
  هاي نو یافتۀدستنوشته
  ایرانملی  کتابخانۀ شتی در به فارسی زرد

  1حمیدرضا دالوند

  چکیده
دست کم . شتیان به فارسی نو استهلوي، بخش بزرگی از متون دینی زردهاي اوستایی و پافزون بر زبان

. نداهشتیان متون دینی خود را به فارسی نو نقل کردو پنجم هجري به این سو، زردچهارم  هاياز سده
تنها منبع مهم  ولی تولید متون اوستایی و پهلوي است شتیان به فارسی نو بازهرچند ادبیات دینی زرد

 11پیش رو  در مقالۀ. استدر ایران پس از اسالم  دین زردشتیاي شناخت سنت جاري و زنده بر
ملی ایران نگهداري  کتابخانۀ ر که اینک د شده استمعرفی  شتی به فارسی نودستنویس نویافته زرد

در یعنی  ،ه هندي استتدستنوش 6و  دستنویس ایرانی 5 هاي معرفی شده، تعداداز دستنویس. شوندمی
  . اندهندوستان تهیه و کتابت شده

 
  نسخه هاي خطی، شتیزردفارسی شتی،دستنوشته زرد: کلیديواژه

  
  مقدمه - 1

خود  جددینان کارانه و به دور از چشماي محافظهه کوشیده تا به گونهشتی پس از اسالم هموارسنت زرد
خانوادگی  اسناد و مدارك ند وگوهر دین را انتقال داد شتی سینه به سینهبزرگ دستوران زرد. را حفظ کند

 ي روزگارهامحدودیتفراز و فرودها و  ین روا ازثبت و ضبط کردند  ترزمانه کمرا به سبب نامالیمات 
 اغلب آنچه نیز پدید آمده. شتی به فارسی نو پدید آیداي در سنت زردمانع از آن شد تا ادبیات گسترده

البته رفع حاجت نه . است دهمتونی براي رفع حاجت مومنان کیش بهی و بنا به ضرورت نیازهاي آنان بو
هم و هدایت پارسیان سرزمین هند فرا هنماییابراي ر این متون طور عمدهه که ببلایرانی  شتیانبراي زرد

هاي دینی خود را مادریشان راه پیدا کنند و داشته به سرزمین وانستند از سده نهم یزدگرديآمدند که ت
هایش و آیینداد صورت نهایی باورها شتی درون مرزهاي ایران ترجیح میزرد جامعۀ. آمد سازندروز

کار گیرندگانش را تامین کرد و  ه هرچند اهداف ب انهکارمحافظه هانگاین . شفاهی و غیر مکتوب بماند
مرگ دستوران با : هاي زیانباري هم داشتآمدا به روزگار نو رساند ولی پیدین کهن را چراغ خاموش ت
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وجود نداشت، از  پذیرش آناي براي انتقال و هاي پیچیده که هرگز فرد شایستهبسیاري از آیین ،دین
ري و داو ،مکتوب نشدن میراث دین کهن. طوري که امروز جز نامی از آنها برجاي نیسته میان رفت ب

و گاه اي هرچند موجز پس هر نوشته. تی بعد از اسالم دشوار ساخته استشبررسی ما را در باره سنت زرد
  .استهاي پیشین،غنیمتی بزرگ و درخور تامل تکرار نوشتهر معمول باز تولید و طوه پریشان و ب

ملی کشورمان  کتابخانۀچند دستنویس است که در  ، شناخت و شناساندنآید بررسیآنچه در زیر می
 ؛اندي هنديهاویسندست ،ر متونتبیش. ندانویسی نیز نشدهه طور کامل فهرستشود و هنوز بنگهداري می

هندي که به مجموعه نوازي معروف  مجموعۀ. شودایرانی نیز در میانشان دیده میهاي هرچند دستنوشته
س به و سپ ندسلطنتی خریداري شد کتابخانۀ ار توسط حسین نوازي کتابد که  استهایی ویسنشده دست
نقش بسته » مسئول مخزنحسین نوازي «ها مهر بر روي این دستنوشته. ملی انتقال یافتند کتابخانۀ 

ین آثار که به فارسی ا اي ازبه هر روي پاره. ري یافت نشدتو چون این خریداري اطالع بیش چند از. است
بررسی بر مبناي تصاویر  ایناز آنجا که  .آیدمیزیر  ، درتوسط نگارنده بررسی شدندکنون تا و است

  .نداردنس و ابعاد آنها را در بر جنکات فنی و توصیف دقیق  ،ها صورت گرفته استدستنوشته
  
  هاي کتابخانه ملیبررسی دستنویس - 2
 5-25170دستنویس - 2-1

که به هنگام صحافی و مرمت به آغاز آن سه برگ و به انجامش نیز سه برگ  110 ایرانی در دستنویس
 کتاب. پذیرد ب پایان می 107 الف آغاز و در برگ 4 برگ افزوده شده است و متن اصلی از برگ

تا  زدگرديی1162/ مريق1207هاي پدید آمده میان سال ،جاماسب نوشیروان نامه زرتشتدستنوشته 
به تاریخ چهارم ذیحجه یوم تشتر ایزد «نهایی  نسخه  انجامۀ. است زدگرديی1167/قمري1212

نامه  اگرچه همان زرتشت ).ب دستنویس107ص( دهدرا نشان می» 1167امشاسفندآذرماه قدیم
براي آگاهی از ( است زدگرديی 647زرتشت بهرام پژدو در   و افزودة ور کیخسرو رازي با کتابتپ کی کاوس

شتی همچون زرتشت ، از آنجا که این سرایندة زرد).190: 1391دالوند،. هاي این اثر نکدیگر دستنویس
او . هایی بر آن کتاب افزوده است، بهتر است اثرش کتابی مستقل فرض شود بهرام، به روزگار خود افزوده

به اول » دادان از گفته کمترین نوشیروان جاماسب آغاز داستان پیش«ادیان را زیر عنوان تاریخ پیشد
و در شرح حال خود ) ب99ملی ایران، برگ  کتابخانۀ ، 5ـ25170دستنویس ش ( نامه افزوده است زرتشت

  :)ب 107الف و  107برگ : همان( سراید می
  زجاماسب کاووس نوروز دان/ کمین کاتب تازه نوشیروان
  تو یادش نما تا شوي رستگار/ که نوروز از زنده شد یادگار

  سبک کرده شاعر زگفت درست/ تشت چه دیدم که از دفتر زره
  کتابش که بنوشته بد بخردان/ چه نثرش شنیدم من موبدان

  چه اظهار این گفته را داشتم/ ز زند و ز پازند برداشتم
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  ).ب 54برگ : همان( گوید و نیز جاي دیگر می
  که از نثر برخواند، نظمش نمود/ نوشیروان نیز کن تو درودبه 

  به نیکی به معنی کند عزم او/ هر آن کس که بر خواند از نظم او
  ورا جاي بادش بهشت برین/ به نظم و به کاتب کنند آفرین

  :رساالت یا مطالب زیر است این دستنویس در بردارندة
 .ب12الف تا 4، ص»چنگرنگهاچه هنوددر گفتار «: چنگرنگهاچه نامه زیر عنوان -1

بهرام پژدو   زرتشت  سروده. نامه در پیوند است شت و زرتشتاي است که با زردچنگرنگهاچه نامه منظومه
  بیت دیگر اصل داستان است 279بیت آن مقدمه و  345بیت است که  624در بحرهزج و داراي 

نام ه میان زرتشت و یک حکیم هندي باي  موضوع آن شرح مناظره. )177 -2: 1386آموزگار، ( 
شت دار هند است و همزمان با ظهور زرداو که از بزرگان فکري و حکیمان نام. چنگرنگهاچه است

اي براي گشتاسب شاه  نامه. شود شت و دین و دانش و خرد او برآشفته میدزر  زیسته است، از آوازه می
اي برپا شود، اگر شکست خورد به دین پیامبر  اظرهشت منخواهد که میان او و زرد از او می نویسد و می

هایی  کند و پرسش او دو سالی مطالعه می. شت را تنبیه کندر خواهد آمد و اگر نه، گشتاسب زردایران د
اما در آغاز مجلس . نشیند ت میشمناظره با زردآورد و در حضور گشتاسب و جاماسب به  فراهم می

از این رو چنگرنگهاچه . هاي وي در آن است که پاسخ همه پرسش خواند شت نسکی از اوستا را میزرد
 آید شتی در میهیچ گفت و گو به دین زرد ورد و بیآ شود و در برابر زرتشت سرفرود می شگفت زده می

اي به این داستان پرداخته و آن را تحلیل و تفسیر  در مقاله1ماریان موله .)178ـ177، 103ـ102: همان (
 اي با نام چنگرنگهاچه نامه آورده است آموزگار آن را اقتباس و در مقاله و) 320-311: 1952( کرده است

 .)190: 1391دالوند،. هاي این اثر نکبراي آگاهی از دیگر دستنویس؛177-182: 1386 (
الف تا 13با شاه نظام، کشتن شاه نظام بندار را و بخون او گرفتار آمدن، صدر باب بهدینان یزد  -2

 .ب17
در آن روزگار در یزد : که در آن آمده استچنان. همین نوشیروان جاماسب باشداي متأخر گویا از  سروده

دستوران و هیربدانی نامدار بودند از جمله دستور بندار که به دانش مشهور بود و یزد حاکمی داشت 
ه را اند، بیا هم روزي وزیرش بدو گفت به روزگار تو مجوسان بسیار گشته. نام شاه نظامه مسلمان ب

. شتی را جمع کرد و خواست تا میان مرگ و مسلمانی یکی را برگزیننداو همه جماعت زرد. مسلمان کن
حاکم پذیرفت و . آوریم آنها گفتند ما دستورانی دانا و آگاه به دین داریم اگر آنها اسالم آوردند، ما هم می

حاکم به بندار . آنها نپذیرفتند. واست اسالم آورندسه دستور که یکی از آنها دستور بندار بود، گرفت و خ
زنم اگر یافتی  اندازم و با آن هزار خشت می شرطی بست و گفت من انگشتریم را میان انبوهی از گل می

این کار شد و بندار انگشتري را یافت ولی شاه نظام . کنم که به میان کدام خشت است، شما را آزاد می
به  رگ به پسرش گفتاو پیش از م. بندار را با اره چون جمشید به دو نیم کرد. دستور به قتل آنها داد

                                                             
1- Mole, M. 
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. به حاکم هم گفت مرا خواهی کشت ولی چند روز بیشتر نخواهی پایید. خراسان برو وگرنه خواهی مرد
گویند بهرام پسر بندار نرفت و چون مرگ پدر را دید، در . خونم بر دامن توست  نشان آن ریختن سه قطره

جان سپرد و چون بندار را اره کردند، سه قطره از خونش بر دامن شاه نظام افتاد و چهل روز بعد دم 
رشید شهمردان گویا به . ترین وجهی به قتل آورد سپاهی به یزد یورش آورد و حاکم و وزیرش را به سخت

داند و  ی دهاتی میسرای اي دیگر از این داستان دسترسی داشته است و آن را از چامه این نسخه یا نسخه
 ).110ـ102: 1363شهمردان، ( شرح ماجرا را در تطبیق با تواریخ یزد آورده است

  
 .الف بیاض است 47ب، ص46ب تا 17سه امشاسفندان چگونگی ایشان،صو وصف سی  -3

هاي که از پیوست) 192-164:  2، ج1922داراب، ( اي است منظوم درون روایات داراب هرمزدیاررساله
چنانکه در . بهمن اسفندیار بوده است و از سوي حلقه موبدان و دستوران کرمان پدید آمده استروایت 

 مريق921آن رستم سیاوخش در سال  رایندةبادلیان آمده است، س کتابخانۀ 195510.پایان نسخه ش
  :است

  ز پور سیاوخش رستم بود / چنین نظم اندر جهان کم بود 
  بگفتم من این نظم از تو شک/ ز هجرت چو شد نهصد و بیست و یک 

  1)الف 75 .ص( ز امشاسفندان خبردار شو/ برون کن بدین بهی یار شو
او گویا به پایان عمر چنین نظمی را زیر نظر و به درخواست دستور نوشیروان مرزبان کرمانی سروده است 

  :و از روي متن منثوري بوده که وي بدو داده است
  ور به پیشم غم و محنتیمیا/ خدایا به مرگم بده مهلتی

  هم از سایه لطف آن نیکنام/ کنم نظم امشاسفندان تمام 
  به من نثر بر خواند و گفتا بدان/ شنیدم که یکروز نوشیروان

  که نشنید این حرف را هر کسی/ که هست اندرین گفته حرف بسی
  ها چنانکه با من بگفت این سخن/ یکی مرد دانا بد اندر جهان 

  ابر روي هر زند و پازند دید/ به سر بنگریدبدین گفتها سر 
  هانداد است ِسرش بهر بنده/ نداند کسی راز آن جز خدا

  هر آنچت بگویم یکایک بدان/ به من گفت دستور نوشیروان
  ).164: 2، ج 1922داراب،  ( که او دستگیرد به هردو سرا/ زبان را تو بگشا بنام خدا

خویشکاري سی و . شتی استامشاسپندان و ایزدان زردخویشکاري موضوع کتاب در وصف صفات و 
به  128: 1974، 2وست( سه ایزد، از هرمزد خداي تا دهمان ایزد یاور روان درگذشتگان، آورده شده است

                                                             
مانکجی در کتابخانۀ موسسۀ  گنجینۀ  149. کتابخانه مالفیروز و ش 115)678( شو 111)482( .هاي شدر دستنویس - 1

 .متن معرفی شده است هم رستم سیاوخش به عنوان سرایندة خاورشناسی کاما
2- West, E. 
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ملی ایران از آغاز تا  کتابخانۀ  5- 25170 .متن دستنویس ش). 192-164: 2، جلد 1922نقل از داراب، 
وصف سی و  نیز نامه رسالهکرد دیندر متن چاپ سنگی . دارد و افتادگی داردوصف ایزد مانثرسفند را در بر

  .).81: 1391دالوند،. هاي این اثر نک ؛ براي آگاهی از دیگر دستنویس58. ص( سه امشاسفندان آمده است
 

 .الف53ب تا 47نامه، صزرتشت -4
هفتم هجري   پیش از سدة هاي فارسی زردشتی است که زرتشت از کهن سرودهنامه و یا مولود  زرتشت

 شده است و در چاپ روزنبرگ با همۀ کی پسر کیخسرو در بحر متقارب سروده توسط کیکاوس یا کاوس
؛ شهمردان، 101ـ  100 :1386؛ آموزگار، 102، 4ـ3 :1338نامه، زراتشت. نک( بیت دارد 1581اضافات 

کند و  یزدگردي زرتشت بهرام پژدو بازنویسی می 647ین رساله را در آبان ا. ).510ـ  508 :1363
نامه، زراتشت( افزاید ، بدان می»اندر ستایش یزدان و ختم کتاب گوید«بیت با عنوان  47اي در  سروده
وست،  ( کل منظومه زرتشت بهرام است  شود که گمان کنند سرایندة سبب می همین ).100ـ 99: 1338
بیستم میالدي به تدریج روشن شد که   سده 60 ولی در دهۀ )16ـ 6: 1338روزنبرگ، ؛ 122: 1974

براي آگاهی ؛20-9: 1343عفیفی، ( نامه است اصلی زرتشت  پورِکیخسرو سراینده و پدید آورنده کاوسِ کی 
 .)1967، 1رمپیس؛ 189-188: 1391دالوند،. هاي این اثر نکها و چاپاز دستنویس

 .ب107الف تا 107وصف حال خود گوید، صدرباب کاتب  -5
 .چند بیتی است که کاتب یا نوشیروان جاماسب شاعر در وصف خود و زمان کتابت اثر آورده است

 حواشی کتاب -6
بهرام جم،  گشتاسب و نوه دختريِ/ اي در مویه مرگ جوانی به نام اورمزدیار پسر شهریار گشاسسروده

این سروده به . هجري درگذشته است1222سروش ماه بهمن سال گویا از اهالی خرمشاه یزد، که روز
ب تا 102هايو ساکن محله خرمشاه در حاشیه برگخطی خوش توسط کاتب داراب پسر مهربان کیخسر

  .ب نگاشته شده است 8الف تا  4و ادامه آن از برگ ب 107
اکبر ولد الف درخصوص مالکیت علی خان بن علی  20تاریخ دیگر، یکی در صبی دو حاشیۀ

من و ده سیر آرد آمیرزا جوادخان از  6ب مبنی بر طلب  46محمدجعفر کرباسی بر کتاب و دیگري در ص 
شتیان خارج و در میان جامعه ها پیش از دست زردرساند کتاب مدتاین دو حاشیه می. نایب اسمعیل

 .ته استملی آرام گرف کتابخانۀ مسلمان دست به دست می گشته تا این که سرانجام در 
  
  ف/724دستنویس - 2-2

تاریخ  اي بینسخه. ملی ایران است کتابخانۀ ف / 724 .تاریخ زردشت و قسمتی از زند عنوان نسخه ش
بخش یکم رساله، پرسش و . رغم این عنوان، دو رساله متفاوت و غیر تاریخی استکه علی فحهص 50در 
شت و پذیرش پیغمبري او به وسیله گشتاسب آغاز چگونگی ظهور زرد اي دربارةسخی است که با مقدمهپا

                                                             
1 -Rempis. 
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الم این متن در روزگار قاجار نوشته شده است و نوعی ک 1.کندشود و مسائل مختلف دینی را بیان میمی
اي را به گونه دین زردشتیکوشند شتیان است که پدیدآوردگان آن میو عقائد انفعالی و تدافعی زرد

 بخش دوم. شوددر این رساله زرتشت همانا ابراهیم خوانده می. نداردمعرفی کنند که تفاوتی با اسالم 
: 1369انوار، ( به الفباي فارسی همراه با ترجمه آیه به آیه آن به فارسی است "هرمزد یشت«) 50-15ص(

  ).709: 2؛ دنا، ج229
دانیم  یم ولی اي دیگر درباره کتاب و مالکیت و چگونگی پیدایش آن نشده استاگرچه در متن اشاره

- شتیان به کفر و بیزرد مريق1233-1226هاي حدود سال ،در روزگار فرمانروایی محمدولی میرزا در یزد
هایی درباره اساس دین از آنان پرسیده و دینی متهم شدند و سرانجام با پادرمیانی شاهزاده قاجار پرسش

  موبد خدابخش پور موبد فرود، دستور . به این شیوه حقانیت دینی آنان اثبات شد و از اتهام پاك شدند
شهمردان، ( ها را پاسخ دادندکیخسروپور، دستور خدابخش و هیربد جاماسب کسانی بودند که پرسش

- شتی به تنظیم و تدوین پرسش و پاسخشد تا جامعه زردن رویداد مهم سبب ای ).456-459، 307: 1363
از این رو هیربد خدابخش پسر هیربد جاماسب مبارکه آنها را . هاي یاد شده بپردازد و آنها را ماندگار سازد

در  358اي از آن به شبه نظم کشید که نسخه ،زدگرديی1207سال  ،اي به نام دین مسئلهدر رساله
این رساله به سال  ).61: 1986غروي، ( شود میکاما نگاهداري  کتابخانۀمجموعه مانکجی 

بمبئی به چاپ رسید و  به کوشش سروش آذرمی فرزند تیرانداز در یالديم1949/قدیمی زدگرديی1318
روان، گفتار  خشور یزدان زراتشت سفنتمان انوشه ستایش باري تعالی، نعت و: مطالب زیر است در بردارندة

و نشان و مکان ناظم، گفتار در کیفیت حال ناظم و سبب نظم کتاب، گفتار در باب در آشکار ساختن نام 
مسئله تحقیق نمودن شاهزاده محمدولی میرزا از موبدان موبد ایران، آمدن فرستاده نزد کیخسرو و آوردن 

 پرسش نمودن شهزاده موبدان را دربارة دین -1باب : هاي زیرمسئالت شهزاده و جواب خواستن در باب
در  -6در باب عبادت  -5در باب قبله  -4در باب حق پرستی  -3شهزاده در باب وضو خاستن - 2پیغمبر 

در باب غسل  -9در باب طهارت گرفتن و پاسخ آن  -8در باب پیر مصلحت بین  -7باب روزه گرفتن 
پاسخ و  در باب کشتی بستن -11در باب وصلت کردن و پیوند نمودن و پاسخ آن  -10جنابت و پاسخ آن 

  .)274- 273: 1986نوشاهی،  ( وه باشد و پاسخ آن در باب ارواح که پنجۀ -12آن 
شت و ملی ایران زیر نام تاریخ زرد کتابخانۀ ف -724.آید نسخه شآن گونه که از این توصیف برمی

م شتیان به محمد ولی میرزا باشد که بعدها خدابخش جاماسب زیر نانامه رسمی زردقسمتی از زند پاسخ
که هسته اولیه  استدربار قاجار کتابخانه گویا این رساله از میراث . دین مسئله به نظم درآورده است

 این اثر پیوست پندنامه مالفیروز نیز چاپ شده است، یالديم1949غیر از چاپ . ملی شد کتابخانۀ 
  ).459-307،3،458: 1363شهمردان، (
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در روز  )..59: 1391دالوند، .براي آگاهی بیشتر از زندگی داراب پالن نک( داراب پالنسروده ، خالصه دین

اي دیگر از این نامه،رسالهخالصه دین بر خالف فرضیات. است زدگرديی1059خرداد ماه شهریور سال 
معتقد پردازد، اثري است کالمی و باورها و عقاید یک زرتشتی ها و مسائل فقهی میسراینده که به آئین

اگر . در بندهش استدر نثر و صدهایی تقریبی براي صدها و هماننداین دو اثر قرینه. داردرا بیان می
 دردر نثر که البته سخت زیر تاثیر آن است و در حقیقت صورت منظوم دیگري از صدنامه به صدفرضیات

ست با این تفاوت که بار فقهی در بندهش نیشباهت به صددین بی نثر است، همانند شود؛ کتاب خالصۀ
حقیقت . شوداي در آفرینش هستی آغاز میکتاب با دیباچه. در بندهش بسیار اندك استآن نسبت به صد

شت و پدران او، زندگی و سرگذشت داراب سراینده اثر و پدرش کیومرث و پیدایش انسان، احوال زرد
ر، حقیقت اهونور و هر چیز که از برکت اهونور پالن، معنی صدنام حضرت باري تعالی، راز و ارزش اهونو

سفندان با هفت دیو برابر آنها؛ هفت امشا آفریده شده است، شرح بیست و یک نسک اوستا و احوال
مودي، . براي آگاهی بیشتر نک ؛71-47:  1924داراب پالن، ( هاي آن استمهمترین مطالب و سر فصل

1924 :131-132(.  
رود که افتد و به خانه کاوس بهمن میروزي گذرش به بندر سورت می او اهل نوساري بوده است و

با حضور جمشید پسر کاوس و  زدگرديی1059روز خرداد ماه شهریور سال . از نسل موبدان بوده است
 سرایددین را به یاري پدرش می پردازند و از آنجاست که خالصهدیگران به تفسیر و قرائت اوستا می

  .)214-210: همان (
به هر روي خالصه دین بر پایه متون پهلوي به ویژه بندهش استوار است و در بحث پیدایش انسان 

این نکته را .)49: همان ( "بداند هر که را دانشوري هست/ چون این قصه همه در پهلوي هست«: گویدمی
  .کندمحتواي کتاب نیز تایید می

براي آگاهی از این دستنویس ها ( مانده استهاي گوناگونی بر جاي از خالصه دین نیز دستنوشته
آن  ملی را باید یاد کرد که انجامۀ کتابخانۀ  5-18305 .که از آن جمله نسخه ش )64: 1391دالوند،. نک

 :الف چنین آمده است 31در برگ 
روانی دستور داراب بن پالن ساکن  به تصنیف دستور جنت مکانی انوشه دین خالصۀنسخه . تمام شد«

کردار راست شیم نیکدستور کاوس ولد دستور هوهیم اهو مالک این کتاب دستور اویژه منش نوساري،
  .»بنویسانیدخود  مطالعۀ جی مقامش خلدبرین، برايروانی گروثمانی دستور جمشد گفتار دستور انوشه

 .)954: 4دنا،ج. قس (
آغاز و دو برگ بیاض  دو برگ بیاض در. برگ است 34 که داراي دستنویسی هندي و  بدون تاریخ

پایان ب 32الف آغاز و درص3دیگر در پایان گویا به هنگام صحافی بدان افزوده شده است و متن از ص
هاي پایانی با خطی خوش بعدها تحریر و آید که صفحهچنین برمی. خط آن یکدست نیست. یابدمی

  .اندمرمت شده
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جمشید جی «ب نام 93در گوشه باالي صفحه بیاض. آن بیاض است 93برگ که برگ  95دستنویسی در 

رساند که دستنویس هندي آید مالک کتاب است و همین میآمده است که برمی »جاماس جی دستور
صددر صورت دیگر صددر نثر،  .رستمی است بهزاد سرودةصددر بحرطویل اي از  این اثر نسخه. است

بن اسفندیار و دیگري بهزاد یکی رستم : یزدگردي به دست دو نفر 11 است که در آغاز سده بحر طویل
رستمی، ظاهراً هر دو از اهالی خراسان، ولی دومی ساکن کرمان، در بحر رمل مثمن محذوف یا مکفوف 

رستم : شودملی ایران دیده می کتابخانۀ5 -16820. آن گونه که در دستنویس ش. به نظم آمده است
  : اند، سپس او را مار زده و از دنیا رفته استشانزدهم را سرودهاسفندیار تا پایان در 

  هر که بهدین است فکر ایزد کند
  این سخن را بشنود و از رستم باور کند

  شانزده در را که گفته رستم اسفندیار
  بعد از آن مارش گزیده رفته است از این دیار

  :ولی کار نیمه تمامش را بهزاد رستمی ادامه داده است
  نصیب او چنان بودست در ملک جهانپس 

  ).الف 39: ملی ایران کتابخانۀ  5-16820دستنویس ش ( باقیاتش گفته است بهزاد رستم توبدان
آنچه گفتنی است و بهزاد خود بر آن تکیه دارد، نام پدرش رستمی است و گاه به شباهت نام آن با 

اشد و کار ناتمام پدر را تکمیل کرده است ولی شود او نیز فرزند رستم اسفندیار برستم اسفندیار گمان می
گوید، از بستگان رستم اسفندیار است و نیاکانش از قدیم واقعیت این است که بهزاد چنان که خود می

اند و این رستم اسفندیار از بستگان پدر و مادرش بوده است و به همین روزگار در خراسان کدخدا بوده
  :خاطر کارش را تکمیل کرده است

  ها از لطف کردگارگوش کن دیگر سخن
  چون بیرون شد ز گیتی رستم اسفندیار

  بوده بهرام رستمش و ارج خویش و پیوندش همان
  نیز مال فرخ و خسرو ز جمع مردمان

  دیگر آن بهزاد مال رستمی خسرو است
  از نیاکان قدیمی در خراسان سرور است

  چون که خویشی داشت او با رستمی و مادرم
  ).ب 92: همان( ام تا نظم شد این صددرمش کردهسعی و کوش

رستم اسفندیار، مشوقان و حامیان او در تکمیل کتاب خانواده دستور مرزبان کرمانی  افزون بر خانوادة
  :کندهمچنین از دستور بهمرد فریدون یاد می. اندبوده

  دایما دستور بهمرد فریدون جهد کرد
  ).الف 92: همان( مردتا  صددر نظم گردد به اتمام اي نیک 
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و در این کار با دستوران کرمان مشورت کرده و یاري خواسته و دستور فریدون و برادرانش نوشیروان و 
کرمان هستند، وي را  رزبان کرمانی و از سخن سرایان زردشتی حلقۀبهرام که هر سه فرزندان دستور م

گذشته از این . )همان( »گفتند از کتاب زرتشت پندیات خوب« گوید، آنها به اواند، چنان که مییاري کرده
- مال سیاوخش پسر فرامرز، کیخسرو مال سیاوخش و مال بهرام با او در پیوند بودهافراد کسانی چون رستم

  .)ب 92: همان( انداند و دوستی داشته
صد و از حساب ایزدجردي نه«: کندکار خود را آغاز می زدگرديی 973بهزاد رستمی یا رستم گویا در 

  :کندآن را تمام می 1022و در  )همان( »هفتاد و سه
  چون که صددر از شانزده در بگفتم من تمام

  ).الف 94: همان( بود تاریخش هزار وبیست و دو اي نیکنام
 زدگرديی1022آید، این تاریخ نباید تاریخ یزدگردي باشد زیرا اگر سال پایان کتاب را آنچه برمی

ه است ولی اگر آن سال زمان صرف کرد 49حدود  100-17بدانیم، باید گفت بهزاد براي سرایش درهاي 
شود که در این صورت با سال آغاز می زدگرديی981و  ورشیديخ991برابر  بدانیم، مريق1022را 

ام سال تفاوت دارد و هشت سال زمانی منطقی و پذیرفتنی براي انج 8 زدگرديی973سرایش آن یعنی 
/ مريق1045این واقعیت را موضوع وقف کتاب و فروش آن و ارسالش به هندوستان در تاریخ . آن است

  :کندتایید می زدگرديی1005
  یادگاري باشد اندر الکه هندوستان/ چونکه صددر سعی کردند جمله دوستان 

  ک و مالاین کتاب ماند درین دنیا نماند مل/ بود در تاریخ الف و چل و پنج از عرض سال 
  گرچه گستاخی بکردم عیب اگر دارد نپوش/ هجریه باشد حسابش را بدان اي مرد هوش 

  ).ب 94: همان ( کین چنین صددر نوشته شد تا بیابم سود/ از حساب یزدجردي یکهزار و پنج بود 
کتاب را بازنویسی کرده و فروخته و یا به عبارتی دیگر  زدگرديی1005توان گفت او در پس می

هاي گویا در کار نشر اثر موضوع وقف دخالت داشته است و بازماندگان دو جوان به نام. منتشر کرده است
اند، کتاب را از ناظم خریده و به یاد آنها نشر گذشتهجاماسب و بهمن پسران اورمزدیار که در جوانی در

  .)ب-الف 94: همان ( اندکرده
بندي کتاب کنند و ناظم به فصلمطالب صددر بحر طویل به طور منظم از کتاب صددر نثر تبعیت می

بحر طویل کتاب صددر . تر بوده استو محتواي آن نسبت به اثر سلف خود ایرانشاه بن ملکشاه وفادار
بار دوم به همت دستور و  یالديم1844یکبار در : گجراتی چاپ شده است دوبار در بمبئی با ترجمۀ

، xxxivجلد : 1885؛ وست، vi ،3-4: 1909، 1راباد ( م1881آسا در جی جاماسپجی منوچهرجاماسپ
: 1391دالوند،. براي آگاهی از آنها نک( اندهاي دیگري نیز ثبت شدهدر بحر طویل دستنویساز صد.)225
57(.  
  

                                                             
1- Dhabhar, B. 
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در آغاز و انجام نسخه نقش مهر دایره شکلی . به مهر حسین نوازياي هندي از مجموعه ممهور نسخه

دستوران دستور وخشوران وخشور جمشید بن دستور برزو بن کاوس سنه «شود که عبارت دیده می
 کتاب. ی و مالک کتاب بوده استتدوینگر نهایاین شخص ظاهراً . درون آن جاي یافته است »1215

رساالت  چنان که از انجامۀ. واده بوده استدینی مورد استفاده در این خاناي از رساالت و متون مجموعه
آید، دستورکاوس پسر دستور نیکا پسر دستور جمشید پدر بزرگ جمشید برزو آنها را در میاین مجموعه بر

جمشید نوه  1215سال بعد در    65یزدگردي تهیه کرده و امضاء نموده است و  1150تا  1143هاي سال
ن رساالت را بدین صورت کنار هم جمع و صحافی کرده باشد و نقش مهر مانند باال را در آغاز و یا او ای

 134تا  4هاي متن اصلی میان برگ. برگ است 134کل مجموعه . پایان هر رساله نقاشی کرده است
  :قرار دارد و در بردارنده رسائل و مطالب زیر است

هاي آغازین همراه با متن پازند ب، این ترجمه که در صفحه43 - ب4هاي مینوي خرد، برگ ترجمه -1
 . ي در سورت است1150است، کتابت بهدین رستم ولد بهرام سنجانه در روز آذر ماه دي سال 

متن اوستایی به خط اوستایی همراه با . است آبان یشتدستنویس قسمتی از  49-44هاي برگ -2
سل مهرجی رانا، با توجه به انجامۀ ترجمه فارسی به قلم سرخ، کتابت هیربد کاوس بن دستور سهراب از ن

 .کتابت شده است زدگرديی1147رساله بعدي به احتمال در
یر هر بند اوستایی پالن است که در ز معنی هاونیمدارابالف دستنویس، رساله 75ب تا 52هاي برگ -3

به کتابت هیربد کاوس بن سهراب بن دستور  زدگرديی1147معنی فارسی آن آمده است، نسخه مورخ 
اوستا  9 واژه آغازین هوم یشت یا یسن »هاونیم«. رستم بن دستور مانک از نسل دستور ماهیار رانا است

سیر و ترجمه آن در ترین شرح و تفها است، مهمکه در حقیقت بخشی از یسن 9یا یسن  یشتهوم. است
پهلوي و  هايهیربد داراب بر مبناي ترجمه. شتی از آنِ دستور داراب پالن معروف استسنت زرد

هاي این آگاهی از دیگر دستنویسبراي ( فارسی خود را فراهم آورده است سانسکریت هوم یشت، ترجمۀ
 .)20: 1391دالوند،. رساله نک

  .ب87 –الف 76در پی آن، ص ) زند( پهلوي هربند و ترجمۀ، متن اوستایی 12یسن -1
در پی آن، ص ) زند( ویتی گاه، متن اوستایی هربند و ترجمه پهلوي از اوشته 45و  44و  43هاي یسن -2

کتابت کرده  زدگرديی1143الف، متون اوستایی یسنا را موبدزاده رستم بن بهرام سنجانه در119 –ب 91
 .است

ب، کتابت موبد زاده رستم بهرام در روز رشن ماه 134 -ب 120م جاماسپی،صمتن پهلوي احکا -3
 آن را در دست داشته است هاي پایانیبرگاست که مودي فقط  MU2، این همان متن 1144خرداد 

  .)xxv: 1903مودي، (
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  5-11280دستنویس  - 2-6
آید در روزگار ناصري برمی چنان که. اي استصفحه217 خدابخش فرزند اردشیر، گردآورنده این رساله

  : به آغاز آن آمده است. باید پدید آمده باشد
اند یا تعریف یا شود از هر کتابی در هر گوشه، به هر جائی هر نقلی که نوشتهاین چند کلمه صفت می«

شود که بدانید که چه  ان، در اینجا به امید خدا صفت میفرصت به جهت طریقه پارسیان و کیانی و بهدین
دروغش با راستش بدانید و به جهت سوال و جواب هم به ! ها در دست دارند مسلمانانها و چه نقلرفح

  ).1:  5 - 11280 .ملی ایران، نسخه ش نۀکتابخا (».کارگاهت بخورد
هاي مختلف اسالمی به ویژه آثار بزرگان شود گفت خدابخش اردشیر مطالب را از کتاباز این رو می

آثار محمد باقر مجلسی و مال محسن . سفارش مانکجی گردآوري و نقل کرده استشیعه، براي یا به 
افزون بر مطالب دینی، برخی مطالب . اندترین مآخذ و منابع اصلی رساله یاد شدهفیض کاشانی مهم

اشاره به سرگذشت گردآورنده و ذکر نام خود، مباحثه و جدلش . شودپزشکی و نجومی هم در آن دیده می
ن بر کفن مرده، غسل مرده در رخی اعمال مسلمانان چون نگارش قرآب ان و ایرادات او دربارهبا مسلم

تشت و نیز تاکید بر ابراهیمی بودن زردشتیان و این که زدحمام، رواج صیغه در میان آنها، خوردن می 
نیز همنامی نویسنده و . )193-180: همان( همان ابراهیم خلیل است؛ دیگر موضوعات کتاب است

کند که شاید این دو یکی باشند ولی از موضوع این کتاب و کتاب تیغ به راه دین این فرضیه را تقویت می
توان گفت این دو رساله یکی است یا دو دسترسی نیست، نمی  »تیغ به راه دین«آنجا که به متن رساله 

نفر که تنها  نفراند یا نه دواثر متفاوت از یک نویسنده است و یا خدابخش خسرو و خدابخش اردشیر یک 
  شباهت اسمی دارند؟

  
  5-17586دستنویس  - 2-7
هاي آن است که هر سه نامه این روایت در یک نامه اي ناقص از روایت بهمن اسفندیار و پیوستنسخه 

آید بخشی از یک دستنویس بزرگ باشد زیرا میکتاب بدون تاریخ است و بر. اندخالصه و ادغام شده
: متن شامل موارد زیر است .)571: 2دنا، ج . قس( دهندرا نشان می 440-393هاي ر آن برگصفحه شما

 3برگ ( کتاب مینوي خرد -2) الف3 - 1برگ ( آباد و آمدن بهمن اسفندیار به آنجااهالی ترك نامه -1
 30برگ ( بندهشن هایی از کتابپازند به فارسی نویسم، برگردان پازند فصل این نسخه - 3) الف 30 -ب
 49برگ ( هاي مختلفپرسش و پاسخ -5) الف 49-ب 47برگ ( پندنامه دانا به پسرش -4) ب 47 -ب

  ). الف 
بود که بهمن اسفندیار اهل  یالديم1626-1625/ مريق1035/ مسیش1005/  زدگرديی995سال 

 زدگرديی995سورت از طرف دستوران نوساري، سورت و بروچ رهسپار ایران شد و روز دي ماه دي سال 
  :به یزد رسید

  گرد شاه بودسنه نهصد از یزد  به تاریخ دي روز و دي ماه بود
  که بگذشت تاریخ آن ارجمند  نود به رویش بی چون و چند
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  به یزد آمد از دیدن دوستان  که بهدین از راه هندوستان
  ).161: 2، ج1922داراب، ( 

کند و چون با کشتی از راه دریا خود را معرفی می. رودشتی میبه نزد دستوران زرد» آبادترك«در او 
شتی وي را پس به قاعدة دین زرد. الزم بود» توجشن«را شتی او آیین زرد و خلیج فارس آمده بود، بر پایه

 قاعده«آورد و هر آنچه در خدمت به آب و آتش به جاي می » آیین نه شوه«کنند و توجشن و برشنوم می
همان، ( برندشتیان در یزد میزرد هاي به زیارت بانوي پارس از زیارتگاهاو را . دهد، انجام می»دین بود

اول از دستوران و موبدان یزد و کرمان به سال  عباسو حتی در انجمنی که شاه  )158-159
بهمن در اصفهان تشکیل داده بود و همه را در پایتخت گرد کرده بود،  مريق1035/زدگرديی995

-شتیان یزد مینزد زرددر  زدگرديی996او تا فروردین ماه . )259: همان ( برندبا خود میرا هم  اسفندیار
این کتابت از «کنند که با عنوان اي براي وي تهیه میدر یزد نامه. شودماند و سپس رهسپار کرمان می

دستوران نامه به عنوان . )161-158: همان( ، در روایات داراب هرمزدیار آمده است»آباد استترك
 هاي دینی و فقهی مختلف به شیوهپرسش و پاسخ بروج نوشته شده است و دربردارندة نوساري، سورت و

 از جمله درباره. اندپرسیده و آنها پاسخ گفته » در باب شایست و ناشایست«روایات پیشین است که راوي
دیدن آتش ورهرام، شوي دادن  احتالم یا بوشاسب یا شیطان بازي دادن مردان را در خواب،«برشنوم، 

دختران خردسال، کشتن خرگوش، گرگ مرده، اسم بهدینان، آخر شدن هزاره اهریمنی و نزدیک شدن 
ش  در نسخه. )180-159: همان( اورمزدي، سهمی که باید به دستوران دستور داد و غیره هزاره

  .)15: 1987، 1هویتالون ( دارندهایی ها افزودهملی ایران این پرسش و پاسخ کتابخانۀ  17586-5
آباد رسیده است و آن را ماه ونداد هاي مختلف یزد و تركدستوران یزد ساکن در محله نامه به امضاء

: 2ج،1922داراب، ( کتابت کرده است زدگرديی 996دستور بهرام در روز شهریور ماه فروردین سال 
آمدن بهمن اسفندیار و کتابت روایت او و معرفی  دربارهبیت شعر  42، نامهکاتب ماه ونداد،). 160-161

هاي سروده زدگرديی 995همچنین سیاوخش منوچهر شاعر دیگري است که در  .)همان( خود گفته است
را براي بهمن اسفندیار رونویسی کرده است و  » ایران و عمر خطاب شاهزاده« زرتشت بهرام پژدو درباره

  .)259 -258: همان ( سروده است بارهبیت هم خود در این 33
اي از وندیداد و برخی متون دستوران یزد و آثار پیوست آن چون نسخه بهمن اسفندیار همراه نامه

 زدگرديی 996هاي زرتشت بهرام پژدو در روز مهراسفند ماه خرداد نویسی شده، از جمله سرودهکهن باز
آمدن بهمن اسفندیار به  دستور نوشیروان رفت که خاطرةرادر فریدون مرزبان، ب به کرمان رسید و به خانه

در . )157- 150: همان( ویژه آمدنش به کرمان و چگونگی دیدن وي را به نظم آورده است ایران، به
  .هندوستان نمودند هاي فراوان براي او تهیه کردند و وي را روانهکرمان نیز دو نامه با پیوست

هم آمده است، در دو بخش نثر و نظم تدوین  )157-149: همان ( نخست که در روایات داراب نامه
آن  گیرندة. را دارد» رتیه آورده استاین کتابت از کرمان زمین بهدین بهمن سو«یافته است و عنوان 

                                                             
1-Vitalone, M. 
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جماعت دستوران نوساري، سورت و بروج است و مطلب دینی و فقهی خاصی در برندارد بلکه همان 
چون دستوران مقدم یزد سوال و «نویسند  کنند و مین یزد را تأیید میتوراهاي دسداشتمطالب و یاد

  .)150: همان( »دانیم ند، این فقیران غیر آن نمیاجواب چند نوشته
آن را در  فریدون مرزباناند و این نامه را دستوران کرمان یعنی پسران و نوادگان مرزبان امضاء کرده

پسر دستور رستم اش به نظم آورده و برادر زاده زدگرديی 996در روز اردیبهشت ماه تیر سال بیت  269
زردشتیان ایران، از  روایت گزارش دقیقی از جامعه این بخش منظوم. نوشیروان آن را کتابت نموده است

که در  دهدست میهاي سرشناس در یزد، کرمان، سیستان و خراسان را به ددودمان جمله شجرنامۀ
شتیان خراسان و چنین در این گزارش منظوم آمار زردهم. شتی ایران بسیار موثر استزرد شناخت جامعه

بار هم خراسانیان را جداگانه پانصد کند و یا یک هزار و پانصد نفر یاد میبار روي هم پنجکرمان را  یک 
-396: همان ( تریعنی یک سده پیش يزدگردی 880د در سنجش با آمار روایت سال شای. شماردمینفر بر
  ثر شتی روزگار خود بودند، چنین بتوان پنداشت که بر ازرد خراسانیان پرشمارترین جامعه ، که)397

شتیان به پی ازبکان در شرق ایران، زرددرهاي پیویژه تازش هجري در خراسان، به 9 هاي سدةآرامینا
اي که کرمانِ این زمان ترکیبی خراسانی کرمانی گونهد؛ به تدریج خراسان را به سوي کرمان ترك گفتن

 است عباسدست شاه ه شتی و سکونت آنها در قزوین بدیگر، یاد کرد سیصد نفر زرد نکته. پیدا کرد
  :)154: همان (

  به قزوین به بردست شاه جهان                         سه صد مرد بهدین در آنجا روان            
اول به کتابت  ي یعنی چند روز پس از نامهدگردیز 996دیگري نیز به تاریخ روز آذر ماه تیر  نامه

اي به نامه که در حقیقت تکمله) 163 -162: همان ( پسر دستور نوشیروان کرمانی در دست است رستم
در پختن ویژه کاربرد آن دو بخشی اول است و موضوع اصلی آن سداب و اهمیت آن در مراسم دینی، به 

  .اندبه بعد است و دستوران کرمان آن را امضاء کردهجمشید گهنبار، از روزگار
- میچنان که بر،)12س  151: همان ( علی رغم شتابی که در بازگشت به هند داشت بهمن اسفندیار

تم اش رس مانی فریدون مرزبان و برادر زادهدر کرمان ماند زیرا کاتبان کرزدگردي ی 996آید تا بهمن ماه 
اهمیت روایت . )157: همان( اندروایت او را در روز آذر ماه یاد شده به انجام آوردهنوشیروان، بن دستور

هاي اوست بلکه آنچه وي از ایران به همراه خود به هاي دینی مندرج در نامهبهمن اسفندیار نه به پرسش
بهرام هاي زرتشت کرمان و نیز سروده آثار منظوم حلقه بردارندهارزشمندي است که در همراه برد گنجینه

این دومین بار در تاریخ روایات فارسی است که حجمی  زدگرديی 896آسا در پس از شاپور. پژدو است
بهمن اسفندیار اگرچه اطالع اندکی از وي . شودویژه شعر زرتشتیان راهی هند می بسیار از آثار ایرانی، به

نسبت به راویان پیش از خود تنها کسی است که آید، ه که برمیو حضورش در ایران داریم ولی آن گون
  : شودچنین در نزد دستوران ایرانی ستوده شده و بزرگداشت او به دستوران هند هم سفارش می

باید که بهدین بهمن را خوب دارند و آزار و ستمی به مشارالیه نرسانند چرا که راه و روش دین و می«
رساند در داور مهر ایزد و تشتر و سروش ایزد و رشن اگر کسی ستمی به او میزرتشتی به عمل آورد و 

  ).آباددستوران ترك ، از نامه160:همان (»کس خواهد بود تا واضح بوده باشد مال آن ایزد همی
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  : و نیز
را  خاطر از بهمن بن اسفندیار دریغ نفرمایند و همه روز او التماس فقیران این جانب آن است که گوشه«

کردیم، قبول بودن اینجانب نکرد و  بهدین بهمنبسیار تکلیف ایستادن . حرمت داشته که پسند ایزد است
آید، به چشم قبول تمامی مردم اینجاست که چون بهدین بهمن به دین یک جهت در آن جانب که می

  ).ندستوران کرما ، از نامه150: همان (»ا مالحظه نمایند که منت عظیم استاو ر. است
هاي او هاي بارز اخالقی و دینی بهمن و خواه از گشاده دستیها خواه از ویژگیاین تعریف و تمجید

گرانبهایی را  مایه بگیرد، نشان از آن است که توانست دستوران یزد و کرمان را با خود همراه سازد و آثار
هاي پراکنده این روایت کم و بیش آمده و نیز دستنویس داراب هرمزدیارثار در روایات این آ. به هند ببرد

در مجموعه  ).مال فیروز کتابخانۀ II 92) 54 ( ؛ و نسخه ش342- 149: همان( و یا نام آنها یاد شده است
فهرست کاملی از  بردارندةشود که دردیده می بهمن اسفندیاراي از روایات روایات برزو کامدین هم نسخه

  .)9-6: 1922مودي،  ( تهاي این روایت اسمحتوا و پیوست
  
  5-17646دستنویس  - 2-8

هاي روایت ایثوتر است که به روز خورشید ماه دي سنه ترین نسخهاین دستنویس یکی از قدیمی
به خط موبد هورمزدیار ولد موبد جاماسپ خورشید هوشنگ در شهر سورت نگارش یافته  زدگرديی1151
سال پس از رسیدن روایت به  2اولیه در ایران و  نسخهسال پس از نگارش  9؛ یعنی ) ب 63برگ ( است
نام امضاءکنندگان . س دارد 13برگ  65اي است به خط نستعلیق خوش، این دستنویس کتابچه. هند

-این نسخه از جمله دستنویس. روایت به فارسی و پهلوي آمده و جاي مهر آنها را کاتب نقش کرده است
  . سلطنتی دربار پهلوي استکتابخانۀ ابدار معروف حسین نوازي کت هاي مجموعه
که نام خود  روایات این روایت بر خالف دیگر. است» هفتادوهشت«اي گجراتی به معنی ایثوتر واژه

پس روایت . گیردهاي مندرج در آن میگرفتند، نامش را از تعداد پرسشآن می پیام یا گیرنده را از آورنده
تاریخ نگارش آن روز خرداد امشاسفند . هفتاد و هشت پرسش و پاسخ است ایثوتر یعنی روایتی که داراي

نیسان ماه رومی سنه  7مرادف  مريق1187محرم سنه  25موافق با  زدگرديی1142آبان ماه قدیمی سال 
 5 -17646نسخه خطی ش  ( ملکشاهی است 695فروردین ماه جاللی سنه  29اسکندري و  2084

روایت ایثوتر از آنِ فرقه طرفدار تقویم قدیمی یا ایرانی  ).116: 1996، ویتالونه؛  62: ملی ایران کتابخانۀ
هیجدهم میالدي زمانی  سدة تدریج در آغازاین گروه که بیشتر در سورت و بهروچ متمرکز بود، به . است

آغاز کرده هاي اقتصادي و اجتماعی خود را پارسی هند در پرتو مناسبات با اروپائیان  پیشرفت که جامعۀ
پارسی معمول بود، صف  اهنشاهی یا رسمی که در میان جامعۀبود، پدید آمد و در برابر پیروان تقویم ش

قدیمی مالکاوس و پسرش پشوتن را که به مال فیروز شهرت یافت، براي  گروه پیرو فرقه. آرایی کردند
یران کاوس و پسرش فیروز به ا روایت ایثوتر از دستاوردهاي سفر مال. کسب آگاهی راهی ایران کردند
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؛ 342: 1920، 1دیواالوه؛ 539-530: 1363شهمردان،( این روایت دانست است و باید آن دو را آورنده
. هاي این روایت نکها و چاپبراي آگاهی از موضوع، دستنوشته ؛116و 16-9: 1996، ویتالونه
  .).138-136: 1391دالوند،
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بدون . کتابت بهرامجی ولد سهرابجی بروجی است روایت داراب هرمزدیاراي از دستنویس نسخهاین 
هاي پایانی آن سه روایت از هاي کرم خورده، در صفحهتاریخ، فقط جلد اول، در بسیاري از صفحه

ها عبارتند این فالنامه. شودهاي اثر داراب دیده نمیهاي مختلف آمده است که در دیگر دستنویسفالنامه
حال اگر  زدگرديی1113اي از فوالد کرب در جاماس حکیم و سومی فالنامه پنج تایی، فالنامه از فالنامه

براي آگاهی از موضوع، ( بگیریم، این تنها تاریخ مورد اشاره در آن است این فالنامه را جزیی از نسخه
  .)148- 140: 1391دالوند،. هاي این روایت نکها و چاپدستنوشته
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اي از سرنامه راز یزدانی در تشرف و ورود به تکلیف دینی، نوشته بهرام پور رستم این دستنویس نسخه
بهرام رستم از یزد به تهران آمد و در . آبادي از دست پروردگان مانکجی هوشنگ هاتریا استخسرو نصر

که مانکجی بر پا کرد و کودکان روزي دبیرستان شبانههمان . درس خواند» دهشنی دبیرستان مازدیسنی«
 18: ملی ایران کتابخانۀ  5 -14771 .دستنویس ش( شتی یزد و کرمان را به آنجا آورد و سواد آموختزرد
وضعیت  مريق1271/ زدگرديی1223مولف بر این عقیده است تا پیش از آمدن مانکجی در . )الف
اما مانکجی با . هاي آن بیگانه بودنددانستند و با آئیننامی نمیشتیان بسیار بد بود و از دین جز زرد

شتی را زنده کرد کهن و شعائر دینی، دوباره دین زردهاي اقداماتی که کرد از جمله رواج سواد و احیاء آیین
- در شرح سدره» سرنامه راز یزدانی«کتاب . شتیان ایران بودپوشی در میان زردکه از جمله رواج سدره

پوشی را از رازهاي دین و نهادهاي کهن آن حتی در روزگار پیش از آن سدره است و نویسندة پوشی
شد و گوهر دین سري بود و در فقط به دانایان پوشانده می » اترمان«شمارد که در انجمن میزرتشت بر

آید میچنانکه بر .)ب3الف،  1الف و ب،  6: همان ( شدهاي سري و رازوار به دانایان آموخته میانجمن
شتی و رازگونگی برگزید و بر نوعی عرفان زرد» فانیدرویش «هاي مانکجی است که لقب این از آموزه

آبادي کتاب را بهرام رستم نصر. کندورزید، عنوان کتاب نیز همین مفهوم و نگاه را بیان میدینی تاکید می
به  زدگرديی1243دریچه و یک انجامه به سال ها، فلسفه و اندرزهاي سدره پوشی در سه در موضوع آیین

، دومین دریچه در ) ب 8: همان ( پوشینخستین دریچه در فرمان سدره: شرح زیر تدوین کرده است
اي در پایان کتاب نیز سروده. )ب 52: همان ( ، انجامه کتاب و تاریخ آن)ب 26: همان ( برتري آیین بهی
ب،  53: همان ( شتیان ایران تالش کرده استخدمت به زردپاندي آمده است که در جی در مدح مهربان

                                                             
1- Hodivala, SH. H. 
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سطري است که گویا تنها دستنویس آن همین دستنویس است که  9برگ  55این رساله داراي . )الف 55
خود مولف یا از میراث مانکجی  دستنویسِ آید کهمیشود و برمی ملی ایران نگهداري کتابخانۀ در 

  . هاتریا باشدهوشنگ 
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به خط موبد رشید بن موبد بهرام موبد . ي1250- 1249هايبرگ، فراهم آمده میان سال 84در  جنگی
، بدون عنوان و در خدابخش موبد فرود موبد خدابخش موبد خسرو موبد نوش موبد حکیم موبد اردشیر

  :رساالت زیر بردارندة
هاي سر عقد به کرمان در آئین گواه گیران و نصیحتآیین گواه گیران متنی به گویش بهدینان یزد و  -1

. شتی نکهاي زردآگاهی از دیگر نکاح نامه براي( داماد و عروس که در میان زرتشتیان رواج دارد
هاي کهن این گویش شناسی از جمله متنگذشته از ارزش محتوایی به لحاظ گویش .)69، ص1391دالوند،

 .ب13-ب2هاي میان برگ. شودنیز محسوب می
اي است به این الف انجامه34. الف، در ص34 –الف 14یشت گهنبار به اوستایی و پهلوي، ص واج -2

به خط بنده کمترین خاك پاي جمع دوستان موبد رشید بن مرحوم بهرام به تاریخ یوم گوش «مضمون 
هرکس که دهد  ||بادنام او در جهان به نیکی /، هرکس کند مرا به نیکی یاد1249ایزد اژ آذر قدیم سنه

 .»یارب او را خدا بیامرزاد/مرا خدا بیامرزي
به  ،»باید دانست که اوستاها چند یتا اهی ویریو و اشم وهی باید خواند«روایت شاپور بروچیزیر عنوان -3

هاي روایت داراب از این روایت نسخه مستقلی، مگر نسخه. ب47 -ب34صورت پرسش و پاسخ، ص
ها و اي از پرسشملی ایران، مجموعهکتابخانۀ با این حال در دستنویس . هرمزدیار، در دست نیست

آورده »روایت شاپور بروجی«زدیار زیر نام هاي مختلف آمده است که مطالب آن با آنچه داراب هرمپاسخ
ش  126: 1974( اما نه وست .)16، 33، 34، 36، 43، 45: 1، ج 1922داراب،  ( است قابل تطبیق است

دانند بلکه اقتباسی از هیچ یک آن را روایتی مستقل و واقعی نمی)1ش  343: 1920 ( واالنه هودی و )12
دانند که در نتیجه ابهامی که آسا یا همان شاپورآسا و نیز روایت کامدین شاپور میروایت بهرة کامه یا کاما

است که نامه به  )Ixv: 1932 ( تنها دابار. استفاده وي بود، پدید آمده استدر ذهن داراب یا منابع مورد 
روایت شاپور . شماردي برمی938داند و تاریخ آن را دستوران بهروچ و روایت شاپور بهروجی را یکی می

 کتابخانۀ در  73-1برگ121I) 235 ( بروچی هر چند هم ساختگی باشد، باز دستنویسی دیگر از آن به ش
 .)81: 1923، دابار ( دشومال فیروز نگهداري می

 .1ب،س49 –ب  47وهو، ص معنی و تفسیر اشم -1
 .ب52 –ب 49تفسیر سروش واج،ص -2
 .ب55 –ب 52اوستاي کشتی افزون، ص -3
 .الف 59 –الف 56در باب آتش ورهرام بر تخت نشاندن،ص -4
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 .ب62 –ب 59خالصه وندیداد به شعر، ص -5
 موبد فرود موبد خدابخش موبد بهرام موبد بن رشید موبد دستخط«:الف 63 .در ص اي دیگر انجامه -6

 .»1250سنه ،اردشیر است موبد حکیم موبد نوش موبد خسرو موبد خدابخش
 .الف 65 –الف  63نیرنگ آدریان نو ساختن، ص -7
 .الف 74 –ب 65پهلوي فارسی، ص واژه نامۀ -8
 .الف 83 –ب 74،ص)خواص روزها/طالع( باید و نباید روزها -9
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