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  مرزبان خاندان يها نسخه از گريد يا نسخه يمعرف
  )يباستان يها زبان و فرهنگ ارشد كارشناس( پور جهان فاطمه

  شود اين خانه روشن مي
  كنم اد نامت ميـون يـچ

  )مولوي(
   ياد استاد ايرج افشار به

 در مشهد پردازد كه اخيراً  ساده ميونديدادنويسي از  مقالة حاضر به معرفي دست: چكيده
توان از جمله نسخ رستة يزشني  بر اساس سرنگار كتاب، اين نسخه را مي. يافت شده است

هاست كه براي برگزاري   به همراه ادعيه و نيرنگونديداد، ويسپرد، يسنادانست كه شامل 
نويس را دو  اين دست. رفته است كار مي آيين كهن يزشني و خوانش در آن مراسم به

كاتبِ نخستين بخش شَهمردان پسر بهرام پسر . اند لة زماني پنج ماه نوشتهنويسنده در فاص
 است كه ارينيد پسر شَهمردان پسر بندار پسر رستم پسر بهرام پسر دونيفر پسرمرزبان 

 پدرش، نُسخ يزدگردي از روي 1025روز از ماه اَمرداد سال  نسخه را در تاريخ گوش
 گوبدشا پسر دونيفركاتبِ بخش دوم، . رده استبهرام، و عمويش، فريدون، رونويسي ك

، از ارينيد پسر شَهمردان پسر بندار پسر رستم پسر گوبدشا پسر دونيفر پسر رستم پسر
نويس را در آذرروز از ماه آذر همان سال  باشد كه اين دست عموزادگان كاتب اول، مي

ومي نيز دارد كه، در آن، اين نسخه فرجامة س. به انجام رسانيده است)  يزدگردي1025(
نويس  كند كه اين نسخه را از دست فردي به نام جاماسپ پسر حكيم پسر اردشير ادعا مي

هايي كه تاكنون از  نويس با بررسي دست. فريدون پسر گوبدشا رونويسي كرده است
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خاندان مرزبان يافت شده شايد بتوان ردي از نسخة اصلي و مادر را كه، از آن، براي 
  .شده پيدا كرد  استفاده ميونديداديسي ساير نسخ رونو

ونديداد ساده، شَهمردان بهرام، فريدون گوبدشا، جاماسپ حكيم، بهرام  :ها كليدواژه
  ، آيين يزشناوستامرزبان، فريدون مرزبان، اوستاي رستة يزشني، نسخ خطي 

  
 ينيد ابكت از يخط يا نسخه مشهد، در ،ينيحس خانوادة يشخص ةكتابخان ةمجموع در

 يخط يدارا و كامل زه،يپاك با،يز اريبس كه دارد وجود ساده داديوند به موسوم انيزرتشت
 يتمام باًيتقر شامل شده، نگاشته يزدگردي 1025 خيتار به كه ،نسخه نيا. است خوش

 نظر به و هاست رنگين و هيادع ةاضاف  به داديوند تمام و سپرديو از ييها بخش ،سناي
 يبرا و اند شُهره ساده داديوند نُسخ به كه است ييها نسخه همان ةت راسدر رسد يم

  . رنديگ يم قرار استفاده مورد زشني ينييآ مراسم

  نسخه يظاهر يها يژگيو
 ماجيت  داراي جلد25×38 ابعاد با بزرگ يِرحل قطع در ،ينيحس داديوند ةنسخ
 دو در. )1تصوير : نك( است فرسوده يقدر و ردندا ينيتزئ گونه چيهاست كه  رنگ يمشك

 به چرم از مانند گره يا زائده نسخه، نيا ييِرو جلد جوف در و جلد نييپا و باال قسمت
 از يقالب زين يپشت جلد جوف در آن مقابل در و دارد وجود قرمز به ليما يِا قهوه رنگ
 مه به جلد طرف دو قالب، و گره نيا ةواسط به ،كه شده هيتعب ،به همان رنگ چرم،
 دهيد آن رد هرچند ــ  رفته نيب از جلد نِييپا مانند گره ةزائد تهالب. شوند يم متّصل

  . است مانده يباق آن مقابل يچرم قالب اما ؛شود يم
  ازيبرخ كه است آهارمهره رنگ ينخود كاغذ جنس از برگ 276 يدارا نسخه نيا  

  شده مرمت گريد رنگ به يكاغذ با و شده پاره گاه و فرسوده ،اميا گذر با ،آن اوراق
. شود يم دهيد زين يچرب اي و رطوبت از يناش يها لكّهها  هصفح  ازيبرخ در. است
 ةصفح يِباال چپِ قسمت در و يفارس حروف با كه دارد يگذار شماره كتاب نيا اوراق
ركّب با اغلب كه است آمده چپ سمتركّب با ،مورد چند در ،و اهيس مهنوشت قرمز م 
  دو نيا كاربرد رسد ينم نظر به). گريد يوتعداد 40 ،29 ،5 يها برگ ،مثال طور به (است شده
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   حسينيونديدادجلد چرمي نسخة . 1 تصوير
  

. است  بوده كاتب توسط قهيسل اعمال ينوع ديشا و  باشد يبيترت و قاعده تابعرنگ 
 149 اوراق در مثالً. است نشده تيرعا سخهن نيا در يتمام به) ركابه (1يگذار راده ةويش
 آمده 176 تا 170 يها برگ در دوباره و شده فراموش سپس و اعمال يگذار راده 167 تا

 ةصفح هر يها هيحاش. دارند سطر 22 آنها از يبرخ و سطر 21 صفحات اغلبِ. است
 از و متر يسانت 5 حدود نييپا و باال از هيحاش. است شده درنظرگرفته دقت با كتاب
  . است متر يسانت 5/4 حدود چپ ةكنار  ازو 3 راست ةكنار
 اهيس مركّب با كه است رهيدب نيد همان اي يياوستا خط و زبان به كتاب ياصل متن  

 فقرات و بندها انيم ةفاصل و شده جدا هم از ياهيس ةنقط با ها واژه. است  شده نوشته
 رهيدا شكل به اهيس و قرمز نقاط كاربرد با گاه و اهيس ةنقط سه اي كي تنها آوردن با گاه
 در ،تنها  و،ندارد يكش جدول اي و نيئتز ه،يآرا نسخه. است  شده نيئتز ساده يگُل اي و

                                                  
 يعني آوردن واژة آغازينِ سطرِ نخست صفحة چپ در زيرِ آخرين سطرِ صفحة راست، در گوشة يگذار راده )1  

  .سمت چپ
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 برگ( است آمده اهيس و قرمز رنگ با پرنده از ييابتدا و ساده يِنقاش ،ي كتابجا دو كي
  ). 17 فرگرد شروع در ،207 برگ ؛45 سني شروع در ،165
 ها، رنگين كتاب، سرنگارِ نگارشِ يبرا يپهلو خط از نُسخ، گونه نيا مألوف سنّت به  

 سرنگارِ در. شده است استفاده) قرمز (شَنگرف رنگ به مركّب با يزشني آدابِ و دستورات
 شده برده نام كتاب يمحتوا ان،يتيگ و نوانيم و امشاسپندان و اورمزد دادار نام از پس كتاب،

 ةنحو ها، شتي و ها سني عنوان). 3 برگ( است  آمده تمام اتيجزئ با يزشني ابآد سپس و
 تعداد ،يمذهب مراسم ياجرا هنگام در يراسپ و زوت فيوظا ،ينيد يها نييآ يبرگزار
دفعات به ها فرجامهيا  ها ادگارنوشتي نگارش زين و ها رنگين تالوت است يپهلو خط.   

 نيا كه ،است يفارس خط به اغلب يسينو هياشح همان اي ها پرنوشت نگارش  
 مرگ خِيتار و درگذشته افراد نام ةدربار يا ارزنده اريبس اطالعات  يحواش و ها ادداشتي

 و هيادع ، متفرقه يها ادداشتي توان يم يحواش نيا در نيهمچن. دهد يم دست به آنها
 روند بلكه ،باشد جذاب عموضو نظر از تواند يم تنها نه كه خواند و ديد را ياشعار
 متأخّر نظر به آنها از يبرخ. دهد يم نشان را ينيبهد ةجامع انيم در يفارس زبان تحول
  . اند نوشته شده مداد اي خودكار رينظ يابزار با رايز ،هستند

اصطالحي  ساده داديوند. نامند يم ساده داديوند عرف، و سنّت مطابق ،را كتاب نيا  
 يياوستا متون برابر در  ــاست يياوستا خط و زبان به تنها كه ينيد يمتناست از 
 بر افزون ،ساده داديوند. دارند يپهلو خط و زبان به يريتفس و ترجمه كهديگري 

 1387 مزداپور( ستاوستا خرده از ييها بخش و سپرديو ،سناي ةهم ةدربردارند ،داديوند
 ،آن يها ادگارنوشتي و كتاب سرنگار در ،غالباً ساده داديوند هاي  نسخهكاتبان). 8 :الف
 شروع در و شده لحاظ نكته نيا زين ما نظر مورد ةنسخ در. كنند يم اشاره محتوا نيا به

 و ردسپيو و شتي ياوستا«: است شده ديق آن در موجود ادگارنوشتي دو  درزين و كتاب
 ،142 برگ ل،او دگارنوشتاي ؛5 و 4 س چپ، ةصفح ،3 برگ( »يزشني ةرست رنگ،ين با وداديجدد
 توان يم نيبنابرا). 7 و 6 س راست، ةصفح ،267 برگ دوم، ادگارنوشتي ؛19 و 18 س چپ، ةصفح

 به تهران دانشگاه داديوند ةنسخ كه گونه همان ؛داد قرار يزشني ةرست در را كتاب نيا
 992 خيتار به قدس آستان داديوند ةنسخ ،)رچاپيز ،مزداپور( يزدگردي 976 خيتار
 مزداپور( يزدگردي 1001 خيتار به انيروان داديوند ةنسخ ،)1389 پور جهان( يزدگردي
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- 43 :1390 دالوند و مزداپور( يزدگردي 1102 خيتار به ملك داديوند ةنسخ و) 245 :1388
 زشني ينييآ مراسم در خواندن يبرا كه نُسخ از نوع نيا. رنديگ يم قرار رسته نيا در) 44
 از ييها بخش و داديوند فرگرد 22 كامل متن ،سپرديو ،سناي يِتمام شامل رود يم كار به

 به ،كه هاست رنگين و يزشني يها نييآ و ينيد دستورات و هيادع همراه به اوستا خرده
موبد نامدار و موبد رستم ( شود يم تالوت مراسم در حاضر موبدانِ توسط ،يخاص بيترت

 داديوند خوانش رايز ،است همراه مرگ نييآ با عمدتاً زشني از نوع نيا). 29-31 :1893
 آن به و است داشته ادامه زين تاكنون كه است يرسم حال مرگ، در انسانِ سر يباال بر

  ).44 :1390 دالوند و مزداپور ؛9 : الف1387مزداپور( نديگو يم شبانه زشني مراسم
 يمذهب كتب از رسته نيا عنوان در كه ،شتي يياوستا ةواژ از منظور داشت توجه ديبا  
 سناي، امروزه. ستاوستا يسناي بخشِ به نظر بلكه ست،ين اوستا يها شتي بخشِ د،يآ يم
 و يقربان ،نَذر رينظ عبادت موارد ةهم و است عام طور به پرستش و شيستا يمعن به
 است خاص يامشاسپند اي و زديا شيستا يمعنا به شتي اما ؛رديگ يم بر در هم را هيادع
 دو انيم يتفاوت ،گذشته در ،كه يحال در ؛)23 /1: 1380پورداود ( شتيشتريت، شتي آبان انندم

به عبارت . است  شده يم منظور عام شيستا همان شتي از و نبوده سني و شتي ةواژ
 اند گفته يم زين شتيشود  خوانده مي سناي مشخصاً امروزه كه اوستا  ازبخش آن به ديگر،

 اي و تمام ةاضاف به ،سناي هات 72 همان شتي ياوستا نيبنابرا). دهازي :1389 مزداپور(
  .رديگ يدربرم را داديوند فرگرد 22 تمام و سپرديو از ييها بخش

 همراه به اي يينهات به سناي خوانش نييآ يبرگزار واقع در يخوان زشني مراسم  
 موبد دو توسط كه ،)27-26 /1: 1380 پورداود( است داديوند فَرگَرد 22 ةاضاف به يا سپرديو
 مانز هم يمفصل و دهيچيپ مراسمِ يط و، د آن و شود يم برگزار يراسپ و زوت يها نام به
 به را هوم و) مقدس نان (درون و برسم و زور آب آدابِ ،ينويم و ينيد كالم سرودن با
 ددايندو متنِ نگارشِ ضمنِ در يطوالن و مفصل مراسمِ نيا ياجرا ةنحو. آورند يم يجا
  .است  آمده قرمز مركّب با و يپهلو زبانِ و خط به ،ينيحس
 يها ادگارنوشتي كتاب خوشبختانه نسخه، نيا كتابت خيتار و كاتب نام ةدربار  

. آورد دست به ياريبس اطالعات ،آنها از ،توان يم كه گذارد يم ارياخت در يا ارزنده
 و كتاب ةمين در يكي ادگارنوشتي دو اغلب ينيدهاي  نسخه از رسته نيا كه ميدان يم
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 ادگارنوشتي نسخه نيا ،يخوشوقت و تعجب كمال با ،اما ؛دارند آن انيپا در يگريد
 آن، ةدربار ،را ما يآگاه تواند يم تنها نه كه دارد خود برگ نيآخر در زين يسوم

  . برد يم انيم از را دهايترد  ازيبرخ بلكه ،كند افزون دوچندان
 سني از پس معموالً ادگارنوشتي نينخست يجا نُسخ، از نوع نيا در ،نكهيا به علم با  
 از يمين كه ييجا در يعني است، داديوند 9 فَرگَرد شروع از شيپ و) ها هفت انيپا( 42

 و مهم بخش كه ،)يتيهپتَنگهائ( ها هفت سني و شده نوشته داديوند از يبخش و گاهان
 ادگارنوشتي نياول ،اساس  نيبرا ؛است  شده سروده كامل طور به ،است اوستا يِميقد

 و 142 يها برگ در نسخه ةمين در و كتاب يجا نيهم در درست ينيحس داديوند ةنسخ
 مرزبان پسر بهرام پسر شَهمردان كتاب از بخش نيا كاتبِ آن، يمبنا بر. است آمده 143
 يو. است بوده ارينيد پسر شَهمردان پسر بندار پسر رستم پسر بهرام پسر دونيفر پسر
 معروف يها خاندان جمله از ،يزرتشت ينيد منابع اساس بر ،كه است مرزبان خاندان از
 هفتاد ايگو. شدند يم شمرده هيصفو زمان در كرمان نيسرزم دستورانِ و موبدان معتبر و

 تنها نه هخانواد نيا). 203 /2: 1922 اونواال( اند بوده موبد و دستور همه خانواده نيا از نسل
 ها نييآ و مناسك ياجرا و يمذهب يها سنّت از ينگاهبان و نيد ةاشاع و حفظ به
 ينگهدار و حفظ در مهم يگام ،ينيد نُسخ از يسيرونو و استنساخ با بلكه ،پرداختند يم

ة نسخ كه بود ييتوانا كاتب خود شَهمردان بزرگ پدر دون،يفر مرزبانِ. برداشتند آنها
DH بندهش از ييها بخش شامل كه ،را، 946 سال در است، نكرديد و سني بهمن زند 

  منظوم اثرِ دو نيهمچن. )356 :1386 نيام برومند( كرد كتابت ،كرمان شهر در ،يزدگردي
 يباق يو از ،يزدگردي 980 خيتار به ،خرد  ينويم و روانيانوش عدالت  داستان يها نام  به

  .)108-107 :1386 آموزگار( است مانده
 بحث، مورد ِداديوند ةنسخ كاتبِ يعموها و مرزبان پسرانِ ،دونيفر و روانيانوش  

 و) barešnum (برِشنوم مراسم ياجرا ةفيوظ كه بودند يبزرگ موبدانِ ةجمل از هردو
به). 673- 672 :1363 شهمردان( داشتند عهده بر را نيبهد مؤمنان به مربوط يِنيد طهارت 

 يزرتشت نايروحان از يا طبقه كه ،نانيا. نديگو يم) yōždāsrgar (رگرسوژداي يكسان نيچن
 يبرگزار ةويش و قواعد و كنند شتي باشند، نيد پرسنده و گفتار راست ديبا هستند،
  ).160 :1369 مزداپور( بدانند يخوب به را آن يها شياين و رنگين و ريتطه مراسم
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 واال يهمت زين ينيد نُسخ و اتيروا يسيبازنو و نگارش مهم كار در برادر دو نيا  
 داشت، يشاعر ذوق و استعداد برادرانش همچون كه ، برادر ارشد،روانيانوش. داشتند

- 208 /2: 1922 اونواال( هرات در جهانشاه و ديجمش داستان همچون ياديز ينيد اتيروا
 داستان ،)214- 213 :همان( زرتشت معجزات ،)342- 331 :همان( نامه رافيارداو ،)210
 /2: 1922 اونواال( عادل روانيانوش و مزدك ،)112-111 :1386 آموزگار( منياهر و مورثته

 ةرضازاد ؛113-108 :1386 آموزگار( ساخت جاودانه را آنان و سرود شعر قالب در را) 110
 داديوند ةنسخ همچون يمتعدد نُسخ  هم ، پسر مياني مرزبان،دونيفر). 89–88 :1385 ملك

 975 (TD2 بندهش ةنسخ و) يزدگردي 976 (11263 ةشمار به تهران دانشگاه
 ياديز تعداد يو از). 11 س ،240 :1357 نوابي و ديگرانماهيار ( كرد يسيبازنو را) يزدگردي

 شرحِ به ،آن در ،كه ياشعار زين و گفته پاسخ هند نانِيبهد سؤاالت به ،آن در ،كه نامه
 گر،يد موبدان مانند او). 157 /2: 1922 اونواال( است  مانده يباق پرداخته مختلف مسائل

 يزندگ كينزد و  دور نقاط در كه ينانيبهد ييراهنما و ينيد مراسم ياجرا يبرا
 تهران، دانشگاه داديوند ادگارنوشتي اساسِ بر). 151 :همان( كرد يم مسافرت كردند، يم

 ةخان و بادآ فيشر يروستا در و رفت يم زدي به كرمان از كه سفرها نيا از يكي در
 نيبهد مؤمنِ يها خانواده از يكي سفارش به را نسخه نيا بود،  شده ساكن بندار رستم

 و نگارش در زين ترين برادر،  و كوچكشَهمردان پدر ،بهرام). چاپ ريز، مزداپور( نگاشت
 يريوز يسناي ةنسخ رينظ يمتعدد نُسخ و داشت تمام يجهد ينيد كتب استنساخ

) يزدگردي 991( ماركار پرورشگاه داديوند ،)يزدگردي 977( داديدون ،)يزدگردي 976(
 يمعرف و دايپ تاكنون يو نام و قلم به) يزدگردي 992 (قدس آستان داديوند ةنسخ و

خ را به زيبايي و پاكيزگي نگاشته س اين نُ، كه خوشنويس و شاعر بود،او. است شده
  .)391: 1387پور جهان( است
 داشتند نام مرزبان كوچكش پسر و شَهمردان بزرگش رپس كه داشت پسر دو يو  

 يمعرف بهدر آنها  كه ،مرزبان دونِيفر اشعارِ در ازآنجاكه). 153 /2: 1922 اونواال(
 ادعا توان يم ،است  آمده زين بهرام پسرِ دو نيا نام پرداخته، يكرمان موبدان يها خاندان

 دستوران و موبدان از هردو ،رشبراد و ،ما نظر مورد ةنسخ كاتب شَهمردان، كه كرد
 ينيد نُسخ يسيبازنو و حفظ يبرا خود ريخط ةفيوظ به شهمردان و اند بوده خود زمان
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 يبرا ،كه كند يم ذكر كتاب نخست ادگارنوشتي در او. است  بوده بنديپا سخت
 استفاده دونيفر ،شيعمو و ،بهرام ،پدرش داديوند يها نسخه از نسخه، نيا يسيبازنو
 از و بهرام، دفتر از را ششم فَرگَرد تا كتاب شروعِ از كاتب، ةگفت به بنا. است  دهكر

رِ تا ششم فَرگَردس چ از را سنيةصفح ،143 برگ( است كرده يسيرونو دونيفر 1نِيپ 
 قدس آستان داديوند ةنسخ دو همان شَهمردان نظر مورد يها نسخه اگر). 3- 1 س راست،
 تاكنون كه باشد مرزبان دونِيفر آنِ از تهران دانشگاه ةنسخ و نمرزبا بهرامِ به متعلق
 شده نگاشته يها نسخه پازل گفت بتوان ديشا ،بيترت نيبد اند، شده يمعرف و شناخته
  . است شدن كامل حال در جيتدر به مرزبان خاندان ياعضا توسط

 و  بوده قهيوسل باذوق يكاتب و توانا يسيخوشنو ،شيعموها و پدر همچون ،شَهمردان  
 حفظ و سطور در نظم تيرعا. است نگاشته يزگيپاك و ظرافت تينها در را نسخه نيا

 يبرا ،شده ناچار گاه سندهينو. دارد ياديز نقش صفحه هر شدنِ ليشك در يحواش
اورديب بعد سطر در را آن ةادام و بگذارد ناقص سطر انيپا در را يا واژه نظم، نيا حفظ .

 يِنگارش ةويش. است  داده رخ كم اريبس نُسخ گريد با سهيمقا در تكلما يِجاافتادگ
 پدرش خط به ياديز شباهت ،يپهلو خط چه و يياوستا خط نگارشِ در چه، شَهمردان

 تمام از ،كتابت هنگام در ،و  نوشته مستحكم و صاف منظّم، اريبس را ها هواژ. دارد بهرام
 يبرا. است شده محكم و يجل يخط نگارشِ سبب كه كرده استفاده قلم سطح

 و كرده استفاده d و b همچون حروف يبرخ يِسيسوارنو ةويش از خط، باترشدنيز
 قرمزرنگ مركّبِ از استفاده .است  كرده اغراق يقدر } و x ،n حروف نگارش در
 عنوانِ ات،يآ  ازيبرخ خوانشِ دفعات تعداد ها، رنگين  وينيد دستورات نگارشِ يبرا
يمعرف هنگام در ،نامششيوة مشخص كردنِ  زين و ، تاريخ كتابتفَرگَردها و ها نسي 

  . است افزوده كار ييِبايز بر ،خود
 ماه از روز گوش نخست، ادگارنوشتي اساس بر ينيحس ِداديوند ةنسخ كتابت خِيتار  

 رخالفب). 14-12 س راست، ةصفح ،143 برگ( است يزدگردي 1025 سال )اَمرداد 14( اَمرداد
 هم را يقمر  يِهجر خيتار ،يزدگردي خيتار ذكر بر عالوه ،كاتب كه ينيد نُسخ يبرخ

                                                  
  )116: 1373مكنزي ( ه رونويس، نسخ)1  
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 نظر مورد ةنسخ كند، يم نگارش قيدق خِيتار شدن  روشن در ياريبس كمك و آورد يم
 خيتار از يذكر آنكه يب است يپهلو خط به كه كرده بسنده يزدگردي خِيتار به تنها ما

. بود گذشته در يرانيا جيرا و معتبر يشمارها سال جمله از يگردزدي مِيتقو. كند يهجر
 رواج يرانيا يشمار سال گونه دو ،ياسالم ةدور لياوا و يساسان حكومت اواخر در

 كه بود ،يساسان پادشاه نيآخر ،سوم زدگردي جلوس خيتار يمبنا بر يكي كه داشت
 سال ژوئن 16 با برابر ،يقمر  يِهجر 11 سال االول عيرب 22 شنبه سه روز با است مطابق
 يزدگردي ميتقو را شمار سال نيا). 125 :1366 ينبئ ؛137: 1381 زاده يتق( يالديم 632

 ةجينت در ،يساسان حكومت سوم، زدگردي يپادشاه از سال ستيب گذشت با اما. نامند يم
 و خراسان به زدگردي فرارِ دنبالِ به. كرد سقوط ،تختيپا تصرّف و رانيا به  عربةحمل
 با است برابر كه آمد ديپد يو مرگ مبدأ با يگريد ميتقو ه،يناح آن در شدنش كشته

ل يعني ،زدگردي مرگ از پس نوروز نينخست از روز نيلاو21 سال نيفرورد او 
 652 سال ژوئن 11 و يقمر  يهجر 31 سال شوال 27 با است برابر كه يزدگردي
 ه،يفارس ،يمجوس خيتار ميتقو نيا به). 271 :1366 يلهعبدال ؛139 :1381 زاده يتق( يالديم

 :آثارالباقيهي، رونيب( اند داده نام يمغان  تقويمو يزرتشت ميتقو ،يطبر يشمار گاه گ،يپارس
 ؛138 :1381 زاده يتق ؛242 :تاريخ قم ،يقم ؛238 :التنجيم  ة التفهيم الوائل صناع ،همو ؛290-291

 كامالً شمار سال دو نيا يميتقو ساختار). VI :1389 پور نجها ؛273-272 :1366 يعبدالله
 خيتار كه است يسال ستيب آن و خيتار مبدأ در اختالفشان تنها و هستند هم به هيشب

 خيتار ضبط يبرا ،ينيد نُسخِ كاتبان. است تر كوتاه يزدگردي خيتار از يمجوس
 دو آن صِيتشخ و زيتم يبرا ،و كردند يم استفاده بحث مورد  مِيتقو دو هر از نگارش،

 را زدگردي ستيب از پس اصطالحِ ،يمجوس خِيتار ضبط از پس بالفاصله غالباً هم، از
 جلوسِ نه و است زدگردي مرگ يبرمبنا خيتار نيا كه شود روشن تا بردند يم كار به
 مِيتقو كاربرد ام،يا گذرِ در ،جيتدر به اما. دارد يزمان تفاوت سال  ستيب آن با و يو

 در اما. داد ادامه خود اتيح به يزدگرديشمارِ  سال و شد سپرده يفراموش به يمجوس
يب از پس اصطالحِ كاتبان، يِنگارش سنّتبا ،يعني ؛رفت يم كار به همچنان زدگردي ست 
نوشت، يم است زدگردي جلوس آن مبدأ كه را يزدگردي خِيتار كاتب آنكه وجود 
 و اشكال بروز ةنيزم ،بيترت نيا به. داد ادامه سنّت كي صورت هب را اصطالح آن آوردن



  مقاله  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  26  3هاي ايراني  ها و گويش زبان  
 ...هاي  اي ديگر از نسخه معرفي نسخه  

 در). چاپ ريز مزداپور، ؛528-527 :ب1387 مزداپور( شد فراهم يخيتار محاسبات در اشتباه
 ،و داده ادامه را وهيش نيهم كاتب ماست، نظر مورد كه ينيحس داديوند خيتار نگارشِ

 بغ ستيب از پس«: است  آورده نيچن را بحث مورد اصطالحِ ،1025 عدد نگارش از پس
 جلوسِ بر هيتك با يزدگردي 1025 يو مقصود اما. )13 س ،پشت برگ ،143 برگ( »زدگردي

 داديوند كتابِ اولِ ةمين نگارشِ خِيتار يعني ؛يو مرگ نه و است يساسان شاه نيآخر
 و يزدگردي خيتار يِزمان تفاوت كه آنجا از. است زدگردي جلوس از پس سال 1025
 نسخه نيا كه رسد يم نظر به است، سال 40 حدود يزيچ زمان نيا در يقمر  يهجر
 نوشته ق 1065 سال حدود در يعني ) ق1077- 1052( دوم عباس شاه حكومت دوران در

  . است شده
 يرو از اي خوانند، يم را كتاب نيا كه يكسان ةهم از ادگارنوشتي نيا در شَهمردان  
 و كنند ادي يكين به يو از تا است خواسته برند يم زشني بدان اي و كنند يم استنساخ آن

 از ،صورت  آن در ،كه كنند پاك نسخه يرو از را نامش مبادا كه است  كرده تقاضا
 يشاك و ماليهم اورمزد، دادور دادار نزد به زرتشتان سدواستَرِيا انجمن در ،شانيا

 پسر نيتر بزرگ نام به مسما انجمن، نيا). 11- 4 س ،پشت برگ ،143 برگ( بود خواهد
 به 13 شتي از 98 بند و 23 يِسناي از 2 بند در كه است سدواستريا يعني زرتشت
 است يكس او). 105 :1382 مواليي ؛220 /1: 1380پورداود( است شده هفرستاد درود روانش

 انجمن نيا). 113 :1387 زاده يقل( ندينش يم مردمان اَعمال يِداور به زيرستاخ در كه
 ةجينت هركس و نديآ يم هم گرد انيجهان ةهم آن در كه است محشر يصحرا همچون

 :1380بهار( شود يم جدا گناهكار از زگاريپره و نديب يم را خود يكُنش بد و يكُنش كين
 ةوعد و ديام كاتب فرجامه، نيا انِيپا در). 404 :1378 مزداپور ؛325 :1390 ميرفخرايي ؛146
 با ،كه دهد يم را ،نيد نيا بخشان نجات از ،انيچهروم پشوتن ينويم دستور ورِظه

 خواهد ياريبس يها يكين ن،يد از برداران نيد به و افتي خواهد رواج نيد ،آمدنش
 در كه است يانوشگان و مرگان يب جمله از و گشتاسپ فرزند انيچهروم پشوتن. ديرس

 و وسنگينر زديا از اورمزد دادار رسد، انيپا به هزاره چون. است ساكن كنگدژ
 و راست نِيد ةنديآرا كه ،را پشوتن و رفته كنگدژ به كه خواهد يم سروش امشاسپند

 كند نابود را شانبدگرَوِ و نداندرو و وانيد ةهم و كند ظهور كه نديبگو ،است انيك فرّه
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 يا واهانهخ كين اميق نيآخر وا اميق. ديفرما درست را نيد و دارد برپا را بهرام آتش و
 ييبرپا و نيد يبازساز هدفش و دهد يم رخ درياوش ةهزار از شيپ ياندك كه است

 ؛388 :1378 مزداپور ؛15- 14:  الف1385 راشدمحصل ؛142 :1380 بهار( است يمذهب يها نييآ
 و بوده يزرتشت ندارانيد ةهم يقلب يآرزوها واقع در عبارات نيا). 328 :1390 ميرفخرايي

 از را جهان و كنند اميق يبخشان نجات ديبا ،يينها موعود ظهور يبرا ،كه هست
 بزرگ يأسي به گاه ييآرزوها و دهايام نيچن هرچند. نديبپاال گناهان و ها يآلودگ

 ها فرجامه نگارش در جيرا يها سنّت از يجزئ عبارات گونه نيا نگارشِ اما د،يانجام يم
 متونِ و) 19 و 18 س ،روي برگ ،185 برگ( قدس آستان داديوند ةفرجام در كه يطور به شد
). 379 :همان ؛154 /2: 1922 اونواال( اند كرده اشاره آن به اريهرمزد داراب اتيروا مانند ينيد
 آوردن. است  كرده يرويپ داديوند گريد نُسخ يها فرجامه يالگو از كامالً فرجامه، نيا

هاست سنّت نيهم ةادام در يپهلو به هاآن ترجمانِ و يياوستا عبارات.  
 اي رستَم رينظ ييها نام مثالً ؛است توجه  قابل متن نيا در ينگارش يها وهيش  ازيبرخ  
 كاتب ةلهج و تلفّظ نوع از ينشان ديشا كه ،است آمده »وهرُم« و »رستم« صورت به وهرام
 اي »نيپچ« رينظ هايي هواژ يجا به »كتاب« ةواژ از استفاده). 20 س ،روي برگ ،142 برگ( باشد

 روزگار آن يِفارس يِنوشتار و يگفتار زبانِ در جيرا يعرب لغات كاربرد از ينشان ،»اسهرّكُ«
 ةواژ سندهينو). 5 س ،پشت برگ ،143 برگ( است  بوده زمان آن در يپهلو يِنوشتار زبانِ در

 از پس). 8 س ،پشت برگ ،143 برگ( تاس برده كار به »كاتب« و »سندهينو« يمعنا به را »نوشتار«
 برگ ظاهراً ،)2تصوير : نك( است  شده نوشته 143 و 142 يها برگ بر كه نخست ةفرجام
 رايز است،  كرده يگذار شماره را آن اشتباه به سندهينو اي شده مفقود )144 برگ( يبعد

  .است 145 است نُهم فرگرد شروعِ كه يبعد برگة شمار
 مشهورِ عبارت و 72 سنِي اتمامِ از پس نسخه، انِيپا در تادگارنوشي نيدوم  

 دروند گُجسته ]شده نوشته وارونه صورت به منياهر ةواژ[ منياهر باد زد و شكست«
 ،)267 تا 265 يها برگ( شتني ابيپاد و آب رنگين و »انيجادو و درجان و وانيد اواهما

  آمده يپهلو زبان و خط به ،267 ةشمار به كتاب ةشد يگذار شماره برگ نِيآخر در
 درود از پس ها، فرجامه ةهم معمول ةويش به زين ادگارنوشتي نيا. )3تصوير : نك( است

  و سپرَديو و شتي ياوستا« همان كه را كتاب عنوان ،نخست رامش، و يشاد و
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  برگي از نسخه كه نخستين فرجامه در آن آمده است. 2 تصوير
  

 و) 7 و 6 س ،پشت برگ ،267 برگ( كند يم ذكر باشد »يزشني ةرست رنگ،ين با وداديجدد
 پسر رستم پسر گوبدشا را خود كتاب دومِ بخشِِ ةسندينو. آورد يم را كاتب نامِ سپس

 7 س ،پشت برگ ،267 برگ( است  كرده يمعرف بندار پسر رستم پسر گوبدشا پسر دونيفر
ة واژ از پس هفتم سطر در كاتب نامِ يِمعرف قسمت رد درست ،است ذكر  به الزم). 8 و
 گر،يد يكاغذ با آن مرمت و زمان گذر در برگه يدگيد بيآس ليدل به متأسفانه ،»نيد«
 ،كه آنجا از. است آمده »گوبدشا« ةكلم بعد، سطرِ در ،سپس و داستيناپ ما بر سطر انِيپا

 و »بنده نيد« صفت نخست من ةكلم از پس كه است آن كاتب يِمعرف در معمول رسمِ
 يقتلّ »بنده« را »نيد« از بعد ةواژ ديبا كه ديآ يم نظر به  چنينپس ورد، ايب را خود نام سپس

 شيپ كه بوده يگريد  ةواژ هنوز سطر، نيا انيپا در و »بنده نيد« ةكلم  ازبعد ،ايآ اام. ميكن
 است؟  شده داشته پنهان نظرها از تگرمرم توسط كه ديايب هشتم سطرِ در »گوبدشا« نامِ از
 لغت از بعد كه ميكن فرض اگر ،آنكه نخست. كرد مطرح را گمان دو توان يم نجايا در

  دونيفر پسر رستم پسر گوبدشا را، كاتب توان يم ،است  نبوده يگريد ةواژ »بنده نيد«
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  برگي از نسخه كه دومين فرجامه در آن آمده است. 3تصوير
  

 مشكالت صفحه نيا مرمت افزود ديبا. شناخت بندار پسر رستم پسر گوبدشا پسر
 در ،صهينق نيا رايز ،است داشته همراه به كاتب اكانين نامِ ييشناسا در زين را يگريد

 هاي هواژ و افتهي ادامه هشتم سطرِ در »بندار« از پس كاتب، اكانين نامِ يمعرف ةادام
 از ما يآگاه. است  رفته نيب از برگ نيا شدن  مرمت ةجينت رد زين »ارينيد« و »شَهمردان«
 است انيروان دستور داديوند ةنسخ همچون يگريد هاي نسخه بر هيتك با ها نام نيا
  ).246 :1388 مزداپور(

 با ،گفت توان يم مانده، يباق آنها از كه ينُسخ بر هيتك با ،خاندانش و گوبدشا ةدربار  
 شَهمردان خاندان و )نسخه دوم قسمت كاتب( گوبدشا خاندان كه يمشترك اكانين به توجه

 دج ارينيد و هستند هم عموزادگان واقع در نفر دو نيا دارند، )نسخه لاو قسمت كاتب(
 داشته گوبدشا و بهرام يها نام به پسر دو ار،ينيد ةرينَب رستم ظاهراً. است دو آن بزرگ
 سومِ جد گوبدشا و) نسخه نخست بخش كاتب( ردانشَهم چهارم ياين بهرام كه است

 ينُسخ كاتبِ ،خود سوم، جد نيا.  است)نسخه دوم بخش كاتب( ما نظر مورد يگوبدشا
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 است يزدگري 900 سال حدود به مربوط TD1ة نسخ و زادسپرم يها يدگيوز همچون
  . )192: 1940اونواال  ؛355 :1386 نيام برومند ؛91 :ب1385 راشدمحصل ؛149 :1376 يتفضّل(

 در كه برد گمان نيچن توان يم ،باشد تر كينزد صواب به ديشا كه ،دوم فرضِ در  
 در. است »دونيفر« آن كه آمده هم يگريد ةواژ »بنده نيد« لغت از پس هفتم، سطرِ انِيپا
 پسر گوبدشا پسر دونيفر پسر رستم پسر گوبدشا پسر دونيفر كاتب نامِ ،صورت نيا

 نكهيا بر علم با ،)1 نمودار: نك (بود خواهد ارينيد پسر شَهمردان پسر بندار پسر رستم
  ما خاندان، نيا ةشد  شناخته نسبِ ةشجر طبقِ بر ،را ارينيد و شَهمردان ،دونيفر هاي هواژ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نامة خاندان مرزبان نسب. 1 نمودار
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   حكيمپماسنامة خاندان جا نسب. 2نمودار 
  

 داديوند ةنسخ كه است همان فرد نيا گفت  توان يم فرض، نيا قبول با. ميا افزوده خود
 را گوبدشا پسر دونيفر نامِ گمانِ آنچه). 246 :1388 مزداپور( است نوشته را انيروان دستور

 برگ نيآخر پشت در ،متفاوت يخط با كه است يسوم ادگارنوشتي كند يم تيتقو
 پسرِ دونيفر دفترِ از ر،ياردش پسرِ ميحك پسرِ جاماسپ بنده نيد من را نسخه نيا«: ده استآم نسخه،
 پسر دونيفر نكهيا بر يمبن دوم فرضِ قبول با. »نوشتم ،دونيفر پسرِ رستم پسرِ گوبدشا
 بهرام، پسر شَهمردان با يو كه گفت توان يم است، نسخه دوم بخش كاتب گوبدشا
 نجايا در ذكر قابل ييامال ةنكت.  استبوده زمان هم و عصر هم نسخه، اول بخش كاتب

 حرف آنكه مگر. شاه نه و است آمده شا لفظ جا همه ،گوبدشا نام نگارش در كه است آن
 گذر در ،ديشا و شده  خوانده هدشگوب ،صورت آن در ،كه ميبخوان »ه« را »ش« از بعد »اَ«
  .خواند گوبدشاه توان يم و شده بدل »آ« بلند مصوت به »اَ« كوتاه مصوت ،اميا

 از )روز نهم (آذرروز دوم، ادگارنوشتي يمبنا بر نسخه آخر قسمت اتمام خِيتار  
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اصطالح زين نجايا در). 4 و 3 س ،روي برگ ،267 برگ( است يزدگردي 1025 سال آذرماه 
 ينكات به توجه با ،كه است رفته كار به 1025 عدد از بعد بالفاصله »زدگردي ستيب از پس«

 شد، ذكر تفاوت ميان اين دو،و  يمجوس و يزدگردي خِيتار مورد در نيا از شيپ كه
 نيآخر ،زدگردي جلوس مبدأ با يزدگردي شمارِ سال يمبنا بر خيتار نيا كه گفت  توان يم

است ،يساسان پادشاه.  
 از پس ،كاتب نيدوم كه ميابي يدرم كتاب، از قسمت نيا اتمامِ خِيتار در دقّت با  

  رسانده انيپا به را كتاب نوشتن نسخه، اول قسمت نگارشِ اتمامِ از ماه پنج حدود
 كه شده چه كه است نيا سؤال اما است، يمنطق كامالً يزمان مدت نيا اگرچه. است

 بخش چگونه و است  نرسانده سرانجام به را كتاب نيا ،خود بهرام، پسر شَهمردان
 است؟ گماشته همت آن ليتكم به او و دهيرس عموزادگانش زا يكي دست به نخست
 در ،گوبدشا پسر دونيفر توسط نسخه از بخش نيا نگارشِ اتمامِ خِيتار در گريد ابهام
 را آن يزدگردي 1001 در همو كه است ،انيروان دستور داديوند ةنسخ خيتار با سهيمقا

 يقدر تواند يم است سال 24 كه نسخه دو نيا نگارشِ يزمان اختالف. است  نگاشته
  .باشد زيبرانگ تأمل

 نصف اتمام خيتار و كاتب نام ةدربار ارزشمند اطالعات بر عالوه دوم ادگارنوشتي
 تأسف با ،كه دارد زين يگريد يها يآگاه ،)9 س ،پشت برگ ،267 برگ( كتاب ةماند يباق

 ،صفحه نيا نُهم سطرِ رد. است  شده آنها افتيدر از مانع برگ نيا يها مرمت ،فراوان
 اما ،كرده يسيرونو يكس چه دفترِ از را »وداديجدد كتاب نصف نيا« كه كرده ذكر كاتب

 آن از يكي نام نيا. است  رفته نيب از يو نام برگه، يِصحاف ليدل به ،شوربختانه
 يفرد از سندهينو دهم، سطرِ در. است نسخه نيا كامل ييِشناسا يبرا مفقوده يها حلقه

 ايآ. است شده نوشته يو »يِتيگ بهرِ از« نسخه نيا ظاهراً كه برد يم نام دونيفر نام به
 را نسخه نيا دوم ةمين ،يو دفتر نيپچ يرو از كاتب كه استهمان كسي  دونيفر

 نيپچ نيا كه يدستورزادگان و دستوران تمام از بعد، سطور در ،سندهينو است؟ نگاشته
 كنند يم يسيبازنو را آن اي و كرده زشني بدان اي و ندآموز يم اي و خوانند يم را
 س ،پشت برگ ،267 برگ( كنند ادي را اريشهر پسر بهرام پسر دونيفر روان كه خواهد يم

 نيا كاتب ايآ است؟ آمده دهم سطر در نامش كه است دونيفر همان نيا ايآ). 14- 12
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 يبرا و يو ةامگانن بهر از ،آنكه اي است؟  نوشته يو يفرمودار به را نسخه
 مهم، ادگارنوشتي نيا ةادام در است؟  شده داده نسخه نگارش دستور ش،ا يامرزيخداب
 است  كرده تقاضا كنند يم استفاده ،يقيهرطر به ،نسخه نيا از كه يكسان ةهم از كاتب

 هركس كند يم ديتأك و) 18-15 س ،پشت برگ ،267 برگ( كنند ادي ينام كين به يو از كه
 نام اي و باشد داشته است، وقف كه ،را وداديجدد دفتر نيا فروش اي ديخر قصد
 و يشاك اورمزد دادور دادارِ نزد به ،او از كند، پاك و ديبزُدا آن از را) نوشتار (سندهينو
  ).2 و 1 س ،روي برگ ؛20 و 19 س پشت برگ، ،267 برگ( بود خواهد ماليهم

 اما ،)19 س ،پشت برگ ،267 برگ( است  ودهب وقف ينوع نسخه نيا كه رسد يم نظر به  
 باشد هايي هواژ انيم در ما سؤال پاسخِ ديشا. ميدان ينم ،يكس چه توسط و يكسان چه بر
 پنهان شهيهم يبرا تمرم كاغذ رِيز در و گرفته ما از را آنها روزگار تطاولِ دست كه

. است كرده يرويپ يشگيهم يالگو همان از زين فرجامه نيا يِنوشتار سبك. است كرده
نخست ةفرجام اقِيس همان به يپهلو زبان و خط به آنها ةترجم و يياوستا عبارات 
 نيا ،يپهلو و يفارس زبان و خط به ،ادگارنوشتي نيا انِيپا در. است  گرفته صورت

  :است آمده شعر
ـ رامـاهركه ـ يكـ ينبـهدكنَ بــاديكــين بــه ســر ســربهاونــامِ ادي

 »ي« و يپهلو به »كين« ةكلم شعر، نيا يِپهلو متنِ در ،»يكين« ةواژ نگارشِ در آنكه جالب
 و يفارس زبان و خط نفوذ به توان يم كه است آمده يفارس خط بهساز  اسم معني

 دوباره برگ نيهم پشت در لهئمس نيا. برد يپ يپهلو خط نگارشِ در  آن الخط رسم
   ).راست سمت ةيحاش ،267 برگ پشت( است شده تكرار

 خِيتار يِادآوري از پس است، نسخه برگ نيآخر واقع در كه ،267 برگ پشت در  
ي ،يزدگردي 1078 تا 1061 يها سال انيم نانيبهد از يتعداد درگذشتادگارنوشت 

 ةويش لحاظ به اگرچه ،كه )4تصوير : نك (است آمده يفارس زبان و خط به سوم
 و قهيسل و نرفته كار به آن در يوسواس سطور، نظم منظر از ،و خط ييبايز و ينگارش

  ازيبرخ كه است يارزشمند مطالب يحاو آن يمحتوا ،نشده لحاظ آن در ييبايز
 ،را نسخه اتمامِ ها، فرجامه يِتمام معمولِ ةويش به ،كاتب. سازد يم روشن ما بر را مسائل

  پسر ميحك پسر جاماسپ را خود و كرده اعالم ،رامش و يخفرّ و يشاد و درود با



  مقاله  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  34  3هاي ايراني  ها و گويش زبان  
 ...هاي  اي ديگر از نسخه معرفي نسخه  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  برگي از نسخه كه سومين فرجامه در آن آمده است. 4 تصوير
  

 گوبدشاه پسر دونيفر دفتر از را نسخه نيا كه كرده است اذعان سپس و  يمعرف رياردش
 نيا كه يكسان ةهم از ،انيپا در ،و. است نوشته رستم پسر دونيفر پسر رستم پسر
 كنند يم زشني بدان اي و كرده يسيرونو آن از اي آموزند يم اي خوانند يم را ينيد كتابِ

  .كنند ادي كين ينام به يو از كه است  خواسته
 ديشا ،يو ييشناسا و كاتب نام كمكبه  ،ندارد نگارش خيتار فرجامه نيا هرچند  
 رياردش پسر ميحك پسر جاماسپ سندهينو كاملِ نامِ. افتيدر را آن يزمان حدود بتوان
 اريشهر پسر نيآفر بخت پسر شاپور پسر جاماسپ پسر زراتشت پسر روانيانوش پسر
 يزدگردي 1091 خيتار در ،كه است يا سندهينو همان يو. )2نمودار : نك (است

 پاسخ در را شتي وهرام هفرّ درون ياوستا ينيد ةنسخ ،)م 1722 / ش1101/ ق 1135(
 با مالقات خصوص به آنان داريد يبرا ،خود و نوشت هند دستوران و نانيبهد ازِين به

 را نظر مورد كتاب شخصاً تا كرد سفر هندوستان به ،ويج مانك موبد پسرِ ويج رستم موبد
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 :1363 شهمردان( بدهد آنان به بودند  كرده تقاضا هند نانِيبهد كه يورس و هوم همراه به
  .1)67- 56: 1940 اونواال ؛428-431
 به ،هند به سفرش در ،بود معروف يتيوال جاماسپِ دستور به كه ،ميحك جاماسپِ  

 دستور ن،يكامد دستور پسر دونيفر دستور همچون موبدان از يتعداد آموزش
 و نقش. پرداخت دارو دارا كومانا ربديه پور داراب دستور و آسا جاماسپ جاماسپ

 يهمان ربديه پور داراب دستور ميبدان كه شود يم روشن يزمان ها آموزش نيا ريتأث
 شهمردان( شد يياوستا زبان و خط آموختن در 2روندوپِ لينكتاَ معلم بعدها كه است
 ييها ادگارنوشتي قيطر از را جاماسپ خاندانِ). 73-72 :1382 مزداپور ؛428-429 :1363
 اند گذاشته يبرجا خود از نانيبهد يها نامه به پاسخ و ينيد نُسخ انيپا در كه
 در كه هستند يسرشناس موبدان يها خاندان ملهج از بزرگ ةخانواد نيا. ميشناس يم
 همچون ،آنان. بودند موبد و دستور همه آنها پشت هشت تا و سكونت داشتند زدي
 و ينيد ثيموار پاسداشت و حفظ را خود ريخط ةفيوظ كه يزرتشت يها خانواده گريد

 ينيد خنُس استنساخ و نگارش كار در دانستند، يم يمذهب مقدسِ متون از ينگهدار
 سؤاالت به پاسخ در و ندبود ارتباط در هند، ميمق يِنيد دستورانِ و نانيبهد با. بودند
 چيه از ،ينيد نُسخ ارسال و نگارش قِيطر از ،آنان يِنيد يازهاين برآوردنِ و يفقه
 به زين ييسفرها جاماسپ همچون آنان از يبرخ گاه و نكردند فروگذار يتالش

 اريشهر پسر جاماسپ پسر شاپور دستور به توان يم آنان ةملج از. داشتند هندوستان
 و بوده جاماسپ بزرگ عموزادگان از كه كرد اشاره اريشهر پسر نيآفر بخت پسر

 ،ينيد عالمِ مقام در ،هم و شود يم دهيد ينيد متون  ازيبرخ انيپا در ،هم نامش
 ،382 ،372: 1940 اونواال( است  بوده هند در خود شانيك هم يفقه سؤاالت پاسخگوي

 پسر نيآفر بخت پسر اريشهر پسر اوخشيس پسر هوشنگ به توان يم همچنين. )388
  :1382 مزداپور( كرد اشاره ماست نظر مورد كاتب عموزادگان گريد از كه اريشهر

 در جاماسپ نام آنكه توجه قابل ةنكت). 371: 1940نواال و ا؛72-71 :1375 مزداپور ؛69-70
                                                  

شود و از جمله لوازم  هاي برسم از آن استفاده مي اي از موي بافتة گاو است كه براي بستن شاخه  ورس رشته)1  
  ).207: 1384؛ بويس 468: 1371اوشيدري (آتشگاه است 

 2) A. H. Anquetil-Duperron 
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 ،پشت برگ ،كتاب 113 برگ ةيحاش در. است  آمده نسخه نيا برگ چند يحواش
 جاماسپ بنده نيد من«: است  شدهنگاشته نيچن بايناز البته و يياوستا خط به يادداشتي

: است  شده نوشته نيچن يفارس خط به 267 برگ روي نييپا در زين و »)]ميحك [دستور
  .»ميحك دستور جاماسپ ]ناخوانا[«

 مربوط يها خيتار زين و ميحك دستور پسر جاماسپ يزندگ يِمانز حدود به توجه با  
 نيا نگارش خيتار توان يم است، شده ديق صفحه نيا شروع در كه ينانيبهد فوت به
 حدس رانيا به افاغنه ةحمل با مقارن و هيصفو ةسلسل يِانيپا يها سال را ادگارنوشتي

 كه ،است كرده ذكر نوشته را سخهن نيا يو دفتر از كه را يكس نام كاتب ،يطرف از. زد
 ديبا 267 برگپايين روي  در ادگارنوشتي نيدوم كاتبِ نام كه گمان نيا دييتأ در
  . كند يم ياديز كمك باشد گوبدشا پسر دونيفر

 شا كه نام دومِ بخش گوبدشا نامِ نگارشِ در كه است  آن ادگارنوشتي نيا گرِيد ةنكت  
  اينو است شاه يپهلو ةواژ معادل كه است وردهآ ملكا يهزوارش صورت به را است
  . گوبدشا نه و باشد گوبدشاه نام بر يدييتأ ديشا

 خود كاتب سپس و شده نوشته يفارس زبان و خط به يشعر ،فرجامه نيا انيپا در  
  .است دهينام »شاه بهرام ]جهشن؟[ رستم ،نيكمتر ةبند« را

ــت ــردنِيپرسـ ــپدادگـ ــنشهيـ كنشهياند كردن ]گذر [گزرروزِبه كـ

 و خط به ك،ين نامِ ةدربار ييدعا مضمونِ همان زين صفحه نيا راست سمت ةيحاش در
  . است آمده ،يپهلو زبانِ

  نسخه يحواش
 و مناسك ياجرا يِراهنما و دستورالعمل عنوان به يمذهب كتب و ينيد نُسخِ معموالً

 استفاده مورد ينيد مراسمِ يِتمام در ،امروز به تا دور يها گذشته از ،يمذهب يها نييآ
 همواره برخوردارند، يفراوان تقدس از كه كتب نيا. شد يم تالوت و گرفت يم قرار

 پسر به پدر از و شوند يم ينگهدار و حفظ ،يفراوان سواسو با ،خانواده ياعضا توسط
 كتبِ نيا يحواش در. دنشو يم داده هيهد نوموبدان به ،ينوزوت جشن در ،گاه و دنرس يم

 به عموماً و نثر اي نظم البق در ييها ادداشتي نسخه صاحبان اغلب ،يمذهب سِينو دست
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 گذشته نيريش و تلخ يروزها ادآوري كه گذارند يم يبرجا خود از يفارس زبان و خط
 تولد نيريش ةخاطر درگذشته، زانيعز و دوستان فراق روزگار، از يدلتنگ همچون است؛
 توسط كه ييها سهوالقلم نيهمچن. »يامرزيخداب« عبارت با اكانين يِادآوري اي ،يفرزند
 توسط دهد، يم رخ يعبارت اي واژه انداختن جا با ،ينيد متن نوشتن هنگام در ،كاتب

  .شود يم  آورده فقره و بند همان ةيحاش در و روشن صهينق آن گرانيد
. است كمتر  ديگر،يِنيد نُسخِ با اسيق در ،ما نظر مورد ةنسخ در ها يسينو هيحاش  

 ةهم و است اندك اريبس متن يِاصل هاي عبارت و ها هواژ يِجاافتادگ زانيم خوشبختانه
 افزوده متن به بوده، نسخه صاحبان از يكي احتماالً كه ،يگريد كاتب توسط زين آنها
 به ،آن در ،زين درگذشتگان فوت خيتار اي اشعار از اعم گريد يحواش اما. است  شده
 خيتار ه،يادع اشعار،: كرد ميتقس دسته چند به توان يم را يحواش نيا. خورد يم چشم
 انِيپا در يحواش نيا اغلب است ذكر  به الزم. گريد مطالب يبرخ و ،درگذشتگان فوت

. شود يم  دهيد كم اريبس يسينو هيحاش ،گريد اوراق در ،و است آمده اول ادگارنوشتي
 در نسخه نيا كه را ييها خاندان و افراد  ازيبرخ كند يم كمك ها ادداشتي نيا گاه
 بهمن موبد ةخانواد به توان يم ها، خاندان نيا ةجمل از. ميبشناس است بوده ارشانياخت
 پدرش از هم و بهمن موبد از هم. كرد اشاره سروش موبد پسر بهرام موبد پسر

 نيا فرگرد هر شروع در ؛ به عنوان مثال،است  آمده كتاب نيا يحواش در ييها ادداشتي
 ،يفارس خط به و خالصه اريبس شكل به ،آن يمحتوا و موضوع از يا خالصه نسخه،
 س ،پشت برگ ،172 برگ ؛5 س ،روي برگ ،145 برگ( است شده نوشته بهمن موبد توسط

    : كرد اشاره توان يم مورد چند به كه ،)20
  )روي برگ ،57 برگ (كند ينم قبول نيد كه است شخص كدام كه: 2 فرگرد  
  )پشت برگ ،91 برگ (ناپاك كدام و است پاك كدام كه باد و آب يگوو گفت: 6 فرگرد  
  )روي برگ ،145 برگ (شود يم پاك نوع چه اشو مرد كه زراتشت ديپرس: 9 فرگرد  
 ،شتيارم لاو :كند يم پاك را زن زيچ پنج .شود يم پاك نوع چه آدم تن كه گوو گفت: 15 فرگرد  
روي  ،195 برگ (شود يم پاك زشني از مردار شود، يم پاك خورشن از زن .چله وميس ،ضيح ميدو

  )برگ
  )روي برگ ،201 برگ (شوهر ةخان ساله دوازده نامزد، ساله نُه دختر كه گوو گفت: 16 فرگرد  
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 شده نثار يو به ينوزوت مراسم در نسخه نيا كه سدينو يم بهمن موبد ،گريد يبرگ در
  :است

 ريحق ينوزاد نثار باشد يم بهرام موبد  پسربهمن موبد خالصِ خاص مال از كتاب نيا
 بر خداوند بدهد يامرزيخداب هركس ؛باد گرفتار خدا لعنت به كند طمع هركس. نمودند
  ). روي برگ ،189 برگ( امرزاديب پشتش هفتاد

سم  عموماً به مرا، در ميان پارسيان هند،آيين نوزوتي يا نونابري مراسمي است كه  
شود كه در   مي  به مراسمي گفته، در ايران،شود و برگزاري جشن بلوغ كودكان اطالق مي

 يجا در نيهمچن). 207: 1384؛ بويس 456: 1371اوشيدري ( رسد آن فردي به مقام موبدي مي
  :سدينو يم نيچن كتاب تيمالك ةدربار يگريد

 بابِ ]ارگان؟يس يخدا[ من بر كن لطف باشد يم ريحق مال از را كتاب نيا  خدا نام به  هو
 را او نام است سروش چون ]كس[ يا يندان گر بابم بابِ بدان بهمن، ]موبد؟[ بهرام من
 باد يكين به جهان در او نام        ادي يكين به كند را ما هركه. ديبده يامرزيخداب ريادگي
  ).روي برگ ،142 برگ(

 و سست ساده، اريبس گاه هرچند ،هك  آمده ها ادداشتي در پدرش و يو از زين ياشعار
 روزگار آن اوضاعِ افتيدر و درك در ،ندارد يچندان يادب ارزش و است هيما يب
  مثالً ؛باشد ارزنده تواند يم

دينگـشا  بـار مندلِ در جز نيزم برديآكه  غمكاروانِهرآسمانكزنيادارم طالع چه

  و
]پرسـت؟  [آتـش سرم بر فلك غربالِفته  پنـدارميمـ تـوهجـرانِغمِازشد كه شب

  و
ــاغ ــهاري ــاروزب ــارم ــيحك ـ  از شد خوشحال يران يسـامان و سـر  يب
ــ ميگـشت شانيپرمااگرچهستينغم ــادند يجمعــ ــپر از شــ يشانيــ

  و
ســتم بــادهبــال نُقــل و اَلَــم يســاق  غـمهمـهيباقودستخونةقطر كي

ستيـ عالمعـالم ختـه ير هـم  سربرغم  ستيـ نكـمحـسرتمتـاعِمـاةخان در
  )روي برگ ،142 برگ (يزدگردي 1239 ةسن   بهرام دستور ،نيكمتر كاتبِ
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  :سروش موبد پسر بهرام موبد از هم باز و
ــشت ــرپ ــرِزدفت ــدآنبه باشـد نـشان  و ]بذر؟[ كسهر باش

ــاري ــرزيادگـ ــتبهـ ــر دوسـ باشــد جــاودان ملــك ازبهت
  )روي برگ ،81 برگ (سروش موبد بهرام موبد ،نيكمتر بنده

 از و گذاشته يبرجا يخبر خود از ،ها ادداشتي نيا در ،كه ييها نام گريد از  
 دستور پسر ارياورمزد دستور شود  داده »يامرزيخداب« آنها روان به كه خواسته خوانندگان

  ).پشت برگ ،142 برگ( است بهرام
 موبدان از يتعداد يِنوزوت مراسمِ يها نهيهز به توان يم گر،يد جالب يها پرنوشت از  

 خواب در آسمان دنِيد ،)پشت برگ ،240 برگ( يدادخوانيوند خرج ،)روي برگ ،142 برگ(
  .كرد اشاره) جا همان( روزگار يِسخت از يمند گله و ،)پشت برگ ،143 برگ(

 ندا بوده نسخه نيا صاحبِ شانِيخو و بستگان از احتماالً كه ينانيبهد درگذشت خبرِ  
  :است نسخه نيا مهم يها ادداشتي از زين

 مهر به يد ومي مهربان، دستور ]مكان؟[ جنت سروش دستور يبهشت روان افتني وفات
  )روي برگ ،72 برگ (1242 ةسن ميقد ماه يد

روي  ،79 برگ (1242 ةسن ميقد اسفندماه زدياردا ،رستم دستور مهربان دستور افتني وفات
  )برگ
  )روي برگ ،140 برگ (مهر به يد ومي مهربان، دستور روشس دستور وفات خِيتار

 ،142 برگ (]؟[ ةسن ميقد اسفندماه آبان روز  ن،يبرز دونيفر رستم شاه موبد دستور وفات
  )پشت برگ

 ةسن ميقد ماه آبان آذر به يد روز ن،يبرز دونيفر رستم دونيفر دستور روان اشو وفات
  )جا همان( 1134
 هيزدجردي ]؟[ ةسن ميقد ماه بهمن زديمهرا روز ،نيبرز بهرام هرمنوچ دستور سيفرنگ وفات

  )جا همان(
 نيآفر بخت ارياسفند دستور وداديجدد دفتر نيا كاتبِ يگروتمان روان وفات خيتار

  )جا همان(
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  )جا همان( 1289 ماه نيفرورد اورمزد فوالد، خدامراد لعل مرحومه خيتار
  )جا همان (يزدگردي 1289 ماه ريت زديا دبا فوالد، خدامراد نيريش مرحومه خيتار
 يزدگردي 1274 ماه خرداد زدياشتادا د،يجمش رستم موبد ديجمش مرحوم وفات خيتار

  )جا همان (طهران

 نيا كاتبان كه ست اآن انگريب ديآ يم چشم به ها پرنوشت نيا نگارش ةويش از آنچه  
 هاي هواژ كاربرد. اند نداشته بهره يچندان يسينو يفارس دانش و سواد از غالباً ها ادداشتي

 بودنِ دور از نشان هيما يب گاه و سست ياشعار آوردن زين و ييامال هاي غلط وجود ،يپهلو
 ييمالا هاي غلط از يبرخ. است بوده دوران آن يمدرس و يآموزش يفضا از آنها سندگانِينو
 س ،پشت برگ ،172 برگ (واهرخ يجا  به خاهر ،)21 س ،روي برگ ،155 برگ (تن يجا  به طن رينظ
  .برد نام توان يم را) 2 س ،روي برگ ،226 برگ (ومرثيك يجا  به امرثيك ،)20

 ةانيم در گاه زشني رِيتصو به توان يم ، است آمده نسخه نيا در كه يريتصاو جمله از  
 را زشني نييآ يبرگزار هنگام زشنگري هشت ستادنيا ةنحو و گاهيجا كه ،3 سپرديو

  برگ نيآخر در يگريد و كرد اشاره )5تصوير : نك؛ پشت برگ ،28 برگ( دهد يم ننشا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گاه درآن آمده است برگي از نسخه كه نقش يزشن. 5 تصوير
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 گاه در آن آمده است برگي از نسخه كه تصوير برشنوم. 6 تصوير

  
 يبرا الزم اءياش و افراد گرفتن قرار محلِ و گاه برِشنوم رِيتصو كه جلد، از شيپ ،نسخه
 غسل مراسم همان نُشُوه ريتطه. )6تصوير : نك( است) شبه نُه (نُشُوه رِيتطه مراسمِ ياجرا
 ناپاك ،يليدال به بنا ،كه يافراد و شود يم انجام شب نُه مدت به كه است يزگيپاك و

. دهند يم انجام گاه مشنوبرِ در يموبد كمك با را مفصل و يطوالن مراسم نيا اند شده
 و شده جدا ها قسمت ريسا از اريش دوازده با كه است گودالنُه  با ييفضا گاه شنومبرِ

به  خواند، يم را اوستا از ياتيآ موبد كه يحال در ،ها گودال نيا از گذر با ،ناپاك شخص
 دفر آخر، گودال از گذر از پس. شود يم ريتطه آب و شن و زيگوم مخلوط با ،او دست
 كند يم تن بر يديسف لباس و ديشو يم تن و سر پاك آب با و شده ريتطه كامالً

 ؛91- 88 :1386 انيكرباس ؛72 :1384 سيبو ؛54-52 :1369 مزداپور ؛776- 771/ 2: 1370 دوستخواه(
  ).128- 127 :1387 زاده يقل

 ينيد متون ةمجموع از كه است يا ساده داديوند خسنُ جمله از نسخه نيا  
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 و خاندان نيا از را ما يآگاه تواند يم و است مانده يباق مرزبان خاندان سينو دست
 ،آن كمك به ،ديشا نيهمچن ؛كند افزون زشني مراسم يبرگزار آداب و نگارش ةويش

 دايپ اند شده يسيرونو آن از ها نوشته دست نيا كه را مادر و اصل ةنسخ از ينشان بتوان
  .كرد
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اند  سخه ياري دادهرا در تهية اين نهاي دوستان بزرگواري كه او  داند از محبت نويسنده بر خود الزم مي *  1

 بررسي و ةويژه سركار خانم مينو حسيني، كه اجاز  نخست خانوادة محترم حسيني به:بسيار سپاسگزاري كند
 رضوي آقايان  برداري از نسخة شخصي خود را دادند، و نيز دوستان بسيار عزيز در كتابخانة آستان قدس عكس

سخه را بر عهده برداري از ن  ياوري، كه زحمت عكسرمضاني و محمدباقر طوسي، ناصري، مجيد داوطلب، 
 رضوي، كه زمينة آگاهي از اين  همچنين جناب آقاي ابوالفضل حسيني، كارشناس ميراث فرهنگي خراسان،داشتند
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