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In 1238-1243 AD, during the reign of Mohammad Vali Mirza in Yazd, the 

Zoroastrians were accused of blasphemy and infidelity. And finally, the 

Qajar prince asked them questions about the basis of religion and in this 

way, their religious legitimacy was proven and cleared of accusation. Mobed 

Khodabakhsh son of Forud, Dastur Kheikhosro son of Khodabakhsh and 

Herbed Jamasp were the ones who answered the questions. This important 

event led the Zoroastrian community to formulate and sustain these 

questions and answers. In 1207 Y., Herbed Khodabakhsh son of Herbed 

Jamasp Mubarake composed them in a treatise entitled Din Mas’ala 

(Problem of The Religion). A manuscript of it, No. 358, is kept in the 

Manekji Collection of the Cama Library. This treatise was published in 

Mumbai in the year 1949 AD by the efforts of Soroush Azarmi son of 

Tirandaz. The defense and passive expression of Zoroastrian theology 

comprise a significant portion of Zoroastrian texts in Persian. This texts 

begin with the famous treatise of ‘Ulama-ye Islam at late sixth century AH/ 

Y. The authors of the above texts are trying to introduce the Zoroastrian 

religion in a way as there is no difference between it and Islam. In this 

article, the concept of passive and defensive theology is discussed and 

introduced on the basis of the mentioned treatise. 
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 ای از کالم انفعالی و تدافعی زردشتیاننمونه :دین مسئله
 

 8حمیدرضا دالوند
 شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیزبان استادیار پژوهشکدۀ

 (76تا ص  67) از ص 

 7/11/97 :مقاله پذیرش تاریخ ؛97/ 17/9: مقاله دریافت تاریخ

 

، زردشتیان به کفر .ق.ه 1142ـ1127های حدود سالدر  زد،ولی میرزا در ی در روزگار فرمانروایی محمد

اساس دین از آنان  هایی دربارةد و سرانجام با پادرمیانی شاهزادة قاجار پرسشدینی متهم شدنو بی

 خدابخش پور موبد پرسیده شد و به این شیوه، حقانیت دینی آنان اثبات شد و از اتهام پاک شدند. موبد

. ها را پاسخ دادندجاماسب کسانی بودند که پرسش پور دستورخدابخش و هیربد کیخسرو  تورفرود، دس

های یادشده بپردازد و زردشتی به تنظیم و تدوین پرسش و پاسخ این رویداد مهم سبب شد تا جامعة

 دین مسئلهای به نام ها را در رسالههیربد خدابخش پسر هیربدجاماسب مبارکه آن اندگار سازد.ها را مآن

مانکجی کتابخانه  ، در مجموعة277ای از آن به شمارة ه نظم کشید که نسخهب یزدگردی 1126در سال 

کوشش سروش ه ، ب.م 1949 / قدیمی یزدگردی 1217 شود. این رساله، به سالنگاهداری می کاما

د زردشتیان بخش کالم تدافعی و بیان انفعالی عقایی به چاپ رسید. آذرمی فرزند تیرانداز در بمبئ

در  علمای اسالممعروف  ها با رسالةمتنگیرد. این چشمگیری از متون زردشتی به فارسی را در بر می

ای دیانت زردشتی را به گونه اندشده کوشیدهشوند. پدیدآوردگان متون یادآغاز می یزدگردی 722حدود 

 انفعالی و تدافعی بر مبنای رسالة تفاوتی با اسالم ندارد. در این گفتار، مفهوم کالمگویی که معرفی کنند 

 شود.مورد اشاره بررسی و معرفی می
 

کالم زردشتی، متون زردشتی فارسی، کالم انفعالی و تدافعی، رسالة  زردشتیان، های کلیدی:واژه

 .دین مسئله
 

 مقدمه

مفاهیمِ ثیر د که در نخستین قرون تاریخ اسالم و تحت تأهایی بوعلم کالم از جمله دانش

ن تدریج در میان مسلماناهب اسالمی آمده در جامعةسیاسی پیش فلسفی و در پاسخ به منازعات

به کمک مفاهیم و موازین عقلی و فلسفی به تفسیر متون  شکل گرفت و قصد از آن این بود که

بپردازد. از آن در برابر دیگر ادیان یا افکار  و دفاعمقدس و توجیه احکام دینی صادرشده 

پیدایش خوارج و طرح موضوع کفر و ایمانِ مرتکبین به کبائر، همچنین تبیین مفاهیمی چون 
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 نخستین فرق رش آن موثر افتاد وو گست خداوند، عدل، معاد و غیره در تکوین توحید، صفات

رگ معتزلی با نگاه عقلی و سپس بز کالمی اسالم شکل گرفت و مخصوصاً به ظهور دو فرقة

، ک. شیخ االسالمیاز جمله ر) اشعری با رویکردی متکی بر نقل، سنت و ظاهر متون مقدس انجامید

آسایی که داشت، رغم گسترش و رشد برقعلی ،علم کالم .(96 -6: 1267، ؛ حلبی47 -7: 1272

قدریه و مجوسان امت  ،پیامبررا نیز برانگیخت:  با استناد به احادیثی از بعضی علما مخالفت 

متکلمین را با زنادقه مقایسه کرد و ابن حنبل  ؛(14، 12: 1971، مرتضی  )ابن اسالمی خوانده شدند

ابوحامد غزالی از  شوند؛ شافعی حکم به چوب زدن آنها داد؛ وکه آنان هرگز رستگار نمی گفت

کارگیری عقل در مسائلی که عقل هفالسفه نیز ببعضی . (27-21: 1267، )حلبیتقدین کالم بود من

 .(12: 1261، )جعفری دانستندبدان راه ندارد را جایز نمی

خواه در میان همة مسلمانان پذیرفته شده باشد  ،کالم اسالمیی و مقاصد واعبخشی از د     

دالیلی از جمله  اعتقادی با نامسلمانان بود. متکلمان معتزلی، بهکشاکش عقیدتی و خواه نه، 

همزمانی با نهضت ترجمه و جلب  از ابزار و مفاهیم فلسفی وگیری تن نگاه عقالنی و بهرهداش

چون مند به مباحث کالمی و مناظرات بین ادیان و فرق حمایت برخی خلفای عباسی عالقه

با ارباب فرق فلسفی و مذاهب و ادیان الهی  ق(، بیش از همه به جدال 117-197. )حک مونمأ

. پایگاه اغلب ایرانی آنها و آشنایی عمیق (179-177: 1964، خی و قاضی عبدالجبار)بل پرداختندمی

؛ ابن 122-77: 1964، ؛ بلخی و قاضی عبدالجبار76، 74 :1917، خیاط) ایشان با میراث فکری ایرانی

تا  یان ایرانی از زردشتی رسمیسبب شد تا میان آنان و فرق و اد (142-127: 1971، مرتضی

ف، از علمای قوم، در جدل و ابوهذیل عالانویان مباحث کالمی جدی روی دهد: مزدکیان و م

در مجادله بود و  ،مجوس و ثنویان ، از زنادقه وه سرآمد بود. گویند همواره با غیرمسلمانانمناظر

؛ ابن 174: 1964، )بلخی و قاضی عبدالجبار بوداو از استادان مأمون سه هزار تن را به اسالم آورد. 

عباسی  رهبران معتزله به پشتیبانی خلیفة .(21-22: 1272، شیخ االسالمی؛ 64، 44: 1971، مرتضی

؛ بلخی 22-21: 1971 ،مرتضی  )ابن فرستادنددعاتی برای نشر مذهب اعتزال به شهرهای مختلف می

، )حلبی ق( رسائلی در رد مجوس دارد 117 ةگذشت)در کوفیمردار  .(171: 1964، و قاضی عبدالجبار

مکتب  یافتة، زادة بلخ و پرورش(ق 219)درگذشتة . ابوالقاسم عبداهلل کعبی بلخی (121: 1267

ای در نسف بنیاد کرد و بسیاری از خراسانیان را به ابوالحسن خیاط معتزلی در بغداد، مدرسه

لی ص. بغداد، بصره و خوزستان مرکز ا(141: 1264، ؛ حلبی77: 1971، مرتضی )ابن دین اسالم درآورد

: 1271/1)مقدسی، د نویسجمعیت زردشتی این مناطق می فعالیت معتزله بود. مقدسی دربارة

بیشتر مردم  که (712: 1)گوید و در جای دیگر می در عراق مجوس بسیار است که (164

القاسم بلخی گزارش . ابوخوزستان معتزلی هستند. نصارا اندکند. یهود و مجوس نیز نه بسیارند

)بلخی و قاضی  های معتزله در شهرهای مختلف را ثبت کرده استاکندگی پایگاهجالبی از پر
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نشین مناطق جنوب و های زردشتیروشنی تقارن آن با کانونکه به (114-111: 1964، عبدالجبار

 غرب ایران پیداست.

مجادالت کالمی علمای اسالم و موبدان زردشتی، چه در منابع موجود آمده باشد و چه      

 های جسته و گریختهدر اشارات و گزارشیدادی اجتناب ناپذیر بود و منابع نیز روامده باشد، نی

؛ بلخی و قاضی 64: 1971، مرتضی؛ ابن 76: 1917، خیاط؛ de Menasce, 1945:146) اندکردهاز آن یاد 

دشتی در ترک فعالیت معتزله و رهبران جامعة زربا توجه به جغرافیای مش .(174: 1964، عبدالجبار

ساختار ، های تاریخی مستقیماسناد و گزارشجنوب غرب ایران، این امر منطقی هم بود. جز 

ها هایی این نوشته: تدوین نرساندزردشتی موجود به فارسی میانه نیز همین را می ادبیات دینی

 طول کشید تا با وجود همة های قرن دوم هجری آغاز شد و نزدیک به دو قرندر واپسین سال

دیگر را آثار است و بسیاری از  دینکرداین آثار  مهمترینِبه صورت کنونی درآمد.  فراز و فرودها

را آذرفرنبغ بنیاد نهاد  دینکرد. هایی بر این اثر بزرگ به شمار آوردها و تکملهپیوستتوان می

اظره پرداخت ابالیش زندیق در حضور خلیفه به منیا  مون عباسی بود و با ابالیثروزگار مأکه هم

های رونق بازار کشاکش .(177-174: 1267، ؛ تفضلی16: 1267، ک. میرزای ناظر)ر و پیروز میدان شد

از  شخصیت انجمنی و اهل بحث و جدل بانی اثر،، و از یک سو ،دینی در روزگار تدوین کتاب

و موبدان آن را محصول رویارویی متکلمان مسلمان تدوین دهد تا می اجازه به ما سوی دیگر،

ه زردشتی بدانیم. ساختار کتاب که درهمکردی از میراث در دسترس روحانیان زردشتی بود، ب

فکری و فلسفی مطرح شده از سوی متکلمان  د با موضوعات کالم اسالمی یا منازعاترسنظر می

باشد. البته هنوز جای پژوهشی جامع و دقیق در موضوع تطبیق مسلمان همخوانی داشته 

و آنچه اشاره شد، فرضی مبتنی بر  (1)خالی استسالمی با مسائل کالم ا دینکردمحتوای 

تر به این موضوع را به های اولیه و شواهد تاحدی ملموس است و ما نیز ورود جدیبررسی

که فارغ از محتوای کهن کنیم. اما تذکر این نکته شاید الزم باشد فرصتی دیگر موکول می

های کالمی زردشتی و اهدی بر وجود کشاکشپیکربندی اثر ش وة، ضرورت تدوین و شیدینکرد

 اسالم است.

 علم کالم و اصطالح کالم انفعالی و تدافعی .8

ه با فرض پذیرش مجادالت کالمی زردشتیان و مسلمانان، ماهیت این رویارویی چگونه بود

ع شرایط تاب اهیت آن در هر دین و سرزمینی؟ روشن است رشد و گسترش علم کالم و ماست

دار ادیان، متکلمان یا سیاسی و موقعیت تاریخی آن دین است. بسته به موقعیت و اقت

شف مشترک حقیقت بی معنی یا پاسخگو. در این حوزه از دانش گفتگو برای ک پرسشگرند

رو،  فرض ذهنی هر متکلم حقانیت خویشتن و گمراهی دیگری است. از ایناست، چراکه پیش

است. جویانه های ستیزهعمل آنان نه مباحثه و گفتگو که مجادله و مناظره ةابزار ارتباطی و شیو

 مایة غالب و مغلوب است.هایی با درونتاریخ کالم محشون از توصیف
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یی متکلمان رویارو شتی در قرون سوم و چهارم هجریزرددین رویارویی کالمی اسالم و      

دین مغلوب در طول زمان به دین غالب درآمده  دین غالب و مغلوب بود و بسیاری از پیروان این

 که تشکیالت دینی و حمایت سیاسی پیشین را از دست داده ،متولیان دیانت زردشتی بودند.

ن ند و راهی جز دفاع نداشتند. پس متکلماه بودموقعیت خطیری روبرو شدبودند، با چنین 

ادامه پیدا کرد و تالش کالمی ز نیبعدی  زردشتی پاسخگو بودند نه پرسشگر. این وضع در قرون

 احتمال برای مخاطبانکه به ،وزار شکند گمانیکجمله  از ،موبدان زردشتی، جز در یک دو اثر

توان این کالم را می. و دفاع ظهور پیدا کرده است پاسخ قالبداخلی فراهم آمده باشند، در 

تبیین ابعاد دیانت زردشتی متناسب زیر این عنوان، هر نوع متنی که به تدافعی یا انفعالی نامید. 

رگی چون گیرد، خواه متن بزبا مسائل اساسی مطرح در فرق کالم اسالمی بپردازد، جای می

که در آن تصریح نشده است که مطالبی از آن در پاسخ به مسائل کالمی اسالمی  ،باشد دینکرد

مای مسلمان در آن که پاسخگویی به عل ،باشد علمای اسالم خواه رسالة ،نوشته شده است

 ادبیات دینی زردشتی ادبیاتی کالمی است. ، پیداست که بخشی ازتصریح شده است. با این نگاه

 مباحث کالمی در کیش زردشتی پیشینة .2

میراث کالمی و عقیدتی زردشتیان داشته  می نقش مهمی در شکل دادن بهاگرچه کالم اسال

کیش  .اندهامری نو در تاریخ کیش زردشتی بود ی این بدان معنی نیست که این مسائلول ،است

، 71: 1279، نیبرگ) شکل گرفت ها و مانند ایشانها و کرپنکوی هایزردشتی در ستیز با آموزه

، چنانکه مفاهیمی مانند درون دینی آن امری رایج بوده است و همواره مسائل و معضالت (77

 جادویاست، و  بدعتات عربی ، که معنای تقریبی آن در اصطالحاشموغیو  دیویسنی

بر روایات دینی، زردشت  . بنا(Zaehner, 1972: 7-30) در متون موجود است اتی پرکاربرداصطالح

رک. دینکرد ) تنها با کمک کالم و کرامات بود که توانست حمایت دربار گشتاسب را جلب کند

 ای از مناظراتمونهن یوشت فریان و اخت جادو . رسالة(172-122: 1279، محصل راشدهفتم؛ 

عقیدتی کهن میان بهدینی دانا و آگاه و دروندی جادوگر و فریبکار است که در آن حق و دانایی 

دهقی،  جعفری ؛167-162: 1297، چرتی ؛171-171: 1267، )تفضلی شودبر فریب و جادو پیروز می

 اقتدار آن در دورة روزگار رسمیت وهمه، میراث کالمی کیش زردشتی به  . با این(12-21: 1279

اعالم  های خودکه در کتیبه، چناننش، موبد روزگار شاپور و جانشیناگردد: کردیرساسانی برمی

پیروان دیگر ادیان و زردشتی داشته است. او با دین دارد، نقش مهمی در تثبیت و گسترش می

. ستیز و چالش کردیر و (191: 1291، عریاناز جمله رک. ) ها را ویران کردافتاد و دیوستانفرق در

یکار کالمی و مغلوب بلکه پ ،داشته باشدرسد فقط وجهی عملی متولیان دیگر ادیان به نظر نمی

بوده است. ستیز  وجه دیگر آننیز ها در نظر مردم و ابطال آن آموزه صاحبان آرای دیگر ساختن

و بزرگان مانوی و یون یهودی و مسیحی با روحان ، در مقام پرسشگر،موبدان زردشتی مستمر

. ه استساخته بود های کالمی تواناآنان را در مناظرات عقیدتی و جدل مزدکی احتماالً
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-برای ایشان فراهم ساخته یراثی غنی در مجادالت کالمی ماین سنت دیرین احتماالً همچنین، 

. گواه سته اخالی نبوده با متکلمان مسلمان دستهزردشتی در مواج ه است. بنابراین، جامعةبود

کالم زردشتی است که در کتابهای سوم تا پنجم  نین میراث و سنتی کهن اصطالحاتوجود چ

تجربیات  شبه خلق نشده است و حاصلات یکم و اصطالحشود. این مفاهیدیده می دینکرد

صطالحات کالمی طیفی از ا «جدل کردن»به معنی  pahikārdanاز مصدر مثالً پیشین است. 

کالم اسالمی نیز شده است  تبار وارداین میراث توسط متکلمان ایرانی ساخته شده است.

بخشیدن به  در صورتالاقل  اما تأثیر کالم اسالمی بر ادبیات کالمی زردشتی نیز. (1277)ادهمی، 

تا  ههای متکلمان مسلمان سبب شدو پرسش است. به سخن دیگر مسائلآن قابل مشاهده 

بازآرایی و  های تازهگو میراث کهن خویش را متناسب با پرسشموبدان زردشتی در مقام پاسخ

 تدوین کنند.

 کالم زردشتی پیشینة مطالعات در حوزۀ .9

میالدی در ابعاد که در دو قرن نوزدهم و بیستم ای های عمیق و گستردهبه نسبت پژوهش

تاریخ  ویژه در زمینة، بههای کالمیمختلف میراث فکری زردشتیان صورت گرفته، پژوهش

ثیر تأناچیز است. فقر منابع در این کوتاهی بی ،کیش زردشتی و متکلمان مسلمان مجادالت

نیست. البته دشواری متون فلسفی و کالمی نیز مزید بر علت بوده است. هنری ساموئل نیبرگ 

 ةفضیحعتزلی را، که در رد خیاط م االنتصار، کتاب ناسیشم، نه در حوزه ایران 1917در 

، اما در این اثر وارد (1917، خیاط) است، تصحیح و چاپ کرد راوندی نوشته شدهابن  لةالمعتز

شناسان غربی مناش بیش از دیگر ایران. ژان دُه استکالمی زردشتی و اسالم نشد روابط مسائل

 دردمناش  : ه شمار آوردب توجه کرده است و او را باید از پیشگامان این حوزهبه کالم زردشتی 

در  ، را چاپ کرد و، یکی از مهمترین متون کالمی زردشتیزارشکندگمانیک وکتاب  م  1947

مسائل زردشتیان در روزگار »را منتشر ساخت.  مزدیسنا ، دانشنامةدینکردم کتاب  1977

 دینکردم است و کتاب  1976 سال در نامة ویلهلم آیلرسوی در جشن ، عنوان مقالة«اسالمی

 . دیگر(Hastings, 1997: 168, 171; Tafazzoli, 1974: xviii-xxiii)ر یافت م انتشا 1962 او درسوم 

 م در یادنامة 1964 است که در سال« معتزله و کالم زردشتی»اثر پراهمیت دومناش مقالة 

 رسالة ای دربارةمقاله سیامک ادهمی نیز .(de Menasce, 1974)ردید کور منتشر گابراهیم مد
 «درباره زرتشتیان و معتزله»ی دیگر در یادنامة احمد تفضلی با عنوان او مقالهعلمای اسالم 

های تبارشناسی انگاره»ای با عنوان مقاله)رک. منابع(.  نوشته که به فارسی هم ترجمه شده است

علی رمضان دماوندی، نیز اخیراً منتشر شده  ناصر گذشته و ، نوشتة«اعتزالی در متون زرتشتی

ثیر میراث زردشتی بر کالم گونه که از نامشان پیداست، به تأآن ها،است. اغلب این نوشته

شود بررسی و معرفی یکی از اند. اما آنچه در این گفتار بدان پرداخته میاسالمی پرداخته
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ای گویا از تداوم سنت کالم انفعالی و تدافعی خر زردشتی است که خود نمونهرساالت متأ

 کالمی زردشتیان است. مان و تأثیر کالم اسالمی بر آثاریان در برابر متکلمین مسلزردشت

 دین مسئله و رسالة رانیا یکتابخانة ملمحفوظ در / ف، 724دستنویس .4

 یااست: نسخه رانیا ی/ ف، کتابخانة مل614نسخة  یبرا یعنواناز زند  یزردشت و قسمت خیتار

است. بخش  یخیرتاریتفاوت و غعنوان، دو رسالة م نیا رغمیدر پنجاه صفحه که عل خ،یتاریب

ظهور زردشت و  چگونگیدربارة  هاییپرسشاست که با  های کالمیپرسش و پاسخ رساله کمی

)ص  کندیم انیرا ب ینیو مسائل مختلف د شودیگشتاسب آغاز م یواو از س یغمبریپ رشیپذ

 هیبه آ هیة آهمراه با ترجم یفارس یبه الفبا شتی ، هرمزد72ـ17 یها. بخش دوم، برگ(11ـ1

بخش دوم و برخی متون از این دست برای  .(629 :1279/1، درایتی؛ 119: 1279، )انوارآن است 

خر زردشتی از کالم مقدس اهمیت فراوان دارد و ما آن های سنت متأها و دریافتبررسی ترجمه

  کنیم.را به فرصتی دیگر واگذار می

پرسش و پاسخ کالمی است که  یکم یا رسالة بخش آنچه در این گفتار موضوع بحث ماست     

نام ایزد بخشایندة بخشایشگر مهربان، عرضه ه ب»آن به شرح زیر است. آغاز متن:  محتوای

داشت اینکه چون سی سال بر پادشاهی گشتاسب گذشت، پیغمبری پدید آمد زراتشت نام که 

فقیر و مساکین  اید روزه گرفت وسالی پنج روز ب هر»؛ انجام متن: ...« عرب او را ابراهیم خوانند

و روشن  ه طور کاملها بشگفتنی است در متن موجود، برخی پرس «را دستگیری نمود.

 ها راه یافت.  توان بدانها و نیز موضوع پاسخ میآغاز پاسخ ، ولی از اشارةاندنیامده

نام کتاب و  نم پیامبر، زمان و رسالت او، همچنینا بر پاسخ آن، دربارة پرسش نخست، بنا

 ست. ا معجزات پیامبر

و پرستش به چه کسی باید نماز، وقت نماز، قبله، چگونگی وضو ساختن  پرسش دوم دربارة

اند. در طور جداگانه با اشاره به پرسش شرح شدهه )هریک از این موضوعات بکردن است 

 حقیقت این پرسش خود چهار پرسش است(.

 های زردشتی است.پیرها و زیارتگاه پرسش سوم دربارة

 جانداران حالل و حرام گوشت است. پرسش چهارم دربارة

 توان کرد.پرسش پنجم دربارة اینکه با چه کسانی وصلت می

 .توان طالق داددر چه شرایطی زن را می پرسش ششم

 پرسش هفتم، خیرات چگونه است؟

 پرسش هشتم، مال حرام کدام است و مال حالل کدام است؟

 ث را چگونه تقسیم باید نمود؟پرسش نهم، میرا

 پرسش دهم، میت را به چه طریق باید کفن و دفن نمود؟

 پرسش یازدهم، قربانی را به چه طریق باید نمود؟
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 پرسش دوازدهم، غسل چگونه است؟

 پرسش سیزدهم، خرید و فروش چگونه باید؟

 پرسش چهاردهم، مجازات قاتل چیست؟

 ات آن چیست؟است و مجاز پرسش پانزدهم، دزدی چگونه

 کردن و زناکار را چه باید کرد؟ پرسش شانزدهم، زنا

 کار چیست؟پرسش هفدهم، حکم لواط

 پرسش هیجدهم، عقد و نکاح چگونه است؟

 پرسش نوزدهم، قسم دادن چگونه است؟

 شود، احکام آن چیست؟ پرسش بیستم، زن که حایض می

 )ستردن مو با دارو( یا اصالح مو است.  نوره کشیدن پرسش بیست و یکم دربارة

 زردشتیان است.  پرسش بیست و دوم دربارة روزة

اقل عرف معمول ای که مغایرتی با قوانین اسالم و یا الها به صورت کوتاه، روشن و به گونهپاسخ

 شده از دیانت زردشتیها، تصویر ترسیمبر پاسخ بنا اند.تهیه و تدوین شده جامعه نداشته باشد

)ع(، پیامبر و  توان بازسازی کرد: اشو زردشت همان ابراهیممولفان را چنین می روزگار مؤلف یا

 ده و به یاریخداوند برای راهنمایی و رستگاری مردم است. او به اذن خدا معجزه کر فرستادة

معجزه خلق را به حق دعوت کرده است. صاحب کتاب است و کتاب او زند است که صحف 

روزی پنج بار نماز  گیرند وشود. زردشتیان همانند مسلمانان قبل از نماز وضو میخوانده می

کنند که آسمان و زمین و چرخ و افالک، آنان نور است و خدایی را پرستش می خوانند. قبلةمی

طیور و چرنده و پرنده را  و وحش و کرسی و بهشت و دوزخ و انس و جن ولوح و قلم، عرش 

زردشت  زیاتگاهشان سرو کشمر است که معجزةن جاماسب حکیم است. شاآفریده است. پیر

 ور و آهو و گوسفند کوهی و گاومیش و از طیوربوده است. گوشت گوسفند، گاو و اشتر و گ

از نظر آنان وصلت فقط با  دانند.کبوتر، گنجشک، فاخته، کبک و مرغ خانگی را حالل می

طالق داد: اول بیگانه جایز است. زن را در سه شرط باید  زاده وزاده، عمه عموزاده، خالوزاده، خاله

زنا کند، دوم حایض بودن را پنهان دارد، سوم جادوگری کند. در گاهنبارها تن به حرامی دهد و 

 از راه درستی و راستی تحصیل شود نمایند. مالی که با کار وکنند و مال وقف میخیرات می

شمارند. از ارث حرام می ه دست آیدغ و ناحق و زور بگویند و مالی که به درومال حالل می

اوالد دهند. اگر مرد بیدو سهم و به دختر یک سهم می ،متوفی به زن پارسا دو سهم به پسر

کنند. در روز مهر ایزد یا مهرگان گوسفندی ذبح و گوشت آن را بود، مال او را وقف خیرات می

کنند. در خرید و شویند و غسل میاک خود را میکنند. آنان با آب پمیان مساکین تقسیم می

قتل است. دزد دانند. قاتل عمد واجبفروش مبنا قول و قرار است و انکار اقرار و قول را حرام می

ید ق کردن باید. زناکار به عنف را بارا بار اول نصحیت و رد مال، بار دوم تنبیه و بار سوم نسَ
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ست. دختر را با رضایت پدر و ا دو کشتن واجب ن را هرکاراکشت، مگر شوهر زن ببخشد. لواط

مادر خواستگاری و در حضور مردم عقد و عروسی برگزار کردن. منکر و متهم را باید نصیحت 

کرد و سه روز مهلت داد و اگر اقرار و اعتراف نکرد، در حضور جمع به کتاب زند، نان و آتش 

ی دست نزند تا پایان دوره غسل کند و رخت ای بشیند و به چیزقسم داد. زن حایض در گوشه

 باید شود اصالح موقدر جو بلند شود، نماز ندارد و در سر آب روان نمیه عوض کند. مویی که ب

 کرد. هرسال باید پنج روز روزه گرفت.

لفان ؤلف یا مؤونه و کی و کجا پدید آمده است؟ مچگ ساله چیست واین رسبب تألیف  اما     

وجود دارد که پاسخ  دین مسئلهکسانند؟ در سنت زردشتی رساله دیگری بنام آن چه کسی یا 

در  ی، در مجموعة مانکج277به شمارة  رساله از آن ی ناقصانسخه دهد.ها را میاین پرسش

 یزدگردی 1217به سال  رساله نیا .(71: 1977، ی)غرو شودیم یکتابخانة کاما نگهدار

 است هدیبه چاپ رس یدر بمبئ راندازیفرزند ت یذرمم، به کوشش سروش آ1949/یمیقد

 پندنامةآبادی آن را به پیوست اردشیر خاضع بنشاهی اله ش 1216 و در (162: 1977، ینوشاه)
ال سئله، سؤکتاب دین م. عنوان رساله ه استکرد ، در بمبئی منتشر177 -122، ص  مالفیروز

و همین عنوان تا حدودی موضوع  است،ولی  میرزا با دستور کیخسرو  و جواب شاهزاده محمد

 پس از حمد یزدان و نعت وخشور زراتشت اسفنتمان ،منظوم سازد. در این رسالةرا روشن می

نامش  گوید کهپردازد و می، ناظم به معرفی خود می(141-124: 1216، )خدابخش جاماسب

به یزد مهاجرت  ویه، از زردشتیان اصفهان که پس از صفاست خدابخش پور جاماسب پور نوش

امروزی در جنوب غربی یزد( به کشاورزی مشغول است. او از  )مبارکة مبارک کرده و در قریة

 کند که در یورش و آشوب افشارها به غارت رفته و نابود شده استداشتن دفتری گرانبها یاد می

اله اشاره کرده اما این دفتر چه بوده است؟ چنان که در گفتار پایانی این رس .(144-141)همان، 

 1126اریخ روز مهر از ماه دی سال موجود برای دومین بار در ت دین مسئلةاست، رسالة منظومِ 

شده در آشوب افشارها سروده ق به مدد حافظة شاعر به جبران دفتر مفقود 1172/ یزدگردی

 محمد ییروزگار فرمانروا رد رساله آمده است، چنانکه در مقدمة .(177-172)همان،  شده است

به  انی، زردشت(21: 1246/4، بامدادرک. ) ق 1142ـ1127 یها حدود سالدر  زد،یدر  رزایم یول

 نیدربارة اساس د ییهاشاهزادة قاجار پرسش یانیمتهم شدند و سرانجام با پادرم یندییکفر و ب

موبد  (1) .آنان اثبات شد و از اتهام مبرا شدند ینید تیحقان وه،یش نیشد و به ا دهیاز آنان پرس

 ،پدر خدابخش جاماسب ربدیپور دستور خدابخش و ه خسرویپور موبد فرود، دستور ک شخدابخ

؛ 146-144: 1216، خدابخش جاماسب)ند اهها را پاسخ دادند که پرسشاهبود یکسان ،ناظم رساله

 نیدوو ت میبه تنظ یمهم سبب شد تا جامعة زردشت دادیرو نی. ا(479ـ477، 226: 1272 ،شهمردان

پسر  ابخشخد ربدیه ،رو نیبپردازد و آنها را ماندگار سازد. از ا ادشدهی یهاپرسش و پاسخ

ها و منظوم کردن آنها پرداخت به اشاره و خواست پدر به تدوین پرسش و پاسخجاماسب  ربدیه
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و رفت افشارها از میان  ، اما این همان دفتری بود که در هجومو آنها را در دفتری فراهم آورد

 ،یتعال یبار شیمطالب است: ستا نیدربردارندة ابه نظم درآمد و  یزدگردی 1126دوباره در 

آشکار ساختن نام و نشان و مکان  روان، گفتار درزراتشت سفنتمان انوشه ،زدانی نعت وخشورِ

نمودن  قیتحق ةسبب نظم کتاب، گفتار در باب مسألحال ناظم و  تیفناظم، گفتار در کی

و آوردن مسائل  خسرویآمدن فرستاده نزد ک ران،موبد ای از موبدان رزایم یول دشاهزاده محم

 نید ة. پرسش نمودن شهزاده موبدان را دربار1: باب ریز یشهزاده و جواب خواستن در بابها

. در 7. در باب عبادت، 7. در باب قبله، 4 ،یپرست. در باب حق2ختن، ا. در باب وضو س1 غمبر،یپ

. در باب 9. در باب طهارت گرفتن و پاسخ آن، 7 ن،یب مصلحت ری. در باب پ6ن، باب روزه گرفت

. در باب 11نمودن و پاسخ آن،  وندی. در باب وصلت کردن و پ12غسل جنابت و پاسخ آن، 

، خدابخش جاماسب). در باب ارواح که پنجة وه باشد و پاسخ آن 11بستن و پاسخ آن،  یکشت

 .(164ـ162: 1977، ینوشاه؛ 171-171: 1216

 خیتارنام  ریز ران،یا یف، کتابخانة مل/614نسخة  د،یآیبرم هافیتوص نیکه از ا گونه  آن     
 یول به محمد انیزردشت یرسم ةنامبدان اشاره شد، پاسخ ترشیکه پ، از زند یزرتشت و قسمت

نتقل گردیده های کتابخانة سلطنتی به کتابخانة ملی فعلی مکتابدر شمار  که بعدها سترزایم

آن متن  ، صورت دیگرنظم درآورده استبه  مسئله نیدنام  ریخدابخش جاماسب ز و آنچه است،

البته از آنجا که کند. محتوای هر دو متن این واقعیت را ثابت می .در نزد زردشتیان یزد است

ر ناظم از مرگ پد تر، حتی پسای پسینمتن زردشتیان یک بار از میان رفته و سپس در دوره

که خود یکی از پدیدآورندگان بوده است، فراهم و منظوم شده طبیعی است که دو متن طباق 

نعل به نعل نداشته باشند. همچنین، به ضرورت شعر و تخیالت شاعران متن همواره دستخوش 

خوبی روشن است. به عنوان مثال دربارة خرید . با این همه، همانندی محتوای بهشودتغییر می

پرسش اینکه خرید و فروش چگونه باید؟ پاسخ » مده است:ملی آ وش در نسخة کتابخانةو فر

(. 9-7 )ص« اگرچه اقرار انکار کند، حرام است.اینکه در خرید و فروش آنچه اقرار و قول باشد. 

سوال نوزدهم در عهد و »خدابخش جاماسب چنین سروده است:  منظوم مسئلة دیندر رسالة 

قرار / نباید هیچ سان اقرار پاسخ آنکه چون کردیم اه ب ه قول و لفظ و ایمان //ب اقرار وه پیمان/ ب

/  بر دیوان بود تا روز محشر فرازد /// روانش در جهنم می اگر اقرار کس انکار سازد انکار //

، در با وجود این تشابهات .(176: 1216، خدابخش جاماسب)« چنین فرموده در دین پاک داور.

ساختار متن را تغییر  است، یش، ناظم بیست و یک پرسش و پاسخ را به سی رساندهآخرین ویرا

 اواخر متن به اوایل آن آورده است، و مطالبی بدان مربوط به روزه را ازداده است و مطالب 

شتی، خواب نیست، از جمله مطالبی در باب کُاند دادهبه شاهزاده افزوده که در دستنویسی که 

ت به دو پاسخ متفاو وه. همچنین است دادن باب ارواح در پنجة دنیا و در دیدن، چهار ستون

سهم زن دو و  اندداده به شاهزاده ای کهیک پرسش واحد در مطالب مربوط به ارث: در رساله
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( و در متن منظوم آمده است که میان فرزندان 6 )ص سهم پسر دو و سهم دختر یکی است

: 1216، خدابخش جاماسب) بردو زن یک سهم ارث می ،سهم یک دو پسر و دختر فرقی نیست، هر

177.) 

 در رساالت زردشتیان های کالم تدافعی و انفعالیویژگی. 8

رویدادی  دی واحد هستند،به هر روی، آنچه پیداست، هر دو متن دو روایت یا دو سند از رویدا

ار شده است و به سنتی که بارها به تناسب فراز و فرودهای تاریخی ایران پس از اسالم تکر

پایدار و جاری تبدیل شده است. سنتی که در آن جامعه زردشتی نه پرسشگر که پاسخگو است 

به دفاع از شده، های کالمی مطرحها و پرسشت تا با تبیین خود متناسب با جدلو بر آن اس

 :د بررسیخر مورهای متأبر متن خویش بپردازد. بنا

 گیرد.ال قرار میاکثریت مورد شک و سؤ سوی جامعة الف. جامعة دینی زردشتی از

توحید، نبوت، معاد و شریعت  های بنیادینی دربارةاسالمی پرسش ولیان جامعةعلما و متب. 

نبوت و شریعت  ها دربارةهای مورد بررسی اغلب پرسشکنند که در متنزردشتی طرح می

 زردشتی است.

دهد و به توصیف و ها پاسخ میچارچوب پرسشو در  است دفاع ج. جامعة زردشتی در مقام

 پردازد.خود میتوجیه 

 دهند.ها را موبدان بزرگ با مشورت فرهیختگان قوم پاسخ میپاسخد. 

ی دینی پرسشگران اطالع کافی از اسالم و باورها که جامعة موبداندهد ها نشان میپاسخه. 

د. در این متن، انکردهرا تهیه می هاکمک مفاهیم و اصطالحات آنان پاسخو به  اندداشته

مفاهیمی چون معجزه، کتاب، صحف، وضو، قبله، عرش، کرسی، عقد و نکاح، حالل و حرام، اقرار 

 و قول، قتل، زنا، لواط و غیره نشان از این آگاهی است.

یعنی زند و صحف، معتقد به  ،ابراهیم، اهل کتاب ها زردشتیان پیرو نبی، یعنیدر پاسخو. 

در شریعت نیز اعمال و رفتارشان به  شوند وبه اذن خداوند، معتقد به آخرت معرفی می معجزه

 شان مغایرتی با عرف و شریعت حاکم ندارد.نی الهی دینسبب مبا

یت پرسشگران پدید آمده است، لزوماً چون به هدف پاسخگویی و جلب رضا ،دین ز. این تلقی از

و از روی  با تساهل همراه تنها تصویری کهبل د،عمومی اهل دین به شمار آی دریافت نباید

 که به فراخور زمانه ترسیم شده است. ناچاری است و پررنگ ساختن مشترکات

 نتیجه  .6

الف. با آمدن اسالم و در اقلیت قرار گرفتن زردشتیان، کالم زردشتی از کالمی پرسشگر به 

 کالمی پاسخگو و تدافعی تبدیل شد.

کارآمدی برخوردار بودند و  قه و میراث کالمی غنی و دستگاه کالمیب. اگرچه زردشتیان از ساب

های کالم اسالمی ها و جدلردند، اما پرسشوارد اسالم کایرانیان از مفاهیم کالمی را  بعضی
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ر اسالمی داشته است. این میراث فکری زردشتی در روزگا نقش مهمی در شکل تازه دادن به

 توان دنبال کرد و به سنتی پایدار در این زمینه قائل بود. خر مینقش و تأثیر را تا متون متأ

ه یا رویدادی دو روایت از یک واقع دین مسئلهمنظوم  ج. دو دستنویس کتابخانة ملی و رسالة

است که  انیزردشت یتدافعکالم  نوعی هر دو بیانگر کالمی در اوایل دورة قاجار هستند؛

 کنند که یمعرف یاونهرا به گ یزردشت نید کوشندیمدر ضمن رساالت خود  آنها دآوردگانیپد

 ندارد. و عرف جاری در جامعه  با اسالم  چندانی تفاوت در کلیت

 هاپی نوشت

 کالم بر زردشتی عقاید تأثیر بر اغلب و اندکند دیگران و ادهمی سیامک دُمناش، مانند محققانی هایپژوهش. 1
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