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)س(فصلنامه علمي ـ پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهرا 

1383، پاييز 51سال چهاردهم، شمارة 

جامعه زردشتي و مراكز زردشتيان 

پس از اسالم

∗∗∗∗زاده آهنگرنرگس رضاقلي

چكيده
عدالتي درباره حمالت مسلمانان به ايران نظر رايج اين است كه ايرانيان به سبب نظام استبدادي و بي

گران معاصر اگر اسالم بنا به اعتقاد برخي از پژوهش. اكم بر جامعه ساساني از مسلمانان استقبال كردندح

اما بررسي تاريخ ايران در قرون نخستين اسالمي نشان . كردشد مسيحيت ايران را فتح ميوارد ايران نمي

.دهد كه ايرانيان تا قرن پنجم هجري به آيين زردشت وفادار بودندمي

زردشتيان ـ ايران ـ اسالم ـ آتشكده ـ ساسانيان : هاي كليدياژهو

ساختار حكومت ساساني به . گران داخل و خارج درباره امپراطوري ساساني بر اين باورندبسياري از مورخان و پژوهش

اين امر سبب شد . دار نبودندهاي مذهبي در اين دوره از آزادي سياسي و اجتماعي برخوراي بود كه ايرانيان به ويژه اقليتگونه

: كوب به نوشته زرين1.تا مردم در برابر تهاجم مسلمانان مقاومتي از خود نشان ندهند كه پيامد آن سقوط سريع ساسانيان بود

 در چنين شرايطي دين زردشت هم به 2».كه از بيرون مورد تهديد واقع شود از درون آماده انفجار بودجامعه ساساني قبل آن«

 ظلم و ستم و فساد موبدان پويايي و حركت خويش را از دست داده بود و هم با روندروبه رشد مذاهب بودايي در شرق سبب

.فارغ التحصيل رشته تاريخ ايران اسالمي، مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس*. 

.22، تهران، اميركبير، ص 1371حسن انوشه، چ اول، : ، مترجم4، تاريخ ايران از اسالم تا سالجقه، ج)گردآورنده (فراي . ن. ر. 1

.538-536، صص 1363، چ سوم، تهران، اميركبير، 1 جكوب، تاريخ مردم ايران،دكتر عبدالحسين زرين. 2
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1.كردايران را فتح مي) ع(شد، ديانت حضرت عيسي و مسيحيت در غرب توان مقابله نداشت و اگر اسالم وارد ايران نمي

 تا عده زيادي به اين دين و تعداد بيشتري به مذهب مسيحيت گرايش پيدا ظهور اسالم موجب شد«: نويسدمؤلف اديان آسيا مي

هاي تاريخي بررسي دو موضوع حائز اهميت بينانه و با اتكا بر واقعيتيابي به تحليل واقعرسد براي دست به نظر مي2».كردند

نشين پس از ورود اسالم اكز زردشتييكي آگاهي از مرزهاي ايران در عصر ساساني و ديگري شناخت جامعه ايران و مر. است

.به ايران

حدود جغرافيايي ايران) الف
هاي هاي نوروز و مهرگان در شهر، گبر و عجم، برگزاري جشنكاربرد واژگان و اصطالحاتي چون مرزبان، دهقان، مغان

ها، ن، وجود آتشكدهمختلف، اسامي فارسي شهرها و تواريخ ثبت و ضبط شده درخصوص بناي شهرها توسط شاهان ايرا

اي از قباد درباره موقعيت  ، رواج سرودهايي در رساي سياوش در ميان مردم، نامه)نوروز و مهرگان(هاي ايراني برگزاري سنت

جغرافيايي كشور ايران، مهاجرت ايرانيان به نواحي مرزي و اطالعات ارائه شده درخصوص افشين مرزبان اسروشنه، كاربرد 

توان حدود مرزهاي جغرافيايي ايران در ها مي همگي از قرائني است كه به وسيله آن3رواج زبان فارسي،تقويم ايراني و 

؛ فريد هلم هاردي، اديان آسيا، ترجمه عبدالرحيم 170-159، صص 1371كوب، تاريخ ايران بعد از اسالم، چ ششم، تهران، اميركبير، دكتر عبدالحسين زرين. 1

جا، شركت سهامي انتشار، ص ، چ چهارم، بي2يعتي، تاريخ و شناخت اديان، ج ؛ دكتر علي شر77، ص 1377جا، دفتر نشر و فرهنگ اسالمي، گواهي، چ دوم، بي

197.

.77فريد هلم هاردي، پيشين، ص . 2

؛ ابن رسته، االعالق النفيسه، ترجمه و تعليق دكتر حسين 29، ص 1370جا، مهارت، چانلو، چ اول، بيابن خرداد به، المسالك و الممالك، ترجمه حسين قره. 3

، ��، شرح و تحقيق الدكتور محمد حسين الزبيدي، عراق، وزاره الثقا��؛ قدامه ابن جعفر، الخراج و صناعه الكتا124، ص 1365و، چ اول، تهران، اميركبير، چانلقره

بو عبداهللا محمد بن احمد ؛ ا70-67، صص 1343جا، بنگاه ترجمه و نشر و كتاب، ؛ احمد يعقوبي، البلدان، ترجمه محمد ابراهيم آيتي، بي179-178 م، ص 1981

؛ ابي بكر احمد بن محمد الهمداني 707 و 562 و 377، صفحات 1361، ترجمه علينقي منزوي، چ اول، تهران، مولفان و مترجمان ايران، 2مقدسي، احسن التقاسيم، ج

؛ ابن حوقل، سفرنامه ابن حوقل در صوره االرض، ترجمه دكتر 42، ص 1349جا، بنياد فرهنگ ايران، معروف به ابن فقيه، مختصر البلدان، ترجمه ز ـ ح مسعودي، بي

؛ أبي 220-218، صص 1343جا، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ، ترجمه محمد ابراهيم آيتي، بي1؛ احمد يعقوبي، ج92، ص 1366جعفر شعار، چ دوم، تهران، اميركبير، 

گردان ؛ ابومنصور ثعالبي نيشابوري، ثمارالقلوب في المضاف و المنسوب، پارسي362، ص 2، ج )تاريخ االمم و الملوك(جعفر محمد بن جرير طبري، تاريخ الطبري 

؛ ابوبكر محمد بن جعفر النرشخي، تاريخ بخارا، ابونصر احمد بن محمد بن نصر القباوي، تلخيص 276، ص 1376نژاد، ج اول، مشهد، دانشگاه مشهد، رضا انزابي

في التعريف باصول انساب (، شيخ ابي عمر يوسف بن عبدالبدالنحري القرطبي، القصد و االمم 33-32، صص 1363ن، توس، محمد بن زفربن عمر، چ دوم، تهرا

.36، ص 1350، قاهره، مكتبه القدسي، )العرب و العجم

Archive of SID

www.SID.ir



59) / س(                                    فصلنامه علمي ـ پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهرا 

در اوستا و نامه تنسر نيز اطالعات چندي پيرامون شهرهاي متعلق به . روزگار ساساني، در آستانه حمله مسلمانان را دريافت

1.سرزمين ايران نهفته است

پادشاهاني كه اردشير «: كندشير بابكان محدوده قلمروي حكومت ساساني را به روشني بيان ميابن خردادبه به نقل از ارد

ميسان شاه، بزرگ ارمنيان شاه، آذرباذكان شاه، ) يعني رساننده(بزرگ كوشان شاه، گيالن شاه، اردشير شاه . ها را شاه ناميدآن

ه، كاذش شاه، برجان شاه، اموكان شاه، سابيان شاه، مشكردان سجستان شاه، مروشاه، كرمان بدشواركر، يمان شاه، تازيان شا

توران ) در سند(، مكران شاه )در كرمان(، قفص شاه )در آذربايجان(، براشكان شاه )در موقان(، الالن شاه )در خراسان(شاه 

، بالشجان شاه، )در سند(ن شاه در هند، قيقا(، ريحان شاه )آذربايجان(، هندوان شاه، كابالن شاه، شيران شاه )در تركستان(شاه 

 گزارش 2»، نخشبان شاه، قشميران شاه، بكردان شاه، كذاقت شاه و اين بودنام شاهان)در سرزمين داور(داوران شاه 

نويسان مسلمان هم حكايت از آن دارد كه سند و قسمتي از سرزمين هند ايالتي از ايالت ايران در دوره مورد بحث جغرافي

3.بود

صحيح مجتبي مينوي، تهران، خوارزمي، ؛ نامه تنسر، به ت661-659، صص 1370، گزارش و پژوهش جليل دوستخواه، چاپ اول، تهران، مرواريد، 2اوستا، ج . 1

.9، ص 1354

.22ابن خرداد به، ص . 2

، 1362جا، طهوي، ؛ ــــــــــــــــــ، حدود العالم من المشرق الي المغرب، به كوشش دكتر منوچهر ستوده، بي57؛ يعقوبي، البلدان، ص48 و 43همان ص و ص . 3

؛ ابو اسحق ابراهيم اصطخري، ممالك و مسالك، ترجمه  محمد بن اسعد بن عبداهللا تستري، به كوشش 368، ص2، مقدسي، ج 125-123 و 68 و 54 و 59صفحات 

.150، ابن حوقل، ص 146، ص 1373جا، بنياد موقان، ايرج افشار و محمود افشار، بي
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نشين پس از ورود اسالم به ايران زردشتيمراكز) ب
دربارة موقعيت زردشتيان در ...) اعم از تاريخي و جغرافيايي، فتوح، ملل و(گاه منابع رغم اشارات اندك و گاه و بيعلي

دوران قرون نخستين اسالمي، فقدان اطالعات جامع در اين خصوص، شناخت جامعة زردشتي در دورة مورد نظر را بسيار 

يابي به ها در بستر تاريخ اسالم، يگانه راه دسترو تكيه بر اشارات ياد شده و بررسي تاريخي آناز اين. سازدل ميمشك

در اين خصوص اطالعات موجود پيرامون مراكز ديني زردشتي . شناخت نسبي از اوضاع زردشتيان در دوران مورد بحث است

.يت استويژه حائز اهمو نحوة برگزاري مراسم مذهبي، به

هاي ايران در عهد ساساني، اطالعي در دست نيست اما روايات مؤلفان مسلمان مبني بر كثرت امروز از تعداد دقيق آتشكده

1.گذاردها در دوران ساساني صحه ميها تا قرن پنجم هجري، بر شمار زياد آنآن

اصفهان، دينور، كرمانشاه، قم، كاشان، دماوند، بنا به گزارش مقدسي در شهرهاي مختلف ايران نظير نهاوند، ري، همدان، 

 مسعودي نيز 2.كه روستاهاي زردشتي بسياري نيز وجود داشتفهرج و قصران تعداد كثيري زردشتي سكونت داشتند، ضمن آن

هايي كه مجوسان در عراق و فارس و كرمان و سيستان و  خراسان و آتشكده«: هاي معروف مي نويسدپس از توصيف آتشكده

نظر كرديم و فقط اند فراوان است كه از ذكر آن صرفطبرستان و جبال و آذربايجان و اران و هند و هندوچين ساخته

3».هاي مشهور را ياد كرديمآتشكده

ها را تا قرن پنجم مورد تأييد قرار نويسان نيز اشارات مشابهي دارند كه كثرت تعداد آتشكدهويژه جغرافيساير مؤلفان به

كه براساس قوانين حكومتي مسلمانان، اهل ذمه مجاز به ، تداوم اين تعداد آتشكده تا قرن پنجم هجري با توجه بر آندهدمي

احداث اماكن مذهبي جديد نبودند نيز گرايش زردشتيان به اسالم و تغيير بافت جمعيتي به نفع مسلمانان، مراكز مذهبي اهل 

هاي مذكور به دوران ساساني و  تعلق آتشكده4.شدها مساجد ساخته ميجاي آنبهكتاب يا به مسجد تبديل شده و يا ويران و 

.دهدزردشتي بودن اكثر ايرانيان تا قرن پنجم هجري را به روشني نشان مي

.43؛ ابن حوقل، ص 609، ص 1372رهنگي، ، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران، علمي و ف1ابوالحسن علي بن حسين مسعودي، مروج الذهب، ج . 1

.589، ص 2مقدسي، ج . 2

.609، ص 1مسعودي، ج. 3

، 253م، ص 1990يوسف يعقوب بن ابراهيم، الخراج، صححه و وضع فهارسه القاضي شيخ احمد محمد شاكر، الطبعه االولي، لبنان، بيروت، دارالحدثه، قاضي ابي. 1

؛ ابن 146، ص 1361حسن بن علي بن حسن عبدالملك قمي، تصحيح و تحشيه استاد سيد جالل الدين تهراني، تهران، توس، حسن بن محمد قمي، تاريخ قم، ترجمه 

.43حوقل، ص 
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مراكز غربي 
سواد

ويز در اي هست كه ملكه پوران دختر خسروپرآتشكده) بغداد(به گفتة مسعودي در سرزمين عراق نزديك مدينه السالم 

در عراق «كه به گفته مقدسي مبني بر آن.  وي از روشن بودن آتش آن سخن نگفته است1.بنا كرد» استينا«محل معروف 

يعقوبي هم به مردمي به هم آميخته از عرب و عجم در . دهدهاي متعدد در سواد خبر مي از وجود آتشكده2»زردشتيان بسيارند

3.ط اشاره داردنواحي ميان بغداد و كوفه و نيز واس

خوزستان
و نوعي شنل كوتاه ) اندازندجامه گشاد و بلندي كه به دوش مي(در خوزستان مردم پيراهن طيلستان «: نويسدابن حوقل مي

 اين لباس كه ابن حوقل به توصيف 4پوشندسبز پشمي و داراي كالهي كه بزرگان پارسي و زردشتي مانند برس مسيحيان مي

.اندلباسي بوده كه اهل ذمه، به منظور تمييز بين مسلمانان و غيرمسلمانان موظف به پوشيدن آن بودهآن پرداخته ظاهرا 

مدائن
هاي صرف شده كند كه هزينهاي در جانب غربي مدائن ياد ميابن رسته هنگام سخن گفتن دربارة اين شهر از آتشكده

گويد اما هاي ياد شده سخن نمي فارس و چگونگي صرف هزينه وي از مقدار خراج5براي آن دو برابر خراج فارس بوده است

هايي كه ابن رسته بدان اشاره كرده است بالغ بر صد  هزينه6فرض پذيرش روايت مؤلف تاريخ قم دربارة ميزان خراج فارس،

رسد، چه ر ميكه چنين هزينة سنگين صرف نوسازي آتشكدة مذكور شده باشد بسيار بعيد به نظاين. شودميليون درهم مي

كرد كه آتشكدة شهر مهمي چون مدائن، به لحاظ معماري داراي استحكامي بسيار زياد سياست مذهبي ساسانيان ايجاب مي

.609، ص 1مسعودي، ج . 2

.174، ص 1مقدسي، ج. 3

.107 و 101 و 87يعقوبي، البلدان، صفحات . 4

.260ابن حوقل، ص . 5

.217ابن رسته، ص . 1

. به بعد111 بن حسن قمي، ص حسن بن محمد. 2
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چنان استوار و مستحكم احداث شد كه حتي پس از تسلط مسلمانان درست در همين شهر است كه كاخي با معماري آن. باشد

دليل ديگري كه احتمال . هايي از آن، معماران مسلمان را به عجز آورديران ساختن بخشبر آن و بعدها، تصميم منصور براي و

كند آن است كه اعطاي مجوز نوسازي از سوي دستگاه خالفت به زردشتيان فرض آن نوسازي آتشكدة مذكور را تضعيف مي

) زردشتيان(از طريق نذورات مردمي است كه آتشكدة مذكور نزد زردشتيان داراي اهميت خاصي بوده و چنين مبلغ هنگفتي 

كه چه بسا، از ميان رفتن اعتبار و توضيح آن. هاي ساالنه نظير حج زردشتيان، هزينه شده استو به منظور انجام گردهمايي

شد و جا برگزار ميكه پيشتر مراسم ياد شده در آن) پايتخت كيانيان و مسقط الرأس دين زردشت(اهميت آتشكدة نوبهار بلخ 

به دليل تداوم عمليات فتوح اسالمي در (النهر دم امكان برگزاري مراسم مذكور در بلخ و ساير نواحي شرق ايران و ماوراءع

محل برگزاري حج بعد از سلطه مسلمانان وقتل يزدگرد به مدائن انتقال يافته باشد ذكر اين نكته ضروري است كه ) اين مناطق

.ياي وضعيت مطلوب اقتصادي زردشتيان در قرن سوم استصرف چنين مبلغي از طريق نذورات، گو

ايوان مدائن از ديگر آثار متعلق به زردشتيان است كه مؤلفان و شعراي مسلمان دربارة آن و به ويژه شكافتن طاق آن به 

ايات مربوط به  رو1.)از اين عده فردوسي و قلقشندي به ويژه قابل ذكرند. (اندمكرر، سخن گفته) ص(دنبال والدت رسول خدا 

اند سخني از اين شكاف مذكور به لحاظ تاريخي قابل دفاع نيست چه در آثار گروهي از نويسندگان كه از آن بازديد كرده

 و ياقوت 2)كه شعري در وصف ايوان كسري گفته است(بر اين عده شعرايي چون ابن حاجب ابونصر مرزبان . شكاف نيست

3.اي نكرده استبه شكاف مذكور اشاره) دالت شاهان ساساني شگفت زده شدهاز ع(حموي نيز هنگام تشريح ايوان 

اين . انگيخترغم تخريب ايوان كسري به دستور خليفه عباسي اين بنا اعجاب بازديدكنندگان را در قرون بعدي بر ميعلي

: فقيه همداني اشعاري از شاعران را در تمجيد ايوان آورده كه بيتي از ابيات آن چنين است

انگيز خود مرغي است در حال پرواز در دماغه كوهي بلندگويي ايوان كسري با بناي شگفت«

هاي رضوي و قدس افراشته شده استهايش از بلندي بر فراز قلعهطاقي بلند است كه كنگره

، مصر، 4العباس احمد بن علي القلقشندي، صبح االعشي في صناعه االنشاء، ج ؛ ابي475، ص 1363ابوالقاسم فردوسي، شاهنامه، چاپ هفتم، تهران، اميركبير، . 1

.329تا، ص وزارت الثقافه و الرشاد القومي الموسسه المصريه اليامه، بي

.60-59، ابومنصور ثعالبي نيشابوري، صص 42، ص ابن فقيه همداني. 2

.350م ص /1910ق، . هـ1410، لبنان، بيروت، دارالكتب علميه، 1الدين ابي عبداهللا ياقوت الحموي الرومي البغدادي، معجم البلدان، ج شهاب. 3
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1».اند يا پريان براي آدمياندانم اين طاق را آدميان براي سكونت پريان ساختهنمي

كه هوالكوخان مغول از آن ديدن كرد به احترام بازديدكنندگان آن سه بار زانو زد و خطاب به خواجه زمانياند آورده

جفت آمده باشد به مدت هزار سال، زانو براي آن بسيار نظرها بزرگان و مردان خدا بر اين طاق بي«: نصيرالدين طوسي گفت

2».زنمنظرها مي

به نوشته ابن رسته . يتخت ساساني مجموعه قصرهاي متعلق به دوره انوشيروان استآثار ديگر مربوط به زردشتيان در پا

به . رفت به پايتخت فراخواندكه انوشيروان به پادشاهي رسيد كساني را كه در دوران خردسالي با آنان به مدرسه ميزماني

ها هاي وسيعي بنا گرديد كه وسعت آن باغاين قصرها در. اندفرمان شاه ايشان موظف به ساختن قصرهاي مجلل براي خود شده

شد كه شايستگي هاي مجلل تنها به كساني داده ميكه اجازه ساخت ساختمانبا توجه به اين. بيش از دويست و سيصد قريه بود

ه گويا شا. هاي علمي، اجتماعي وسياسي بودندرسد هشتاد همكالسي انوشيروان از شخصيترا داشته باشند به نظر ميآن

هاي اين كاخ. ساساني قصد داشت تا با ساختن چنين قصرهايي از بزرگان كشور و دوستان كودكي خود تجليل و تكريم نمايد

3.كردندها بدان افتخار ميزيبا تا زمان مولف پابرجا بودند و بازماندگان بناكنندگان آن

ها و كاروانسراها المنفعه مانند سدها، پل عامشاهان ساساني در كنار ساختن كاخ و قصرهاي باشكوه به احداث بناهاي

كند كه به فرمان شاهپور ساخته شد اين سد به مولف آثار البالد و اخبار العباد از سدي در يك ميلي شوشتر ياد مي. كردندمي

سراسرش از آور اين بنا شگفت«: نويسدوي در توصيف آن مي. هاي زراعي پيرامون شهر بنا گرديدمنظور تأمين آب زمين

4».اش از ارزير بودهاي آهني و از سنگ خارا ساخته شده و آگنهستون

گويا پيروزي زردشتيان بر . هاي در آن خبر داده بودخوزستان ناحيه ديگري است كه از آتشكده» هنديجان«روستاي 

براساس گزارش . بركت بجوينددشمنانشان در اين ناحيه سبب شد تا زردشتيان، اين دهكده را ارض مقدس خوانده و از آن 

.28-27ابن فقيه همداني، صص . 4

 .89-87، صص 1348تو، به اهتمام مهين همبلي، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ابــوالقاسم عبداهللا بن محمد القاشاني، تاريخ الجاي. 5

.82-81ابن رسته، صص . 1

.170، ص 1380زكريابن محمد بن محمود القزويني، آثار البالد و اخبار العباد، بيروت، دار صادر ـ دار بيروت، . 2
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آثار عجيبه و بناهايي «: به نوشته وي. قزويني، جنگي بين ايرانيان و هنديان در اين منطق رخ داد كه به پيروزي ايرانيان انجاميد

1».جا باقي مانده و نظير سرزمين مصر اجناس زيادي دفن شده استدر آن

حلوان
ساكنين اين . گويند و از بناهاي خسروان استستايي است كه به آن آخُرين مياي رودر نزديكي تپه«: به نوشته ابن رسته

اي است كه نزد زردشتيان محترم بوده و از نواحي دور به زيارت آن در آخُرين آتشكده. روستا گروهي از اكراد هستند

 اسالمي مورد اشاره قرار گرفته  اين در حالي است كه حضور اكراد در مناطق مختلف ايران، به كرّات در منابع2».آيندمي

3.اين افراد به ظاهر از بازماندگان اكراد جنگجوي فارس بودند كه پس از غلبه مسلمانان، ناچار به ترك منطقه شدند. است

هاي مسلمانان و يا نتيجة سياست واليان مسلمان به منظور مهار نيروي نظامي آنان و يگيرتواند معلول سختچنين آوارگي مي

.هاي احتمالي باشدفع شورشد

ها و كردهايند و در كرمانشاه اند و عجم از پارسنواحي حلوان مردمي از عرب و عجم«: يعقوبي نيز تصريح كرده است

كند و در نهاوند عرب و عجم با هم ها و كردها هستند و در دينور عرب و عجم با هم زندگي ميبيشتر مردم عجم از پارس

4.كنند ابي دلف مردم عجم زندگي ميسكونت دارند و كرج

در ناحية قصر الصوص كاخ و ايوان خسروان است كه از گچ و آجر ساخته شده اين قصر «: براساس روايت االعالقه النفيسه

5».هايي وجود دارداي مشرف است و در داخل ايوان آن حجرهبر قريه

دسكره
هاي متعددي در اطراف آن قرار كند كه روستاها و آبادي دسكره ياد ميتا شهر» ديرترمه«ابن رسته از نهر بزرگي در منطقه 

ها مذكور به تدريج رو به ويراني اهالي اين قراء از ترس اعراب مساكن خود را تخليه كردند و به همين علت، آبادي. داشت

7.جاي گذاشتندوه و زيبا از خود بهانگيز، باشكهاي شگفتساختمان»  الملك�دسكر« به نوشته يعقوبي شاهان ايران در 6.نهاد

.281همان، ص . 3

.194ابن رسته، ص . 1

.168، ص 1363؛ ابن البلخي، فارسنامه ابن البلخي، به تصحيح گاي ليسترانج و رينو آلن ليكلسون، تهران، دنياي كتاب، 45، ص يعقوبي، البلدان. 2

. به بعد44يعقوبي، البلدان، صص . 3

.194ابن رسته، ص . 4

.194همان، ص . 1

.44يعقوبي، البلدان، پيشين، ص . 2

Archive of SID

www.SID.ir



65) / س(                                    فصلنامه علمي ـ پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهرا 

اي بنايي قرار داشت كه داراي ديوارهاي بلند بوده و به گفته مردم زندان يكي در راه دسكره در سمت چپ جاده بر سر تپه

در . قصري وجود دارد كه از آثار دوران ساساني است و آن نيز حصاري بلند دارد» دسكره«در خود شهر . از خسروان بود

هاي قديمي در ناحيه  يعقوبي هم از عجم1.اي بزرگ ساخته شده كه از بناهاي دوران ساساني استنيز پلي بر دره» جبِلْتا«منطقه 

2.گزارش كرده است» منيجان«كمندان و دژي در منطقه 

كرمانشاه
پيكر خسروپرويز نشسته ياد كرده كه ) ساسانيان(ابن حوقل از غاري واقع در كوهي بزرگ در روستايي موسوم به ساسيانان 

هاي اين نقش آن است از شگفتي«: نويسد ابن فقيه درباره آن مي3.بر ديوان آن حجاري شده بود) شبديز(بر اسبش به نام شبداز 

يكي . شبديز كار مردمان نيست: اندام كه گفتهمن از دانشمندان و آگاهان بسياري شنيده. كه تاكنون مانند آن ديده نشده است

كه شبديز را ببيند، ننكوهندش اگر مردي از فرغانه دور و يكي از سوي اقصي به در آيد، به قصد آن: نشمندان مرا گفتاز دا

جايي كه بايست . زيرا كه در آن نقش جايي كه بايست سرخ باشد سرخ است. انگيزترين تصوير دنيا استكه آن شگفت

كه كوه د سياه است و جايي كه بايست سپيد باشد سپيد است با آنجايي كه بايست سياه باش. خاكستري باشد خاكستري است

آميزي تصوير شبديز سبب برانگيختن تحسين بينندگان آن و  گويا رنگ4»فتبارك اهللا احسن الخالقين. به رنگ خاكستري است

.سرودن اشعاري توسط شاعران شده بود

ه پادشاهان جهان فغفور چين، خاقان پادشاه ترك، داهر پادشاه دكان، از ديگر آثار متعلق به زردشتيان در كرمانشاه است ك

اي ظريف و استوار ساخته گونهاي از سنگ و بهاين بنا چهارگوشه. شوندهند، قيصر پادشاه روم و خسروپرويز در آن ديده مي

نندگان آن را يك تخته شودو بيهاي آهنين به طوري محكم شده كه رخنه ميان دو سنگ آن ديده نميشده است و با منجنيق

ها و بناها برتري ميان قناطر و دكان ساختماني است كه بر همه ساختمان«: اندشاعران در توصيف آن آورده. پندارندسنگ مي

سنگي  تختهاند يا براي انسان، چه آندانيم براي پريان ساختهاند نمياي ساختهرا بر فراز تپهدكان از سنگ است و آن. دارد

ناحيه دكان از آثار خسروان است «: نويسد ابن رسته مي5».هاانگيز و داراي همه رنگصاف و گرد شده با كيفيتي شگفتاست 

.193-192ابن رسته، پيشين، ص ص . 3

.49قوبي، البلدان، پيشين، ص يع. 4

.103-102ابن حوقل، پيشين، صص . 5

. 33-31ابن فقيه همداني، پيشين، صص . 6

.33-32همان، صص . 1
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خوان آن از سنگ است و طول و عرض آن چهارصد ذراع در چهارصد ذراع است كه از گچ و آجر ساخته شده است پيش

1».كندجا را سيراب ميه مزارع و ساكنين اطراف آندر اطراف آن نهري جاري است ك. كه با مرمر فرش شده است

همدان
هاي هاي گوران با ميخبناي خارجي آن از سنب. آثار معروف زردشتي منطقه است) سمِ نشان ــ ذات الحوافر(سنب نشان 

ويش به گيري از حكومت و سپس بازگشت خسازنده آن شاهپور فرزند اردشير شرح حال خود درباره كناره. آهنين است

ام و هيچ بناي چونان ذات من به هر شهري بناهاي مردمان ديده«: گويد درباره اين بنا شاعري چنين مي2.سلطنت را بيان نمود

3».انداند و از روزگاران پيشين نيز نشنيدهانگيز كه مردمان همانندش نديدهالحوافر نديدم بنائي است شگف

اين بنا در . برانگيز زردشتي همدان استو گور آهو از ديگر آثار تحسين) معروف به كوشك ناووس(كوشك بهرام گور 

بر روي آن شرح حال . قرار دارد كه تمامي آن يك تخته سنگ است» جوهسته«اي به نام سه فرسنگي شهر همدان در دهكده

ر چهرة دختركي حكاكي شده هاي قصاي از پايهپادشاهان به خط فارسي بر روي سقف و ديوار آن نوشته شده و در هر گوشه

اي گورسنگي وجود دارد كه بر روي آن داستان در نيم فرسنگي كاخ بهرام گور بر فراز تپه. انگيز استكه كاري بسيار شگفت

پادشاهي كه شاهان سند و هند و معمورة چين وي را باج «: شاعري درباره آن گفت. شكار آهو به زبان فارسي نوشته شده است

رسد يكي از  به نظر مي4».انداند و نيز اردشير پارسي و شاهنشاه خسرو در صحبت شيرين چنان نديده نديدهگزارند چنان

بيني گويا آنان نابودي متون نوشتاري را پيش. اهداف بناهاي ياد شده توسط شاهان ايران حراست از فرهنگ و تمدن ايراني بود

 چه بسا 5.ن ارائه شده در كتاب الفهرست ابن النديم امروزه در دسترس نيستكه شمار زيادي از آثار و متوچنان. كرده بودند

داليلي چون نابودي متون با گذشت زمان آنان را بر آن داشت تا شرح حال خود را بر روي بناها نوشته تا براي آيندگان به 

.ي استگر سابقه طوالني فرهنگ و تمدن ايرانامروزه وجود چنين آثاري بيان. يادگار بماند

.195ابن رسته، ص . 2

.77ابن فقيه همداني، ص . 3

.82-81همان، صص . 4

.91-90همان، صص . 1

.432، ص 1364، دانشگاه تهران، رضا تجدد، چ دوم، تهرانمحمد بن اسحاق ابن نديم، الفهرست، ترجمه و تحقيق محمد . 2
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اين كتيبه در دامنه كوهي قرار دارد كه صخره آن دو طاق مربع . از جمله آثار زردشتي همدان است» تبنابر«كتيبه معروف به 

در زمان تهاجم اسكندر . ها داراي بيست سطر استهريك از طاق. كاري شده استبه طول دو قامت در سطحي پهن كنده

گويي كه ميزان محتواي كتيبه شرحي بود درباره تمجيد و ستايش از راست. خواندندرا مقدوني به ايران، به دستور وي آن

 با توجه به محتواي 1زندگويي كه شيطان است و ستم بر آن دور ميچرخد و مذمت دروغخداوند است و عدالت بر آن مي

گويي و پرهيز از دروغ كه در فرهنگ گويا راست. رسد اين اثر مربوط به دوران پيش از ظهور زردشت باشدكتيبه به نظر مي

با فرض . را محور تعاليم خويش قرار دهداي برخوردار بود زردشت را بر آن داشت تا آنايرانيان باستان از جايگاه ويژه

هاي پيشدادي و هاي منابع زردشتي و مؤلفان مسلمان درباره سلسلهپذيرش اين كتيبه به دوران قبل از ظهور زردشت گزارش

.ي قابل تأمل استكيان

كند كه جالب توجه هاي به جاي مانده از دوران باستان مطالبي ذكر ميابن قفيه همداني به نقل از حكيمان درباره كتيبه

اند و با خردي از آن هم برتر، نيروشان چنين يافتم كه مردمان پيش از ما درشت پيكرتر بوده: يكي از حكيمان گويد«: است

هاشان شان از آن فزون تر بوده است، عمرشان درازتر بوده است و در ساية عمر دراز تجربه كار آزمودگيتر بوده است وفزون

اين بود كه ديندارشان در كار دين از نظر علم و عمل از ما بيشتر بود و دنيادارشان نيز چنين يافتم كه آنان . دارتردر كار دامنه

ند، از اين رو، ما را در هر علمي كه براي دنيا يا آخرت آموخته بودند شريك خواستدانايي و فضل را تنها براي خويش نمي

جا اين را مهم شمردند كه اگر يكي از هاي جاويدان به جاي گذاشتند و تا بدانها و نوشتهبه همين مقصود كتاب. ساختند

ير آن نبودند، حكمت خود را بر سنگي شد و او در شهري بود كه مردم اهل و پذايشان را دري از حكمت و دانايي گشوده مي

هاي پاينده از ها و نوشتهاين بود كه كتاب. چون دريغ داشت كه از ميان برود و به دست آيندگان نرسد. نگاشتسخت مي

باره، چون كردار پدري مشفق بود دربارة فرزندي مهربان، اين دانايان آهنگ كردار آنان در اين. دانش خويش نوشتند

تر و از دسترس كردند كه اين چنين جاها، براي پايدار ماندن در سراسر روزگار مناسبرآوازه و شناخته ميهاي پجاي

كه بر قبه عمدان و بر عمود مارد و بر ركن مشقر و بر ابلق فرد چنان. دادندها جاي ميها را در آنفرسودگي دوتر است و نوشته

2.اندهاي برجاب هشته در دروازة قيروان و بر صخرة تبنابر همدان كتيبهو بر مسأله نيل مصر و بر در كليسا رها و بر

به نوشته مؤلفان مسلمان اين شير طلسم سرما بود و به دستور قباد توسط بليناس . شير همدان ديگر آثار باستاني منطقه است

اين فرمان موجب شد تا . داد منتقل كنندمكتفي باهللا خليفه عباسي دستور داد تا شير را به بغ. رومي صاحب طلسمات ساخته شد

.73-72ابن فقيه همداني، صص . 3

.75-74همان، صص . 1
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اما مكتفي و . مردم همدان براي حفظ شير به تكاپو بيافتند و مبلغ گزارفي را پيشنهاد دادند تا خليفه از انتقال آن خودداري نمايد

الت حملاي مشكنهايتاً والي همدان پس از مشورت با يكي از حكيمان، طي نامه. وزيرش برخواسته خويش اصرار داشتند

بسا والي همدان به خليفه وزيرش سرانجام متوكل عباسي را متذكر  چه1.ونقل و هزينه انتقال شير به بغداد را به وزير يادآور شد

رغم هشدار زردشتيان، اقدام به قطع و انتقال سرو مقدس زردشتيان در نيشابور كرد اما قبل از رسيدن شد كه وي علي

. بدين ترتيب طلسم شهر همدان در زادگاه خود ماندگار شد2.توكل كشته شدهاي سرو به بغداد، مچوب

او نيز به سبب بروز مشكالتي، در اجراي . براساس گزارشي مرداويج زياري هم قصد داشت شير را به ري منتقل كند

3.تصميم خود عاجر ماند

هيچ . هاي قصر دزدان نيستانگيزتر از ستونني شگفتهيچ ستو«: نويسدجاي مانده از عهد باستان ميفقيه درباره آثار بهابن

انگيزتر از طاق شبديز و هيچ بناي از خشت و گل خوش منظرتر از نميور ـ روستايي در اصفهان ــ نيست و در اين بنا طاقي دل

4».انگيز استتصويرها و اخبار و پندهاي شگفت

رغم اشارة مؤلف به آثار يادشده او در توصيف اوضاع علي. ستنكته قابل توجه در گزارش مذكور، بنا نميور در اصفهان ا

نويسان بدان اشاره اين درحالي است كه وي از طاقي در همدان ياد كرد كه ديگر جغرافي. اصفهان گزارشي از آن نداده است

 اختصاص داده بود كه ابن رسته به لحاظ اصفهاني بودن، مطالب زيادي از كتاب خويش را به اين شهرجالب اين. نداشتند

. نشيني را شرح داده بود كه نويسندگان از آن گزارش نكردندكه از مناطق زردشتدرحالي. ذكري از ساختمان نميور نكرد

اي  در شرق ايران، آتشكده5گويا اين بنا مانند نوبهار. دار منابع درباره ساختمان نميور سؤال برانگيز استظاهراً سكوت معني

جا را در آن) حج(غرب كشور بوده كه زردشتيان نواحي غرب ايران در زمان فرمانروايي ساسانيان مراسم ساالنه بسيار مهم در 

بسا چنين بنايي از عوامل چه.. بخشيد بودن ساختمان نميور را قوت ميمصالح به كار رفته در آن ظن آتشكده. كردندبرگزار مي

.73-72همان، صص . 2

.283-282تا، صص جا، اسالميه، بيابوالحسن علي بن زيد بيهقي، تصحيح و تعليقات احمد بهمنيار، چ دوم، بي. 1

.73ابن فقيه همداني،ص . 2

.102 ص همان،. 3

: به نوشته فردوسي. در منابع به آتشكده بودن نوبهار و مجوسي بودن برامكه به عنوان متولي نوبهار تصريح شده است. 4

كه يزدان پرستان در آن روزگاربه بلخ كزين شد بدان نوبهار

كــه كعبه را تــازيان اين زمــانمرآن خانه را داشتندي چنان

)251، ص 1؛ مقدمه ابن خلدون، ج3ريخ برامكه، ص ، تا254فردوسي، ص (
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زدن به جامعه به همين دليل والي از واليان اموي و عباسي براي ضربه. جدادي بودعمده وفاداري بسياري از ايرانيان به كيش ا

مبني بر قتل عام ) والي معاويه بر فارس(ابي  زيادبنشود با تصميماين حركت را مي. زردشتي اقدام به تخريب و نابودي آن كرد

 همچنين اقدام 2ه فردجان به دست برون تركي، و نيز ويران كردن آتشكد1جاهاي آنزردشتيان سيستان و تخريب آتشكده

. مقايسه كرد3يحيي برمكي در خراب نمودن نوبهاربنفضل

مراكز مركزي
اصفهان
اي در بررسي شود كه جايگاه ويژههاي گوناگون مؤلفان مسلمان از حيات اجتماعي زردشتيان اصفهان باعث ميتوصيف

اصفهان » لنجان«از ناحيه » مهرين«به روايت ابن حوقل در روستاي . ص داده شودمراكز زردشتي در ايران به اين منطقه اختصا

جا گذاشتند كه گر در آناي است كه آتش آن ازلي و قديمي است و خادمان و نگهبانان بسيار تواناي آتشكدهبر باالي قلعه

شوند توسط  گذشت زمان و كهنه شدن بهتر ميها كه باگيرند و طبق اعتقاد زردشتيان، آنها را از مردم ميها آشاميدنيآن

اي به دستور كيكاوس بر سر قلعه«:  مؤلف االعالق النفيسه آورده است4.شودخادمان آتشكده مذكور به مردم فروخته مي

اسفنديار سوخت متصل به روستاي جي ساخته شد كه در زمان بهمن بن» ماربين«رود، در روستاي كوهي مشرف بر دره زرين

آتش اين آتشكده تا زمان ابن رسته » .اي بنا كردبعد از مدتي وي قلعه را دوباره ساخت و در آن آتشكده. ابود گرديدو ن

كند كه به گفته وي از اي ياد مياصفهان از قلعه» ماربين« ابن خردادبه نيز هنگام سخن گفتن از روستاي 5.روشن بوده است

خانه معتبري در اصفهان است كه بر باالي كوهيست «: ي مسعودي و به گفته6استاي بناهاي طهمورث بوده و در آن آتشكده

ها را برون جا را آتشكده كرد و بتجا بتاني نيز بود كه ويستاسف پادشاه وقتي مجوس شد آننام دارد، درآن» مارس«و 

 .92، ص1314ــــــــــــــــــــ ، تاريخ سيستان، به تصحيح ملك الشعراء بهار، تهران، خاور، . 1

.525-526ابن فقيه همداني، صص . 2

جا، بنياد  حسين حسيني، تصحيح و تحشيه عبدالحب حسيني، بيابوبكر عبداهللا عمر بن محمد بن داود واعظ بلخي، فضائل بلخ، ترجمه فارسي عبداهللا محمد بن. 3

.37 و 20، ص و ص 1350فرهنگ ايران، 

.109ابن حوقل، ص . 4

.181-180ابن رسته، صص . 5

.19ابن خرداد به، ص . 1
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ن تمام مراكز زردشتي، آتشكدة  در ميا1».اين خانه در سه فرسخي اصفهان است و تاكنون نزد مجوسان محترم است. ريخت

.اندمذكور تنها موردي است كه چهارتن از نويسندگان متفقاً از آن ياد كرده

اين پل را مادر اردشير . رفتشمار ميهاي دنيا بهوجود داشت كه از شگفتي» زادخره«به نوشته قزويني پلي در ايذج به نام 

الدوله ديلمي درهم شكست و تا زمان ركن» المسمي«ست اميري معروف به اين اثر تاريخي به د. بابكان به نام خود ساخت

مؤلف آثارالبالد و . در اين زمان شخصي به نام ابوعبداهللا محمدبن احمد قمي به بازسازي آن پرداخت. متروك باقي مانده بود

ن و سياحان از هر طرف به تماشايش كند و جهان گرداپلي به همان شكوه پيشينه خود، خودنمايي مي«: نويسداخبارالعباد مي

2».آيندمي

ساختمان ساروق در اصفهان از آثار بسيار كهني است كه در قرن چهارم هجري برخي از متون علمي آن به دست مسلمانان 

ر د. هاي محكم و استوار بود و در نزد مردم گذشته مشهور بودبراساس گزارش نويسندگان مسلمان ساروق داراي قلعه. افتاد

ابوالفضل ابن عميد . هاي علمي جاسازي شده در آن پيدا شدبدين سبب كتاب. سال سيصد و پنجاه زيجي از آن ويران گرديد

از ترجمه متوني كه به زبان فارسي باستان بوده . دست آمده را روانه بغداد كرد تا به زبان عربي ترجمه شودشماري از متون به

بيني طوفاني بود كه احتمال دادند علت ساختن اين بنا پيشي.  آن طهمورث پيشدادي استگذارروشن شد كه سازنده و بنيان

آوري و مكتوب بدين سبب طهمورث به منظور حفظ دانش بشري فرمان داد تا تمامي علوم جمع. سراسر زمين را فرا بگيرد

اوردهاي علمي بشر براي آيندگان باقي ها ساختمان ساروق بنا گرديد تا در صورت بروز طوفان دستبراي جاسازي آن. شود

 برخي 4».متون مربوط به علم رياضي و نجوم آن مبناي كار رياضيدانان مسلمان قرار گرفت«:  به نوشتة مؤلف الفهرست3.بماند

انيان و دهنده سابقه علمي اير اين گزارش نه تنها نشان5.از متون ساروق در زمان ابن نديم در نزد شخصي به شيخ ابوسليمان بود

گر تأييد نظرات نويسندگاني است كه از حكومت چهارهزار بلكه بيان. تالش شاهان ايران جهت حراست از دانش بشري است

بندي تاريخ ايران خصوص تقسيمهاي مؤلفان مسلمان و منابع زردشتي در بنابراين،گزارش6.اندساله زردشتيان سخن گفته

.لطوايف و ساسانيان قابل تأمل استباستان به پيشدادي و كياني و ملوك ا

. 589، ص 1ابوالحسن علي بن حسين مسعودي، مروج الذهب، ج. 2

.303القزويني، ص . 3

.439-438 النديم، صص ؛ ابن191ابن رسته، ص . 1

.439-438ابن النديم، صص . 2

.440همان، ص . 3

.82، ص 1367الدين همايي، تهران، نشر ني، محمد غزالي، نصيحه الملوك، به تصحيح استاد عالمه جالل. 4
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هايي از زردشتيان منطقة اصفهان در آستانة ورود معادن نقرة متروكه، از ديگر مناطقي است كه به گفتة ابن رسته گروه

بنا به نوشته وي كارگران اين معادن كه ابن رسته آثار استخراج و . جا به كار و زندگي اشتغال داشتنداسالم به ايران، درآن

جا به چشم ديده است، پس از ورود مسلمانان به ايران و به منظور رهايي از كاوش و آثار زندگي نظير چادر و اتاق را در آن

 دسته از ايرانياني توان اين افراد را در شمار آن بافرض پذيرش چنين دليلي، مي1.اندپراخت جزيه اقدام به ترك منطقه كرده

نظير مهاجرت از طريق هرمز به ( در شهر سكونت گزيدند و يا دست به مهاجرت به مناطق دورتر قرار داد كه يا مسلمان شده و

مخصوص » صغيه برزند«رود در ناحيه آب زاينده«: دان قرن چهارم تصريح كرده است كهابن حوقل، ديگر جغرافي. زدند) هند

بسا گوياي رواج كشاورزي انان بر منطقه اصفهان چههم چهار قرن پس از تسلط مسلم چنين اختصاص، آن2».باشدزردشتيان مي

كه به لحاظ نحوه برخورداري آنان از امكانات رفاهي و اجتماعي و اقتصادي نيز حائز ضمن آن. ميان زردشتيان بوده است

اين منظر، گران و ثروتمندان، اعم از زردشتي و مسلمان، نيز از ، محل سكونت توان»صايك«اشارة وي به ناحية . اهميت است

3.شايان توجه است

در اصفهان تعداد كمي عرب «: هاي مختلف ايران، اصفهان را چنين توصيف كرده استيعقوبي هنگام تشريح قوميت

باشند و با ديگران كنند و بيشتر اهالي آن عجم و از اشراف دهقانان هستند و در روستاي جي مردم كشاورز ميزندگي مي

هاي فرومايه كه اشراف عجم» فريدين«ها و در روستاي كردها و عجم» قامدان«و » ميرين«اهاي ارتباط ندارند و در روست

 در اين گزارش كه بر زردشت ماندن اكثريت سكنة اصفهان تا 4».كنندگويند زندگي ميمي» ليب«هاي اصفهان آنان را عجم

كردهاي . شد كه به تازه مسلمانان اطالق مي5)عرب شده(قرن سوم هجري، تصريح شده، از اصطالحي سخن به ميان آمده 

مورد اشاره نيز احتماالً از بازماندگان جنگجويان كرد فارس هستند كه پس از سركوب توسط مسلمانان، از فارس آواره 

6.گرديد

صفهان بنا به روايت وي در ميان مغان ا. گرديزي از ديگر مورخاني است كه به احوال زردشتيان اصفهان توجه نشان داده

. شودكه در روزي خاص توأم با جشن و سرور، برگزار شده و از اعيادشان محسوب مي» آب ريزگان«سنتي است موسوم به 

.184ابن رسته، ص . 5

.109ابن حوقل، ص . 6

.110همان، ص . 7

.د به بع44احمد بن ابي يعقوب، البلدان، ص . 1

.130، ص 1988. / ق.  هـ1408، لبنان، بيروت، دارالكتب علميه، 4أبي جعفر محمد بن جرير طبري، تاريخ الطبري، ج . 2

.168ابن البلخي، پيشين، ص . 3
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رسد بارش باران پس از خشكسالي طوالني سبب برگزاري جشن نظر مي به1.اين سنت تا زمان گرديزي به قوت خود باقي بود

 زمان فيروزبن يزدگرد بهرام پس از هفت سال كه باران نيامد به آبان روز از در«: نويسدابن فقيه همداني مي. مذكور شد

اين كار تا امروز . ماه باران آمد، مردم از اين شادماني كه پس از روزگاري دراز باران بيايد بر يكديگر آب پاشيدندفروردين

شد كه ن ديگري توسط زردشتيان برگزار مي جش2».چونان آييني در ماه و اصفهان و دينور و آن اطراف برجاي مانده است

.دهدهايي را نشان مي شباهت3سوري موسوم است،امروزه به چهارشنبه

آنان روزهاي . دربارة يكي از رسوم زردشتيان قم و اصفهان چنين آورده است) در قرن چهارم و پنجم(ابوريحان بيروني 

اند كه با بازار زردشتيان در شهرهاي هاي مذكور بازارهايي داشتههدوم بهمن، پنجم اسفند و نوروز را جشن گرفته و در ما

گر فعاليت اقتصادي  اشاره بيروني به وجود بازارهايي متعدد زردشتيان در شهرهاي مختلف ايران بيان4.مختلف فرق داشت

نشين، وجود داشته كه نويسان مسلمان، در يك منزلي قم روستايي زردشتيبه نوشتة جغرافي. باشدچشمگير زردشتيان مي

ويژه سنن  چنين عدم ارتباطي پيش از هرچيز، در حفظ آداب و سنن ساكنان آن به5.اندساكنين آن با ديگران ارتباطي نداشته

اي كهن آتشكده» فردجان«نام اي بهقريه» فراهان«در روستاي «: به نوشتة مؤلف مختصرالبلدان. سزايي داشته استديني، تأثير به

 توسط 282اند اين آتشكده در سال غلو كرده) آتش جمشيد(ه زردشتيان درباره آتش آن نظير آتش آذرخره است ك

 يعقوبي تصريح كرده است كه در قم و 6».را خاموش كرد و آتشدان را به قم بردآتـش آن. تركي امير قم ويران شدبرون

ها است و در شهري عجماطـراف آن هزار گذر وجود دارد و در درون شهر دژي قديمي برا

.دهدهاي قديمي چه كساني هستند توضيحي نمي اما وي در اين باره كه عجم7. سكونت دارند∗هاي قديميعجم» كمندان «

.527-526، صص 1373ابوسعيد عبدالحي بن ضحاك ابن محمود گرديزي، تاريخ گرديزي، به تصحيح و تحشيه عبدالحي حبيبي، چاپ اول، دنياي كتاب، . 4

.101 فقيه همداني، ص 5ابن. 5

.526-525همان، صص . 6

.357 و 355، ص و ص، 1363ابوريحان بيروني، آثار الباقيه، ترجمه اكبر دانا سرشت، چاپ سوم، تهران، اميركبير، . 1

؛ ابوالقاسم بن احمد 143؛ ابن حوقل، ص 725 و 721 و509، ص و ص  و ص 2؛ ابو عبداهللا محمد بن احمد مقدسي، ج186ابو اسحق ابراهيم اصطخري، ص . 2

.156، ص 1368جيهاني، اشكال العالم، علي بن السالم كاتب با مقدمه و تعليقات فيروز منصوري، چاپ اول، آستان قدس رضوي، 

.76-75ابن فقيه همداني،  صص . 3

توان شخصي را از ايشان پيدا كرد كه به گفته زردشت معتقد نباشد و بنا بر رأي ديگر مياند و امروزه نهايي را گويند كه پيش از زردشت بودهمجوس اقدمين آن* 

اي از امور را در كيش خود ذكر اند و زردشتيان پارهاند كه زردشت بوده و به رأي ديگر زردشت از قومي بود كه مذهب مهر داشتهمجوس اقدمين از همين قوم

).508ابوريحان بيروني، آثار الباقيه، ص (نيه گرفته شده كنند كه از مذهب مهر و قدماي حرامي

. به بعد44احمد بن ابي يعقوب، البلدان، ص . 4
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اشارات مذكور توأم با روايات تاريخي مربوط به مقاومت زردشتيان ساكن قم، با سكونت مسلمانان در اين منطقه، حاكي از 

.اين منطقه تا قرن چهارم هجري استغلبه آيين زردشت در 

نيز در . انداز ديگر نواحي مركزي است كه به گفته يعقوبي ساكنان آن عرب و عجم بوده) كمره(ماسبندان و صيمره 

1.آوردنداند كه برخي آنان را از بازماندگان و نوادگان انوشيروان به شمار ميروستاي اردستان، اشرافي از دهقانان ساكن بوده

كه مقرون به صحت باشد يا خير، حاكي از تداوم پايگاه اجتماعي دهقانان و نيز خاندان ساساني در ين انتسابي اعم از آنچن

.رغم گذشت حدود سيصد سال از سلطة سياسي مسلمانان بر ايران استميان زردشتيان علي

يزد
وقتي به حكومت . يرد آتشكده بسيار بزرگي بسازدقباد نذر كرد كه اگر پادشاهي را به دست گ«: به گفتة مؤلف تاريخ يزد

جا درخت كاشت و رودخانه جاري نمود و بر اي با شكوه در ميبد يزد ساخت و روستايي بنا كرد و در آنرسيد آتشكده

روستاي مذكور هفتاد درب نهاد و دستور داد آتش از آتشكده فارس، بلخ، غزنين، تيسفون، آذربايجان، سند و نساء براي 

اي اين آتشكده براي زردشتيان مانند كعبه براي مسلمانان است وي عالوه بر ساختن روستاي مذكور قريه. تشكده ميبد بياورندآ

2.فهرج و هرافت را نيز بنا كرد

ذكر آتشكدة ميبد به عنوان كعبه زردشتيان، يادآور مراسم ساالنة حج زردشتيان است كه در دوران ساساني در بلخ و در 

بعدها منابع اسالمي از . شد و با سقوط سلسلة ساساني و تسلط سياسي مسلمانان، متوقف شد نوبهار اين شهر، برگزار ميآتشكدة

 اين روايات كه 3.اندبرگزاري چنين مراسمي در مناطق ديگري چون مدائن، بخارا، آخُرين، فارس، سيستان و اصفهان خبر داده

ي است در عين حال گوياي تالش رهبران مذهبي و موبدان زردشتي براي صيانت گوياي تداوم سنت مذكور، طي قرون اسالم

هاي ديگري جايگاه ويژه مذكور را به بدين ترتيب به جاي آتشكده از اهميت افتاده نوبهار، آتشكده. از آيين زردشت است

.خود اختصاص داد

هاي ايران به جز سه  مزدك آتش تمام آتشكدهقباد به تحريك«: آتشكدة ميبد در عين حال واجد اهميت ديگري نيز بود

هاي خاموش شده، ديگر بار، آتشكده» آتشكده اوليه را خاموش كرد اما پس از قتل مزدك و بازگشت قباد به سرير سلطنت

.51احمد بن يعقوبي، البلدان، ص .  1

.14، ص 1331جعفر بن محمد بن حسن جعفري، تاريخ يزد، به كوشش ايرج افشار، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، . 2

.217ابن رسته، ص . 3
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) خلع از سلطنت( نذر قباد براي احداث آتشكدة ميبد، ظاهراً در چنين شرايطي 1.هاي اوليه، روشن شدوسيلة آتش آتشكدهبه

.صورت گرفته بود

 خردادماه هر سال در پيران گاهان شهرهاي استان يزد برگزار شده و زردشتيان بسياري از 29 تا 24امروزه حج زردشتيان از 

در اين ارتباط، مراسمي كه در ناحيه پيرسبز يكي از پيران گاهان معروف . كنندنقاط مختلف ايران و جهان در آن شركت مي

2.اي برخوردار استشود، از اهميت ويژهت كيلومتري اردكان، برگزار مياستان، واقع در شص

مراكز شرقي
سيستان

تا (رغم اندك بودن روايت مربوط به وجود آثار و مراكز زردشتي در ناحيه سيستان، حضور طوالني و فعال خوارج علي

ة مذكور تا چند قرن پس از اسالم صحه در اين ناحيه، بر غلبه كيش زردشت در ميان ساكنان منطق) قرن چهارم هجري

.گذاردمي

به (اي در سيستان ترين روايت در اين خصوص، از آن مقدسي است كه از احداث پل بسيار بزرگي بر روي رودخانهكهن

 چنين گزارشي، در عين حال، گوياي مشاركت زردشتيان 3.توسط يك ايراني زردشتي، ياد كرده است) احتمال زياد، هيرمند

هرچند كه بخشي از روايت مقدسي، وجود هماهنگي قابل قبول ميان زردشتيان و مسلمانان را . المنفعه استهاي عام فعاليتدر

سازندة زردشتي نام خود را بر روي پل حك كرد اما مدت زمان بعد امير مسلمان منطقه بر «: كنددر اين زمينه، خدشه وارد مي

باني پل وقتي آگاه شد، به روايتي مسلمان شد و بنا به روايتي ديگر خود را به رودخانه . دآن شد تا نام خود را جايگزين آن كن

4».افكند

ترين آتشكدة زردشتيان از جمله مراكز زردشتي ياد شده در سيستان است، ياقوت حموي آن را بزرگ» كركويه«آتشكدة 

5.شدم شده بودند، به طور مرتب روشن نگاه داشته ميداند، آتش اين آتشكده توسط خادماني كه براي همين كار استخدامي

مصاحبه نگارنده با موبد رستم شهزادي. 1

مصاحبه نگارنده با موبد دينيار شهزادي. 2

.483-482، صص 2ابو عبداهللا محمد بن احمد مقدسي، ج. 3

.483-482همان، صص . 4

.247-246 القزويني، صص ؛ امام زكريا بن محمد بن محمود515، ص 4الدين ابي عبداهللا ياقوت بن عبداهللا الحموي الرومي البغدادي، جشهاب. 1
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قزويني از وجود دو قبه بزرگ در يكي از شهرهاي سيستان ياد كرده كه به زعم مردم ناحيه، قدمت آن به زمان رستم 

ي بر آن قزوين. ها، دو شاخ، مانند شاخ گاو قرار داشت كه به جانب يكديگر متمايل بودندبر باالي اين قبه. رسيده استمي

هاي ياد شده آتشكده، خاص يكي از پادشاهان و امراي اين منطقه بود، چه در زمان مؤلف نيز آتش آن همچنان است كه قبه

گيرد اما با شيوة معمول مؤلفان چه ياقوت آورده جزئيات بيشتري را در بر مي روايت قزويني اگرچه نسبت به آن1.روشن بود

اند، تفاوت ط به ابنيه و يا حوادث مرتبط با زردشتيان، به ميزان بسيار زيادي، خودداري ورزيدهمسلمان كه از ذكر جزئيات مربو

نخست . تواند معلول دو علت جداگانه اما مرتبط با يكديگر باشددهد، چنين شيوة بيش از هر چيز ميچنداني نشان نمي

مكيشانشان به مراكز مقدس يا اجتماعات زردشتي خودداري زردشتيان از ارائه اطالعات دقيق و ممانعت از ورود غير ه

حال، با اتكا به توجهي نويسندگان مسلمان به موارد ياد شده با اينو ديگر بي) اي نيز چنين استكه امروزه تا اندازههمچنان(

.رسدتر و مؤثرتر به نظر ميچند دليل نقش عامل دوم، پررنگ

.هاي اجتماعين ناحية فارس و عدم وجود محدوديتنويسان به آزادي زردشتيااشاره جغرافي) 1

ها و بزرگان زردشتي مانند موبدان و دهقانان با مسلمانان در امور مختلف به ويژه دادن همكاري برخي از شخصيت) 2

ودي از اطالعات علمي و فرهنگي ايران باستان به نويسندگان مسلمان كه برخي از مؤلفان مذكور مانند ابوريحان بيروني و مسع

.اندآن ياد كرده

نويسان چون مقدسي، درخصوص تعداد زردشتيان نواحي مختلف اي آمار و ارقام ارائه شده توسط جغرافيوجود پاره) 3

.ايران و يا اطالعات ارائه شده توسط يعقوبي پيرامون نواحي سكونت مشترك اعراب و عجم

نظير مراسم ساالنه در ناحيه ( حاضر، به استثناي چند مورد آزادي حضور غيرزردشتيان در مراسم گوناگون در عصر) 4

رسد نظير چنين محدوديتي نظر ميبه. كه محدوديت اخير چه بسا به منظور ممانعت از بروز مشكالت احتمالي باشد) چكچك

.شده استدادند، اعمال نميدر قرون نخستين اسالمي كه زردشتيان هنوز اكثريت جامعه ايران تشكيل مي

قزويني همچنين به وجود مسهايي اشاره كرده است كه زردشت را نسوزانده بود و زردشتيان سيستان آن را به عنوان تبرك 

2.كردندنگهداري مي

.247-246القزويني، صص . 2

.245همان، ص . 1
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مراكز شمالي
خراسان

ترين پايگاه گسترش اسالم به نواحي شرق،  قلمروي شرقي اسالم و عمده1خراسان بزرگ طي قرون متوالي به عنوان ثغر

در مقايسه با ساير نواحي (شده چه كه بدان معروف ميه از توجه ويژة مؤلفان مسلمان برخوردار بوده و از تمامي آنهموار

.اندبا تفصيل به مراتب بيشتري ياد كرده) ايران

هاي مختلف زردشتي در خراسان و همزيستي آنان با مسلمانان، براي مدت روايات منابع اسالمي حاكي از حضور فرقه

هاي مختلف زردشتي، مقدسي، در قرن چهارم، تصريح كرده كه در خراسان زردشتيان از پيروان فرقه. اني طوالني استزم

2.سكونت دارند

مؤلف حدودالعالم از . بلخ به عنوان يكي از شهرهاي مهم خراسان، مركز و پايتخت كيانيان، مسقط رأس دين زردشت است

قوش پادشاهان گزارش كرده است كه در قرن چهارم هجري محل سكونت بازرگانان آثار و بقاياي ويران شده نوبهار و ن

3.هندي و باركده آنان بود

قهندژ استوار است كه در آن زردشتيان سكونت دارند و به، ) بركد يز(در كنار رود مرو بركه «: به گفتة مولف حدود العالم

اش به اواخر  پيروان اين فرقه كه سابقة تاريخي5.ه آفريديان اشاره دارد ابن النديم هم به شمار زياد ب4».به آفريديان معروفند

ها رفت و روزي باز خواهد گشت و گشت بر آن بودند كه به آفريد به آسمانطلب به آفريد باز ميعهد اموي و جنبش اصالح

ها و محدوديت.) ق. هـ7 تا 4 قرون بين(كه حتي در عصر مؤلف حدود العالم  قابل توجه، آن6.از دشمنان انتقام خواهد گرفت

مخاطرات اجتماعي سياسي كه به آفريديان از همان ابتدا، هم از جانب زردشتيان و هم مسلمانان، با آن مواجه بودند، تغيير 

.چنداني نيافته و آنان ناچار به سكونت در قالع مستحكم و دور از دسترس بودند

زيستند كه اين امر پيش از هر چيز ناشي از عدم سكونت اعراب مسلمان اها ميساكنان غيرمسلمان خراسان عمدتاً در روست

و » رختجب«مؤلف حدود العالم از روستاهايي نام برده است كه تماماً تعلق به زردشتيان داشت قراي . در نواحي روستايي بود

.كردجا با دشمنان نبرد ميشد كه سپاه اسالم در آناي را شامل ميدر قرون اوليه ثغر منطقه. 2

.474 و 47، ص و ص 2ابو عبداهللا محمد بن احمد مقدسي، ج. 3

.99ــــــــــــــــــ ، حدود العالم، ص . 1

.94مان، ص ه. 2

.615ابن النديم، ص . 3

. 315-314؛ ابوريحان بيروني، آثار الباقيه، صص 267ابوسعيد عبد الحي، بن ضحاك ابن محمود گرديزي، ص . 4
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هاي ده«: عين حال به گفته همين مؤلف در 1»موقان«و نيز روستاهاي اطراف شهر » او وفان«، از ناحيه )اشكاش(بيكاشيم «

 مقدسي نيز از روستايي 2».جا مسيحيان، صائبيان و زردشتيان سكونت دارندبكتگين شامل پنج ده سغديان است كه در آن

3.خراسان ياد كرده است» ايشين«نشين در يك منزلي ناحيه زردشتي

ود، به دليل عدم وجود ارتباطات گسترده و درخور توجه با روستاهايي كه بدين ترتيب در انحصار زردشتيان باقي مانده ب

هرچند كه اين روند بعدها، با . گشتنشين، در حفظ آداب و رسوم و آيين زردشتي، بسيار مؤثر واقع ميمناطق مسلمان

.گسترش آيين اسالم در ميان ايرانيان، رو به افول نهاد

نيشابور
اند آتش زردشت در نيشابور هاي بزرگ كه مجوس درباره آن غلو كرده آتشبه گفتة مولف كتاب مختصر البلدان يكي از

منتقل شده است، چه، به گفته ... »مدائن«و » آخُرين«هاي مهم ايران نظير  ظاهراً آتش مذكور به آتشكده4.جا شدبود كه جابه

 مراسم ساالنه، زردشتيان از نواحي دور هاي مذكور از اعتبار بسياري برخوردار بوده و براي انجامنويسان، آتشكدهجغرافي

5.آمدندجا ميدست به آن

نيشابور به دليل وجود دو درخت سرو در اين دو روستا، كه كاشت آن را به » كشمر طرْييت«و » فريومد«دو روستاي 

ييت، كه در عهد ابن فندق دربارة سرو كشمير طر. نزد زردشتيان منطقه داراي اهميت بسياري بود. دادندگشتاسب نسبت مي

كه در كتب ساق اين درخت چنان«: انگيز آوردهمتوكل عباسي و به دستور وي، قطع شد، توصيفاتي شنيدني و شگفت

هزار گوسفند قرار بوده است و در سايه آن درخت زيادت از ده) گيريوسيله اندازه(اند مساحت بيست و هفت تازيانه آورده

جا آرام گرفتندي و چندان مرغ گوناگون بر و گوسپند و شبان نبودي، وحوش و سباع آنگرفتني، هر وقتي كه آدمي نبودي 

اي بود  قداست اين درخت نزد زردشتيان به گونه6.ها مأوي داشتند كه اعداد ايشان كسي در ضبط حساب نتواند كردآن شاخه

: ند و پرداخت مبلغ هنگفتي را متقبل شدنداش، تالش بسياري به خرج دادكه براي منصرف ساختن خليفه از تصميم عجوالنه

را داشت به عامل نيشابور، خواجه ابوالطيب و اميرطاهربن عبداهللا بن طاهرنامه » جعفريه«هنگامي كه متوكل قصد ساختن شهر «

.125 و 121 و 77ـــــــــــــــــــ ، حدود العالم، صفحات، . 5

77همان، ص . 6

.509، ص 2ابو عبداهللا محمد بن احمد مقدسي، ج. 7

.76ابن فقيه همداني، ص . 1

.194ابن رسته، ص . 2

.283-282ابوالحسن علي بن زيد بيهقي، صص . 3
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هزار نوشت كه آن درخت را ببرند و به بغداد بفرستند سپس گبركان جمله جمع شدند و خواجه ابوالطيب را گفتند ما پنجاه 

اند تا چه هزار سال زيادت است تا اين درخت كشته. دينار نيشابوري خزانه خليفه را خدمت كنيم تا از بريدن درخت درگذرد

هزار و چهارصد و پنجاه سال بود و گفتند كه قلع و قطع اين مبارك نيابد و بدين انتفاع دست )  هجري232سال (بدين وقت 

چون بوفتاد در آن «: بيني و هشدار زردشتيان خيلي زود به حقيقت پيوستپيش» .ه نشدندهد كه درخواست زردشتيان پذيرفت

كه آسمان پوشيده چندان. حدود زمين بلرزيد و كاريزها و بناهاي بسياري خلل كرد و نماز شام انواع و اصناف مرغان بيامدند

 از آن تعجب كردند و گوسپندان كه در ظالل كردند و بر وجهي كه مردمانگشت و به انواع اصوات خويش نوحه و زاري مي

پانصد هزار درهم صرف افتاد در وجوه آن تا اصل آن درخت از كشمر به . آن آرام گرفتندي همچنان ناله و زاري آغاز كردند

ن ها و فروع آن بر هزار و سيصد اشتر نهادند، آن روز كه به يك منزلي جعفريه رسيد آن شب غالماجعفريه بردند و شاخه

كه همه كساني كه در بريدن متوكل را بكشتند و آن اصل سرو نديد و از آن برخورداري نيافت و از حوادث عجيب اين

1.درخت نقش داشتند از بين رفتند

كه از ميان آنبن خوارزمشاه سوزانده شد، دوام آورد، بيكه به دستور امير ينالتكين. ق. هـ537سرو فريومد، اما، تا سال 

2.زيست، شاهدي بر اين مدعاستسكوت ابن فندق كه در همين عصر مي. اكنش خاصي را برانگيزدرفتنش و

قرن (درواقع واكنش صورت گرفته در قبال سرو كشمر طرييت، معلول غلبه كيش زردشت در خراسان و به ويژه نيشابور 

 ششم به نفع مسلمين تغيير يافته بود، چه  اما اين نسبت در قرن3.اي از عرب و عجم بودندبود كه ساكنان آن آميزه) سوم

حاكي از مسلمان بودن اكثريت ) حداقل به استناد گزارش ابن فندق(اهميت تلقي كردن حادثه سوزاندن سرو فريومد بي

.است. ق. ساكنين منطقه در قرن ششم هـ

سمرقند
سياست اسكان اعراب مسلمان در اين شهر، هاي مكرر و متوالي اهالي سمرقند عليه مسلمانان، فاتحين را به اجراي شورش

هاي ابن قتيبه سردار معروف مسلمان در اين تالش. به منظور مهار عصيان سمرقنديان و گسترش اسالم در ميان آنان واداشت

همه بخشي از اهالي سمرقند تا ساليان دراز پس از فتح اين شهر توسط مسلمانان، با اين. زمينه داراي معروفيت خاص است

اي در زير آن در سمرقند بازاري بنام سرطاق وجود دارد كه رودخانه«: به گفته استخري. همچنان بر كيش زردشت باقي ماندند

.282-281همان، صص . 1

.282همان، ص . 2

. به بعد51احمد بن ابي يعقوب، البلدان، ص . 3
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اند كه توسط زردشتيان در طول هاي زيادي براي حفظ جوي وقف كردهدكان. باشدجاري است و آبادترين منطقه شهر مي

 اين كشاورزان زردشتي، سنت حراست از 1». از پرداخت جزيه معاف بودندشود و زردشتيان محافظ نهرداري ميسال نگه

ياقوت حموي كه چند قرن پس از . رودخانه را كه در تأمين معاش منطقه نقش اساسي داشتند طي قرون متوالي حفظ كردند

 كشتزار غالت بود در شهر سمرقند كنار رودي«: گذاردزيست، تصوير مشابهي از اين كشاورزان پيش روي مياستخري مي

اي زردشتي مأمور نگهباني از رودخانه در زمستان و تابستان بودند عده. كردند، بودوقف مردمي كه در اطراف رود زندگي مي

2».و اين كار براي آنان واجب بود

بخارا
صادره از سوي قتيبه (ني بود ها، فرماشكنينتيجة اين پيمان. رغم صلح با مسلمانان، چندين بار پيمان شكستندمردم بخارا علي

اين فرمان، بر آن دسته . هايشان به مسلمانان شدندكه بر اساس آن مردم شهر موظف به واگذاري نيمي از خانه) والي اموي شهر

از . ثروتمندي كه حاضر به زندگي در كنار مسلمانان نبودند، گران آمد) به گفته نرشخي مغان و بزرگان بخارا(از زردشتيان 

هاي چند كه آثار اين شهر تا هفتصد منزل مسكوني و آتشكده. رو در خارج از شهر بخارا شهري مختص خود بنا كردنداين

اي كه  سايرين، اما، يا توانايي مالي براي برپايي مسكن جديد را نداشتند و يا از پايگاه طبقاتي برجسته3.زمان نرشخي باقي بود

درواقع، سياست اسكان مسلمانان به منظور پيشگيري از عصيان و . ن شود برخوردار نبودندمانع اقدامات پيشگيرانه والي مسلما

بخش نبود، پس از گذشت دو حال نتيجه رضايتمرتد شدن اهالي بخارا و گسترش اسالم در ميان آنان به اجرا درآمد با اين

حضور زردشتيان در . دادندا اهل ذمه تشكيل ميدهه و در زمان امارت اسد بن عبداهللا قسري، هنوز اكثريت اهالي بخارا، ر

در ) بدون ذكر جزئيات آن(بخارا حتي تا روزگار ابوريحان بيروني و نيز مشهودات وي از برگزاري مراسم زردشتي 

گرتعداد قابل توجه زردشتيان در بخارا در  اين گزارش در عين حال بيان4.هاي اين شهر در طول سال خبر داده استآتشكده

زگار ابوريحان است، چه شيوة رايج مسلمانان آن بود كه اماكن مذهبي اهل ذمه را جز به تعداد مورد نياز باقي نگذاشته و رو

.247ابو اسحق ابراهيم اصطخري، ص . 1

. 380، ص 4ي البغدادي، جشهاب الدين ابي عبداهللا ياقوت بن عبداهللا الحموي الروم. 2

.43-42ابوبكر محمد بن جعفر النرشخي، صص . 3

.362ابوريحان بيروني، آثار الباقيه، ص . 1
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 سمعاني نيز از مسلمان شدن يك شخص زردشتي به نام الماخي و 1.نمودندبقيه را يا تبديل به مسجد كرده و يا ويران مي

2. استساختن مسجدي توسط وي در بخارا خبر داده

هرات
محتمل آن است كه . اندمؤلفان مسلمان از نحوة فتح اين شهر و واكنش اهالي آن در برابر مسلمانان، اطالعاتي ارائه نكرده

پس از گسترش اسالم و تسلط سياسي مسلمانان بر منطقة دهقانان و مرزبانان هرات با اتعقاد قرارداد صلح با مسلمانان متمايل 

تمالي بيشتر از آن روست كه برخالف سمرقند، بلخ وبخارا، از عصيان مردم هرات ذكري به ميان نيامده چنين اح. شده باشند

.است

درخصوص آثار و ابنيه زردشتي نيز، اطالعات موجود، منحصر به روايتي از ابن حوقل و استخري است كه از وجود 

3.اندهبر سر كوه هيزم گاه هرات خبر داد» سرشك«اي آباد به نام آتشكده

به جز نواحي ياد شده، از وضعيت زردشتيان و آيين زردشت در ساير نقاط خراسان، مقارن با ورود مسلمانان، اطالعات قابل 

توجهي در دست نيست؛ با اين همه اشارات گاه و بيگاه و پراكنده مؤلفان مسلمان، حاكي از غلبه، آيين زردشت در خراسان، 

مردم هرات اشرافي از . كننددر سرخس مردمي به هم آميخته زندگي مي«:  به گفته يعقوبي.در طي قرون اولية اسالمي است

ساكنان پوشنگ به . اهالي مرو اشرافي از دهقانان عجم هستند و نيز قومي از عرب سكونت دارند. عجم و قومي از عرب هستند

اشند و بيشتر اهالي طوس عجم هستند و مردم بباشند و مردم شهر بست عجم ميهم آميخته از عجم و عرب و عرب اندك مي

بيشتر اهالي ماوراء النهر » القصد و االم«نيز بنا به روايت مؤلف . 4قومس نيز عجم و در نيشابور عرب و عجم سكونت دارند

5.اندپرست و مجوسي بودهويژه در شهرهاي فرغانه، اشروسنه و چاچ آتشبه

طبرستان
صرف نيروهاي خالفت درنيامد و اين خود، عاملي جهت پناه آوردن بخشي از مخالفان طبرستان تا قرن سوم هجري به ت

.گيري از حمايت مردمي ناحيه شدجا و بهرهبه آن) علويان(خالفت 

.146؛ حسن بن محمد بن حسن قمي، ص 256قاضي أبي يوسف يعقوب بن ابراهيم، ص . 2

.159م، ص /1988. ق.  هـ1408 عمر البارودي، الطبعه االولي، دارالجنان، ، تقديم و تعليق عبداهللا5أبي عبدالكريم بن منصور التميمي السمعاني، األنساب، ج. 3

.173؛ ابن حوقل، ص 279ابو اسحق ابراهيم اصطخري، ص . 4

. به بعد52احمد بن ابي يعقوب، البلدان، ص . 1

.36شيخ ابي عمر يوسف بن عبدالبرالتمري القرطبي، ص . 2
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اطالعي مؤلفان مسلمان از وضعيت آيين ترين عامل كمعدم دسترسي مسلمانان در دو قرن اول هجري به طبرستان، عمده

به نوشتة . اندواقع در بهشهر كنوني ياد كرده» كوسان« شده در اين ناحيه است، منابع محلي از آتشكده زردشت طي زمان ياد

اسپهبد طبرستان بعد از شكست يزدگرد در جنگ نهاوند و آمدن شاه به ري از شاه اجازه گرفت و به طبرستان » باو«منابع محلي 

او بعد از شنيدن مرگ شاه در آتشكده مذكور معتكف . لحق شودرفته تا بعد از زيارت آتشكده جدش كيوش به يزدگرد م

كه باو به شرط اين. كه مردم طبرستان براي مقابله با مسلمانان سراغ وي رفته تا او را به پادشاهي انتخاب نمايندشده بود تا زماني

 با توجه به 1.و قدرت را به دست گرفتمردان و زنان پيمان ببندند تا حكمش بر جان و مالشان نافذ باشد از آتشكده خارج شد 

زيرا . شكست ايرانيان در نبرد نهاوند در سال بيست و يك هجري و مرگ يزدگرد در دهه سي روايت مذكور قابل تأمل است

به منظور زيارت آتشكده جدش كيوش به طبرستان رفته و سپس بعد از انجام زيارت، قصد پيوستن به شاه را داشت اما » باو«

بايستي يك بدين ترتيب زيارت باو نمي.. شودشنود و در آتشكده مذكور ساكن مي پايان زيارت خبر قتل يزدگرد را ميقبل از

نظر مي رسد شكست آخرين فرمانرواي ساساني در جنگي غير از نبرد نهاوند و به دنبال سلسله نبردهايي به. دهه به طول انجامد

نشيني يزدگرد به ري در سال سي يا سي و يك هجري، به  احتماالً عقب2.ديدك ميبوده كه وي هر سال عليه مسلمانان تدار

نشيني را انتخاب دنبال شكست سپاه ايران از مسلمانان است كه باو با آگاهي از كشته شدن شاه زندگي در آتشكده و گوشه

.كرده است

 در آن ناحيه فرمانروايي ∗بود كه مسمغانهاي دماوند دژي براساس روايت، در نواحي كوهستاني طبرستان و در كوه

 مازيار در زمان هارون الرشيد قصد گشودن نواحي فتح نشده ديلم و 3.اين قلعه تا زمان منصور خليفه عباسي فتح نشد. كردمي

شد به آن بااسم مشهور در دماوند از نواحي ري مي» استنا باز«:  به نوشته ياقوت4.جا را داشتطبرستان و ساختن مسجد در آن

. هاي قديمي و دژهاي محكم است و گفته شد كه از سيصد و اندي سال پيش تعمير شده استرا قلعهاند و آنهم گفته» جرْمد«

جا را در يحيي بن خالد آن. طور كلي او بر آن جا تكيه داشتدر زمان ساسانيان زندان براي مسمغان پادشاه آن ناحيه بود و به

متولد » بحريه«كرد و دو دختر مسمغان را نزد خليفه فرستاد كه منصوربن مهدي از دختر مسمغان به نام زمان مهدي عباسي فتح 

.43-42؛ موالء اولياء اهللا آملي، صص 155-154تا، صص جا، بيب، تاريخ طبرستان، به تصحيح عباس اقبال، بيبهاء الدين محمد بن حسن اسفنديار كات. 3

.398، ص 4أبي جعفر محمد بن جرير طبري، تاريخ الطبري، ج. 1

.209، ص 1البلدان، جبه معني بزرگ و مغان يعني مجوسي و معنايش مجوس بزرگ است، معجم: مس* 

. 398، ص 4همان، ج. 2

.148 و 15ابن فقيه همداني، ص و ص . 3
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قلعه مدتي خراب شده بود ولي دوباره تعمير گرديد ولي مجدداً در حدود سال سيصد و پنجاه توسط علي صغاني فرمانده . شد

2.مائيل بر باال كوه بنا كرده بود به دستور هارون ويران شد به نوشته ابن فقيه قصري كه ار1».سپاه خراسان خراب گرديد

چون ضحاك قرار گذاشته بود هر روز دو نفر بياورند و براي «: نويسدبيروني درباره نحوة تشكيل حكومت مسمغان مي

 اين شخص ها را غذا قرار دهند و شخصي كه موكل به اين كار بود ازمائيل نام داشت وماري كه بدوش او بود دماغ آن

جا كرد كه بجبل غربي دماوند ساكن شود و به آنبخشيد و او را امر مياي ميكرد و توشهموكل، يكي از اين دو را آزاد مي

خوراند و اين دماغ را با دماغ اي بسازد و درعوض اين شخص كه آزاد شده به دومار، دماغ قوچي ميبرود و براي خود خانه

كرد و چون فريدون ضحاك را گرفت ازمائيل را حاضر كرد و خواست كه او را د مخلوط ميشيك نفر ديگر كه كشته مي

پاداش بخشد ازمائيل اشخاصي را كه از قتل بازداشت بود فريدون را اخبار كرد و يك رسول از فريدون خواست كه به كوه 

ماوند رسيد آزادشدگان را امر كرد كه بر دماوند برود تا حقيقت قضيه را به فريدون ارائه دهد و چون ازمائيل به كوه د

ماه بود و فرستاده نظر آيد و اين واقعه در شب دهم بهمنهاي خود هر يك آتشي بيفروزند تا شماره ايشان زياد بهبامپشت

ريدون از چه ديده بود اخبار كرد و فجا برگشت و فريدون را به آنها كه تو آزاد كردي و از آنقدر خانوادهچه: فريدون گفت

شنيدن اين واقعه خيلي مسرور شد خود او به دماوند رفت و آزادشدگان را ديد سپس، ازمائيل را جزو نزديكان خود گردانيد و 

 گرديزي ضمن روايت مذكور 3».گذاشت) مه مغان(دماوند را تيول او كرد و او را بر تختي زرين نشانيد و نامش را مسمغان 

4».كنون در دست فرزندان ازمائيل استحكومت دماوند تا«: نويسدمي

ابن فقيه به نقل . اند مامون جهت آگاهي از زنداني شدن ضحاك گروهي را ماموريت داد تا درباره آن تحقيق كنندآورده

وي گروه اعزامي از . كند كه گروه مذكور به دهكده آهنگران رفتند و پيري موقر كهنسالي را ديدنداز شاهد عيني گزارش مي

هاي كوبيدند در حين كوبيدن با خود جملهها ميطور مداوم بر سندانجا بهاي در آن مامون را به مكاني برد كه عدهطرف

ظاهراً پس . رسد پس از زنداني شدن ضحاك گروهي نگهباني وي را بر عهده گرفتند به نظر مي5.كردندموزون را زمزمه مي

خواستند با گويا ايرانيان مي. نماد مبارزه با ظلم و ستم در منطقه ماندگار شدنداز مجازات ضحاك اين گروه به عنوان سمبل و 

.209، ص 1شهاب الدين ابي عبداهللا ياقوت بن عبداهللا محموي الرومي البغدادي، ج. 4

.114ابن فقيه همداني، ص . 5

.352-351ابوريحان بيروني، آثار الباقيه، صص . 1

.526ابوسعيد عبدالحي بن ضحاك گرديزي، ص . 2

.119-115ابن فقيه همداني، صص. 3
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دارند تا بدين وسيله به آيندگان يادآوري كنند كه چراگاه ظلم وخيم تداوم اين سنت، مبارزه فريدون با ضحاك را زنده نگه

.گويا اين سنت تا سقوط حكومت مسمغان در دماوند پايدار مانده بود. است

 اين امر گوياي تداوم آيين زرتشت در ميان اهالي 1.ؤلف آثار عجم از بقاياي آثار چهار آتشكده در ساري خبر داده استم

.طبرستان براي مدت زماني طوالني است

يزدگرد آخرين . اين قلعه بسيار مستحكم، گنجينه پادشاهان بود. قلعه حص طاق ديگر آثار ايران باستان در طبرستان است

ابن فقيه . گويا مازيار بر آن دست يافته بود. جا انتقال دادنشيني در برابر سپاه اسالم خزانه را به آنتوري ساساني زمان عقبامپرا

توان ها را نميقدر جواهر، كمربند و شمشير آراسته به مرواريد و ياقوت و زمرد گرفتند كه بها آنجا آننويسد مردم در آنمي

2.تخمين زد

توانستند وارد شهر گرگان مردم مازندران به جهت اين ديوار نمي. ار دوره ساساني ديوار دفاعي در طبرستان استيكي از آث

نويسان مصالح ديوار از جنس به نوشته جغرافي. اي كه در مرز گرگان و طبرستان ساخته شده بودشوند مگر از طريق دروازه

ه شده بود توسط انوشيروان ساخته شد تا از تهاجم تركان به طبرستان آهك بوده اين ديوار كه از كوه تا دل دريا كشيد

. االبواب در آذربايجان اقدام به بنا ديوار طبرستان كردرسد شاه ساساني پس از احداث ديوار بابنظر مي به∗3.جلوگيري نمايد

.ودتأثير نبگويا وجود چنين ديوار دفاعي در مقاوت زردشتيان در نواحي شمال ايران بي

كه ذميانش ها مبني بر اينهاي آن اشاره ندارند اما برخي گزارشنويسان در شرح اوضاع ناحيه مازندران به آتشكدهجغرافي

بيشتر اهالي ناحيه كوه «: نويسد نيز مؤلف حدودالعالم مي5.برند و بيشتر ديلميان در روزگار اسالم در كفر به سر مي4بسيارند

رغم تاسيس سلسله علويان و نفوذ اسالم در منطقه بخش زيادي از اهالي تا قرن دهد عليشان مي ن6».قارن زردشتي هستند

.چهارم بر كيش اجدادي وفادار باقي مانده بودند

.20، ص 1362جا، آشنا، ، چاپ اول، بي1فرصت الدوله شيرازي، آثار عجم؛ ج . 1

.357-356؛ القزويني، صص 160ابن فقيه همداني، ص . 2

.149؛ ابن فقيه همداني، ص 177-176ابن رسته، ص . 3

.شناسان شناسايي شدهاي اخير توسط باستاناين ديوار دفاعي در سال* 

.562، ص 2مقدسي، ج. 4

.119ابن حوقل، ص . 1

.147ـــــــــــــــــ ، حدود العالم، ص . 2
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 اكثر اهالي 1دست مسلمانان،در شهر ري از شهرهاي نواحي شمال ايران علي رغم سركوب مردم و ويراني شهر قديمي به 

2».اند و عرب در آن اندك استمردم ري مردمي به هم آميخته از عجم«: نويسدودند يعقوبي ميهمچنان زردشتي مذهب ب

اي محكم و منسوب به اردشير بابكان وجود دارد كه با قلعه» دير كرد شير«به نوشته قزويني ميان شهر ري و قم در ناحيه 

. اش بيشتر از دو جريب زمين بودمراه با حياطمساحت خان آن ه. آجرهاي بزرگ ساخته شده و چندين طاق و گنبد داشت

مؤلف آثار البالد و اخبارالعباد وجود اين . هايي از سنگ نقاري شده جهت تأمين آب مسافران قرار داشتپيرامون آن ساروج

چ رهگذر و كارواني اگر در اين بيابان پرمهلكه و دور از آب اين خان نبود، هي«: نويسدبنا را در منطقه بسيار حياتي دانسته و مي

رسد آثار مذكور كاروانسراي بود كه جهت استفاده مسافران و به ويژه  به نظر مي3».كرد تا از اين كوير گذر كندجسارت نمي

.اي داشته باشدبايستي در رونق تجارت نقش عمدهظاهراً اين ساختمان مي. تجار و بازرگانان بنا گرديد

هاي دنيا به شمار به نوشته قزويني اين اثر كه از شگفتي. باشدالمنفعه ديگر اين دوره ميعامشبكه آبياري در دامغان از آثار 

ها به طرح كانال. شدرفت داراي صد و بيست كانال آب بود كه به وسيله آن آب از غاري به روستاها انتقال داده ميمي

4.گرديدها منتقل ميطور مساوي به قريهاي بود كه آب بهگونه

زوينق
 براساس روايات، اهالي شهر قزوين براي ندادن 5.هايي در اين منطقه ياد كرده استيعقوبي در قرن سوم، از وجود آتشكده

جا را پايگاه سپاه اسالم به منظور نبرد با  اين شهر ثغراالسالم بود و مسلمانان آن6.جزيه در ابتداء فتوح مسلمانان شده بودند

هاي اين ناحيه در قرن سوم حاكي از غلبه آيين زردشت در عدم ويراني آتشكده.  قرار داده بودندديلميان و اهالي طبرستان

شمار ظاهراً آن دسته از كساني كه براي رهايي از جزيه مسلمان شدند، در زمرة اهل بيوتات، كُتّاب و اهل علم به. منطقه است

نظير عامة (اي جاي پرداخت ماليات سرانهرو، به از اين7. بودندآمدند كه در دورة ساساني از معافيت مالياتي برخوردارمي

.537، ص 1أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تاريخ الطبري، ج. 3

.51احمد بن ابي يعقوب، البلدان، ص . 4

.372-371القزويني، صص . 5

.همان. 6

.46احمد بن ابي يعقوب، البلدان، ص . 1

.317،  ص .ق.  هـ 1404ذري، فتوح البلدان، ايران، قم، منشورات االرميه، ابي الحسن البال. 2

.14ابن خرداد به، ص . 3
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كه با شأن اجتماعي آنان مغايرت داشت، پذيرش اسالم توأم با حفظ پايگاه اجتماعي خويش و اخذ امتيازات چند از ) مردم

1.چنين كرده بودند. پيشتر، اسواران ديلمي و زطاها نيز هنگام مواجهه با فاتحان جديد. مسلمانان را ترجيح دادند

∗∗∗∗آذربايجان

براي پيروان زردشت اهميت بسيار » شيز«در ناحيه » آذر فرنبغ«عنوان خاستگاه زردشت و نيز وجود آتشكدة آذربايجان به

هاي جالب از صورت افالك و نجوم و  از بنا وتصوير با رنگجا تاكنون آثاري شگفتدر آن«: نويسدمسعودي مي. داشت

اي هست كه جا آتشكده دريا و آبادي و معدن و ويرانه و گياه و حيوان و عجائب ديگر بجاست و هم در آنجهان از خشكي و

را آذرخش گويند كه آذربه فارسي نام آتش و خش به معني نيكوست و چون يكي از بنزد همه مردم ايران محترم است و آن

كرد و از واليت چون ماهات و رفت و نذرها مي به زيارت آن ميرسيد به احترام اين آتشكده پيادهشاهان ايران به سلطنت مي

2».بردندآذربايجان هديه و مال بدانجا مي

ها يا ابنية زردشتي  از ساير آتشكده3و برخي آثار بجاي مانده از مراكز زردشتي در مراغه،» شيز«همه به جز آتشكدة با اين

در شيز آذربايجان «: قزويني در توصيف آتشكدة شيز آورده است. در ديگر نقاط آذربايجان، اطالعاتي در دست نيست

كنند و پادشاهان در زمان به تخت نشستن با هاي شرقي و غربي را از آتش آن روشن ميآتش آتشكده. آتشكده بزرگي است

 خراب كنند ولي بر باالي آتشكده قبه نقره حاللي طلسم شده است، سعي كردند آن را. رفتندپاي پياده به زيارت آن مي

هرگز حتي يك ساعت خاموش نشد و . كه هفتصد سال روشن بوداز عجايب آتش اين آتشكده، آن. را نداشتندتوانايي آن

4».خاكستري از خود باقي نگذاشت

به االبواب از جمله آثار دوره ساساني است اين ديوار را انوشيروان به منظور جلوگيري از تهاجم خزرها ديوار دفاعي باب

اي ساخته شده بود كه عبور از آن غيرممكن ديوار به گونه. ديوار از طرف دريا آغاز و تا دل جنگل ادامه داشت. ايران ساخت

در هر فرسنگ يك معبر . هاي آهنين به يكديگر متصل شده بودندطول هفت فرسنگي آن با سنگ ساخته شده و با ميخ. بود

.68-67أبي الحسن البالذري، صص . 4

م البلدان ياقوت، معج. (هاي زيادي وجود داردآذر به معني آتش و بايجان به معني حافظ و منبع آتش است زيرا در اين ناحيه آتشكده: آذربايجان به زبان فهلويه* 

)157، ص 1ج

.89، ص 1365ابو الحسن علي بن حسين مسعودي، التنبيه و االشراف، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران، علمي و فرهنگي، . 5

ن محمود القزويني، ص و ص ؛ امام زكريا بن محمد ب436-435، صص 3، شهاب الدين ابي عبداهللا بن ياقوت بن عبداهللا الرومي البغدادي، ج97ابن خردادبه، ص . 1

.562 و 399

.562القزويني، ص . 2
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انوشيروان براي حراست از معبرها گروهي از جنگجويان پارسي به نام . ي قرار داشتاوجود داشت كه بر اين معبرها دروازه

 شاه پس از پايان ساخت ديوار با كشتي به دريا سفر كرد تا از سد اسفنديار كياني ديدار 1.را به منطقه كوچاند» سياسيكين«

 مناطقي كه احتمال نفوذ دشمن به خاك ايران رسد هدف وي از اين سفر بررسي و مطالعه دريا بوده تا در به نظر مي2.كند

وي پس از پايان اين سفر روانه گرگان شد و ديواري در طبرستان . وجود داشت را شناسايي كرده تا اقدام دفاعي را انجام دهد

3.ساخت و بدين ترتيب نواحي شمالي ايران از تعرض دشمن مصون ماند

مراكز جنوبي
فارس

حيات بارز خود را در زندگي مردم ) قرن چهارم(ها ي از ديگر نقاط ايران، كيش زردشت، تا مدتدر فارس نيز مانند بسيار

گونه كه مردم اين خطه، حتي جديت بيشتري، در وفاداري نسبت به آيين اجدادي خود نشان دادند، چه همان. حفظ كرد

كه بسياري  ضمن آن4.بي در امپراتوري ساساني بوداند، فارس خاستگاه ساسانيان و داراي مركزيتي مذهمؤلفان مسلمان آورده

هاي دليل شورشرو دشواري تسلط سياسي مسلمانان بر فارس بهاز اين. زيستندهاي كهن و اشرافي، در اين خطه مياز خاندان

.نمايدمكرر اهالي، عجيب نمي

شود و ايرانيان براي زبان پهلوي نوشته ميهاي عجم و شرح حوادث و مكاتبات زردشتيان به نويسان كتاببه نوشته جغرافي

 نيز بنا به روايت مقدسي زردشتيان 6.كنند و زردشتيان در فارس به زبان پهلوي صحبت مي5فهيميدن آن نياز به تفسير دارند

پارسي كه  وظيفه پاسداري از مذهب، علوم و فرهنگ كهن 7.نمايندها نگه داري ميهاي قديم را به ميراث بردند و از آنكتاب

اين . هاي معروف و كهن در اين منطقه، ارتباط تنگاتنگي دارداهالي فارس بدان مقيد بودند، با حضور تعداد زياد خاندان

ويژگي در عين حال، موجبات برخورداري از امتياز ديگري را نيز براي فارسيان فراهم آورد و آن عدم رعايت مقررات مربوط 

.135-134ابن فقيه همداني، صص . 3

.133-132همان، صص . 4

.149؛ ابن فقيه همداني، ص 177-176ابن رسته، صص . 5

.128؛ ابواسحق ابراهيم اصطخري، ص 59ابن حوقل، ص . 1

.125-124 و 120 و ص ؛ ابو اسحق ابراهيم اصطخري، ص57-56ابن حوقل، صص . 2

.125اصطخري، ص . 3

.64، ص 1ابو عبداهللا محمد بن احمد مقدسي، ج. 4
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رسم مجوسان در فارس آشكار است و «: نويسانبه گفته جغرافي. نان در اين خصوص بودگيري مسلمابه اهل ذمه و سهل

دارند و در كنار مسلمانان ورزد كه زردشتيان دين خود را مستحكم و مؤثر مي استخري نيز تأكيد مي1».روندنشانه راه ميبي

 استخري نيز در خصوص بافت 3.اشاره دارد مقدسي به حضور زردشتيان، يهوديان و مسيحيان در فارس 2.كنندزندگي مي

پارس گبرگان و ترسايان و جهودان باشند و غلبه بر گبرگان دارند و جهودان اندكي باشند و «: نويسدجمعيتي منطقه مي

هاي گبرگان و آتشكده و آداب گبري هنوز در ميان پارسيان هست و به هيچ واليت اسالم چندان گبرنباشندكي در كتاب

4».رس كي دارالملك ايشان بوده استواليت پا

هاي علمي و فرهنگي مشغول جا به فعاليتها و قالع در فارس مراكزي بودند كه زردشتيان در آنرسد آتشكدهبه نظر مي

كند كه آثاري از دوره فرمانرواي ايرانيان ياد مي» ارجان«در ) گج(اي استوار و محكم به نام جص ابن حوقل از قلعه. بودند

5.ارد كه زردشتيان در آنجا به بحث و كسب دانش سرگرم بودندد

 مؤلف آثار عجم از 6.بر كيش زردشتي بودند) قرن هفتم(برازجان از جمله نواحي فارس است كه ساكنينش تا زمان قزويني 

اي واقع در از آتشكدهنامند، نيز مي» تمپ«كه اهالي روستاها آن را » تنك كرم«اي در سه فرسنگي شهر فسا در منطقه آتشكده

7.ياد كرده است» خرمن كوه«و » تودج«وسط دو كوه 

فسا شهر مثلثي بود كه توسط گشتاسب در ناحيه دارابجرد «: مؤلف سني الملوك االرض در توصيف شهر فسا آورده است

 شد و شهر به شكل دايره معروف بود و توسط حجاج با رويش ويران» ران وشتاسفان يا رام وشتاسپان«ساخته شده بود و بنام 

به ) مثلث(رسد كه ساختمان هندسي شهر  اگرچه مؤلف دليل يا داليل اقدام حجاج را ذكر نكرده اما به نظر مي8.تغيير يافت

بسا نمادي از نظام طبقاتي آن دوران، در اتخاذ و اجراي چنين تصميمي، جاي مانده از روزگار ساساني و چهعنوان سمبلي به

براساس روايات در . اقداماتي نظير اقدام حجاج در مورد برخي ديگر از شهرها نيز به اجرا درآمد. ايفا كرده استنقش مؤثري 

.121ابوالقاسم بن احمد جيحاني، اشكال العالم، ص . 5

.129-128ابو اسحق ابراهيم اصطخري، ص . 6

.630، ص 2ابو عبداهللا محمد بن احمد مقدسي، ج. 7

.121اصطخري، ص . 1

.67ابن حوقل، ص . 2

.612امام زكريا بن محمد بن محمود القزويني، ص . 3

.85، 1فرصت الدوله شيرازي، ج. 4

.37، ص 1366جا، بنياد و فرهنگ ايران، ، ترجمه جعفر شعار، بي)سني ملوك االرض و االنبياء(حمزه بن حسن اصفهاني، تاريخ پيامبران و پادشاهان . 5
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اي اين بناي بلند كه بر فراز آن آتشكده.ناميدندمي) به فارسي ابدال(» طربال«را شهر گور، بناي مقدسي وجود داشت كه آن

بودند توسط ) ؟(!جا مردم بر شهر و روستا مطلع چنان بود كه از آن«ه اند كقرار داشت و درخصوص ارتفاع آن آورده

اند كه پس از تسلط بر خوارزم ابنية زردشتي را ويران  در مورد قتيبه، سردار معروف مسلمان نيز آورده1.مسلمانان ويران شد

2.نمود

اين .  داده و مشرف به شهرهاي ديگر بوداند، در فارس، گنبد بسيار بزرگي بود كه احداث آن را با اردشير نسبتآورده

آوري ماليات مورد استفاده قرار زدند در عهد ساساني به عنوان محلي جهت جمعگنبد كه در بلندي و استواري به آن مثل مي

 ظاهراً برخي از عمارت آن تا قرن هشتم باقي3.گرفت و بعدها در دوران اسالمي نيز، در كاربرد آن تغييري حاصل نشدمي

4.بود

. درواقع بررسي اقدامات مسلمانان در نواحي فتح شده، گوياي حساسيت خاص آنان نسبت به مظاهر ديني غيراسالمي است

تقريباً تمامي ابنية ويران شده، در گروه اماكن مذهبي قرار دارند كه قابليت تبديل به مسجد يا مركز اداري و حكومتي را 

هاي مذهبي غيرمسلمان كه در زمرة اهل كتاب قرار راني تمامي اماكن مذهبي نيست، چه اقليتاين البته به معناي وي. اندنداشته

حال نبايد از ياد برد كه با اين. گرفتند، در محدودة قوانين جامعة اسالمي، مجاز به برگزاري شعائر مذهبي خويش بودندمي

در اين معنا، عبارتست » زائد«. گرفتشدند، در بر نميوب ميمحس» زائد«چنين امتيازي آن دسته از اماكن و ابنيه مذهبي را كه 

هاي اسالمي مؤثر واقع شده و يا چه كه به زعم مسلمانان در تداوم فرهنگ و اعتقاد غيراسالمي و غيرتوحيدي در سرزميناز آن

.رسيدمتحمل به نظر مي) به عنوان پايگاه فعاليت(ها، هاي سياسي از آنامكان سوء استفاده

به گفته استخري نقاشي تمام . ز ديگر آثار قابل ذكر زردشتيان، نقوش حكاكي شده در كوهي واقع در ناحية شاپور بودا

ها و حكاياتشان ها و دانشمندان و بزرگان و حكماي مشهور و نيز نقاشي داستانپادشاهان و رؤساي معروف و ساكنان آتشكده

دنبه « مؤلف شيرازنامه از كوهي در ناحيه فارس بنام 5.جا تعيين شده بودندنجا وجود داشته و قومي براي محافظت آدر آن

وي بر آن است كه نسخه اصلي . جا واقع بودهاي شهرياران و دخمة پادشاهان در آنياد كرده است كه آثار و عالمت» نوشته

.115؛ ابوالقاسم بن احمد جيهاني، 606، ص 1ابوالحسن علي بن حسين مسعودي، ج . 1

.57ابوريحان بيروني، آثار الباقيه، ص . 2

.419-418ابو منصور ثعالبي نيشابوري، صص . 3

.51، ص 1348بناكتي، تاريخ بناكتي، به كوشش دكتر جعفر شعار، تهران، انجمن آثار ملي، . 4

.141ابو اسحق ابراهيم اصطخري، ص . 1
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را به فال نيك گرفته و در اني آنكه با طال نوشته شده و شاهان اير) شامل احكام ديني آيين زردشت(كتاب زند زردشت 

1.بردند، در كوه مذكور پنهان شده بودحوادث بزرگ، همراه مي

) شودكه عموماً با گماشتن نگهبانان ويژه مشخص مي(ها رغم اهتمام اولية زردشتيان در حفاظت از آنآثار مذكور، علي

م ايران كه به كم توجهي به ميراث فرهنگ پيشين انجاميد گسترش اسالم در ميان طبقات مختلف براي مرد. بعدها از ميان رفت

. توان از جمله داليل از ميان رفتن اين آثار به شمار آوردو اقدامات حكام و امراي مسلمان جهت زدودن آثار غيراسالمي را مي

واقعي بوده كه به ويژه با اي موارد، روايات تاريخي مبتني بر مسموعات غيردر عين حال نبايد از نظر دور داشت كه در پاره

. افزايش فاصلة زماني از دوران ايران پيش از اسالم و از ميان رفتن منابع موثق، سير صعودي به خود گرفته است

نمونة روشني كه از اين مدعا روايت مؤلف شيرازنامه است كه وي پس از تشريح وضعيت آثار بجاي مانده در كوه منطقة 

 و بعدها نيز 2»توان به آن ناحيه رفتنمي«دارد كه خود، اين آثار را نديده است چه شت، اذعان ميدنبه و ماجرايي زند زرد

هاي پنهان شده به امر يزدگرد سوم، گنج) به عنوان يك نمونة قابل ذكر(ظاهراً كسي آن را نيافته است اين درحالي است كه 

3.افتادبعدها در فواصل زمان مختلف، كشف شده و به دست مسلمانان 

بان انوشيروان بودند از دخمه خسرو براساس روايات تاريخي مأمون خليفه عباسي با راهنمايي پيرمردي كه اجدادش دخمه

اي است دره. اين دخمه باالي كوهي بود كه تا بغداد پنجاه فرسنگ بود«: اند در توصيف آن آورده4.اول در فارس ديدار كرد

اند تا ي آن كوهي است هفت فرسنگ و دخمه بر سر آن كوه است راه كوه را ويران كردهباالي آن دوازده فرسنگ، بر باال

 همچنين 6. نيز مؤلف آثار عجم از دخمه شاپور در اطراف كازرون و شگفتي آن خبر داده است5».جا نتواند شدكسي بر آن

8.دختر و آثار قديمي در دره فيروزآباد قلعه 7هاي حجاري شده شاهان در كوه تنكاب و نيز بناي كهن ناحيه تنكابصورت

-25،  صص 1361ن احمد بن شهاب الدين اخير زركوب شيرازي، شيرازنامه، تصحيح و تحشيد استاد سيد جالل الدين تهراني، تهران، توس، ابوالعباس معين الدي. 2

26.

.26-25همان، صص . 3

. به بعد45، ص 1345جا، ابن سنيا، احمد بن حسين علي كاتب، تاريخ جديد يزد، به كوشش ايرح افشار، بي. 4

. به بعد160بناكتي، ص . 5

.161همان، ص . 1

.291فرصت الدوله شيرازي، ص . 2

. به بعد120همان، ص . 3

.123همان، ص . 4
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ها ياد كرده  از ديگر آثار و ابنيه زردشتي ناحيه فارس است كه مؤلف آثار عجم از آن1قلعه شار، نقش داراب در دارالبجرد،

.است

مزار جاماسب وزير گشتاسب كياني و يكي از حاميان زردشت، ديگر آثار زردشتي است كه داستاني جذاب و شنيدني 

هركس در هر مقام و . اي قرار داشتاي، كنار رودخانهنويسان گور جاماسب در پايين تپهبراساس گزارش جغرافي. رددا

رفت پس از مدتي از منصبش عزل شده و يا مرگ را گذشت و به سوي مزار جاماسب ميمنصبي اگر سواره از رودخانه مي

روي را بر مركب سواري ترجيح ده و هنگام عبور از رودخانه پيادهساكنان اطراف آن از اين امر آگاه بو. كردمالقات مي

اكنون خراب شده و از هم فرو . اندهاي آهن ساختهقبر جاماسب را از سنگ پاره«:  به نوشته مؤلف هفت كشور2.دادندمي

جاي خود نهد و هر حاكم و تواند آورد مگر باز داند و با خود نميجا برگيرد راه باز نميريخته هركس كه پاره آهن از آن

روزي شيخ جمال بصري حاكم فارس . صاحب منصب كه سواره در آن حوالي بگذرد معزول شود و از منصب بيفتد يا بميرد

هذا من «: در زمان غازان، سواره در حالي قبر جاماسب بگذشت نواب گفتند راه بگردانيم يا پياده شويم و اعتبار نكرد و گفت

3».گذشت هم در آن سال معزول شد و بمردو ب» فتارات العجم

جا دانند و ساالنه جشني در آندر شهر كازرون گنبدي است كه زردشتيان آن را وسط جهان مي«: بنا به گزارش مقدسي

، ها، از تسخيرشان قالع ايران را، بايد از جمله مراكزي به شمار آورد كه مسلمانان پس از ورود به اين سرزمين تا مدت4.دارند

هاي نزديك شهر وجود داشت دانان مسلمان، در فارس پنج هزار قلعه جدا جدا در كوهستانبنا به روايت جغرافي. ناتوان بودند

 مولف حدود العالم درخصوص قهندژ قديم و استوار 5.كه مانند قلعه هاي كاريان، سعيد آباد، جوذَژز و الجص فتح نشده بودند

 كثرت تعداد 6».شمارنددو آتشكده در آن بود كه زردشتيان آن را بزرگ مي«: آورده است» ذقلعه شه موب«شيراز موسوم به 

گر موقعيت ويژة سياسي آن در دوران پيش از هر چيز بيان) نمايدآميز ميهزار مبالغهاگرچه رقم پنج(قالع موجود در فارس 

هر يك واجد مناصب ويژه و موروثي حكومتي بودند هاي متعدد كهن اشرافي در اين ناحيه كه وجود خاندان. ساساني است

.97همان، ص . 5

.235القزويني، ص . 6

.59-58، صص 1318ـــــــــــــــــ ، هفت كشور يا صور االقاليم، تهران، خاور، . 7

.291، ص 2ابو عبداهللا محمد بن احمد مقدسي، ج. 1

؛ شهاب الدين ابي عبداهللا ياقوت عبداهللا لحموي الرومي 115 و 105؛ ابواسحق ابراهيم اصطخري، ص و ص 677، ص 2ابوعبداهللا محمد بن احمد مقدسي، ج . 2

.258البغدادي، ص 

.131ــــــــــــــــــ ، حدود العالم، ص . 3
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بسا به عنوان مقر و مراكز اختصاصي خانوادگي با رعايا و امالك چه(در تبيين اين اهميت سياسي و نيز وجود قالع متعدد 

به عنوان رسد بر اساس چنين فرضي، بعدها، پس از سلطة مسلمانان نيز، اين قالع تا مدتي ، حائز اهميت به نظر مي)متعلقه

.پناهگاه مورد استفاده قرار گرفته است

هاي تاريخي آن هاي فارس، تصوير نسبتاً روشني از ميزان اهميت و برخي از جنبهاطالعات ثبت شده درخصوص آتشكده

تر و چه بزرگكه در او آتشگاهي هست آنهيچ ناحيتي و روستايي نيست مگر اين«: به نوشته استخري. گذاردپيش رو مي

توان به هاي بسيار وجود دارد و تنها از طريق ديوان ميدر فارس آتشكده«: نويسد ابن حوقل مي1».تر از آن ياد كنيمعروفم

در « براساس گزارش منابع 2».هاي فراوان داردكه آتشكدهاي و روستايي نيست مگر آنها آگاه شد زيرا شهري و ناحيهآن

 مؤلف 3.باشدسر دارا ساخته است، وجود دارد كه مورد احترام زردشتيان مياي است كه دارا پشاپور فارس آتشكده

است كه توسط دارا ساخته شده و زردشتيان آن را بزرگ و ياد كرده و بر آن» خره«اي در ناحية حدودالعالم از وجود آتشكده

 استخري از 4.ور، كاريان اشاره داردهاي در شهرهاي كازرون، بشاوي به آتشكده. دارند و به زيارت آن مي روندمحترم مي

ضبط » سياوخش، سياوش«را ابن حوقل نام آن(در شهر شاپور خبر داده » شبرخشين«يا » خره«اي موسوم به وجود آتشكده

و ديگري » حفته يا حفه«و دو آتشكده در كازرون يكي بنام » گنبد كاوس« ديگري در شهر شاپور بنام نيز از آتشكده) كرده

و ديگري بر ) كارينان(مسوبان، يا سولحان «، و دو آتشكده در شهر شيراز يكي در داخل شهر بنام »الرودن يا كالردونك«بنام 

5.اندياد كرده» هرمز«دروازه شيراز بنام 

ا جاز آن«: نويسد مسعودي از آن ديدن كرده و مي6.اي بود كه از بناهاي اردشير بابكان بوددر شهر گور فارس نيز آتشكده

هاي فارس اي است كه عيد مخصوص دارد و اين ناحيه يكي از گردشگاهتا شهر يك ساعت فاصله است و بركنار آن چشمه

اين . اي در دارابجرد خبر داده و بر آن است كه آتش آن مورد احترام جم شاه بود وي همچنين از وجود آتشكده7».باشدمي

اين آتش در زمان مسعودي . توسط گشتاسب به اين شهر آورده شده بودآتش در خوارزم وجود داشت و به دستور زردشت 

.106اصطخري، ص . 4

.43ابن حوقل، ص . 5

.65، ص 1، ابوالحسن علي بن حسين مسعودي، ج88حسن بن محمد بن قمي، ص. 1

.143 و 135 و 130-133ــــــــــــــــ ، حدود العالم، صفحات . 2

.112؛ ابوالقاسم بن احمد جيهاني، ص 106-104 و 90؛ ابو اسحق ابراهيم اصطخري، ص و صص 35ابن حوقل، ص . 3

.115ابوالقاسم بن احمد جيهاني، ص . 4

.604، ص 1بن حسين مسعودي، جابوالحسن علي . 5
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هاي ديگر، بزرگ و ها در آتشكدهبنام آتش آذري جوي معروف بود و زردشتيان آن را بيشتر از همه آتش)  هجري322سال (

 چنين 2ان نسبت داده شده اين در حالي است كه روايت ديگر وي، انتقال آتش از خوارزم به فارس به انوشيرو1.محترم داشتند

كه به زردشت و گشتاسب مربوط شود يا انوشيروان، گوياي اهميت اين آتش براي زردشتيان بوده و احتماالً انتسابي اعم از آن

گويا اين آتشكده تا زمان قاجار وجود داشته . هاي انجام گرفته نيز تمهيدي به منظور تأكيد بر اهميت آن بوده استانتساب

3».اي بنام آذرجو، از آثار قديمه دارابجرد استآتشكده«: نويسدف آثار عجم ميمؤل. است

در «: هاستيك حكايت نقل شده توسط قزويني حاكي از عدم نظارت جدي مسلمانان بر نحوة فعاليت متوليان آتشكده

دن به اين آتشكده داشتند كه حسين منصور با تعدادي صوفي قصد پناهنده ش. البيضاء استخر فارس آتشكده بسيار بزرگي است

كليد نزد هيربد : نگهبان پاسخ داد. را باز كنددرب آن. از نگهبان آتشكده درخواست كردند. رو گرديدندبا درب بسته آن روبه

توان  اين حكايت را نمي4»اما حسين منصور با حركت دست درب آتشكده را باز كرد. است و حاضر به باز كردن آن نبود

كه فرض عدم نظارت بر هاي معمول پيرامون زندگي بزرگان عرفان و تصوف تصور نمود، ضمن آنافسانه پردازيعاري از 

5.رسدها تا آن حد كه به پايگاهي ضد حكومتي، بدل شود، بسيار بعيد به نظر ميامور آتشكده

شده، از ديگر موارد ياد ل ميهاي دوردست ارساآتشكده مسجد سليمان و نيز آتشكدة ديگري كه آتش آن براي آتشكده

.شده توسط قزويني است

اي در فارس بود كه در زمان اتابكان به مسجد تبديل گرديد مؤلف آثار عجم آتشكده دارابجرد از جمله آتشكده

از جمله آثار قديمي است كه اتابكان فارسي آن را مرمت كرده و محرابي بر آن افزوده و (آتشكده دارابجرد «: نويسدمي

اي است كه به مسجد  ظاهراً اين آتشكده، تنها آتشكده6».اندخطوطي بر احجارش نقش كرده آن را تبديل به مسجد كرده

كه به آتشكده تبديل شده، خبر ) از بناهاي حضرت سليمان(برخي نويسندگان از مسجد باشكوهي در استخر . تبديل شده است

.604همان، ص . 6

.605همان، ص . 7

.101فرصت الدوله شيرازي، ص . 1

.214 و 192امام زكريابن محمد بن محمود القزويني، ص و ص . 2

.244 و 166 و 147همان، ص وص و ص . 3

.97فرصت الدوله شيرازي، ص . 4
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باد بود اي واقع در فيروزآ نيز آتشكده1.هايي در خود جاي داده بودآتشكدهاستخر از ديگر شهرهاي كهن فارس نيز . دهندمي

3.دهدهايي در صحراي شاپور خبر مي مؤلف فارسنامه از آتشكده2.آوري برخوردار بوده استكه از معماري عجيب و شگفت

يت مؤلفان مسلمان هيچ ناحيه و اي كه بنا به روامنطقه(هاي منطقة فارس ترين آتشكدهآتشكدة كاريان از جمله معروف

معروف است » كده بارنواياناب فرا«آتشكده كاريان به «: اندبود كه درخصوص آن آورده) روستايش فاقد آتشكده نبوده است

اين آتشكده براي . جا است كه در آن هزينه ساخت آتشكده سي هزار دينار ذكر شده استاي در آن پهلوي نوشتهو به زبان

 اهميت اين آتشكده نزد 4.بردندهاي ديگر در نواحي مختلف ايران ميرا براي آتشكدهمحترم بوده كه آتش آنزردشتيان 

اي بود كه هنگام ورود مسلمانان به ايران، به منظور جلوگيري از خاموش شدن آتش آن، آتش را دو قسمت زردشتيان به گونه

5.ذاشتند تا اگر يكي خاموش شد ديگري روشن باشدكرده بخشي را به فسا بردند و قسمتي را در كاريان گ

كرمان
هاي سردسير و پرنعمت استواري بود كه در دوره ساساني مردم ساكن كرمان، كوه) مازن(به گفته استخري در جبال بارز 

د كه در زير كنياد مي» بلوص« وي از قوي بنام 6.عباس مسلمان شدندجا به دزدي و راهزني مشغول بودند و در زمان بنيآن

در اين . عباس زردشتي بودندآنان تا زمان بني. اميه كسي نتوانست بر آنان غالب شودكوه قفص سكونت داشتند و در دوره بني

7.زمان به موجب ارتباط آنان با مسلمانان ساكن اطراف منطقه خويش اسالم اختيار كردند

اميه زردشتي ه ناحيه سردسير و داراي برف است در زمان بنيهاي داورنيك كرمان كدر منطقه كوه«: جيهاني آورده است

8.خوانندمي» كوفج«اهالي ساكن آن ناحيه را . عباس مسلمان شدندجا نشدند و در زمان بنيبودند و لشكرها موفق به تصرف آن

 در زمان عمربن عبدالعزيز منابع محلي كرمان از سلطة زردشتيان بر كرمان و خودداري آنان از پرداخت جزيه و اقدامات غسان

.166 و 147همان، ص و ص . 5

.115همان، ص . 1

.283، ص 1367، تصحيح و تحشيه دكتر منصور رستگار فسايي، چاپ اول، اميركبير، 2اج حسن حسيني فسايي، فارسنامه ناصري، جح. 2

.115؛ ابوالقاسم بن احمد جيحاني، ص 637؛ مقدسي، ص 66ص . 1مسعودي، مروج الذهب، ج. 3

.318؛ امام زكريابن محمد بن محمود القزويني، ص 379؛ ـــــــــــــــ ، حدود العالم، ص 76-75ابن فقيه همداني، صص . 4

.42-41ابو اسحق ابراهيم اصطخري، صص . 5

.165-164همان، صص . 6

.42-41ابوالقاسم اصطخري، ص . 1
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رسد كه عدم توجه نويسندگان مسلمان به وضعيت زردشتيان كرمان ناشي از  به نظر مي1.اندها خبر دادهمبني بر ويراني آتشكده

تداوم فعاليت خوارج در كرمان تا قرن سوم ـ چهارم هجري، گوياي حضور . حضور قوي و جدي خوارج در كرمان بوده است

.هاي متوالي استو برخورداري از پايگاه مردمي فرقه مذكور در اين منطقه، طي سالقوي ياد شده 

مكران و سند
گويا به سبب دوري منطقه و . اندمؤلفان مسلمان از حضور زردشتيان، برهمنان و بوداييان در ناحيه مكران و سند خبر داده

 استخري به شمار 2.به كرمان و سپس به مكران مهاجرت كردندبياباني بودن مكران شماري از زردشتيان پس از هجوم مسلمانان 

 مقدسي 4.كند مؤلف حدود العالم از حضور زردشتيان در شهرهاي سند گزارش مي3.زياد زردشتيان در سند اشاره دارد

همنان و بوداييان بر.  حضور زردشتيان6.اندهاي در سند ياد كرده برخي منابع از آتشكده5».ذميان سند مشرك هستند«: نويسدمي

گويا سياست ساسانيان نسبت به غير زردشتيان . هاي مذهبي در دوره ساساني باشدگر آزادي اقليتتواند بياندر شرق ايران مي

برخالف (كه روشن است ايران در طول گذشته خويش چنان. در منطقه به رفتار سياسي همسايه شرق ايران بستگي داشت

ظاهراً اين امر ناشي از خصوصيات اخالقي اهالي هند بوده .  شرق مورد تجاوز قرار نگرفته بوداز طرف) غرب، شمال و شرق

به نوشته . دادند و زندگي توأم با صلح و مدارا را بر ستيز و درگيري ترجيح مي7است كه درصد گسترش قلمروي خويش نبوده

گذارند و ند هرگز از دايره جدال و مباحثه پا بيرون نميكه بين خود اختالفاتي در امور مذهبي دارهنديان با آن«: بيروني

هاي طوالني تداوم رسد اين صفات عاليه انساني تا مدت به نظر مي8».كشدسرانجام بحث بزدن و دست بخون هم آلودن نمي

*9.ابن بطوطه به صفت ياد شده در ميان سالطين برهمني مذهب در واليت مليبار هند اشاره دارد. داشت

.235،  ص 1352سينا، ، به تصحيح و تحشيد و با مقدمه محمد ابراهيم باستاني پاريزه، تهران، ابن)ساالريه(احمد علي خان وزيري كرماني، تاريخ كرمان . 2

.284، ص 1؛ ياقوت، ج384-383بالذري، پيشين، صص . 3

.146اصطخري، ص . 4

.125ــــــــــــــــ ، حدود العالم، ص . 5

.562، ص 2مقدسي، ج. 6

.14، جعفربن محمد بن حسن جعفري، ص 36يوسف بن القرطبي، ص . 7

.532گرديزي، ص . 1

.11، ص 1352هند، به قلم اكبر دانا سرشت، تهران، ابن سينا، ابوريحان بيروني، ترجمه مالل. 2

.646، ص 1348، ترجمه محمد علي موحد، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 2ابن بطوطه، سفرنامه ابن بطوطه، ج. 3

.اي در تاريخ معاصر هند محصول استعمار انگليس استهاي خونين فرقهگويا درگيري* 
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دشتيان خارج از ايرانزر
اروپا از جمله نواحي خارج از ايران است كه مؤلفان مسلمان از حضور و وجود زردشتيان و اماكن ديني آنان در آن ياد 

اند كه پس از ايجاد موج سركوب و تعقيب عليه مانويان در ايران، راهي اين زردشتيان، محتمالً مانويان بوده. اندكرده

.ندهاي ديگر شدسرزمين

اي در ساحل خليج قسطنطنيه ياد كرده كه شاپور فرزند اردشير زماني كه پايتخت روم را محاصره مسعودي از آتشكده

 ابن حزم بر آن است كه انوشيروان 1.را ساخت و آتشكدة مذكور تا دوران خالفت مهدي عباسي وجود داشتكرده بود آن

اي نيز در نزديكي شهر بغداد، توسط پوران دختر كسري ه و آتشكدهبخشي از آتش كاريان را به اين آتشكده منتقل كرد

يكي از اكاسره كه «:  به نوشته ابي الفداء3.از سه آتشكده ظاهراً متروكه در يونان سخن گفته است» شهرستاني« نيز 2.ساخته شد

ن دينار از فرزندان اردشير بن بابك را اي بنا كرد و مردي به نام ابجا آتشكدهبر شام غلبه يافت، شهر منيح را ساخت و در آن

كند كه به جزء دين مجوسي آيين ديگري را ياد مي» صقالب« وي همچنين از مردم مجوسي در جزيره 4».برآن گماشت

گويا دختر وي پوراندخت طي . اي منيح را ساخته باشدرسد خسروپرويز پس از فتح شام آتشكده به نظر مي5.شناسندنمي

ها و حقوق زردشتيان قلمروي روم  به حفظ آتشكده6با پس فرستادن صليب مقدس. كه با روميان امضاء كردقرارداد صلحي 

.تاكيد داشت

هاي  وجود آتشكده7.كردندبه نوشته ابن خرداد به زردشتيان ساكن روم ساالنه يك دينار به حكومت جزيه پرداخت مي

دهد اما از وضعيت سياسي ـ اجتماعي اين پراتوري بيزانس خبر ميمذكور، اگر چه از حضور اقليتي زردشتي در قلمرو ام

؛ ابوالحسن علي بن 92، ص 1986، .ق.  هـ 1406، لبنان، بيروت، دار معرفت، 1حمد بن حزم الطاهري، الفصل في الملل و االهواء و النحل، جابي محمد علي بن ا. 4

شي و ؛ ابوالفتح محمد بن عبدالكريم شهرستاني، الملل و النحل، ترجمه مصطفي خالقداد هاشمي، مقدمه و حوا607-606، صص 1حسين مسعودي، مروج الذهب، ج

.438، ص 1358تصحيح و تعليقات سيد محمد رضا جاللي نائيني، چاپ دوم، تهران، شركن افست، 

.92ابي محمد علي بن احمد بن حزم الطاهري، ص . 5

.438ابوالفتح محمد بن عبدالكريم شهرستاني، ص . 6

.31تا، ص المصريه، بي�������جا، ، چاپ اول، بي2ابو الفداء، المؤيد، المختصر في أخبار البشر، ج. 1

.637همان، ص . 2

.101گرديزي، ص . 3

.56، ص 1350جا، بنياد فرهنگ ايران، ، بي4؛ مطهر بن طاهر مقدسي، آفرينش و تاريخ، ترجمه محمد رضا شفيعي كدكني، ج92ابن خرداد به، ص . 4
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با .  اطالعي در دست نيست1.)اندبرخالف وضعيت اقليت مسيحي ايران در عهد ساساني كه به تفضيل از آن سخن گفته(اقليت، 

 ـ سياسي عليه اين اقليت خبر حال مفاد قرارداد منعقده ميان ايران و روم در زمان بهرام پنجم از وجود فشارهاي اجتماعياين

2.هاي مذهبي دو امپراتوري، تأكيده شده استدهد، چه در اين معاهده بر ضرورت عدم تعقيب و آزار اقليتمي

كه در دوران يزدگرد اول، آن چنان. رغم تمهيدات اين چنيني احتمال بروز تنش كامالً منتفي نبودبا اين حال و علي

.تاثير نبوده استترديد در اعمال فشار بر مسيحيان بي كه بي3اي كردندتشكدهمسيحيان اقدام به تخريب آ

مجوسي خروج كرد و .  هـ ق228در سال «: ق در اندلس خبر داده است. هـ228در سال » مجوسي«يعقوبي از خروج يك 

ن عبدالرحمن االموي درگير شد و با سپاهيا» أشبيليه«با مسلمانان چندين بار جنگيد و آنان را شكست داد اما در داخل شهر 

هايشان به سرزمين خود فرار مجوسيان بعد از تحمل شكست با مركب. مسلمانان چهار مركب آنان را گرفتند. شكست خورد

4».كردند

اي بين سرزمين بربر و سودان دين مجوسي داشتند كه آداب و رسومشان با ديگر اقوام متفاوت عده«: به نوشتة قلقشندي

5».بود

گسترش نفوذ اين مجوسيان كه به احتمال زياد، بازماندگان پيروان ماني بودند، به نواحي مختلف غربي از جمله فرانسه، 

 بعيد 7كه به زبان قطبي ترجمه شده بود،» كفااليا«ويژه كتاب  با توجه به آثار مكتوب به دست آمده از آنان به6ايتاليا و اندلس،

.رسدبه نظر نمي

 به گفته قزويني در 8.اندهاي در آن خبر دادهز جمله نواحي شرقي خارج از ايران است كه از وجود آتشكدهچين و هند ا

در صحراي معروف به صحراء زردشت است كه زردشتيان و هنديان آن » بيت الذهب«ناحيه صيمور در سند ساختماني به نام 

؛ گيرشمن، تاريخ ايران از آغاز تا اسالم، تهران، علمي و 180، ص 1373يركبير، كلمان هوار، ايران و تمدن ايراني، ترجمه حسن انوشه، چاپ اول، تهران، ام. 5

.169كوب، تاريخ ايران بعد از اسالم، ص ؛ دكتر عبدالحسين زرين339، ص 1369فرهنگي، 

.131؛ كلمان هوار، ، ص 548، ص 1367محمد جواد مشكور، تاريخ سياسي ساسانيان، چاپ دوم، تهران، دنياي كتاب، . 6

.2905، ص 1375، چاپ اول، تهران، دنياي كتاب، 4؛ حسن پيرنيا، تاريخ ايران باستان، ج180همان، ص . 7

.36تا، ص جا الحينيه المصريه، بي، چاپ اول، بي2؛ ابوالفداالمويه، المختصر في أخبار البشر، ج133يعقوبي، البلدان، ص . 1

.188، ص 5ابي العباس احمد بن علي القلقشندي، ج. 2

.356؛ گيرشمن، ص 172؛ دكتر عبدالحسين زرين كوب، تاريخ ايران بعد از اسالم، ص 177كلمان هوار، ص . 3

.14دكتر محمد جواد مشكور، تاريخ سياسي ساسانيان، ص . 4

.609، ص 1؛ ابوالحسن علي بن حسين مسعودي، ج الذهب، ج93ابي محمد علي ابن حزم الطاهري، ص . 5
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كنند و در شهر مساجد، كنايس، بيع و ان و زردشتيان زندگي مي و در صيمور مسلمانان، يهوديان، مسيحي1شمارندرا بزرگ مي

2.هاي بسيار وجود داردآتشكده

شهرستاني از احترام برخي ملوك هند به آتش و شيوه عبادات گروهي از زهاد و عباد در حوالي آتش به شيوه زردشتيان 

ني باشند كه در روزگار گشتاسب و در پس رسد كه اين گروه يا از بازماندگان زردشتيا به نظر مي3.سخن گفته است

آيين زردشت از چين تا روم توسط اسفنديار فرزند «: هاي او و فرزندش، آيين زردشت را پذيرفتند، چه به گفته بيرونيتالش

مؤلف  به نوشته 4».شوندخوانده مي) مك(جا آنان اند كه در آنگشتاسب گسترش يافت و تا به حال آنان در سرزمين هند مانده

 يا مانوياني كه پس از قتل عام 5».بعد از كشمير باب برامكه است و آن واليتي است كه در قديم مجوسي داشتند«: هفت قاليم

.ماني و پيروانش به خارج از ايران گريختند و يا از بازماندگان پناهندگان زردشتي چين، پس از قتل يزدگرد سوم

6.انداز سرزمين تركستان نام برده كه اكثريت ساكنان آن زردشتي بوده) تَغُزْر غُز(اي موسوم به لتغزغزي منابع از ناحيه

پرستي در آن رواج از ديگر نقاط تركستان بود كه اديان اسالم، مسيحيت، يهوديت و زردشت و نيز كيش بت» بهي«روستاي 

7.داشت

واقع در دورترين نقاط چين، زردشتي » هركند«ياي اي در درجزيره» سرانديب«نويسان، اكثر ساكنان بنا به روايت جغرافي

9.زيستند و در خود كشور چين نيز، زردشتيان بسياري مي8بوده

رسد ضروري به نظر مي) پيروان ماني، مزدك، مسيحيان و يهوديان(هاي مذهبي در پايان بحث اشاره به ساير مراكز اقليت

10در مناطقي چون اصفهان، اهواز، فارس، شهرزور، سغد، شاش، ايالق،براساس گزارش مؤلفان مسلمان پيروان ماني و مزدك 

1.بلخ و رودبار سكونت داشتند. نواحي كوهستاني ميان آذربايجان و ارمنستان، ديلم، همدان، دينور، بابل، مدائن

.609؛ امام زكريابن محمد بن محمود القزويني، ص 508 و 504-503، صص و ص 3عبداهللا ياقوت بن عبداهللا الحموي الرومي البغدادي، جشهاب الدين ابي . 6

.123-122 و 119 و 97القزويني، ص و ص و ص ص . 7

.464، ص 2ابوالفتح محمد بن عبدالكريم شهرستاني، ج. 8

.12ابوريحان بيروني، تحقيق ماللهند، ص . 1

.85ــــــــــــــــــ ، هفت كشور يا صوراالقاليم، ص . 2

.29-28، صص 2؛ شهاب الدين ابي عبداهللا ياقوت بن عبداهللا لحموي الرومي البغدادي، ج 54 بن جعفر، ص ��؛ قدا25ابن خرداد به، ص . 3

.589 و 445امام زكريابن محمد بن محمود القزويني، ص و ص . 4

.495همان، ص . 5

.123-122؛ امام زكريابن محمد بن محمود القزويني، صص 17 فقيه همداني، ص ابن. 6

.107؛ ـــــــــــــ ، حدود العالم، ص 595-594 و 613-611 و 45؛ ابن النديم، صفحات 50، البلدان، پيشين، ص يعقوبي. 7
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رس، خراسان، ، فا)عراق عرب(مسيحيان و يهوديان هم در ارمنستان، آذربايجان، حيره،حلوان، سامراء، بغداد، جبال، 

 از ميان شهرهاي ياد شده مسيحيان در نواحي ارمنستان و 2.كردندسيستان، جوزجان، چاچ، هرات و سمرقند زندگي مي

 و شمار يهوديان نسبت به عيسويان در مناطق جبال، خراسان و 3آذربايجان بيشترين جمعيت را به خود اختصاص داده بودند

4.سيستان چشمگيرتر بودند

كه از سي هزار مسجد نويسان در حاليجغرافي.  دريافت∗توان از تعداد مساجد و شمار موالييتي مسلمانان را ميبافت جمع

رسد اين تفاوت فاحش براساس نياز به نظر مي.  به مساجد اندكي در شهرهاي ايران اشاره دارند5.دهنددر بغداد خبر مي

.ها در شهرهاي ايران بوده استنمسلمانان به مركز عبادي و به لحاظ بافت جمعيتي آ

 اين تعداد نسبت به پانصدهزار اهالي سواد كه 6.دهددرخصوص موالي دينوري از بيست هزار موالي در قيام مختار خبر مي

طبري هم از چهل . گر قلت مسلمانان نسبت به ايرانيان غير مسلمان است بيان7.كردندخطاب جزيه پرداخت ميدر زمان عمربن

8.والي در خراسان گزارش كرده استهزار م

توان گفت ايرانيان در قرون نخستين اسالمي بر كيش زردشتي به قوت با عنايت به آنچه گذشت در يك تحليل نهايي مي

گويا به همين دليل بود كه فقهاي چون شيخ صدوق و شيخ طوسي مبحثي از كتاب خود را به مجوس . خود باقي مانده بودند

.66، ص 1336مد دبير سياقي، تهران، طهوري، حمداهللا بن ابي بكر بن محمد بن نصر مستوفي قزويني، نزهه القلوب، به كوشش مح. 8

-77 و 59؛ ابن حوقل، ص و صص 121؛ اصطخري، ص 653 و 589 و 554 و 473 و 200 و 174 و 168 و 37، صفحات 2و 1؛ مقدسي، ج 30يعقوبي، البلدان، ص . 1

.99؛ مستوفي قزويني، ص 125؛ ــــــــــــــ ، حدود العالم، ص 78

.554، ص 1مقدسي، ج. 2

.473، ص 2همان، ج. 3

.شدندپيمان ميشد كه با يكي از قبايل عرب هماصطالح موالي به مسلمانان غيرعربي اطالق مي* 

.22يعقوبي، البلدان، ص . 4

. 22 االولي، القاهره، دار االحياء الكتب العربيه، ص ������الدينوري، االخبار الطوال، . 5

.120ابن رسته، ص . 6

.95، ص4طبري، ج. 7
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با تغيير بافت جمعيتي ايران به نفع مسلمانان احكام مجوس تنها به يك ) در قرن هشتم( ظاهراً بعدها 1.دنداختصاص داده بو

2.مسأله محدود شد

در صدر اسالم اكثريت قريب با اتفاق مردم «: نويسداز ميان محققان معاصر استاد مطهري درباره زردشتي بودن ايرانيان مي

ايرانيان . شان حكومت عرب نبود، حكومت ايراني بودر زماني مسلمان شدند كه اتفاقاً حكومتايرانيان د. ايران زردشتي بودند

شان حكومت ايراني شد تدريجاً مسلمان شدند و االً در زمان حكومت عرب مسلمان نبودند و مسلمان كه حكومتدر زماني

مل زردشتي ماندن ايرانيان در قرون نخستين اسالمي ترين عا وي عمده3».هم نشدند و اعراب هم آنان را مجبور به اسالم نكرد

هاي هاي قرآن، روشرسد عالوه بر آزادي اهل كتاب براساس آموزه به نظر مي4.كندرا منطق قرآن در آزادي عقايد ذكر مي

س از سقوط  و اعتقاد زردشتيان به احياي امپراتوري ايراني پ5نسبت به موالي) چون حجاح(خشن و ظالمانه حكمرانان اموي 

در عين حال مسلمان شدن .  در وفاداري ايرانيان به كيش اجدادي، از ديدگاه تاريخي حائز اهميت است6ساسانيان،

توان در گرايش ايرانيان به اسالم  را نمي7و مناظره مسلمانان با اهل ذمه... هاي برجسته ايراني چون خاندان برامكه وشخصيت

.ناديده گرفت

از بيست و هفت هزار . ها ويران و مساجد مورد نياز نو مسلمانان ساخته شدريجي زردشتيان، آتشكدهبا مسلمان شدن تد

از . آتشكده به يادگار مانده عصر ساساني اكنون بيست و هشت آتشكده براي صد هزار زردشتي در ايران همچنان روشن است

آتش دو آتشكده براي زردشتيان . ك آتشكده وجود دارداين تعداد در هر يك از شهرهاي كرمان، اصفهان، شيراز و اهواز ي

باشد كه شش هزار جمعيت بيست و يك آتشكده هم متعلق به ده هزار زردشتي استان يزد مي. تهران در حال سوختن است

 ابي جعفر بن الحسن 265-261، صص 1368اكبر غفاري، چاپ اول، تهران، نشر صدوق، ، ترجمه علي6شيخ صدوق، ترجمه و متن من اليحضره الفقيه، ج. 1

.365-364 م، صص 1981. / ق.  هـ1401، حققه و علق السيد حسن الموسوي الخراساني، بيروت، دارالتعاريف للمطبوعات، 7الطوسي، تهذيب احكام، ج

، لمعة دمشقيه، ج دوم، ترجمه و تبيين دكتر علي شيرواني ــ محسن غرويان، چ »شهيد ثاني«شيخ ابي عبداهللا شمس الدين محمد بن جمال الدين مكي العاملي، . 2

.217-216، صص 1379چهارم، قم، دارالفكر، 

.112-11، صص 1367مرتضي مطهري، پيرامون جمهوري اسالمي، چ چهارم، تهران، صدرا، . 3

.111همان، ص . 4

.83-82؛ نرشخي، صص 239 و 237بالذري، ص و ص . 5

.352ابن النديم، ص . 6

.322؛ گرديزي، ص 527 و 295 و 245 و 236 و 70همان، صفحات، . 7
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كنند و چهار آتشكده هم زردشتي روستاهاي زردشتي نشين اين استان مراسم عبادي خويش را در هفده آتشكده برگزار مي

1.براي چهار هزار زردشتي ساكن شهر روشن است

گيرينتيجه
بسياري از محققان داخل و خارج ايران بر اين اعتقادند مردم ايران به سبب ظلم وستم ساسانيان و موبدان زردشتي از سپاه 

را ستين اسالمي خالف آنهاي مؤلفان مسلمان درباره تاريخ ايران در قرون نخاما گزارش. اسالم استقبال كرده و مسلمان شدند

اين امر . اندهاي فراوان در دوران مورد بحث خبر دادهنشين و آتشكدهكه منابع جغرافيايي از مراكز زردشتيكند چنانثابت مي

اش، به عنوان مذهب اكثر رغم سقوط حكومت ساساني و از دست دادن پشتوانه سياسيگر آن است كه آيين زردشت عليبيان

هاي قرآن نسبت به اهل كتاب و آزادي رسد آموزهبه نظر مي. ن براي قرون متمادي به قوت خود باقي مانده بوداهالي ايرا

هاي گويا پس از آشنايي اهالي ايران با دين اسالم در جلسه. عقايد از عوامل عمده پايداري دين زردشت در نزد ايرانيان بود

مان شدن بزرگان و رهبران زردشتي چون خاندان برامكه از جمله عواملي هاي ايراني همچنين مسلمناظره و تشكيل حكومت

اكنون از بيست و هفت هزار آتشكده دوران ساساني تنها آتش بيست و هشت . بودند تا ايرانيان به تدريج مسلمان شوند

.آتشكده براي صد هزار پيروان زردشتي در ايران روشن است

مصاحبه نگارنده با موبد فرخاني. 1
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منابع
يعقوب، الخراج، الطبعه االولي، صححه و شرحه و وضع فهارسه القاضي الشيخ أحمد محمد ابن ابراهيم، قاضي أبي يوسف 

. م1990شاكر، لبنان، بيروت، دارالحداثه، 

.تاجا، بيالدين محمد بن حسين، تاريخ طبرستان، به تصحيح عباس اقبال، بيابن اسفنديار كاتب، بهاء

.1363ترانج و رينولد آلن ليكلسون، تهران، دنياي كتاب، ابن البلخي، فارسنامه، به سعي و تصحيح گاي ليس

.1364ابن النديم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ترجمه و تحقيق محمد رضا تجدد، چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 

.1348، ترجمه محمد علي موحد، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 2ابن بطوطه، سفرنامه ابن بطوطه، ج

.1981 قدامه، الخراج و صناعه الكتابه، شرح و تحقيق الدكتور محمد حسين الزبيدي، عراق، وزاره الثقافه، ابن جعفر،

/ ق. هـ1406 ج، لبنان، بيروت، دار معرفت، 2ابن حزم طاهري، أبي محمد علي بن احمد، الفصل في الملل و االهواء و النحل، 

1986.

.1366، ترجمه دكتر جعفر شعار، چاپ دوم، تهران، اميركبير، ابن حوقل، سفرنامه ابن حوقل در صوره االرض

.1370جا، مهارت، چانلو، چاپ اول، بيابن خرداد به، المسالك و الممالك، ترجمه دكتر حسين قره

.1369، ترجمه محمد پروين گنابادي، چاپ هفتم، تهران، علمي و فرهنگي، 2ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه ابن خلدون، ج 

 داود واعظ بلخي، ابوبكر عبداهللا بن عمر بن محمد، فضايل بلخ، ترجمه فارسي عبداهللا محمد بن محمدبن حسين حسيني، ابن

.1350جا، بنياد فرهنگ ايران، تصحيح و تحشيه عبدالحي حسيني، بي

.1365چانلو، چاپ اول، تهران، اميركبير، ابن رسته، االعالق النفيسه، ترجمه و تعليق دكتر حسين قره

خان گرگاني، چاپ اول، ابن غسان، ابوالقاسم، تاريخ برامكه، به اهتمام و تصحيح و مقدمه تاريخي و ادبي ميرزا عبدالعظيم

.1312تهران، مجلس، 

.1349جا، بنياد فرهنگ ايران، ابن فقيه، ابي بكر احمد بن محمد الهمداني، مختصر البلدان، ترجمه ز ـ ح مسعودي، بي

.تاجا، الحينيه المصريه، بي، چاپ اول، بي2د، المختصر في أخبار البشر، ج ابوالفدالمؤي

ابي الخير زركوب شيرازي، ابوالعباس معين الدين احمد بن شهاب الدين، شيرازنامه، تصحيح و تحشيه استاد سيد جالل الدين 

.1361تهراني، تهران، توس، 

محمد بن اسعد بن عبداهللا تستري، به كوشش ايرج افشار و محمود اصطخري، ابو اسحق ابراهيم، ممالك و مسالك، ترجمه 

.1373جا، بنياد موقا، افشار، بي
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جا، بنياد فرهنگ ايران، ، ترجمه جعفر شعار، بي)سني ملوك و االرض و االنبياء(اصفهاني، حمزه، تاريخ پيامبران و پادشاهان 

1366.

.1370تهران، مرواريد، اوستا، گزارش و پژوهش جليل دوستخواه، چاپ اول، 

.1348جا، اوليا اهللا آملي، مـوالء، تاريخ رويان، تصحيح دكتر منوچهر ستوده، بنياد فرهنگ ايران، بي

.1404البالذري، أبي حسن، فتوح البلدان، ايران، قم، منشورات االرميه، 

.1348بناكتي، تاريخ بناكتي، به كوشش دكتر جعفر شعار، تهران، انجمن آثار ملي، 

.1363بيروني، ابوريحان، آثار الباقيه، ترجمه اكبر دانا سرشت، چاپ سوم، تهران، اميركبير، 

.1352بيروني، ابوريحان، تحقيق ماللهند، ترجمه به قلم علي اكبر دانا سرشت، تهران، ابن سينا، 

.تاجا، اسالميه، بي بيبيهقي، ابوالحسن علي بن زيد، تاريخ بيهق، تصحيح و تعليقات احمد بهمنيار، چاپ دوم،

.1314ـــــــــــ ، تاريخ سيستان، به تصحيح ملك الشعراء بهار، تهران، خاور، 

گردان رضا انزابي ثعالبي نيشابوري، عبدالملك بن محمد بن اسماعيل ابومنصور، ثمار القلوب في المضاف و المنسوب، پارسي

.1376نژاد، چاپ اول، مشهد، دانشگاه مشهد، 

.1331 جعفربن محمد بن حسن، تاريخ يزد، به كوشش ايرج افشار، تهران، بنگاه ترجمه و نشركتاب، جعفري،

جيهاني، ابوالقاسم بن احمد، اشكال العالم، ترجمه علي بن عبدالسالم كاتب با مقدمه و تعليقات فيروز منصوري، چاپ اول، 

.1368آستان قدس رضوي، 

.1362جا،  الي المغرب، به كوشش دكتر منوچهر ستوده، بيـــــــــــ ، حدود العالم من المشرق

.1367، تصحيح و تحشيه دكتر منصور رستگار فسايي، چاپ اول، اميركبير، 2حسيني فسايي، حاج حسن، فارسنامه ناصري، ج

 دارالكتب علميه،  ج، لبنان، بيروت،7الحموي الرومي البغدادي، شهاب الدين ابي عبداهللا ياقوت بن عبداهللا، معجم البلدان، 

. م1910. /  هـ ق1410

.الدينوري، أبي حنيفه احمد بن داود، االخبار الطوال، الطبعه االولي، القاهره، داراالحياء الكتب العربيه

.1371كوب، عبدالحسين، تاريخ ايران بعد از اسالم، چاپ ششم، تهران، اميركبير، زرين

.1371چاپ سوم، تهران، اميركبير، كوب، عبدالحسين، تاريخ مردم ايران، زرين

، تقديم و تعليق عبداهللا عمر البارودي، الطبعه االولي، لبنان، بيروت، 5السمعاني،، ابي سعد عبدالكريم بن منصور التميمي، ج 

.م1988. / ق.  هـ1408دارالجنان، 
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.1370جا، شركت سهامي انتشار،، چاپ چهارم، بي2شريعتي، علي، تاريخ و شناخت اديان، ج 

، ترجمه مصطفي خالقداد هاشمي، مقدمه و حواشي و تصحيح و 2شهرستاني، ابوالفتح محمد بن عبدالكريم، الملل و النحلل، ج

.1358تعليقات سيد محمد رضا جاللي نائيني، چاپ دوم، تهران، شركت افست، 

معة دمشقيه، جلد دوم، ترجمه و تبيين دكتر ، ل»شهيد ثاني«الدين مكي العاملي، شيخ ابي عبداهللا شمس الدين محمد بن جمال

.1379علي شيرواني ــ محسن غرويان، چ چهارم، قم، دارالفكر، 

.1368اكبر غفاري، چ اول، تهران، نشر صدوق، ، ترجمه علي6شيخ صدوق، ترجمه و متن من اليحضره الفقيه، ج

ج، لبنان، بيروت، دارالكتب العلميه، 5، )الملوكتاريخ االمم و (طبري، أبي جعفر محمد بن جرير طبري، تاريخ الطبري 

.م1988/ق.هـ1408

.1367الدين همايي، چاپ چهارم، تهران، نشر هما، غزالي، محمد، نصيحه الملوك، به تصحيح استاد عالمه جالل

.1363فردوسي، ابوالقاسم، شاهنامه، چاپ هفتم، تهران، اميركبير، 

.1362جا، آشنا، ول، بيفرصت الدوله شيرازي، آثار عجم، چاپ ا

.1350، قاهره، مكتبه القدس، )في التعريف باصول اسناب العرب و العجم(القرطبي، يوسف بن عبدالبدالنحري، القصد و االمم 

.1380القزويني، زكريا بن محمد بن محمود، آثار البالد و اخبار العباد، بيروت، دار صادر ـ دار بيروت، 

 ج، مصر، وزارت الثقافه و الرشاد القومي الموسسه 21مد بن علي، صبح االعشي في صناعه االنشاء، القلقشندي، ابي العباس اح

.تاالمصريه اليامه، بي

قمي، حسن بن محمد، تاريخ قم، ترجمه حسن بن علي بن حسن عبدالملك قمي، تصحيح و تحشيه استاد سيد جالل الدين 

.1361تهراني، تهران، توس، 

.2535ن علي، تاريخ جديد يزد، به كوشش ايرج افشار، تهران، اقبال، كاتب، احمد بن حسي

گرديزي، ابوسعيد عبد الحي بن ضحاك ابن محمود، تاريخ گرديزي، به تصحيح و تحشيه عبدالحي حسيني، چاپ اول، دنياي 

.1373كتاب، 

.1369گيرشمن، تاريخ ايران از آغاز تا اسالم، تهران، علمي و فرهنگي، 

.1372 ج، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران، علمي و فرهنگي، 2بوالحسن علي بن حسين، مروج الذهب، مسعودي، ا

.1365مسعودي، ابوالحسن علي بن حسين، التنبيه و االشراف، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران، علمي و فرهنگي، 

.1367ب، مشكور، محمد جواد، تاريخ سياسي ساسانيان، چاپ دوم، تهران، دنياي كتا
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.1367مطهري، مرتضي، پيرامون جمهوري اسالمي، چاپ چهارم، تهران، صدرا، 

ج، ترجمه دكتر علينقي منزوي، چاپ اول، تهران، مولفان و مترجمان 2مقدسي، ابو عبداهللا محمد بن احمد، احسن التقاسيم، 

.1361ايران، 

.1350جا، بنياد فرهنگ ايران، ، بي4كدكني، جمقدسي، مطهربن طاهر، آفرينش و تاريخ، ترجمه محمد رضا شفيعي 

.1354نامه تنسر، به تصحيح مجتبي مينوي، تهران، خوارزمي، 

النرشخي، ابوبكر محمد بن جعفر، تاريخ بخارا، ابو نصر احمد بن محمد بن نصر القباوي، تلخيص محمد بن زفرين عمر، چاپ 

.1363دوم، تهران، توس، 

، به تصحيح و تحشيد و با مقدمه محمد ابراهيم باستاني پاريزي، تهران، )ساالريه(ريخ كرمان وزيري كرماني، احمد علي، تا

.1352سينا، ابن

.1377هاردي، ريد هلم، اديان آسيا، ترجمه دكتر عبدالرحيم گواهي، چاپ دوم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمي، 

.1318ــــــــــ ، هفت كشور يا صور االقليم، تهران، خاور، 

.1373هوار، كلمان، ايران و تمدن ايراني، ترجمه حسن انوشه، چاپ اول، تهران، اميركبير، 

.1343جا، بنگاه ترجمه و نشر و كتاب، يعقوبي، احمد، البلدان، ترجمه دكتر محمد ابراهيم آيتي، بي

.1343 نشر و كتاب، جا، بنگاه ترجمه و ج، ترجمه محمد ابراهيم آيتي، بي2يعقوبي، احمد، تاريخ يعقوبي، 

.1378مصاحبه حضوري با جناب آقاي موبد دينيار شهزادي، شهرستان يزد، ميراث فرهنگي يزد، بهار  و تابستان 

.1378مصاحبه حضوري با جناب آقاي موبد رستم شهزادي، تهران پاييز و زمستان 

.1378بستان مصاحبه حضوري با جناب آقاي فرخاني، شهرستان يزد، آتشكده مركزي يزد، تا

Archive of SID

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

