثر به آن پرداخته شده رسم مواردی که در 
  ترین نقدها و ردها را از جانب مسلمانان به دنبال داشته است. ترین و اصلی همواره مهم

فتوحات اعراب مسلمان در ایران و حوادثی که طی آن برای ایرانیان زردشتی رخ داد 
ی دین زردشتی موقعیتی پیش آورد که روحانیان و و نیز مسألۀ تغییر دین و زوال تدریج

عالمان زردشتی به توضیح و توجیه این رویدادها بپردازند. شرح این وقایع با استفاده از 
مفاهیم دینی زردشتی سبب پدید آمدن ادبیاتی مبتنی بر پیشگویی همراه با مضامین 

انیان هنگام حملۀ مقدونیان آخرالزمانی در میان زردشتیان شد؛ ادبیاتی که پیشتر نیز ایر
ای دیگر در میان  . این نوع از ادبیات پیشگویانه به گونه2بر ایران پدید آورده بودند

مسلمانان نیز پدید آمد. پدید آمدن این نوع متون در میان هم مسلمانان غالب و هم 
و نتیجۀ رابطۀ اجتماعی متقابل پس از فتوحات و جوّ حاکم بر هر د ،زردشتیان مغلوب

های  . در واقع پیروزیداد می نشانداده  گروه بود و احساسات آنها را نسبت به حوادث رخ
مسلمانان تجلی لطف خداوند بود و شکست زردشتیان گامی به سوی آخرالزمان که اولی 
نشان از امیدهای جامعۀ مسلمان داشت و دومی نشان از ناامیدی جامعۀ زردشتی 

های جاماسب، وزیر گشتاسب، که در  و پیشگویی نیس زند وهمن. 3)88-86(چوکسی، 
از متون مهم ادبیات پیشگویانه و آخرالزمانی ، آمده یادگار جاماسبیو  نامه جاماسب
محتوای آنها  4ها و همچون بسیاری از اندرزنامه است  در این دوره تألیف شده ،زردشتی

 گردد. به دورۀ ساسانی باز می
  
  ترجمۀ آثار پهلوی به عربی. 4

روز بر میزان روابط مختلف سیاسی، پس از فتح ایران به دست اعراب مسلمان روزبه
شد. این روابط و تداوم آن نیازمند اجتماعی و اقتصادی میان ایرانیان و اعراب افزوده می

                                                                                                                                        
  .153-150؛ تفضلی، 473-469دومناش، همان، نکـ : . 1
 .Boyce & Grente, 375-377؛ 266بویس، نکـ : . در این باره 2
  .88-65چوکسی، نکـ : . برای بررسی و توضیح بیشتر  3
هـای مسـلمانان آمـده یـا      هـا در کتـاب   هـای پهلـوی و نیـز آنچـه از ایـن اندرزنامـه       ندرزنامـه ا. دربارۀ 4

  .213-180تفضلی، نکـ : است  مانده باقی
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های فرهنگی فهم دوجانبه از یکدیگر و آن نیز مستلزم آشنایی با زوایای فکری و جنبه
کرد. هرچند از پیش  بیشترین نقش را در این میان زبان ایفا می تردید بی وبود  یکدیگر

از ظهور اسالم و بر اثر روابط تجاری میان اعراب و ایرانیان و همچنین سلطۀ سیاسی 
نشین، هر دو گروه ایرانیان و اعراب  های عرب امپراتوری ساسانی بر بخشهایی از سرزمین

تی برای انجام کارهای مربوط به مناطق حدی با زبان یکدیگر آشنا شده بودند و ح تا
، باز هم در 1نشین امپراتوری ساسانی دبیران عرب در دربار ساسانی اشتغال داشتند عرب

 شمار :اعراب مسلمان و ایرانیان، زبان بزرگترین مانع تفاهم میان آنها بود هۀابتدای مواج
اندک بود و همین سبب کسانی که با زبان طرف مقابل آشنایی داشتند، در ابتدا بسیار 

بود، استفاده شود.  اندکآنها نیز بسیار  شماربود تا در مناسبات مهم از مترجم، که   شده
 )،429بالذری ( فتوحمترجمان در برخی منابع از جمله در حضور هایی دربارۀ گزارش
. به نظر 2است ) آمده375/ 1مسکویه ( ابن تجارب االمم) و 514، 489/ 3طبری ( تاریخ
جنوب ایران  اهلای از این مترجمان در ابتدای دوران اسالمی  ) پاره440/ 1شپولر (ا

بودند؛ جایی که طی مدتهای مدید مهاجران عرب به آنجا کوچ کرده و در آنجا ساکن 
دادند.  ها کار ترجمه میان ایرانیان و اعراب را در آغاز اسالم انجام می شده بودند و همان

ها به  برخاسته بودند؛ جایی که برخی از مردم آن مدتکنونی راق ای نیز از جنوب ع پاره
  .گفتند می سخنزبان فارسی 

به هر تقدیر، در نتیجۀ همزیستی و روابط نزدیک میان اعراب مسلمان و ایرانیان و 
بسیاری از زردشتیان طی چند سدۀ نخست هجری، مانع زبان به  ،نیز گروش به اسالم

زبان دیوان  ،، تقریباً تا پایان قرن نخستاشاره شدپیشتر  هچنانک. از میان رفتتدریج 
اداری در دستگاه خالفت، زبان فارسی میانه بود. اما به مرور زمان، طی قرن دوم و سوم، 
زبان فارسی جای خود را به عربی داد و عربی زبان رسمی حکومت شد. همچنین عربی 

های ادبی، دینی  ایرانی بود و کتابزبان علم و دانش در میان مسلمانان، چه عرب و چه 
شد، هرچند شواهدی از نگارش متون و کتابهایی به  و علمی عمدتاً به عربی نگاشته می
پیش از   های ایرانی . با این حال، از آنجا که کتاب3زبان فارسی دری نیز وجود دارد

                                                                                                                                        
  106-102محمدی مالیری، همان، نکـ : . دربارۀ دبیران عرب در دربار ساسانی 1
  .18-13، چالشآذرنوش، نکـ : . نیز 2
هـای هجـری نکــ : دانـر،      ؛ دربارۀ ادب عربی در ایران نخسنین سده452- 447، 444- 442/ 1. نکـ : اشپولر، 3

چالش میـان  های هجری نکـ : آذرنوش،  ؛ برای بررسی زبان فارسی و عربی در ایران نخسنین سده510- 486
  .125- 116ش متونی به زبان فارسی دری، نکـ : همان، ؛ نیز برای شواهدی از نگارفارسی و عربی



 1399پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاه و سوم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه   480

وی اسالم، هم متون دینی و هم متون غیردینی، به خط فارسی میانه یعنی خط پهل
های خود را به آن خط  ساسانی بود و پس از اسالم نیز زردشتیان همچنان کتاب

، برخی در صدد ترجمۀ این متون به عربی برآمدند. بیشتر این مترجمان از 1نگاشتند می
) نام بسیاری از این مترجمان را ذکر 151- 2/1/150ندیم ( ان ایرانی بودند. ابندبیر
الم، بالذری، محمدبن جهم برمکی، ابوسهل نوبخت و مقفع، جبلةبن س ابن :است کرده

شاید  کشد که می پیش. امر ترجمه از پهلوی به عربی، این احتمال را 2عمربن فرخان
نویسندگان مسلمان با زبان فارسی میانه آشنا بوده و به کتابهای زردشتیان دسترسی 

از برخی از این   قولها اند. شاید نقل اند، گرچه دست به ترجمۀ آثار پهلوی نزده داشته
. به هر تقدیر، ترجمۀ متون پهلوی به 3کتابها، از جمله اوستا، شاهدی بر این مدعا باشد

و آید  عربی نقطۀ عطفی در تاریخ آشنایی مسلمانان با تاریخ و دین ایرانیان به شمار می
  است.  تأثیر بسیاری در فرهنگ و تمدن اسالمی داشته

و اوج و  4لوی به عربی بیشتر در دورۀ اول خالفت عباسیاگر چه کار ترجمۀ متون په
ترجمۀ این متون از دورۀ اموی  ،شواهدیبنابر است،  شکوفایی نهضت ترجمه انجام شده

) آنچه دربارۀ تاریخ ایران و 107- 105، التنبیهمسعودی ( به نوشتۀبود.   آغاز شده
های رومیان و یونانیان  ه از گفتهاست ن پادشاهان آورده از کتابهای خود ایرانیان نقل کرده

، در شهر استخر، نزد یکی از بزرگان 303دهد که در سال  و اسرائیلیان. او توضیح می
ایرانی کتابی دیده دربارۀ تاریخ پادشاهان و بناهای ایران و علوم و تدبیرهای ایرانیان که 

او  نوشتۀاست. به  دهندیده بو نامه آیینو  نامه خدایهای  چیزی از آن مطالب را در کتاب
از روی اسناد و مدارک گنجینۀ پادشاهان ایران  113االول سال  این کتاب در جمادی
  .5بن عبدالملک، خلیفۀ اموی، از فارسی به عربی برگردانده شده بود  نوشته و برای هشام

                                                                                                                                        
اند که مجوس کتابهـا   کرده  ) در قرن چهارم به زبان پهلوی اشاره253حوقل (ص  ) و ابن137. اصطخری (ص 1

  اند؛ زبانی که به نظر آنها برای فهمیدنش به تفسیر نیاز است.   نوشته شان را به آن زبان می و مکاتبات
ـ : محمدی مالیری،  . دربارۀ مترجمان2   .187- 125/ 4، تاریخ و فرهنگ ایرانآثار ایرانی از فارسی میانه به عربی نک
  .220، 105ابوریحان بیرونی، نکـ : قولها  . برای برخی از این نقل3
) حکایتی از گفتگوی بین القاهربالله، خلیفۀ عباسی و محمـد بـن   211/ 5( مروج الذهب. مسعودی در 4

های بیگانه مثل  ی نقل کرده که در آن نخستین خلیفۀ عباسی که کتابهایی از زبانعلی عبدی خراسان
  یونانی و سریانی و پهلوی برای او ترجمه شد، خلیفه منصور بود.

مقفع آن را به عربی برگردانده بوده است.  است که ابن نامه تاج. به نظر برخی محققان، این کتاب همان 5
  .44-43سن،  کریستننکـ : 
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را موضوعات مختلفی  ،های نخستین از پهلوی از عربی ترجمه شد متونی که در سده
ندیم  ایرانی و تاریخ. ابن های ها و افسانه از جمله پزشکی، نجوم، داستانگرفت؛  می در بر

است. از این میان، آنچه برای  ها را ذکر کرده ) عنوان بعضی از این کتاب2/1/325(
دین زردشتی در دورۀ  ، زیراهای تاریخی است مقصود ما بیشتر اهمیت دارد کتاب
رنوشت هر دو کامالً آمیخته با یکدیگر و از این رو ساسانی دینی کامالً حکومتی بود و س

است. در  قاعدتاً متون مربوط به تاریخ پادشاهان ساسانی حاوی مطالب دینی نیز بوده
هایی که در موضوع تاریخ به عربی برگردانده  های نخستین بیشتر کتاب حقیقت، در سده

ساسانی  ۀنی بود که در دورشاهان ساسا به ویژهشدند مربوط به تاریخ پادشاهان ایران، 
ترین این  مشهورترین و مهم نامه آیین و نامه خدایبه نگارش درآمده بودند. دو کتاب 

آیند. پایه و اساس محتوای بخش مربوط به تاریخ ایران پیش از اسالم،  شمار می آثار به
، گرفته امهن خدایسلمانان از این دو کتاب، به ویژه مساسانیان، در منابع تاریخی به ویژه 
  است. ترین مأخذ فردوسی در سرایش شاهنامه نیز بوده اصلی نامه خدایاست.   شده

به عربی  سیرالملوکمقفّع، با نام  نخستین بار در قرن دوم و به دست ابنگویا  نامه خدای
مقفّع آورده و حمزۀ  های ابن ) آن را جزء ترجمه368/ 1/2ندیم ( است. ابن برگردانده شده

. این 1است مقفّع نام برخی دیگر از مترجمان این کتاب را ذکر کرده ) عالوه بر ابن10(اصفهانی 
شده و هم پادشاهان  های پهلوانان ایرانی می ای ایران و افسانه کتاب هم شامل پادشاهان اسطوره

عالوه بر تاریخ ایران یعنی از کیومرث، نخستین پادشاه نامه  خدایواقعی و کامالً تاریخی. 
ای ایران، تا پایان پادشاهی خسروپرویز حاوی اطالعاتی دربارۀ آفرینش جهان و مبدأ  رهاسطو

ممکن است مطالبی دربارۀ دوران پس از خسروپرویز  است. گذاری زردشت نیز بوده عالم قانون
) 50مزۀ اصفهانی (ح .2باشد  های بعد به اصل این کتاب اضافه شده تا یزگرد، طی دوره

جهم، دو  مقفع و ابن ابنآورده که به گفتۀ او  نامه خدایآغاز آفرینش از کتاب اطالعاتی در باب 
  .  بودند  تن از مترجمان این کتاب به عربی، آنها را نیاورده

ها از آن نقل قول کرده (مثالً بار عیون االخبارقتیبه دینوری در  ه ابنک، نامه آیین
مقفع انجام  وی به عربی به دست ابن)، اثر ایرانی دیگری است که ترجمۀ آن از پهل1/60

                                                                                                                                        
داده  نامـه  خـدای بخش ساسانیان تاریخ طبری توضیحات مفصلی دربـارۀ    نلدکه که در مقدمۀ ترجمه. 1

مقفـع را نخسـتین ترجمـۀ     ابـن  سـیرالملوک گوید که حمـزۀ اصـفهانی و دانشـمندان دیگـر      است می
  .39-38سن،  کریستننکـ : دانند؛ نیز  می نامه خدای

-269؛ تفضـلی،  39-37سن،  ؛ کریستن29-14نلدکه، ـ : نکهای آن  . دربارۀ این کتاب، محتوا و ترجمه2
 Shahbazi, 208-224نکـ : ؛ نیز 274
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کتابی بزرگ  نامه آیین) کتاب 104، التنبیه). به گفتۀ مسعودی (368/ 1/2ندیم،  شد (ابن
شد.  منصبان یافت می نزد موبدان و صاحبو نسخۀ کامل آن تنها هزاران برگ  ربود، د

ۀ ایران پیش های جامع محتوای این کتاب، غیر از اخبار و حکایات تاریخی، شامل ویژگی
ها و آدابی  داری و فرمانروایی، آیین از اسالم و تشکیالت حکومت و آداب و شیوۀ حکومت

بایست از آنها اطالع داشته باشند و خود را به آنها، به عنوان  که بزرگان ایرانی میبود 
های چوگان و سوارکاری و تیراندازی، آیین و  مانند ورزش کنند،یک فضیلت، آراسته 

نگاری و شیوۀ معاشرت و مصاحبت با پادشاهان و  نگ، شیوۀ نگارش به ویژه نامهفنون ج
ربوط به دورۀ پادشاهی ساسانی، که به م از جمله آثار دیگر .فرمانروایان و از این قبیل

اشاره  گاهنامهتوان به  می اند، عربی برگردانده شد و در تواریخ مسلمانان از آنها نام برده
آمده و مقام و منصب رجال حکومت ساسانی در  نامه به شمار می نکه بخشی از آیی کرد

هیربد  ای که تنسر، هیربدان ها، نامه نامه تاجای از  یا مجموعه نامه تاجاست.  آن مندرج بوده
، به پادشاه  اوستاآوری و تدوین  زردشتیان در زمان اردشیر اول ساسانی و مأمور جمع

اند که به  از دیگر آثاری کارنامۀ انوشیروانو  کانکارنامه اردشیر بابطبرستان نوشت، 
. مثالَ 1عربی ترجمه شدند و به منابع اسالمی راه یافتند و از این طریق ماندگار شدند

) آمده و از 204-1/188مسکویه ( ابن تجارب االممبه طور کامل در  کارنامۀ انوشیروان
تاریخ ع از پهلوی به عربی، در مقف نامۀ تنسر فقط ترجمۀ فارسی آن، از روی ترجمۀ ابن

قتیبه در  . همچنین ابن2است ) باقی مانده41-1/15، قسم 1اسفندیار ( ابنطبرستان 
) از کتابی یاد کرده که اردشیر نگاشته بود. بدون شک این اثر 60/ 1( عیون االخبار

  باشد.  کارنامه اردشیر بابکانبایست همان  می
آثاری بودند که توجه و نظر مسلمان را به خود های پهلوی نیز از جمله  اندرزنامه

جلب کردند. ترجمۀ این نوع متون، که محتوای آنها شامل اخالقیات، اندرزها و 
جای گذاشت.  رهای زندگی بود، تأثیر بسیاری در ادبیات ایران در دورۀ اسالمی ب حکمت

گرفت که از میان  های دینی دربرمی ها را پندها و توصیه بخشی از محتوای این اندرزنامه
، دادِستان مینوی خردترین اندرزنامۀ پهلوی،  ، مفصلدینکردتوان به کتاب ششم  آنها می

                                                                                                                                        
) 48-37سـن (  کریستن؛ 264-260، 250-245، 234-228، 226-222تفضلی، نکـ : . دربارۀ این آثار 1

 بیشتر این موارد را از جملۀ منابع عمدۀ مسلمانان در بازسازی تاریخ عهد ساسانی دانسـته اسـت. نیـز   
  .254-189/ 4محمدی مالیری، همان، نکـ : های پهلوی در زبان عربی  نامه ها و تاج نامه دربارۀ آیین

  .776-775ش، ص 1377دومناش، نکـ : . نیز 2
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توجهی دربارۀ برخی آداب و شعائر دینی و نیز عقایدی چون ثنویت  که مطالب جالب
سپندان دارد، هرَ  اناندرز پوریوتکیش، اوشنر دانا  اندرز، یادگار بزرگمهر، اندرزهای آذَرباد مَ

د اندرز دستوران به بهدینانو  ای از  ) پاره351-2/1/349ندیم ( . ابن1اشاره کر
های  است. هرچند در سده هایی را که به عربی ترجمه شد بود ذکر کرده اندرزنامه

های مذکور به عربی ترجمه نشدند و در دسترس  نخستین هجری همۀ اندرزنامه
مسکویه، که  ابن جاویدان خردا در کتاب ه مسلمانان نبودند، بعضی از این اندرزنامه

است مانند ترجمۀ   های ایرانی اختصاص دارد، آمده بخشی از آن به اندرزها و حکمت
ای اندرزهای  پارههمچنین اندرزهای بزرگمهر و برخی از اندرزهای آذرباد مهرسپندان. 

  . 2است  پراکنده نیز در آن ذکر شده که مشخص نیست از چه کسی بوده
ه بر کتابهای مذکور، نویسندگان مسلمان گاه به کتابهایی بدون ذکر عنوان آن عالو

در باب  نامه خدای روایتی از هنگام نقل )، 51اند. مثالً حمزۀ اصفهانی ( نیز اشاره کرده
این روایت را در برخی دیگر از کتابها به صورت دیگر و با تفصیل  گوید که می ،آفرینش

بر ما معلوم نیست که منظور او از کتابهایی است که  است. هرچند  بیشتری دیده
کم برخی از  توان فهمید که دست اند یا مسلمانان، از این اشاره می زردشتیان نگاشته

ای از اطالعات کتابهای خود را دربارۀ عقاید و باورهای ایرانی ـ  نویسندگان مسلمان پاره
اینک  اند؛ منابعی که هم ل کردهنق خود  دسترسدر  زردشتی از منابع مختلف و متعدد

هیچ اطالعی دربارۀ عنوان و مؤلف آنها در اختیار ما نیست و حدس و گمان هم ممکن 
  است راه به جایی نبرد.

  
   نتیجه
واسطۀ آنها مسلمانان با عقاید و باورها و آداب و رسوم دینی  که بهای را  شناختههای  راه

به دو  ،برخورد، تماس و ارتباط میان دو گروهبرمبنای توان  می ،اند زردشتی آشنا شده
نوع تقسیم کرد: یکی مواجهۀ مستقیم مسلمانان با زردشتیان و دیگری مواجهۀ 

توان به دورۀ پس از فتوحات یا  مسلمانان با آثار و کتابهای آنان. راه نخست را البته نمی

                                                                                                                                        
-180؛ تفضـلی،  778-771، »های پهلوی زردشتی نوشته«دومناش، نکـ : های پهلوی  . دربارۀ اندرزنامه1

  .283-255، فرهنگ ایرانیمحمدی مالیری، نکـ : ؛ نیز برای اطالعات بیشتر 213
، تـاریخ و فرهنـگ ایـران   ؛ محمـدی مالیـری،   203-202؛ تفصـلی،  777-766دومناش، همـان،  نکـ : . 2

4/255-277.  
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میان آنها به پیش از حتی پس از اسالم منحصر کرد. مواجهۀ اعراب با ایرانیان و ارتباط 
های نخست پس از اسالم  گردد و اثر آن در متونی که مسلمانان در سده اسالم بازمی

زمینۀ  آن را پیش شود. شاید بتوانیم ـ با کمی مسامحه ـ  خوبی دیده می اند به نگاشته
  آشنایی اعراب با فرهنگ دینی زردشتی برشماریم.

 ،میان مسلمانان و زردشتیان اهمیت داردآنچه بیش از همه در نوع مواجهۀ مستقیم 
تدریج  روابط سیاسی ـ اجتماعی و علمی و فرهنگی است. پس از فتوحات مسلمانان و به

، ارتباط میان قشرهای مختلف جامعه آنانتر شدن سرزمینهای تحت تصرف  با گسترده
ها و  و تقابلها  بیشتر شد. مواجهه با دهقانان و مرزبانان و دبیران ایرانی در دورۀ جنگ

استفاده از آنان در مناصب مختلف دستگاه خالفت و امور دیوانی پس از استیالی 
داد تا با اندیشه و فرهنگ ایرانی ـ فرصت ه مسلمانان بمسلمانان بر جامعۀ ایران، 

زردشتی بیشتر آشنا شوند. دهقانان و دبیران واسطۀ انتقال عناصر بسیاری از فرهنگ و 
ها و اقدامات  . کوششی ـ زردشتی به فرهنگ عربی ـ اسالمی بودندآداب و رسوم ایران

مانده از دورۀ ساسانی و قراردادن آنها  آنها در حفظ آثار شفاهی و مکتوب زردشتی باقی
در معرض توجه و استفادۀ اندیشمندان و نویسندگان مسلمان نه تنها سبب آشنایی 

که میراثی ارزشمند از ایران بلهرچه بیشتر مسلمانان با فرهنگ دینی زردشتی شد، 
پیش از اسالم برای ایران پس از اسالم یادگار گذاشت. هرچند این روابط بیشتر مبتنی 

بی گمان، های سیاسی و اجتماعی بود، این نکته را نباید از نظر دور داشت که  بر انگیزه
ر تغییر تا مدتها فرهنگ دینی گروه مغلوب کانون اصلی توجه بود و گروه غالب سعی ب

دین زردشتی،  به ویژهآن داشت. در حقیقت دین و باورهای دینی ایرانی، از جمله و 
های نخست بود و عالمان و نویسندگان مسلمان  مسلمانان سدهداوری همواره در معرض 

های دینی ـ  اطالعات بسیاری دربارۀ آنها کسب کرده بودند. افزون بر این، جنبش
دینان و گزارشهای منابع  آفریدیه یا خرم مثل بهایران، های نخست در  سده  اجتماعی

اسالمی از آنان حاکی از همین توجه است. هرچند روحانیان زردشتی هیچگاه آنان را 
گذاران در دین  آوردند و برعکس آنها را بدعت شمار نمی معتقدان به دین زردشتی به

ند که در منابع اسالمی شد شمردند، آنها بخشی از جامعۀ دینی ایرانی محسوب می می
  است.  عالوه بر جنبۀ اجتماعی و سیاسی از لحاظ دینی نیز به آنها پرداخته شده

از  کمابیش مفصلهای  گزارش ،با این همه در میان روابطِ از نوع مواجهۀ مستقیم
اهمیت بیشتری  ،میان اندیشمندان و روحانیان مسلمان و دیگر ادیان  های دینی مناظره
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ها، عقاید و باورهای دینی  ها و گاه منازعه ع اصلی محل بحث در این مناظرهدارد. موضو
داده است.  هایی اطالعات بیشتری در اختیار مسلمانان قرار می بود. طبعاً چنین مواجهه

ها آمده مبنی بر مواجهۀ  های کوتاهی که در خالل بعضی از گزارش همچنین اشاره
وختن از آنها یا کسب اطالع از یک فرد زردشتی، مسلمانان با موبدان یا هیربدان و آم

حتی بدون اشاره به موقعیت علمی، دینی یا اجتماعی او بسیار بااهمیت است. بنابراین، 
ها حتی اگر شاهدی بر انتقال اطالعی دینی از زردشتیان به مسلمانان  در این اشاره

ل اطالعات مثالً علمی یا هایی دربارۀ انتقا قرینۀ حکایات یا اشاره نباشد، باز هم، به
کم برخی از عالمان یا نویسندگان  توان چنین نتیجه گرفت که دست فرهنگی، می

  اند. صورت مستقیم از زردشتیان گرفته را به خویش مسلمان اطالعات
ها یعنی مواجهۀ مسلمانان با آثار و کتابهای دینی و غیردینی  در نوع دوم این راه

آشنایی تأثیر داشته ترجمۀ برخی آثار پهلوی به عربی و نیز  زردشتی، آنچه بیشتر در این
عالمان و روحانیان زردشتی در سدۀ سوم  قلم و همتنگارش متون جدلی و االهیاتی به 

در آنچه ای اطالع دقیقی نداریم،  است. هرچند از میزان و گسترۀ چنین مواجههبوده 
یرانی و دینی زردشتی موجود در اسالمی در این باره آمده و نیز مضامین ا های روایت

این آثار و کتابهای زردشتی  نویسندگان مسلمان به یبسیاری منابع اسالمی از دسترس
هایی  در حقیقت از مجموع این روابط و برخوردها آنچه اهمیت دارد راه .حکایت دارد

ا را با عالمان و اندیشمندان و روحانیان آنه به ویژهاست که طبقۀ نخبۀ جامعۀ مسلمانان، 
که بسیاری از آنها نویسندگان متون مختلف دینی  ، زیرافرهنگ دینی زردشتی آشنا کرد

شان در متون انعکاس یافته است.  اند یا اینکه تأثیر چنان بوده که نظرات و غیردینی بوده
ای باشد برای بررسی و تحقیق در این باره  تواند مقدمه ها می بررسی و شناخت این راه

مسلمانان دربارۀ زردشتیان و عقاید و باورهای دینی آنها چقدر مطابق عقاید  تکه اطالعا
بفهمیم شناخت و اینکه  است ویژه عالمان و روحانیان آنها بوده و باورهای زردشتیان، به

تواند کمک  است. همچنین می آنها از فرهنگ دینی زردشتی چقدر درست یا دقیق بوده
دست را بهتر دریابیم که تلقی مسلمانان از زردشت و هایی از این  کند تا پاسخ پرسش

ها بوده است؟  این راهطریق از  هشد باورهای زردشتی چقدر مبتنی بر اطالعات کسب
زردشتیان  بارۀها در احکام دینی، اجتماعی و سیاسی صادر شده در اینکه آیا این تلقی

  است؟ تأثیر داشته
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