
تا  رپوردگار  م                                    ی

سنت زردشتی در روزگار اسالمی1

ی ر و  زرد

حميدرضا دالوند

A
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

1399 ،تهران



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
88317192: تلفن176پالك،زند، بین قرنی و ایرانشهرخانخیابان کریم: فروشگاه کتاب

1سنت زردشتی در روزگار اسالمی

تاریخ و سنت زردشتی
حمیدرضا دالوند: مؤلف

عسکر بهرامی: ویراستار
یداهللا رفیعی: انتشاراتمدیر 

پناهمهدیه دین: آراصفحه
عرفان بهاردوست: فنیمسئول

1399: چاپ اول
نسخه500: شمارگان

سفیر اردهال: چاپ و صحافی
تومان67000: قیمت

.حق چاپ براي پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی محفوظ است

- 1349ا، درضیمد، حوندال:سرشناسه
.حمیدرضا دالوند ؛ ویراستار عسکر بهرامی/تاریخ و سنت زردشتی:عنوان و نام پدیدآور

.1399پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، : تهران:مشخصات نشر
.ص392:مشخصات ظاهري

.1سنت زردشتی در روزگار اسالمی؛ :فروست
7-630459-622-978:شابک

فیپا:وضعیت فهرست نویسی
.299. ص: کتابنامه:یادداشت
.نمایه:یادداشت
زردشتی:موضوع
Zoroastrianism:موضوع
تاریخ--زردشتی :موضوع
Zoroastrianism:موضوع -- History

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:شناسه افزوده
Institute for Humanities and Cultural Studies:شناسه افزوده

1572BL:دي کنگرهرده بن
295:رده بندي دیویی

6240850:شماره کتابشناسی ملی

A



 فهرست

 3.................................................................................................................. فهرست

 5.................................................................................................................... باچهید

 11 .................................................................... پژوهش یهاهیمادست گفتار نخست

 11 .............................................................................................. هامتن یکندگپرا

 13 ......................................................................... رانیموجود در ا یهاالف. متن

 18 ............................................................... در هند یزردشت یفارس یهاب. متن

 18 ...................................... انیبزرگ پارس یهاموجود در کتابخانه یهانهیگنج

 24 ..........................................انیپارس یشخص یهاکتابخانه یخطّ یهانهیگنج

 25 ........ قارّة هندبزرگ شبه یهافهرست شده در کتابخانه یزردشت یهانهیگنج

 25 .................................. ییاروپا یهادر کتابخانه یزردشت یفارس یهانهیج. گنج

 29 ........................................................................................بر بستر زمان گفتار دوم

 31 ........ پس از ورود اسالم یمراکز زردشت نیبزرگتر ران،یا یغربفارس و جنوب

 64 ............................................................................................. و آذرآبادگان زیش

 72 ............................................................................................... و طبرستان لمید

 75 .................................................................................................................. یر

 80 ................................................................................................... قم و اصفهان

 87 .............................................................................................................ورارود

 90 ........................................................................................................... خراسان

 95 ............................................................................................................ ستانیس



 سنت زردشتیو تاریخ     4

 97 .............................................................................................................. کرمان

 99 .................................................................................................................. زدی

 105 ................................................................................................. اتیعصر روا

 129 ...................................................................................................... روزگار نو

 130 .................. و کرمان زدیدر ان یگردآمدن زردشت یمهاجرت و چگونگ ةیفرض

 137 ........................................................................ یراث سّنت زردشتیم گفتار سوم

 137 ............................................................................................... یسنّت زردشت

 142 ............................................................................................ سّنت یتبارشناس

 162 ............................................................................................. یزردشت شیگو

 165 ............................................................................ یبه زبان پهلو ینید اتیادب

 172 ....................................... متون شیدایکار آنان در پ وةیو ش یموبد یهاحلقه

 188 .......................................... یمکتوب سنّت زردشت راثیم یموضوع یبندرده

 205 ....................................................................................................... یانیسخن پا

 213 ......................................................... یمتون سّنت زردشت ینماگاه :کی وستیپ

 271 ..................................... رانیان ایزردشت یموبد یهاتبارنامة دودمان :دو وستیپ

 299 ............................................................................................................ نامهکتاب

 317 .................................................................................................................. هینما
 317 ....................................................................................................... عام ةینما
 337 ............................................................................................... اشخاص ةینما
 349 .......................................................................... هاوستیاشخاص در پ ةینما

 
 



 دیباچه

غماض هایی غیرقابل اانگیز است و کاستیعنوانی بحث ت زردشتی در روزگار اسالمیسنّ
ه ت است کدر پوشش دادن به محتوا و اهداف این پژوهش دارد، ولی واجد این ظرفیّ 

یجاد کند. اندازی تازه در مطالعات کیش زردشتی اه به عنوانی تبدیل شود که چشمرفترفته
کهن در  الت این کیشتحوّ ته در آن، تناسبی با واقعیّت موضوعهای نهفشاید همین ابهام

ن ابهام دارد، روزگار چیرگی اسالم بر ایران داشته باشد. به دیگر سخن، هر اندازه که عنوا
ساختن ابعاد . پس باید کوشید با روشنمبهم است و در تاریکی فرو رفته نیزموضوع 

ریف عنوان تاریخ، فرهنگ، دین و زندگی اجتماعی زردشتیان در ایران پس از اسالم، به تع
 زدایی از آن پرداخت.یادشده و ابهام

 ةجامع التاز تحوّ عیوس یاسترهگ شود،یاراده م« تسنّ » مفهوم از چهنآ همه،با این 
 یمادّ ای یمکتوب و شفاه« راثیم»و حفظ و انباشت آن در قالب  یزردشت مدارعتیشر

ن، آمؤمنان  ةو جامع یزردشت شیک خیگستره شامل تار نیا یاست. ارکان اصل یو معنو
 مختلف، یهادوره در یزردشت یهاکانون و یتیّجمع یهاییجاها و جابهمهاجرت یالگو

ت رایج، لی شریعهای پدیدآورندة متون و مفاهیم دینی و متوّها و هیربدستانشناخت حلقه
ل و بندی و احیا و تحلیمانده و بررسی و طبقهمچنین برشماری میراث مکتوب برجایه

 تفسیر آن است. 
ده گذشته بو ةنده در یک دهپژوهشی نگار ةحوز« ت زردشتی در روزگار اسالمیسنّ»

پژوهشگاه علوم ف پژوهشی خود در های موظّ بر آن است تا با اختصاص طرح وی و
شناسی یرانافی بیشتر این گستره از معرّ ةتدریج زمینهبدان، ب انسانی و مطالعات فرهنگی

رط ه شفروست آثار پژوهشی است که ب موصوف عنوان  رو عبارت  را فراهم سازد. از این
 نین بادا!باشد که چد شد. لطف یزدان در آینده تقدیم خوانندگان فرزانه و فرهیخته خواه
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گذاری قلمرو موضوع شود، تحدید مرزها و نشانهیم خواننده میآنچه در این دو دفتر تقد
هایی چون وعها مطرح شوند. موضشود تا فقط موضوعت زردشتی است و کوشش میسنّ

بندی متنشناسی، ردهنامه و نامهای موبدی، نامهای موبدی، گویش، دودمانتاریخ، حلقه
اند، هپژوهی آثار فارسی زردشتی، در این بررسی طرح و یاد شدشناسی و نسخهها و متن
چنین  هم نه در پی انجام اند و نگارندهرح و تحلیل نشدهیک از آنها دقیق شولی هیچ

و ارائة  هر موضوع اهمّیّتکاری، بلکه مورد نظر او، بیش از هر چیز دیگر، طرح و بیان 
 ای از آن، بوده است. نمونه

ئة ت زردشتی و متون آن است، به منظور اراجلد نخست، که درآمدی بر موضوع سنّ
ا فراهم ، شرایط و جایگاه آنهاهمّیّتهای فارسی زردشتی، و متن بینشی تاریخی دربارة

، اند: در فصل نخستدهی شدهسامان جداگانه آمده است. مطالب این جلد در سه فصل
ر ی زردشتی در سراسهای خطّها و گنجینهکتابخانه شرحی از، «های پژوهشمایهدست»

ها، گیری کتابخانهفی، و چگونگی شکلهای مهم معرّن آمده است و فهرستجها
تصویری  اند، با این هدف که پژوهشگر از مطالعة آنها و شرایط آنها گزارش شدهمجموعه
 و با چه نگهداری متون به دست آورد و دریابد که برای دسترسی به آنها چگونه از محلّ

 اقدام کند. باید یابزار

های الت تاریخی کانون، پژوهشی دربارة تحوّ «بر بستر زمان»فصل دوم، با عنوان 
نشین ایران در دورة پس از ورود اسالم است که هدف از تدوین آن ارائة زردشتی

پدیدآورندة  چگونگی نقل و انتقال جامعة زردشتی  های تاریخی و تچارچوبی از واقعیّ
، رشید  2، جمشید چوکسی 1. گفتنی است که کسانی چون مری بویساین متون است

دی برای شناخت های ارزشمنو کتایون نمیرانیان تالششهمردان، جهانگیر اوشیدری 
درستی اند، با این همه، مثالً هنوز بهروزگار اسالمی انجام داده جامعة زردشتی ایران 

در مناطق مرکزی ایران گرد آمد و حیاتش را پی  عهدانیم که چگونه بقایای این جامنمی
ت کانونهای تاریخی، وضعیّکمک گزارشش شده است تا بهگرفت. در این فصل کوش

الت آنها نشین ایران در روزگار اسالمی بررسی، و تصویری از تحوّ های مختلف زردشتی
تین بار یک چارچوب دست داده شود و شاید بتوان گفت که در اینجا برای نخسهب

و ناپرورده  گمان هنوز خامارچوب بیچ طرح وص ارائه گردیده است. البته این مشخّ
                                                      

1. M. Boyce  2. J. K. Choksy 
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شناسی و هشناختی، سکّتر باستانهای ژرفپژوهشگری در بررسی چه بسااست و 
همین طرح  حال با اینال برد یا حتی به کلّی باطل سازد. شناسی آن را زیر سؤمردم
 گشا باشد. آنمتون فارسی زردشتی، راه هایدر پژوهشویژه تواند برای شروع کار، به می

ای واداشت، احساس نیاز به تصویری از بستر چه نگارنده را به چنین اقدام جسورانه
 تاریخی پیدایش متون بود.

ت ت، ابعاد آن، وضعیّعریف مفهوم سنّ ، به ت«ت زردشتی و ابعاد آنسنّ»فصل سوم، 
بندی این میراث، و چگونگی پیدایش متون بندی و طبقهمیراث مکتوب این حوزه، تقسیم

و ابعاد متون فارسی زردشتی را  اهمّیّتپردازد، با این هدف که پژوهشگر، جایگاه و می
 اسد.بشن نیز آنها را آورندگان دریابد و پدید

: در پیوست ندادو پیوست بر جلد نخست افزوده شدهگانه، های سهافزون بر فصل
اند، الی متون آمدههای زردشتی که در البهتشخصیّ ییکم، کوشش شده است تا نام  تمام

لعه و بررسی هنگام مطا، توانمی ن فهرستبه کمک همی، فهرست شوند. به ترتیب زمان
آسانی شناسایی های علمی و دینی زردشتی را به تها و شخصیّ نام ،ها و متون نویافتهنسخه

نامة ها، شجرهص ساخت. پیوست دوم، نمودار تبارنامهکرد و جایگاه تاریخی آنها را مشخّ
 ، سیستان و خراسان است. این نمودارشدة یزد، کرمانهای موبدی زردشتی شناختهدودمان

که  های موبدی،ی از دودماندر جزئیات خالی از خطا نیست، ولی تصویری کلّ
 دهد.ارائه میرا اند، ت بودهپدیدآورندگان متون و ناقالن سنّ
های دوم وسوم، به سبب نبود منابع کافی، فرض، حدس در جلد نخست، به ویژه فصل

های هشود. با اذعان به این کاستی و نقص بزرگ، که با رویّن بسیار دیده میو گما
و  ها، شنیدهها، باید گفت آنچه پیش روست، گزارش دیدهنمایدمینگاری ناسازگار تاریخ

ون آن به فارسی نو ت  زردشتی و متدشت سنّ وگذار در پهنهای نگارنده از گشتدریافت
های دور را ببیند و ثبت کند و کند، افقاست. نگارنده کوشیده است، تا چشم کار می

ت داد تا در این راه دشوار گام نهد. نگارنده أذارد. لزوم و ضرورت کار به او جرنشانه بگ
از حقیقت افت او ناقص و دور هایش حقیقت محض است؛ چه بسا دریعی نیست یافتهمدّ 

ر افتد، و باشد که در مرزبندی موضوع مؤثّ هاثبت و یادکرد همین دریافت شاید اامّ  باشد.
که در این رود که خواننده هر آنچه و یاریگر شود. انتظار نمی یهروان بعدی را رهنمار

لکه امید است آن ب بسته به کارش گیرد.م بپندارد و چشمت مسلّواقعیّنوشته آمده است را 
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 گمان خالی از فایدهبی)چه ای نکاتش بردن از پارها دید انتقادی بخواند و ضمن بهره را ب
ها و خطاهایش را یادآور شود و در اصالح و تکمیل این طرح یاری نیست(، کاستی

العات ناقص موجود، تنها کوشیده و اطّ با ابزار ،که اشاره شد، نویسنده. زیرا چنانرساند
 .سازددشوار و سنگالخی تهیه  طریقاست نقشة راهی برای چنین 

در روزگار های موبدی ایران های کار، شناخت تبار دودمانای از دشوارینمونه
ن اند. نتیجة ایبودهی زردشتی هاکه پدیدآورندگان متناسالمی است، دودمان کسانی 

بخش تالش که در نمودارهای پیوست جلد یکم آمده است، از نظر نگارنده چندان رضایت
 ، نتیجهبا این همه ها و چه بسا خطاهایی دارد. ولی،ات، کاستیدر جزئیّ  ،نیست و هنوز

رو روبه هات زردشتی با دودماندهد که در سنّ کم نشان میت سودمند است و دستدر کلیّ 
ها بسیار یارینگاه در تحلیل و شناخت و گزارش متننوع هستیم نه با افراد. این نتیجه و 

 گر است.
العات فی آنها بر مبنای اطّجلد دوم، نه تحلیل و تفسیر متون فارسی زردشتی، بلکه معرّ 

ه است سنگی فارسی زردشتی آمدی و چاپ فی آثار خطّموجود است. در این جلد، معرّ 
فی معرّها های بزرگ دنیا، از روی فهرستهای موجود از آنها در کتابخانهنویسو دست

ارائه شده در فصل سوم از جلد نخست،  بندی موضوعی فی، بر اساس ردهاند. این معرّ شده
در دوازده فصل تدوین شده است؛ گو اینکه ممکن است اثری، به سبب چند وجهی 

 ، لزوماً منحصر به یک گروه نباشد. بودنش
ها فراهم نیامد و اغلب نویسهای بسیار، امکان دسترسی به همة دسترغم تالشعلی

که نویسان است، بنابراین ــ همچنانکه اشاره شد، مبتنی بر گزارش فهرستمطالب، چنان
نویس ناپذیر است ــ خطاهای فهرستی نیز اجتنابهای خطّنسخه نویسی در فهرست

آمده در . از این رو، باز هم باید تأکید کرد که متن فراهماندگزیر به این اثر هم راه یافتهنا
ها و های پراکنده را ــ به همراه کاستیها و گزارشاینجا تنها ابزاری است که سرنخ

کاربر این به و به ویژه  ،است. پس توصیه به خواننده خطاهایشان ــ در کنار هم قرار داده
 های فراوان آن است.برای تصحیح کاستی کوششاثر، حفظ نگاه منتقدانه و 

وهشگاه علوم انسانی و مطالعات پژف نگارنده در جلد نخست این کتاب، کار موظّ
سه در همین مؤسّ ای ویراسته از رسالة دکتری اوست کهاست و جلد دوم، نسخه فرهنگی

 ةبا نسخ موجود در دو کتابخان وستاناز آن دفاع کرده است و در سفری یک ماهه به هند
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دانشگاه بمبئی تطبیق داده شده است. نگارنده از مدیران  ر نوساری و کتابخانةرانا دمهرجی
و از استادان پژوهشکدة برای ایجاد چنین فرصتی پژوهشگاه علوم انسانی و مسئوالن 

کند: دکتر اند ــ سپاسگزاری میر و رهنما بودهواین مؤسسه ــ که همواره یا شناسی  نزبا
خاطر حمایت از این طرح و تصویب ه ب فرو دکتر شهرام یوسفی هیاللّحمیدرضا آیت

حمایت و کمک شایان ایشان برای سفر به  علی قبادی به سببو دکتر حسین آن موضوع
کردند. استادان و همکارانم در  ل پژوهش پیش رو مرا مرهون لطف خویشو تکمی هند

جناب آقای دکتر  ،پژوهشگاه، استاد فرزانه ایران در های باستانیگروه فرهنگ و زبان
دقیق  هاییها و داورکار را خواندند و با راهنمایی ،از سر لطف ،لمحمدتقی راشد محصّ

دکتر سرکار خانم  ،استادم ت خود ساختند.ن همیشه مرا مدیون محبّ سنج همچوو نکته
فراوان من دربارة متون فقهی پهلوی، های گاه پذیرای پرسشگاه و بی ،مهشید میرفخرایی

خانم م، سرکار ت زردشتی بودند. استاد بزرگواردر سنّ  هاو نقش آن ،دادستان دینیکویژه به
 اند، ضمن داوری  بوده پر فراز و نشیب د آغازگر این راهکه خو ،دکتر ژاله آموزگار

قیق، به هر بهانه و مناسبتی مشوّق های مختلف این پژوهش و یادآوری نکات دصورت
ت گذاشتند و کار را خواندند در تکمیل کار بودند. استاد دکتر رسول خیراندیش منّ بنده

 ، سرکار. استادمنهادند یان فارس در اختیار اینجانبدربارة زردشت و اطالعات ارزشمندی
بودند و به همراه در کنارم  انجام کار هموارهکه از آغاز تا  ،خانم دکتر کتایون مزداپور

 رسالة ةک بهبهانی، سمت راهنمایی و مشاوردکتر زهره زرشناس و دکتر امید مالّ  ،استادان
رو بودند. بی اغراق، م پژوهش پیش ، راهنما و حامی انجادکتری مرا برعهده داشتند

ت زردشتی گفتگو مسائل مختلف سنّ  ةبارلفنی و حضوری با دکتر مزداپور درها تساعت
. دوست نازنین، دکتر سیروس گو بودندرویی و مهربانی همیشگی پاسخشد و با گشاده

ذهن خالق  ةادت زردشتی و متون فارسی زردشتی زکار بر روی سنّ ةکه اید ،زادهنصراله
، همراه و همیارم در این راه دشوار بودند ندمرا به این وادی رهنمون ساختایشان است، 

ت واالی حضرتشان است. و انجام این کار از جهات بسیار مدیون تالش و مهر و همّ
دقّت خواندند بهنیز کار را  ،خانم دکتر فرزانه گشتاسبسرکار  ،دوست و همکار فرهیخته

ضمن داوری و  ،دکتر عسگر بهرامی ،ام. دوست نازنین و فرهیختهنمودند و راهنمایی
بودند که با ظرافت آن را  ر را برعهده داشتند و ایشانهای بسیار، ویراستاری کاراهنمایی

نیز کار را خواندند و نکات  ،دکتر شروین فریدنژاد ،آراستند و پیراستند. دوست ارجمند
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دانشجوی فرزانه  )میستری(، نامه مرحمت کردند. بهراد نفیسییرامون کتابارزشمندی پ
کتاب را کشیدند. جلد اول سازی دشوار خوانی و نمایه، زحمت نمونهو کوشای پژوهشگاه

بسیاری مرا راهنمایی کردند و یاری  ةها و کتابداران فرهیختمتولیان ارجمند کتابخانه
های ولی ناگزیر به یادکرد موسّسهن آوردن نام همه نیست دند که اگرچه امکایرسان

ذکرشده هستم: کتابخانة پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کتابخانه ملّی 
مرکز شناسی، کتابخانة های نسخ خّطی و ایرانبه ویژه بخش ،جمهوری اسالمی ایران

کتابخانة مجلس شورای اسالمی، کتابخانة ملّی ملک، ی، المعارف بزرگ اسالمةردائ
کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران، کتابخانة اردشیر یگانگی وابسته به انجمن زردشتیان 

دانشگاه بمبئی. دوست  کتابخانةرانا در نوساری و ور مهرجینخست دست کتابخانةتهران، 
چینی اثر آبادبوم برای حروف ارجمندم دکتر مجتبی تبریزنیا و همکاران وی در انتشارات

از سر لطف مرا یاری کردند. همکارانم در انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
 ویژه جناب آقای ناصر زعفرانچی مدیر سابق و دکتر یداهلل رفیعی مدیر فعلیهفرهنگی ب
ن و دیگر عزیزا ،معاون انتشارات ،دیمحمّ  ، جناب آقای دکتر محمّدحسینانتشارات

سازی و چاپ این کتاب زحمت آرایی و چاپ و نشر، دلسوزانه در آمادههای صفحهبخش
پذیرم و تندرستی و شادی برایشان ت میمنّ ةاین عزیزان را با دید ةکشیدند. لطف هم

رسید مگر با به پایان نمی هرگز این کاردارم. در پایان نیز باید یادآوری کنم که آرزو 
دوش اوست و ه که بار سنگین زندگی ب ،دوستزهرا وطن ،همدلی و فداکاری همسرم

 ند.اهکه امید و آرامش را برایم فراهم ساخت ،سریرا و اهورا ،همراهی فرزندان عزیزم

 

 حمیدرضا دالوند
      1398دی 

 
 
 



 گفتار نخست

 پژوهش یهاهیمادست

 هامتن یندگپراک

اوستایی و های این کیش کهن به سان دیگر متنهای فارسی زردشتی، بهپراکندگی متن
های هندی چون سنسکریت و گجراتی، پژواک تاریخ و نیز به زبان )فارسی میانه( پهلوی

د تاریخ ایران ایستاده است. دینآلودمان مهپرفراز و نشیب آن است. زردشت در سپیده
وی را توان سیمای دایتی در ایرانویج که سخت میهای ساحل رود و هستانمردی در هوم 

ین پژوهان ریزبدانشحتّی برخی نماید که شناخت. چنان تار میبرها پس غبار هزاره از
(. میراث او هزاران سال بعد، 118ـ117، 101: 1386اند )نک: کلنز در مقام انکارش برآمده

یا شاید مغان مادی،  و ها،ها و اوسیجها و َکرَپَندست اعقاب دشمنانش یعنی کَویگاه به
های راستین بازشناسی آموزه خوش دگرگونی و آمیختگی گردید کهای دستبه گونه

ها زمان اشکانیان و بازآفرینی های پسینپیامبر را دشوار ساخت. تازش اسکندر، ویرایش
آمدن اسالم و فروپاشی اقتدار برو تفسیرهای معطوف به زمان در روزگار ساسانیان، 

ن و استواران بر کیش کهن در سرزمینداراشدن دینتشکیالت و نهادهای موبدان، پراکنده
کیشان ناپذیر میان ایرانیان نومسلمان و کهنهای اجتنابتا چین، تنش وستانهای هند

، همه و همه، تاریخی را ساختند که میراث مکتوب زردشتی در ایران و وقایع بسیار دیگر
 های آن، پدید آمده است.ه به ضرورتزردشتی در پهنة آن و با توجّ

ایران پدید آورد. با فروپاشی شاهنشاهی ساسانی، آمدن اسالم دگرگونی ژرفی در جامعة 
، تدریج، در فرآیندی دویست تا سیصد سالهاقتدار نهادهای دینی نیز فروریخت. ایرانیان به

رقیب ایرانشهر بودند، هن، که تا چندی پیش فرمانروایان بیاسالم آوردند و پیروان کیش ک
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( 1381با پذیرش حاکمّیت حکومت اسالمی به پرداخت جزیّه تن دردادند )نک: چوکسی 
 اند.های دین نو، کیش کهن را تعدیل و حفظ نمودهامروز، متناسب با ارزشو تا به 

سی زردشتی حاصل روزگار ستیز و سازش  دو دین نو و کهن در ایران، و متون فار
تی رو صورتی پویا و سنّاند؛ از اینپدید آورده اسالمی میراثی است که زردشتیان در جامعة

اسالمی به حیات  در تعامل با اسالم و درون جامعة که تاباندرا باز میاز دینی کهن زنده 
 خود ادامه داده است.

دآمدن آنها در نواحی مرکزی و سرانجام گر ت جامعة زردشتیکاهش تدریجی جمعیّ
 هندوستان ه، همچنین تماس پارسیانویژه در یزد و کرمان، تا پایان روزگار صفویّبه ایران،
زردشتیان ایران  مکتوباتاز سدة نهم یزدگردی به بعد ــ که در انتقال  ایران شتیانبا زرد

های زردشتی به داشت ــ عاملی اصلی در ترسیم پراکندگی گنجینه یبه هند نقش مهمّ
 فارسی نو، یا فارسی زردشتی، در سراسر جهان است.

به هندوستان انتقال  سپس لید متون کهن پدید آمدند واغلب متون در ایران و از بازتو
را بازنویسی و تدوین  هادان بارها آنفارسی هند نیز واپسین نسل موبدان پارسی  یافتند. در

ها، چه در ایران و چه در هند، به دست پژوهشگران کردند. همچنین، بخشی از این متن
های بزرگ و مراکز دانشگاهی غرب، بیشتر و به کتابخانه افتادندیا سوداگران آثار فرهنگی 

از آن، چه در ایران و چه در هند، از جامعة  قسمتیاروپا، انتقال یافتند. افزون بر این، 
بنا بر . پیدا کردها و مراکز علمی غیرزردشتی راه زردشتی به بیرون درز کرد و به کتابخانه

های فارسی زردشتی را در پیوند با پراکندگی جغرافیایی آنها چنین اشاره شد، متن آنچه
 توان تقسیم کرد:می

 های موجود در ایران:الف. متن

 ـ درون جامعة زردشتی:

 زردشتی های عمومیهای موجود در کتابخانهـ متن

 های موبدیهای شخصی دودمانجود در کتابخانههای موـ متن

 های مراکز علمی و دانشگاهی کشورشده در کتابخانهـ بیرون از جامعة زردشتی، فهرست

 هند: قارّةشبه های فارسی زردشتی درب. متن

 های بزرگ پارسیانهای موجود در کتابخانهـ گنجینه

 های شخصی پارسیانهای کتابخانهـ گنجینه
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 قارّهشبه هایعمومی و دانشگاههای شده در کتابخانههای فهرستـ گنجینه

 های فارسی زردشتی در غرب: ج. متن
 ایاالت متّحدة آمریکاروسیه و ، ، فرانسه، آلمانبریتانیادر  اکثراًـ 

 های موجود در ایرانالف. متن

های های موضوع بررسی است، بر خالف انتظار، نه گنجینهدر ایران که زادگاه متن
جامعة ویژه در ی ــ بهگیر و مستمرّشود و نه تالش چشمو اصیلی دیده می پراهمّیّت
های موجود صورت گرفته است. جامعة دهی و تمرکز متنــ برای سامان زردشتی

زردشتی همواره کوشیده است چنین کاستی بزرگی را در پرتو نامالیمات روزگار و زمانة 
ت این علّاین توجیه فقط بخشی از  این است که امر تناسازگار توجیه کند؛ ولی واقعیّ

هم زردشتیان و هم جامعة علمی و فرهنگی ایران به در واقع . کندرا بیان میپریشانی 
 د. نیک روشن است که موبدان زردشتی  ناسهم خود در پیدایش چنین وضع ناگواری سهیم

اند و از های فارسی را در پاسخ به نیاز همکیشان پارسی خود تدوین کردهبسیاری از متن
اند. روند تدریجی انتقال متون از ایران به هندوستان سدة نهم یزدگردی به هندوستان فرستاده

های بزرگ موبدی انجامید، از دیگر از یک سو، و نامالیمات روزگار که به برافتادن دودمان
  های کهن تهی شود.ایران از گنجینهرفته جامعة زردشتی سو، سبب شد تا رفته

پارسیان  بنیادهایسرپرستی زردشتیان ایران توسط  شاه قاجار، یندر روزگار ناصرالدّ
آغاز شد، در بهبود اوضاع اجتماعی  آمدن مانکجی لیمجی هوشنگ هاتریا ، که باوستانهند

ه را برایشان های اجتماعی و مشکل جزی ّتیّدر افتاد و محدومؤثّ ایشان بسیارو اقتصادی 
باز و دوست و کتابمردی کتابمرتفع ساخت. اما شخص مانکجی صاحب، که دانش

تهی داشت و  وستانهای کهن ایران به هندانتقال گنجینه دری نیز ساز بود، نقش مهمّکتاب
رغم سالیان زردشتیان ایران علی طرفه اینکه. گشتساختن ایران از متون کهن را سبب 

متن یهاانجامه، به گواهی ز فروپاشی دولت ساسانی سپری کرده بودنددشواری که پس ا
و نقش تاریخی  نمودنددورة قاجار حفظ  ةتا میان را های بسیاریهای موجود، گنجینه

جامعة  حیث،از این  و، و انتقال میراث کهن و باستانی ایران داشتند نگهداریبدیلی در بی
دن به روزگار ولی با نزدیک ش های زردشتی است.ایرانی مدیون فداکاری بزرگ دودمان

گردند. گفتنی می غافل یشش و جایگاه تاریخی خوشتر از نقیچه بمعاصر، زردشتیان هر 
 در ایران ت بودنیّهای اقلّتنه تنها از محدویّ این سو،مشروطه به  است که از روزگار
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و روشن یابدمیایرانی نسبت به زردشتیان تغییر تدریج نگاه جامعة به شود، بلکهمیکاسته 
کند. به موازات این تغییر میرا در میراث زردشتی جستجو  ت خویشایرانی هویّ فکر 

سیاسی و فرهنگی  ، اجتماعی،های مختلف اقتصادی، حضور زردشتیان در عرصهشگرف
را  ی زردشتی میراث فرهنگی خودنسل نوشود؛ ولی در عین حال میتر پررنگ نیز ایران

و برخالف نیاکانش ــ که مرجع جامعة زردشتی در سراسر گیتی سپارد ی میبه فراموش
د فرو ای مقلّ ای مرجع به جامعهو از جامعه دوزدمیــ چشم به جامعة پارسیان هند  ندبود
های سدة سال ازینایرانی را در آغ که دینشاه است اهمّیّت حائز . این امر چنانافتدمی
ه چنین سقوط تا زردشتیان ایران را متوجّاردهم خورشیدی به واکنش واداشت چه

 (. 5ـ1: 1: ش 1305سازد )نک: ایرانی، دینشاهبجایگاهی 
ایران معة ت خوبی در جاموقعیّ بیشاکم ،امروز به از عصر مشروطه تا ،زردشتیان ایران

ها، دهاقتصادی خانوااند. فرهیختگی و باسوادی اعضای جامعة زردشتی، پشتوانة داشته
همچنین رشد و ایران،  به یننو هایآوریبا هند و ایفای نقش در انتقال فن مستمر ارتباط

که  میراث فرهنگی زردشتیان، عواملی بودند اهمّیّتنسبت به ایرانی آگاهی جامعة 
 اد. امّیرسان خود اوجایران روزگار پهلوی به مشارکت پیروان آیین زردشت را در جامعة 

 ای علمی و فرهنگی زردشتی وبرای پیدایش نهاده ایبهینهاستفادة  از این فرصت
تیان انجمن زرتشاث مکتوب زردشتیان نشد. دهی و بازخوانی علمی میرگردآوری و سامان

، زردشتی یهای محلّترین نهاد حقوقی جامعة زردشتی، و دیگر انجمنبه عنوان مهم ،تهران
 اهمّیّتور گونه که در خآنگیری، ند، باید گفت کار چشماهبرنداشتاگر نگوییم هیچ قدمی 

تایشی در نهضت شایان س ،ند. در روزگار پهلویاهانجام نداد هم میراث ارزشمندشان بود،
ای های کهن ایرانی پدید آمد و کارهنویسنگاری دستدهی و فهرستگردآوری، سامان

اکانمان از میراث مکتوب نی بود، ما امروز آنچهشد و نمیاگر نمی ی صورت گرفت کهمهمّ
نشد و  دهیاین حرکت فرهنگی به جامعة زردشتی کشان در دست نداشتیم. اما دامنةداریم 

ا چه رسد ند تاهه نکردیّ های مکتوب خود تهاز داشته ی فهرست مدوّنیزردشتیان ایران حتّ
 دهی آنها.به گردآوری و سامان

به هر روی، آنچه صورت گرفت و چون کوششی درخور باید از آن یاد کرد، بنیان 
 1های هورشتانجمن زرتشتیان کرمان، کتابخانهنهادن چند کتابخانه، چون کتابخانه و موزة 

                                                      

1. Hvaršt 
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در تهران، است. به  کتابخانة مارکارو  اردشیر یگانگیکتابخانة در یزد، و  میچو بزرگ
های کوچک مدارس و نهادها و موقوفات دینی زردشتی در سراسر این فهرست، کتابخانه

کتابخانه در ب و و دقیقی در سرگذشت کتا جامعمطالعة  کشور را نیز باید افزود. تا کنون
ترین  اینها دو که پیداست، مهممیان زردشتیان ایران صورت نگرفته است، ولی چنان

اند، زیرا این دو افزون بر کتابتهران بوده کتابخانة یگانگییزد، و  کتابخانة هوَرشت
سنگی نایاب را نیز داشتهی خطّی و چاپهاهای ارزشمندی از کتابی چاپی، گنجینهها

سنگی اند. کتابخانة هورشت یزد، به تدریج از میان رفت. شماری از آثار خطّی و چاپ
این کتابخانه به کتابخانة یگانگی تهران انتقال یافت، و شمار دیگری از نسخ گویا از میان 

انجمن زرتشتیان تهران، یگانگی تهران، وابسته به اند. در حال حاضر کتابخانة رفته
شود که هم به لحاظ حجم ترین گنجینة آثار زردشتی در ایران را شامل میبزرگترین و مهم

سنگی و نیز به دلیل آثار زردشتی چاپ ی چاپهاآثار و هم داشتن نسخ خطّی و کتاب
 دارد. بسیار اهمّیّتهند، ارزش و 

جامعة  یهاداشته یرسم ثبت در گاهچیه انیزردشت که است فتأسّ ی بسیجا
 یسینوفهرست زد،یهورشت  کتابخانةاگر آثار  ،نمونه. به عنوان نداهدینکوش یشخو

ی بودند و هم این آثار قابل پیگیرانتشار یافته بود، امروزه هم  آنهاشده بودند و فهرست 
 ا همةبنیز  های زردشتی را در دست داشتیم. کتابخانة یگانگیفهرستی از واپسین داشته

دقیقی از  ی که دارد، نه شرایط مناسب نگاهداری آثار را دارد و نه فهرست علمیاهمّیّت
آثار  که حتّی ارجاع بههای خطّی و سنگی خود تهیّه و چاپ کرده است، چنانگنجینه

 خطّی آن مجموعه کاری دشوار است.
ها دشوار، دیگر از نهادهای عمومی چنین پریشان باشند و دسترسی بدانوقتی 
ت نشان نباید انتظاری داشت. سنّ بهایشانی و گرانهای شخصی و آثار خطّکتابخانه

اند و بهایی داشتههای موبدی همواره میراث گرانهای بزرگ و خانداندهد که دودمانمی
، اما با اندها گشته تا به روزگار ما رسیدهدست در خانوادهبههنوز هم دارند که دست
ی قرار های زردشتی، این آثار اینک در معرض آسیب جدّدگرگونی نگاه در خانواده

فی های اخیر به معرّکه در سال ،کتایون مزداپور دکتر اند. شاید تالش شایان تقدیرگرفته
، ه استپرداخت  1آلبرتو کانترا با همکاری دکتری های زردشتو نشر آثار اوستایی خانواده

                                                      

1. Alberto Cantera 
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های شخصی الع دقیقی از داشتهاین مهم باشد. با وجود این، هنوز اطّواکنشی به 
های فارسی زردشتی متناز ویژه به ،های زردشتی در دست نیست و فهرستی از آنهادانخان
منتشر  ،های کوچک نهادهای دینی و مدارسهای شخصی یا کتابخانهوجود در کتابخانهم

ویژه متون فارسی رو باید گفت که دسترسی به متون زردشتی، بهاست. از این نشده
، دشوارتر از هرجای دیگر است زردشتی موجود در مراکز فرهنگی و دینی زردشتیان ایران

و فقط در پرتو روابط دوستانه، غیررسمی و خانوادگی ممکن است؛ نه با استفاده از 
 رایج. داری رسمی، علمی و مدرنرسانی و کتابهای اطّالعشیوه

های خاصّ خود را دسترسی به متون موجود در جامعة زردشتی دشواری اگرچه
های بزرگ و عمومی ایران، خوشبختانه، وضعیّت اراست، ولی در مراکز فرهنگی و کتابخانهد
، به عنوان کتابخانة اصلی کشور و بنا بر وظیفة کتابخانة ملّی ایرانتری حاکم است: سامانبه

متون زردشتی را، از بزرگی که در قبال فرهنگ ایرانی و گردآوری میراث مکتوب آن دارد، 
های این سو، گردآوری کرده است. برخی از این آثار بنا بر ضرورت روزگار قاجار به

اند و در شمار فرهنگی و سیاسی، از طرف رهبران جامعة زردشتی به دربار قاجار راه یافته
این کتابخانه را تشکیل  اولیةه و هستة میراث کتابخانة سلطنتی به کتابخانة مّلی انتقال یافت

از جامعة زردشتی به بیرون ای دیگر آثاری هستند که ـ ف(. پاره724اند )نک: دستنویس داده
ـ 25170اند )نک: دستنویس کتابخانة ملّی جای گرفتهدست گشته تا در بهراه یافته و دست

های موبدی پارسیان به دست سوداگران از هند و میراث دودمان (. و سرانجام آثاری که5
اند. را خریده هاکتابخانة ملّی، آن ویژههای بزرگ، و بهاند و کتابخانهافتاده و راهی ایران شده

باید یاد کرد « مجموعة نوازی»از این مورد اخیر به عنوان نمونه از مجموعة معروف به 
آن را خریداری کرد. این مجموعه در  ،که حسین نوازی، کتابدار کتابخانة دربار پهلوی
(. در کنار آثار خطّی، 48ـ33الف: 1392نهایت به کتابخانة ملّی انتقال یافت )نک: دالوند 

سنگی و مطبوعات زردشتی، از اسناد اداری، سیاسی، و اقتصادی این جامعه چاپی، چاپ
اند و اینک در بخش اسناد کتابخانة صد سال اخیر پدید آمدهباید یاد کرد که طیّ یکنیز 

 شوند.ادی کشور نگهداری میهای اسنملّی، یا دیگر نهادها و سازمان
ارباب که  ــ (سابق یملّ  یکتابخانة مجلس شورا) کتابخانة مجلس شورای اسالمی

کیخسرو شاهرخ، یکی از رهبران و نمایندگان برجسته جامعة زردشتی، از جمله بنیان
به مرور ایّام در خرید، گذاران آن است ــ دربردارندة آثار زردشتی ارزشمندی است و 

ایران ویژه نسخی که از هند به ها، بههای زردشتی از دست واسطهداری و حفظ نسخهنگه
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آثار زردشتی موجود در کتابخانة مجلس را شاید بتوان به دو دسته  آیند، کوشیده است.می
به  شاهرخ قسیم کرد: آثاری که در آغاز تأسیس توسط بزرگانی چون ارباب کیخسروت

ی های خطّوارد بازار فروش نسخه اند؛ و دیگر، آثار هندی و ایرانی کهکتابخانه راه یافته
ها اسکن اغلب این گنجینهخریده است. امروز را  هاکتابخانة مجلس آناند و در ایران شده

 آسانی در دسترس قرار دارند. اند و بهشده
ترین مرکز دانشگاهی ایران است که در گردآوری متون ، مهمکتابخانة دانشگاه تهران

ه کرده ردشتی کوشیده و از آغاز تأسیس تاکنون پیوسته متون زردشتی را خریداری و تهیّز
های ی، کتابهای خطّای شامل نسخهاست. این مرکز امروزه گنجینة قابل مالحظه

یی و پهلوی و فارسی زردشتی اوستامیکروفیلم به نیز سنگی، چاپی، و عکسی و چاپ
یی از متون فارسی هامیکروفیلم ت گنجینة دانشگاه تهران داشتنترین مزیّمهمدارد. 

 شوند.داری میهاهای بزرگ اروپایی نگاصل آنها در کتابخانهزردشتی است که 
های بزرگ ایران که دربردارندة متون فارسی زردشتی هستند، باید از دیگر کتابخانه
هران را یاد کرد که برخی آثار زردشتی را خریداری کرده است. در ت کتابخانة ملّی ملک

کتابخانة آستان قدس ری امروز( در تهران، )مطهّ کتابخانة مسجد و مدرسة سپهساالر
بیش به گردآوری در قم، نیز کما اهلل مرعشی نجفیکتابخانة آیتدر مشهد، و رضوی 

مرکز دهند. همچنین، در ادامه می طور پیوستهد و این کار را بهانآثار زردشتی پرداخته
بهایی از متون زردشتی و کتابخانة بزرگ آن، گنجینة گرانالمعارف بزرگ اسالمی ةدایر

ه شده است که بخشی از این مجموعه، شامل آثار خطّی و کتابهای مختلف تهیّبه زبان
 سنگی است.پاب چای نایها

فهرست کاملی از متون موجود در جامعة زردشتی منتشر نشده است، هنوز هرچند 
اند. در کنار های خود را فهرست کردههای بزرگ ایران گنجینهخوشبختانه بیشتر کتابخانه

یاد احمد دو کار مهم دیگر باید یاد کرد: یکی تالش زندهاز  ،های بزرگفهرست کتابخانه
 یفارس یکتابها ةفهرستواربا عنوان  راموجود  یهافهرست از کرددرهم یفهرست که یمنزو
 یتیدرا یمصطف کوشش به( دنا) رانیا یهادستنوشته فهرست یگریآورد و د فراهم

نیاز د بیی متعدّهافهرست به مراجعه از یحدود تا را پژوهشگراندو اثر  نی(. ا1389)
رسانی  العهای اطّاند. همچنین با رشد روند دیجیتالی کردن متون و ایجاد پایگاهکرده

)به نشانی  آقابزرگ ی های خطّسخهالعات کتب و نبانک اطّ گوناگون، از جمله 
http://www.aghabozorg.ir/ّتر شده است. با ی در ایران آسان( کار جستجوی متون خط
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کم های موجود با موضوع زردشتی، که دستکردی از فهرستاین همه، جای درهم
 شان بدهد، همچنان خالی است.را ن ماندهباقیهای فهرستی از گنجینه

 های فارسی زردشتی در هندب. متن

 های بزرگ پارسیانهای موجود در کتابخانهگنجینه

 راناکتابخانة مهرجی
 دودمانی موبدی ی در905م/1534در  نخست،رانای یا دستور مهرجی ، 1رانادستور مهرجی

د. نام اصلی او ماهیار پسر زاده ش در سرزمین گجرات هندوستان 2نوساری شهر اهل
، پادشاه سلسلة را مدیون دربار اکبرشاه ی خویشاست. او شهرت و ترقّ   3جسانگرانا

داد، میادیان بزرگ جهان توجه نشان که به  شاه،است. اکبر گورکانی هندوستان،
فراخواند.  خویش به دربار را ،و آموزگار کیش زردشتیپریستار آتش  رانا،مهرجی
 دم را در آنجا سپری کرد و اکبرشاه او را مورد تفق1579ّـ1578های رانا سالمهرجی
رانا در ین ترتیب مهرجیقرار داد و امالکی در حومة نوساری به او بخشید و بد فراوان

(. یکی از نوادگان او به نام 176ـ1الف: 1903دی آوازة بسیار یافت )مو میان زردشتیان نیز
در دربار  وی شرح حضور ماهیارنامهرانا در منظومة جی مهرجیجی سهرابدستور ایرج

د دینی رسالت و تعهّ  (. شهرت، ثروت،97: 1363است )شهمردان اکبرشاه را سروده 
در گردآوری و حفظ میراث پارسیان  اعضای این خانواده سبب شد تا راناخاندان مهرجی

جی در جی سهرابکه دستور ایرجبکوشند و رهبری آنان را در دست داشته باشند، چنان
متون فراوانی از میراث پارسیان را گردآوری و کتابت کرد. در سدة سیزدهم یزدگردی 

رانای هفدهم، از سوی جامعة م نیز دستور کیخسرو نوروز، دستور مهرجی2010سال 
دست یافت )نک: پایگاه  ی پارسیدر جامعه این مقام شامخ دینیدینی نوساری به 

 رانا(.کتابخانة مهرجیرسانی اطالع
های رانا و دیگر مجموعهم از ماترک خانوادة مهرجی1872در   4راناکتابخانة مهرجی

م 2009و  1999، 1967های اهدایی، در شهر نوساری بنیان نهاده شد. این مرکز در سال
عنوان یکی از یافت و امروزه بهرسی مرمّت شد و توسعه موقوفات خّیرین پا از محلّ 

                                                      

1. Meherji Rana 

2. Navsari 

3. Rana Jesang  
4.  Meherji Rana Library 
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پژوهان حوزة مطالعات های مجّهز و دارای امکانات مناسب، پذیرای دانشکتابخانه
( http://www.meherjiranalibrary.com/این کتابخانه )به نشانی  گاهوب زردشتی است.

 دسترس است. در در فضای مجازی
رانا برای شناخت متون و روایات فارسی های کتابخانة مهرجینوشتهگنجینة دست

یی دستوران دودمان های اهدااز مجموعهفراوان دارد. این گنجینه،  اهمّیّتزردشتی 
. مجموعة دستور جمشید سهراب1: ه استآمد ی زیر پدیدهارانا از جمله مجموعهمهرجی

رانا. جی کیقبادجی مهرجی. مجموعة رستم2رانا. جی مهرجیسهراب  1جیجی و فرام
رانا جی مهرجیجی سهرابایرج. مجموعة 4رانا. نوروزجی مهرجی  2یجایدلمجموعة  .3
نسخه را برای کتابخانة  75م(، کتابدار کتابخانة مالفیروز در بمبئی که حدود 1900ـ1826)

اهدایی جمشیدجی مانکجی جموعة . م5کتابت کرده است.   خودرانا به خطّمهرجی
پس از فهرست سال  6و  5های )مجموعه  3ر. مجموعة مهرجی ناوروجی کوت6َاونواال. 
های ساکن نوساری، از . آثار اهدایی اخیر از سوی خانواده7اند(. م دابار اهدا شده1923

  4کوتوال. دکتر های اهدایی دستورویسنجمله برخی دست
 شود )نک: دابارنسخه می 619بالغ بر  درمجموع های کتابخانهنویسشمار دست

 رسانی کتابخانه(. اطالع الف: پیشگفتار؛ قس: پایگاه1923
ل بعد، شار یافت. یک ساگجراتی انت زبان م به1922نخستین فهرست کتابخانه در سال 

نتشار انگلیسی در بمبئی انویس آن کتابخانه را به دست 469الف( فهرست 1923دابار )
نتشر مم ــ 1923نسخة دیگر ــ اهدا شده پس از سال  150م فهرست 2008داد و در سال 

نه در کتابخاها به همراه فهرست آثار چاپی (. این فهرست2008شد )کوتوال و همکاران 
 رس است.دستدر گاه آن وب

 فیروزکتابخانة مالّ
ایران به  وستانسالگی به همراه پدرش از هندرستم جالل، در ده کاوسپسر مالّ ،پشوتن
 (2طرفدار فرقة تقویم قدیمی )نک: ج  می بود که، از سوی پارسیان منجّ کاوسآمد. مالّ
، راهی ایران شد تا دربارة حقیقت تقویم و درستی یا نادرستی اعمال کبیسه  5روچدر با
بردار تحقیق کند. پشوتن در ایران از سوی دستوران ایرانی به فیروز نام تقویم زردشتی در

                                                      

1. Framji 

2. Edalji 
3. Navroji Kutar 

4. Kotwal 
5. Bharuch 

http://www.meherjiranalibrary.com/
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حصیل کرد و و زیر دست موبدان و دستوران ایرانی ت های ایرانخانهگردید و در مکتب
پدر و پسر دوازده سال را در جاهای مختلف  ،هپرورش یافت. به روزگار حکومت زندیّ 

مان، گرفته ویژه منجّایران ــ از دربار کریمخان زند در شیراز و محافل علمای مسلمان، به
و  مردم کوچه و بازار ــ سپری کردند. آنان در شهرهای مختلف به گردآوری آثار تا

فیروز به شعر نیز عالقه داشت و ، پرداختند. مالّویژه متون نجومیهای ایرانی، بهنوشته
و پدرش  یششرح سفر خو ،خردنامهیا  سفرنامهدر اثری به نام  ،سرود. اواشعاری هم می

 نامهجارجهزار بیتی با عنوان ای چهلگر منظومهرا به نظم کشیده است. اثر دیدر ایران 
و در شرح پادشاهی جرج سوم،   1نکنرای حاکم انگلیسی هند، جاناتان دااست که او ب

قباد آن را منتشر کرده رستم کیاش مالّبرادرزاده ،م1837به سال ،امپراتور بریتانیا، سروده و
فیروز همچنین، با (. مال1ّش 69: 1901  3ریج: پیشگفتار؛ ب و 1873  2است )نک: رهاتسک

در احیای میراث فرقة ی به هند و شرح و انتشار آن، نقش مهمّ  دساتیرای از بردن نسخه
 (.372ب: 1392آذرکیوان داشت )نک: دالوند 

ی این فرقه از آنجا که ماّلفیروز پیرو فرقة تقویم قدیمی بود ــ و سرانجام هم سرکردگ
ردشتی گرد را در میان پارسیان به دست آورد ــ آنچه در مدّت زندگی در ایران از آثار ز

ین اساس آنچه اآورد یا خود تألیف نمود، متونی اغلب از ایران یا به زبان فارسی بودند. بر 
ر میان زردشتیان دوست و متّکی به سّنت ایرانی دکه از واپسین نمایندگان پارسیان ایران او ــ

ـ گرد آورد از گنجینه  آید.ر میهای بسیار مهم در شناخت سنّت زردشتی، به شماهند است ـ
ان بمبئی مدرسة معروف ت )انجمن( پارسیپانچایام درگذشت و 1830فیروز درمالّ

ها و ماترک فکری خانوادة وی نیز بدان م تأسیس کرد که کتاب1854را در  مالّفیروز
ت از مدرسه جدا گردید و تحت مدیریّم کتابخانه 1857واگذار شد. چندی بعد، در 

پدید آمد و  شناسی کاماسة شرقمؤسّم که 1916مستقل قرار گرفت. تا سال  ایکمیته
دشتی در نیز بدان پیوست، این کتابخانه یگانه کتابخانة عمومی زر  4کتابخانة مالفیروز

آن را  ،راناجی مهرجیجی سهرابمرد فرهیخته، دستور ایرجبمبئی بود و کاتب و دانش
 : پیشگفتار(.1873)نک: رهاتسک  دنمواداره می

فهرستی  ،م(1891به نام ادوارد رهاتسک )درگذشت:  ،نخستین بار پژوهشگری اتریشی
م منتشر شد 1873تهیه کرد. این فهرست در سال  را های کتابخانة مالفیروزاز گنجینه

                                                      

1. Jonathan Duncan. 

2. Rehatsek 

3. Beveridge  
4. Mulla Firuz Library 




