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چکیده
زرتشت  ،بنا بر نقل ستنت زرتشت ی در حدود ستد های شتش یا هف پیش از
میالد بت دربتار ی گشتتت تاستتتب در ر ایران زمین رف و ادعای پیامبری و
دینآوری رد؛ این ادتعا در میان دانشتتدندان استتالمی مورد بررس تی قرار گرف و
پژوهشتتاران این عرص ت را ب دو دس ت تق تی رد؛ عد ای با م تمت انااش ت ن
پیامبری زردشت و با اس ناد ب آیات و روایاتی دربار مجوس سخن گف اند و
انطباق آنها بر زرتشتتت  ،وی را از پیامبران صتتتاحب ا م رفی ردند ،و برخی
دیار نیز با تد ت ب مناب استالمی و با تفکی بین مجوس و زرتش ب صورت
اجدالی ب نقد پیامبری زرتشت پرداخ ند .امتا آنچ در هناام بررسی ادل دو گرو
یاد شتتد موفوب باقی ماند ،داوری و اع بار ستتنجی مؤلف های پیامبری زرتشتت
بود ،تاری ت در این مقتال با رجو ب مناب الم استتتالمی و برخی تحقیقات
عناصر
م اصترین و ب شتیو توصتیفی – تحمیمی ،انجام شتد و م موم گشت
تشکیل دهند نبوت زردش  ،ی نی ارائ ه ی شناسی موایر با آموز های نبوی،
بهر بردن از عموم ا تتابی پیرامون خویش و تشتتری س تنت های مخالف با ادیان
الهی؛ و هدچنین بطالن ادتعتای م جز برای وی و بطالن یک تتتان انااری ا
زرتشت با ا پیامبر مجوس ،و تکذیب انبیای الهی از سوی زرتش  ،ب هناام
تطبیق بر م یتارهای مطرح شتتتد در الم استتتالمی برای نبوت ،هدای گوا بر
«م نبتی» بودن زرتش میباشد.
واژههای کلیدی :زرتشتت  ،پیامبری ،م نبتی ،مجوس ،الم استتالمی ،م یارهای
نبوت.
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معرب است ه ال ن ر ررس د یم و پهلوی ،ب معنای مغ پ
مجوس واژهای ّ
و مگوش و ر اوستتتمتتا مو و ،بوره (اوشتتتیت ی824 :1731 ،؛ معیری73 :1741 ،؛
پو راوور )121 :1743 ،و از زبا ستتتریانی وا ر زبا عربی شتتت ه استتت (ابن منظو ،
218 :6 ،1818؛ حستتتینی زبیت ی863 :4 ،1818 ،؛ مصتتت وی71 :11 ،1764 ،؛
خصتتتیبی738 :1813 ،؛ حلی873 :1821 ،؛ مجلستتتی1847 :ق1 :17 ،؛ طریحی،
141 :8 ،1731؛ یزری حائری1848 ،ق214 :2 ،؛ ریومی168 :2 ،1818 ،؛ ابن را س،
1848ق234 :1 ،؛ ب رس عب الملک )482 :1341 ،این واژه بع ها ر زبا عربی و ر
الت ح شترم مس س و ممعترعین مستلما  ،توسع معنایی یارم (داضی طباطبایی،
1822ق )867 :و ر موا ری ب هم نحل ها و ررد های ثنوی اطحق ش ه (شهرسمانی:
 ،)272 :1 ،1768و چت بستتتا بتا مححظاتی یر از ثنوی  ،دابلی اطحق بر نحل هایی
چو جاروگری و یا طبیع پرستتمی نیز پی ا هرره استت (رخر ازی ،بیتا133 :18 ،؛
حتائری طهرانی1 :1 ،1773 ،؛ شتتتروانی ،بیتا722 :3 ،؛ شتتتربینی143 :7 ،1733 ،؛
دبانچی82 :1846 ،؛ لتتالحی شتتامی714 :1 ،1818 ،؛ حمیری16 :1348 ،؛ ار یستتی،
1343م111 :1 ،؛ حموی711 :1 ،1733 ،؛ همتتنانی671 :1816 ،؛ طن تتاوی ،بی تتتا،
63 :11؛ شتتوهانی887 :7 ،1818 ،؛ ابی الستتعور ،بیتا144 :6 ،؛ ابن هثیر:7 ،1332 ،
871؛ ان ت لستتتی2441 ،م722 :6 ،؛ مغنی ت 71 :2 ،1847 ،؛ دلعجی843 :1844 ،؛
طریحی82 :1731 ،؛ ستتتعت ی1344 ،م773 :؛ عبت المنعم ،بیتتتا227 :7 ،؛ متتاز ،
1813ق144 :8 ،؛ احمت مرتضتتتی ،بیتتا)111 :2 ،؛ بلک باالتر ،برخی چو انس بن
مالک و اوزاعی گ م ان  :بع از ظهو استحم هر رینی یر از یهوری و نصرانی ،مجوسی
میباش و ر احکام ،حکم مجوسی را ر (شیخ م ی .)234 :1814 ،
شر و ن ع و ضر و لح و رسار
مجوستیا بر رو م بّر یزرا و اهریمن ه خیر و ّ
ا تسستیم می هنن  ،باو راشتمن و ب رو شتاخ اللی مغا و ثنویا تسسیم می ش ن .
این رو شتتتاخت با این ه ثنوی جزء الین ک باو شتتتا بور ب رلی ت اوت ر تبیین
ثنوی  ،ب مناهب هوچکمر منعتعب شت ن ؛ ب این لتتو ت ه شاخ ثنویا ه ب رو
الت ازلی و د یم نو و ظلم معمس بورن  ،ب ررد های مانویا  ،مزرهیا  ،ریصتتانیا ،
مردیونیا  ،هنمویا و لتیامیا تسستیم شت ن (شهرسمانی ،)234 :1 ،1768 ،و شاخ
مغا ه رو ال ت نو و ظلم ا دبوک هرره و تنها نو ا ازلی میشتتمرر ،ب س ت ررد

هیومرثیا  ،ز وانیا و ز تعمیا منععب گع .

/ابوالفضل ساجدی

امروزه از میا شتتتاخ های یار شتتت ه ،ررد ز رشتتتمیا تنها شتتتاخ بازمان ه از
مجوستیا  ،نیینی معتهو و شتناخم شت ه برای همگا است ه از سوی «ز تع »
بنیا گناشتم ش ه اس  ،و براساس وایات سنمی ز تعمیا  ،ح ور س ههای شعم یا
ه مم دب از میحر مستتیظ ظهو هرر و ب نستتما هیگعتتماستتب هیانی رم  ،ارعای
پیامبری نمور (مستعوری ،بیتا116 :1741 ،؛ ژینیو81 :1746 ،؛ اشت محص :1741 ،
37؛ نموزگتتا و ت ضتتتلی1743 :188 ،؛ را مستتتممر .)1744 :147 ،بتتا این وجور ر
رستم بن ی های معهو اریا ر تعیین جایگاه این هیش ،اخمحف وجور را ر؛ چرا ه
برخی ن ا از اریا شتتردی شتتمرره و «ز رش ت » بنیانگنا ن ا همانن بنیا گنا ا
اریا شتردی رانستم ان  ،و ر تعریف خویش از نبوت مینویسن « :بنا بر اعمسار پیروا
اریا خاو رو  ،ب ویژه هنور (هن وها) ،پیغمبرا خ ایانی میباشتتتن ه ر طی اروا
مخملف برای اهنمایی بعتر ب جستم انسانی حلوک و ب جها خاهی د م میگنا ن »
(شهمررا 18 :1716 ،؛ ز وانی ،)87 :1742 ،و برخی ریگر این نیین ا ر جرگ اریا
نبوی درا راره بر نبوت و پیامبری ز رشت الترا می و زن (شهرزو ی777 :1747 ،؛
داینی.)73 :1768 ،
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ههن بور شتخصتی ز تع  ،تعویش اسنار ،ناهمگونی ننها از لحاظ اعمبا  ،ع م
تجمیع نظریات ،ن اشتتمن بر ستتی و تجزی و تحلی جامع ،موجب شتت ه تا مستت ل
پیامبری ز تعت ر هال ای از ابهام درا گررم  ،و پژوهعگرا این عرل ا ب رو رسم
تسستتیم هن  .ع های با ُمستتلّم انگاشتتمن پیامبری ز رشتت  ،تا جایی پیش رم ان ه
ز رشتتت ا اولین پیامبر و نظری پرراز برای انبیای بع ی شتتتمرره ،و تحش هرره ان با
استمنار ب نیات و وایاتی ه ر با ه مجوس وا ر ش ه و ان باق ننها با ز تع  ،وی ا از
پیامبرا لتاحب هماب و شریع معرری هنن ( .ک :ضوی .)131 :1731 ،ر مساب ،
برخی ریگر با تمستتک ب منابع استتحمی ،با ت کیک بین مجوس و ز تع ت  ،ب لتتو ت
اجمالی ب نس پیامبری ز تعت پرراخم ان (الهامی ،بیتا .)167 :بنابراین شایسم اس
ه برای راو ی و اعمبا ستتنجی ارل طررین ،ب بر س تی مؤل های پیامبری ز تع ت از
ریت گاه هحم استتتحمی پرراخم شتتتور؛ ها ی ه ر این مسال با جوم ب منابع هحم
استحمی و برخی تحسیسات معالرین و ب شیوه تولی ی – تحلیلی ،انجام خواه یار .
از این و ر ن از ب تعریف نبوت و معیا های شتتناخ م عیا از پیامبرا استتمین از
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منظر هحم اسحمی ،نگاهی گن ا ان اخم میشور.

 .1مفهوم و معیارهای پیامبری

ممکلما استتحمی ،نبی ا «اإلنستتا المخبر عن ّتاه تعالی بغیر واستت أ دح من
البعتتتر» تعریف هرره (ستتتیو ی ،)591 :5041 ،و این التتت ا ه پیامبری ،موهب ِ
ستت ا ت بین خ اون عزوج و بن گا استت (ت مازانی ،بی تا143 :1 ،؛ نم ی:1817 ،
 )238با ان هی اجماک و ت صتتی پنیررم ان (شتتیخ طوستتی500 :5041 ،؛ ماو ری،
)51 :5049؛ لکن از ننجا ه هستتا بستتیا ی ،ارعای نبوت و ستتال از ستتوی خ ای
حما هرره و خواهن هرر ،ننا نیز با استتمنار ب ارل عسلی ،معیا هایی برای شتتناخ
پیامبرا استتمین از م عیا  ،و ا زیابی و اعمبا ستتنجی ارل م عیا نبوت ا ائ هرره و
اههای شتتناخ پیامبر و محکهای الزم برای تصتت یق ارعای نبوت ا ر ستت محو :
معجزه (شیخ م ی 71 :1818 ،؛ عحم حلی838 :1813 ،؛ شیخ طوسی214 :1846 ،؛
ماو ری82 :1843 ،؛ شتبّر ،)124 :1828 ،تصریظ پیامبر پیعین بر نبوت پیامبر پسین،
و شتتواه و دراین عسلی رانستتم (ستتبحانی113 :7 ،1812 ،؛ همو )73 :1 ،1821 ،و
موا ر ذی ا از شرایط پیامبری شمررهان :
 .1وح ت با سایر پیامبرا ر جها بینی؛
 .2تص یق پیامبرا پیعین و ع م تکنیب ننا ؛
 .7عصتتم و پاهی از گناها لتتغیره و هبیره و مصتتونی از خ ا ،اشتتمباه ،ستتهو،
رراموشتی و شتک (شیخ طوسی1846 ،ق264 :؛ محسق طوسی1843 ،ق217 :؛ عحم
حلی1342 ،م182 ،؛ شوشمری1843 ،ق.)136 :2 ،
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 .8موهبمی بور ِ علم او (از یر اههای عاری و نموزش) (ستتتهرو ری:1 ،1731 ،
31؛ ل الممألهین.)181 :1767 ،
 .1پاهی از عوام ن رت ،ر ن ََستتب ،طبع ،اخحق و احواک (ابن ب ال ین1822 ،ق:
244؛ ریض هاشانی1821 ،ق242 :؛ سیو ی1841 ،ق.)741 :
 .6ان بتاق مضتتتمو رعوت بر ر رت و حکم عست  ،و عت م تنادض ر رعوتها،
احمجاجها و احکام لار ه (طیب.)113 :1762 ،
 .3ایما

اسخ و ثبات د م و اسمسام تا پای جا بر ارعای خویش.

 .2بررسی معیارهای نبوت در زرتشت

الف) ادعای پیامبری از سوی زرتشت

/ابوالفضل ساجدی

بتا توجت بت مطتالتب فوق ،حاب امکان ارزیابی و اع بار ستتتنجی مولف های نبوت
م قدان ب پیامبریاش آنها را بیان رد اند ،مهیا شد  ،ب بررسی آنها
زردشت
پرداخ میشود:

از منظر شتتتواه واژگانی نیز ،واژه ای راک بر رعوی پیامبری ر گاها نیستتت  ،و
ننچ پو راوور ر ترجم گاها ب معنی «پیغمبر» گررم استت  ،واژه «مانمرا» استت
(یستنا1 :53 ،؛ 55 :55؛ 1 :81؛  1 :14و6؛  ،)4 :11و ر توضیظ ن مینویس  :هلم ای
ه ما ر گاها پیغمبر ترجم هررهایم ر ممن ،وخش -هلم ای ه وخعتو معمق از
ن است و ذهرش گنشت  -نمیباشت  ،بلک از هلم مانثرا است  ،معمق از مانثرا ب
معنی ان یع و پن ا اس (پو راوور.)555 :5530 ،
و هوی است ه مرار وی از پیامبر ن معنای مص لظ ،بلک  -ب تبعی از با تولوم
(نذ گعتتستتب -)155 :5 ،5535 ،ترجم تح الل ظی ،ب معنای نو ن ه مانمره یا هحم
مس س استتت  ،و گرن چنا ه خور اشتتتا ه هرر برای ا اره معنای مصتتت لظ ِ پیامبر از
اربیات رستتاتیری و هلم وخعتتو استتم اره میهرر .ر مساب  ،ا لب واژهشتتناستتا و
ممرجما گاها  ،همچو جهانگیر اوشتی ی ر رانعنام مزریسنا و موب نذ گعسب،
ستاسا رر و ریگرا  ،ب معنای هحم مس س یا ررما ایزری ترجم هررهان (اوشی ی،
053 :5515؛ نذ گعسب155 :5 ،5535 ،؛ ساسا رر .)11 :5531 ،نیبرگ با موشکاری
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مهمترین رلی بر نبوت ز تعت ا ارعای پیامبری از سوی ز تع ر هات  23از
گاتها رانستتم ان  ،و از ن ب عنوا نمایعتتنام و یا اِخبا ی از برگزی گی ز تعتت ب
وخعتو ی و یا پیامبری یار هررهان  ،ولی پر واضظ اس ه ترجم لغوی و تح الل ظی
هات یار شت ه از هر مکمب زبا شناسی ه باش  ،هیچ راللمی بر بعث و برانگیخمگی و
پیتامبری ز تعتتت ن ا ر ،بلک ننچ معتتتهور استتت  ،هوارا ی از گاوا و چها پایا ِ
ستورمن است و نهای امر ،مسابل ی با مهرپرستمی ه مهمترین نیین پیش از ز تع
بور ،میباش ت ؛ این هما م لبی اس ت ه بس تیا ی از مستتمعتتردا همچو هینمس،
ویت گر  ،نیبرگ ،ویکتانت و لوم بر ن لتتتح میگنا ن و ر تبیین ن همابها
نوشتتم ان (وی گر  99 :5511 ،و 553؛ نیبرگ541 :5535 ،؛ گیگر و نویستتن گا ،
 511 :5535و 09؛ ضی.)511 :5514 ،
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باو های ز تعتت ر گاها  ،مانثره ا «ارزا ی برای رما َمن » ترجم میهن و َمن ا
بخعتتی از وا مرر نیک و هوشتتایی ر اظها نیرو ر نظام مگ ای و جاروگری معرری
میهن  ،و البم از َم َن ب نیز ر گاتاها ستتخن رم استت و ر مساب َم َن خوب نامش
«وهومن » یا «وهیع َم َن » اس (نیبرگ.)554 -551 :5535 ،

ّاما ننچ ر هات  55بن  1از ستتوی میلز و وست ب معنای پیغمبر ترجم شت ه،
واژه  استتت هت این واژه ا بتا تولومت و پو راور با «ا ستتتک»
 ه ر یسنا هات 3بن  1نم ه و «ا یعک» 
پهلوی و « شتتتک» ر را ستتتی یکی می رانن  ،ر لتتتو تی ه پو واال و جکستتتن و
نذ گعتستب ن ا با اشیش  ب معنی پاراش ،یکی رانسم ان  .هانگا و
انکلستتا یا ن ا ب معنی «ستتور و رای ه» گررم ان و را مستتممر ن ا «ریو بی ایمانی»
خوان ه است ؛ ولی میلز و وست این واژه ا با واژه سنسکری « وشی» 
مربوط هرره و ب معنی «پیامبر» ترجم هررهان (نذ گعتتستتب ،)778 :1 ،1747 ،ه
اوالً این یعت شتتناستی چن نسیض را ر ،و ثانیاً بر ررض پنیرش این یعت شتتناس تی،
نسب بین یعیها ر نیین هن و و پیامبرا و انبیای ابراهیمی ،تضار اس .
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برخی ممکلما استتحمی ر ر ارعای نبوت ز رش ت ب وای از امام لتتارق
استمنار هررهان ه ر پاستخ زن یق ررمورن « :إ ز رش دتاهم بزمزمأ ،وارعی النبوة،
رآمن منهم دوم و جح ه دوم ،رأخرجوه رأهلم الستتبام رب بریأ من اض ض» (طبرس تی،
 .)95 -95 :5 ،5911پاستخ امام لتارق ب زن یق تصتریظ را ر ه ز تع پیامبر
نیست و بلک ارعای پیامبری نموره و زمزم ای نو ره ،و اینک امام لارق میگوی
وی طعم ر ن گا بیابا شت  ،اشتتا ه ب ر و ین بور ارعای پیامبری ز تعت است
(نمتازی شتتتاهروری134 :1 ،1813 ،؛ عوری545 -545 :5 ،5531 ،؛ راضتتت مس ار،
)013 :5055؛ چرا ه ر ن گا نستتب ب پیامبرا خاشتتع هستتمن  ،و این استتمنباط،
مؤی ات رراوا وایی نیز را ر (ابن طاوس123 :1843 ،؛ مجلستتی741 :68 ،1347 ،؛
همو 38 :1 ،؛ ابن ره حلی .)37 :1843 ،وایات ز تعتتتمی پهلوی نیز ر ی ه شتتت
ز تع توسط گرگ ا تأیی میهن (نموزگا و ت ضلی.)183 :1743 ،
روای دیاری داب بر عدم پیامبری زرتشتتت استتت  ،اح جاج امام رضتتتا
صتاحبان ادیان و اهل شتر از جدم هیربد بزرگ است  .هر چند حضرت رضا ب
طُرق مخ مفِ اح جاج از اصوب اع قادی تا احکام عدمی جه منکو ردن وی احاط

با
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داش ت  ،ولی دس ت بر گدانِ پیامبری زرتش ت گذاش ت و دلیمی بر پیامبری وی طمب
رد ،و این دلیل خواهی بر اصتتل پیامبری زرتشتت  ،خود نشتتان از عدم قبوب پیامبری
زرتشت در نزد آن حضترت است ؛ باألخص حضرت سؤاب را از هدان اب دا با الفاظ
داب بر ضتتت ف و بطالن ادعای طرق مقابل طرح ردند و پیامبری زرتشتتت را گدانی
بیش ندان ت ند ،و فرمودند« :اخبرنی عن زردهشت الذی تزع ان نبی ما حجت عمی
نبوت ؟» (شیخ صدوق.)451 :4 ،4891 ،
دلیتل دیاری ت مورخین هدچون طبری ،ث البی ،ابن خمدون ،ابن اثیر ،ابن ثیر،
شتبانکار ای و نویری و برخی دیار اقام می نند ،مب ال ب پی تی شدن زرتش در اثر
نفرین انبیاء استتت ؛ و حاب آنک مطابق روایات م صتتتومین  ،انبیاء ب بیداری های
مشتتتدکز نند دچار ندی شتتتوند ،چرا نقض رض از ب ث انبیاء ب شتتتدار میآید
(طبری191 :4 ،4111 ،؛ ث تتالبی 449 :4191 ،؛ ابن خمتتدون/ 2 ،4894 ،ق-464 :4
461؛ ابن اثیر 259 :4 ،4866 ،و 295؛ ابن ثیر119 :2 ،4869 ،؛ هدو:2 ،4899 ،
54؛ شتتبانکار ای419 -416 :4 ،4161 ،؛ نویری468 :45 ،4121 ،؛ ح تتینی قزوینی،
225 :4191؛ ح ینی خاتون آبادی11 :4154 ،؛ بروجردی.)151 :1 ،4199 ،
بر عدم پیامبری زرتش ت و م نبتی بودن او ادعای اجدا نیز شتتد اس ت (آلوس تی،
بیتا251 -252 :1 ،؛ فخر رازی91 :2 ،4896 ،؛ فاضتتتل مقداد 169 :4122 ،و 165؛
مرعشتی نجفی ،بیتا184 -181 :؛ ندازی شاهرودی291 :1 ،4148 ،؛ حائری طهرانی،
248 :9 ،4119؛ عوفی489 :1 ،4196 ،؛ جصتتتتا  12 -14 :4115 ،و 16؛ هدو،
142 :2 ،4881؛ سرخ ی191 :4 ،4881 ،؛ فخر رازی99 :9 ،4119 ،؛ هدو ،بیتا:21 ،
49؛ هدو242 :21 ،4121 ،؛ بیرونی269 :4 ،2112 ،؛ هدو211 :4122 ،؛ حدصتتتی
رازی182 : 4 ،4142 ،؛ جرجتانی449 :4195 ،؛ توحیتدی91 : 4121 ،؛ متتاوردی،
11 :4118؛ نیشتتابوری94 :5 ،4146 ،؛ ابن جوزی118 :4884 ،؛ جاحظ2111 ،م:5 ،
16؛ منزوی249 :4151 ،؛ الهامی ،بیتا.)496 :
از دیدگا الم استالمی ،پیامبران الهی ،جهانبینی واحدی را ترسی و ابالغ رد و
یکای آنان مُصتتدق آورد های الهی و ا های وحیانی هددیاره تت ند (آب عدران:
 ،)49و اگر م نهای ابال ی ب دس ت ن تتلهای ب دی پیروان انبیاء ،تحریف شتتود (آب
عدران )99 :پیامبر پ تین ،ضتدن تصتدیق پیامبر پیشین ،ن ل های ب دی را ب هدان
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جهتان بینی توحیدی مشتتت ر بین هد پیامبران فرا می خواند (آب عدران)61 :؛ امتا
آنچ ب عنوان جهان بینی و ه ت ی شتناستی از زرتش رسید اس  ،هیچ سنخی ی با
جهانبینی نبوی ندارد و چنانک نیبرگ ب درست ی اذعان میدارد« :پیامبران سرشناس
ستتامی نزدیک رین ندون های زردشتت نبود اند .خطوط پیوند و ب تت ای با او ب را و
ستویی امالً دیار میرستد» (نیبرگ .)298 :4191 ،جهانبینی ثنوی و دوئالی جزء
هنترین بخش اوستتت ا از حیث
الینفت بتاور هتای زرتشتتت استتت  .اگر گاتها
زبانشتناخ ی بود و ندایشتار آ ازین روزهای دیان زرتش ی اس و تنها بخشی اس
امروز ب تتتیاری من تتتب ب خود زرتشتتت می دانند ،را مال دریاف آموز های
زرتشتتت و جهتان بینی وی بدانی  ،در هات  ،11از دو مینوی هدزاد و دو پدیدار بزرگ
ستتتخن ب میان آمد بنیاناذاران نی و بد ه تتت ند و در هات  15مینوی نی ب
مینوی پمیتد می گویتد« :متا در هیچ چیز بتا ه یاان نی تتت ی  ،ن در منش و ن در
آموزش و نت در خرد و نت در بتاور و ن در گف ار و ن در ردار و ن در وجدان و ن در
روان ما سازشی نی ».
تصتریحات اوست ایی در مورد اهورا مزدا ب عنوان آفرینند جهان
حق آن است
نی  ،و اهریدن ب عنوان آفریدگار جهانِ بدی ،در تدام م ون ستتن ی زرتش ی تأیید
و تأ ید شتد است را ب عنوان تف یر و شرح آموز های گاتایی بدانی  .ری ین سن
دربار تق تتی جهان ب نی و بد در گاثاها مینوی تتد« :در گاثاها جهان نی و جهان
بد در برابر ه قرار دارند و هدچنان هر چ از جهان نی استتت در مفهوم می اش
و با صف اشون مشخص و م دایز میشود ،عال شر نیز با اصطالح مؤنث دروج (دروغ)
بیتان میشتتتود ،ت م نای آن «ویران ردن نظ نی با حیم و تزویر و نادرستتت ی»
می باشد .دروغ گاهی ب صورت عفری ای تج مییابد و صف آن در ون میباشد»
( ری ین سن.)64 :4169 ،
دانشتدندانی چون بویس و م ینا نیز در دفا از نظام ثنوی زرتش و گاثاها ،موان
را حافظان اصتتوب زرتشتت ی می دانند و نظر بر این دارند اگر موان چیزی را افزودند،
م ناستب با اصتوب زرتش و در راس ای مبانی وی چون ثنوی بود اس (زنر:4198 ،
218؛ بویس.)466 :4196 ،
هنینگ و اشتتتپیال بر این امر م قدند مک ب ثنوی زرتشتتت اع راضتتتی عمی
یک اپرست ی است  .هنینگ میگوید :ب اع قاد من ،آیینی زرتش در آن ب بار آمد،
یک تر مب نی بر یک اپرست ی بود .آیین زرتش را (چنانک هر آیین دوگان گرای دیار
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آن را اع راضی عمی یک اپرس ی بدانی (دوشن گیدن،
را) وق ی درست در می یابی
41 :4194؛ هنینگ.)449 :4181 ،
ممل و نحل نوی تتان استتالمی نیز بر این جهانبینی م فاوت واقف بود و آن را فارق
مجوس از ادیان ابراهیدی برشتدرد اند .شتهرست انی ثنوی را از خصتیص های مجوس
دان تت و در این بار فرقی میان فرق های ثنوی و موانی ندی گذارد ،بمک ثنوی را در
فرق های مجوس از مقول تشتکی  ،و وج اشت را هد فرق ها میداند (شتهرس انی،
 .)299 :4 ،4191ب ت این م نا را در «قدی و یا حادث بودن شترت» بیان داش اند
فرق های موانی ،شتترت را حادث و فرق های ثنوی ،شتترت را قدی پنداشتت اند ،ولی با این
وجود ،دوئیت گرایی و ثنویت در میتان هر دو فرقت پابرجاستتت ؛ چنانک طبرستتتی
مینوی تد« :مُشتر  ،و هُ ضتربان :فضَر ٌ جَ َمُوا هلل شریکاً فی مُمک  ،یضادت ویناوئ  ،و
هُ الثنویةُ و الدَجوسُ ،ث ت اخ مفوا فدنه یثبِ هلل شتتریکاً قدیداً الدانویة ،و منه مَن
یثبِ شتریکاً محدثاً الدجوس» (طبرسی .)491 :5 ،4885 ،م ودی ،احدد بن سهل
بمخی ،ابوالح تن ماوردی و جصتا نیز باور ثنوی زرتش را محاب عقمی ،نافی ادعای
نبوت و داب بر م نبتی بودن زرتشتتت می داننتتد (م تتت ودی419 :2 ،4161 ،؛ بمخی،
9 :1 ،4988؛ جصا .)16 :1 ،4115 ،
دانش پیامبران و احاط ایشتان ب استرار خمق و ت الی دین از مقول عموم ا ابی
و ت میدات بشتری نی ت  ،بمک م ند ب وحی و ت میدات الهی اس (فاضل لنکرانی و
اشتتراقی ،)416 :4125 ،حاب آنک آنچ از زرتشتت شتتهر استت و در م ون ستتن ی
زرتشت ی ضب شد  ،گوا بر ت میدات زرتش از بزرگان زمان خویش اس ؛ چنانک در
زادستپرم آمد اس (« :زرتش ) ب آموخ ن دانش را ب بود .ب جایی نزد انی رف
ب هر دانشی مشهور بودند» (راشد محصل.)4195 :451 ،
پوروشت تب ،زرتشت را در
در زراتشت نام و دب ت ان مذاهب نیز آمد است
خردستتتالی بت حکیدی برزین روس نتام ستتتپرد تتا وی را با عم و حکد بپروراند
( یخ ترو اسفندیار95 :4 ،4162 ،؛ رضی .)19 :4191 ،رشید شهدردان نیز ب درس ی
میگوید :نخ ت ین ذ ری از زرتشت در گاتها ب نظر میرستتد ،در عنفوان جوانی
است و هناام اتدام دور تحصتیل در محضر درس اس ادان آن زمان اس (شهدردان،
.)45 :4146
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این متدعتا مؤیتدات اوستتت تایی و بمک گاتایی دارد ،چ در بندهای م دد گاهان،
زرتشت ستخن از است اد فرزان خویش ب میان می آورد و درصدد تجمیل از وی اس ؛
چنانک در بند  2از هات  11می گوید« :ای مزدا اوستت رهبر ما در پرتو راستت ی و
درستت ی مقدس استت  ،او برگزید نژاد بشتتر ،پاستتدار مردم ،درمانبخش زندگی ،ی
دوست واق ی و روحانی ب تدام م نا اس » (پورداوود .)94 :4199 ،و در هات  11بند
 46میگوید « :ی ت آن شخص دلیر و فیروزمندی در پرتو آموزشهای ایزدی ،ما
را پنا بخشتتد؟ آشتتکارا ب من روشتتن ستتاز رَدِ دانای درمانبخش زندگی و باذار ب او
ستتتروش و وهومن روی ننتتد» (پورداوود .)99 :4199 ،هدچنین هتتات  16بنتتد 8
میپرستد « :ی آن (رد بزرگ) نخ ین مؤمنی مرا خواهد آموخ چاون تو را،
شای ترین مورد س ایش بشناسی » (پورداوود.)84 :4199 ،
برخی ب تان آذرگش ب ت مق این بندها ب زرتش را منکر می شوند و آن گف ها
را ب شتاگردان و یا خویشتاوندان وی ن تب می دهند ،تا از صتیو سوم شخص ایب،
پرسش از هوی آموزگار خویش می ند و
زرتشت ب ازند؛ حاب آنک زرتش اس
با این است فهام تنبیهی ،در این شتیو از صناعات م داوب ادبی ،در مقام ت ظی آموزگار
خویش برآمتد و ایجتاد ال فتات و توجت در مخاطب خویش برای ابراز مقصتتتود خود
می ند.
مورخان استتالمی نیز ب ا تتابی و ت میدی بودن آموز ها و دانش زرتش ت ال فات
داشتتت و آموزگارانی برای وی می شتتتدارند؛ چنانک ابوریحان می گوید :فیثا ورث دو
شتاگرد داشت و یکی از ایشتان فیمو وس بود زردشت شاگردی وی ندود و عقاید
خود را از وی س اند (بیرونی.)114 :4198 ،
دیار مورخان ب خادمی زرتشت نزد انبیای بنی اسراییل اشار می نند پس از
تدرتد بت ایران آمتد  ،اظهتار دینآوری و پیامبری رد ،و این دلیمی آشتتتکار بر وحیانی
نبودنِ آموز های زرتش ت و بهر نداش ت ن وی از عموم نبوی اس ت (طبری:4 ،4111 ،
191؛ ث البی449 :4191 ،؛ ح تتتینی قزوینی225 :4191 ،؛ ح تتتینی خاتون آبادی،
11 :4154؛ ابن اثیر259 :4 ،4866 ،؛ ابن خمتتدون464 :2 ،4894 ،؛ بیرونی:4122 ،
219؛ ابن ثیر54 :2 ،4899 ،؛ شتتتبتتانکتار ای416 :4 ،4161 ،؛ نویری:45 ،4121 ،
468؛ قندوزی ،بی تا489 :1 ،؛ یزدی حائری244 :4 ،4111 ،؛ مرعشتی نجفی ،بیتا:4 ،
181؛ عوفی.)489 :1 ،4196 ،

د) کتاب زرتشت
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هر چند در دور های پیشتتین ،ستتن زرتشتت ی تدامی اوستت ا را مقدس و ا
زرتشت میدان  ،ولی با ورود زبانشناسان ب عرص اوس اپژوهی در دور م اصر ،این
باور فرو ریخ و تنها گاهان من تب ب زرتشت باقی ماند .ب هر صورت ،هدوار یکی
از رویکرد های م کمدان استالمی در مردود دان ت ن نبوت زرتشت  ،ردت ا زرتش و
ردت یک تتان انااری آن ا با ا پیامبر مجوس بود است  .بیشت رین توج فقهای
سوزاندن و از بین رف ن ا پیامبر
شی در این موضو  ،م طوق ب روایاتی اس
مجوس را ب صتتراح بیان رد اند ،و بمک آنچ از ا در ستتین داشتت ند ،نیز محو
گردید و هیچ از آن ا ح ی در س تین های آنها نداند .صتتاحب جواهر دلیل ت بیر ب
«شتتتبه ابی» را نیز هدین روایات می داند و می فرماید :آنچ امروز ب عنوان ا
در دست مجوس است ب د از اینک نصتو ب ستوزاندن و از میان رف ن آنها تصریح
دارد ،مشتت ر ب عدم تحقق ح ی بخشتتتی از ا در میان مجوس استتت (جواهری،
 ،)211 :24 ،4162و ضتتتدیدت ردن روایت ابن عبتاس می تواند مؤیدی بر وحیانی
نبودن آورد هایی ب د از پیامبر مجوس آمد  ،باشتتد میگوید :هناامی پیامبرِ
مردمان فارس از دنیا رف  ،ابمیس برای ایشتان دین مجوستی را بنا نهاد (ستج انی،
11 :2 ،4881؛ بیهقی ،بیتتتا482 :8 ،؛ ذهبی298 :2 ،2111 ،؛ ابن جوزی:4 ،4882 ،
 .)141عالم مجم تتتی در ردت ا زرتشتتت ضتتتدن یادآوری روایات پیامبر مجوس
مینوی تد :پیودبری بر ایشتان مب وث شد ،و ابی آورد در دوازد هزار پوس گاو
نوشت میشد ،پیودبر خود را ش ند ،و ا خود را سوزاندند .پس زردش ب عوض
گدان می نند
ا ایشان زند و پازند را برای ایشان نوش  ،و آن شب ا اس
ا خدا است  ،و ا اصتل ایشتان با سایر ا های انبیاء نزد حضرت صاحب
االمر صتموات المت عمی است (مجم ی .)546 :4142 ،مجم ی اوب نیز هدین مطمب را
قبال بیان رد اس (مجم ی.)11 :6 ،4195 ،
در تبصتر ال وام ب خواج نصتیر الدین طوستی ن تب داد میشتود ،م طور
زردشت در زیر زمین ،خان ساخ بود و قوت س سال خود از هد چیز در
است
آنجا پنهان رد  ،ب د از آن خود را ب بیداری داد چند روز بخوابید ،آناا ب پ تتر خود
آواز در اندازد زردشت فوت شد و بوسیم [ای او را] دفن ردند و در آن
گف
خان بردند ،چون س ت ستتاب آنجا ماند ا زند و پازند تصتتنیف رد جدی مناهی را
در آنجتا مبتاح رد  ،ب تد از ستتت ستتتاب بیرون آمد خدای ت الی مرا زند رد و
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پیودبری داد ،و با ا ب خمق فرست اد ،و از این جه خالیق ب یار گدرا شد  ،دین
او قبوب ردند ،و این بدع در میان مردم بداند (آممی.)268 :2 ،4194 ،
طبری ،ابن خمدون ،ابن جوزی و ابن فقی هددانی نیز گف اند  :هدانا زرتش ت با
تابی آمتد ت ادعای وحی بودن آن را بندود (طبری111 :4 ،4111 ،؛ ابن خمدون،
464 :2 ،4894؛ ابن جوزی141 :4 ،4882 ،؛ هدتتذانی ،)515 :4146 ،و این ادعتتای
وحی بودن خود ت ریضتتتی در ردت وحیانی بودن آن ا استتت  .ستتتدید الدین محدد
عوفی (عوفی )489 :1 ،4196 ،و ابن اثیر نیز تصتتریح دارند این ا خود ستتاخ
زرتشت بود و آسدانی بودن آن گدانی بیش نی  .ممخص گف ار ابن اثیر چنین اس :
ابی را از پیش خود نوشت و با آن نوش هایش این سو و آن سو رف  ،ولی
زرتشت
احدی م نای نوشتتت هایش را نفهدید و گدان بر این بردند این ها لواتی آستتتدانی
بدان مخاطب شد اند و نام آن را «اَش ا» (اوس ا) نهاد  ...آن ا را ب در گا
است
گشت استب برد و گشت اسب گدان برد وحیی از جانب خداس (ابن اثیر:4 ،4866 ،
.)265 -259
ه) معجزه زرتشت
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در ستتترتتاستتتر گاهان شتتتاید تنها گزین ای ب وان ب عنوان م جز طرح رد
«آزمایش ور» باشتد .آزمایشی در ایران باس ان از پیش تا پس از زرتش مرسوم بود
و چنتان بود آریایی ها برای یفر دهی یا اثبات بی گناهی م هدان ،چندین گزین را
بت عنوان آزمتایش در بتاور های خود داشتتت ند ،از جدم آنها آزمایش «ور» یا «فمز
گداخ » بود ،در آن آزمایش با ریخ ن روی گداخ بر روی س تین م ه  ،مجرمی
یا برائ و حقانی وی ثاب می شتتتد .اگر شتتتخص جان می داد از مجرمین و اگر زند
میماند و آستتیب جدی ندیدید از راست اویان بود .ب نقل ب پهموی و شتتاید اشتتار
گاهانی ،زرتشتتت برای اثبات حقانی یش و آیین خود این آزمایش را م حدل شتتتد
(آذرگش ب 196 :4 ،4191 ،و 91 :2؛ ساسانفر ،)151 :4198 ،و از آنجا این عدل
ختارق ال تاد نبود و بمکت آزمایش م دوب میان ایشتتتان بود ،و ب نقل تاریخ آذربادمار
ستتپندان نیز از این آزمایش جان ستتال ب در برد ،ندی توان عنوان م جز را بر آن بار
رد (اش 4198 :48 ،؛ پورداوود.)458 :4194 ،

/ابوالفضل ساجدی

صتتترق نظر از اوستتت ا ،م ون پهموی زرتشتتت ی ،م جزات فراوانی را برای زرتشتتت
برمیشتتتدرنتد محققان ،نقدهای جدتی ب آنها دارند ،و عدوماً عاری ای بودن باور ب
«م جز » در زرتش یان را از ادیان ابراهیدی باالخص اسالم گوشزد می نند.
اح تان یارشتاطر میگوید« :جای شاف ی نی  ،این گزارش در طی روزگاری
روای زندگی نام ای در محافمی قویاً رنگ و بوی استالمی گرف بودند ،رواج داش ،
رنگ م رفة النبی سامی ب خود گرف  ،چندان تشخیص ویژگی های هندی -ایرانی
یا ح ی ایرانی آن دشتتوار اس ت » (دهباش تی .)894 :4181 ،اشتتپولر ه  ،بر هدین باور
است (اشپولر ،بیتا ،)154 -151 :و چو ی نیز عدوم م جزات منقوب از زرتش را ب
هدین منواب مردود و م أخر میشدرد (چو ی 91 :4198 ،و .)95
م کمدتان استتتالمی نیز هر تدام ب نحوی م جزات منقوب از زرتشتتت را مردود
می دانند .شتتتیخ مفید ب طور ضتتتدنی م جزات زرتشتتت را ردت می ند .این نحو ردت
م جزات ،گویای بداه و وضتتوح م نبتی بودن زرتشتت و درو ین بودن م جزات او در
نزد شتتیخ مفید استت  .او در ردت فرق حالجی ب عنوان فرق ای از م صتتوف و ممحد و
زنتدیق برای حالج اباطیمی را ادتعا می نند ،میگوید :ایشتتتان در این ادعای اباطیل
جاری مجرای مجوس ه ت ند دربار ی زردش ادعای م جزاتی دارند (شیخ مفید،
.)415 -411 :4881
از منظر سترخ تی و سدید الدین حدصی رازی و ح ینی ،م جزات ادعا شد برای
زرتشت  ،خرافاتی از جنس شت بد است (سترخ ی191 :4 ،4881 ،؛ حدصی رازی،
 ،182 :4 ،4142ح تتتینی .)69 :4162 ،عالو بر این برخی دیار از م کمدان و فقهاء،
نقل م جزات زرتشت از ستوی مجوستیان را مصداق تواطی بر ذ میشدارند (فخر
رازی99 :9 ،4896 ،؛ بودادی25 :2111 ،؛ جصتتا 4115 ،ق16 -15 :؛ ستترخ تتی،
آسیبی ب وی
4881م .)191 :4 ،فخر رازی ریخ ن مس ذو شتد بر سر زرتش
نرستاند و درمان دس ان اسب گش اسب را مورد تکذیب م مدانان میخواند و میگوید:
نبوت م فر بر شتناخ خداوند است  ،در حالیک زردش و مانی برای عا َل دو خدا را
اثبتات می ننتد و این از بزرگترین انوا فر استتت و ظهور م جزات ب دستتت افر
مد ن اس (فخر رازی4119 ،ق98 -95 :9 ،؛ هدو2111 ،م.)415 :
ماوردی نیز در گف اری مشتتاب میگوید :آنچ زرتشتت و پولس از آیات باهر و ب
عنوان م جز آورنتد ،این دو را در ادعتای نبوت تصتتتدیق ندی نتد؛ چرا با آنچ در

اسالمی /
عصمت
ناسازگار
مولفههای
اعتبارسنج
نگاه/کالم
نبوتی آن با
ی شبهه
شهادت و
زردشت از
علم امام به
گمپایاانی
رحدانی زاد
رسوب– مح
رضوین– عمی
عمی ربانی
مصمح 
221

مورد خداوند ادعا ردند ،جهل خود را هویدا ستتاخ ند و ادعای پیامبری خود را تکذیب
ندودند (ماوردی4118 ،ق.)11 :
جصتا م جزات ادعا شد برای زرتش را جاری مجرای خرافاتی میداند زنان
و ود ان با آن ستترگرم میشتتوند و میگوید« :بیشتت رین چیزی ب عنوان م جز
زرتش آن
برمیشدارند ،داس ان فرورف ن دس ان اسب گش اسب در شکدش اس
را خارج رد و استب هدچون گذش سال شد ،و مرج این خبر ،پادشا و خوا وی
بودند در این واق تواطؤ این جد بر ذ مدکن استت  .ب نظر جصتتا پردازش
این داست ان از جانب پادشتا ستیاست ی برای داخل ردن مردم در دین زرتش بود»
(جصا 4115 ،ق.)16 -15 :1 ،
و) شریعت زرتشت
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شتری مجوس و ب تب آن شری زرتش ه سنخ با شرای حنیفی نی  .امام
صتتادق ( ) شتتری مجوس را بیاان از شتترای حنیفی میداند و با اشتتار ب برخی
مصتتادیق مش ت ر شتتری در ادیان حنیفی ،مخالف مجوس با آن شتترای را مذم
می نند (طبرسی4866 ،م.)82 -84 :2 ،
دینکرد از مه ترین م ون ستنت ی و دینی زرتشت ی است  ،نقل می ند زرتش
پس از بازگش ت از اولین ه ستتخنی با اورمزد و اعالم دعوت خود« ،ازدواج با نزدیکان»
را برترین شتتتدرد و به رین آن را بت ترتیتب ،میان پدر و دخ ر ،پ تتتر و مادر ،برادر و
خواهر خواند (آموزگار .)96 :4198 ،امام صتتادق بر تشتتری این حک در مجوس
دان تت استت
اع راض رد و آن را خارج از ستتن انبیاء از آدم تا ب خات
(طبرستی4866 ،م .)82 -84/2 :مورخان نیز این حک را من ب ب زردش و ردتی ای
بر پیامبری شدرد اند (ی قوبی ،بیتا491 :4 ،؛ ابن جوزی4882 ،م.)141 :4 ،
حک دیاری مؤید تضتاد شری زرتش با شرای نبوی و ابراهیدی اس  ،نهی
از دفن مردگتان و امر ب قرار دادن آنها در فضتتتای باز برای ط د و خورا درندگان و
الشت خواران اس (وندیداد ،فرگرد)1؛ حاب آنک ب فرمود امام صادق سن انبیاء
بر تتل و فن و دفن و لحد گذاری بر قبور مردگان بود
از آدم تا ب خات
اس (طبرسی4866 ،م.)82 -84 :2 ،
از دیار احکام شتری زردشت  ،امر ب پرس ش ایزدان و امشاسپندان ب ویژ ایزد
آتش استتت  .دینکرد ،این را از اولین اوامر زرتشتتت پس از اعالم و دعوت دینی وی

ز) زرتشت تکذیب کننده پیامبران الهی
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می داند (آموزگار 96 :4198 ،و  .)449از این رو مورخان و م کمدان و فقهای استتتالم
هدار شتری زرتش در پرس ش آتش را م ناقض با آیین ها و شرای نبوی شدرد و
این امر را دلیمی بر ردت پیامبری زرتش شدرد اند (ابن هدام ح ینی488 :4 ،4151 ،؛
ابن جوزی4129 ،ق66 :؛ سیوری4122 ،ق168 -169 :؛ عینی ،بیتا.)216 :48 ،
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بیشتتت ر روایتات شتتتی ت دربتار مجوس از پیامبر ستتت یزی ،تکذیب انبیاء و انکار
ا های وحیانی خبر می دهد ( مینی569 -569 :4169 ،؛ حر عاممی4141 ،ق:45 :
می فرماید« :إن
429؛ شتتتیخ صتتتدوق4891 ،م)451 :4 ،؛ چنانک امام صتتتادق
الدجوس فرت بکتل األنبیاء ،و جحدت به  ،و أنکرت براهینه  ،و ل تأخذ بشتتتیء
من ستننه و آثاره ؛ هدانا مجوس ب تدامی انبیاء فر ورزیدند و ا هایشان را پس
زدنتد و برهتانهتای ایشتتتان را انکتار ردند و از ستتتن ها و آثار آنها پیروی نکردند»
نیز بر روی انکار نبوت پیامبران از سوی
(طبرستی4866 ،م .)82 -84 :2 ،امام رضا
مجوس اع راض می ند (شتیخ صتدوق4891 ،م .)451 :4 ،برخی مدعیاند زرتش در
چندین بند از گاهان و دیار بخش های اوستتت ا خود را نخ تتت ین پیامبر م رفی رد
است و هد دینآوران و پیامآوران یر خود را دشدن میشناسد (ی نا1 :29 ،؛ هدان،
8 :16؛ هدتان44 :11 ،؛ فروردین یشتتت  ،رد 21؛ هدان ،رد 419 :14؛ پورداوود،
95 :4191؛ شهزادی11 :4199 ،و 96؛ دوس خوا .)19 :4 ،4198 ،
این عدمکرد و ادعا از ستتوی مجوستتیان و شتتخص زردشتت دلیمی بر نقض نبوت
زرتشتت خواهد بود؛ چ اینک الزم ادعای اولین پیامبر بودن ،تکذیب انبیای پیشتتین
استت  ،در حالی از دیدگا الم استتالمی از شتترای صتتح ادعای نبوت ،تصتتدیق
پیامبران پیشتتین استت و «لَا نُفَرِتقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْهُ ْ» (بقر  )416 :و تکذیب هر دام از
پیامبران ب تصتریح قرآن (بقر  )89 :م تاوق فر است  .گوا دیار بر مخالف م م
زرتش  -در صورت قبوب گزارش برخی از مورخان-
زرتشت با انبیاء ،خیان ی اس
بر پیامبر بنی استتراییل و نفرین او انجام داد (طبری4111 ،ق191 :4 ،؛ ث البی:4191 ،
449؛ ابن اثیر4866 ،م 259 :4 ،و295؛ ابن خمتدون4894 ،م/ 2 ،ق461 ،464 :4؛ ابن
ثیر4899 ،م54 :2 ،؛ ابن ثیر4869 ،م119 :2 ،؛ ح تتتینی قزوینی225 :4191 ،؛
ح تتتینی ختاتون آبادی11 :4154 ،؛ شتتتبانکار ای419 -416 :4 ،4161 ،؛ نویری،
4121ق )468 :45 ،و خیان ب تصریح قرآن شأن انبیاء نی (آب عدران.)464 :
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نتیجه

از ریت گتاه هحم استتتحمی ،معیتا های نبوت با رعاوی ز تعتتت هم خوانی ن ا ر.
ز تعتتت از ر و یتک خحء ایت ئولوژیکی یا ررهنگی ظهو نکرره استتت  .خحدی و
استمع ار ز تع ر سرور بخعی از اوسما و یا گاها  ،بر شناخ وی از سن خور و
تبحر وی از توجی ستن و حمی استمم ار از ریگر ستنن استتموا اس و این اهمسابی
بور نموزه های وی مناری با رعوی پیامبری است  .جها بینی و هسمی شناسی ثنوی
ز تعت یارنو نیین های مغانی و مجوستی پیش از اوست ه ر تضار نشکا با اریا
حنیف و ابراهیمی بوره استتت  .همچنین تعتتتریع احکام مخالف با اریا الهی از منظر
ممکلما استحمی پیعتین ای تا خور ز تعت را ر و رلیلی لارق بر ممنبّی بور وی
میباشت  .ریگر اینک ع م شتناخ و تصت یق انبیای پیعین و یا خویعمن ا نخسمین
پیامبر خوان  ،مستتاوق با تکنیب انبیای الهی پیعتین است  ،و ارعای معجزه از بس تمر
ه ر مسموم نیس  .و ر نخر ،ممنبّی رانسمن وی از جانب وایات و بلک عام مسلمین
و عت م ت تابق همتاب وی با هماب پیامبر مجوس ،همگی گویای ب ح ارعای پیامبری
ز تع اس .
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.1
.2
.7

قرآن کریم.

ابن اثیر ،علی بن محم 1366 ،م ،الکامل فی التاریخ ،را الصار  ،بیروت.

/ابوالفضل ساجدی

فهرست منابع

ابن ب ال ین ،حس تین1822 ،ق ،ینابیع النصییی ف فی الائا ا الص ی ی ف ،چاپ روم،
مکمبأ الب  ،لنعا.

.8

ابن جوزی ،ابو ال رج عب الرحما بن علی1824 ،ق ،شییر ر الائ ف فی راریخ الاد ف،

.1

ابن جوزی ،ابوال رج عب الرحما بن علی1331 ،م ،صیا الخاطر ،تحسیق علی طن اوی،

.6

ابن جوزی ،ابوال رج عب الرحما بن علی1332 ،م ،المنتظم فی راریخ االمم المل ک،

.3

ابن خلت و  ،ابوزیت عبت الرحمن1331 ،م ،ریاریخ اب للا ن ،مؤستتتستتتأ االعلمی

.4

ابن را س ،احم بن را س1848 ،ق  ،ماجم مئاییس اللغف ،تحسیق عب الستتتحم محم

.3

ابن ره حلی ،احم ابن ره  ،بیتا ،عاة الااعی نجاح السییاعی ،چاپ اوک ،نعتتر را

تحسیق ابو هیثم شهبائی و احم عب الکریم نجیب ،چاپ اوک ،مرهز نجیبویأ.

تحسیق محم عب السار و ریگرا  ،چاپ اوک ،را الکمب العلمیأ ،بیروت.
للم بوعات ،بیروت.

ها و  ،مکمب االعحم االسحمی ،دم.
الکمب اسحمی ،بیروت.

 .14ابن هثیر ،استتماعی بن عمر1332 ،م ،رفسیییر الئرآن الاظیم (ت ستتیر ابن هثیر) ،را
المعررأ لل باعأ والنعر والموزیع ،بیروت.

 .11ابن هثیر ،عمارال ین ابوال اء اسماعی بن عمر1364 ،م ،قصص االنبیاء ،تحسیق مص ی
عب الواح  ،چاپ اوک ،را المالیف ،مصر.

 .12ابن هثیر ،عمتارالت ین ابوال ت اء استتتماعی بن عمر1344 ،م ،الباایف الندایف ،تحسیق
وتعلیق علی شیری ،چاپ اوک ،را احیاء المراث العربی ،بیروت.

 .17ابن منظو  ،محم بن مکرم 1818 ،ق ،لسییان الار  ،تحسیق جماک ال ین میر راماری،
را ال کر ،بیروت.

 .18ابیالسعور ،محم بن محم  ،بیتا ،رفسیر ابی السا ف ،را احیاء المراث العربی ،بیروت.

 .11ار یستی ،شتریف1343 ،م ،نزهف المشتاق فی التراق االفاق ،چاپ اوک ،عالم الکمب،
بیروت.

 .16نذ گعتسب ،ریروز1747 ،ش ،گاتها سر فهای زررشت ،چاپ سوم ،موسس ررهنگی
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انمعا اتی رروهر ،تهرا  ،بها  1747ش.

 .13اس ت ن یا بن نذ هیوا  ،هیخستترو1762 ،ش ،فبسییتان مراه  ،ب اهممام حیم ضتتا
زارهی ملک ،چاپ اوک ،انمعا ات طهو ی ،تهرا .

 .14اشپولر ،برتول  ،بیتا ،راریخ ایران فر قر ن نخستی اسالمی ،ترجم جوار رحطو ی و
مریم میر احم ی ،انمعا ات علمی و ررهنگی ،تهرا  ،بیتا.

 .13اشپیگ و ریگرا 1787 ،ش ،عصر ا ستا ،ترجم مجی

ضی ،انمعا ات نسیا.

 .24اشت  ،هام ،ستراج ،شتهین1733 ،ش ،آذرباف مدرسپناان ،چاپ اوک ،مؤسس ررهنگی
رروهر ،تهرا .

 .21نلوسی ،محمور بن عب ّتاه ،بیتا ،رفسیر اآلل سی ( و المعانی) ،بی جا.

 .22نم ی  ،سیفال ین1817 ،ق ،غایف المرام فی علم الکالم ،چاپ اوک ،را الکمب العلمیأ،
بیروت.

 .27نملی  ،شتتتمس ال ین محم بن محمور1741 ،ش  ،نفا س الفن ن فی عرا س الای ن،
اسحمیأ ،تهرا .

 .28نموزگا  ،ژال  ،ت ضتتلی ،احم 1743 ،ش ،اسییر رز زناگی زررشییت ،چاپ نهم ،نعتتر
چعم  ،تهرا .

 .21ان لسی ،ابیحیا 2441 ،م ،رفسیر الب ر الم یط ،تحسیق شیخ عارکاحم عب الموجور
و ریگرا  ،چاپ اوک ،را الکمب العلمیأ ،بیروت.

 .26اوشی ی ،جهانگیر1731 ،ش ،فانشنامهی مزفیسنا ،چاپ اوک ،نعر مرهز ،تهرا .

 .23بردی ،احم بنمحم 1338 ،م ،مسنا عباالرحم ب ع ف ،چاپ اوک ،را ابن حزم.
 .24بروجرری ،سی ابراهیم ،1733 ،رفسیر جامع ،انمعا ات ل  ،تهرا .

 .23بلخی ،دحم بن سه 1433 ،م ،الباء التاریخ ،ناشر هلما هوا برطرن  ،شهر پا یس.
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 .74بویس ،مری1746 ،ش ،زررشیتیان با رها آفا فینی آنها ،ترجم عسکر بهرامی،
چاپ نهم ،انمعا ات دسنوس ،تهرا .

 .71بیرونی ،ابو یحا 1822 ،ق ،اآلثار الباقیف ع الئر ن الخالیف ،چاپ اوک ،میراث مکموب،
تهرا .

 .72بیرونی ،ابو یحا 1743 ،ش ،آثار الباقیف ،ترجم اهبر راناسرش  ،چاپ شعم ،انمعا ات
امیرهبیر ،تهرا  1743 ،ش.

 .77بیرونی  ،ابو یحا 2442 ،م ،الئان ن المسییا فی ،تحسیق عب الکریم ستتامی  ،را الکمب
العلمیأ ،بیروت.

 .78بیهسی ،احم بن الحسین ،بیتا ،السن الکبری ،را ال کر ،بیجا.

 .71پو راوور ،ابراهیم1741 ،ش ،یسپرف ،چاپ اوک ،انمعا ات اساطیر ،تهرا .

 .76پو راوور ،ابراهیم1748 ،ش ،گیاتها کد رری بخش ا سییتا ،چاپ روم ،انمعتتتا ات
اساطیر ،تهرا .

تهرا .

/ابوالفضل ساجدی

 .73پو راوور ،ابراهیم1743 ،ش ،یسنا بخشی از کتا ا ستا ،چاپ روم ،انمعا ات اساطیر،

 .74ت مازانی ،مسعور بن عمر ،بیتا ،شرح الائا ا النسفیف ،محسق سسا ،احم حجازی ،ناشر
مکمب الکلیات االزهری  ،داهره.

 .73توحی ی ،ابوحیا 1828 ،ق ،االمتاع المؤانسف ،چاپ اوک ،مکمب عنصری  ،بیروت .

 .84ثعالبی ،ابو منصتتتو محم 1748 ،ش ،شییاهنامه ثاالبی  ،ترجم محمور ه ای  ،چاپ
پنجم ،اساطیر ،تهرا .

 .81الجاحظ ،ابوعثما عمرو بن بحر2447 ،م ،ال ی ان ،تحسیق محم باس عیو السور ،را
 .82جرجانی ،ض تیاءال ین1731 ،ش ،رسییا ل فارسییی جرجانی ،چاپ اوک ،میراث مکموب،
تهرا .

 .87جصتا  ،احم بن علی1841 ،ق ،الفصی
چاپ اوک.

فی االص

 ،تحسیق عجی جاستتم نمعی،

 .88جواهری (نج ی) ،محم حستتن1762 ،ش ،ج اهر الکالم ،تحسیق و تعلیق شتتیخ عباس
دوچانی ،چاپ سوم ،را الکمب االسحمیأ ،طهرا .

مسلمانان

 .81چوهسی ،جمعی هرشاسب1743 ،ش ،ستیز سازش زررشتیان مغل
غال فر جاماه ایران نخسیتی سیازهای اسالمی ،ترجم نار میرستتعی ی ،چاپ
پنجم ،انمعا ات دسنوس ،تهرا .

 .86حائری طهرانی ،میرستی علی1773 ،ش ،رفسییر مئتنیات الارر ،را الکمب االسحمیأ،
تهرا .

 .83حر عاملی ،محم بنحستن1818 ،ق ،سیا ل الشیاف ،چاپ روم ،مؤسسأ نکالبی
إلحیاء المراث ،دم.

 .84حستینی خاتو نباری  ،ستی عب الحستین1711 ،ش ،قایع السنی

االع ام  ،مصحظ

محم بادر بهبوری ،هماب روشی اسحمی  ،تهرا .
 .83حسینی دزوینی  ،شرفال ین رض ّتاه1747 ،ش ،الماجم فی اثار مل ک الاجم  ،تحسیق
احم رموحی نسب ،انجمن نثا و م اخر ررهنگی ،تهرا .

 .14حستتینی زبی ی ،محم مرتضتتی1818 ،ق  ،راج الار س م ج اهر الئام س ،تحسیق
علی هحلی و علی سیری ،را ال کر ،بیروت.

 .11ابن همام حسینی ،یاث ال ین بن همام1717 ،ش ،راریخ حبی
تهرا .

السیر ،همابخان خیام،
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 .12حسینی ،مج ال ین محم 1762 ،ش ،زینت المجالس ،همابخان سنایی ،تهرا .

 .17حلی ،حسن بن سلیما 1821 ،ق ،مختصر البصا ر ،تحسیق معماق مظ ر  ،موسس نعر
اسحمی ،دم.

 .18حمصی ازی ،س ی ال ین1812 ،ق ،المنئر م التئلیا ،موسس نعر اسحمی ،دم .
 .11حموی ،یادوت ،1733 ،ماجم البلاان ،را احیاء المراث العربی ،بیروت.

 .16حمیری ،محمت 1348 ،م ،الر ض الماریار فی لبر االقرار ،تحسیق احستتتا عباس،
مکمبأ لبنا  ،بیروت.

 .13خصیبی ،حسین بن حم ا 1813 ،ق ،الداایف الکبری ،نعر البحغ ،بیروت.

 .14را مستممر ،جیمز1744 ،ش ،رفسییر ا سیتا ،ترجم موسی جوا  ،چاپ چها م ،رنیای
هماب ،تهرا .

 .13رهباشی ،علی1734 ،ش ،زناگی انایشه زررشت ،چاپ سوم ،نعر ارکا  ،تهرا .

 .64روستتمخواه ،جلی 1743 ،ش ،ا سییتا کد رری سییر فزهای ایرانیان ،چاپ پانزرهم،
انمعا ات مروا ی .

 .61روشتن گیمن ،ژاک1741 ،ش ،زررشیت جدان غر  ،ترجم مسعور جب نیا ،چاپ
سوم ،انمعا ات مروا ی .

 .62ذهبی ،شمس ال ین محم بن احم 2444 ،م ،ر قیح الت ئیق فی احافیث التالیق،
تحسیق مص ی ابوالغیط ،را الوطن ،یاض.

 .67اش محص  ،محم تسی1741 ،ش ،زیاگیهای زافسپرم ،چاپ روم ،پژوهعگاه علوم
اسحمی و م العات ررهنگی ،تهرا .

 .68ضتوی ،طاهر1733 ،ش ،ررجمه مازنای ،پارسیان اهل کتابنا ،چاپ سوم ،انمعا ات
رروهر ،تهرا .
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 .61ضی ،هاشم1714 ،ش ،گنجینه ا ستا ،چاپ اوک ،انمعا ات رروهر ،تهرا .

 .66ضی ،هاشم1748 ،ش ،مت ن شرقی سنتی زررشتی ،ترجم ممو پهلوی لوریگری
و عررا ز تعمی ،چاپ اوک ،انمعا ات بهج .

 .63ز وانی ،مجمبی1742 ،ش« ،براهم ر نثا ممکلما مسلما » ،مجله فانشکاز الدیات
ماارف اسالمی رانعگاه معه  ،شما ه  ،13بها .1742
 .64زنر ،ا  .سی1743 ،ش ،طل ع غر
انمعا ات امیرهبیر ،تهرا .

زررشتی گری ،ترجم تیمو دار ی ،چاپ سوم،

 .63ژینیو ،رلیتپ1746 ،ش ،ارف ایراف نیامیه ،ترجم و تحسیق ژال نموزگا  ،چاپ ستتتوم،
انعا ات معین ،انجمن ایرا شناسی ررانس ر ایرا  ،تهرا .

 .34ستاستا رر ،نبمین1746 ،ش ،ا سیتا ،برگرفان هفتها از گاراها ،چاپ اوک ،نعر علم،

تهرا .

 .31ستبحانی  ،جع ر1812 ،ق ،االلدیات علی های الکتا

 .32سبحانی ،جع ر1821 ،ق ،رسا ل مئاالت ،چاپ روم ،مؤسسأ االمام الصارق

/ابوالفضل ساجدی

مرهز العالمی لل اسات االسحمیأ.

السینف الائل  ،چاپ سوم،
 ،دم.

 .37ستجسمانی ،سلیما 1334 ،م ،سن ابی فا ف ،تحسیق سعی محم لحام ،چاپ اوک ،را
ال کر ،بیروت.

السرلسی ،چاپ اوک ،را الکمب العلمیأ ،بیروت.

 .38سرخسی ،ابوبکر1337 ،م ،اص
 .31سع ی ،ابوحبیب1344 ،م ،الئام س الفئدی ،چاپ روم ،را ال کر ،رمعق.
 .36ستهرو ری ،شتهابال ین1731 ،ش ،مجم عه مصنفات سدر رفی ،چاپ روم ،موسس
م العات و تحسیسات ررهنگی ،تهرا .

تعلیسات شهی نی ّتاه سی محم علی داضی طباطبایی ،چاپ روم ،ررمر تبلیغات اسحمی ،
دم.

 .33شتامی ،لتالحی1818 ،ق ،سبل الدای الرشاف ،تحسیق و تعلیق شیخ عارک احم عب
الموجور ،شیخ علی محم معوض ،چاپ اوک ،را الکمب العلمیأ ،بیروت.

 .44شتتبانکا های  ،محم بن علی1768 ،ش ،مجمع االنسییا  ،تحسیق میر هاشتتم مح ث ،
امیرهبیر ،تهرا .
 .41شبر ،سی عب ّتاه1828 ،ق ،حق الیئی فی مارفف اص
دم.

الای  ،چاپ روم ،انوا اله ی،

 .42شتتتربینی ،محمت بن احمت 1733 ،ق ،مغنی الم تیاج ،چاپ را احیاء المراث العربی،
بیروت.

 .47شروانی ،عب الحمی  ،بیتا ،ح اشی الشر انی ،را احیاء المراث العربی ،بیروت.

 .48شهرزو ی ،شمسال ین1747 ،ش ،رسا ل الشجرة االلدیف فی عل م ال ئایق الربانیف،
چاپ اوک  ،موسس حکم و رلس ایرا  ،تهرا .

 .41شتتتهرستتتمتانی ،ابوال مظ محم بن عب الکریم1768 ،ش ،الملل الن ل ،چاپ ستتتوم،
انمعا ات شریف ضی ،دم.

 .46شهزاری ،سمم1733 ،ش ،برگرفان گاتها ،چاپ اوک ،انمعا ات ررروس ،تهرا .

 .43شتهمررا  ،شتی 1716 ،باسمانی ،پیمبری زررشت ،انمعا ات انجمن ز تعمیا ایرانی،
بمب ی.
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212

 .44شتوشتمری ،داضتی نو ّتاه بن شریف1843 ،ق ،احئاق ال ق ازهاق الباطل ،همابخان
نی ّتاه مرععی ،دم.

 .43شتتوهانی ،محم بن علی1818 ،ق ،فتح الئایر ،را ابن هثیر ،را الکلم ال یب ،رمعتتق،
بیروت.

 .34شتیخ لت وق ،محم بن علی1348 ،م ،عی ن البار الرضیا

 ،تصحیظ و تعلیق شیخ

حسین اعلمی ،مؤسسأ االعلمی للم بوعات ،بیروت.

 .31شیخ طوسی ،محم بن حسن1846 ،ق ،االقتصاف فیما یتالق باالعتئاف ،چاپ روم ،را
االضواء ،بیروت.

 .32شیخ م ی  ،محم بن محم 1814 ،ق ،المئناف ،چاپ روم ،موسس نعر اسحمی ،دم.

 .37شتتیخ م ی  ،محم بن محم 1818 ،ق ،النکت االعتئافیف ،تحسیق ضتتا مخما ی ،چاپ
روم ،را الم ی لل باعأ والنعر والموزیع ،بیروت.

 .38شتتیخ م ی  ،محم بن محم 1337 ،م ،رص ی یح اعتئافات االمامیف ،تحسیق حستتین
ر گاهی ،چاپ روم ،را الم ی  ،بیروت.

 .31لتت الممألهین ،محم بن ابراهیم1767 ،ش ،مفاریح الغی  ،تصتتحیظ محم خواجوی،
چاپ اوک ،موسس تحسیسات ررهنگی ،تهرا .

 .36طبرستتتی ،احمت بن علی1366 ،م ،االحتجیاج ،تعلیق ومححظتات الستتتی محم بادر
الخرسا  ،را النعما لل باعأ والنعر  -النجف اضشرف.

 .33طبرستی ،رضت بن الحستن1331 ،م ،رفسیر مجمع البیان ،تحسیق و تعلیق لجنأ من
العلماء والمحسسین االخصائیین ،چاپ اوک ،مؤسسأ االعلمی للم بوعات ،بیروت.

 .34طبری ،محم بن جریر1847 ،ق ،راریخ الربری ،تصحیظ نخبأ من العلماء االجحء ،چاپ
چها م ،مؤسسأ االعلمی للم بوعات ،بیروت.

 .33طریحی ،رخر ال ین1731 ،ش ،مجمع الب ری  ،تحسیق احم حستینی اشتتکو ی ،نعتر
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مرتضوی ،تهرا .

 .144طن اوی ،سی محم  ،بیتا ،التفسیر ال سیط للئرآن الکریم ،چاپ اوک ،را نهض مصر
لل باع  ،داهره.

 .141طیب ،ستی عب الحستین1762 ،ش ،کلم الری
هماب روشی اسحم.

فر رئریر عئایا اسالم ،چاپ چها م،

 .142عب الملک ،ب رس1341 ،م ،قام س الکتا المئاس ،باشراف اب أ الکنائس االنجیلیأ
ری العرق االوسط ،چاپ شعم ،مکمبأ المعغ  ،بیروت.

 .147عبت المنعم ،محمور عبت الرحمن ،بیتتا ،ماجم المصییرل ات االلفاا الفئدیف ،را
ال ضیلأ ،داهره.

 .148عحم حلی ،حستتن بن یوستتف1813 ،ق ،کشییا المراف فی شییرح رجریا االعتئاف،

تحسیق حسن زاره املی ،چاپ ه مم ،موسس نعر اسحمی.

 .141عحم حلی  ،حستن بن یوستف1342 ،م ،ندج ال ق کشا الصاق  ،عحم چاپ اوک،

/ابوالفضل ساجدی

ناشررا الکماب اللبنانی ،بیروت.

 .146عوری ،ستتت یت الت ین محمت 1746 ،ش ،مت انتئیافی ج امع ال کیایات ل امع
الر ایات ،تحسیق امیر بانو مصتت ا و مظاهر مصتت ا ،پژوهعتتگاه علوم انستتانی و م العات
ررهنگی ،تهرا .

 .143عینی ،ب ال ین ،بیتا ،عماة الئاری ،را احیاء المراث العربی ،بیروت.

 .144راض لنکرانی ،محم و اشرادی ،شهاب ال ین1821 ،ق ،حماة ال حی ،ترجم عب الرحیم
الحمرانی ،مرهز رس اضئمأ اضطها م ،دم ،چاپ اوک.
 .143رخر ازی ،ابوعب ّتاه محم بن عمر1843 ،ق ،المرال

الاالیف م الالم االلدی  ،چاپ

بیروت.

 .111رخر ازی ،ابوعبت ّتاه محم بن عمر1346 ،م ،االربای فی اصیی

الای  ،چاپ اوک،

داهره.

 .112رخر ازی ،ابوعبت ّتاه محمت بن عمر2444 ،م ،النب ات میا یتالق بدا ،تحسیق احم
حجازی سسا ،مکمبأ الکلیات االزهریأ ،داهره.
 .117رخر ازی ،ابوعب ّتاه محم بن عمر ،بیتا ،رفسییر الرازی ،چاپ ستتوم ،را احیاء المراث
العربی ،بیروت.

 .118ریض هاشانی ،مح محسن1821 ،ق ،ان ار ال کمف ،چاپ اوک ،انمعا ات بی ا  ،دم.

 .111ریومی ،احمت بن محم 1818 ،ق ،المصییباح المنیر فی غری
الهجرة ،دم.

الشییرح الکبیر ،را

 .116داینی ،هاری بن محمعتم1768 ،ش ،رسیا ل عرفانی فلسفی حکیم قاینی ،تصحیظ
محم بادر حجمی  ،انمعا ات علمی ررهنگی ،تهرا .

 .113دبانچی ،حستن1846 ،ق ،شیرح رسالف ال ئ ق االما م زی الاابای

 ،چاپ روم،

اسماعیلیا  ،دم.

 .114دلعجی ،محم 1344 -1844 ،م ،ماجم لغف الفئداء مصرل ات مفرفات فئدیف ،چاپ
روم ،را الن ائس لل باعأ والنعر والموزیع ،بیروت.

 .113دن وزی ،ستلیما بن ابراهیم ،بیتا ،ینابیع الم فة لر ی الئربی ،سی علی جماک اشرف
الحسینی ،چاپ اوک ،انمعا ات اسوه ،تهرا .

 .124هریستمین ستن ،ا تو 1764 ،ش ،ایران فر زمان ساسانیان  ،ترجم شی یاسمی  ،نعر
رنیای هماب ،تهرا .
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اوک ،نعر را الکماب العربی ،بیروت.
 .114رخر ازی ،ابوعبت ّتاه محم بن عمر1824 ،ق ،مفاریح الغی  ،را احیاء المراث العربی ،
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محم بن یعسوب1763 ،ش ،الکافی ،تصتتحیظ و تعلیق علی اهبر ا ی،
 .121هلینی ،ابوجع ر ّ
چاپ سوم ،را الکمب االسحمیأ ،طهرا .

 .122متاز  ،یتاستتتر و ریگرا 1334 -1813 ،م ،الفئه علی المراه
البیت

االرباف مره

اهل

 ،چاپ اوک ،را الثسلین ،بیروت.

 .127ماو ری ،ابوالحسن1843 ،ق ،اعالم النب ة ،چاپ اوک ،مکمبأ الهحک ،بیروت.

 .128مجلس تی ،محم بادر1347 -1847 ،م ،ب ار االن ار ،چاپ ستتوم ،را احیاء المراث العربی،
بیروت.

 .121مجلستی ،محم بادر1812 ،ق ،بیسیت پنج رساله فارسی ،تحسیق سی مه ی جائی،
چاپ اوک ،همابخان نی ّتاه مرععی ،دم.
 .126مجلس تی ،محم تسی1731 ،ش ،ل امع صییاحبئرانی ،چاپ اوک ،انمعتتا ات را الم س تیر
(اسماعیلیا ).

 .123محسق طوس تی ،خواج نص تیرال ین1843 ،ق ،رجریا االعتئاف ،چاپ اوک ،ررمر تبلیغات
اسحمی ،دم.

 .124مرععی نج ی ،سی شهابال ین ،بیتا ،شرح احئاق ال ق ،تصحیظ سی ابراهیم میانجی،
منعو ات مکمبأنی ّتاه العظمی مرععی ،دم ،راض مس ار.

 .123مستتتعوری ،علی بن حستتتین1767 ،ش ،مر ج الره
الهجره ،دم.

ماافن الج هر ،چاپ روم ،را

 .174مسعوری ،علی بن حسین ،بیتا ،التنبیه االشراف ،انمعا ات را لعب ،لبنا .

 .171مص وی ،حسن1764 ،ش ،الت ئیق فی کلمات الئرآنالکریم ،وزا ت ررهنگ وا شار
اسحمی ،تهرا .

 .172معیری ،های ه1741 ،ش ،مغان فر راریخ باسیتان ،چاپ اوک ،پژوهعگاه علوم انسانی و
م العات ررهنگی.

ساب بی

و نه  ،شدار صتد و سیزد 
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 .177مغنی  ،محم جوار1847 ،ق ،التفسیر المبی  ،چاپ روم ،مؤسسأ را الکماب االسحمی.

 .178منزوی ،علینسی1714 ،ش« ،اشییراق هنا ایرانی نب ت اسییرا یلی» ،مجل هاوه
(مونیخ) ،شما ه  ،76مررار .1714

 .171نمازی شتتاهروری ،علی1813 ،ق ،مسییتارک سییفینفالب ار ،تحسیق حستتن نمازی،
موسس نعر اسحمی ،دم.

 .176نویری  ،شتتتهتاب ال ین احم بن عب الوهاب1827 ،ق ،ندایف االر فی فن ن االف ،
چاپ اوک ،را الکمب و الوثائق السومیأ ،داهرة .

 .173نیبرگ ،هنریک ستاموئ 1747 ،ش ،فی های ایران باسیتان ،ترجم سیف ال ین نجم
اباری ،چاپ اوک ،نعر رانعگاه شهی باهنر ،هرما .

 .174نیعتتابو ی ،نظام ال ین1816 ،ق ،رفسیییر غرا
العلمی  ،بیروت.

الئرآن رغا

الفرقان ،را الکمب

/ابوالفضل ساجدی

 .173الهامی ،راوور ،بیتا ،چدرز زررشت فر راریخ ،انمعا ات را المبلیغ اسحمی ،دم.

 .184همتنانی ،احمت بن محمت (ابن ال سیت الهمنانی)1816 ،ق1336 -م ،البلاان ،تحسیق
یوسف الهاری ،چاپ اوک ،عالم الکمب لل باعأ والنعر والموزیع.

 .181هنینگ ،والمر برونو1734 ،ش ،زررشیت سیاستماار یا جاف گر ،ترجم هامرا رانی،
چاپ چها م ،انمعا ات معین ،تهرا .

 .182ویت

گر  ،گ و1733 ،ش ،فیندیای ایران ،ترجم منوچهر ررهنگ ،چاپ اوک ،نعتتتر

نگاها ری ه ،تهرا .

 .187ویلهلم گیگر ،والمر هینمس ،ررر یتک وینت یعتتتمن1742 ،ش ،زررشییت فر گیاثاها

 .188یزری حائری ،علی1848 ،ق ،الزام الناص فی اثبات ال جف الغا
للم بوعات ،بیروت.

 ،موستسأ االعلمی

 .181یعسوبی ،احم بن ابی یعسوب بن جع ر بن وهب ،بیتا ،راریخ الیائ بی ،مؤستتستتأ نعتتر
ررهنگ اه بی

 ،دم.
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(پژوهش های نویستتن گا هحستتیک یونانی ر با ه ز تعتت و مغا ) ،ترجم و پژوهش
هاشم ضی ،انعا ات سخن ،تهرا .
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