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شناسی زبان، رساله دکتری در رشته فرهنگ و زبانهای باستانی از پژوهشکده بررسی متون فارسی زرتشتی
دکتر : پژوشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نگارش حمیدرضا دالوند به راهنمایی دکترکتایون مزداپور و استادان مشاور

 .1931زهر زرشناس و دکتر امید مالک بهبهانی، تهران، امرداد 
ران و هند به زبا ن فارسی، های پس از اسالم در ایهایی که زرتشتیان از سدهمتون فارسی زرتشتی یا معرفی متن

-ی پژوهش، یافتهشناسی، پیشینهکلیات، روش: اند؛ موضوع این رساله است که در پنج فصلچه نظم و چه نثر،  پدید آورده
 .گیری یا تفسیر و استنتاج داده ها و یافته ها تدوین شده استهای پژوهش و نتیجه

شامل بررسی موضوع در دوازده عنوان، برگرفته از سنت دینی  نامه را دربردارد،فصل چهارم که متن اصلی پایان
ها و فقه آیین -9ترجمه و تفسیر متون پهلوی و پازند -2ترجمه و تفسیر متون اوستایی -1: زرتشتی، به شرح زیر است

تاریخ  -3ن میراث فرقه آذرکیوا -8اندرزها و متون اخالقی  -7مناجات  -6روایات  -5عقاید و کالم زرتشتی  -4زرتشتی 

ها معرفی و در این فصل متون مربوط به هر یک از این حوزه. نجوم -12شناسی وفرهنگ نگاری زبان -11ادبیات  -11
 . های خطی موجود از هر متن در ذیل آن آمده استاند و فهرستی از نسخهشرح شده

نگر صورت زنده و پویای دیانت های ادبی و زبانی خاصی که دارد، بیاادبیات فارسی زرتشتی گذشته از ارزش
ی ارزشمندی برای مطالعات از این رو سرچشمه. دهدزرتشتی است و تحوالت آن را در روزگار پس از اسالم  نشان می

 .تها از دانش در روزگار اسالمی اسادیان، اساطیر، فرهنگ و تاریخ ایران و تحوالت این حوزه
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 پیشگفتار

ژه  و پازند، متون دینی خود را چه در ایران و چه بیرون از مرزهای ایران، بوی زرتشتیان افزون بر اوستایی، پهلوی
تالش پیروان دیرینه  درو بخشی از ادبیات پهناور زبان فارسی دستاور از این. اندبه نگارش درآورده در هند، به زبان فارسی

 . ی مفاهیم کهن اساطیری، فرهنگی، قومی و تاریخی ایرانیان استاست و دربردارندهدین ایرانی 
های ادبیات فارسی زرتشتی موضوع اصلی این نویسی متون و دستنوشتهبررسی، شناخت، تحدید موضوع و فهرست

حاصل کار . معرفی شود های بر جای مانده و متون موجود شناسایی وپژوهش است و کوشیده شده  تا قلمرو و میزان داده
 :در فصول زیر تدوین شده است

 . پردازدفصل اول، به کلیات موضوع، قلمرو، اهمیت و اهداف آن می
 . نه پژوهش مورد بررسی قرار گرفته استیشناسی و در فصل سوم پیشدر فصل دوم روش

 -1:  در موضوع های پژوهش اختصاص دارد، متون فارسی زرتشتیدر فصل چهارم یا فصل اصلی که به یافته
 -6روایات  -5کالم و عقاید زرتشتی  -4های زرتشتی فقه و آئین -9ترجمه و تفسیر متون پهلوی-2 ترجمه و تفسیر اوستا

 ، نجوم -12و فرهنگ نگاری  زبان شناسی -11ادبیات  -11تاریخ  -3آذر کیوان  میراث فرقه -8مناجات  -7اندرزها 
 . اندبررسی و معرفی شده

-رو سرآغازی برای پژوهشامید است متن پیش. در فصل پنجم نتایج پژوهش و مشکالت و موانع آن آمده است
 . تر در نقد، معرفی و تصحیح و نشر ادبیات فارسی زرتشتی باشدهای ژرف
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 له پژوهشمسئ
ي جغرافيائي از سغد و كاشغر تا قفقاز و آسياي صغغير  ترهساي گسترده از تاريخ و گزبان و ادبيات فارسي در پهنه

ي هند، ميراث بشري ارزشمندي را در بغردارد كغه نغه فقغر ايرانيغان بل غه       هاي جنوبي خليج فارس تا شبه قارهو از كرانه
مسلمانان كه زرتشتي و يهود و ترسا و هندو، همه و همغه در پيغدايو و بادنغدگي آن     تركان و تازيان و هندوان، و نه فقر

زبان و ادبيات فارسي را هم غنغا بششغيده و بغر مفغاهيم و وا گغان آن       ،اين تنوع قومي و عقيدتي. اندسهم و نقو داشته
اقتدار و پويايي خود را حفظ كند و تغا  جهاني ساخته و سبب گرديده تا در فراز و فرودهاي تاريشي  را افزوده است و هم آن

 . به امروز دوام آورد
بادندگي ادبيات فارسغي سغهيم بغوده انغد،      ميراث قومي و عقيدتي ملل و نحلي كه در رشد و ي ت جداگانهخشنا

ردگي چنين ادبيات و ميراث گسغترده و متنغوعي   تدرك تاريخ ادبيات و ميراث زبان فارسي است زيرا به سبب گس الزمه ي
هاي ارزشمندي كغه شغده اسغت، كمتغر كسغي توانسغته بغه        تالش ي در قلمرو تاريشي و جغرافيايي زبان فارسي، با همه

 . ست پيدا كنددشناخت و شناساندن تمام ابعاد آن 
ن روزگار باستان ايغران هسغتند و بغيو از هغر قغوم      رازرتشتيان هر چند به دحاظ نژادي تنها بازماندگان و يادگا

-رو متوني كغه پديغد آورده   از اين. جامعه اسالمي ايران هستند زايرانيت دارند ودي از نگاه عقيدتي متفاوت اديگري داعيه 
كغه   كه باز توديد مفاهيم كهن اساطيري و فرهنگي ايران هسغتند و پغيو از آن   از جمله اين. هاي خود را دارندويژگي ،اند

نيان ناگزير براي درك هويت تاريشي و فرهنگي خود الزم اسغت بغه   ارزش محتوايي دارند و ايرا ،ارزش ادبي داشته باشند
ديگغر  . ي خود بپردازند و موجوديت خويو را تفسير كنندسير آنها به تحليل گذشتهفآنها مراجعه كنند و در پرتو قرائت و ت

د، اگغر چغه ارزش   كهن اوسغتايي و پهلغوي هسغتن    هاي ه متون فارسي زرتشتي، از آنجا كه ترجمه و اقتباس از متنك اين
تغر از متغون پديدآمغده در    سازي و مفهوم پردازي بسغي غنغي  ادبي چنداني ندارند ودي به دحاظ زباني و وا ه شناسي و وا ه

زيرا به نسبت از درآميشتگي با زبانهاي ديگر چون عربي، تركي، و فرنگي، دور هستند و بغه  . سراسر ادبيات فارسي هستند
هاي زباني و نيز از ميراث كهغن زبانهغاي ايرانغي اسغتفاده     آنها از ظرفيت مودفان و پديدآورندگانِجاي استفاده از وام وا ه، 

ثابغه تغالش بغراي شغناخت يغ       مشناخت و شناساندن ادبيات و زبان فارسي زرتشتي نه به  ،رو بايد گفت از اين .اندكرده
و پغيو  هاي بسيار دور تا به امروز، امري ضروري تهي ايرانيان از گذشگروه ديني كه به مثابه درك ميراث كهن ودي زنده

 . زبان فارسي و درك ابعاد و زواياي تاريخ و فرهنگ ايراني حتي در روزگار اسالمي است شناخت نيازِ
 



   کلیات   / بررسی متون فارسی زرتشتی
 

٤ 

 

 موضوع پژوهش 
هغاي  مايغه  و درون بغن مايغه هغا   با توجه به نقو متون زرتشتي در غنا بششيدن به زبان فارسي و نيز باز توديد 

-هاي منظغوم و منثغوري مغي   ، اين پژوهو به بررسي، شناخت و شناساندن متنباستان  تاريخ و فرهنگ ايران  يريِاساط
 ،بنغدي آاغار و معرفغي هغر ااغر و محتغواي آن      طبقغه . اندپردازد كه زرتشتيان پس از اسالم تا به امروز به فارسي نو نوشته

 . ترين موضوع اين پژوهو استآن، عمدههاي باقي مانده از وشتهنهمچنين تأكيد بر معرفي دست

 

 قلمرو پژوهش 
اند تغا بغه   شدههاي پس از ورود اسالم به ايران نوشتهدر اين پژوهو كليه آاار فارسي زرتشتي كه از آغازين سده

ز بيغرون ا  ي جغرافيغايي درون ايغران و هغم   پهنغه زمغاني هغم    ه ياين گستر ،همچنين .اندامروز مورد بررسي قرار گرفته
توسغر  كجاي دنيا هر زماني و درر هر ااري در هر قادبي در ه ،به سشن ديگر. گيرددربر مي را ، مرزهاي ايران، بويژه هند

 . زرتشتيان  به زبان فارسي نوشته شده باشد، در قلمرو اين پژوهو بوده است و مورد بررسي قرار گرفته است
 

 اهميت و ضرورت پژوهش 
هاي مشتلف ادبيغات فارسغي و نقغو ديگغر ملغل در      اي تشصصي با بشوا به گونهچنين پژوهشي نه تنها ما ر

 . تصحيح انتقادي متون ياد شده پديد آيد و گردد تا راهنما و زيربنايي براي احياءسازد كه سبب ميبادندگي آن آشنا مي
 آن واني، نقغد و نشغر  پيرو اهميتي كه ادبيات فارسي زرتشتي در درك هويت تاريشي و زبغاني ايغران دارد، بغازخ   

 از ايغن  .هاي موجود فغراهم آيغد  الزم است نشست راهنمايي براي آگاهي از داشته ،ضرورت دارد و براي نيل بدين مقصود
تا سرآغازي بغراي تصغحيح و ويغرايو و نشغر آن ادبيغات      . است رو در پاسخ به نياز ياد شده انجام گرفتهرو پژوهو پيو

 . باشد
 

 اهداف پژوهش
 . ادبيات فارسي ي و كمتر شناخته شده تفاوتهاي مشناساندن تشصصي بشوشناخت و 

 ي زبغان فارسغي بغه منظغور اسغتفاده از      هاي زباني كهن و كمتر شناخته شدهشناخت و شناساندن متون و تجربه
 .مشتلف علوم ي هاي صرفي و نحوي اين زبان در عرصهظرفيت

 .و كهن ايراني، به منظور درك بهتر هويت تاريشي و فرهنگي ايرانيانآشنايي با ادبيات و متون پيروان كي

هغاي آنهغا بغه منظغور،     فراهم آوردن راهنمايي براي شناخت متون موجود ادبيات فارسغي زرتشغتي و دستنوشغته   
 . تصحيح، نقد و نشر اين متون

 كاربردهاي پژوهش              
 توانغد ي آن فراهم آمدن ااري مرجع و راهنما است كه مغي تيجهبنيادي است، ن ياز آنجا كه اين بررسي، پژوهش

 :در موارد زير كاربرد داشته باشد
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 .مرجعي براي مطادعات تاريخ و ادبيات فارسي در ميان غير مسلمانان

 .هاي خطي فارسي زرتشتييي براي تصحيح و نقد و  نشر متون و نسشهاراهنم

هاي بديع و ضروري كغه  ها و رسادهاج موضوعات پژوهشي، طرحاستفاده دانشجويان و پژوهشگران جهت استشر
 . تا كنون بدانها پرداخته نشده است

  .شناسي و مراكز و نهادهاي وابستههاي مطادعات زبانكاربر در حوزه

 .بويژه شناخت پيروان كيو زرتشتي ،سيانشهاي مطادعات دين كاربر در حوزه

  

 نوع پژوهش 
 هغاي  نيادي است كه به منظور فغراهم آمغدن مرجعغي قابغل اعتمغاد بغراي فعاديغت       پژوهشي ب ،به دحاظ اهداف

و  اي كتابشانغه پژوهشغي   همچنغين بغه دحغاظ روش،    . پژوهشي بعدي در حوزه ادبيات فارسي زرتشتي فراهم آمده است
تغاريشي توصغيفي    اي ادعغه طمرو  از اين. هاي گذشته استهاي بازمانده از زرتشتيان طي سدهمت ي به اسناد و دستنوشته

 . آيدنيز به شمار مي
 

 سواالت پژوهش
 :عبارتند از ،هايي كه در اين پژوهو مطرح بودمهمترين پرسو

 زرتشتيان چرا به فارسي نو رو آوردند و متون خود را به اين زبان انتقال دادند؟

 نويسي را آغاز كردند؟ از چه زماني فارسي

 نوشته شده است؟ چه ميزان متن توسر زرتشتيان به فارسي

-هاي متون فارسي زرتشتي چگونه است و ميراث ف ري و قلمي آنها در چه موضوعاتي قابل طبقغه ابعاد و حوزه
 بندي است؟

 ارزش و اهميت و كاربرد اين متون چيست؟

 اي براي نقد، تصحيح و نشر آنها فراهم ساخت؟توان ابزار و زمينهچگونه مي

 

 هاي پژوهشفرضيه
هاي تحليلي چنغدان برخغوردار   اي توصيفي تاريشي است و از فرضيه پردازي پژوهوژوهو، مطادعهاگرچه اين پ

ي همغه آنهغا ايغن    هاي متفاوتي مطرح است كه چ يغده هاي مطرح شده، گمانهنيست ودي در پاسخ به هر ي  از پرسو
ه باز توديد و نقل متون كهغن اوسغتايي و   شان اقدام ببقاي خود و رفع نيازهاي ديني زرتشتيان براي تداومِ» : فرضيه است

 .«پهلوي به فارسي نو كردند
هغاي بعغد   هاي سوم تا ششم هجري، روي داد و در سدهصورت تدريجي، حدود سدهه بديهي است اين حركت ب

و بادنغدگي   يافت گسترده ايي نهم به بعد، ابعاد به تناسب فراز و فرودهاي تاريشي از جمله ارتباط با پارسيان هند، از سده
 . و تنوع بيشتري پيدا كرد
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 هاي مهم و كليديتعريف واژه
موجغود   توصيفي و شناخت و شناساندن آاغار و متغون   ي در اين پژوهو منظور از بررسي بيشتر مطادعه :بررسي

 . ه استبه هدف شناخت و معرفي بهتر اار بود ،است نه تحليل و تفسير آنها و اگر گاه نقد و تفسيري صورت گرفته است
ي جداگانغه  خواه مستقل و در ي  كتابچغه  ،اي كه موضوع مستقلي داشته استدر اين پژوهو هر نوشته :متون

ي  متن به شمار آمغده   ؛ها و حتي گاه درون ي  اار تركيبي جاي داشته استها و مجموعهبوده است و خواه درون جنگ

ي آن پديغد آورنغده   ،هاسغت و مم غن اسغت نغ     اي داشتهه شدهي شناختاين متن مم ن است نويسنده و پديدآورنده. است
 . ي مسائل ديني و فرهنگي آنها فراهم شده باشدباره افزون بر اين الزم بود كه بدست زرتشتيان و در. گمنام باشد

ي ديانت، زبان و فرهنگ خغود پديغد   كه زرتشتيان درباره است اي از متون فارسيمنظور گونه: فارسي زرتشتي
هاي زباني بويژه استفاده از مفاهيم، اصطالحات و وا گان كهن با ديگر اند و هم از نظر محتوا و هم به دحاظ ويژگيهآورد

 .متون فارسي تفاوت چشمگيري دارد
و دسغتوران   موبغدان هاي رايغج در ميغان   متون فارسي زرتشتي چه در ايران و چه در هند محصول سنت و آموزه

 پرداختغه اسغت،   اگر هم بهديني غير روحغاني بغدين امغر    .اندغلب آنها را روحانيون پديد آوردهديني كيو زرتشتي است و ا
ميغان  رو تفغاوت چشغمگيري    از اين. است براساس متون و اسلوب و ادگوي كار جامعه روحاني و نظام دستوران ديني بوده

متوني بودند كغه   ؛عيار قرار گرفت و بررسي شدآنچه در اين پژوهو م ،در نتيجه بايد گفت. ندارد نوشته هاي اين دو وجود

انغد  ان پرورش يافتهرفرهيشتگان و فرزانگان زرتشتي كه درون نظام دانشگاهي اي و درون سنت زرتشتي فراهم آمده بودند
ر هاي دانشگاهي فراهم آمده است نه سنت رايج زرتشتي، در اين پژوهو چندان مورد توجه قغرا و آاار آنها بر مبناي آموزه

ي فرهنغگ  از جمله اين افراد استاد دكتر كتايون مزداپور است كه اگرچه زرتشتي است و آاار ارزشمندي در حغوزه  .نگرفتند
 .و زبانهاي ايران و ديانت زرتشتي فراهم آورده است ودي آاار او بيرون از سنت زرتشتي است
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 روش پژوهش
هاي خطيي و مكتببيا ي اسيه كيه ا      اي و متكي بر اسناد، نسخهاي كتابخانهاين بررسي به لحاظ روش، مطالعه

رو روش  بصيييي  ياريخي ييا     ا  اين.  ر شتيان بر جاي مانده اسه و يا پيرامبن آثار و ادبيات آنها به نگارش درآمده اسه
 . ه عنبان روش غالب پژوهش برگزيده شداسنادي ب

بنيد بيا فيرا  و    يهاي مختلف ادبيات فارسي  ر شيتي در پ الي  بصيف و معرفي آثار،  حليل و نقد گبنهبا اين همه، در البه
فرودهاي  اريخي هم مبرد  بجه ببده اسه وكبشيده شده  ا ديدي كلي ا  چگبنگي  حبالت ادبيات مبرد بررسي نييز بيه   

 .شبد ارائه خباننده
 

   آوري اطالعات     روش جمع
هياي كاميا، ميفييرو ، مهرجيي رانيا،      هاي بزرگ جهان ا  جمله كتابخانههاي خطي كتابخانهه  مام فهرسه نسخهسنخ

هاي مب ه بريتانيا، اينديا آفيس، بادليان، كمبيري،،  دانشگاه بمبئي و فهرسه كا راك ا  كتابخانه شخصي پارسيان، كتابخانه
 ،مليي، ملليس   كتابخانيه ي  بيبيژه  ،هاي ايرانهمچنين فهرسه كتابخانه. آوري شدلي مبنيخ و ملي پارس در اروپا گردم

اد منزوي و فهرسه معروف دنا ميبرد بررسيي   تهاي اساهلل مرعشي قم، ملي ملك  هران و نيز فهرسهدانشگاه  هران، آيه
 .ستخراج و فيش برداري شدا آنهاقرار گرفه و  مام متبن خطي فارسي  ر شتي ا  

و متبن پژوهشي مير ب  بيا    ها ها و فهرسه آثار چاپي، كا البگ كتابخانههاي خطي، كتاب شناسيدر كنار فهرسه نسخه
سپس كار گردآوري متبن مبجبد خطي و چياپي نايياب آغيا  گردييد و     . آوري، مطالعه و فيش نبيسي شدمبضبع هم جمع

اي منحصر بيه  ملمبعه بي سنگي مبجبد در ايران اسكن و پرينه گرفته شد و بدين  رهاي خطي و آثار چاپ  مام نسخه
كتابيدار كتابخانيه سيلطنتي پهليبي، مبجيبد در       ،حسين نبا ي ي ي ملمبعهفرد ا  اين متبن  هيه گرديد كه در بردارنده

ي كتابخانيه  ملمبعيه  ؛ي شده اسهخريدار يداران هندا  ملمبعه به رو گار پادشاهي پهلبي دومكتابخانه ملي ايران كه 

هياي كتابخانيه هبرشيه ييزد و     اردشير يگانگي  هران كيه با مانيده   كتابخانه يهاي مبجبد درملي ملك  هران، ملمبعه
هاي پياريس، ميب ه بريتانييا، بادلييان و غييره كيه در كتابخانيه        هاي كتابخانهملمبعه ميكروفيلم .انلمن  ر شتيان اسه

هياي  ملمبعه متبن چاپ سنگي و آثار چاپي ناياب كيه ا  كتابخانيه   ،همچنين .شبندمركزي دانشگاه  هران نگهداري مي
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لعيات  المعارف بزرگ اسييمي و پژوهشيگاه عليبم انسياني ومطا    لي، مللس، يگانگي و كتابخانه غني مركز دايرهممختلف 
هاي هند ميسر نشيبد،  نشان ساخه  ا  ماني كه دسترسي به آثار خطي كتابخانه ربايد خاط ،با اين همه.  فرهنگي  هيه شد

 . اين پژوهش همچنان نا مام باقي اسه
 

 روش تجزيه و تحليل اطالعات 
،  رجميه و  يسيير متيبن    مبضبع، شامل  رجمه و  يسير متبن اوستايي 21هاي گردآوري شده بر اساس مبضبعي در داده

آذر كييبان،  ياريخ، ادبييات، و     ميراث فرقيه  ،پهلبي، فقه و آئين، كيم و عقايد  ر شتي، روايات، مناجات، اخيق و اندر ها
 . بندي شدندطبقهنلبم  و فرهنگ نگاري وشناسي  بان

ثير، نبيسينده،   هياي فرعيي ا  ه ولي معرفي عنبان اصلي و عنباناگرچه معرفي آثار  ابع ميزان اطيعات گردآوري شده اس
هاي خطي، محتباي اثر و چاپهاي آن مهمترين مباردي ببدند كه در  بصيف هر اثر مبرد  بجه سال نشر و نگارش، نسخه

ه ا  اين ميان، چبن پژوهش به هدف فراهم آمدن ابزاري براي چاپ و  صحيح متبن فارسيي  ر شيتي نگيارش يافتي    . ببد
هياي  با ايين هميه شيايان گييتن اسيه،  بصييف      . اي به عمل آمدكيد ويژهاهاي مبجبد ا  هر اثر  اسه، بر معرفي نسخه

نگاران به عله مشكيت  باني و محتبايي آثار، جز در مبارد انگشه شمار، اغلب محل شك اسه و  ا  مياني كيه   فهرسه
ها را  ايييد   بان صحه همه اين نسخههاي گزارش شده را بررسي نكند، نمي ك دستنبيسپژوهشگر اين حب ه  خبد  ك

اثيري ديگير باشيد كيه  نهيا       ،نبيس به اثري نسبه داده شيده اسيه  اي كه به اعتبار  بصيف فهرسهچه بسا نسخه. كرد
قابل دسترسي كه انلام  اين واقعيه را نگارنده در بررسي اندك آثار خطي. هايي با اثر نسبه داده شده داشته باشدههاشب

 ،انيد  نها راه ممكن اسه كه ما آنچيه را فهرسيه نبيسيان گيزارش كيرده      نبا  به هر روي اي. داده اسه، بارها ديده اسه
 .در ويرايش آنها بكبشيم ،مبناي كار قرار بدهيم و در صبرت بررسي و نيا  به اصيح
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متون فارسي زرتشتي به عنوان يكي از منابع شناخت زرتشتگيري، پيش از متون اوستايي و پهلوي 
م ايران شناسان غربي به نقد و ترجمه و تفسير اين متون 81و 81ي مورد توجه اروپاييان قرار گرفت و در سده

زيرا در برابر متون . يستم به اين سو پرداختن به اين آثار را رها كردندي بپرداختند ولي از دهه آغازين سده
اهميت  آنها هم به لحاظ زباني و هم محتوايي از ارزش و ،اوستايي، پهلوي و ديگر زبانهاي ميانه شرقي

 . متون ياد شده بيشتر شده است هبا اين وجود در سالهاي اخير اقبال ب. فروتري برخوردار بودند
ژه صددر نظم پديد   اثر معروف خود بنام تاريخ پارس را بر پايه متون فارسي بويم 8011هايد در ستوما

بويژه روايات و رساالت  ،فارسي هاي متن ،در پاريس انتشار يافت 8008آنكتيل دوپرون در زند اوستا كه  .8آورد

ويريو و  بيست و يك نسك از ايثااهو اولشوزن رساله علماي اسالم، نام  .همراه آنها را مورد بررسي قرارداد
هاي فارسي ي دين زرتشتي، برگرفته از نسخهقطعاتي درباره"م زير نام1 81شاهنامه را در  بقطعاتي از كتا

  .اي از ژول مول در پاريس چاپ كردبا مقدمه ،"كتابخانه ملي پاريس
در   Contributions to the knowledge of parsee literatureاي با عنوان مقاله 8101زاخو در 

چاپ كرد و به  Journal of the Royal Asiatic society of Great Britain and Irelandنشريه  4ش 
سالهاي  بندي نهايي ادبيات فارسي زرتشتي درجمع 4.هاي خطي فارسي زرتشتي پرداختبررسي برخي نسخه

 The Modern-Persian Zoroastrianتوسط وست صورت گرفت و زير عنوان  81ي پاياني سده

literature of the parsis  در جلد دوم اثر معروفGrundriss der Iranischen philologie   منتشر شد و
اندكي پس از وست بلوشه نيز رساله علماي   .ي اين ادبيات آوازه يافتمورد اعتماد دربارهبه عنوان يگانه مرجع 

د و سال سانيچاپ ربه نامه را تصحيح و زراتشت 8114روزنبرگ سال .  تصحيح و چاپ كرد 8111اسالم را در 
هاي دستور نوشيروان مرزبان به چاپ سروده Notices de litterature parsieبا عنوان  اي در رساله 8111

                                                             
1. Dhabhar, 1909,p. vii. 

2. Du perron, A.,1771, Vol. Ι, p.XXV-XL; Dhabhar, 1923b, p. 2-3. 
3. Olshausen, 1829, passim. 

4. Sachau, 1870, p. 299-283. 

5. West, 1974, p. 122-129. 

6. Iranica, vol, vi, p. 313-314. 
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اندكي پس از او لويس گري طي دو مقاله . 0كرماني و شرح و توصيف جلد دوم روايات داراب هرمزديار پرداخت
 .1نامه و مارنامه پرداختبه تصحيح و شرح و نقد برج  818و  8181ها سال در

هاي آغازين سده بيستم نقد و بررسي و چاپ و ترجمه متون فارسي زرتشتي را پارسيان هند در دهه
كتاب صددر نثر و صددر بندهش را تصحيح و  8111دابار در : گيري كردند و آثاري ارزشمند پديد آوردندپي

كتاب تاريخ پارسيان  1 81هودي واال در 81.روايات هرمزديار را به انگليسي ترجمه كرد   81و در  1ردچاپ ك
سترگ روايات داراب  ي مجموعه   81اونواال در  88.گذاري دقيق روايات پرداخترا منتشر كرد و به تاريخ

  811در  :زرتشتي پرداخت مدي بيش از ديگر پارسيان به شرح و نقد و بررسي متون 8.هرمزديار را چاپ كرد
اي مفصل بر چاپ روايات داراب هرمزديار نوشت و روايات را مقدمه   81نامه را تصحيح و چاپ كرد، جاماسب

. را چاپ كرد ،از جمله فرضيات نامه و خالصه دين ،آثار دستور داراب پالن 4 81. بندي كردبررسي و طبقه
مقاالتي درباره  8 81سال . ره روايات داراب هرمزديار و نيز فرقه آذركيوان منتشر كردامقاالتي درب   81سال 

  8.نامه مصور و قصه مهاجرت زرتشتيان هندوستان و بيان آتش بهرام نوشتارداويرف
اثر قابل  84،هاي روايات چاپ كردي دستنويساي كوتاه دربارهكه ويتالونه در ايتاليا رساله 8110تا 
: چاپ نشد اما اين رساله كوچك سرآغازي براي آثار بزرگتر شد غربي شناساناين حوزه توسط ايرانتوجهي در 

  811همچنين ويتالونه روايت ايثوتر را در   8.تي قصه زرتشتيان هندوستان را تصحيح و چاپ كردرچ 8118در 
د و آلن ويليامز قصه گر ارداويرافنامه منثور را تصحيح و چاپ كررداريوش كا 111 سال   8.منتشر ساخت

 80.سنجان را تصحيح، و به انگليسي ترجمه كرد
شناسان اروپايي و پارسيان هند پرداختن به متون فارسي زرتشتي را وا نهاده در روزگاري كه ايران 

ژاله آموزگار رساله دكتري  دكتر استاد: هايي براي تصحيح و نشر اين متون صورت گرفتبودند، در ايران تالش
ارائه كرد  Etudes sur la langue et la litterature Mazdeenne en persan: با عنوان  0 81ا در خود ر

دو " و" 41 8شتي به زبان فارسي، دادبيات زر"كه اگرچه تاكنون منتشر نشده است ولي مقاالت وي با عنوان 
 1  8محمد دبير سياقي كه در  هايپس از او بايد از تالش 81.برگرفته از آن هستند ،"   8نامه،  ارداويراف

به چاپ   4 8د رحيم عفيفي كه در اچاپ كردند و استويرايش و در ايران تجديد نامه چاپ روزنبرگ را تشتازر

                                                             
7. Rosenberg, 1909, passim. 
8. Gray, 1910; 1913, passim. 

9. Dhabahr, 1909, passim. 

10. Ibid, 1932, passim. 
11. Hodivala, 1920. 

 .ج، سراسر كتاب ،   81داراب .   8
 .كتابنامه. نك.   8

14. Vitalone, 1987. 

15. Cereti, 1991; 1995. 

16. Vitalone , 1996. 

 .كتابنامه. نك.  80
 . 1 8آموزگار، . نك.  81
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ياد رشيد در ميان زرتشتيان ايران آثار زنده .ياد شود81،ارداويرافنامه منظوم اثر زرتشت بهرام پژدو پرداختند
  . اثري ارزشمند درشناخت ادبيات فارسي زرتشتي است ،زرتشتي بويژه كتاب فرزانگان ،شهمردان

 فارسي جز مقاالت وست و آموزگار كه هر دو نيز به صورت مختصر و كلي به آثار مشهور ،با اين همه
اند، تاكنون اثري كه همه ابعاد و زواياي اين ادبيات را بررسي كند، پديد نيامده است و پژوهش زرتشتي پرداخته

 . پردازداي گسترده به تحديد قلمرو آن مينخستين بار است كه به گونهرو پيش
 

                                                             
 . 4 8عفيفي،  . 81
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 فصل چهارم 

 یافته های پژوهش 
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 ترجمه و تفسیر اوستا

 
ي  ژه    اي از متون مختلف است كه در زبان فارسي نو نيز  نمزود وي   مجموعه ،اوستا مهمترين كتاب در ديانت زرتشتي

هزا و دسزتوراك كوتزاهي     ها يا سزر عوزوان   به نيرنگ در متون اوستايي هاي زبان فارسي كاربردترين  كهن. خود را يافته است
از اين سوت نسخه نگزاري كزه بگزمريب، بزه تزدريي بزراي       . نددآور بان اوستا در عووان و آغاز هر بخش ميگردد كه كات مي بر

زمزاني كزه   بزه بدزد،    ي دگرديها سده نهب  اغلب اين متن. به فارسي تهيه شد هايي ترجمه و شرحاوستا  هاي پركاربرد قسمت

اند و بيشتر در شزرح نمازهزاي گاهزاني و خزرده اوسزتا       ديد آمدهپميان جامده زرتشتي ايران و پارسيان هود ارتباط برقرار شد، 
 .هستود

آنچه از ادبياك فارسي زرتشتي در ترجمه و شرح اوستا بويژه گاهان پديد آمده است، نگاه اهل دين به اين بر اساس 

تفسير آن به عووان متن  تبيين وها و اثراك ماورايي آن كالم مقدس بوده است تا  كتاب بيشتر نگاهي آييوي و باور به تقدس

هاي زبان شواسي و بازخواني گاهان و رشد مدرنيسب و  م در سايه پيشرفت91نگاه دوم در سده . هاي دين بويادين آموزه

ش به بدد در ايران رواج يافت و 9011هاي آن در هود شكل گرفت و توسط كساني چون ديوشاه ايراني و پيروان او از  چالش

ان نگاه غالب با رويكردي روشوفكرانه و نوانديش بر جامده زرتشتي چيرگي يافته است، هرچود نگاه در روزگار ما به عوو

به هر روي متون فارسي كه زرتشتيان در  .هاي مياني به پايين جامده كماكان طرفداران خود را دارد آييوي به اوستا در اليه

 :رار زير استو تفشير وترجمه مجموعه ي اوستا پديد آورده اند، به قشرح 

 در باره اوستا
اي آموزشي، گويا دستک در كتابخانه اردشير يگانگي تهران، كتابچه ای در آموزش دستور و لغت اوستارساله

. ي سي دهب ي دگردي فراتر باشدآيد كه از سدهنميكتاب به اوستايي و فارسي است و بر .اي كه اوستا آموخته استآموزنده

 به با توجه. انتقال يافته استي يگانگي به كتابخانه  كه ه استت ي د بودشهور ي كتابخانه ايايبقاز ياد شده ي نسخه

توان گفت اثري موحصر به فرد در ايران است و شايد دفتر آموزشي يكي از زرتشتيان باشد كه در مدارس موضوع كتاب مي


