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  سيناي همدان  عضو هيئت علمي دانشگاه بوعلي واستاديار

  

  

اند به دو بخش متون  هاي پهلوي را كه پارسيان هند از ديرباز حفظ كرده نوشته شايد بتوان دست

تر از جمله تاريخي،  رعي خود به چند بخش ف، بخش غيرديني.ديني و متون غيرديني تقسيم كرد

ه متون ديني را، كه از اهميتي تر آن است ك شايسته.  تفنني و حقوقي منقسم است،اخالقي، تعليمي

 تفكر ة شالود، علت نيز آن است كه متون ديني. مورد بررسي قرار دهيم،چندان برخوردار استدو

توان آنها را  دهد كه مي كيل ميشناختي را تش شناختي و انسان طور قيامت اي و همين اسطوره -ديني

مزداپرست بايد  هاي عملي را نيز كه فرد هاي نظري جاي داد و ديگر آنكه اين متون مقوله در مقوله

  .كه از آن جمله است عبادات و تطهيرات: گيرد ميدربربه انجام آنها همت گمارد، 

 /قرن سوم هجري(ليف اين متون أهاي خطي پهلوي موجود با زمان ت تاريخ كتابت نسخه  

 اي از دينكرد ترين انجامه دال بر استنساخ، نسخه يقديم.  فاصله زيادي داردنسبتاً) نهم ميالدي

 كه خود k43 ةاستنتاخ شده و آن انجامه در نسخ) م١٠٢٠برابر با ( يزگردي ٣٦٩است كه در سال 

اي موجود از قرن ه هترين نسخ يقديم.  نقل گرديده است عيناً،در قرن شانزدهم به كتابت درآمده

از قرن چهاردهم ميالدي به بعد . ستا  چهاردهم ميالدي و بيشتر آنها در كرمان استنساخ گرديده



 

  

  شناسي آثار ايراني شناسي و نسخه كتاب132

   ميالدي استنساخ شده١٩ و ١٨ها در قرون  ها در هند رواج داشته، اما بيشتر نسخه استنساخ نسخه

  .شود يي ديده ميها هاي ايراني و هندي از نظر قلم تفاوت  نگارش نسخهةدر شيو. ستا

 زند«يا » بندهش«شناسي  ترين مطالب كيهان حاوي عمده، از جمله آثار به يادگار مانده و مهم  

اين نام را در برابر . شود  خوانده مي»بندهش ايراني« يا »بندهش بزرگ«نام  هكه ب:  است»آگاهي

ي از وجود  ديگر، پس از آگاهعبارت به .اند بندهش كوچك يا بندهش هندي به آن داده

 بندهش را، بندهش كوچك نام ةهاي كامل بندهش، كه همه در ايران نوشته شده گزيد نسخه

اين .  مانده استجاي به DH و TD1، TD2 هاي از بندهش بزرگ سه دستنويس به نشانه. اند نهاده

تهمورس دينشاه جي «نام  ه ب٢ و ١ ة شمارTDهاي  دستنويس. ها يادآور صاحبان آنهاست نشانه

از . خوانده شده است) مالالع شمس (»دستور هوشنگ جي جاماسپ جي«نام   بهDH و »لسارياكان

 و با پيشگفتاري از »هيربد تهمورس دينشاه جي انكلساريا« به كوشش TD2 ةاين سه، تنها نسخ

دستنويس .  در شهر بمبئي به چاپ رسيد١٩٠٨ به سال »بهرام گور تهمورس انكلساريا«پسرش 

TD2 بهرام گور كه چنانيكصد و بيست و دو برگ نخستين آن نوشته شده،   بر»بندهش« را، كه 

 تهمورس  هيربد براي»دستور تيرانداز «نويسد يشگفتار خويش بر آن ميپ، در ياتهمورس انكلسار

آيد   از پيشگفتار بهرام گور برميكه چنان. از يزد به بمبئي برده است) بهرام گور پدر( دينشاه،

يعني (است، يكصد سال پيش » گوپت شاه رستم بندار« كه به خط TD1ر يعني دستنويس ديگ

)  استTD2 ة كه تاريخ چاپ و نوشتن پيشگفتار نسخ١٩٠٨سي و هشت سال پيش از سال 

 كه چنان.  براي هيربد تهمورس دينشاه از يزد به بمبئي آورد»موبد خدابخش فرودآبادان«شادروان 

ترين دستنويس موجود بندهش است و   كهنTD1شود  وم مي دو دستنويس ديگر معلةاز مقايس

  .م يزدگردي نوشته شده است٩٠٠شايد بتوان گفت كه در حدود سال 

 است، كه تاريخ دقيق نوشتن آن روشن »روايت پهلوي« دين، ةاز ديگر متون پهلوي در حوز  

شك پس از اسالم  توان حدس زد كه زمان تحرير آن بي بنا به مطالب ياد شده در كتاب مي. نيست

 ةاي نيست تا بتوان محدود هاي پهلوي ديگر اشاره ها و نوشته در متن كتاب به رساله. بوده است

  .تري را براي نگارش پيشنهاد كرد تاريخي دقيق
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 امور ديني ة از پارسيان هند كه از سوي موبدان هندي براي پرسش و پاسخ دربار»كاماآسا«  

 را برد كه پس از مرگش »روايتي«بازگشت به هند با خود   بود، درهنزد موبدان ايراني فرستاده شد

. چهارم روايت پهلوي را به فارسي برگردانيده است آسا در اين روايت نزديك به سه. دشناخته ش

 كه بخشي از روايت آسا را »صد در بندهش« سي و چهارم تاچهارم  براي مثال درهاي بيست و

ت و چهارم روايت پهلوي است، و از آنجا كه آسا كتاب خود را دهد، برابر فصول بيس تشكيل مي

م از ايران به هند برده است، پس تاريخ نگارش روايت ١٥٢٧ يزدگردي برابر با ٨٩٦در سال 

ها همراه متن دادستان ديني  روايت پهلوي كه در دستنويس. پهلوي بايد پيش از اين تاريخ باشد

توسط دابار با استفاده از چهار دستنويس در بمبئي به چاپ  ١٩١٣، به تنهايي در سال  آمده است

ها را در زيرنويس كتاب  ييجا جابه و ها ها، افتادگي، افزوني  دابار موارد اختالف دستنويس.رسيد

  .هاي كتاب، آن را به شصت و پنج فصل تقسيم كرده است آورده و با در نظر گرفتن موضوع

 »شايست نشايست«مل احكام عملي زرشتيان است، متن يا دستنويس ديگر كه ديني و شا  

رسد كه  نظر مي به. گان كتاب شناخته نيستتر، نويسند است، كه نام نويسنده يا به عبارت دقيق

منظور ( K از دو دستنويس كهن خود دارند، اصوالً هايي كه متن شايست نشايست را در دستنويس

 سك از هند ١٨٢٠ را به سال Kدستنويس . ندا  رونويس شدهM و ) از هند رفته به كپنهاكةنسخ

نوشت در جاهاي مختلف آمده  اين دستنويس بسيار فرسوده است و در آن سه پايان. به اروپا برد

نام كاتب آن معلوم نيست، اما دستنويسي كه .  يزدگردي را دارد٧٢٠  و٧٠٠، ٦٩٠است كه تاريخ 

زنند كه  حدس مي.  است»مهرآبان كيخسرو«بدزاده  هيرنام بهگردد  ها به آن باز مي نوشته اين پايان

 و چند سال قبل از سال )م١٣٥١ /ق٧٣٠( يزدگردي ٧٢٠تاريخ كتابت آن نبايد خيلي پس از سال 

 ملي ة در كتابخانM59 ة كه اينك با شمارMدستنويس . باشد) م١٣٧٩/ ق٧٧٦( يزدگردي ٧٦٦

اين دستنويس .  به اروپا رسيد ميالدي توسط هوك از هندوستان١٨٦٦مونيخ است، در سال 

دگري به خط استاد پشوتن رام كام دين شهريار ز ي٧٦٦دهد به سال  نوشتي دارد كه نشان مي پايان

نريوسنگ شهمرد شهريار بهرام موبد هرمزديار مرزبان جهشيار از شهر بروج از روي دستنويسي 

ارش درآمده، بازنويسي شده  پارسي به نگ٦١٨سال  كه از آن رستم مهرآبان جهشيار بوده و در
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هاي ايراني در  هاي پهلوي و پژوهش  دستنويسة در گنجين٤٨ ة با شمارK20اين متن . است

  .دسترس است

 »جم جوان« فرزند »زادسپرم« ة است كه نوشت»هاي زادسپرم گزيده«از ديگر متون ديني،   

 شاپوران رد پارس و كرمان، »جم جوان« فرزند ، هيربد نيمروز»زادسپرم«باشد، كوتاه سخن آنكه  مي

  . است شدهدر اواسط قرن سوم هجري زاده

رسد،  موبد شاپور دوم ساساني مي   موبدان،»ندانپآذرباد ماراس«نژاد او با چند واسطه به   

آورند اما   نامدراين هر دو برا. گيرد  پس از مرگ پدر جاي او را مي،منوچهر برادر بزرگ زادسپرم

هاي  بند به گفته منوچهر موبدي سنتي و پاي. با يكديگر اختالف دارنددر انديشه و دريافت 

پذيرد و در  گذشتگان است، اما زادسپرم نوآوري است كه بسياري از پندارهاي پيشينيان را نمي

 هند كه بر روي اين متن كار فراوان ةاز جمله پارسيان فرهيخت. هاي خود دلير است ميان انديشه

او براساس چند دستنويس كه در دست . بود) ١٩٦٤( شاد بهرام گور تهمورس انكلساريا روان كرد،

 چند بند از فصل سي و پنجم، جز به كتاب را ةداشت متني انتقادي و تصحيح شده تهيه كرده و هم

 مطالب كتاب و زندگي ةاي سودمند و مفصل در زمين به زبان انگليسي ترجمه كرده و مقدمه

 ةاين كار در حقيقت پاي.  همه را در كنار هم در يك جلد به چاپ رسانيده استزادسپرم نوشته و

  .اي زادسپرم است گزيدهة هاي بعدي در زمين  پژوهشةهم

هاي پهلوي برخوردار  نوشته  دستة گنجينةاز ديگر متون ديني كه از اهميت وافري در حوز  

المعارف ةريگيرد و دا ميدربرا  كتاب دينكرت است كه نيمي از كتاب سوم تا كتاب نهم ر،است

، دستنويس »K-٣« دستنويس با عالئم دستنويس ةاز اين اثر سه نسخ. آيد ني به حساب مييسمزد

. هاي پهلوي جاي گرفته است نوشته  دستة در مجموع»ج -٥« و دستنويس »الف ١٠-د«

 كه در روز  كه پهلوي و فارسي است، روشنگر اين است»الف ١٠-دستنويس د«نويس كتاب  پايان

جي مهرجي رانا به پايان رسانده و  ي سهرابجخرداد ماه دي دادار، اين دستنويس را دستور ايرج 

 دستور رستم، پسر پسررا از روي دستنويس ديگري نوشته است كه از آن دستور كيقباد،  آن

دستور نوشيروان و به خط پدرش دستور رستم پسر دستور نوشيروان پسر دستور سهراب پسر 
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بوده، ) مهرجي رانا(دستور رستم پسر دستور مانك پسر دستور مهرنوش پسر دستور كيقباد ماهيار 

  .از نوشتن آن فراغت يافته است) م١٧٤٢( يزدگردي ١١١١كه در روز فروردين ماه آذر سال 

 متون ديني قرار داد و هم در ميان ةرا در جرگ توان آن  پهلوي كه هم ميةنوشت ديگر دست  

كان هزاردادستان است كه مباحث حقوقي مطروحه در عصر تي به تعبيري غيرديني، ماحقوقي يا

  .شمرد ساسانيان را يك بر يك برمي

رسد، يعني آنگاه كه خط و زبان پهلوي به  نگارش اين كتاب به قرن دهم ميالدي مي  

اين . بوده باشد هاي بسيار همراه تواند با دشواري  كتابت اين اثر ميدرنتيجهفراموشي سپرده شده، 

نويس  پايان:  وارد شده استD39 هاي پهلوي در ايران با عالمت نوشته  دستةمتن در گنجين

نماياند كه اين دستنويس را ايرج جي دستور سهراب جي مهر جي رانا به  فارسي اين متن مي

انجامي آغاز و   بية مالفيروز از روي دستنويس كهنه و فرسودةكاما براي كتابخان. ر. خواهش ك

 موبد تيرانداز اردشير يزدي به دست ةلساريا بوده است و به وسيلكان. د. كه در اختيار هيربد ت

   .وي رسيد، نوشته است

ليف آن را به دو موبد أ كه تاست يتر يدينكرت نيز همانند بندهش شامل مطالب بسيار قديم  

آتور فرنبغ فرخزادان . دهند بت ميفرنبغ فرخزادان، و آتور باد ايميدان نس هاي آتور بزرگ به نام

زيسته است، و هم اوست كه در حضور اين خليفه  مون ميأ عباسي مةموبد پارس در عهد خليف

نام  هاي ب  مناظره كرده و شرح آن به پهلوي در رساله عبداهللانام بهاي  با زردشتي مسلمان شده

 اما تاريخ .ثر اين موبد است دينكرت اةهاي اولي بخش. گجستگ اباليش به يادگار مانده است

وي بايد به احتمال همان موبد ايميدان . ايمبدان چندان روشن نيست حيات موبد دوم يعني آتورباد

به تعبيري ديگر او :  ميالدي درگذشته است٩٣٦در سال ) موبد بزرگ(باشد كه پسرش اسفنديار 

  .ان موبد زادسپرم استعصر  نامش در بندهش برده شده و از همبايد همان موبدي باشد كه

ال ؤ س٩٢متن ديگر دادستان دينيك است كه در آن منوچهر برادر تندرو زادسپرم به بيش از   

 چند دستنويس ةاين كتاب را هيربد تهمورس دينشاه انكلساريا با مقال. گويد مزداپرستان پاسخ مي

ز اين جهان رخت ش و پاسخ اسويراسته و به چاپ رسانده، ولي بدبختانه پس از چاپ چهل پر

هاي  آمد لساريا، خواست كار پدر را به پايان رساند كه پيشكان. ت .پس از او پسرش ب. بربست
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 وارد ٤٠ة هاي پهلوي به شمار نوشته  دستةاين اثر در گنجين. كار بازداشت روزگار او را از اين

فاده قرار هايي كه هيربد تهمورس و پسرش بهرام تهمورس مورد است نوشته دست. شده است

  :اند عبارتند از داده

را از ايران وارد  م آن١٨٦٩فرد هيربد تهمورس، كه وي به سال   ه منحصر بةنوشت دست -١

 ميالدي توسط گوپت شاه رستم بندار كتابت شده ١٥١٠ -١٥٣٠ نوشته در سال  اين دست.ساخت

  .است

 تحويل هيربد تهمورس داد، را را مهربانانه  مرزبان فريدون رستم بندار، كه وي آنةنوشت دست -٢

  .م كتابت كرده است١٥٧١جي پشوتن جي اهل بولسار در سال  دستور جمشيد

 كپنهاك كه توسط وست به هيربد تهمورس تقديم ة متعلق به موز(k35) ايراني ةنوشت دست -٣

  .شد

سب وم دستور جاماسب جي منوچهر جي جاماحكه آنها را مر) j1 ،j2( در هند هنوشت دو دست -٤

  . تحويل دادم١٨٦٩آسا به هيربد تهمورس در سال 

 متعلق به مرحوم دستور هوشنگ جاماسب كه مرحوم دستور (H)هندي ديگر ة نوشت دست -٥

  .جاماسب جي آنرا به هيربد تهمورس تقديم كرد

 فارسي آن توسط هيربد تهمورس از مرحوم ة كه ترجم(Df) هندي ديگر ةنوشت يك دست -٦

رسد كه توسط مرحوم دستور جمشيد جي  نظر مي ه پاتل خريداري شده و بدانجيباي فرامجي

  .پشتوتن جي اهل بولسار كتابت شده باشد

را   آنم١٩١٢خوريم كه دابار در سال  ي منوچهر برميها و باالخره به متن ديني نامگي  

  .ويراست و در بمبئي به چاپ رسانيد
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 دوم، ة، شمار مطالعات ايرانيةمجل، »شناسي در انگلستان هاي ايران ويليام جونز پدر پژوهش سر« رادفر، ابوالقاسم، –
۱۳۸۱.  
  .۱۳۶۶ مطالعات و تحقيقات فرهنگي، ةسسؤ، تهران، مهاي زادسپرم گزيدهراشد محصل، محمدتقي،  -
 آسيايي دانشگاه ةسسؤ، شيراز، مهاي زادسپرم دههاي منوچهر و گزي  نامگ محمود طاووسي، يحيي؛ ماهيار نوابي،–

  .۱۳۵۵ شيراز،
 آسيايي ةسسؤ، شيراز، مدينكرتآسا،  كيخسرو جاماسپ؛ وشي رهفبهرام ي؛  محمود طاووس يحيي؛ماهيار نوابي، -

  .۱۳۵۵دانشگاه شيراز، 
  .۱۳۶۹ مطالعات و تحقيقات فرهنگي، ةسسؤ، تهران، م شايست ناشايست مزداپور، كتايون،–
  .۱۳۶۷ مطالعات و تحقيقات فرهنگي، ةسسؤتهران، م ،روايت پهلويميرفخرايي، مهشيد،  -

- Boyce, Mary, Middle persian literature, Handbuch der Orientalistik, p. 1, 1968. 


