
صد در نثر و صد در بندهاي آن ش و معرفي نسخهه  
  رضا منتظريسيد سعيد

  چكيده
يان در دورة زردشـت ي اسـت كـه   زردشتفارسي  موسوم به، نوكي از انواع ادبيات فارسي ي

 اوستاي از زردشتاسالمي براي ترجمة داستانها، اساطير، آداب و رسوم، سنن و قوانين دين 
اين دسته از متون فارسي به دو دستة متقدم و متأخر تقسيم . و زند به فارسي به كار گرفتند

  .است صد در بندهش وصد در نثر هاي متنهاي متقدم آن،  نمونه ةملشوند كه از ج مي
ي دانست، متني اسـت بـه   زردشتترين متن فارسي  كه شايد بتوان آن را كهن صد در نثر
يان زردشـت اوستايي و پهلوي در عقايد، احكام، باورهاي  با كلمات و عباراتي خط فارسي،

اخـر قـرن پـانزدهم و اوايـل شـانزدهم      او(يزدگـردي   864آن را پيش از تأليف كه زمان 
نيز متني است به نثر به خط فارسي و اوستايي كه زمـان   صد در بندهش .نددانمي) ميالدي

اين متون از لحاظ زباني، نحوي و محتوايي اهميت . دانند يزدگردي مي 896را پيش از  آن
  .دارند بسيار
معرفـي  آن ة ي شناخته شـد ها نسخه و يزردشتاين دو اثر مهم فارسي  حاضر ةمقال در

  .شده است
  .صد در بحر طويلر نثر، صد در بندهش، صد در نظم، ي، صد دزردشتفارسي  :هاواژهكليد
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  مقدمه. 1
ي بعـد  زردشتاي از ادبيات فارسي است كه پيروان دين  گونه يزردشتادبيات فارسي 

تـا مفـاهيم    از ورود اسالم به ايران در كنار ادبيات پهلوي و پازند اختيـار كردنـد  
انـد، بـه زبـان     ديني خود را كه اغلب از روي متون اوستايي و پهلوي ترجمه شده

  .ندويسفارسي بن
يان زردشـت نگاري  مشهور است، حاصل نامه» روايات«نوعي از اين ادبيات كه به 

ي ايـران، دربـارة   زردشـت االت پارسيان هند از موبدان ؤدربرگيرندة سو ايران و هند 
ي زردشـت وقي، قوانين مذهبي،  مراسم، تشريفات، اساطير و سنتهاي احكام فقهي، حق

  .و پاسخ موبدان ايراني به اين پرسشهاستاست 
روايـات متقـدم كـه     گروه نخست يـا  :شوند تقسيم مي گروهبه دو » روايات«اين 

شايسـت و  يان است شامل زردشتبيانگر قوانين ديني عميق جاري در زندگي روزانة 
و غيره است كه ابتدا به نثر بوده و بعدها بـه نظـم نيـز    ) صد فصل( صد در، ناشايست
و   دهند، شامل سـؤال و جـواب   كه روايات متأخر را تشكيل مية دوم گون. اند درآمده
روايـات نريمـان   «مـثالً   ؛يان و پارسـيان اسـت  زردشـت هاي رد و بدل شده بـين   نامه

روايـات شـاپور   « ،»روايات بهـدين جاسـا  «، »روايات كاووس كامدين«، »هوشنگ
و غيره كه بيشـتر آنهـا   » روايات كامدين شاپور«، »روايات اسفنديار سهراب«، »آسا

مطـابق  (يزدگـردي   1047در سـالهاي مقـارن    روايات داراب هرمزدياردر مجموعة 
  ).10ـ6: 1987 ويتالونه(اند  گردآوري شده )م1678
ته كـه هـر يـك از    روي روايات متقدم و متأخر صورت گرفبر تحقيقاتي كنون تا 

آن طور كه بايـد و شـايد ادا   حق مطلب اما  اندآنها در زمان خود شايستة تقدير بوده
  .مصححان است و نيازمند توجه بسيار جدي محققان اين موضوع نشده و

سـتوري و محتـوايي شـايان    از لحاظ زبـاني، د  گروه نخستدر بين اين روايات، 
كـه تـاريخ    انـد مجموعه از ايـن متـون   دو صد در بندهشو  صد در نثر. توجه است
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يعنـي اواخـر    ،يزدگـردي  896يزدگردي و  864را به ترتيب به پيش از  هاتصنيف آن
صـد  . )500: 1389 اميدسـاالر (رسانند  قرن پانزدهم و اوايل قرن شانزدهم ميالدي مي

در ، يكي از دانشمندان پارسي هنـد  ،دابار م1909را در سال  صد در بندهشو  درنثر
كار او در زمان خود بسيار ارزشـمند بـود، امـا بـا توجـه بـه       . دانئي به چاپ رسبمب

اغـالط   نيز به روش تصحيح او و انتقادهاي موجودو  ،بيشترشناخته شدة هاي  نسخه
مجدد اين مجموعـه   بررسي در اين متن،دستوري، واژگاني، نحوي و محتوايي بسيار 

  .رسدضروري به نظر مي
  »در صد«متون . 2

يـا فصـل    شود كه صد باب ي گفته ميزردشت فارسي روايتهايبه آن دسته از  رصد د
صـد   در. استي اشاره شده زردشتبه مسائل اساسي، ديني و اخالقي  هاد و در آنندار

ي مانند شهري است كـه  زردشتكه دين  آمده» صد در«گذاري علت نام راجع در نظم
  ).مقدمه: 1909 دابار(ود ش م آن به روشني و بينش ختم ميصد در دارد و تما

 شت شـهري بنـا كـرده اســتـزرات
 هر در كـه يـابي در آن شهــر راه   ه ب

 پرورســتزراتشــت بنگــر چــه ديــن
  

 كـرده اسـت  وا درو صـد در از غيب 
ــ  ــابي بهش ــي از گن ت وـبي ــره  ـاهـ

 كه در شهر دينش ره از صـد درسـت  
 

و » در بحر طويل صد«، »صد در بندهش«، »صد در نثر«شامل چهار متن  صد درمتون 
در مورد  بحث خواهد شد، امادر ادامه  بندهشو  صد در نثردربارة . است» صد در نظم«

صـورت  در واقـع همـان    صد در شعريا  صد در نظم كه بايد گفتدو گونة ديگر اجماالً 
پسـر  » مردشـاه «توسط  )م1495(يزدگردي  864در حدود كه است  صد در نثر منظوم

رسـتم  «هـم  را  صد در بحـر طويـل   ).34:  1954 تاواديا(است  آمدهفراهم » ملك شاه«
از لحاظ  اين دو. اندنوشته) م1604(يزدگردي  973در تاريخ » بهزاد رستم«و » اسفنديار

  ).جاهمان( دارند صد درزباني و محتوايي اهميت كمتري نسبت به ديگر متون 
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  صد در نثر. 3
از آنجـا  . هاي دقيقي وجود نـدارد  انهو نويسندة آن نش صد در نثردربارة سال كتابت 

صـد در  است، پس تاريخ كتابـت  به نظم درآمده  صد در نثر از روي، صد در نظم كه
  .)مقدمه: 1909 دابار( رسدمييزدگردي  864به پيش از  نثر

آمده است؛ اما از آنجا كه در برخي از دستنويسها در مقدمة  صد در نثرنام مؤلفان 
  . اند ، آن را الحاقي پنداشتهذكر نشده ؤلفنام م ي ديگردستنويسها

اين اثـر   :دسينو مي صد در بحر طويلاستناد به مقدمة با دابار در مقدمة كار خود 
را سه دستور و روحاني بلندپايه بـه نـام وردسـت، ميـديوماه و سـياوش در زمـان       

  :اند پيروزي اعراب نوشته
نمياشـ هبـود ايـام دوريچون نزديك

ــد   ــزرگ و مي ــت ب ــووردس يوماه اش
 با صالح يكديگر ار گفتن چيزي كه بود

كرداران و دسـتوران ديـن   برگزيده نيك 
شـنو با سياوشان سه دستور اشو پاسـخ 

  هـر سـود  بيرون نوشتن ب از كتاب پارسي

  

  :كند مقايسه مي صد در نظمدابار اين ابيات را با اين بيت از 
ــان ز ــدبزرگ ــد و زن ــتا و پازن  انـد  كـرده  مرين صـد درش را بـرون    وس

اما دربارة نظم، نثر، بندهش و بحر طويـل بـودن    شده، صد دردر اين ابيات اشاره به 
است و همچنين پيشتر  نثر صد درِ،  صد درترين  نشده، و از آنجا كه كهناي  اشاره آن

كند و ايـن سـه    استناد مي از اين رو دابار به آن ،شناختند مي» صد در« اين متن را به
اما ؛ )مقدمه: 1909 دابار( داند مي صد در نثريسندگان و مترجمانِ نخستين نو دستور را

اي به اين سه مؤلف نشـده،   دست آمده، اشاره ههاي ب از آنجا كه در هيچ يك از نسخه
  .پس جاي شك و ترديد وجود دارد

كـه در آن   انجمـن خاورشناسـي كامـا    610تاواديا با استناد به دستنويس شمارة 
به تاريخ روز اورمزد، ماه شوال سـال  » اردشير بهرام بن اردشير«وي اي از س ضميمه
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  :كند آمده، اين طور بيان مي 1178
بدان كه اين كتاب دربارة شايست و نشايست است كـه دسـتوران و موبـدان بيـان      :اما بعد
اند در زند و پازند از بهدين مزديسنان و به نام صد در شهرت يافته است؛ بدين منظور  كرده

در آن روزها خسروشاه پسـر آذربـاد،   . يابي بدان، براي پيروانِ دينِ به آسان باشد ه دستك
از نگارش پهلوي به نگارش دبيري برگرداند و ديگر باره بهمـن پسـر   ] آن را[موبدان موبد 

به نگارش دبيري نوشت؛ از كتاب موبدانِ موبد ايران شاه پسرِ ايزديار پسـر  ] آن را[پايدار 
نهـاي  بـراي روا ....خواننـد  مي] آن را[آذرباد به منظور آنكه پيروان دينِ به كه  تشتريار پسر

  ). 34: 1954 تاواديا(ايشان، خواستار بخشايش شوند 

در پهلوي وجود داشته، به دليـل  » صد در«كتابي با عنوان  اين موضوع را كهتاواديا 
د اسـت كـه يـك مؤلـف     كند و معتق كند؛ اما آن را رد نيز نمي كمبود شواهد تأييد نمي

  .ي برگردانده استزردشتمعتبر آن را از پهلوي به فارسي 
پـردازد و چـون از    سر آذرباد مـي خسروشاه پو در ادامه به نخستين مؤلف يعني ا
، در ايـن بـاره سـكوت    است دست نياوردهه ها ب اشاراتي در ديگر متون و نسخه وي
  .داند نمي اثر خسرو شاه پسر آذربادكند و متن كنوني را  مي

داند كه از روي كتـاب   كند و او را كسي مي بهمن پايدار اشاره ميتاودايا سپس به 
 صرف،گر  يك رونويسنه او را ، اما به فارسي نوشته است» ايزديار] پسر[شاه ايران«

نـام  او . بـه آن افـزوده اسـت    داند كه مطـالبي  فان اين متن ميبلكه يكي ديگر از مؤل
» فـادار «و عربـي آن  » پـادار «كند كه اين نام تقريباً  مي توجيه را اين طور» دارپاي«

روايـات  دانـد كـه در    يكي از پژوهشگران ناحية اصـفهان مـي  را  پادار ؛ تاواديااست
  ).35: 1954 تاواديا(از وي نام برده شده است  داراب هرمزديار

  هاي صد در نثر نسخه. 4
 896رانـا، تـاريخ كتابـت    رجـي موجود در كتابخانة دستور مه T.30مجموعة . 1. 4
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بـه   ر150ي، زردشـت پ به فارسي 144پ به پازند، 106  گدر م 1527( يزدگردي
و گيو اسـفنديار  ) پ98 گ(يار اردشير ايرج رستم ايرج كاتبان آن شهر. است) پازند
بـه خـط    پ138 بـرگ دارد و تـا بـرگ     242مجموعـه   اين. ندهست) پ144(گيو 

ر 242ر تـا  233و از به خط نستعليق بد  پ232ا ر ت139نستعليق خوش و از برگ 
تـي و انگليسـي   هـا بـه گجرا  برگ. اسـت   ت با برگهاي ديگر نوشته شدهمتفاو به قلمي
يـد  هاي گجراتي مشخص نيستند و بسياري از آنهـا ناپد  شماره .اند گذاري شده شماره
 ة نسـخة انداز. اند نوشته شده ها در گوشة سمت راستها در پشت برگ شماره. اند شده

ر و 212رـ193برگهاي  .سطر نوشته شده است 25و در هر برگ اينچ   8/ 5 × 2/6
  .است صد در نثرو  صد در نظمپ به ترتيب دربردارندة 232پ ـ 228
، »چ« و گـاه نيـز  » ج«» چ«، حـرف  »پ«و گـاه  » ب«گاه » پ«حرف . الخطرسم

» گ«؛ حـرف  نوشته شـده اسـت   »ز«اما گاه نيز  به همان صورتاغلب » ژ«حرف 
نوشـته شـده   » آ«و گـاهي  » ا«گـاهي  » آ«و مصوت » گ«و به ندرت » ك«گاهي 
» درسـت  تن«جدا مثل  ها وجود ندارد؛ برخي قاعدة يكساني براي تركيب واژه. است

  .ندانوشته شده» يكگام«و گاهي نيز سر هم مثل 
 دهشـ  نوشـته  )بپادشاهي(و گاهي سر هم  )بستر  به(گاهي جدا » به«حرف اضافة 

 )بدانجهان(و گاهي نيز سرهم  )آن جهان(ضمير اشارة اين و آن اغلب جداگانه . است
جمـع افتـاده اسـت،     هايِ غيرملفوظ معموالً پيش از» ايه«حرف . شده است  نوشته
ديده  جمع الجمع نيز. »اندوهها«الً اما در مواردي نيز حفظ شده است مث» كرفها« مثالً
 شـده  كلمات به عنوان كسرة اضافه نوشته از آخر برخيهمزه در . »احوالها« :شود مي

و گاهي جـدا   )مردمانند(گاهي سرهم » اند«سوم شخص فعل ربطي  :»كرفهاء« :است
افتـاده   گـاه » اسـت «در سوم شخص فعـل ربطـي   » الف«. شده است  نوشته )اند قوم(

 و ،»او«، »ايشـان «بـا  » از«در تركيب حرف اضـافة  . »نيكست« ،»راستست« :است
وت كوتـاه و  مصـ . »ازيـن «، »ازو«، »ازيشـان « مـثالً  ؛ضمير افتاده است الف» اين«
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  ).82ـ80: 2009 گركار( تشديد نوشته نشده است
 پ105 ـرـ 5برگ  شاملبخش نخست كه . شود اين نسخه به دو بخش تقسيم مي

  .استي زردشتسي به فار ر242ـپ107است و بخش دوم  تماماً به زند

به تـاريخ  ) نوساري(موجود در كتابخانة مهرجي رانا  S. 137رةاي با شما نسخه .2 .4
اهدايي دستور سـهراب جـي رسـتم جـي     ) ارديبهشت ماه آذر روز(يزدگردي  1018

برگ و  79اين نسخه در . قباد استجي مهرنوش كيجاماسب جي و به كتابت مانك
  ).103 :ب1923 دابار(گجراتي است ها به متر و شمارة برگ سانتي 7×4×3در اندازة 

 1013موجود در كتابخانة ملـي پـاريس بـه تـاريخ      46اي با شمارة  مجموعه. 3. 4
بـه خـط نسـتعليق     متر ميلي 310×219برگ در اندازة  444در ) م1645(يزدگردي 

برگهـاي   .داردي و زند زردشتسطر به فارسي نوزده كه در هر برگ است نوشته شده 
 صـد در بنـدهش  و  صد در نثرردارندة ر به ترتيب درب406ـپ381ر و 365ـپ352
  ).98ـ88: 1900بلوشه (است 
را » پ«؛ حـرف  »كيرند«، »برزيكر«نويسد مثالً  مي» ك«را » گ«حرف . الخطرسم

را گـاهي  » آ«؛ حـرف  »پل« نويسد مثالً مي» پ«و گاهي » بيكار«مثالً » ب«گاهي 
» ج«را گـاهي  » چ«؛ حـرف  »آنكس«مثالً  ؛نويسد مي» آ«و گاهي » ازان«مثالً » ا«

حرف اضافه را به كلمـه  » به«؛ »كه چنان«مثالً  ؛نويسد مي» چ«و گاهي » جب«مثالً 
همزه در آخر برخي از كلمـات بـه عنـوان كسـرة      .»بدست«، »بسيري« :چسباند مي

يِ جمع گاهي اي غيرملفوظ را با هاحرف ه .»سخنهاء«، »بجاء« :اضافه نوشته است
يِ جمع را به كلمه ها .»كردهها«مثالً  ؛گاهي حفظ كرده است و ،»دانها«مثالً  ،انداخته

غيرملفوظ در آخر كلمات  ايه؛ همزه را روي »آسانيها«، »احتهار«مثالً  ؛چسباند مي
را در تركيـب  » اسـت «شـخص فعـل ربطـي     سـوم » الف« .»كارندة«مثالً  ؛نويسد مي
را گـاهي سـرهم    استمراري» مي«؛ پيشوند »خويشانست«، »آنست«مثالً  ؛اندازد مي
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كلمـات را غالبـاً سـرهم     .»افزايـد  مـي «مـثالً   ؛نويسد و گاهي جدا مي» ميشود«مثالً 
  .و مصوت كوتاه و تشديد را ننوشته است ،»همبهره« :نويسد مي

موجـود در  ) 349( 103بـا شـمارة    روايـات داراب هرمزديـار  اي از  مجموعه. 4 .4
 1101يزدگردي و تاريخ رونويسـي   1048ي به تاريخ اصلي ئكتابخانة مال فيروز بمب

هر برگ . از اين مجموعه قرار دارد 42ـ29هاي در برگ صد در نثريزدگردي كه متن 
  ).68ـ66: ب1923 دابار( سطر و به خط خوش نستعليق است 21 اين مجموعه در

فعل » الف«؛ »بزركتر« ، »كناه« مثالً ؛نويسدمي» ك«را » گ«حرف . الخطرسم
 ،كلمات را گاهي به هم چسبانده .»كتابيست«  مثالً ؛اندازد اهي ميرا گ» است«ربطي 
 .»بهم پرسة« مثالً ؛نويسد و گاهي جدا از يكديگر مي» آنقوم«، »يكساعت« مثالً

؛ »ازين« مثالً ؛اندازد ضماير اشاره را در تركيب با حروف اضافه مي» الف«
، »بسنگ« الًمث ؛حرف اضافه را گاهي به هم چسبانده» به«؛ »درينجهان«
را با گذاشتن دو » ي«حرف  .»به نشود«نويسد مثال  و گاهي جدا مي» اريبخويشك«

سوم  و نويسد دار مي غيرملفوظ را به صورت نقطه ايه .كند نقطه زير آن مشخص مي
ي هابعد از » ي«؛ »يكسانند« مثالً ؛نويسد را سر هم مي» اند«شخص فعل ربطي 
 مثالً ؛است» ان«و » ها«؛ عالمت جمع »سالهاء« مثالً ؛گذارد جمع را همزه مي

  .»بهدينان«، »اعتقادها«

) سورات(جي دوسبهاي سينور متعلق به موبد كاوس 252اي با شمارة  مجموعه. 5. 4
به درخواست بهدين نوشيروان بهدين ) انيران ماه آبان روز(يزدگردي  1148در سال 

ايـن  . هراب به كتابت درآمده اسـت سط موبد شاپور مانك بهرام داراب كوهيار و توس
شماره ندارند و برخي  هابرگ. متر است سانتي 5/9×6مجموعه بدون جلد و در اندازة 

  ).59: 1941 كاتراك( 45 مثل بخش نخست بند اند؛از بين رفته از برگها
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جـي آسـا    موجود در كتابخانة خان بهـادر هوشـنگ   67اي با شمارة  مجموعه. 6 .4
به كتابت دسـتور جمشـيد ادال   ) ماه مهر هفتمروز (يزدگردي  1204به تاريخ ) دكن(

  ).200: 1889مولر (آسا 

موجود در كتابخانة خان بهـادر هوشـنگ جـي آسـا      68با شمارة  يا مجموعه. 7. 4
ار و نوروز دستور جمشـيد  يزدگردي به كتابت دادار هورمزدي 1211به تاريخ ) دكن(

  ).جاهمان(ادال آسا 

كتابخانـة   موجـود در ) تصحيح داباردر  ESنسخة ( F49.IIشمارة  اي با نسخه .8 .4
توسـط  ) مـاه فـروردين   روز گـوش (يزدگردي  1229به سال ) نوساري(رانا مهرجي

يزدگـردي   1075يخ اي به تار رانا از روي نسخهجي مهرجيجي سورابدستور اراچ
 گـذاري  هجلد اين نسخه چرمي، شمار. تاسپ رونويسي شده استبه كتابت رستم گش

 ).29: ب1923 دابار(اينچ است  8/7×6/4صفحات به عربي در اندازة 

در تـاريخ  ) نوساري(رانا موجود در كتابخانة مهرجي S.134اي با شمارة  نسخه. 9. 4
نام كاتب آن مشـخص نيسـت، امـا نسـخه     . يزدگردي به كتابت درآمده است 1235

. اسـت  ايـنچ  5/9×2/4هـاي   اندازه در راناقباد مهرجيجي كير رستممتعلق به دستو
  ).152: همان( دنافتادگي دار 12و  4، 3برگهاي 

موجود در كتابخانـه  ) تصحيح وستدر  Laنسخة ( 3043اي با شمارة  نسخه. 10 .4
. به كتابت درآمـده اسـت  ) ماه مي 18(ميالدي  1575اينديا آفيس لندن كه در تاريخ 

آقـاي  م 1837آگوسـت   31قي است كه در ند شراين نسخه هديه شده به كتابخانة ه
 ،بـرگ كـه   144وزيـري در  اين نسخه در قطـع  . آورده است) سورات( رومر از هند

 سـطر اسـت   سـيزده در هر برگ  .هندي استاي روشن و كاغذ آن  ها قهوهرنگ برگ
  ).1623-1/1622: 1903 مقدمه؛ اته: 1885 وست(
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نـة دانشـگاه بمبئـي در دو    موجود در كتابخا  B 29اي با شمارة مجموعه. 11 .4
انجامة در . قرار دارد 30- 17در جلد نخست برگهاي  صد در نثرجلد كه نسخة 

  :فارسي آمده است
يزدگـردي،   1048 دي سـال  شـتاد، مـاه  تمام شد در فرخنـده روز اَ  صد در نثراين كتابِ 

موبـدزاده   من، پيروِ دينِ به مزديسنان، ،نويسندة اين سطور. شاهنشاه ايران، از نسل ساسان
قباد، پسر هرمزديار، از خاندان الدين، پسر كيموبد داراب، پسرِ موبد هورمزديار، پسر قوام
  . سنجان، از خاندان موبد نريوسنگ دهاوال

 ).مقدمه: 1885 وست(است  م1679سپتامبر  28تاريخ اشاره شده به يزدگردي مصادف با 

كـه  ) سورات(دستور كيخسرو ن در مجموعة نوشيروا 166اي با شمارة  نسخه. 12. 4
د توسط منشي سي) م1840سپتامبر  4روز جمعه هفتم رجب مصادف با (ق 1256در 

  ).35: 1941 كاتراك(عبدالرحيم به كتابت درآمده است 

آفيس لندن كه تـاريخ و  ايندياموجود در كتابخانة  830اي با شمارة  مجموعه. 13. 4
 اتـه (د را در بـر دار  صد در نثرمتن  155ـ51برگهاي كاتب آن مشخص نيست و  نام

1903 :1/1520.(  

اسـت كـه    1خريا درِ مهر فورت بـروچ در مجموعة و 528اي با شمارة  خهنس .14. 4
 كاتراك(متر نوشته شده است  سانتي 6×5×2بدون تاريخ و نام كاتب است و در اندازة 

1941 :137.(  

جاماسـپ جـي آسـا در     متعلق به دسـتور كيخسـرو   J15اي با شمارة  نسخه. 15. 4
ايـن  . ي استئكتابخانة دستور جاماسب جي مينوچهر در قطعة رحلي كوچك در بمب

  ).مقدمه: 1909 دابار(سطر دارد  سيزدهبرگ و هر برگ  36نسخه 

 

1. Vakharia Dare Meher Fort Bharoch 
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بـرگ   52اين متن . كه به ارواد مانك جي رستم جي اونواال تعلق دارد MUنسخة . 16. 4
  ).همانجا(اريخ كتابت و نام كاتب مشخص نيست سطر آمده و ت سيزدهدارد و در هر برگ 

موجود در كتابخانة مجلـس كـه نـام كاتـب و      12604اي با شمارة  مجموعه. 17. 4
 5/23×5/18بـرگ در انـدازة    64اين مجموعه در . تاريخ كتابت آن مشخص نيست

عناوين و رموز شنگرف، بسياري از اوراق جلـداول  . متر به خط نستعليق است سانتي
پ دربردارندة 64رـ 50پ و 4رـ 1برگهاي  .، جلد گالينگور سبز رنگ استشنگرف

  ).157: 1377صدرايي (است  صد در بندهش
، »جون«مثالً  ؛نويسد مي» چ«و گاهي » ج«را گاهي » چ«حرف . الخطرسم

و » ب«را گاهي » پ«؛ حرف »ك«را » گ«حرف  .»هيچ»، »جشم«، »جراغ«
را » ذ«حرف  .»گذشتن«مثالً  ؛نويسد مي» د«را گاهي » ذ«حرف  ،»پ«گاهي 
حرف اضافه را » به«؛ »نگذارم«، »اعزاب«مثالً  ؛نويسد مي» ذ«و گاهي » ز«گاهي 

اشاره را » الف«با ضمير اشاره » از«در تركيب  .»بروان«چسباند مثالً  به كلمة بعد مي
و  )رگيغالمبا(ها را گاهي سرهم  واژه .»ازو«، »درين«، »ازين«انداخته است مثالً 

نويسد  مي» آ«ولي اغلب » ا«را گاهي » آ«حرف  .نويسد مي )گان آفرين(گاهي جدا 
را در تركيب انداخته » است«فعل ربط سوم شخص » الف« .»آويزند«، »ابزيان«مثالً 
برخي از كلمات را  .»سخنها« :چسباند مي هاههاي جمع را به واژ؛ »كتابيست«؛ است

پسوند صفت  .»گاهجاي«و » جايگاه«مثالً  ؛استگاهي سرهم و گاهي جدا نوشته 
» مي« ).تر پاك(نويسد  و گاهي جدا مي )درويشتر(را گاهي سرهم » تر«تفضيلي 

در مواردي به » را«نويسد؛ كلمة  استمراري را به هر دو صورت پيوسته و جدا مي
  .»دروغگويانرا«مثالً  ؛چسباند مفعول مي

  صد در بندهش. 5
اسـت كـه    صـد در بنـدهش   يزردشتي روايات قديم فارسي درهايكي ديگر از صد

  .دارد صد در بحر طويل ونظم  صد در ،صد در نثرساختاري بين 
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كـه   اسم اين كتاب همان طوري. دربارة نام اين كتاب نظرات متفاوتي وجود دارد
بوده است كـه   شايست ناشايستبگذارند،  بندهش كهدر خود متن آمده و پيش از آن

كه كتاب با توصيف آفـرينش در  پهلوي و نيز اين بندهشل شباهت آن با بعدها به دلي
ي اسـت، نـام آن   زردشتجهان آغاز و پايان كتاب بحث معاد شناسي و كيهان شناسي 

  ).مقدمه: 1909 دابار(اند  گذاشته صد در بندهشرا 
 (Sad dar band i hush) صد در بنـد هـوش  نام اين كتاب را ) مقدمه: 1885(وست 

فرستادند و در  يان ايران به هندزردشتكند كه نخستين بار  ي مي ا د و استناد به نامهدان مي
هاي نويسـ ه دليـل اينكـه در دست  اما ب. نام برده شده است» صد در بندهوش«آنجا از 

  .چنين ناميدتوان آن را  دست نيامده، پس نميه موجود اين نوع قرائت ب
ـ    896تـوان پـيش از    ان آن را مـي نام نويسندة اين كتاب مشخص نيست، امـا زم

در روايات كامدين  صد در بندهشترين نسخه از  چون كهن در نظر گرفت،يزدگردي 
متعلق  T.30اين نسخه همان . يزدگردي است 896مبايتي فرستاده شده از ايران در ك

رانا در نوساري است كه پيشتر اشاره شـد و ظـاهراً رونوشـتهاي    به كتابخانة مهرجي
  .هند از روي آن نوشته شده است بسياري در

  هاي صد در بندهش نسخه.  6
  )1 .5 : كن( T.30نسخة . 1. 6

جي اونـواال اسـت و در تـاريخ    جي رستمكه متعلق به ارواد مانك M  مجموعة. 2. 6
. در نوساري بـه كتابـت درآمـده اسـت    ) روز خورشيد ماه سپندارمد(يزدگردي  927

سطر وجـود   23است و در هر برگ پ 191ـپ162 از برگ صد در بندهشقسمت 
  .آخرين برگ آن مفقود شده و نام كاتب آن مشخص نيست .دارد

جي جاماسب آسا كه دقيقـاً شـبيه   متعلق به دستور كيخسرو جاماسب Kنسخة . 3. 6
است و فقط قسمت نخست آن روايت يعني پرسش و پاسخ حذف شـده   Mبه نسخة 
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يزدگردي از روي نسخة اصلي كه از شـهر   954اين نسخه در نوساري به سال . است
كاما رونويسي   جي كيقباد بي همجيار بي پدم بيتوسط ارواد بهرام ،يزد فرستاده شده

يزدگردي آمـده اسـت كـه     954در آخر اين نسخه تاريخ ديگري به سال . شده است
ايـن نسـخه   . توسط وكجي بي كوكا بي همجيار بي پدم سنجان رونويسي شده اسـت 

كـه از روي آن   نسـخة اصـلي  . آن از بين رفته اسـت برگ دارد كه بسياري از  106
ها ضعف دستوري مشهود بندي بوده و در بسياري از قسمتلرونويسي شده، بدون فص

  ).مقدمه: 1909 دابار(طي بين بندها و مطالب وجود ندارد است و ارتبا

ريس اسـت كـه بـه سـال     موجود در كتابخانة ملي پا 47اي با شمارة  مجموعه. 4. 6
بن كي قبـادبن هورمزديـار بـا لقـب     الدينتوسط برزو قوام) م1085(يزدگردي  954

برگ دارد كـه   208اين مجموعه . كتابت شده است )ر206ـپ126هاي برگ(سنجان 
ايــن مجموعــه در انــدازة . قــرار دارد ر89 تــا پ55در برگهــاي  صــد در بنــدهش

شمارة . خط نستعليق هندي استر برگ به سطر در ه 21متر و  سانتي 2/25×6/14
هـا در بـاالي آن نوشـته    التـين و گجراتـي در رو و پشـت برگ   اين مجموعه به برگهاي 

اونواال معتقد است كه اين نسخه را از روي نسخة شاپور كاما آسا كـه در سـال   . اند شده
  ).87ـ85: 2009؛ كارگر 19ـ18: 1940اونواال (اند  از ايران آورده شده، نوشته 896
 .»پادشاه«مثالً  ؛نوشته شده است» پ«اما گاهي » ب«غالباً » پ«حرف . الخطرسم

 .نوشته شده است »آ«و گاهي » ا«گاهي » آ«، »چ«اما مواردي » ج«غالباً » چ«
» چاهي سياهي«را » چاه سياهي«مثالً  ؛نوشته شده است» ي«كسرة اضافه گاهي 

  .»يشتندبه« :نوشته شده است عموماً جدا» به«حرف اضافة  .نوشته است

  )3. 5 : كن( موجود در كتابخانة ملي پاريس 46اي با شمارة  مجموعه. 5. 6

اسـت كـه در سـال    ) نوسـاري (موجود در كتابخانة مهرجي رانا  Eاي  مجموعه. 6. 6
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رجي رانا از روي روايات كامـدين  يزدگردي توسط اراچ جي سوراب جي مه 1040
در برگهـاي   .رونويسـي شـده اسـت    ،فيروز اسـت  بخانة مالمبايتي كه اكنون در كتاك
   ).مقدمه: 1909دابار ( است صد در نثر آمدهاين مجموعه  از 161ـ1

موجود در كتابخانة مالفيروز كـه در تـاريخ    105] 352[ي با شمارة  ا مجموعه. 7. 6
 بـن بن رستمتوسط هيربد خورشيدبن اسفنديار) سمان ماه تيرروز آ(يزدگردي  1040

ايـن مجموعـه   . خورشيد با اضافات موبد كاوس دستور رستم به كتابت درآمده است
كـه بـه    بـرگ  205اي در  تمام پوشيده با چرم قهوه متر سانتي 2/10×3/7در اندازة 

يـا   شايست ناشايستدر اين مجموعه بخشي با عنوان  گذاري شده است عربي شماره
اثـر   153ــ 117يز در برگهاي آمده و صد در نظم ن) 115ـ69گ ( صدر در بندهش
  ).72-71: الف1923 دابار( درج شده است

  :هاي اين مجموعه به شرح زير استقسمت
 هوشرح اشم و .1

 شرح خورشيد نيايش .2

  .)85-84: 2009 كارگر(اهونور  .3

متعلق به دستور كيخسرو جاماسب جي جاماسب آسـا كـه بـه     Dاي  مجموعه. 8. 6
بد فرم جي منجم بـي داراب مـنجم بـي    يزدگردي توسط موبد داراب مو 1180سال 

رستم سورنامد هتاي بي هربد داراب بي هيرا بي چاندا بي نريوسنگ بـي مهيـار بـي    
بي موبـد   زردشتچاندا بي وچها بي ماهيار بي آذر بي پهلن بي موبد بي كامدين بي 

دسـتور  كتـاب   هرمزديار هيربد راميار بي شاپور بي شهريار رونويسي شده از روي 
م دستور جاماسب بهرام شاه كه آن نيز رونويسي شده از كتاب مهربـان كـاووس   رست

داراب كه رونويسي شده از كتاب گشتاسـب اردشـير كـه رونويسـي شـده از كتـاب       
اصل اين نسخه توسط مال فيروز نامدار جاويد اردشير . مرزبان اسفنديار مرزبان است
  .ي سورات رونويسي شده استي توسط يكي از اهالئاز ايران آورده شده و در بمب

 .اين مجموعه آمده است 96ـ1هاي برگدر  صد در بندهش
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