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  *دالوند حمیدرضا

  چکیده
 اسـت  فارسـی  ادبیـات  دینی آثار از اي نوگنجینه فارسی به شتیاندزر مکتوب میراث

 بازتولیـد  از چهـارم  هـاي  سده از تدریج  به متون این. است هشد توجه بدان تر کم که
 آیـین،  فقـه،  هاي حوزه در رساله صدها ه،امروز .آمدند پدید پهلوي و اوستایی متون

 دسـتوران  از...  و ،نجـوم  شناسی، زبان روایت، ادبیات، کالم، تاریخ، اسطوره، تفسیر،
 روابـط  ضـرورت  بـه  ،کالمـی  مباحـث  و کـالم  .اسـت  مانده برجاي شتیدزر کیش

 زردشـتی  فارسـی  ادبیـات  موضـوعات  تـرین  دیرینه از ،اسالمی ۀجامع و زردشتیان
 هرچند. است اسالم علماي رسالۀ نو فارسی به زردشتی کالمی متن ترین مهم. است

 کنـون  تـا  ،انـد  کـرده  توجه اثر این به پژوهشگران نوزدهم ةسد هاي دهه نخستین از
 این از دارد، شهرت چه آن. است نگرفته صورت آن هاي بازمانده از درستی شناخت

 برجـاي  یادشده ۀرسال از چه آن سنجش با ،گفتار این. است موجود تحریر دو رساله
 تـدوین  و بازسازي براي موضوعی و متنی شواهد مبناي بر تا است آن پی در مانده،
  .دهد دست هب پیشنهادي آن مختلف هاي  هگزید و پراکنده قطعات مجدد

  .زردشتی کالم ،کالم ،زردشتیان ،اسالم علماي ۀرسال ،فارسی ادبیات :ها کلیدواژه
  

  مقدمه. 1
 به رو تنها نه زردشتی دیانت ۀموبدساالران نظام و دینی تشکیالت ساسانی دولت فروپاشی با

 رو روبه سهمگینی و سخت هاي چالش با جامعه بیرون و درون از که ،نهاد کاستی و سستی
 در که ،دین اهل...  و ،فلسفی حقوقی، فقهی، گوناگون يها پرسش به باید درون از: بود
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 محکم هاي پاسخ ،بودند کرده پیدا خود نومسلمان میهنان هم و اسالم دین با رویارویی ۀنتیج
 از پاسداري و نبود و بود نبرد درگیرِ بیرون از و کرد می ارائه منطقی هاي توجیه و داد می

 شده آن مدعی نو هاي ارزش و مسائل طرح با اسالم دین که گردید کهنی هاي آموزه و کیان
 به را خود جاي و فروپاشید ساله بیست الی ده اي دوره در اگرچه ایران سیاسی نظام. بود

 را اي صدساله چند زمانی ةباز اسالم و زردشتی دین دو رویارویی ،داد اسالمی حکومت
 را میدان هرگز ،شد نزار و جان نیمه کهنْ کیش که این با طوالنی ستیز این در و گرفت دربر
 اسالمی ۀجامع حاکم هاي ارزش با مطابق را کهن هاي آموزه کوشید تدریج به و نگفت ترك
 موبدان و دستوران آثار و ادبیات به گذرا نگاهی). 1381 ،چوکسی ←( کند تعدیل و جرح

 ،)485 -  467: 1385 ،دومناش ←( دهد می نشان اسالمی نخستین هاي سده در زردشتی
 در که ،جددینی با ستیز و کالمی هاي بحث اسالمی، ۀجامع در کالم علم گیري شکل همپاي
 در را زردشتیان کالمی آثار چه آن اما. گرفت باال دیگر بار ،داشت درازي ۀپیشین کهن کیش

 کالم از تغییر سازد  می جدا ساسانی روزگار به آنان کالمی مباحث از اسالمی روزگار
 حقانیت حکومت اقتدار برکت به ساسانی زمان در اگرچه. است تدافعی کالم به تهاجمی

 از پس ،بودند جددینان محکومیت گران توجیه زردشتی دستوران و بود شده اثبات دین
 نشان و ندردک می دفاع کهن هاي آموزه از خرد بر مبتنی و منطقی دالیل با بایست می اسالم

 که روست ینا از. هست کهن کیش در جملگی بالد می آن بر نو دین چه آن هر که دنددا می
 سازي برجسته و ،نبوت و وحی وجود بر کیدأت ثنویت، توحیدي تفسیر چون مباحثی

 از تر عینی و تر مفصل اساطیري تصورات و برگ و شاخ در که ـ زردشتی معادشناسی
 کفر اتهام از تنها نه را آنان و کرد باز جا زردشتی کالم در ـ بود جدید دین انتزاعی هاي آموزه

 خرأمت هاي سده در حتی و داد جاي کتاب اهل ةزمر در تدریج به که ،رهانید الحاد و
  .انگاشت یکی نبی ابراهیم با را شتدزر

 بالندگی و فارسی زبان نو ةدور آغاز و پهلوي خط و زبان از ایرانیان گرفتن فاصله با
 و فکري هاي داشته و متون نقلِ به شد ناگزیر نیز زردشتی ۀجامع چهارم، ةسد در آن ادبیات

 به کهن، میراث و متون بازتولید هرچند ادبیاتی، کم کم و ،دري فارسی زبان به خود فرهنگی
 دین حقانیت اثبات و زردشتی تدافعی کالم ۀزمین در آن از بخشی که آورد پدید فارسی

  .بود مسلمان علماي هاي  پرسش به پاسخ در کهن
 زبان به زردشتی کالمی متن ترین کهن ـ موجود متون اساس بر البته ـ گفت بتوان شاید

 اواخر در یا هجري ششصد از پیش کم دستاین رساله را  .است اسالم علماي رسالۀ فارسی
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 اسالم علماي کالمی هاي پرسش به پاسخ در روزگار آن زردشتیانِ موبد موبدان ششم ةسد
  ).Adhami, 2006 ←( است دهکر تدوین
  

  اسالم يعلما. 2
هاي دیانت   در اثبات باورها و حقانیت و نیز بیان آموزهاست اي کالمی   رساله اسالم علماي

چه آوازه  آن. اسالمی پدید آمده استهاي دینی روحانیون   که در پاسخ به پرسش ،زردشتی
 ؛ دو،اي بدون تاریخ رسالهیک، : دست است یا دو رساله در این متن دو تحریر دارد، از

 طرح ذیل ، مسائلِکتاب علماي اسالمبا نام  ،اول ۀرسالدر . ي 600به سال  مربوط  اي  رساله
 از ها بدي که این و هستی بدي و نیکی أمنش بودن دوگانه: است آمده ها آن پاسخ و شده

 فصول تمثیل ؛تقدیر و آدمی اختیار و جبر ۀمسئل ؛باشد بد تواند  نمی هرمزد و است اهریمن
 فصل چون مرگ از پس دنیاي ،خزان مانند به مرگ ،است تابستان مانند به زندگی که

 هفت و آسمان هفت ؛گیتی به انسان همانندي ؛است رستاخیز و رویش بهار و ،زمستان
 به چگونه خوردن بدون انسان که این و رستاخیز حقیقت ؛آدمیان براي خوشی چیستی ؛زمین

 دیگر و زردشتیان نظر به مرگ از پس جهان ؛زمان و روزگار مفهوم ؛دهد  می ادامه حیات
 دین عقاید اصول توصیف و ؛ها دین دیگر و شتگريدزر در حق و انسان میانجی ؛ادیان

 و خدا حقیقت شامل ،مذاهبِ و ادیان دیگر هاي آموزه برابر در موبد موبدان زبان از زردشتی
 و نیکی أمنش جدایی ؛بدي از او بودن بري و هرمزد صفت ؛همکار ایزدان و امشاسفندان ایزد،
  ).80 - 72 /2 :1922 ،داراب ←( نیرو دو این روابط و بدي

  :است آمده چنین کتاب آغاز به ،است روش دیگر به اسالم علماي آن نام که ،دوم ۀرسال در
 چنـد  مسـئله  آگـاهی  نیـ د از یکی اسالم علماي یزدجردي از ششصد از بعد الدین   عهد در

 يعلما کتاب نیا نام و اند ساخته یکتاب باب نیا در و شد گفته سخن یمعن نیدر و خواست
  ).80: همان( ابد تا ازل از مردم روح و جهان یچگونگ ةداکنندیپ یعنی ،اند نهاده اسالم

 تـا  زایـش  از هستی آفرینش ةاسطور رساله متن شده، اشاره هم توصیف این در که چنان
 و اسـاطیر  اسـاس  بـر  توصـیف  ایـن  که این آن بااهمیت ۀنکت ،اما .است آن پایان و رستاخیز

ـ  و فرقـه  هـاي     آمـوزه   ینتـر   عمـده  ).Zaehner, 1955: 418- 409 ←( اسـت  زروانـی  ۀنحل
 ۀفلسـف  و حقیقت و رستاخیز و انگیزش داشتن قبول: است قرار ینبد دوم ۀرسال عاتموضو

 ؛رسـتاخیز  در انسـان  سـرانجام  ؛زروانی هاي  آموزه اساس بر رستاخیز تا آفرینش ةاسطور ؛آن
  ).86 -  80/ 2 :1922 داراب، ←( آن محتواي و اوستا
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 پژوهش ۀپیشین. 3

 دارد، زروانی، ویژه به زردشتی، هاي به اهمیتی که در شناخت آموزه ، نظراسالم يعلما رسالۀ
 کرده جلب خود به را شناسان ایران توجه میالدي نوزدهم سدة از که است متونی جمله از

. اند کرده بررسی را آن و توجه بدان اروپایی و پارسی، ایرانی، پژوهشگران امروز تا و است
 ،سپس .دکردن چاپ فرانسه در را دوم ۀرسال م 1829 در بار نخستین اولسهاوزن و مول

 نخستین این و کرد چاپ و درآورد آلمانی به را آن م 1831 در) J. A. Vullers( فوللرس
 شده ارزیابی ضعیف اي  ترجمه البته که ،است اروپایی هاي زبان به رساله این از ترجمه
 دابار .کرد ارائه فرانسه به دوم ۀرسال از قبول قابل اي  ترجمه بلوشه 1898 در که این تا. است

 1955 در زینر و کرد ترجمه انگلیسی به هرمزدیار روایات در را متن دو هر 1923 در
 ؛115 -  114 :1386 ،آموزگار ←( کرد چاپ زروانیسم به مربوط متون در را آن از اي  ترجمه

Olshausen and Mohl, 1829؛ West, 1974: 123؛ Modi, 1922: 10-11؛ Dhabhar, 1923 b: 

 -  581: 1376 :انهم ؛357 -  341: 1369( یئاذکا پرویز و) 6 ,1 :2008( ادهمی سیامک ایران در ).38
 فارسی به آن ویرایش و ،شرح چاپ، براي اخیر هاي سال در) 152: 1381( منزوي و) 600

  .دنددا انجام ارزشمندي هاي  تالش انگلیسی و
  

  موجود هاي  هنسخ و تحریرها. 4
 ،در روایات کامه بهره، روایات هرمزدیار و پسرش اسالم يعلما ۀرسال هاي تحریر

 ؛86 - 72/ 2 :1922 داراب،( است آمده یسنیمازد دبستان کتاب نیز و ،داراب هرمزدیار
 روایات مجموعه خطی هاي  نسخه ۀهم ،رو  ینا از). 162 -  135: ي 1276، مازدیسنی دبستان

 ؛West, 1974: 123( اند اهمیت داراي متن این ویرایش و تصحیح براي یادشده آثار و
Modi, 1922: 10–14, 34.( هاي  که در کتابخانه ،اسالم يعلما هاي  نویس دست دیگر 

 کاما ۀسسؤم ۀکتابخان 60 مارةش ۀنسخ: اند  جمله ینا از اند،  شده فهرست مختلف
)Dhabhar, 1923b: 149; West, 1974: 123(مارةش نویس دست ؛ T-30, II, 9 ۀکتابخان 

 به ایران از که نویسی دست نخستین ظاهراً و موجود ۀنسخ ترین کهن عنوان به رانا جی  مهر
 ؛)Dhabhar, 1923 a: 149( ي 896 مورخ کمبایتی آسا کاما روایت درون است، رفته هند
 سورت، در تاتی جی  مروان سهرابجی ۀکتابخان به متعلق ،کاتراك فهرست 10.5 مارةش ۀنسخ

 ۀکتابخان آنِ از فهرست، همان (c) 402 مارةو ش ي 1030 در اسفندیار خورشید کتابت
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 13شمارة  يها  سینو دست ؛)Katrak, 1941: 12, 99( سورت در يمد یج  کاواس تهمورسپ
)Haug 7 (52، و ربدیه ربدانیه ۀرسال« عنوان ریز خیمون یمل ۀکتابخان 176 تا 165 صفحات 

 يعلما کتاب« نام با کتابخانه آن e.1 ,)Haug10 (55.1 مارةش و »اسالم يعلما امیا دستوران
 هاي  نسخه ترین بیش پاریس یمل ۀکتابخان در). Bartholomae, 1915: 87, 152( »اسالم
 تهران دانشگاه مرکزي ۀکتابخان در ها آن از برخی میکروفیلم .شود  داري می نگه اسالم يعلما

 م 1760 مورخ XXIV, Suppl. pers. 43, 11 مارةش ۀنسخ 57 تا  52 هاي برگ: است موجود
 پاریس ملی ۀکتابخان LXIV, Suppl. pers. 1022, 7 مارةش ۀنسخ 99 تا  62 هاي  برگ و
)Blochet, 1900: 39, 88 (در ف -  7/914 مارةش به دوم نویس دست از میکروفیلمی که 

 .)807 /5: 1389 درایتی، ؛547: 1348 پژوه، دانش( شود  می داري نگه تهران دانشگاه
 مارةش و LXVII, suppl, pers. 48, 10 مارةش ۀنسخ 108 تا  103 يها  برگ ،همچنین

XXIII, suppl, pers. 50, 11 پاریس ملی ۀکتابخان )Blochet, 1900: 39, 105(مارةش ۀ؛ نسخ 
 پهلوي مختلف رساالت از است جنگی که پاریس ملی ۀکتابخان م 1760 مورخ 9 ,187

 نام زیر ف -1/4115 مارةش به آن از میکروفیلمی و) ibid, 1905: 153( فارسی و
 ؛17 -  16: 1363 پژوه، دانش( شود  می داري در دانشگاه تهران نگه »یزردشت ینید رسائل«

 پاریس ملی ۀکتابخان 7 ,209 مارةش و 10 ,199 مارةش هاي  نسخه نیز و ؛)764 /5: 1389 درایتی،
)Blochet, 1905: 161, 176(56 تا 22 هاي  برگ بادلیان، ۀکتابخان 10 ,1942 مارةش ۀنسخ ؛، 

 است کتابخانه آن در اوزلی ۀمجموع 225 مارةش همان که م 1740/ ق 1153 حدود
)Sachau-Ethe, 1889: 1109(مارةش ۀنسخ الف 26 تا الف 21 هاي  برگ ؛ No. CCIX ۀکتابخان 

» اسالم يعلما يها  پرسش به يهجر چهارم ةسد موبد موبدان پاسخ« عنوان با آفیس ایندیا
)Ross, 1902: 132(مجلس ۀاي هم از آن در مجموعه روایات داراب هرمزدیار کتابخان  ؛ نسخه 

 ؛403 ،273 :1377 ،یئخو صدرایی( است آمده 13741 مارةش به ایران اسالمی يشورا
 ).589 /7: 1389 درایتی،

  
  کتاب سرگذشت. 5

 یمتن فقدانِ ،دهد می نشان را یزدگردي ششصد سال کتاب آغاز به شده اشاره تاریخ اگرچه
 پیدایش مکان و زمان از درستی شناخت بتوان که است شده آن از مانع رساله این از واحد

 هاي دگرگونی و زردشتی سنت هاي ویژگی به نظر. داد دست هب آن تاریخی جایگاه و اثر
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 زنی گمانه حتی ،یزدگردي/ هجري دهم تا چهارم ةسد در زردشتیان دینی و فقهی مراکز
 زردشتیان اصلی مرکز فارس چهارم ةسد تا .است دشوار آن همانند آثار و رساله این ةدربار
 و دستورنشین مراکز عنوان به ،ري و ،کرمان خراسان، سیستان، تدریج هب ولی ،است
 فقط سو این به دهم ةسد از ،سرانجام. کنند می نقش ایفاي ،کهن کیش اهل دینی هاي کانون

 این از یک در کدام اسالم علماي رسالۀ که است این پرسش. مانند می باقی کرمان و یزد
 چه از نشان زردشتی آثار دیگر با سنجش در اثر زروانی رویکرد است؟ شده تدوین مراکز
 مذکور ۀرسال نه یا بود زروانی ۀاز نحل بازمانی اسالمی روزگار ارتدکس زردشتی آیا دارد؟
 داشته زروانی گرایش محتمل که است شده یاد چندگانه مراکز از یکی موبد موبدان پاسخ

 ناممکن، نگوییم اگر ها، بدان پاسخ و بسیارند دست ینا از هایی پرسش ،روي هر به است؟
  .نماید می دشوار بس

آید  برمی ي 12 تا 9 هاي سده ۀفاصل در روایات متون الي البه از چه آن و دانیم می چه آن
 از روایات پیوست به ایران است که زردشتیانبخشی از میراث دینی  اسالم علماي رسالۀ

 آسا کاما روایت همراه آن نویس دست نخستین گویا: شد هندوستان ۀروان کرمان و یزد
 در رانا مهرجی ۀکتابخان در T-30, II, 9مارة به هند برده شد و اینک به ش ي 896 در کمبایتی
 که آید برمی همین دابار توصیف از). Dhabhar, 1923 a: 120( شود می داري نگه نوساري

 دو ةبردارندپارچه است نه در آن یک اسالم علماي رسالۀ متن یحتمل و کهن است اي نسخه
 هاي بررسی در و نبود پذیر امکان نگارنده براي راهمیتیپ متن چنین به دسترسی. رساله
 ثرؤم کتاب سرنوشت تعیین در تواند می یادشده متن. است نپرداخته بدان کسی نیز شده انجام
 همین از هستند هایی بازنویس یادشده متون نیست روشن دسترس، در متون اساس بر. باشد
 متن ۀهم آیا که این یا دیگرند؟ روایات از برگرفته نه یا کمبایتی؟ آسا کاما روایت کهن ۀنسخ

 کیشان هم هاي پرسش فراخور به ،ایران زردشتیان نه یا یافته؟ انتقال هند به ایران از
 گردآوري با فقط روي، هر به اند؟ فرستاده ها آن براي را رساله آن از قطعاتی فقط ،شان هندي

 توان می اینک چه آن ،ولی .داد پاسخ ها پرسش گونه این به توان می موجود هاي متن ۀهم
 در و است کرده پیدا روایات متون با نزدیکی پیوند رساله این سرنوشت که است این گفت
  .شد خواهد هگشود آن معماي گره روایات هايِ نویس دست ۀهم شناخت و گردآوري پرتو

  
  دو رساله؟ یا یک اسالم علماي. 6

 یادشـده  هـاي  بررسـی  کـه  اسـت  ایـن  واقعیت ،شده بررسی بارها کنون تا رساله این اگرچه
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 ←( دوم ۀرسـال  اغلـب  مـتن،  ۀترجمـ  و تصـحیح ) الـف : است بوده ذیل موارد به معطوف
Olshausen and Mohl, 1829؛ Dhabhar,1932محتــواي بــر کیــدأت )ب ؛)1379 ،اذکــائی ؛ 

ــ )ج ؛)Zaehner, 1955( رســاله زروانــی  زردشــتی هــاي آمــوزه در افالطــونی ۀفلســف ثیرِأت
)Adhami, 2008 .(ایـن  ثغور و حدود و چون و چند از ما دقیق شناخت دارد اهمیت چه آن 

 درسـتی  بـه  و اسـت  نشـده  محقـق  هنـوز  ،گذشـته  ةسد دو هاي تالش رغم به ،که است متن
 یـک  از چرا که نشده طرح پرسش این و ،اند نشده سنجیده هم با یادشده ۀرسال هاي بازمانده

  داریم؟ دست در متفاوت ۀرسال چند یا دو واحد عنوان یک با متن
 به پژوهشگران یتمایل بی و دوم ۀرسال در ویژه هب متن زروانی گرایش که این حقیقت

 در غفلت دالیل جمله از پهلوي و اوستایی متون با سنجش در زردشتی خرأمت متون
 متون دیگر همچون دارد که اي آوازه ۀهم با رساله این .است اسالم علماي رسالۀ شناسی متن

  .است نشده داده دست هب آن از درخور متنی و مانده ناشناخته کنون تا زردشتی فارسی
 داراب روایـات  در منـدرج  تحریـر  دو بود دسترسی قابل نگارنده براي متن این از چه آن

 منـدرج  مـتن : است ،)Dhabhar, 1932: 438-457( هرمزدیار ،پدرش و )86 -  72/ 2 :1922(
 اسـالمی  شـوراي  مجلس ۀکتابخان 13741 مارةش نویس دست در منقول بهره کامه روایت در
 ي  1049 کتابـت  هرمزدیـار  داراب روایـت  دوم جلـد  که ،)الف 364 تا الف 360 فحاتص(

ـ  ي 1276، چـاپ سـنگی   مازدیسـنی  دبسـتان  در کـه  است تحریري دیگري و ؛است  یبمبئ
)کـرد  تقسـیم  تـوان  مـی  دسـته  دو بـه  را بـاال  هـاي  مـتن . است آمده )162 تا 135 صفحات :
 یـک . 2 ؛هرمزدیار ،پدرش و داراب روایات در جمله از رساله دو یا تحریر دو ةدربردارند  .1

 و بهــره کامــه روایــت در و اســت 1 دســتۀ مــتن دو از ترکیبــی کــه تحریــر یــک یــا مــتن
  .شود می دیده آن ۀنمون مازدیسنی  دبستان
  

  دسترسی قابل و موجود هاي  نمت توصیف. 7
 درسـت  دریافتی و مذکور هاي متن چون و چند شناخت براي شد، اشاره باال در چه آن بر بنا
 قطعـات  بـه  را هـا  آن یمنـاگزیر  هـا،  آن سـاختار  نیز و مانده برجاي هاي متن ثغور و حدود از

  :دهیم تطبیق دیگر یک با را ها آن و کنیم تقسیم گوناگون
 یزدجـردي  از ششصـد  از بعـد  الدین عهد در« ،14 طرس آغاز از: 80 /2 داراب، : Aۀقطع

: بـا  برابـر  ؛»رسـتخیز  از پـیش  باشـد  را روان عقوبـت  و... « ،15 طرس ۀمیان ،85 فحۀص تا »...
 ب، 362 بـرگ  تـا  1طر سـ  الف، 360 برگ مجلس، ۀکتابخان نویس دست بهره، کامه روایت
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 ۀقطعـ  سه به را آن باید ناگزیر ،مازدیسنی دبستان متن با قطعه این تطبیق براي. 2 طرس اواخر
  :کرد تقسیم تر کوچک
 یزدجردي از ششصد از بعد الدین عهد در« ،14 طرس آغاز از: 80 /2 داراب،: A1 ۀقطع

 کامه روایت :با برابر ؛»بسودند ندا مردم با که دیوان و... « ،16 طرس اوایل ،84 فحۀص تا »...
 ؛4 طرس اوایل الف، 362 برگ تا 1طر س الف، 360 برگ مجلس، ۀکتابخان نویس دست بهره،

 چگونگی .1 ةدربار. 9 طرس اواخر ،145 فحۀص تا 1 طرس ،135 فحۀص ،مازدیسنی دبستان
 نزد در رستاخیز یا انگیزش معنی به موبد موبدان پاسخ .2 ؛اسالم علماي کتاب لیفأت

  .نه یا دارند قبول را موضوع این زردشتیان که این و زردشتیان
 کالبد را دوزخی و بهشتی آن از بعد« ،16 طرس اوایل از: 84 /2 داراب،: A2 ۀقطع

 :با برابر ؛»خویش هاي یینیکو از دهد پاداش و ...« ،8 طرس ۀمیان ،85 فحۀص تا »... برانگیزند
 اوایل تا 4 طرس اوایل الف، 362 برگ مجلس، ۀکتابخان نویس دست بهره، کامه روایت

 که پرسش این به پاسخ و ،حیوانات نداشتن حساب و معاد جسمانی، معاد ةدربار ؛16  طرس
  ؟چیست کردن زنده باز و میراندن و آفریدن از خداوند هدف

 »... گویند می که اوستا نسک ویک بیست آن و« ،8 طرس ۀمیان از: 85 /2 داراب،: A3 ۀقطع
 روایت: با برابر ؛»رستخیز از پیش باشد را روان عقوبت و... « ،15 طرس ۀمیان ،85 فحۀص تا

 ب، 362 برگ تا 16 طرس لیاوا الف، 362 برگ مجلس، ۀکتابخان نویس دست بهره، کامه
  .پازند و زندو  اوستا نسک ویک بیست ةدربار ،2 طرس اواخر

 ار میرد که کس که گویند که مذهب دیگر در« ،6 طرس آغاز از: 76 /2 داراب، :B ۀقطع
 مانند سال فصل چهار معنی درین و ...« ،4 طرس ۀمیان ،77 فحۀص تا »... دارد گناهی
 طرس اواخر ب، 362 برگ مجلس، ۀکتابخان نویس دست بهره، کامه روایت: با برابر ؛»اند کرده

 عقاید ةدربار. 16 طرس ۀمیان ،154 فحۀص تا 11 طرس ۀمیان ،152 فحۀص ؛21 طرس لیاوا تا 2
 انسان نهایی سرنوشت که این و ،رستاخیز و قیامت به راجع مختلف مذاهب و ادیان

  ؟شود می محدود جهان این به چیز همه یا هست دیگر جهان و رستاخیز آیا و ؟چیست
 کرد توان می زندگی چیزي اندك هب تابستان و« ،7 طرس اواخر از: 74 /2 داراب، :C ۀقطع

: با برابر ؛»رستاخیز از پیش و باشد را روان عقوبت و ...« ،5 طرس پایان ،76 فحۀص تا »...
 363 برگ تا 21 طرس اواخر ب، 362 برگ مجلس، ۀکتابخان نویس دست بهره، کامه روایت

 طرس ۀمیان ،152 فحۀص تا 1 طرس آغاز ،148 فحۀص ،مازدیسنی دبستان ؛17 طرس اوایل ب،
 و جهان این در انسان سرگذشت با ها آن همانندي و سال هاي فصل تفسیر .1ِ شامل .11
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 در زمین هفت و آسمان هفت .3 ؛گیتی به) انسان( مردم مانندکردن .2 ؛مرگ از پس جهان
 دیگر و نباتات و آدمی وجود در که هایی آتش و ها و همانندي پیکر آدمی با آن اوستا

 چون خورشن بی باشد ما تن در ]که[ آتشی رستاخیز در: پرسش به پاسخ .4 ؛چیزهاست
  .پرسش این به پاسخ ذیل در زمان و شادي معنی تبیین بود؟ تواند

 دبیرستان به فرزند که این تر شگفت« ،15 طرس ۀمیان از: 85 /2 داراب،: D ۀقطع
 شد تمام. باد ایدون... « ،5 طرس پایان 86 فحۀص تا »... آموزیم می شان نیکی و فرستیم می

 اجراي لزوم و خدا سوي هب آدمی بازگشت و بدي و نیکی موضوع در. »اسالم علماي کتاب
  .است گفته او چه آن

 تا »... نیست جهان اندر چیز هیچ او مثل« ،6 طرس ۀمیان از: 73 /2 داراب، :E ۀقطع
 دبستان: با برابر ؛»بود تقدیر بی پس کردن توان می بد و ...« ،7 طرس اواخر ،74 فحۀص

 یا انتساب عدم ةدربار. 18 طرس پایان ،147 فحۀص تا 9 طرس اواخر ،145 فحۀص ،مازدیسنی
  .انسان اختیار و جبر با آن ارتباط و خداوند به هستی در موجود ظلم و شر اعمال انتساب
 روزگار از بهی دین که گوید موبد موبدان« ،14 طرس اوایل از: 72 /2 داراب، :F ۀقطع

 باقی روزگار روي بر که خسروان کفایت و ...« ،6 طرس ۀمیان ،73 فحۀص تا »... فریدون شاه
 بقاي و ایران در بهی دین رواج تاریخ به گذرا اي اشاره ةدربردارند قطعه این .»ماند خواهد

  .است رستاخیز تا آن
 تا »... خواهند اگر زیراکه چرا جهان این هب« ،4 طرس ۀمیان از: 77 /2 داراب، :G ۀقطع

 دبستان: با برابر ؛»گذشت خواهد ناگاه مند پتیاره گیتی این ...« ،7 طرس ۀمیان ،77 فحۀص
 دگرگونی به قطعه این. 6 طرس پایان ،155 فحۀص تا 16 طرس ۀمیان ،154 فحۀص ،مازدیسنی

 دین اهل نشدن گمراه براي او که روست ینا از و کند می اشاره لفؤم روزگار در زمانه
  .آورد پیدایی به را آن حقیقت و اصل تا کوشد می

 فحۀص تا »... و ایزدان که گفت موبد موبدان« ،7 طرس اواخر از: 77 /2 داراب، :H ۀقطع
 متن با قطعه این تطبیق براي .»بود یزدان کام و نیکی همه آن از بعد و ...« ،6 طرس ۀمیان ،80

  :کرد تقسیم تر کوچک ۀقطع سه به باید را آن ناگزیر ،مازدیسنی دبستان
 فحۀص تا »... و ایزدان که گفت موبد موبدان« ،7 طرس اواخر از: 77 /2 داراب،: H1 ۀقطع

 ،مازدیسنی دبستان: با برابر ؛»نماند شبهتی هیچ و شد درست و ...« ،9 طرس اوایل ،78
 امشاسفندان و ایزدان که این ةدربار .15 طرس پایان ،157 فحۀص تا 7 طرس آغاز ،155 فحۀص

 ذات به توانند نمی دو هر بدي و نیکی. است دزَی تعالی خداي نام و هستند خدا همکاران
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 این به عقلی پاسخ براي تالش. است بري بدي از خدا ذات زیرا ،شوند داده نسبت خدا
  .است بوده مسلمانان و زردشتیان اختالف محل که مسئله

 فحۀص تا »... که لئمسا این اول در چیست که« ،9 طرس اوایل از: 78 /2 داراب، :H2 ۀقطع
 پاسخ موضوع با »نیستی و هستی یعنی نیاید، الزم فعل دو وي از و ...« ،6 طرس ۀمیان ،79

 خدا را اهریمن زردشتیان: است بوده اسالم علماي با اختالف محل که دیگر ۀشبه به عقلی
  .آید برنمی متضاد فعل دو آن از و است بسیط تعالی و تبارك خداي جوهر زیرا ،دانند نمی

 افتد می جواب و الؤس طریق این چهارم مثله« ،6 طرس ۀمیان از: 79 /2 داراب، :H3 ۀقطع
 دبستان: با برابر ؛»بود یزدان کام و نیکی همه آن از بعد و ...« ،6 طرس ۀمیان ،80 فحۀص تا »...

 به پاسخ .1 ةدربار. 2 طرس اواخر ،160 فحۀص تا 16 طرس آغاز ،157 فحۀص ،مازدیسنی
 که پرسش این به پاسخ .2 ؛است عقل محال صانع دو وجود که الؤس این یا چهارم ۀمسئل
  کنند؟ نابود را دیگر یک توانند شر صانع و خیر صانع

 عقل که باید گوید سخن وي با که هر دگر و« ،6 طرس ۀمیان از: 80 /2 داراب، :I ۀقطع
 و خویش کرم از و گرداناد استوار و رستگار جمله از را ما... « ،11 طرس پایان تا »... باشد

 ،162 فحۀص تا 13 طرس ۀمیان ،161 فحۀص ،مازدیسنی دبستان: با برابر ؛»لئمسا این مرحمت
  .10 طرس پایان

 اوایل تا »... را خداي مر ستایش و سپاس« ،10 طرس آغاز از :72 /2 داراب،: J ۀقطع
 داراب روایات در مندرج اول ۀرسال سرآغاز »دارد نگاه گمراهی و نادانی... « ،14 طرس

اشاره شده  االیان به ،نیکان و پاکان و پیامبر و خدا حمد از بعد ،آن در که است هرمزدیار
  .است شده ذکر مسئله چهار دین اصل االیان در .است
  :کرد توصیف توان می چنین را متن هر محتواي و ساختار شده، وصف قطعات اساس بر

 D←C←B←A: بهره کامه روایت
  I←H←G←B←C←E←F←J :نخست ۀ، رسالاسالم علماي داراب،
  D←A :دوم ۀ، رسالاسالم علماي داراب،
  I←A2←H3←H1←G←B←C←E←A1 :مازدیسنی دبستان

  
  متن بازسازي و بندي تقسیم براي معیارهایی و مبانی. 8

. است موجود هاي متن در مشترك قطعات وجود باال قطعات به متن تقسیم در مبنا ترین مهم
 در کـه  اسـت  فـردي  منحصـربه  مطالب ةدربردارند یا :دارد بخش دو متن هر دیگر، سخن به
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 یـک  اول ۀدسـت  مطالب. آمده هم دیگر متون در که است مطالبی حاوي یا ؛نیامده متون دیگر
 انـد،  آمده متن چند در و میزان چه به که این بر بنا ،نیز دوم گروه مطالب و آمده شمار به قطعه

 ۀرسـال  و بهـره  کامـه  روایت در A ۀقطع ،نمونه باب از: اند مختلف قطعات به تقسیم درخور
 حـدود  در فقـط  ازدیسـنی م دبسـتان  در متن همین ولی ،آمده عیناً هرمزدیار داراب متن دوم

 دیـده  مـتن  آن پایـان  و آغاز در فاصله با بلکه ،پیوسته و جا یک نه هم آن ،آن درصد هشتاد
. شـد  تقسـیم  A3 و A2 و A1 تـر  کوچک ۀقطع سه به یادشده متن ناگزیر ،رو  ینا از. شود می

  .دارد همانندي وضعیت نیز H متن ،همچنین
 شواهد متن، موضوعی پیوستگی دارد فراوانی اهمیت متن بازسازي در که دیگر نکات

: است اسالم علماي سوي از شده مطرح هاي پرسش یزو ن ،متن پیوستگی بر دال متنی
 از را ها آن کند می کمک که هستند مفهومی و موضوع ةدربردارند همگی یادشده قطعات

 موضوعی با کلی متن یک و بیاوریم هم پی در موضوع ترضرو به یا بازشناسیم همدیگر
 و رستاخیز موضوع در قطعات این از برخی بینیم، می که چنان. کنیم بازسازي واحد

 هاي جمله برخی متن در این، بر افزون. کرد تجمیع هم با را ها آن توان می پس. اند انگیزش
 عبارت. کند می کمک قطعات ترکیب و بازشناسی در که دارد وجود تکراري و اي کلیشه

 اساس بر و است شده طرح هاي پرسش به پاسخ آغاز براي خوبی ۀنشان »گفت موبد موبدان«
 همین، ۀقرین. کرد تفکیک را متن و بازشناخت هم از را زردشتیان هاي پاسخ توان می آن

 این. است آمده متن در ها آن از اي پاره که است اسالم علماي سوي از شده طرح هاي پرسش
. بگیرند قرار آن زیر در اند یادشده پرسش موضوع در که هایی پاسخ که دهد می نشان امر

 سر بر آمدیم« یا »شویم خویش حکایت سر با اکنون« چون عباراتی است گونه همین
 قطعه یک در چند هر دهد می نشان که) 84 -  83 /2: 1922 ،داراب ←( »خویش حکایت

 موضوع به باز ،افتد می دور مقصود از نویسنده و شود می عوض موضوع کالم ضرورت به
 معیارهاي بر بنا نباید و است پیوسته متنی قطعه این که است آن دهندة نشان و گردد برمی

  .شود گسیخته هم از این از بیش موضوعی
ـ  اسالم علماي رسالۀ بازسازي در که متنی هاي نشانه از دیگر یکی  کنـد  کمـک  توانـد  یم

 است داراب متن در مندرج نخست ۀرسال ۀدیباچ یا  Jۀقطعدر  االیان کتاب به نویسنده ةاشار
چهـار مثلـه    یـن خواندم کـه اصـل د   ینچن االیان کتاب در و«: است آمده آن در که) 72 /2(

 مطالـب  و مسـائل  درك و شناسی تاریخ در تواند می اي نشانه چنین گرچه .»است، نوشته شد
 هـاي  نسـخه  در. اسـت  شـده  بـدل  دیگـر  معمایی به نام این خود ،بکند شایانی کمک رساله
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 کنـد  می تصحیح »االدیان« به را آن دابار. شود می دیده صورت همین دسترس قابل و موجود
 کتـاب  کننـدة  تداعی چیز هر از پیش و رسد می نظر به منطقی هرچند که ،)438-439 :1932(

 اثر در یادشده مطالب از نشانی ،است ششم سدةدر  یبه فارس یابوالمعال االدیان بیان معروف
  .شود نمی دیده ابوالمعالی از بازمانده

 فرق تعدد مبناي عنوان به قاعده چهار شهرستانی نحل و ملل دوم مقدمۀ در همه، این با
 در سوم قاعدة عدل؛ و قدر در دوم قاعدة توحید؛ در اول قاعدة: است شده بیان مذاهب و

). 15 - 14: 1975 ←( امامت و رسالت و عقل و سمع در چهارم قاعدة و وعید؛ و وعده
 و باشد شهرستانی النحل و ملل همین ادیان/ االیان کتاب از منظور که آید  برمی رو،  این از

 »مسئله/ مثله« یا قاعده چهار بر بنا زردشتی دیانت شرح در را خود رسالۀ اساس مؤلف
 فاصلۀ در را اسالم علماي رسالۀ بپنداریم، چنین اگر. است نهاده شهرستانی اثر در مذکور

 اشاره رساله متن در که چنان( ي 600تا) نحل و ملل کتاب تألیف سال( ق 521 هاي سال
 زیرا اند، نگاشته خراسان زردشتیان احتمال به هجري، ششم سدة دوم نیمۀ در یعنی ،)شده

  .است شده منتشر سلجوقی عهد خراسان در او اثر و است خراسان اهل شهرستانی
  

  متن بازسازي. 9
 بـراي  را ذیـل  سـاختار  نگارنـده  ،مالحظات این ۀهم فتنردرنظرگ و باال معیارهاي مبناي بر

 ؛)رسـاله  ۀمقدم( J: کند می پیشنهاد دسترس قابلِ ةشد بررسی هاي متن مبناي بر متن بازسازي
H ← E ←I )؛)شهرســتانی  اول قاعــدة بــا  برابــر/ آن توحیــدي  تفســیر و ثنویــت در 

A←B←C←D )؛)شهرسـتانی  سوم و دوم قاعدة با برابر/ رستاخیز موضوع در  F← G 
 رسـاله  مـتن  ،رو ایـن  از). شهرستانی چهارم قاعدة با برابر/ رسالت و دین تاریخی وجه در(

  :باشد ذیل بخش سه ةدربردارند تواند می
 منابع به و است A ۀقطع سرآغازین دو و J ۀقطع از ترکیبی :کتاب سرآغاز و مقدمه )الف

  .کند می اشاره اثر لیفأت علت و چگونگی و لیفأت زمان و کتاب
 دیانـت  در ثنویت اتهام رد بحث قطعات این در: آن هاي پرسش و ثنویت فصل )ب

 را خـود  آفریـدگار،  یگـانگی  و یکتـایی  بـر  کیدأت با زردشتیان، و شود می طرح زردشتی
   شـمارند  مـی  فـانی  نهایـت  در که ،دانند نمی آفریدگار تنها نه را اهریمن و دانند می موحد

  ).شهرستانی اول قاعدة بر بنا(
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 در منقـول  بهـره  کامه روایت در مندرج متن همان: آن هاي پرسش و رستاخیز فصل) ت
 ایـن . شـود  مـی  داري نگـه  مجلس ۀکتابخان در که است هرمزدیار داراب روایات نویس دست

 ةدربـار  اسـالم  علمـاي  فصل این در. دارد دربر هم را اسالم علماي دوم ۀرسال متن کل متن
 ۀفلسـف  درك پاسخْ در یتشدزر موبدان و پرسند می معاد ۀفلسف و رستاخیز در انسان انگیزش

ـ  اساس بر و نددان می آفرینش ۀفلسف درك به منوط را معاد  آفـرینش  ۀفلسـف  زروانـی  گاهددی
 ).شهرستانی سوم و دوم قاعدة بر بنا( دهند می شرح را او انگیزش و انسان

 بـه  پاسخ در که آید برمی چنین. است ناقص قسمت این: زردشتی کیش تاریخ فصل )ث
 و دیرپـایی  مبنـاي  بـر  زردشـتی  دیـن  حقانیـت  توجیـه  بـراي  یا اسالم علماي هاي خواسته

  ).شهرستانی چهارم قاعدة بر بنا( است آمده همافر آن ۀکارنام و تاریخی مشروعیت
 
  گیري نتیجه .10

 دو را آن پژوهشگران که آن رغم به، اسالم علماي ۀرسال آمد، گفتار این در چه آن ۀپای بر
 هاي خوانش پراکندگی، خوش دست که است واحد ۀرسال یک ،پندارند می مجزا ۀرسال

 طبیعت از ناشی است ممکن امر این. است شده گوناگون هاي  شدن دهگزی و ،مختلف
 این از هایی  بخش ،پارسیان هاي پرسش فراخور به ،ایران دستوران و باشد بوده روایات

 هاي گزیده همین جا آن در ،سپس. ندباش فرستاده هند به مختلف راویان توسط را رساله
 شده منتقل هند به رساله اصل که هست نیز امکان این. ندباش شده نشر و بازنویسی ختلفم

 و دستوران دیگر نیز و ،هرمزدیار ،پدرش و داراب چون پردازانی روایت جا آن در و باشد
 دسترس قابل و مختلف متون و اسناد مبناي بر و باشند کرده نشگزی را آن پارسی موبدان

  .باشند دهکر نشر و تهیه را آن از صورتی راوي هر
 اسـت  يا نسـخه  نیتـر  مهم ،ي 896 مورخ رانا، یمهرج ۀکتابخان T-30, II, 9 سینو دست

 نشـده  یتـوجه  بدان تاکنون که دهد دست هب باال يها هیفرض يبرا یقطع یپاسخ تواند یم که
 اسـاس  بـر  کـه  دارد را آن تیقابل دهد یم نشان ماست دسترس در چه آن همه، نیا با. است

  .شود يبازساز و عیتجم واحد ۀرسال کی در...  و یموضوع يها یوستگیپ و یمتن شواهد
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