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 :چکیده 

تا را دربردارد و در آن به ازتعالیم اوس ایاین کتاب ، فشرده  .های زبان پهلوی استکتاب دینکرد از بزرگترین و مهمترین کتاب

جوم بیگانگان، کتاب دینکرد هدر گذر زمان و با  .نامیده شده است« یسنا  دانشنامه مزد »مسائل گوناگون پرداخته شده و به درستی

به همت وکوشش موبدان  های مختلف، در چهار مرحلهکشیده شده و مطالب آن پراکنده گردیده، که در زمان نابودی چندین بار به

 شتی، بازسازی و تدوین گردیده است.دبزرگ زر

 توانند از متن مهمتر باشند.گاه میای برخوردار بوده و همیت ویژههای تاریخی از ارزش و اها، در پژوهشحواشی متون کهن و انجامه

به اسامی گردآورندگان و ها تحلیل انجامه موضوع این پژوهش است، ضمن بررسی وکه  آنهای انجامهیا  بخش پایانی دینکرد در

به پراکندگی جامعه  توانها، میبا توجه به محل کتابت انجامه  .اشاره شده استاز آن  هاییکاتبان دینکرد و زمان نگارش نسخه

 .خصوص یزد و کرمان، و سیر مهاجرت آنها از ایران تا هندوستان  پی برد شهرهای ایران به در شتیدزر

تالشی که از به  توانیالبالی آن م ها در دو قرن پس از ورود اسالم صورت گرفته، ازهمچنین، با توجه به اینکه نگارش انجامه

 .پی برد ورت گرفته، ط موجود و حفظ منابع فرهنگی صیشرا شتی برای سازگار کردن خود بادسوی جامعه زر
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 مقدمه

 رجلدی است که جلدهای اول، دوم و بخش آغازین جلد سوم آن در گذ 9 ایدینکرد، مجموعه 

و در آنها به  ندارداهميت یکسانی  مجموعه کتابهای دینکرد .تيسدسترس ن زمان ازبين رفته و در

 به حکمت 6 بکتا، 1به استدالل عقلی 5تا  3به طور خاص کتابهای   .مسائل مختلف پرداخته شده است

این کتاب که حاصل اسالميزه شدن  .پرداخته اند 3تفسيری به خداشناسی 9تا  7کتابهای  و 2اخالقی

 ست دو هدف را دنبال می کند :پارسی ا یگسترده جامعه

ی که بتوان فشرده ای از کتاب آسمان .2پاسخ دادن به ایرادات و حمالت مسلمانان بر ضد ثنویت  .1

  .آن را حفظ کرد

ت ی در آخر دسهایمختلف، نسخه برداران الحاقيه هایپس از نگارش دینکرد در عصرها و زمان

داخته و توضيحات ها به ذکر نام و نسب خود پراقيه یا انجامهدر این الح .ه اندنویس خود بدان اضافه کرد

ان رسيده، و اینکه مثال اینکه در چه زمان یا مکانی این نگارش به پایاند، الزم را در مورد کار خود داده

خود ضمن  هایکاتبان در انجامه .نویس چه کسی رونویسی شده استمربوطه از نسخه دست ینسخه

کرد ن پاک پيشوایان بهدینان که با همت خود در خوانش، نگرش و ویرایش دینطلب آمرزش به روا

يرند و همچون پيشينيان که این اثر ارجمند را خوانده و به کار گ کنندمیان سفارش گند، به آیاندکوشيده

رش با گست .های بعد به یادگار حفظ کنندخود، درست و دقيق از آن رونوشتی گرفته و برای نسل

ی هاکه آئين اندفزون اسالم و ضعف و سستی تعاليم زرتشت، موبدان و پيشوایان دینی سعی داشتهروزا

ی حفظ دین تالش آنان برا .شتی آن روز همچنان زنده و پویا نگاه دارندردز یمزدیسنان را در جامعه

 .استد ها مشهودر البالی انجامه نگاه داشتن مردم به آیين نياکان خود بندشتی و پایدزر

 :دینکرد است، در پنج فصل تنظيم گردیده است هایپژوهش حاضر که که کاری بر روی انجامه

ی دینکرد، در دو بخش: هم در  هادر فصل چهارم که در واقع کار اصلی این پژوهش است، انجامه

مجموعه  در بخش اول به .ناختی مورد بررسی قرار خواهند گرفتشتاریخی و هم از دیدگاه زبان یزمينه

، موضوع و اهميت آنها و همچنين چگونگی انتقال این ميراث مکتوب گران سنگ از دهای دینکرکتاب

های تاریخ سنت و فراز و نشيب هانسلی به نسل دیگر تا رسيدن به دوران کنونی، با وجود دشواری

ویسان در حفظ نشتی و کاتبان و نسخهدبه نقش برجسته موبدان بزرگ زر .شتی اشاره خواهد شددزر

فضای  .پذیر آنان در این زمينه پرداخته خواهد شدناو نگهداری آثار غنی فرهنگی و تالش خستگی

                                                 
1. rational  apologetic 
2 moral wisdom.  
3. exegetical  theology 
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بستر   ،در ادامه و بررسی ،شتی قرن سوم و چهارم هجری، در دوران حکومت اسالمدفکری جامعه زر

  .جه قرار خواهد گرفتشتيان از ایران تا هندوستان مورد تودتاریخی، قلمرو مکانی و سير مهاجرت زر

ن، به دنبال آ .و ترجمه خواهند شد های دینکرد، حرف نویسی، آوانویسیدر بخش دوم، انجامه

با نقد و  هایی بسيار دور صورت گرفته، همراهدینکرد که در زمان اول و دوم هایاز انجامه ایترجمه

 ینندهکهن برای خوا یترجمه یناز آنجا که ا .ها آورده خواهد شدبررسی آن و متن پهلوی انجامه

با متن پهلوی  این ترجمه با مطابقتی ، واژه به واژهرسدمبهم به نظر میو تا حد زیادی نامفهوم امروز 

اژه نامه و در پایان و . متن پهلوی انجامه های سوم تا ششم نيز ضميمه شده است،آن آورده شده است

  .و کتاب نامه خواهد آمد
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 له پژوهشئمس -1-1
ه کبر آن شدند در فارس شتی ردپس از سقوط ساسانيان و تسلط دین جدید، موبدان اندیشمند ز

بدون  دینکرد .خط و زبان پهلوی را که نمودار هویت آنان بود و همچنين احکام دین را حفظ کنند

ه علوم و عارف بزرگی است کمالهتردید بزرگترین و مهمترین اثر به فارسی ميانه و در حکم دایر

دین  این کتاب ارزشمند در اصل به منظور دفاع از .های گوناگون را در خود جای داده استدانش

 .مزدیسنی، آموزه ها و اصول عقاید آن تدوین شده است

با چيره شدن تازیان، کتاب دینکرد نيز که همچون دیگر کتابهای ارزشمند پهلوی بر اثر این تندباد 

ری و آوگرد1فرخزادان یپراکنده شده بود، به همت یکی از فرزندان خلف ایران، آذرباد فربشگرف 

ها به دست چند نویسنده دهد که در گذر زمانای نثری کتاب دینکرد نشان میهویژگی .تدوین گردید

 .در چند دوره بازسازی، اصالح و تدوین شده تا به شکل و سامان امروزی به دست ما رسيده است

در این پژوهش،  .، این مهم را تکميل و به سرانجام رسانده است2آخرین مدون دینکرد آذرباد ایميدان

 .گی حفظ آن در روزگار پرفراز و نشيب گذشته خواهيم داشتننگاهی به سرگذشت دینکرد و چگو

 موضوع پژوهش -1-2
تدوین  را در بغداد پسر فرخزاد کتاب مفصل دینکرد بیعصر مامون، یعنی همان زمانی که آذر فر

 .در اسالم است يدهمذهب و عق ،در آزادی اندیشه هاد، یکی از بزرگترین دورهکرمی

در این عصر است که علم کالم و بحث در ادیان و مذاهب، اعم از اسالمی و غير اسالمی شایع 

شد، اما از اوایل تا پيش از اسالم مضامين اوستا سينه به سينه و از نسلی به نسل دیگر منتقل می  .گشت

ی و حفظ ميراث فرهنگی به صورت مکتوب آورقرن سوم هجری موبدان و بزرگان مذهبی به فکر جمع

شتی تالش دارد تا شاید برای معاف ددر فضای فکری قرن سوم تا قرن پنجم هجری جامعه زر .افتادند

رد صحبت از کتاب و ی نخست دینکدر انجامه .شدن از پرداخت جزیه خود را اهل کتاب معرفی کند

شتی را به چالشی ددر واقع اسالم با کتاب خود و اینکه کالم خداست جامعه زر .شودیکالم خير م

اینکه چگونه  .بزرگ کشانيده و باید حفظ ميراث فرهنگی از جمله دینکرد را مدیون این چالش دانست

 ،شتی تاثير گذاشته استداصول دین اسالم وفقه و شریعت آن رفته رفته در اصول فکری جامعه زر

 .موضوعی است که در این پژوهش بدان پرداخته خواهد شد

                                                 
م پدر ، به کار می بعد از اسم ، برای نشان دادن نسب  خانوادگی و اشاره به نا "ان "اضافه کردن  آذرباد فربی پسر فرخزاد..  1

 رفته است .

 . آذرباد پسر ایميد 2
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 قلمرو پژوهش -1-3
  کرمان –فارس   -محور بغداد : قلمرو مکانی) الف

س پشتی در دوران مختلف دزر ی، و وضعيت جامعهبا توجه به تحوالت سياسی، تاریخی و اجتماعی

ده است، ایی از دینکرد، تدوین و کتابت شهایی که نسخههکانها، به ماز اسالم، و بر اساس انجامه

 .اشاره خواهد شد

 هجری  ۱۲از سده ی سوم تا :  قلمرو زمانی) ب

ای مختلف، هی سوم هجری صورت گرفته و پس از آن در سدهاولين گردآوری و تدوین دینکرد در سده

 .پرداخته خواهد شدیی از آن رونویس شده است که در این پژوهش به آنها هانسخه

 تحوالت و چگونگی حفظ و انتقال ميراث مکتوب زرتشتی:  قلمرو موضوعی) ج

 .گردید شی حکومت ساسانی و تسلط اسالم، زندگی ایرانيان دستخوش تغيير و تحوالتیپاپس از فرو

و  والتدر این پژوهش، به این تح .و کشتارها، منابع مکتوب بسياری از دست رفت هادر پی ویرانی

 .شتی برای حفظ ميراث فرهنگی نگاهی خواهيم داشتدهمت و تالش موبدان بزرگ زر

 پژوهش این انجام ضرورت و اهمیت -1-4
 وسنگی است که در گذر زمان به همت بزرگ مردانی ميهن پرست  دینکرد ميراث فرهنگی گران

های غنی و البالی گنجينه در .فرهيخته با تالش و رنج بسيار حفظ و از خطر نابودی نجات یافته است

های گيتی انارزشمند برجای مانده از زبان فارسی ميانه، از جمله دینکرد، چگونگی زیستنی نيک در جه

های متون مهترین مجموعه انجای دینکرد از کاملهاانجامه .و مينو و رستگاری انسان بيان گردیده است

قال متون کهن ی دینکرد می توان به روند حفظ و انتهابا مطالعه انجامه .ندآیفارسی ميانه به شمار می

چوبی نظری اسالمی را پيدا کرد و به چار یشتی نشين ایران در دورهدا و مراکز زرهآشنا شد و کانون

 .شتی در ایران پس از اسالم رسيددبرای درک تاریخ کيش زر

 اهداف پژوهش -1-5
خ و در ی است که انتقال دینکرد در طول تاریهدف مستقيم از این پژوهش پاسخ به این سوال اصل

 شتی روزگار اسالمی تا دوران کنونی چگونه صورت گرفته است؟دسنت زر
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 اهداف فرعی -1-5-1

ورت صشتی برای حفظ این ميراث مکتوب کهن دنشان دادن تالش و همتی که از سوی موبدان زرالف( 

 .گرفته است

 .ترجمه و تحليلدرک انجامه دینکرد از طریق آوانگاری، ب( 

 .شين ایران در دوره اسالمینشتیدآشنایی با کانونها و مراکز زرج( 

 کاربرد پژوهش -1-6
فرهنگی  ای علوم انسانی وهشناسی ، پژوهشگاهاین پژوهش در سازمان ميراث فرهنگی، بنياد ایران

های ارزشمند ثا حفظ ميراای اجرایی بهاین دستگاه .تواند مورد استفاده قرار گيرد و نهادهای مرتبط می

 .کنندفرهنگی و معرفی آنها به نسل کنونی، نقش به سزایی در پاسداری از آنها ایفا می

 نوع پژوهش -1-7
تحوالت  وی و رخدادها ادر آن به مسائل ریشهو می باشد  تاریخینوع  و از بنيادین ،حاضرپژوهش  

قق در يل تعلق آن به گذشته و عدم حضور محاگر چه پژوهش تاریخی به دل .ودشتاریخی پرداخته می

ی مطالعات های خاص خود را دارد و همچنين دامنه و حوزهی بسياری از رویدادها، دشواریصحنه

اد به مدارک کوشد تا با بررسی منابع گوناگون و استنتاریخی بسيار گسترده و متنوع است، پژوهشگر می

 .گذشت دینکرد در خالل رویدادها بپردازدشتی و سردزر یمعتبر به سير تحول جامعه

 سواالت پژوهش -1-8
نونی شتی روزگار اسالمی تا دوران کدانتقال دینکرد در طول تاریخ و در سنت زر: سوال اصلی

 چگونه صورت گرفته است؟

 

 سواالت فرعی -1-8-1

 د؟انویسی دینکرد نقش داشتهنمختلف در تدوین و نسخه هایچه کسانی در زمان

 ه مناطقی کتابت دینکرد صورت گرفته است؟در چ
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 ، فرهنگی و سياسی این مناطق چگونه بوده است؟یشرایط جغرافيایی، اجتماع

 د؟انشتی پس از ورود اسالم در چه مناطقی بيشتر حضور داشتهدی زرهاکانون

 ا چگونه و به چه مناطقی صورت گرفته است؟هسير مهاجرت
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 ناسی پژوهششفصل دوم : روش
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 هاوری دادهآروش گرد -1-2
 .واهد بودی و عمدتا اسنادی خاوری اطالعات، کتابخانهآبا توجه به ماهيت این موضوع، ابزار گرد

از ای خطی و شناسایی و بررسی اسناد و مدارک آرشيوی، اطالعات مورد نيهبا مراجعه به کتاب

 .آوری خواهد شدگرد

 اهروش تحلیل داده -2-2
ر بر پژوهشگ .است تحليلی –روشی که به کار گرفته خواهد شد، توصيفی ،ش بنيادیناین پژوه در

ا و همطالعه کتاب ی پهلوی و نيز باهایسنوای دینکرد در نسخه دستهآن است که با بررسی انجامه

ای نخستين پس هشتی در سدهدبه اطالعاتی در زمينه اصول فکری جامعه زر مقاالت مرتبط با موضوع،

 .پی ببرد الم دست یابد و نيز به چگونگی حفظ و ماندگاری دینکرد در خالل رویدادهای تاریخیاز اس

 کوشد ابتدا موضوع مورد بحث را توصيف و سپس با استفاده از اطالعات و مطالبپژوهشگر می

 .بپردازد هاگردآوری شده موجود به تحليل و تبيين داده
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 فصل سوم : پیشینه پژوهش
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 تعریف مفاهیم -1-3

 الف( تعریف مفاهيم مرتبط با مسئله تحقيق، ابعاد موضوع و متغيرهای تحقيق

شوند. در متغير اصلی و عوامل تاثير گذار بر آن، متغيرهای فرعی محسوب می« سرنوشت دینکرد»

ر این الش عمده دت ند.ارهای تابع یا وابسته بسياری بر سرنوشت دینکرد تاثير گذاشتهيطول تاریخ، متغ

هایی که ایران در پژوهش، یافتن روابط بين این متغيرها است .تحوالت سياسی و اجتماعی و بحران

و ی که به نابود های مختلفطول تاریخ با آن روبرو بوده است، از جمله هجوم بيگانگان در سده

سپردن  وظ آثار نویسان برای حفکنندگان و نسخهپراکندگی آثار فرهنگی انجاميد، همت و تالش تدوین

هستند. به  ها از جمله این متغيرهاها، زمان و مکان نگارش نسخهگان، سير مهاجرتداین امانت به آین

کرد در آن در هر یک از متغيرها اشاره خواهد شد. زمينه و بستر تاریخی که تدوین دین مفاهيم اصلی

ج از ایران، یرانيان در ایران و خاربه مهاجرت از سوی گروهی از اشکل گرفته است، ناگزیری و اجبار 

يل و شناسان ودیگر مفاهيم مرتبط با این موضوع، تحلو بررسی ها و تحقيقات صورت گرفته ایران

 بررسی خواهند شد.

های انجام شده محققان دیگر در خصوص ب( بررسی تاریخچه موضوع و سوابق پژوهش

 موضوع

 انجام ته در دهه گذش هاییبررسی مزداپور کتایون سطتو اوستایی، هاینسخه ایههانجام یزمينه در

 کار ،1940 در اونواال جمشيد مانکجیاثر جز به پهلوی هاینسخه انجامه یدرباره اما  ،است شده

 از بسياری هایتحليل و هاپژوهش دینکرد، محتوای مورد در اگرچه .است نگرفته صورت چندانی

 آن انتقال چگونگی و دینکرد سرگذشت اما است، رفتهگ صورت خارجی و ایرانی پژوهشگران سوی

  .شود می پرداخته بدان بار اولين برای پژوهش این در که است موضوعی کنون، تا گذشته از
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 فصل چهارم : سرگذشت دینکرد
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 بخش اول

 دینکرد  -1-4
  .زدیسنا استای از تعاليم قرن دهم موخالصهدینکرد یکی از مهمترین کتابهای زبان پهلوی 

رد در مفهوم ، در این کلمه و بسياری موا«دین  »است و  «تاليف دینی » اللفظی به معنیدینکرد تحت

بتنی بر اوستا بنابراین، نام کتاب گویای این است که کتاب م .)اوستا و زند( است روایات و کتاب دینی

 .(128:  1376)تفضلی ،  های آن استو زند و ترجمه

نظر در  دانست که از «تدوین»و  «وریآگرد» به معنی واقعی کلمه یعنی «تاليف» ایددینکرد را ب

ن کتاب ای.  )همان(اند نام نهاده«  ی مزدیسنادانشنامه» برداشتن مطالب گوناگون آن را به درستی

خش کتابهای اول، دوم و ب .باشندجلد است که از اهميت یکسانی برخوردار نمی 9ای از مجموعه

یادی گر چه در کل، دینکرد تعداد نسبتا ز .باشندن کتاب سوم مفقود شده و در دسترس نمیآغازی

قيضی نگاه مطالب ضد و  .های تاریخی دربردارد، اغلب با اسطوره آميخته شده استاشارات و نکته

 ب سومبرای مثال گزارش آخرین فصل کتا .شود و بنابراین موثق بودن آن محل تردید استگزارش می

این نسخه  سوزانده است و در جای دیگر آمده است که: طبق آن الکساندر یک نسخه از اوستا راکه بر)

پذیرفته  به دست یونانيان افتاد که به زبان خود ترجمه کردند(، اغلب به عنوان یک اتفاق تاریخی

نداشته  وجود شود، در صورتی که امروزه معلوم شده که هيچ اوستای مکتوبی قبل از دوره هلنيستیمی

جمله  بسياری از پژوهشگران برجسته از.ی ساسانيان نوشته شده استو اولين نسخه مکتوب در دوره

 ،؛ کلنز 2011) ژینيو ، ی ساسانی رد می کنندبيلی و هنينگ احتمال وجود اوستای مکتوب راپيش از دوره

شوار داغلب   ،کردن مطالب سبک این شاهکار تاریخی به لحاظ فشردگی و به اختصار بيان (3 :1989

ن اثر شود و هنوز کار زیادی باید صورت بگيرد تا غنای کامل ایوسرشار از نکات مبهم محسوب می

 .ر گذار با جزئيات بيشتر درک شودتاثي

 های دینکردموضوع کتاب -4-1-1

فصل  400دهد، بيش از بخشی از کتاب سوم که باقی مانده و تقریبا نيمی از دینکرد را تشکيل می

آنچه که آن را تا  .برخی از آنها بسيار کوتاه با موضوعات مختلف و بدون هيچ طرح کلی هستند .دارد

کيش دارانی که به وضوح با  .است « دین های بد» گيری آن برضدخشد، جهتبمیحدی یکپارچگی 

کارانه و قابل درک هردند، اما نه مسلمانان، )که اقدامی محافظگعناوین مانویان و یهودیان مشخص می

که خود تاکيدی است بر  .شودشروع می « از شرح و تفسير بهدین» است(. تقریبا هر فصلی با کلمات 




