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  مقدمه

ها  نیدرآمدن و پیوستن به این د یبرا ینیان، آداب و مراسم مشخص و معیاز اد یدر برخ

ن زرتشت، از یدر د یت و سدره پوشیحین مسید در دیغسل تعم: در نظر گرفته شده است

 ی، متولیمشخص یها ان، نهادها و سازمانین ادیبه عالوه، در ا. ن آداب استیملۀ اج

شان است، اما در یک تازه ین خود و انجام اعمال و مناسك از سویفراخواندن افراد به د

ف یو تعر یرسم یها دعوت وجود داشته و نه راه یبرا یاسالم نه نهاد و سازمان مشخص

 یریگین رو، مطالعه و پیاز ا. شان مرسوم بوده استینوکمان یص ایتشخ یبرا یا شده

ار ی، بسین هجرینخست یها ، در سدهیاثبات مسلمان یها بحث گروش به اسالم و راه

، فقدان مقام یا نهاد )همانجا(به نوشتۀ بولت ). ۳۷بولت، ص(دشوار و گاه ناممکن است 

مردم،  برای دعوت رسمی) مانند کشیش در مسیحیت(مذهبی رسمی مشخص 

فراخواندن افراد به دین اسالم را با نوعی خلل مواجه و تشخیص مسلمانی افراد را مشکل 

گروش به دین اسالم به حضور فرد روحانی وابسته نبود و از این رو، برخی  .کرده است می

شدند که موقعیت و منصب دینی  تازه مسلمانان به دست افرادی به دین اسالم دعوت می

 . نداشتند
ً
 بن  از جمله افرادی که به گسترش اسالم در خراسان کمک کردند، یحیی  مثال

صبیح نیشابوری بود که از او به عنوان نخستین معلم قرآن در نیشابور یاد شده است 

همچنین از جمله افرادی که به رواج اسالم در بخش غربی دریای ). ۷۸حاکم نیشابوری، (

شیخ الحنابله بود ) ق۳۲۹.د(ف بربهاری بن خل بن علی   خزر یاری رساندند، حسن

ق نقش مهمی در گسترش ٤ابوجعفر ثومی حنبلی مذهب نیز در سدۀ ). ۲/۲٠۱زرکلی، (

این افراد از جانب ). ۳/۱٥٥؛ سمعانی، ٤۹۱سهمی، (اسالم در بین مردم گیالن ایفا کرد 

رتشتیان را حکومت مأموریتی برای تبلیغ دین اسالم نداشتند، بلکه به صورت داوطلبانه ز 

  .به این دین دعوت می کردند

این امر، یعنی فقدان سلسله مراتب و مناصب روحانی در  ،)٤۲ص(بولت  نوشتۀبه 

در جست و جوی گروندگان به دین اسالم که آن دسته از  تا دین اسالم، موجب شد

د ، به برخی از افرابود به عنوان راهنما، الگو و سرمشق برای زندگی خوب اسالمیشخصی 

. بودند صها خویشاوندان پیامبر از جمله این الگوها و سرمشق. ندآور پارسا و پرهیزگار روی 

روحانی به شمار  ۀپارسایان، زاهدان و مجاهدان، جایگزین طبق ،ای در چنین جامعه

افراد عادی که منصب و مقامی به همت گرچه ممکن است تبلیغ دین اسالم . رفتند می

قوت در دعوت به دین اسالم در میان ایرانیان در نظر گرفته شود،  ۀنقطهمچون نداشتند، 



  ٢٣٥   قهای نخست  پذیرش اسالم از سوی زرتشتیان در سده های اثبات راه 

 یرسمی و سازمان یفقدان منصب. کرددیگری نیز ارزیابی  ۀشاید بتوان آن را از زاوی

دعوت تا شد  موجب می ها و برخی مناطق ایران، مشخص برای دعوت در برخی دوره

ود، شناخت کاملی از دین اسالم که خ را کسانی بر عهده گیرندزرتشتیان به دین اسالم 

؛ این امر ممکن بود در برخی شمرده نمی شدند دیگرانکاملی برای  ۀنداشتند یا نمون

های  فهمی در دین، تحریف امور دینی و حتی انتقال عالیق، سالیق و برداشت موارد به کج

است روشن  ،نمونهبه عنوان  .شخصی و حتی منافع دعوتگران به نومسلمانان بیانجامد

ایرانیانی که از طریق خوارج با دین اسالم آشنا شدند، فارغ از هرگونه عقیدۀ 

ایرانیانی که از طریق پیروان سایر مذاهب اسالمی نظیر اهل سنت عقیدۀ گذاری، با  ارزش

  . و شیعه به این دین گرویدند، تفاوت چشمگیری داشته است

و  ءندگان را با انبوهی از آرانوگرو ،های بعد وجود فرق مختلف شیعه و سنی در سده

آنان را برای انتخاب هریک از این  کرد و رو می احکام متناقض روبه گاه های متنوع و اندیشه

 نظر ساخت، زیرا آنان با در ها، بسته به روحیات و نظرات شخصی ایشان مخّیر می گرایش

د به هریک از توانستن گرفتن عقاید شخصی خود، پس از ایمان آوردن به دین اسالم می

گروش ایرانیان به اسالم به دعوِت افراد و . مذاهب موجود در جهان اسالم روی بیاورند

های مختلف شیعه،  ، به پیوستن آنها به فرقهقهای نخست  ای مختلف در سدهه گروه

آن دسته از ایرانیان که تحت تأثیر کارگزاران خلفا و  .شد منجر  سنی، خارجی و مرجئی

مناصب به اسالم گرویدند، بیشتر به اهل سنت گرایش داشتند و در اکثر سایر صاحبان 

شیعه و صحابه و  ۀهای ائم موارد تابع خلیفه بودند و آنان که تحت تأثیر تعالیم و آموزه

سایر شیعیان به اسالم گرویده بودند، های علوی و  تابعین ایشان یا به همت خاندان

گروهی از ،به طور مثال. دانستند راهنمای خود میامامان شیعه را مرجع، الگو و 

زرتشتیان ساکن بلخ که به دعوت فقهای حنفی به اسالم گرویدند، حنفی مذهب و 

مذهب  یو زرتشتیان قم که تحت تأثیر تبلیغات خاندان شیع) ۲۸بلخی، (مرجئی شدند 

 ۀخمس به ائماین خاندان مردم قم را به پرداخت . شدند یاشعری به اسالم گرویدند، شیع

؛ مجلسی، ۷۸٠قمی، (خلفای عباسی تشویق کردند ایستادگی در برابر شیعه و 

از اهالی غور که به دعوت کرامیان ق گروهی ٤در سدۀ  اند که همچنین گفته). ۱۸٥/٥٠

ابن اثیر تمام ساکنان غور را پیرو  ؛ چندان کهکرامیه شدند ۀبه اسالم گرویدند، پیرو فرق

  ). ۱۲/۱٥۱الکامل، ابن اثیر، (است  کرامیه دانسته ۀفرق

 ۀنحو دربارۀاطالعات بسیار اندکی  قهای نخست  در منابع تاریخی و جغرافیایی سده
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مورخان و . مسلمانی آنها وجود داردهای  نیان به دین اسالم و نشانهاگروش ایر 

و مشتقات آن بسنده » اسلم«فعل نویسان مسلمان در بیشتر موارد به ذکر  جغرافی

توان به درستی مشخص کرد که این گروش  در بسیاری از موارد نمیاند؛ از همین رو  هکرد

با اجرای کامل و دقیق دستورات فقط محدود به پذیرش زبانی بوده است یا گروش واقعی 

به ویژه در منابع مربوط به فتوح و خراج و بررسی  ،روایاتدر  ا این وجود،دین اسالم؛ ب

که حاکی از برخی شعائر و  شود یافت میهایی  گاه نشانه ،های مسلمانان نامه صلح

های گروش به دین  شعائر و نشانه. است قهای نخست  مسلمانی در سدههای  نشانه

ادیان مانند مسیحیان، یهودیان و بوداییان یکسان بود، اما  ۀاسالم در میان پیروان هم

  .یان به دین اسالم استهای اثبات گروش زرتشت ، راهشدهآنچه در این پژوهش بررسی 

  

   های اثبات مسلمانی راه

، انجام برخی شعائر دین قهای نخست  های اثبات مسلمانی در سده ترین راه یکی از مهم

عاِئر«. اسالم بود
َ
عیَره«و » ِشعاره«جمع » ش

َ
عر«از ریشه » ش

َ
عاِئل«بر وزن » ش

َ
به معنی » ف

شود که داللت بر انجام کاری داشته  هایی گفته می به نشانه ،ها است و در اصطالح عالمت

آداب و مناسک آن مانند لبیک گفتن، قربانی » شعائر حج«منظور از  ،به طور مثال. باشد

 ٤» شعائر«واژه ). »شعر«، ذیل ٤/٤۱٤ابن منظور، (کردن، رمی و سعی صفا و مروه است 

منظور از  ١.به موضوع حج ارتباط دارد این آیات، ۀو هماست بار در قرآن کریم ذکر شده 

ها، آداب و اعمالی است که بر  ها، عالمت شعائر گروش در این پژوهش، آن دسته از نشانه

های گروش به اسالم  شعائر و نشانه. گروش به دین اسالم و عمل به فرایض آن داللت دارد
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  ٢٣٧   قهای نخست  پذیرش اسالم از سوی زرتشتیان در سده های اثبات راه 

  .ی دادتوان در دو گروه شعائر دینی و شعائر غیردینی جا در ایران را می

  

  ) شعائر دینی(انجام فرایض دینی  -۱

هایی است که در متون دینی  ها و عالمت منظور از شعائر دینی گروش به اسالم، نشانه

شعائر دینی،  ،به عبارت دیگر. اند آنها تأکید و شرط مسلمانی دانسته شده راسالم ب

قرآن به آنها تصریح های مسلمانی هستند که ریشه در دین اسالم دارند و در متن  نشانه

نشانه گروش افراد  قهای نخست  ترین شعائر دینی که در سده از جمله مهم. شده است

توان به ادای شهادتین، برپایی نماز، پرداخت زکات و  شد می به دین اسالم شمرده می

  ٢.و انجام ختنه اشاره کرد ١خمس

  

  شهادتین- ۱-۱

ین اسالم بر هر مسلمانی واجب بود، به یکی از نخستین شعائر دینی که از آغاز ظهور د

 صمحمدحضرت زبان آوردن شهادتین به معنای گواهی دادن به یگانگی خدا و پیامبری 

بر پیامبر نازل شد،  ٣جزیه ۀمعروف به آی ۀکه آی قاز آغاز بعثت پیامبر تا سال نهم . است

دن، جنگیدن با در مواجهه با سپاهیان مسلمان ناچار بودند بین اسالم آور  ٤اهل کتاب

گروش به ). ۲۲۱قاضی ابویوسف، (سپاهیان مسلمان و پرداخت جزیه یکی را برگزینند 

 » ال اله اال الله«دین اسالم پیش از هر چیز، با به زبان آوردن عبارت 
ً
محمد «و احتماال

  : چنانکه از پیامبر نقل شده شد، اثبات می» رسول الله

                                                                                                                                            
منظور از خمس در اینجا خمس غنایمی اسـت کـه زرتشـتیان پـس از پـذیرش دیـن اسـالم و شـرکت در . ١

 .فتوحات، ناچار بودند پرداخت کنند
جـزء اصـول فرای ضمن اشاره به فرایضی مانند شـهادتین، نمـاز، روزه، زکـات و حـج، ایـن پـنج عمـل را . 2

گرویدنـد بـه بسـیاری از ایـن فـرایض عمـل  نظری اسالم دانسته و معتقد است کسانی که به اسـالم مـی
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شـد،  مـی) یهودیـان و مسـیحیان(اگرچه دستور قرآن مبنی بـر دریافـت جزیـه فقـط شـامل اهـل کتـاب . 4

با زرتشتیان ایران نظیـر اهـل کتـاب جوس هجر بحرین، مسلمانان با تأسی از روش پیامبر در برخورد با م

؛ قاضـی ۲۲٥بـن جعفـر،  ؛ قدامـه۷۸بـالذری، فتـوح البلـدان، (برخورد کردند و از آنان جزیه پذیرفتنـد 

 ).۱۳٠و  ٦۷ابویوسف، صص 



 ١٤٠٠اول، بهار و تابستان  ، شمارۀ پنجاه و چهارم، سال پژوهشنامه تاریخ تمدن اسالمی      ٢٣٨

زمانی که مردم به یگانگی خدا و حقانیت از جانب خدا به من امر شده است تا «

رسالت محمد شهادت ندهند و نماز نخوانند و زکات ندهند با آنان جهاد کنم پس هنگامی 

که این کارها را انجام دادند، جان و مالشان محفوظ خواهد ماند مگر در حقی که اسالم 

.»تعیین کرده است و حساب آنان با خداست
١
  ).۱/۱٤بخاری، ( 

رسد نخستین نشانه و عالمت گروش به دین اسالم، چه در  ساس به نظر میبر این ا

ادای شهادتین هنگام . ایران و چه در سایر مناطق، به زبان آوردن شهادتین بوده است

که به باور برخی از محققان، گروش به چنان اهمیتی داشت ایمان آوردن به دین اسالم، 

 با این همه، ،)۱۱۱؛ چوکسی، ۳۷بولت، ص( دمحدود می شاین دین در آغاز به ادای آن 

گروش راستین  ۀتوانست تنها دلیل و تنها نشان به زبان آوردن این کلمات، به تنهایی نمی

  .گردانی ایشان از دین پیشین باشد افراد به دین اسالم و روی

  

  خواندن نماز و پرداخت وجوهات شرعی  - ۱-۲

حیات ایشان، گروش مردم به دین  ۀدر دوردهد که  نشان میص عملی پیامبر ۀبررسی سیر 

بن ساوی  به منذر صپیامبر ۀاز متن نام. است محدود نمی شدهاسالم تنها به اقرار زبانی 

جزیه پذیرفت و شرط ) بحرین(از زرتشتیان قلمرو منذر ایشان که پیداست  ق۸در سال 

دانست » ایشان ۀحخوردن ذبی«و » مسلمانان ۀخواندن نماز رو به قبل«گروش به اسالم را 

زرتشتیان  ۀبه دستور پیامبر مقرر شد مسلمانان از ذبیح ،افزون بر این .)۳/۲۹طبری، (

بن عاص به دستور پیامبر به   در همین سال عمرو. نخورند و با زنان زرتشتی ازدواج نکنند

عمان رفت و ایشان را به دین اسالم فراخواند؛ در جریان این اعزام، گروهی از خاندان 

» زکات«شدند و پذیرش نبوت پیامبر اسالم، حاضر » شهادتین«جلندی ضمن ادای 

ن ابوزید انصاری برای آشنا کرد ،به دستور پیامبر. و این چنین به اسالم گرویدند بپردازند

 ؛۸۳بالذری، همان، (مردم عمان با دین اسالم و آموزش قرآن و سنت به آنجا اعزام شد 

از وی  ،همچنین پیامبر در ضمن نامه به سیبخت مرزبان هجر بحرین). طبری، همان

. )۱/۲۱۱ابن سعد، (دعوت کند » زکات«و پرداختن » نماز«مردم را به خواندن تا خواست 

ص ، اقرار به اطاعت از خدا و پیامبرق۹بر به ملوک حمیر در سال پیام ۀدر نام ،این افزون بر

های مسلمانی  به عنوان نشانه» زکات«و » خمس«و پرداخت » نماز« ۀ، اقام)شهادتین(
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  ٢٣٩   قهای نخست  پذیرش اسالم از سوی زرتشتیان در سده های اثبات راه 

پیامبر برای دعوت مردم به دین  ،به روایت مورخان). ۳/۱۲٠طبری، ( ذکر شده است

. ی و نماز و قرآن را به آنان بیاموزندم دینفرستاد تا احکا اسالم، افرادی را نزد ایشان می

طبری  و در روایت )۷۶فتوح البلدان، بالذری، ( بودمعاذ بن جبل یکی از این فرستادگان 

  ). ۳/۳۱۸(است  شدهمردم یمن یاد » معلم قرآِن «از معاذ تحت عنوان 

 ۀرسد روش پیامبر در دعوت مردم مناطق مفتوحه به دین اسالم در دور به نظر می

فتوحات در آغاز شده است؛ چنانکه ابوبکر پیش از  کماکان اجرا مینخستین خلفای 

ایران، درخواست قبایل عرِب مرتد مبنی بر خواندن نماز و عدم پرداخت زکات را نپذیرفت 

وی به موجب امتناع این . و پرداخت این وجه شرعی را یکی از شروط مسلمانی دانست

خواند و برای رفع این مشکل، سپاهی برای نبرد با » مرتد«ا قبایل از پرداخت زکات، آنان ر 

 ،ق۱۱همچنین در سال ). ۳/۲٤۱؛ طبری، ۹۹، فتوح البلدانبالذری، (آنها فرستاد 

لشکر  ١به بطاح »مرتد«قبایل  ۀبن ولید فرمانده سپاه ابوبکر برای دفع فتن زمانی که خالد

شهادتین نیز در آن خوانده  که(کشید، شرط گروش به دین اسالم را خواندن اذان 

  ). ۳/۲۷۸طبری، ( ، برپایی نماز و پرداخت زکات ذکر کرد)شود می

خالفت عمر، فاتحان یکی از شروط اثبات مسلمانی ایرانیان را  ۀپس از ابوبکر، در دور 

 پرداخت خمس و زکات ذکر کردند؛ گزارش طبری از نبرد قادسیه و نقل قول او از مغیره

. استاهمیت پرداخت وجوهات شرعی در صورت پذیرش دین اسالم ز حاکی ابن شعبه،  

و زکات و شرط باقی ماندن  ٢مغیره خطاب به ایرانیان، شرط مسلمانی را پرداخت خمس

 ۀهمچنین در جریان حمل). ۳/٥۷٤طبری، (زرتشتی را پرداخت جزیه اعالم کرد  دیانتبر 

بن جزء   عمر، عبدالرحمن خالفت ۀق در دور ۲۲سپاهیان مسلمان به تفلیس در سال 

غ به این منطقه اعزام شد تا اسالم و احکام دینی را به مردم آموزش 
ّ
سلمی به عنوان مبل

ای خطاب به مردم تفلیس فرستاد که در  مسلمه نامه بن  در جریان این نبرد حبیب. دهد

ن در هما). ٤/۱٦۲طبری، ( آن خواندن نماز و پرداختن زکات، شرط مسلمانی معرفی شد

ردها، سلمه) ق۲۲(سال 
ُ
قیس اشجعی که فردی آگاه به فقه و  بن  در جریان نبرد با ک

او به فرمان خلیفه کردها را به دین . به فرماندهی سپاه مسلمانان گماشته شد ،حدیث بود

                                                                                                                                            
یـاقوت، (بن خزیمه کـه در آن نبـردی میـان مسـلمانان و مرتـدان صـورت گرفـت  محلی در دیار بنی اسد. ١

 ).۱/٤٤٥ معجم البلدان،
منظور از خمس در این روایت طبری، پرداخت خمس غنایمی است که زرتشـتیان پـس از پـذیرش دیـن . ٢

 .کردند اسالم باید پرداخت می
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توانند در زمین  اسالم دعوت و اعالم کرد که اهالی در صورت گروش به دین اسالم می

در صورت باقی ماندن بر دین (؛ در غیر این صورت داخت کنندپر خویش بمانند و زکات 

  ). ٤/۱۸٦طبری، (بپردازند ) و خراج(باید جزیه ) زرتشت

گروش به دین اسالم انکار  های اهمیت برپایی نماز به عنوان یکی از شعائر و نشانه

 ۀبه نشاناین اهمیت به حدی بود که هنگام فتح هریک از شهرهای ایران، . ناپذیر است

آشنا به احکام دین به عنوان متولی شد و فردی  ورود اسالم به آنجا مسجدی ساخته می

خالفت عمر تولیت اقامه نماز  دورۀبه طور مثال در . استقرار می یافتنماز در آن شهر 

بله به مغیره) ۲٦٥ فتوح البلدان،بالذری، (کوفه به عمار یاسر 
ُ
شعبه  بن  و تولیت نماز ا

برای تسهیل انجام عبادات روزانه، به  تاریخ بخارا مؤلف  نوشتۀبه . ار شدواگذ) ۳۳۳همو، (

نمی شد تا نماز را به زبان فارسی بخوانند، زیرا اهالی آنجا  نومسلمانان اجازه داده می

را حرکات نماز  ،ق۹۳در بخارا تا سال اند که  گفته. تکلم کنندزبان عربی توانستند به 

یکی از اموری که مقرر شد اسالم  ١).٦۷نرشخی، ( کرد میمکّبر به زبان فارسی بیان 

 های قرآن بود آن آزموده شود، قرائت حداقل یکی از سوره از طریقراستین اهالی 

» فاتحه الکتاب«یا » الحمد«رسد منظور از این یک سوره،  به نظر می). ٦/٥٥۹طبری، (

). ۱٠۷چوکسی، (ود بخواند خبایست آن را در نمازهای روزانه  بوده که هر فرد مسلمان می

تشویق حاکمان مسلمان بخارا به شرکت مردم در نماز جماعت تا آنجا ادامه  قدوم  سدۀدر 

یافت که مقرر شد به هریک از شرکت کنندگان در نماز جماعت دو درهم پول پرداخت شود 

  ).  ٦۷نرشخی، (

پرداخت خمس و اگرچه در جریان فتوحات به زبان آوردن شهادتین، خواندن نماز و 

فاتحان  ،شد، در بیشتر موارد زکات به عنوان شعائر گروش به دین اسالم در نظر گرفته می

 ،اجرای دستورات دینی ایسازمان یافته و منظم بر به صورت مسلمان پس از پایان نبرد، 

امویان و اوایل حکومت های حکومت  در واپسین سال. نظارت نمی کردندنومسلمانان بر 

ایجاد شد که های اسالمی  در سرزمین» حسبه«به تدریج نهادی تحت عنوان  عباسیان،

ها و مشاغل در بازارهای  نظارت بر اصناف و صاحبان حرفهوظیفۀ متولی آن افزون بر 

نظارت کند نیز  صاجرای دستورها و آداب و سنن پیامبر رشهرهای اسالمی، موظف بود ب

 انجام دهد  و امر به معروف و نهی از) ۱۲ابن اخوه، (
ً
با این ). ۱٥همو، (منکر را شخصا

                                                                                                                                            
» نیـانکونینکـو «: گفـت وقـت سـجده مـی و در» بکنیتـا نکینـت«: گفت در بخارا مکبر در وقت رکوع می. 1

 ).٦۷نرشخی، (



  ٢٤١   قهای نخست  پذیرش اسالم از سوی زرتشتیان در سده های اثبات راه 

دریافت وجوهات شرعی از جمله یافت،  آنچه پس از فتوحات اهمیت بیشتری می وجود،

چنان . خمس و زکات، به عنوان یکی از درآمدهای مهم حکومت اسالمی از مردم ایران بود

» عامل زکات«، امویان و عباسیان، فردی تحت عنوان نخستینخلفای  دورۀکه در 

 :برای خلفای مسلمان برعهده داشترا مسئولیت دریافت این وجوهات و ارسال آن 

، فتوح البلدانبالذری، (مسعود سلمی عامل زکات بصره در زمان خالفت عمر  بن  مجاشع

 ،)٦/۳٤٠طبری، (مروان اموی در بصره  بن  ایوب عامل زکات عبدالملک بن  حکم ،)۳۷٤

و ) ۷/٥۳٦همو، (به ترتیب عامالن زکات منصور  ،عیسی بن  سعید و موسی بن  عبدالعزیز

گرچه گروش ایرانیان به دین اسالم موجب  ،در واقع. بودند) ۸/۲٠٤همو، (هادی عباسی 

و تمّرد  ١پرداخت کندزکات بود شد، اما یک مسلمان به حکم قرآن، موظف  حذف جزیه می

شد و فرد  گردانی از دین اسالم تلقی می زکات به حاکم مسلمان، به مثابه روی از پرداخت

شیعیان، که از پرداخت وجوهات  ،در این میان. داد متمّرد را در مقابل حکومت قرار می

در بیشتر موارد  ٢پرداختند، کردند و خمس را به ائمه شیعه می شرعی به خلفا امتناع می

به طور مثال خاندان اشعری که . را بر می انگیختنداسی غضب خلفای اموی و عبخشم و 

دانستند و در این کار، برخی ایرانیان  ، پرداخت خراج به خلفا را حرام میزیستند در قم می

  ). ۷۸٠قمی، ( کرده بودند مذهب را با خود همراه  یشیع

اجرای  نومسلمانان برایبر که فاتحان مسلمان و خلفا به نظارت رسد  به نظر میچنین 

در اولویت نبوده است، این موضوع یا حداقل اهمیت نمی دادند  چندان دستورات دینی

 به است که در زمانی طوالنی روی می دهد واقعی امری به صورت زیرا تغییر دین 
ً
و معموال

فتوحات و در  دورۀ، دست کم در هم اعراب مسلمان. افتد صورت ناگهانی اتفاق نمی

گرماگرم نبرد با ایرانیان، زمان کافی برای پرداختن به امر دعوت و آزمودن ایمان حقیقی 

بسیاری از ایرانیان، برای نجات جان خویش  ،از همین رو. نده ایا غیرحقیقی ایشان نداشت

: گزیدند های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، راه آسان را برمی و بنا به برخی مصلحت

برخی منابع در . اند مسلمان شدهکه شهادتین، وانمود کنند  گفتن دادند با  می ترجیح

 شدهزرتشتی به گروش ظاهری و نه قلبِی گروهی از ایرانیان زرتشتی به دین اسالم اشاره 
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 ).110، بقره(
مطلبی از محمدبن داود قمی نقل شده است حاکی از اینکه شیعیان قم به امام هـادیع  پیشـوای دهـم . ٢

 ).  ٥٠/۱۸٥مجلسی، (شیعیان دوازده امامی خمس پرداخت می کردند 
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  ).۱۸زند بهمن یسن، (اند های آخر الزمان به شمار آورده  و آن را از نشانه
ً
 شماراحتماال

آگاهی و در عمل هنوز مسلمان نبودند، زیرا پذیرش دین تازه بدون بسیاری از زرتشتیان 

  . چندان معنادار باشدتواند  اطالع از محتوای دقیق آن نمی

برای در امان ماندن از شمشیر اعراب مسلمان،  راهیادای شهادتین در ابتدا  ،در واقع

اه سیاسی، معافیت از پرداخت جزیه و دسترسی به برخی مناصب حکومتی بود که جایگ

شاهد این . کرد داد یا آن را حفظ می اجتماعی و اقتصادی برخی از ایرانیان را ارتقاء می

برخی از ایرانیان در جریان فتوحات ابتدا دین دهد  است که نشان می یمدعا، روایات

اما به محض خروج سپاهیان مسلمان از منطقه یا با از دست دادن  ،پذیرفتند اسالم را 

، راه نافرمانی در پیش گرفتند و با پیمان شکنی و گاه اخراج حاکمان منافع مالی

مسلمان، ثابت کردند که ایمان آوردن آنها از سر اجبار بوده است نه از روی صدق و 

در اثر فتوحات   های بزرگ در فارس هرمزان از رؤسای خاندان ،طبری روایتبه . راستی

ق زمانی که منافع مالی خود را در ۱٦ا در سال ، ام)٤/۷۲(مسلمانان به اسالم گرویده بود 

ق اسیر شد و با حیله و ترفند از ۱۷خطر دید، مرتد شد؛ وی در نبرد با مسلمانان در سال 

عمربن خطاب که قصد جان او را کرده بود رهایی یافت، اما زمانی که عمر او را تهدید به 

؛ ابن سعد، ٤/۸۸طبری، (یده شد مرگ کرد، دوباره به دین اسالم ایمان آورد و عرفطه نام

از مردم ماوارءالنهر از جمله اهالی صغد و بخارا و سمرقند در چشمگیری گروه ). ٥/٦٦

 بن  والیت اشرس بر خراسان، در نتیجه تبلیغات ابوالصیداء صالح دورۀق در ۱۱٠سال 

کاهش سخت طریف به اسالم گرویدند و از همین رو میزان مالیات دریافتی از این منطقه 

در این . صحت اسالم آوردن مردم تحقیق شود دربارۀدستور داده شد  بنابر این،یافت؛ 

های دریافتی نزد اشرس شکایت بردند و  زمان گروهی از دهقانان از کاهش میزان مالیات

اما خراج  ،چون به دستور وی مقرر شد نومسلمانان از پرداخت جزیه معاف باشند

همچنین از برخورد ). ۷/٥٥طبری، (م صغد مرتد شدند نفر از مرد ۷٠٠٠بپردازند، 

مسلم به اسالم گرویده بود، با  بن  طغشاده حاکم بخارا که از روی اجبار و به دست قتیبه

و نیز از نحوه تدفین او مشخص شد که ایمان واقعی به دین وی  نومسلمانان تحت امر

اهالی بخارا به دین اسالم، این حاکم به منظور جلوگیری از گروش . اسالم نداشته است

طغشاده در . گروهی از نومسلمانان را گردن زد و گروه دیگری از ایشان را به بردگی گرفت

یکی از نومسلمانان ناراضی به قتل رسید و پیکر او طبق آداب و به دست ق ۱۲۲سال 

پسرش که قتیبه نام  ،پس از طغشاده). ۸۲-۸٥نرشخی، صص(تشییع شدرسوم زرتشتی 



  ٢٤٣   قهای نخست  پذیرش اسالم از سوی زرتشتیان در سده های اثبات راه 

به قتیبه . ولی او نیز به زودی از دین اسالم برگشت ،امارت بخارا نشست ر کرسیب داشت،

. بخارا دست یافت رب برادرش بنیات قتیبه،کشته شد و پس از  خراسانیابومسلم  دست

در سال نیز او  ، امابنیات در جریان شورش سپیدجامگان از ایشان حمایت کرد و مرتد شد

  ).۱٤همو، (به قتل رسید ) ق۱٥۸- ۱٦۹: کـح(ق به دستور مهدی عباسی ۱٦٦

  

  ختنه  - ۱-۳

گاه به عنوان نشانه مسلمانی و راه  قهای نخست  یکی دیگر از شعائر دینی که در سده

ختنه از ریشه  ۀواژ. ختان رجال بود ۀرفت، مسأل اثبات تغییر دین زرتشتیان به شمار می

بریدن پوست برآمده از معنای  به معنای بریدن و قطع کردن است و در اصطالح به» ختن«

این رسم پیش از اسالم ). »ختن«، ذیل ۱۳/۱۳۷ابن منظور، ( استآلت تناسلی مردان 

و اعراب ) ٤۸٠گردیزی، (در میان پیروان برخی دیگر از ادیان و اقوام از جمله یهودیان 

منابع در ، اما است در قرآن به ختنه تصریح نشده. رواج داشت) ۱/۱٥۲ابن هشام، (

 ،مفسراناز برخی نوشتۀ به  .اند به آن دانسته حدیثی و تفسیری، برخی آیات را اشاره

های ابراهیم است که  خصلت از سنت ۱٠ ١سوره بقره، ۱۲٤در آیه » کلمات«منظور از واژه 

؛ و چون مطابق )۱/۲۸٠طبری، (وی را آزمود و یکی از آنها ختنه بود از آن طریق خداوند 

اند، این  مسلمانان به پیروی از آیین ابراهیم حنیف دعوت شده ٢سوره نحل، ۱۲۳آیه 

 کتاب الخالف،طوسی، ( شود که ختنه بر مسلمانان واجب است  نتیجه حاصل می

نقل شده که مسلمانان را به انجام این عمل  صهمچنین احادیثی از پیامبر ).٥/٤۹٤

به  :الف نظر دارندشخص رسول خدا اخت ۀختن دربارۀمنابع تاریخی  ٣.کند سفارش می

 و برخی) ۱/۱۱٤؛ بیهقی، ۱/۲٠۹ابن کثیر، (وی ختنه شده به دنیا آمد  ،برخیروایت 

و گروهی ) ۱/۳٤۷؛ صالحی شامی، ۱/۲۱٠ابن کثیر، (او را به دست جبرئیل  ۀختن دیگر

اسدالغابه فی معرفه ابن کثیر، همانجا؛ ابن اثیر، (اند  آوردهعبدالمطلب به دست آن را 
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شـمار  های امام به از ویژگی مختون به دنیا آمدناند و  برخی پیامبران و امامان نیز ختنه شده به دنیا آمده. 3

، شـیخ صـدوق( مختون به دنیا آمـد عسی الرضابن مو به طور مثال به روایت برخی منابع علی. رفته است

۱/٤۳۳.( 



 ١٤٠٠اول، بهار و تابستان  ، شمارۀ پنجاه و چهارم، سال پژوهشنامه تاریخ تمدن اسالمی      ٢٤٤

، اهمیت این عمل را در صپیامبر ۀختن ۀتوجه مورخان مسلمان به مسأل). ۱/۲۱، الصحابه

  .دهد نشان می قهای نخست  سده

وجوب یا استحباب این عمل اختالف نظر  دربارۀپیشوایان مذاهب مختلف اسالم 

ابن حجر (مردان را واجب  ۀها ختن ها و حنبلی در میان مذاهب اهل سنت، شافعی. دارند

و آن را با استناد به حدیثی از پیامبر از ) ۱/۲٤۲؛ ابن تیمیه، ۱٠/۳٤٠ ،فعیسقالنی شاع

مستحب و مالکیان آن را ) ۱٠/۱۹۹سرخسی، (اند  های مسلمانی دانسته عالمت

بر اساس فقه شیعیان ). ۱/٤۱٥ الکافی فی فقه اهل المدینه،ابن عبدالبر، (اند  شمرده

گر کسی در پیری به دین اسالم بگرود، حتی اامامی، ختنه بر مردان واجب است و  دوازده

 ).  ٤٤۲شیخ مفید، (باید ختنه کند 
مسلمانی و  ۀای بود که انجام آن نشان  به اندازه قهای نخست  اهمیت ختنه در سده

حنین هنگامی  ۀبه طور مثال در جریان غزو. شد گاه به منزله نامسلمانی تلقی میترک آن 

که طلحه در حال جمع آوری غنایم و برکندن لباس از تن کشته شدگان بود، جسد مردی 

 سبباز ثقیف را یافت که ختنه نشده بود و چون فریاد زد که این مرد نامسلمان است و 

واقدی، (ختنه نشدن او را جویا شد، دریافت که این فرد غالمی مسیحی بوده است 

به طور ( شد وصف نامختون گاه به عنوان دشنام به کار برده می. )۳/۷۸؛ طبری، ۳/۹۱۱

و گاه به کوتاهی زمان ) ٦/۲٥؛ طبری، ۳۳٤فتوح البلدان، بالذری، : مثال بنگرید به

اسالم آوردن افراد اشاره داشت و سستی اقرار نومسلمانان به پذیرش اسالم را نشان 

، تا جایی که شد واقعی شناخته می شدن، مسلمان فرد نومسلمان از زمان ختنه. داد می

  ١).٥/۳۳۸مسکویه، ( گرفتند پسراِن خود جشن می ۀپدران در روز ختن

به روایت . های بعد همچنان ادامه داشت اهمیت ختنه برای مردان مسلمان در دوره

ن اسالم یداء به دیغات ابوالصیتبل ۀجیمردم سمرقند در نت قدوم  سدۀمنابع تاریخی در 

ماندار سمرقند شرحی مبنی بر کاهش درآمد مسلمانان به والی خراسان فر. دندیگرو

 اسالم آوردن مردم سمرقند واقعی نیست
ً
بلکه برای فرار از  ،نوشت و اعالم کرد که ظاهرا

با نظارت بر و آنان  ۀن مقرر شد که اسالم مردان با بررسی ختنیه است؛ بنابرایپرداخت جز

ز قرآن آزموده شود و قرار شد کسانی که این ای ا سوره انجام یا ترک وظایف دینی و قرائت

 بن  همچنین جراح. پرداخت کنندجزیه  باشند دستورات دینی را انجام ندادند، موظف

                                                                                                                                            
ختنـه «شود و از آن به عنـوان  های اسالمی از جمله ایران برگزار می جشن ختنه هنوز در برخی سرزمین. 1

 . شود یاد می» سوران



  ٢٤٥   قهای نخست  پذیرش اسالم از سوی زرتشتیان در سده های اثبات راه 

به او نامه نوشت و ) ق۹۹- ۱٠۱: حکـ(عبدالعزیز  بن عبدالله والی خراسان در زمان عمر

 ۀاموی خواست ۀخلیفگرچه اجازه خواست با بررسی ختان مردان، اسالم آنان را بیازماید؛ 

طبری، (» گری را به دعوتگری فرستاد؛ نه ختنه صخدا محمد« :گفتجراح را نپذیرفت و 

ین به دستور ق هنگامی که افش۲۲٦همچنین به روایت مورخان در سال ). ٦/٥٥۹

دینی زرتشتیان   و وجود کتاب) ختنه نشدن(معتصم عباسی بازداشت شد، از اقلف بودن 

؛ ۹/۱۱٤طبری، ( در خانه او، پی بردند که او مسلمان نشده و زرتشتی بوده است

، یکی از قاول تا سوم  سدۀدهد که در  این دو روایت نشان می). ٤٠٦ابوحنیفه دینوری، 

  .ییز مردان مسلمان از مردان زرتشتی، ختنه شدن آنان بوده استتشخیص و تم های راه

  

  شعائر غیردینی -۲

های زندگی  افزون بر شعائر دینی که نشانه گروش افراد به دین اسالم بود، برخی از جنبه

های  داللت بر مسلمانی آنها داشت؛ در جامعه ایران در سده قهای نخست  افراد در سده

به مسلمان بودن یا شد  ی، زبان و پوشاک و خوراک فرد، میگاه از نامگذار قنخست 

  . زرتشتی بودن وی پی برد

  

  نامگذاری - ۲-۱

های عربی و نامیدن به  در دین اسالم هیچ گونه اجبار و الزامی برای نامگذاری افراد به نام

ه دین گروش افراد ب ۀنام بزرگان دینی وجود ندارد، اما نام عربی، در بسیاری از موارد نشان

 نخستین اعضای مسلمان یک خاندان ایرانی  ،بولتبه نوشتۀ . اسالم بوده است
ً
معموال

های بعد تکرار  کردند و این کار در نسل فرزندان خود را با اسامی عربی نامگذاری می

فارسی در ابتدای توالی اسامی  یامن او بر این باور است که هرگاه. شده است می

 متعلق به نخستین عضو مسلمان آن خاندان است یافت شود، آ ای نامه سبن
ً
ن نام احتماال

به  :سودمند استها در منابع تاریخی  برخی گزارشمرور بولت،  باب نظردر ). ۲۳بولت، (

: حکـ(خالفت عثمان  دورۀد که در یرس برمکی به برمک میخاندان   نسب ،طور مثال

ابن فقیه، (ه به اسالم گروید و در جریان فتح خراسان، اسیر شد و در مدین) ق۲۳- ۳٥

نخستین فرد ، )نام فارسی(خاندان سامانی به سامان  ۀنام شجره ،به همین ترتیب). ٦۱۸

و در دوران حکومت  )۳۲٠گردیزی، ( زرتشتی بود  رسد که مغ مسلمان این خاندان می

عبدالله قسری والی خراسان  بن  دست اسد رب) ق۱٠٥- ۱۲٥(عبدالملک اموی  بن  هشام

ای از تغییر نام سامان و برمک  در منابع تاریخی نشانه ، اما)۸۲نرشخی، ( به اسالم گروید



 ١٤٠٠اول، بهار و تابستان  ، شمارۀ پنجاه و چهارم، سال پژوهشنامه تاریخ تمدن اسالمی      ٢٤٦

، که خردادبه نام قسوم  سدۀنویس  نیای جغرافی رسد  همچنین به نظر می. وجود ندارد

نداد، اما  ، نام خود را تغییر)۱۸۲ابن ندیم، (داشت و به دست برمکیان به اسالم گروید 

ق ۳۹٤مهیار دیلمی کاتب و شاعر مشهور در سال یا گرچه . عربی بر پسر خود نهاد یامن

در منابع تاریخی شاهدی بر تغییر نام مهیار وجود  ،دست سید رضی به اسالم گروید رب

ابن اثیر، (وی پس از گروش به دین اسالم، فرزندش را حسن نامید اند که ندارد، اما گفته 

 به معنای نخستین  نخستین نام عربی موجود در یک شجره ،نابراینب). ٤٥٦/۹
ً
نامه، لزوما

  .دادند ست؛ زیرا برخی نوگروندگان نام ایرانی خود را تغییر نمینیگروش در یک خاندان 

گاه ممکن بود با گروش نخستین فرد از یک خاندان ایرانی، نام فارسی  با این وجود،

شد  نامه افراد با یک نام عربی آغاز می ر این صورت نسبد. وی به نامی عربی تغییر یابد

تغییر نام از فارسی به عربی گاه برای نشان دادن گروش فرد به دین اسالم، ). ۲۳بولت، (

معرفی خود به عنوان یک عرب، دستیابی به مناصب حکومتی و شاید برای رهایی از 

ورت سفارش دعوتگری ص این تغییر نام گاه به. فشارهای اجتماعی و اقتصادی بود

پس از گروِش  صکه پیامبر چنان داشت؛گرفت که در گروش فرد به دین اسالم تأثیر  می

 اختیار معرفه الرجال،شیخ طوسی، (بر او نهاد » سلمان«به دین اسالم، نام » روزبه«

بازرگانی زرتشتی از اهالی مرو که ماناهیه نام داشت، در ). ۱/۱٦٥؛ شیخ صدوق، ٥٤/۱

حاکم (نامیده شد » محمد«رفت و پس از گروش به دین اسالم  صنزد پیامبرمدینه 

 دورۀ وی در. نام داشت» روزبه«ابن مقفع پیش از گروش به دین اسالم ). ۷۱نیشابوری، 

د و یگرو  اسالم  بن علی عموی سفاح و منصور، به  به دعوت عیسیخالفت عباسیان 

). ۲/۱٥۱ابن خلکان، ؛ ٤/۲۱۸انساب االشراف، بالذری، ( شد  خوانده  ابومحمد عبدالله

به دین اسالم گروید، مأمون به ) کارن بن  مازیار(ایزدیار  همچنین گفته شده زمانی که ماه

 بن  حسن ابوسعید ،افزون بر این). ٥۷۱ابن فقیه، (ابوالحسن داد  ۀاو نام محمد و کنی

زرتشتی خود را به دین اسالم نحوی برجسته، پدر ) ق۳۸٥.د(مرزبان سیرافی  بن  عبدالله

؛ ۷/۳٥۲خطیب بغدادی، (تغییر داد » عبدالله«به » بهزاد«دعوت کرد و نام او را از 

عربی لزوما به معنای مسلمانی   نام با این وجود،). ۲/۷۸؛ ابن خلکان، ۷/۳٤٠سمعانی، 

ود یا بر خاستفاده از مزایای مسلمانی، نیز برای چنان که گاه افراد غیرمسلمان  ؛نبود

به طور مثال طغشاده حاکم . کردند نهادند و تظاهر به مسلمانی می نام عربی میفرزند، 

سد ر به نظر می. نامید» قتیبه«مسلم به اسالم گروید و فرزندش را  بن  بخارا به دست قتیبه

از برکناری از حکومت بخارا ارتباط داشته، زیرا  بیمگروش ظاهری او به دین اسالم با 

تدفین او مشخص شد  ۀبرخورد او با نومسلمانان تحت امرش و نیز از نحو ۀنحو بعدها از



  ٢٤٧   قهای نخست  پذیرش اسالم از سوی زرتشتیان در سده های اثبات راه 

  ). ۸۲- ۸٥نرشخی، صص(که ایمان وی به دین اسالم راستین نبوده است 

  

  یادگیری و استفاده از زبان عربی - ۲-۲

ها، زبان فارسی در امور روزمره  در آغاز ورود دین اسالم به ایران و تا پیش از تعریب دیوان

 دورۀ، اما با افزایش قدرت و تسلط اعراب بر این سرزمین، و از به کار می رفتدگی مردم زن

ها به زبان عربی برگردانده شد و استفاده از  دیوان) ق٦٥- ۸٦:حکـ(حکومت عبدالملک 

زبان فارسی در برخی با این وجود، . رواج یافتاین زبان در امور دیوانی و حکومتی 

جهشیاری، (ها به زبان عربی برگردانده نشد  خراسان تا مدت های ایران از جمله دیوان

). ۲۳بولت، ( صورت می گرفتگوهای روزمره همچنان به زبان فارسی و  و گفت) ٤۷

بر  ٢و صفاریان ١مستقل ایرانی مسلمان نظیر سامانیان های مستقل و نیمه حکومت

اهمیت استفاده از زبان فارسی تأکید داشتند و گاه برخی از ایشان، استفاده از زبان 

با گسترش تدریجی دین اسالم و به ویژه پس از مهاجرت . دکردن عربی را تقبیح می

گسترده قبایل عرب به ایران، استفاده از زبان عربی به عنوان زبان دین اسالم و زبان 

) زرتشتی و مسلمان(هم ایرانیان  ،در این میان .رسوم و متداول شدفاتحان، بین ایرانیان م

که به واسطه حضور در امور دیوانی و یا خدمتگذاری به اعراب فاتح با ایشان تماس 

به تدریج زبان . ناچار زبان عربی را فرا گرفتند ،علم و معرفت اهل داشتند و هم ایرانیان

ان آموزش داده شد و این امر تا جایی ادامه عربی در مراکز دینی و آموزشی به داوطلب

دستور زبان عربی همت گماشتند و  ۀیافت که ایرانیان خود به تهیه و تدوین آثاری در زمین

                                                                                                                                            
امیران سامانی به زبان فارسی توجه خاصی داشتند؛ چنانکه در دورۀ حکومت ایشـان و بـه دسـتور ایـن . ١

بـه طـور مثـال . امرا، آثار مهمی در زمینۀ امور دینی برای ترویج و گسترش اسالم نگاشـته و ترجمـه شـد

السـواد نی کتـاب بن محمد سمرقندی از علمای ماوراءالنهر به دستور اسماعیل سـاما  ابوالقاسم اسحاق

این کتـاب در . را در زمینه تبیین فقه حنفی و برای تبلیغ و ترویج مذهب سنت و جماعت نگاشت االعظم

ایـن کتـاب بـه . بـه فارسـی ترجمـه شـد) ق۳٦٥-۳۸۷(بـن منصـور سـامانی  ق به دستور نوح۳۷٠سال 

بـن محمـد،  اقسـمرقندی، اسـح(کوشش عبدالحی حبیبی در بنیاد فرهنگ ایران به چاپ رسیده است 

همچنـین در دورۀ ). ش۱۳٤۷السواد االعظم، تصحیح عبدالحی حبیبی، تهران، بنیـاد فرهنـگ ایـران، 

و به دستور او کتاب جامع البیان فـی تفسـیر القـرآن معـروف بـه ) ق۳٥٠-۳٦٦(بن نوح سامانی  منصور 

، به فارسی ترجمـه ، مورخ و مفسر مشهور سده سوم و چهارم قبن جریر طبری تفسیر کبیر نوشتۀ محمد

 ).٥طبری، ترجمه تفسیر طبری، ص(شد 
، تـاریخ سیسـتان(مانند یعقوب لیث که بر ضرورت استفاده از زبان فارسی در دربار خـود تأکیـد داشـت . 2

۲٠۹.( 
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کوشش ایرانیان مسلمان برای فراگیری زبان عربی منجر شد . در این زمینه سرآمد شدند

و گروهی از ایشان مانند در شکل گیری ادبیات عرب ایفا کنند ای  که ایشان نقش برجسته

، )۳/۲۹٥؛ ابن خلکان، ٦۳همو، ( ١)ق۱۸۹.د(، کسایی )۱٥٠ابن ندیم، (ابن مقفع 

به عنوان نخبگان زبان و ادب ) ۱٠٦همو، (دینوری  ۀو ابوحنیف) ۷٤ابن ندیم، (سیبویه 

در میان فراگیری زبان عربی گسترش  در باب شاهد دیگر. عربی مورد توجه قرار گیرند

های مختلف از  در زمینه  انبوهی کتابتألیف ، قهای نخست  مسلمان در سده ایرانیان

وجود . ایرانی مسلمان است به همت دانشمنداندیث، تفسیر، فقه و تاریخ جمله ح

ابن سعد، (از قاریان کوفه ) ق۱٥۹. د(حبیب معروف به زیات  بن  ایرانیانی مانند حمزه

سمعانی، ) (ق۲٤۲.د(ی محدث علی خالل حلوان بن  حسن ، ابومحمد)۳٥۹/٦

) ق۲٥٤.د(عبدالله مخرمی حلوانی محدث و حافظ قرآن  بن  ، ابوجعفر محمد)۲۱٤/٤

  ، ابوحنیفه احمد)ق۲۷٦.د(قتیبه دینوری  ، ابن)٦/۲۲۲؛ زرکلی، ۱۲/۱۳٤سمعانی، (

جریر طبری  بن ، محمد)۱/۲٦٠یاقوت، معجم االدبا، ) (ق۲۸۲ح.د(داود دینوری  بن

دهد که ایرانیان  شمار دیگر نشان می های بی و مفسر قرآن و نمونه مورخ) ق۳۱٠.د(

های مختلف به این  مسلمان نه تنها زبان عربی را فرا گرفتند، بلکه آثار ارزشمندی در زمینه

  . زبان نگاشتند و از این طریق نقش مهمی در فرهنگ و تمدن اسالمی ایفا کردند

ایرانیان زرتشتی و مسلمان هردو  قنخست  های رسد در سده به نظر می با این وجود،

ناگزیر به یادگیری زبان عربی بودند؛ ایرانی مسلمان برای انجام فرایض دینی مانند اقامه 

به عنوان زبان دین اسالم را زبان عربی  بود نماز و قرائت قرآن و پی بردن به معانی آن ناچار

ه مناصب حکومتی، راهیابی به دربار ؛ در حالی که ایرانی زرتشتی برای دستیابی ببیاموزد

های ایران، و نیز به منظور برقراری روابط روزمره از قبیل خرید  به ویژه پس از تعریب دیوان

برای مبارزه با دین اسالم، ناچار حتی های ساکن در محل زندگی خود یا  و فروش با عرب

دینی، توانایی برقراری یادگیری زبان عربی برای فهم متون . بود زبان عربی را فراگیرد

 ،بویس نوشتۀبه . نمود ارتباط با پیروان آن دین و یا برای مبارزه با دین اسالم ضروری می

موبدان زرتشتی، نشان از دانش قرآنی ایشان دارد  قهای نخست  ادبیات پهلوی سده

و  ٢زنادقهبه قلم همچنین نگارش آثاری در رّد دین اسالم به زبان عربی ). ۲٤۹بویس، (

                                                                                                                                            

 .بن فیروز معروف به کسایی  بهمن بن بن عبدالله  بن حمزه ابوالحسن علی. 1

  ابـراهیم  بـن  قاسمتوان از کتابی یاد کرد که در نقض قرآن به ابن مقفع نسبت داده اند و  به طور مثال می. 2

بــاقالنی . ی زیــدی کتــابی در پاســخ بــه آن نوشــتو فقهــا  از ائمــه  رســی  علــوی  حســنی  اســماعیل  بــن



  ٢٤٩   قهای نخست  پذیرش اسالم از سوی زرتشتیان در سده های اثبات راه 

دهد برخی روحانیون  شرکت روحانیون زرتشتی در مناظرات دینی با مسلمانان، نشان می

خالفت  دورۀای از این مناظرات دینی در  نمونه. زرتشتی با زبان عربی آشنایی داشتند

مأمون به سبب  ،به روایت منابع تاریخی :روی داد) ق۱۹۸- ۲۱۸: حکـ(مأمون 

جلسات مناظره را برپا کرد است با اهل علم، این دوستی و عالقه به نشست و برخ دانش

ابن عبدربه از مسلمان شدن یک زرتشتی خراسانی به اسالم ). ٤٠۱ابوحنیفه دینوری، (

خالفت  دورۀهمچنین در ). ۲/۲۲۳ابن عبدربه، (پس از مناظره با مأمون یاد کرده است 

بود، به  قوم س سدۀوی، آذرفرنبغ موبدان موبد فارس، که پیشوای زرتشتیان در 

درخواست مأمون با فردی نومسلمان موسوم به عبداللیث یا ابالیش به مناظره پرداخت و 

 عموسی الرضا بن  زرتشتی و علی یدیگری نیز بین هیربد ۀمناظر  ١.او را شکست داد

پیشوای هشتم شیعیان امامیه درگرفت که در جریان این مناظره، هیربد شکست خورد 

ف  اندهمچنین گفته ). ۲/۱۹۹طبرسی، االحتجاج، (
ّ
پیشوای  )ق٢٣٥. د(ابوالهذیل عال

که ابوحنیفه دینوری از او به عنوان استاد مأمون در ) ٤/۱۳٦خطیب بغدادی، (معتزلی

، در حضور مأمون با فردی زرتشتی )٤٠۱ابوحنیفه دینوری، ( مناظرات دینی یاد کرده

این . )۲٠۹ابن ندیم، ( مسلمان کند موسوم به میالس مناظره کرد و سرانجام توانست او را

بر زبان عربی برای زرتشتیان از برخی حاکی از آشنایی و حتی تسلط تواند  مناظرات می

زبان عربی به آگاهی از  ،این بنابر. دین اسالم و پیروزی در مناظرات دینی باشدشناخت 

تردید شمار ایرانیان مسلمانی که زبان  بی با این همه،، نبودگروش به دین اسالم  ۀمنزل

  .، بسیار بیشتر از زرتشتیان بودفرا می گرفتند و آن را به کار می بردندعربی 

  

  پوشش ۀنحو - ۲-۳

پیروان ادیان مختلف در طول تاریخ هنگام انجام مراسم عبادی و گاه برای حضور در 

 .ن سایر ادیان متمایز باشندتا از پیروا ه اندکرد های خاصی استفاده می جامعه، از لباس

پوشش بانوان معطوف بوده رسد در این خصوص توجه بیشتر ادیان به مسأله  به نظر می

حکومت مادها  دورۀبه طور مثال گفته شده زنان ایرانی در روزگار پیش از اسالم و از . است

                                                                                                                                            
 ).٦۹ص(کرده است وجود چنین کتابی را در میان آثار ابن مقفع رد اعجاز القرآن در ) ق٤٠۳.د(

های رد و بدل شده میان این دو نفـر نکــ  برای کسب اطالعات بیشتر دربارۀ این مناظره و پرسش و پاسخ. 1

ترجمــه ابــراهیم میــرزای نــاظر، تهــران، هیرمنــد، ماتیکــان گجســتک ابــالیش، زادان،  آذرفرنبــغ فــرخ: 

  .ش۱۳۷٥
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وی سایر هایی نظیر پیراهن بلند و شلوار تا مچ پا و چادر یا شنلی بلند بر ر  از پوشش

را رعایت می حجاب  بایددر دین زرتشت زنان ). ۱۷ضیاء پور، ( کردند ها استفاده می لباس

پوشاندن سر به ویژه هنگام مراسم ). ٦٥شهزادی، ( را می پوشاندندو موی سر کردند 

به صراحت آمده  خرده اوستادر چنان که  ؛عبادی در میان مردان و زنان زرتشتی رایج بود

  : است

  ).۱۳۳، خرده اوستا( »یزد واجیم همگی سر واپوشیم و همگی دعا بدادار اورمزدنام ا«

پوشش، مربوط به زنان مسلمان  ۀرعایت حجاب و نحو دربارۀدستورهای دین اسالم 

پوشش مسلمانان  ١.حفظ کنند و نگاه دارندنگاه خود را دارند است و مردان بیشتر وظیفه 

، )سرپوش زنان(ِخمار  :این موارد می شده است های نخستین بیشتر شامل در سده

نوعی روپوش بلند که سر و بدن زنان را (، ِجلباب )سرپوش مردان(عمامه 

مانند رداء، هایی  ، ِازار، و روپوش)»جلب«، ذیل مدخل ۱/۲۷۳ابن منظور، )(پوشانید می

میص و ُجبه
َ
غل، فصل مسلمانان از هریک از این پوشاک به جنسیت، ثروت، ش ۀاستفاد. ق

میزان پوشش بین رسد  به نظر می ،بر این اساس. و آب و هوای هر منطقه بستگی داشت

توان میزان پوشیدگی  مسلمانان و زرتشتیان تفاوت چندانی نداشته است؛ از این رو نمی

در نظر  قهای نخست  ا به عنوان راهی برای اثبات دین در ایران سدهر) کمیت پوشش(

کرد و  آنچه زرتشتیان را از مسلمانان متمایز میرسد  نظر می در این خصوص به .گرفت

  . عدم گروش ایشان به دین اسالم بود، نوع پوشاک آنان بود حاکی از

بود؛ پیراهنی » ِسدره«کرد،  هایی که زرتشتیان را از مسلمانان متمایز می یکی از لباس

وست، پشم، مو، پنبه یا توانست از پ سفیدرنگ، گشاد و بلند تا روی زانو که جنس آن می

بر اساس متون دینی زرتشتی، زرتشتیان موظف هستند از سن پانزده . ابریشم باشد

داران پیوسته و به انجام مراسم دینی و  دین ۀسالگی سدره بر تن کنند و از این سن به جرگ

 ذکر شده،  شایست ناشایستبر آنچه در بنا. ّ◌ف شونداجرای احکام زرتشتی مکل
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که از پوشیدن سدره خودداری کنند، گناهکار هستند و اگر بدون آن گام زرتشتیانی 

  .)۷۲ شایست ناشایست،( اند تری مرتکب شده بردارند، گناه سنگین

و  ١گری دیگری که استفاده از آن در ایران به عنوان نشانه زرتشتی های از جمله پوشش

ستی«کمربندی به نام رفت،  عامل تمایز میان ایشان و مسلمانان به شمار می
ُ
بود که از » ک

). ۷۱، همان( شد و کمترین پهنای آن سه انگشت بود پشم بز، گوسفند یا شتر بافته می

آمادگی برای گروش به دین زرتشتی، انجام اعمال  ۀاین کمربند در میان زرتشتیان به نشان

، ٤رم، فصلزادسپ( شد مذهبی و برای دوری از گناهان و به پیروی از زرتشت بسته می

ای یافت و به  ، اما با ورود اسالم به ایران، به تدریج استفاده از آن مفهوم تازه)۷- ٥بند

ار«ای برای شناخت و تمییز فرد غیرمسلمان از مسلمان به کار رفت و  عنوان نشانه
ّ
» ُزن

زرتشتیان موظف شدند مانند ، )ق۱۳- ۲۳: حکـ(خطاب  بن به دستور عمر. نامیده شد

از این رو بر طبق . مه از نظر لباس، مرکب و هیئت با مسلمانان متفاوت باشندسایر اهل ذ

معروف است، ایشان » شروط عمریه«به ) خطاب بن عمر(شروطی که به نام واضع آن 

همچنین ایشان وظیفه داشتند . بپوشندلباسی متمایز با لباس مسلمانان  شدندموظف 

ویزند و زنار بر کمرهای خود ببندند بیااس خود بر لب» غیار«موسوم به سرخ ای زرد یا  وصله

 ،افزون بر این. رنگ بپوشند همناهای  بر سر گذارند و کفش) نوعی کاله بلند(و قلنسوه 

مثال لباس از جنس (و لباس فاخر  را به کار برند لقاب و اسامی مسلماناناجازه نداشتند ا

ان فرق موهای سر خود را از وسط توانستند مانند مسلمان و نمی بپوشند) خز و برد یمانی

  .)۱٤٥؛ ماوردی، ۱۲۷قاضی ابویوسف، ( باز کنند

 ۀنشان» زنار گشودن«زرتشتی و ای از دیانت نشانه » زنار بستن« ی،در منابع تاریخ

 شهریار به مسلمانی وی بن  زنار برداشتن قارن ،به طور مثال. گروش به دین اسالم بود

بولت به ). ۷۲آملی، ( شدتعبیر کارن به ارتداد او  بن رو زنار بستن مازیا )۹٤مرعشی، (

این امر برای اینکه اهمیت زنار افکندن زرتشتیان در صورت گروش به اسالم اشاره کرده و 

 سدۀروایت طبری از حوادث ). ۱۳٠بولت، (نویسان چندان مهم نبوده است  شرح حال

غیرمسلمانان زنار را کنار گذاشته ً◌ در این زمان برخی دهد که احتماال نشان می قسوم 

ایشان وضع کرد تا از مسلمانان متمایز  برایای  بودند، از این رو متوکل قوانین سختگیرانه

عباسی بر شروط عمریه اشاره  ۀق بر تأکید خلیف۲۳٥این مورخ ذیل حوادث سال . باشند

                                                                                                                                            
؛ سایر غیرمسلمانان نیز در قلمـرو سالم محدود به زرتشتیان نبوداجباری شدن استفاده از زنار در تاریخ ا. 1

 .ز و قابل شناسایی باشنداسالم ناچار بودند از این نشانه استفاده کنند تا از مسلمانان متمای
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دستور داده ) ناز جمله زرتشتیان ایرا(به مردان و زنان ذمی قلمرو خالفت  :کرده است

همچنین . نندیبنش یهای چوب نیبپوشند و زنار ببندند و بر زرنگ زرد  ۀعبا و عمامتا شد 

 ۀبه رنگ کاله مسلمانان نباشد و دو وصل تازند یوبیاایشان ناچار بودند دو نوار بر کاله خود 

در  گریینه و دیها بر روی س کی از وصلهی ،، بر روپوش بدوزندخویش غیرهمرنگ با لباس

از جمله (اهل ذمه  ۀتأکید مسلمانان بر استفاد). ۹/۱۷۲طبری، (قسمت پشت لباس 

بستن آن را جزء  قپنجم  سدۀای بود که ماوردی فقیه شافعی  از زنار به اندازه) زرتشتیان

 ،این بنابر). ۱٤٥ماوردی، (شروط مستحب برای برقرارشدن عقد جزیه دانسته است 

 رنِگ (از نوع  قهای نخست  دهتوان نتیجه گرفت که در س می
ً
شد به  پوشش می) و احتماال

  . عدم گروش فرد به دین اسالم پی برد

ها و شعائر گروش به دین اسالم ذکر شد، به نظر  افزون بر مواردی که به عنوان نشانه

رسد بتوان از مشاغلی یاد کرد که دین اسالم مسلمانان را از پرداختن به آنها نهی کرده  می

عدم گروش فرد به دین  ۀه این معنی که پرداختن به این مشاغِل حرام به منزلب ؛است

ها در دین اسالم و حرمت  ها و نوشیدنی با وجود ممنوعیت برخی خوردنی. اسالم باشد

های اسالمی  ، این احکام در برخی سرزمینهای اسالمی خرید و فروش آنها در سرزمین

خوردن گوشت خوک و نوشیدن و خرید و فروش  ،البه طور مث. اجرا نشد )از جمله ایران(

در . مسکرات برای مسلمانان حرام بود و ایشان اجازه نداشتند از این راه کسب درآمد کنند

به ) از جمله ایرانیان(مسلمانان اشاره ای مبنی بر اشتغال  نگاران مسلمان جغرافی آثار

توان دریافت که تولید،  منابع مربوط به حسبه می ۀاما با مطالع تجارت شراب نیست،

ابن (تفاده و خرید و فروش مسکرات در بین مسلمانان کم و بیش وجود داشته است اس

دهد که طهارت یا نجاست  فتاوی فقهای برخی مذاهب اسالمی نشان می). ۳۲اخوه، 

شرعی بستگی انجام ذبح چرم، به حالل یا حرام گوشت بودن حیوان مورد نظر و نیز به 

اینکه پوست حیوان مرده  دربارۀهمچنین فقهای مذاهب مختلف اسالمی  .داشته است

نگاران مسلمان  گزارش برخی جغرافی ،افزون بر این. پاک است یا نجس، اتفاق نظر ندارند

دهد که تجارت پوست حیواناتی نظیر گوسفند، روباه، سنجاب، خرگوش و سمور  نشان می

؛ مقدسی، ۲۷، حدود العالم( از جمله ایران رایج بوده استمی های اسال در سرزمین

وجود این روایات در منابع ). ۱/۸۸ معجم البلدان،؛ یاقوت، ۲/٤٦٥؛ ابن حوقل، ۳۲٥

، خرید و فروش پوست حیوانات در مذکورهای  که در سده حاکی استفقهی و جغرافیایی 

توان شغلی را مختص  رسد نمی به نظر می این، بنابر. بین مسلمانان رواج داشته است
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 نمی ،و از همین رو دانستزرتشتیان  ۀمسلمانان یا ویژ
ً
توان شغل ایرانیان را  احتماال

قطعی و یقینی گروش یا عدم گروش آنها به دین اسالم ها و شعائر  یکی از نشانه همچون

  .در نظر گرفت

  

   نتیجه

آیات قرآن و منابع و مآخذ تاریخی های انجام شده در این پژوهش و با استناد به  با بررسی

حاکی هایی  شواهد و نشانههای اسالمی،  ثابت شد که هم در دین اسالم و هم در سرزمین

از این  مقالهدر این . از دین پیشین خود به اسالم گرویده استاز آن بود که شخصی 

های  در سده. یاد شده است» شعائر گروش به دین اسالم«شواهد و عالئم تحت عنوان 

، به زبان آوردن شهادتین تنها راه اثبات یا ادعای گروش به دین اسالم نبود؛ قنخستین 

سلمانی افراد شد با بررسی آن به م افزون بر شهادتین، شعائر دیگری وجود داشت که می

و ) خمِس غنایم(نظیر خمس از جمله برپایی نماز، پرداخت وجوهات شرعی  ؛پی برد

، یادگیری زبان عربی، تغییر در نحوه پوشش های عربی اده از نامزکات، انجام ختنه، استف

  . پرهیز از پرداختن به مکاسب و مشاغل حرام و در بسیاری از موارد

اما در بیشتر موارد، مسلمانان  ،نام عربی و یادگیری زبان عربی مختص مسلمانان نبود

که غیرمسلمانان رسد  ظر میبه نچنین . می نهادند و زبان عربی به کار می بردندنام عربی 

مندی از مزایای مسلمانی و نیز دستیابی به  در بیشتر موارد با هدف بهره ،عربی  ناماز 

یادگیری زبان عربی کوشش ایشان برای و بهره می بردند حکومتی مشاغل و مناصب مهم 

 شرکت در مناظرات دینی و نگارش برای بیشتر نیز، 
ً
آثار به ارتباط با مسلمانان و احتماال

گرچه نومسلمانان ایرانی به  ،افرون بر این. زبان عربی برای مبارزه با دین اسالم بوده است

حکم دین، موظف بودند برخی عادات سابق خود مانند نوشیدن شراب و پرداختن به 

مانند برخی مسلمانان (مشاغل حرام مانند شراب فروشی را ترک کنند، برخی از ایشان 

  .نشان نمی دادندانی به این دستورات دینی پایبندی چند) عرب

همچنین در این پژوهش اثبات شد که بر خالف ادعای محققانی نظیر بولت و 

، مسلمانان پس از نخستینخلفای  دورۀو پس از آن در  صحیات پیامبر دورۀچوکسی، از 

دند و به لزوم آموزش دستورات و احکام دینی اسالم به مردم واقف بونسبت فتح هر منطقه 

ِغ دین اسالم به آنجا اعزام می
ّ
کردند تا به تبلیغ  با فتح هر منطقه، افرادی را به عنوان ُمبل

اما  ،، آموزش شرایع و فرایض دینی و نظارت بر اجرای آنها توسط نومسلمانان بپردازنددین



 ١٤٠٠اول، بهار و تابستان  ، شمارۀ پنجاه و چهارم، سال پژوهشنامه تاریخ تمدن اسالمی      ٢٥٤

لیغ تب ۀخالفت امویان به بعد، مسأل دورۀ، به ویژه از نخستینپیامبر و خلفای  دورۀپس از 

قبل در دستور کار خلفا  ۀدین اسالم و نظارت بر اجرای دستورات و فرایض دینی به انداز 

های شرعی از  آنچه در این دوره اهمیت بیشتری یافت، جبایت مالیات ؛قرار نداشت

امویان و از اوایل  دورۀاز اواخر (در همین دوره . عامالن زکات بودبه کوشش مسلمانان 

ایجاد شد که افزون بر نظارت بر » محتسب«ریج منصبی تحت عنوان به تد) عباسیان دورۀ

مشاغل و مکاسب، بر اجرای دستورات دینی نظارت داشت و به نمایندگی از حکومت 

  . کرد اسالمی، امر به معروف و نهی از منکر را در جوامع اسالمی اجرا می
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  ٢٥٥   قهای نخست  پذیرش اسالم از سوی زرتشتیان در سده های اثبات راه 

  .ش۱۳۷٥ماتیکان گجستک ابالیش، ترجمه ابراهیم میرزای ناظر، تهران، هیرمند، زادان،  آذرفرنبغ فرخ

  .م۱۹۹۷باقالنی، محمد، اعجاز القرآن، به کوشش احمد صقر، قاهره، دار المعارف، چاپ پنجم، 

ناصر الناصر، بیروت، نشر دار الطوق النجاه، چاپ  بن اسماعیل، صحیح، تحقیق محمد زهیر بن خاری، محمدب

 .ق۱٤۲۲اول، 
جمل من انساب األشراف، تحقیق سهیل زکار و ریاض زرکلی، بیروت، دار الفکر، چاپ یحیی،  بن  بالذری، احمد

  . ق۱٤۱۷اول، 

  .م۱۹۸۸تبه الهالل، فتوح البلدان، بیروت، دار و مک، همو

محمد حسینی بلخی، تصحیح و  بن فضائل بلخ، ترجمه عبدالله محمدعمر،  بن  بلخی، صفی الدین عبدالله

  .ش۱۳٥٠تحشیه عبدالحی حبیبی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 

  .ش۱۳٦٤بولت، ریچارد، گروش به اسالم در قرون میانه، ترجمه محمدحسین وقار، تهران، تاریخ ایران، 

علیشاه،  بویـس، مـری، چکیده تاریخ کیش زرتشـت، ترجمـه همایون صنعتی زاده، تهـران، انتشارات صفی

  .ش۱۳۷۷

بیهقی، ابوبکر احمد بن حسین، دالئل النبوه و معرفه اصحاب الشریعه، تحقیق عبدالمعطی قلعجی، بیروت، 

  .ق۱٤٠٥دار الکتب العلمیه، چاپ اول، 

  .ش۱۳٦٦تحقیق مالک الشعرای بهار، تهران، کالله خاور، چاپ دوم، تاریخ سیستان، 

  .ق۱٤٠۸الوزراء و الکتاب، تحقیق حسن زین، بیروت، دار الفکر الحدیث، عبدوس،  بن جهشیاری، محمد

چوکسی، جمشید گرشاسب، ستیز و سازش؛ زرتشتیان مغلوب و مسلمانان غالب در جامعه ایران نخستین 

  .ش١٣٨١ترجمه نادر میرسعیدی، تهران، ققنوس،  اسالمی،های  سده

 .ش۱۳۷٥عبدالله، تاریخ نیشابور، تهران، آگه، چاپ اول،  بن حاکم نیشابوری، ابوعبدالله محمد
  .ش۱۳٦۲حدود العالم من المشرق الی المغرب، به کوشش منوچهر ستوده، تهران، کتابخانه طهوری، 

تاریخ بغداد، تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت، دار الکتب العلمیه، چاپ  علی، بن خطیب بغدادی، احمد

 .ق۱٤۱۷اول، 
و تحقیقات مطالعات ، موسسه تهران ،تصحیح ترجمه و توضیحات محمد تقی راشد محصل ،)ها گزیده( زادسپرم

 .ش۱۳٦٦ فرهنگی،
  .م۱۹۸۹شتم، زرکلی، خیر الدین، االعالم، بیروت، دار العلم للمالیین، چاپ ه

زند بهمن یسن، به کوشش محمدتقی راشد محصل، تهران، پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

 .ش۱۳۷٠
 .ق۱٤۱٤ابی سهل، المبسوط، بیروت، دار المعرفه،  بن احمد بن سرخسی، محمد

یمانی، حیدرآباد، مجلس یحیی المعلمی ال بن  االنساب، تحقیق عبدالرحمانمحمد،  بن  سمعانی، عبدالکریم

 .ق۱۳۸۲دایره المعارف العثمانیه، چاپ اول، 
 . ق۱٤٠۷تاریخ جرجان، بیروت، عالم الکتب، چاپ چهارم، یوسف،  بن  سهمی، حمزه

، آوانویسی و ترجمه کتایون مزداپور، تهران، )پهلوی ساسانی(شایست ناشایست؛ متنی به زبان پارسی میانه 

 .ش۱۳٦۹اول، علمی و فرهنگی، چاپ 
 . ش۱۳۸٠نا،  جا، بی شهزادی، مهرانگیز، مجموعه سخنرانی موبد موبدان رستم شهرزادی، بی



 ١٤٠٠اول، بهار و تابستان  ، شمارۀ پنجاه و چهارم، سال پژوهشنامه تاریخ تمدن اسالمی      ٢٥٦

 .یزدگردی ١٣٠٨بمبئی، انتشارات انجمن زرتشتیان ایرانی، شهمردان، رشید، خرده اوستا، 
بابویه قمی، کمال الدین و تمام النعمه، قم، موسسه النشر  بن  حسین بن  علی بن  شیخ صدوق، ابوجعفر محمد

 .ق۱٤۱٦االسالمی، 
، قم، موسسه آل البیت )المعروف برجال کشی(حسن، اختیار معرفه الرجال  بن شیخ طوسی، ابوجعفر محمد

  . ق۱۳۸۲الحیاء التراث، ) ع(

  .ق۱٤٠۷بقم، قم، موسسه النشر االسالمی، همو، کتاب الخالف، تحقیق جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه 

  .ق۱٤۱٠محمد، المقنعه، قم، موسسه النشر االسالمی،  بن شیخ مفید، محمد

یوسف، سبل الهدی و الرشاد فی سیره خیر العباد، تحقیق عادل احمد عبدالموجود   بن صالحی شامی، محمد

 .ق۱٤۱٤و علی محمد معوض، بیروت، دار الکتب العلمیه، چاپ اول، 
علی، االحتجاج، تحقیق محمد باقر الخرسان، نجف، مصادر الحدیث الشیعیه،  بنطبرسی، ابومنصور احمد 

   .م۱۹٦٦

تاریخ األمم و الملوک، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دار التراث، چاپ دوم، جریر،  بن  طبری، محمد

  . م۱۹٦۷

  .ش۱۳٥٦بیب یغمایی، تهران، دانشگاه تهران، همو، ترجمه تفسیر طبری، به اهتمام ح

  .ش۱۳۷٥فرای، ریچارد، عصر زرین فرهنگ ایران، ترجمه مسعود رجب نیا، تهران، سروش، 

، تحقیق طه عبدالرئوف سعد و سعد حسن محمد، بیروت، دار  الخراج ابراهیم،  بن  ، یعقوب  قاضی ابویوسف

  .ق۱۳۹۹المعرفه، 

کاتب بغدادی، الخراج و صنعه الکتابه، تصحیح محمدحسین زبیدی، بغداد، دار النشر،  جعفر بن  امهقد

 . م۱۹۸۱
علی قمی، تصحیح محمدرضا انصاری قمی، قم، کتابخانه  بن  تاریخ قم، ترجمه حسنمحمد،  بن  قمی، حسن

  .ش۱۳۸٥آیت الله مرعشی، چاپ اول، 

بار، تحقیق عبدالحی حبیبی، تهران، دنیای کتاب، چاپ ضحاک، زین االخ بن  گردیزی، ابوسعید عبدالحی

 .ش١٣٦٣اول، 
محمد بغدادی، نشر عباس احمد الباز، مکه،  بن  ه، ابوالحسن علیینیات الدیماوردی، االحکام السلطانیه و الوال 

  .م۱۹٦٦

  .ق۱٤٠۳محمد تقی، بحار االنوار، بیروت، موسسه الوفاء، چاپ دوم،  بن مجلسی، محمدباقر

مرعشی، ظهیر الدین، تاریخ طبرستان و رویان و مازندران، تصحیح محمد حسین تسبیحی، تهران، مؤسسه 

 .ش۱۳٤٥مطبوعاتی شرق، 
تجارب األمم و تعاقب الهمم، تصحیح ابوالقاسم امامی، تهران، سروش، چاپ دوم، علی،  بن  مسکویه، احمد

  .ش۱۳۷۹

 .تا فی معرفه االقالیم، بیروت، دار صادر، چاپ دوم، بیاحمد، احسن التقاسیم  بن مقدسی، محمد
 نصر القباوی، تلخیص محمد بن  محمد بن  جعفر، تاریخ بخارا، ترجمه ابونصر احمد بن  نرشخی، ابوبکر محمد

 .ش۱۳٦۳عمر، تحقیق محمدتقی مدرس رضوی، تهران، توس، چاپ دوم،  بن زفر بن
  .ق۱٤٠۹یق مارسدن جونز، بیروت، مؤسسه االعلمی، چاپ دوم، المغازی، تحقعمر،  بن  واقدی، محمد



  ٢٥٧   قهای نخست  پذیرش اسالم از سوی زرتشتیان در سده های اثبات راه 

  .ق١٤١٤یاقوت، شهاب الدین، معجم االدباء، بیروت، دار الغرب االسالمی، چاپ اول، 

 .م۱۹۹٥بیروت، دار صادر، چاپ دوم، معجم البلدان، همو، 


