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  روايت ايتهوتر
 ملي و چاپ ماريو ويتالونه ةخان كتاب ةنويس نويافت دست

  *حميدرضا دالوند

  چكيده
 ، دري12ة روايت ايتهوتر واپسين روايت ايراني است كه زرتشـتيان ايـران در سـد   

ماريو  ،م1996در . هند ساختند ةروان ،پرسش فقهي پارسيان هشت و هفتاد به پاسخ
تـازگي   به. نويس در ناپل ايتاليا منتشر كرد ويتالونه اين روايت را بر اساس سه دست

ملي جمهوري اسـالمي ايـران    ةخان تابي، در ك1152 تري، مورخ كهننويس  دست
نويس با متن چاپ ويتالونه و تصـحيح    فهرست شد كه معرفي و سنجش آن دست
  .مجدد چاپ مذكور موضوع اين مقاله است

ـ  كتـاب  ،هاي خطي نسخه ،روايت ايتهوتر ،روايات زرتشتي :ها كليدواژه ملـي   ةخان
 .ماريو ويتالونه ،جمهوري اسالمي ايران

  
  مقدمه. 1

» روايـات «و جمع آن » روايت«ادبيات فارسي زرتشتي رايج ميان زرتشتيان هند و ايران، در 
پارسيان هند طـي   ةهاي فقهي جامع  شود كه دستوران ايران به پرسش  هايي گفته مي  به پاسخ

خواسـتن از مراجـع    او فتـو » استفتاء«تر به مفهوم  بيش ،رو   از اين. اند  ي داده12- 9هاي   سده
 .در فرهنگ اسالمي» روايت«تر است تا   ديني در فرهنگ شيعي نزديك

ويژه دستوران   به ،پارسيان ساكن در شهرهاي نوساري، بروچ، كمبايت، سورت و انكليسر
هـايي    آمـده، پرسـش   پيشبه ضرورت مسائل و مشكالت ديني  ،و بزرگان يك يا چند شهر

                                                                                                 

  zurvandad@yahoo.de شناسي زبان پژوهشكدة ي،و مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان علمي هيئت عضو *
  30/3/1393 :، تاريخ پذيرش4/2/1393: تاريخ دريافت



 ويتالونهملي و چاپ ماريو  ةخان كتاب ةنويس نويافت دست؛ روايت ايتهوتر   82

  

دادند تا به ايران آورده و از بزرگان و دستوران   گاه قاصداني ميكردند و به قاصد و   طرح مي
آور، ماننـد    ها بـه نـام قاصـد و پيـام      اين نامه. دنها را گرفته به هند باز بر ديني ايران پاسخ آن

و » روايـت بـرزو كامـدين   «هـا، ماننـد     پرسـش  ةنام فرستند   يا به ،»روايت نريمان هوشنگ«
هشت   و روايت ايتهوتر يا هفتاد«ها، مانند  و گاه بر اساس محتواي آن ،»مكتوب مانك چنگا«

  .اند  شده خوانده ،»پرسش
  

  تهوتريا تيروا. 2
ـ  ،ايـن روايـت  . است» هشت و هفتاد«اي گجراتي به معني   ايتهوتر واژه خـالف روايـات    هب

هـاي    تعداد پرسـش گرفتند، نامش را از   آن مي ةپيام يا گيرند ةپيشين كه نام خود را از آورند
پس روايت ايتهوتر يعني روايتي كه داراي هفتاد و هشت پرسـش و  . گيرد  مندرج در آن مي

ي موافق بـا  1142تاريخ نگارش آن روز خرداد امشاسفند آبان ماه قديمي سال . پاسخ است
فروردين مـاه   29اسكندري و  2084سال نيسان ماه رومي  7ق مرادف 1187 ةمحرم سن 25

 62ملي ايران، ص  ةخان كتاب 5- 17646خطي ش  ةنسخ(ملكشاهي است  695ل ساجاللي 
دار تقويم قـديمي يـا ايرانـي     روايت ايتهوتر از آنِ فرقه طرف). Vitalone, 1996: 116الف؛ 
هجدهم  ةسدتدريج در آغاز   تر در سورت و بهروچ متمركز بود، به كه بيش ،اين گروه. است

هاي اقتصادي و  رفت يان پيشيپارسي هند در پرتو مناسبات با اروپا ةزماني كه جامع ،ميالدي
علت پيدايش آن آگاهي دستوران ايـران از يـك   . اجتماعي خود را آغاز كرده بود، پديد آمد

پس از فروپاشـي ساسـاني و    ،ايرانيان. شماري زرتشتيان ايران و هند بود  ماه اختالف در گاه
به همين  ،بار كبيسه گرفته بودند و ولي پارسيان هند يك كبيسه نگرفته بودند ،مرگ يزدگرد

ي به هند رفت، كوشيد 1090كه در  ،جاماسپ واليتي. چنين اختالفي پيش آمده بود ،سبب
در . با تربيت شاگرداني موضوع و اهميت اين اختالف تقويمي را در ميان آنان رواج بخشـد 

در  ،قديمي معروف شدند، شكل گرفتنـد و  كه به ،پيروان تقويم ايراني ،ها  اين كوشش ةنتيج
آرايـي   صفپارسي معمول بود،  ةكه در ميان جامع ،برابر پيروان تقويم شاهنشاهي يا رسمي

ها و ورود منجمان مسلمان به اختالفات  آرايي صفبراي آگاهي از چند و چون اين (كردند 
قديمي نه  ةپيرو فرق گروه. )Vitalone, 1996: 11-16 ؛251- 250 :1391 دالوند، ← يادشده

ها از ايرانيان پيروي كردنـد و   تنها در تقويم كه در امور فقهي و اعمال ديني و زمان انجام آن
. جداگانه برپـا سـازند   ، راچون آتش ورهرام ،حتي كوشيدند تا تشكيالت و نهادهاي ديني

كـاوس و   داران تقـويم قـديمي مـال    پارسي، طـرف  ةجامع آمده در پيشاختالف  ةدر نتيج
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كه بعدها به مال فيروز شهرت يافت، مقارن حكومت زنديه براي كسب  ،پشوتن را پسرش
 يـروز و پسرش ف كاوس مالروايت ايتهوتر از دستاوردهاي سفر . راهي ايران كردند آگاهي

 ;Hodivala, 1920: 342( دانسـت  يـت روا يـن ا ةآن دو را آورنـد  يـد اسـت و با  يـران به ا

Vitalone, 1996: 9-16, 116539- 530 :1363 شهمردان، ؛.( 
متوطنان بندر سورت و  يا قديم، تقويم پيرو بهدينان و دستوران روايت گيرندگان

 هســتند يگــرانو د فريــدون،ولــد دســتور  ،و كــاوس مــنجم ســهراب داراب ،بهــروچ
)Vitalone, 1996: 42-43, 117 ( جملـه  از كرمـان  و يزد بهدينان و دستوران از تنو هجده 

 5- 17646ش  ةنسـخ ( انـد   كـرده  امضـا  مهـر  را آن هوشنگ دستور مرزبان دستوران دستور
  ).الف 64ص  يران،ا يمل ةخان كتاب

آتش  .1: موضوع هفتاد و هشت پرسش و پاسخ روايت ايتهوتر به شرح زير است
 بدگفتار، و رفتار كجدستور  حكم. 4 ساالر، نسا. 3 ساختن، نو ورس. 2 نشاندن؛ ورهرام

 نوزود. 7 كند، داد ديو  جد راسفي تواند  مي نخوانده داد ديو  جد كه موبدي. 6 برشنوم،  .5
 نكاح. 10 كودكان، شدن وديران. 9 موبدان، و دستوران زنان برشنوم. 8 موبدزادگان، كردن
 كنيزان و غالمان. 13 ارويسگاه، موبدان شستن رو و دست. 12 شوه، نُه برشنوم. 11 بستن،
 مردگان نيت به برشنوم. 15 روزه، سه و  سي درون. 14 آيند،  مي در بهي دين به كه دين جد

 گذشتگان،  در براي الزم اعمال ديگر و درون و يشت. 18و  17 گاه،  برشنوم. 16 گرفتن،
 از اشيايي گرفتن دست   به حكم. 20 يزشن، هنگام به موبدان مقررات و وظايف در  .19

 ةاشوداد در سه شب جامة. 21 اوستا، و زند خواندن هنگام در خرفستران بدن اعضاي
 حكم. 25 ماهي، خوردن احكام. 24 دشتان،. 23 نيايش، ماه خواندن زمان. 22 شتگان،درگذ
 در موبدان كه چرمي بالش نبودن يا بودن پاك. 26 شود، سوار دروندان كشتي بر كه موبدي
 درگذشتگان، سپاري امانت. 28 گذشتگان،اشوداد در جامة. 27 كنند،  مي استفاده برشنوم

 زمين بر موبدان رفتن برهنه پاي. 31 ،ورآدران گرفتن   حقيقت. 30 سفر، در بهدين مرگ  .29
 گاهان، يشت. 33 ،آن اندازة و بهدينان و موبدان و دستوران ريش و موي حكم. 32 كج،
 گوسفند خرگوش آيا. 37 گهنبار، خشنومن. 36 كردن، پادياب. 35 يزشن، مزد دست. 34

 حكم. 39 نه، يا است روا موبدان و دستوران براي خانگي چاه آب خوردن. 38 نه، يا است
در باب  .42 ،زنان شوة نُه برشنوم. 41 موبدان، برشنوم. 40 بهدينان، به پهلوي خط دادن ياد

حكم درون از دست زنان  .45 ،بوشاسف شدن موبدان .44 ،نزديكي با زنان .43 ،احتالم
 سروش، يزشن. 48 درون، پختن. 47 شبه، نُه برشنوم نيرنگ. 46 نگرفته، شبه نُه برشنوم
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 داراي هندي غالمان خريد. 50 جمعي، دستهبه صورت  يشتن ودردگان درون خوان  .49
 و كفن. 54 ،نو به نسا ساالر دادن جامة. 53 موبدان، شستن برشنوم. 52 برشنوم،. 51 داغ،
 گذشتگان،  در سرسال و روزه سي. 56 درگذشتگان، سپاري امانت .55 درگذشتگان، غسل

 ،اشوداد فرد درگذشته جامة و سروش يشتن قضاي. 59و  58 موبدي، طبقات و مراتب  .57
 جشن. 63 موبدزادگان، شدن نوزود. 62 ارويسگاه، موبدان وظايف. 61 موبدان، برشنوم. 60
 پوريودكيشي، روزگار به ينيد اعمال آداب. 65 كردن، قي باب در. 64 قديمي، ماه دي
 كنند، گاهان يشت درگذشتگان جاي به كه موبداني غسل. 67 ازدواج، هاي  هزينه  .66
 با غسل. 71 برشنوم، .70 سپردن، جان و نزع حالت اعمال. 69 ،زن باردار شبة نُه برشنوم  .68
 كردن حالل. 74 سك، نساي با بهدين برخورد. 73 نامزدي، و ازدواج. 72 گرم، يا سرد آب

 ،زنان وسيلة   به زنان كردن كفن. 75 جشن، و شادي مراسم در استفاده براي گوسفندان
 نزديكان از فردي كه كساني توسط گوشت نخوردن. 77 زنان، وسيلة   برشنوم زنان به  .76
  ).Vitalone, 1996: 16-20 :با كنيد مقايسه( برشنوم. 78 باشد، درگذشته ها آن

 تـرين   قـديمي : انـد   شده ثبت مختلف هاي  خانه كتاب در زير هاي  نسخه ايتهوتر روايت از
. اسـت  يـران ا يملـ  خانـة  كتـاب  در 5- 17646 شبـه   نشده فهرست نويسي آن دست نسخة
كند كه مورخ   شخصي در تهران ياد مي اي  خانه كتاب در متأخر اي  نسخه از ويتالونه چنين هم

 ).Vitalone, 1996: p.21, no.20( ي است1283
، كتابت اسفنديار راتان R.57يكي به ش : دو نسخه وجود دارد ،كاما ةسسؤم ةخان در كتاب

و ) Dhabhar, 1923b: 148( بـرگ  47قديمي در  1167آذر سال  6در  ،جي شاه بن مينو شاه
تاريخ ولي كاتب تأكيـد   بياي   گجراتي، نسخه ة، متن فارسي به ترجمR.303ديگري به ش 

 ةدو نسـخ  ةويتالونه بـر پايـ  ). Vitalone, 1996: 22( روي اصل نوشته شده استكند از   مي
متأخر تهران متن خود را فـراهم   ةكاما و نيز مراجعه به نسخ ةسسؤم ةخان يادشده در كتاب

ش  وجـود دارد يكـي بـه    دانشگاه بمبئي دو نسـخه  ةخان در كتاب). ibid: 21( آورده است
LIII(BUL)2،  ش  ديگـري بـه   ي و1163، مورخ روز مينو بهمن مـاه سـال   112- 56برگ

LII(BUL)، اصــلي ايــران را دارد و  ةكــه فقــط تــاريخ نگــارش نســخ 105- 1 هــاي بــرگ
   از اين ؛اصلي ايران است يا بعدها كتابت شده است ةدرستي مشخص نيست همان نسخ به
كاتراك . )Sarfaraz, 1935: 329-330, 332(آورد تاريخ بايد به شمار   اي بي  نسخه ، آن رارو

نوشـيروان دسـتور    ةاز مجموعـ  137ش  ةنسخ: نيز سه نسخه از آن را فهرست كرده است
 بـه  متعلـق  ،(а)18 ش ةنسـخ  ي؛21/3/1267 مورخ برگ 54 در سورت، بندر دركيخسرو 
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 اي  نسـخه  بـرگ؛  35 در سـورت  بندر نانپورا در پودي جي  فرام شاه  يروجموبد پ خانة كتاب
 مـال  بهـرام  بهدين و مرزبان دستور كتابت به دارد، را ايران نگارش تاريخ فقط كه تاريخ  بي

اسـت؛ و   يدانشـگاه بمبئـ   خانة كتاب LII(BUL)ش  ةهمانند نسخ حيث   ينكه از ا اردشير
 سـورت  شهر در داال جي  سهورم يدوسابها خانة در كتاب (а)98 ش به ديگر اي  نسخه يزن
)Katrak, 1941: 5, 25, 34.(  

كـه خـود از    ،فيـروز  هـاي مختلـف آن، مـال     نويس افزون بر روايت يادشده و نيز دست
 فارسـي  شعر به ايتهوتر روايت. آن را به نظم آورده اسـت  ،باشد  آورندگان روايت ايتهوتر مي

فهرست  422ش  ةيكي نسخ :ي سروده شده است و از آن دو نسخه موجود است1155در 
دي در رسـتم پـورا     جي فرام  جي اسفنديار  هيربد بهمن ةخان كاتراك متعلق به كتاب بـيجي ر 
سال پس از آمـدن ايـن    6زيرا  ،اصلي باشد ةاي قديمي و شايد نسخ  بندر سورت كه نسخه

ـ  كتاب II(287)102ش  ةو ديگري نسخ ؛)ibid: 108( روايت به هند سروده شده است  ةخان
 ةگذشـت نامـ  سـر كه همراه بـا  » پرسش و پاسخ 78«، زير نام 106- 39هاي   مال فيروز، برگ
روايت ). Dhabhar, 1923а: 65-66( اند شدهجمع  خرد ديننام   كتابي به در منظوم مال فيروز

 در بمبئي انتشار يافت و ماريو ويتالونه 1846در  كه ترجمه شده است نيز به گجراتي ايتهوتر
  .كرددر ناپل ايتاليا منتشر  1996سال  در روايت را تصحيح وآن متن فارسي 

  
  چاپ ماريو ويتالونه. 3

ـ  »روايات فارسـي زرتشـتي  «اي در موضوع  رسالهبا چاپ  ،م1987در  ماريو ويتالونه  ةو ارائ
 هـاي خطـي آن، كـار در ايـن زمينـه را آغـاز كـرد        نسـخه اي از هر روايـت و   نامهشناخت 

)Vitalone, 1987 (،از آن  1991كه در  را،خود  يدكتر رسالة 1996دهه بعد، در سال  يك و
در شمار  هيجدهم سدة در زرتشتي هاي آيين ايتهوتر، فارسي روايتدفاع كرده بود، با عنوان 

 در كتـاب ). Vitalone, 1996( سـاخت  منتشـر  ناپـل  دانشگاه شناسي شرق ؤسسةانتشارات م
 پيشـينة  شـناخت  در مفصـل  اي مقدمـه  گفتـار،  پيش يشده است و دارا ينتدو صفحه 301
شرح  يسي،انگل ترجمة فارسي، متن نامه، كتاب اختصارات، آن، هاي نسخهمضمون و  يت،روا

. اسـت  تخصصـي  مفـاهيم  و اصطالحات از اي نامه واژه و آن، هاي يادداشتمتن و  يرو تفس
 و ،)Adriano Rossi( روسي ،)Gherardo Gnoli( نيولي جمله از ايتاليايي، شناسان ايران حلقة
 را متن) Marina Chellini( كلّينيو  اند كرده ياريرا  ويامر  ينا در) Riccardo Zipoli( زيپولي

 ).Vitalone, 1996: 6( است درآورده انگليسي به
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 روايت ايتهـوتر، اختالفـات تقـويمي و سـفر مـال      ةپيشين ةدربار ،اثر ةدر مقدم هويتالون
اي بـه   اشارهولي ) ibid: 9-16(است  كرده فيروز به ايران بحث كاوس جالل و پسرش مال

ها نيـز مصـحح محتـرم فقـط سـه       نسخهدر بحث . صورت منظوم اين روايت نكرده است
هاي ديگـر   نوشته دستتري براي يافتن و معرفي  نويس را معرفي كرده و تالش بيش دست

  .به خرج نداده است
كامـا و   ةسسـ ؤم ةخان نويس در كتاب اساس دو دست لونه متن را بربه هر روي، ويتا

ي 1167كـه در   ،R.57 نويس يكي دست: ستدر ايران تصحيح كرده امتأخر  ةيك نسخ
نويس به هند كتابت شده و كاتب آن اسـفنديار   سال پس از رسيدن اصل دست 17يعني 

تـاريخ   بـي اي قديمي ولي  نسخه، R.303و ديگري  ؛ولد رتن جي شاه بن مينو شاه است
سـوم   ةنسخ. )ibid: 21-22( كه كاتب مدعي است از روي متن اصلي كتابت كرده است

برگ و  62شخصي در تهران بوده است كه در  ةخان آن يك كتاب نويسي جديد از دست
 ارزش چنداني نـدارد  ،به لحاظ صحت و اعتماد ،به خط نستعليق نگارش يافته است اما

)ibid: 21, no.20.(  
 

  ملي ايران ةخان نويس كتاب دست. 4
ي به خط موبد هورمزديـار ولـد موبـد    1151 البه روز خورشيد ماه دي سنويس  اين دست

سال  9يعني  ؛)ب 63برگ ( جاماسپ خورشيد هوشنگ در شهر سورت نگارش يافته است
نويس  اين دست. سال پس از رسيدن روايت به هند 2اوليه در ايران و  ةپس از نگارش نسخ

و بدون جلد  متر سانتي 13×23 س، در ابعاد 13برگ،  66اي به خط نستعليق خوش،   كتابچه
هـا را كاتـب نقـش     نام امضاكنندگان روايت به فارسي و پهلوي آمده و جاي مهـر آن . است
كتابـدار   ينـواز  ينمعـروف حسـ   مجموعة هاي  نويس دست جمله از نسخه اين. است كرده

شد و پـس   يدارياز هند خر ياز انقالب اسالم يشپ ،است كه »پهلوي يسلطنت خانة كتاب«
  .يافتانتقال  يمل خانة از انقالب به كتاب

ش  ةنويافتـ  ةها به اصـل روايـت همـين نسـخ     متن ترين نزديك از يكي حاضر، حال در
. شناسان قرار نگرفته اسـت  ملي است كه البته تاكنون مورد توجه ايران ةخان كتاب 5- 17646

بديهي است هرگونه تصحيح و چاپ روايت ايتهوتر بدون مراجعه به اين نسخه از روايي و 
 متن آن با مـتن چـاپ   ،در اين گفتار ،ست كها رو ينا از. اعتبار الزم برخوردار نخواهد بود

  .آمد الفات اين دو در زير خواهدم ويتالونه سنجيده شد و اخت1996
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  ملي ايران و چاپ ماريو ويتالونه ةخان نويس كتاب تطبيق دست. 5
  ها و نشانه يقتطب شيوة 1.5
و سطرها بدان  ها صفحه ةاست و شمار يتالونهو شدة چاپاساس كار متن  يق،تطب ينا در

صـورت همـان    ،»/« نشانة از پس و آيد مي يعبارت متن چاپ يانخست واژه . گردد برمي
 اختالفـات  از بسـياري  كـه  جـا   آن از. اسـت  آمده يادشده نويس دست در عبارت ياواژه 

 مـتن  در عبـارتي  يـا  واژهنبودن  يا بودن يامربوط به حروف اضافه، عطف و موصوالت 
 آورده هـم  ها آن يشپ ياواژگان پس  ،گونه موارد ينا يتدرك موقع يبرا ناگزير، است،
 پـيش  »و«حرف  ،سطر يندر ا ،كه دهد ينشان م »يدام. م/ يدو ام. و: 26س «: مثالً است؛ شده
 ديگـر  »و« چنـد  سطر همين در است ممكن حال. است يامدهن يسنو در دست »يدام« واژة از

مشخص و منحصـر بـه فـرد بـوده      ين،كه واژه مع يدر موارد. يستباشد كه محل اختالف ن
 يـن ا ةبرجسـت  نمونـة . است شده استفاده »ندارد«است، از  يامدهن يسنو است و در متن دست

پاسـخ در   يـا معمول پس از عنوان پرسـش   طور هاست كه ب »كه اين« و »كه آن«مورد موصول 
: 2س«: باشد يبعد افزودة گويا و شود نمي ديده ما نويس دست در ولي است آمده يمتن چاپ

  .»ندارد. م/ كه آن. و
= . و چـاپ ويتالونـه،   ةسطر در صفح ةشمار= صفحه در متن ويتالونه، س ةشمار= ص

 5- 17646نـويس ش   صورت موجود در دسـت =  .مشده در متن ويتالونه،  پذيرفتهصورت 
  .ملي ةخان كتاب
  
 اختالف موارد 2.5

. م/ چو. و: 10 س ؛زرتشت .م/ زراتشت. و: 9 س ؛بذيرفت. م/ پذيرفت. و: 7 س :41 ص
: 18 س ؛آلهـي . م/ الهي. و: 16 س؛ آفرين.م /بلند .و :14س؛ دين. م/ هند. و: 14 س ؛چون

پس از نگارش، الف زائد پيش از نـام فـوالد خـط خـورده و      ،البته ؛ز افوالد. م /ز فوالد. و
رستم نام كاتب، نويسـنده، نـام    ،فوالد« :تصحيح شده و در حاشيه با قلمي ريزتر آمده است

  .»دستور واليت
: 4 س؛ جهانياناست. م /جهانيانست .و :2 س؛ هروصف .م /هروسپ .و: 1 س :42 ص

مده آكه در زير آن  چنان صاعد، .م/ ساعد. ؛ وواالكُهر. م /واالكوهر. و: 6 س ؛سير .م/ سر .و
. م/ بيـت . و: 12 س ؛هدايت مقصـود . م/ هدايت و مقصود. و: 11 س ؛»باالرونده«به معني 
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آن خـط خـورده و بـه يـزدان      »الـف «ايزدان، ولـي   .م /يزدان. و :15 س ؛اين واژه را ندارد
 /واالكــوهر. و: 20 س ؛بعاليخــدمت. م/ بــه عاليخــدمت. و: 16 س؛ تصــحيح شــده اســت

ولد دستورفرامرز و بهدين سهراب المخاطب به نيكساعتخان ولـد  . و: 25- 24س ؛واالكُهر.م
  .اين عبارت را ندارد. م/ كاوس شاه 

. م/ دادابهاي. و: 3 س؛ مينوچهر. م/ منوچهر. و: 3 س ؛رتنجي.م /رتن. و: 1 س :43 ص
 ؛عنصر. م/ و عنصر. و: 8 س ؛اميد. م/ و اميد. و: 5 س ؛و موبد. م/ موبد. و: 4 س؛دادابهائي

. م/ احقـر خاكسـتر  . و: 12 س ؛پيروي. م/ پي رو. و: 11 س ؛هورمزد. م/ اورمزد. و: 10 س
. و: 18 س ؛مينـوچهر . م/ منوچهر. و: 18 س ؛گرامي. م/ كراني. و: 14 س ؛احقران خاكسارا

و . و: 23 س ؛ازيـن . م/ از ايـن . و: 22 س ؛سـرافراز . م/ سرافرازي. و: 21 س ؛در. م/ و در
  .اميد. م/ و اميد. و: 26 س ؛يكيك. م/ بيكيك. و: 26 س ؛آنحدود. م/ آنحدود
. و: 3 س. و: 10 س ؛نـدارد . م/ كـه  ايـن . و: 3 س ؛نـدارد . م/ مقبول. و: 1 س :44 ص
ــن ــه اي ــدارد. م/ ك ــاه. و: 13 س ؛ن ــاه. م/ و م ــان. و: 13 س ؛م ــدارد. م/ ايم . و: 16 س ؛ن

  .كه بران. م/ و بر آن. و: 20 س ؛موسوم است. م/ موسومست
. م/ نه بنـد . و: 10 س ؛ياتا اهي. م/ يتا اهي. و: 8 س ؛ندارد. م/ كه آن. و: 2 س :45 ص

/ خشـنومين . و: 19 س ؛يعني كه جاي اول كه. م/ يعني جاي كه اول. و: 14 س ؛نه گره بند
. و: 20 س ؛ويسـفرد . م/ وسـفرد . و: 20 س ؛هادخت. م/ هادخث. و: 20 س ؛خشنومن. م

  .دو. م/ و دو. و: 25 س ؛نكه و چنا. م/ كه چنان. و: 23 س ؛سيوم. م/ سيم
 ؛رودكر. م/ رويكر. و: 6 س ؛فختن. م/ پختن. و: 2 س ؛سيوم. م/ سيم. و: 1 س :46 ص

ــان. م/ درنكــان. و: 16 س ــه. م/ جائيكــه. و: 16 س ؛ودردك همــداماد . و: 17 س ؛جــاي ك
 س ؛معني. م/ بمعني. و: 17 س ؛ودردكان. م/ درنكان. و: 17 س ؛همدامادي شود. م/ شود مي
  .بران. م/ بر آن .و: 25س ؛فقاحي. م/ فقاهي. و: 20 س ؛جاي كه. م/ جائيكه. و: 17

. م/ هادخـت . و: 6س ؛بران. م/ بر آن. و: 6 س ؛ونديداد. م/ جدديوداد. و: 2 س :47 ص
. م/ بـر آن . و: 9 س ؛هنود. م/ اهنود. و: 8 س ؛بخشنومن. م/ بخشنومين. و: 6 س ؛هادوخت

ــران . م/ بخشــنومين. و: 11س؛ اســتود. م/ اشــتود. و: 10س؛ يكهــزار. م/ هــزار. و: 9 س ؛ب
بـر  . و: 13س؛ فرا گيود. م/ فراخ كايود. و: 12س؛زرتشتي. م/ زراتشتي. و: 11س؛ بخشنومن

 ؛مرگرزان است. م/ مركرزانست. و: 17 س؛ يوزداثره كر. م/ يوژداثركر. و: 16س؛ بران. م/ آن
كـووداعيش  . و: 21- 20 س ؛جـاي . م/ جائي. و: 20 س ؛خود راي. م/ بخودرائي. و: 18 س

  .همجوردن. م/ همخوردن. و: 25 س؛ SiaAt,SiADa,awag. م/ تاعيش
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بنا . و: 3س ؛زرتشتي. م/ زراتشتي. و: 2 س ؛عيوه ثريثرم. م/ عيوثريترم. و: 1 س :48 ص
كار موبدي  ... تا ... در مكاني كه آتش و. و: 7- 5س ؛آذر. م/ ادر. و: 5س ؛ساختن. م/ ساختن
پـس از ايـن   . م/ كرفه عظيم است. و: 11س ؛جايكه. م/ جائي كه. و: 11س ؛ندارد. م/ نشايد

و در مكـاني كـه آتـش    : انـد  آمـده به صورت زير  7- 5 ةشد حذفجمله، بالفاصله سطرهاي 
يشت هادوخت و غيره كار موبدي نشايد يعني بر مجمـر آتـش    ،ورهرام و آتش آدران باشد

و . م/ اكر. و: 17س ؛بيكديكر. م/ يكديكر. و: 14س ؛ورهرام و آتش آدران كار موبدي نشايد
  .هست. م/ است. و: 22س ؛بكذارند. م/ بكزارند. و: 21س ؛شدي. م/ شدن. و: 18س ؛اكر

 و.م/ كوسفند. و: 11س؛ و بدستور. م/ بدستور. و: 9س ؛ايزدان. م/ يزدان. و: 7س :49 ص
؛ حقيقـت . م/ حقيقه. و: 18س؛ ايزدان. م/ يزدان. و: 17س ؛ندارد. م/ كه اين. و: 16س ؛كوسپند

  .درين جانب. م/ اينجانب. و: 23س؛پيشتر. م/ بيشتر. و: 23س؛ و ديكر. م/ ديكر. و: 20س
ــد. و: 4س؛ ورس. م/ و ورس. و: 4س :50 ص ــد. م/ تورن ــا. و: 5س؛ توان . م/ از انج
/ و اسپ. و: 12س؛ ديكران. م/ ديكر آن. و: 11س؛ وشتاسپ. م/ وشتاسف. و: 8س؛ آنجاي

 ؛كنـد . م/ نماينـد . و: 17س ؛كنـد . م/ كننـد . و: 16س ؛ندارد. م/ آنكه. و: 14س ؛وا اسپ. م
  .كذارند. م/ كذراند. و: 22س ؛كره دار. م/ كره. و: 21س

فره سستيچه ياتـا  . م/ فره سسته تيچه يتا اهي. و: 11س ؛اشيم .م/ اشم. و: 8س :51 ص
: 22س؛ اشـيم . م/ اشم. و: 13س؛ يا. م/ تا. و: 12س؛ اهوراعچه. م/ اهوراعه. و: 11س؛ اهي
  .برايو . م/ براي. و

ازو . م/ از ورس. و: 5س؛ نـدارد . م/ دم. و: 4س ؛آتـش گـاه  .م/ آتش. و: 2س :52 ص
/ آنكه. و: 14س؛ بكار. م/ كار. و: 9س؛ ندارد. م/ اينكه. و: 9س؛ بكار. م/ كار. و: 7س؛ورس

. و: 15س ؛از طعام. م/ در طعام. و: 15س؛ مشغول است. م/ مشغولست. و: 15س؛ ندارد. م
  .ندارد. م/ اينكه. و: 20س ؛ندارد. م/ آفرينكان
ــدارد. م/ آنكــه. و: 7س :53 ص ــدارد. م/ كــه. و: 8س؛ ن . م/ مركرزانســت.و: 10س؛ ن

مرگـرزان  . م/ مركرزانسـت . و: 14س؛ روشن است. م/ روشنست. و: 11س؛ مرگرزان است
  .برشنوم. م/ و برشنوم. و: 20س؛ ندارد. م/ كه اين. و: 16س؛ است

. م/ نظركنـد . و: 5س ؛و ديكـر . م/ ديكـر . و: 4س ؛خواند. م/ خواندن. و: 3س :54ص
/ از كـار . و: 14س؛ ندارد. م/ كه آن. و: 13س؛ نشيند. م/ مي نشينند. و: 8س؛ بران نظر كند

. و: 19س؛ دريـن . م/ درون. و: 19س؛ خورده اوسـتا . م/ خرده اوستا. و: 17س؛ در كار. م
  .نوروزي. م/ نوزودي
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. م/ كــس. و: 5س ؛پــاك اســت. م/ پاكســت. و: 3س؛ روزو . م/ روز. و: 3س :55 ص
؛ ناكـاه . م/ و ناكـاه . و: 10س ؛و ديكـر . م/ ديكـر . و: 5س ؛كرفت. م/ كرفته. و: 5س؛ كسي
: 23س؛ رخسـاره . م/ رخسار. و: 21س؛ كرفته. م/ كرفتنده. و: 19س؛ تنبا.م/ تنبان. و: 11س
  .او را اردويسور. م/ آو.و: 23س ؛پاك است. م/ پاكست. و

و . و: 10س؛ چهارم هفتم نهم دهم. م/ دهم .و: 5س؛ ديكر. م/ و ديكر. و: 2س :56 ص
يشـت  . و: 21س؛ ندارد. م/ كه آن. و: 21س؛ ندارد. م/ كه اين. و: 17س؛ برشنوم. م/ برشنوم
  .يشت و وسفرد. م/ وسفرد
/ ويسپرد. و: 5س؛ موبدزادها. م/ موبدزاده ها. و: 3س؛ ندارد. م/ كه اين. و: 3س :57 ص

. م/ كـه  آن. و: 15س؛ ويسـپرد . م/ وسـفرد . و: 8س؛ هسـت . م/ اسـت . و: 6س؛ ويسفرد. م
. و: 17س؛ صـدر . م/ صـددر . و: 16س؛ زراتشت نامـه . م/ زره تشت نامه. و: 16س؛ ندارد
؛ زرتشـترو . م/ زره تشـترو . و: 19س؛ احاديـث . م/ حاديث. و: 17س؛ شونده را. م/ شونده

  .ويچستهاي. م/ ويچستها. و: 19س
. م/ دســتوران. و: 6س؛ نــدارد. م/ كــه آن. و: 6س؛ نــدارد. م/ كــه ايــن. و: 2س: 58 ص

 ؛پاكيسـت . م/ پـاكي اسـت  . و: 8س؛ ميخورند. م/ كه ميخورند. و: 7س؛ دستوران و موبدان
؛ جهتـه . م/ جهت. و: 18س؛ ندارد. م/ كه اين. و: 16س؛ كوشش. م/ كوشش كلي. و: 13س
  .اين معني. م/ برينمعني. و: 21س؛ بدين مضمون است. م/ بدينمضمونست. و: 20س

/ بدينمضمونسـت . و: 11س؛ اين. م/ كه اين. و: 4س؛ و اهل. م/ كه اهل. و :1س: 59 ص
. و: 21س؛ اتفـاق . م/ و اتفـاق . و: 18س؛ قـي كـه  . م/ قـي . و: 18س؛ بدين مضمون است. م

  .ميكنيم. م/ ميكنم
د،گويا جالي خالي براي درج  ...صا . م/ صاد. و: 2س؛ ندارد .م/ كه آن. و: 2س: 60 ص

. م/ كاهـان . و: 4س؛ بـران . م/ و بـر آن . و: 4- 3س؛ هفت. م/ بهفت. و: 3س؛ حروفي ديگر
نيمـه يشـت كاهـان بركاهـان     . م/ نيمه يشت كاهـان . و: 7س؛ بران. م/ ايران. و: 6س؛ كاها

؛ بجناب. م/ بجانب. و: 16س؛ سيوم. م/ سيم. و: 13س؛ چادر. م/ چادري. و: 12س؛ خواند
: 20س؛ جهته. م/ جهت. و: 19س؛ يشت. م/ و يشت. و: 19س؛ ندارد. م/ كند مي. و: 18س
  .خودبخود. م/ خود. و: 22س؛ بيكروزه. م/ يكروزه. و

. م/ بـا اوسـتا و  . و: 9س؛ نـدارد . م/ كـه  ايـن . و: 7س؛ مكـرر . م/ مكر. و: 4س: 61 ص
. م/ كه بزركـان . و: 13س؛ ديكران. م/ ديكر آن. و: 11س؛دعاي .م/ دعائي. و: 10س؛ باوستا
: 15س؛ عيوه تريتـرم . م/ عيوثريترم. و: 15س؛ درينجانب. م/ در اينجانب. و: 14س؛ بزركان

  .شب. م/ بشب. و: 16س؛ اوشهن. م/ اشهن. و
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؛ سـرناچار . م/ ناچـار . و: 4س؛ دفـع . م/ دفعـه . و: 2س؛ ندارد. م/ در باب. و: 2س: 62 ص
/ عقد. و: 11س؛ مهسودي. م/ مهسوري. و: 8س؛ قرار. م/ اقرار. و: 7س؛ ميسر. م/ مسير. و: 6س
  .پزيرفته. م/ پذيرفته. و: 20س؛ كرفه. م/ و كرفه. و: 18س؛ ندارد. م/ كه اين. و: 17س؛ ندارد. م

؛ كرفـه . م/ و كرفـه . و: 8س؛ سـير . م/ شـير . و: 2س؛ نـدارد . م/ كه آن. و: 2س: 63 ص
. م/ و جـاي . و: 12س؛ خـواب در شـب  . م/ خـواب . و: 11س؛ ندارد. م/ كه اين. و: 10س

  .بĤب. م/ آب. و: 19س؛ پادياو. م/ پادياب. و: 18س؛ ندارد. م/ كه آن. و: 17س؛ بجاي
/ كه آن. و: 14س؛ درينجانب. م/ در اينجانب. و: 2س؛ ندارد. م/ كه اين. و: 2س: 64 ص

  .ندارد. م
. م/ بيـان . و: 6س؛ حركـت . م/ حرمـت . و: 4س؛ هركسـي . م/ هركس. و: 2س: 65 ص

. م/ استه هومندان. و: 12س؛ سيوم. م/ دويم. و: 11س؛ نقل است. م/ نقلست. و: 11س؛ بنيان
و . م/ دويـم . و: 14س؛ جمع. م/ جميع. و: 13س؛ سفنتمان. م/ اسفنتمان. و: 12س؛ استمندان

  .بشاهراه. م/ بشهراه. و: 19س ؛ انداو .م/ آندار. و: 18س؛ و گويا. م/ كويا. و: 18س؛ دويم
؛ نـدارد . م/ درون. و: 3س؛ ايزدان. م/ يزدان. و: 2س؛ ندارد. م/ كه اين. و: 2س: 66 ص

. و: 12س؛ ايـزدان . م/ يـزدان . و: 8س؛ نـدارد . م/ كـه  آن. و: 8س؛ ايزدان. م/ يزدان. و: 6س
آن رونـده دريـن   . م/ رونـده و . و: 13س؛ مكـان . م/ مكـاني . و: 13س؛ كسي كـه . م/ كسي
. م/ ويسفيشـام . و: 17س؛ كوسـپند . م/ كوسـفند . و: 15س؛ يزند آنرا درين سـفر گوينـد   مي

  .يشتن. م/ شدن. و: 21س؛ رفيتون. م/ رفتون. و: 20س؛ دركاه. م/ كاه. و: 20س؛ ويسفشام
ــا. و: 1س: 67 ص ــا. م/ كاهه ــون. و: 2س؛ كاه ــون. م/ رفت ــفند. و: 3س؛ رفيت . م/ اس

دي . و: 5س؛ پـادر  . م/ پĤذر. و: 5س؛ و در ديكر كاها. م/ ديكر كاهها. و: 4س؛ اسفندارمد
/ مانترسـفند . و: 8س؛ خير. م/ خور. و: 7س؛ آذر. م/ و آذر و. و: 6س؛ دي بدين. م/ پدين

: 13س؛ نشايد يشـتن . م/ نشايد. و: 10س؛ زمياد. م/ زامياد شايد. و: 10س؛ مانتره سفند. م
. م/ كـه  ايـن . و: 18س؛ درون نـوزودي . م/ دريـن نـوروزي  . و: 15س؛ نـدارد . م/ درين. و

ــدارد ــدارد. م/ ودرده. و: 19س؛ دريــن جانــب. م/ در اينجانــب. و: 18س؛ ن . و: 21س؛ ن
  .كردن. م/ فرمايش
. و: 4س؛ درست هسـت . م/ درستست. و: 2س؛ آن ودرده. م/ ودرده. و: 1س :68 ص

/ و آرد. و :7س؛ خصاصـاً . م/ خصوصا. و :5س؛ هست. م/ است. و: 5س؛ ندارد. م/ كه آن
. و: 13س؛ واجب اسـت . م/ واجبست. و: 10س؛ بشيريني. م/ شيريني. و: 7س؛ در آرد. م

ــن ــه اي ــدارد. م/ ك ــب. و: 13س؛ ن ــب. م/ در اينجان ــن جان ــواهم. و: 15س؛ دري . م/ ميخ
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. م/ يكـر شـايد يانـه د  ...  تـا ...  كه باغ برشنوم در نزد اورويسكاه. و :16- 15س؛ ميخواهيم
  .بهرام. م/ ورهرام. و:17س؛ ندارد

و در . و: 6س؛ نـدارد . م/ آمـد و شـد  . و: 2س؛ نـدارد . م/ در باب. و: 2س :69 ص
؛ نـدارد . م/ بستن يعني برسم پاك كردن. و:17س؛ بازو. م/ باز. و: 8س؛ در باب. م/ باب
. و: 23س؛ مكـاني . م/ مكـان . و:22س؛ ندارد. م/ شايد. و: 18س؛ باغ. م/ پاغ. و: 17س

  .كسي. م/ كسي كه
: 3س؛ سي شـوه . م/ سي شوي. و: 1س؛ برشنوم كه. م/ كه برشنوم كه. و: 1س :70 ص

؛ درو. م/ در او. و: 7س؛ اينمعنـي . م/ واينمعنـي . و: 3س؛ ثابت چه طور. م/ چه طورثابت. و
. م/ و بـا . و: 10س؛ بپوشـد . م/ بپوشند. و: 10س؛ درو. م/ در او. و:8س؛ آو. م/ آب. و: 8س
. و: 18س؛ موبـد . م/ نيسـت . و: 17س؛ نـدارد . م/ آب. و: 16س؛ اكر. م/ و اكر. و: 12س؛ با

  .موبدزاده را. م/ موبدزاده. و: 19س؛ ندارد. م/ كه اين. و: 19س؛ هجدهم. م/ هفدم
بعد از . و: 6س؛ كنانند. م/ كنانيد .و: 3س؛ به تفضيل وار. م/ تفصيل وار .و: 2س: 71 ص

؛ ده و. م/ ده. و: 12س؛ نـدارد . م/ آنكـه  .و: 9س؛ هجـدهم . م/ هفدهم .و: 8س؛ ندارد. م/ ان
  .درين. م/ درون. و: 22س؛ يوزداتره كر. م/ يوژداثره. و: 18س؛ نيت. م/ نغت. و: 13س

هـم  . م/ نشـايد . و: 8س؛ دريـن . م/ درون. و: 5- 4س؛ كنند. م/ كند و. و: 3س: 72 ص
نـويس عنـوان پرسـش و     از اينجا به بعد در اين دست. م/ پرسش هيجدهم. و: 9س؛ نشايد
هـا بـه كمـك ايجـاد فاصـله ميـان        پاسـخ اند و پرسش و  شدهها حذف  ها و شمار آن پاسخ

؛ خرج .م/ خرچ. و: 13- 12س؛ كه.م/ كه كسي اين. و: 10س؛ شوند ميها مشخص  پاراگراف
: 21س؛ درين .م/ درون. و: 20س؛ ندارد. م/ كه آن. و: 19س؛ موجب. م/ بموجب. و: 16س
  .الزم .م/ الزم و. و

. م/ خـرچ . و: 6س؛ و ونديـداد . م/ ونديـداد . و: 2س؛ ندارد. م/ ديكر. و: 1س: 73 ص
. م/ هسـت . و: 1س؛ درينجانـب . م/ در اينجانـب . و: 9س؛ نـدارد . م/ كه اين. و: 9س؛ خرج
؛ نـدارد . م/ از. و: 17س ؛هادوخـت . م/ هادخت. و: 16س؛ ندارد. م/ كه آن. و: 16س؛ است
؛ تمـام .م/ اتمـام . و: 19س؛ كذارد. م/ كذارد و.و: 18س؛ mIlAY. م/  milAY.و: 18س
  .mIlAY. م/ %milA .. و: 20س

. م/ واج. و: 4س؛ ويجسـتهاي . م/ ويچستهاي. و: 3س؛ به اتمام. م/ اتمام. و: 2س: 74 ص
: 11س؛ ندارد. م/ كه آن. و: 11س؛ هندوي. م/ هندي. و: 8س؛ ندارد. م/ كه اين. و: 6س؛ و واج

  .هستند كه. م/ هستند. و: 20س؛ ندارد. م/ كه اين. و: 18س؛ و موبدان. م/ موبدان. و



 93   حميدرضا دالوند

  

. و: 10س؛ كــس موبــدي.م/ كســي موبــد. و: 9س؛ نــدارد. م/ كــه آن. و: 6س: 75 ص
؛ نـدارد . م/ كه اين. و: 14س؛ مركرزان است. م/ مركرزانست. و: 11س؛ رهنمائي. م/ رهنماي

. م/ كـه  آن. و: 18س؛ ديـن بهـي  . م/ ديـن . و: 16س؛ عيوه تريتـرم .م/ عيوه ثريترم. و: 15س
  .اوشهن. م/ اشهن. و: 18س؛ ندارد

؛ نـدارد . م/ كـه  آن. و: 15س؛ نـدارد . م/ اكـر . و: 4س؛ ندارد. م/ كه اين. و: 2س: 76 ص
: 21س؛ در بـدن . م/ از بدن. و: 17س؛ زنانرا. م/ زنرا. و: 17س؛ اينست. م/ نيست. و: 16س
  .چوب است. م/ چوبست. و: 22س؛ پاكست. م/ پاك است. و: 21س؛ وجود. م/ خود. و

ــر. و: 2س: 77 ص ــر. م/ و ديك ــن. و: 8س؛ ديك ــه اي ــدارد. م/ ك ــد. و: 8س؛ ن . م/ هن
/ و بر سـر درون . و: 15س؛ كتاب. م/ كتابي. و: 13س؛ ندارد. م/ كه آن. و: 13س؛ هندوستان

. م/ وهـرام . و: 20س؛ مـاهي . م/ و مـاهي . و: 17س؛ از. م/ و از. و: 15س؛ بر سر دريـن . م
  .دو بار تكرار شده است. م/ معلوم. و: 20س؛ ندارد

؛ نـدارد . م/ كـه  آن. و: 7س؛ از براي. م/ براي. و: 2س؛ ندارد. م/ كه اين. و: 2س: 78 ص
؛ و در تـه  .م/ در تـه . و: 13س؛ نشـيند . م/ نشـيند  مـي . و: 12س؛ ندارد. م/ كه اين. و: 12س
  .ندارد. م/ كه آن. و: 19س

/ هندوسـتان . و: 7س؛ يا. م)/ اشتباه تايپي( پا. و: 6س؛ ندارد. م/ كه اين. و: 5س: 79 ص
  .ندارد. م/ كه اين. و: 16س؛ درين. م/ درون. و: 13س؛ ندارد. م/ كه آن. و: 11س؛ هند. م

. م/ و بـرين . و: 7س؛ اسـفنتمان . م/ اسفتمان. و: 6س؛ ندارد. م/ كه آن. و: 4س: 80 ص
؛ نـدارد . م/ كـه  اين. و: 16س؛ ندارد. م/ از. و: 13س؛ ورين؟/ درين. م/ و اين. و: 8س؛ برين
  .اقربات. م/ اقرباي. و: 18س؛ بهدين. م/ بهديني. و: 16س

؛ ندارد. م/ كه آن. و: 7س؛ ندارد. م/ درين باب. و: 4س؛ ندارد. م/ بروز. و: 2س: 81 ص
. م/ دهمـه . و: 15- 14س؛ اوشـهن . م/ اشـهن . و: 12س؛ خويشان. م/ و خويشان. و: 10س

: 21س؛ و اكـر . م/ اكر. و: 20س؛ ندارد. م/ دهمه. و: 9س؛ برسد. م/ رسد. و: 15س؛ دهمان
  .و روز. م/ روز. و: 21س؛ آن. م/ آن كه. و

/ بي نابرشـايد . و: 5س؛ كه ديكر. م/ و ديكر. و: 4س؛ ندارد. م/ كه اين. و: 4س: 82 ص
؛ هادوخـت . م/ هادخـت . و: 9س؛ ندارد. م/ كه آن. و: 9س؛ ندارد. م/ در. و: 6س؛ بي نابر. م

. و: 10س؛ خوانچــه. م/ خانچــه. و: 11- 10س؛ پاديــاب. م)/ هردومــورد( پاديــاو. و: 10س
اشـم وهيشـتم سريشـتم    . و: 17- 16س؛ و در ميـان . م/ در ميـان . و: 11س؛ كرده. م/ نموده

. و: 17س؛ اشـيم . م/ اشم. و: 17س؛ م سريشتيم اميشيم سفنتيماشيم وهشتي. م/ اميشم سفنتم
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. م/ خشنودي. و: 20س؛ رايومند خرهمند. م/ رايومنده خره مند. و: 19س؛ ندارد. م/ اشونيم
. م/ اشـم . و: 21س؛ به خشنودي اوري هماآدران آتشان هفت كشور زمـين يـاد خشـنودي   

  .هما. م/ اهما. و: 21س؛ اشيم
: 9س؛ كج. م/ كچ. و: 4س؛ ندارد. م/ كه اين. و: 4س؛ ديكر. م/ و ديكر. و: 2س: 83 ص

/ كـه  اين. و: 12س؛ ننهند. م/ بنهند. و: 10س؛ پادياب. م/ پادياو. و: 10س؛ ندارد. م/ كه آن. و
درين . م/ در اينجانب. و: 12س؛ ندارد. م/ كه اين. و: 4س؛ ندارد. م/ كه اين. و: 4س؛ ندارد. م

؛ نـدارد . م/ كـه  اين. و: 4س؛ ندارد. م/ كه آن. و: 17س؛ نمايد مي. م/ ميماند. و: 13س؛ جانب
  .تراشيده. م/ تراشيدن. و: 18س

به . م/ بركاهان. و: 4س؛ تدموعه. م/ تدموعي. و: 3س؛ ندارد. م/ كه اين. و: 3س: 84 ص
. و: 14س؛ تـا . م/ At. و: 12س؛ نـدارد . م/ كـه  پاسخ سـي و سـيوم آن  . و: 10س؛ كاهان
  .مژد. م/ مزد. و: 19س؛ ندارد. م/ كه اين. و: 19س؛ حرجي. م/ جرحي
: 5س؛ جهتـه . م/ جهت. و: 2س؛ مژد. م/ مزد. و: 2س؛ ندارد. م/ كه آن. و: 2س: 85 ص

؛ بايد مي. م/ باشد مي. و: 9س؛ درينجانب. م/ در اينجانب. و: 9س؛ هادوخت. م/ هادخت. و
  .خواندن. م/ خواند. و: 16س؛ ندارد. م/ كه اين. و: 11س

. م/ اشــهن. و: 5س؛ نــدارد. م/ كــه آن. و: 5س؛ عيونكهــه. م/ عونكهــه. و: 3س: 86 ص
؛ روا اسـت . م/ رواسـت . و: 8س؛ رو. م/ روي. و: 7س؛ كسـتي . م/ كشـتي . و: 6س؛ اوشهن

ــه آن. و: 9س؛ arqoanSx. م/ arQ,olSx. و: 9س؛ روي. م/ رو. و: 8س ــدارد. م/ ك ؛ ن
: 16س؛ زراتشت. م/ زرتشت. و: 15س؛ نخواند. م/ بخواند. و: 12س؛ سر. م/ تا سر. و: 12س
  .آرند مي. م/ آورند مي. و: 19س؛ خودرائي. م/ خودراهي. و: 18س؛ صدر. م/ صددر. و

. م/ مينخـوانيم . و: 2س؛ ويسفرد. م/ ويسپرد. و: 2س؛ ندارد. م/ كه اين. و: 2س: 87 ص
: 4س؛ و هيخت و هورشت. م/ هيخت هورشت. و: 4س؛ و اكر. م/ اكر. و: 3س؛ خوانيم مي
باشد اكر ميـديوزرم  . و: 5س؛ رتو و برز و بلند. م/ رتوو برزد بلند. و: 5س؛ مينيو. م/ مينو. و

. و: 6س؛ و اكـر ميديوشـهم كـاه بـود    . م/ اكر ميديوشهم باشـد . و: 6- 5س؛ برساد. م/ باشد
برساد بدينقياس و در همكاره كهتر بدين عنوان ويسفجه وهي مـزد داتهـه اشـهه    . م/ برساد

چتره رتوو بره زتو يو اشهه رتوام ايره نامچه يسنيه نامچه ماهيه نامچه يايرنـه نامچـه سـرده    
نامچه رتوام ويسفه مزشتنام يو هنته اشهه رتوو هـاونيم فيتـه رتـيم ميديوزرميـه رتـوو و در      

وهي مزد داتهه  اشهه چتره يزميده رتو ويسـفه مزشـته يزميـده ايـره      همكاره مهتر ويسفجه
يسنيه ماهيه يايريه سرده هاونيم اشهه ونيم اشهه رتيم يزميده ميديوزرميم اشـهه ونـيم اشـهه    
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سـهوي  . و: 7س؛ باز بخدمت. م/ بخدمت. و: 6س؛ رتيم يزميده بدين نمط خوانده مي شود
: 17س؛ درستسـت . م/ درست است. و: 12س؛ ندارد. م/ كه آن. و: 11س؛ سهوي و. م/ و يا
  .اند نبشته. م/ اند نوشته. و: 18س؛ هست. م/ است. و: 17س؛ ندارد. م/ كه اين. و

/ كه اين. و: 10س؛ رد هست. م/ رو است. و: 3س؛ ندارد. م/ كه آن. و: 2س: 88 ص
. و: 14س؛ و سـفالپوش . م/ سـفالپوش . و: 11س؛ هـا  خانه. م/ خانها. و: 10س؛ ندارد. م
: 20و  18س؛ باشد مي. م/ باشد. و: 15س؛ سايبان. م/ بان سايه. و: 15س؛ ندارد. م/ كه آن
  .احتياج. م/ احتياط. و

. م/ دليلي. و: 13س؛ هر آنكس. م/ هرانكسي. و: 8س؛ ندارد. م/ كه اين. و: 2س: 89 ص
  .كه اليق. م/ و اليق. و: 21س؛ ندارد. م/ كه آن. و: 20س؛ كالم. م/ كتاب. و: 16س؛ دليل

. م/ زيره. و: 6س؛ درينجانب. م/ در اينجانب. و: 4س؛ ندارد. م/ كه اين. و: 4س: 90 ص
؛ دارنـد  نمـي . م/ ميدارنـد . و: 9س؛ را. م/ او را. و: 8س؛ نمونـدار . م/ نمـودار . و: 6س؛ ريزه
  .ندارد. م/ كه آن. و: 20س؛ اول هم. م/ اول. و: 12س

؛ فرماينـد . م/ شود. و: 13س؛ زنان. م/ زنانرا. و: 9س؛ ندارد. م/ كه اين. و: 9س: 91 ص
/ پادياو. و: 20س؛ يا. م/ و يا. و: 19س؛ ندارد. م/ كه اين. و: 19س؛ ندارد. م/ كه آن. و: 15س
  .پادياو او. م

: 7س؛ ديكر كسـي را . م/ و ديكر كسي را كه. و: 5س؛ ندارد. م/ كه آن. و: 2س: 92 ص
سنجيده شود با آلشت و آلشتي در لري به معني عوض كردن لبـاس  ( و عالش. م/ دعاش. و

آن . و: 12س؛ نـدارد . م/ كـه  اين. و: 11س؛ )و كفش و يا عوض و بدل كردن دو چيز با هم
. م/ خورش و آب چكونه خورد. و: 13س؛ مذكور. م/ مذكوره. و: 12س؛ عورت. م/ عورت

در . و: 21س؛ ندارد. م/ كه آن. و: 19س؛ كه با. م/ يا. و: 13س؛ چكونه خورش و آب خورد
  .بر كرده. م/ كرده

بوشاسف شود و . و: 13س؛ ندارد. م/ كه آن. و: 12س؛ ندارد. م/ كه اين. و: 7س: 93 ص
از سر نو نه . و: 16س؛ بوشاسپ. م/ بوشاسف. و: 14س؛ بوشاسب شود و ديكر. م/ ديكري

. م/ اند نكرفتهنه شبه . و: 19س؛ ندارد. م/ كه اين. و: 18س؛ از سر نو شود كيرد. م/ شوه كيرد
  .نه شوه نكرفته

؛ نـدارد . م/ كـه  آن. و: 13س؛ ندارد. م/ كه اين. و: 8س؛ ندارد. م/ كه آن. و: 2س: 94 ص
؛ مزديسنه. م/ مزده يسنه. و: 17س؛ خود. م/ ديكر كس. و: 16س؛ موبدان. م/ موبد. و: 15س
  .درين جانب. م/ كه در اينجانب اين. و: 20س
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؛ نـدارد . م/ كه اين. و: 11س؛ درين. م/ درون. و: 6س؛ ندارد. م/ كه آن. و: 5س: 95 ص
. م/ اينسـت . و: 13س؛ درين جانـب . م/ در اينجانب. و: 12س؛ اشوان. م/ اشويان. و: 11س

  .نو. م/ مينو. و: 19س؛ اين است
. م/ كـه  آن. و: 6س؛ شـود . م/ شوند. و: 4س؛ مهسودي. م/ بمهصوري. و: 3س: 96 ص
: 15س؛ بايد كـه . م/ بايد. و: 10س؛ رفيتون. م/ رفتون. و: 8س؛ كند. م/ كنند. و: 8س؛ ندارد

: 17س؛ كنند. م/ ميكنند. و: 16س؛ درينجانب. م/ در اينجانب. و: 15س؛ ندارد. م/ كه اين. و
و آن درون جداجدا هر خوان نام بنام آن . م/ يزند مي. و: 18س؛ اردافروهر. م/ اردافروش. و

  .عملي. م/ علي. و: 19س ؛ها يزند يا بخشنومين اردافروهر ودرده
. م/ روز. و: 4س؛ فروهـر . م/ اشـوفره وهـر  . و: 3س؛ نـدارد . م/ كه آن. و: 2س: 97 ص
؛ آورد. م/ آوردن. و: 9س؛ مـذكوره را . م/ مـذكوره . و: 8س؛ ندارد. م/ كه اين. و: 7س؛ بروز
  .يا. م/ و يا. و: 18س؛ ندارد. م/ كه اين. و: 16س؛ ندارد. م/ كه آن. و: 12س

؛ نـدارد . م/ كـه  ايـن . و: 8س؛ بعد. م/ كه بعد. و: 2س؛ ندارد. م/ كه آن. و: 2س: 98 ص
و هـر  . و: 9س؛ عيوه ثـره تـرم  . م/ عيوه ثريترم. و: 9س؛ درينجانب. م/ در اينجانب. و: 8س
؛ رفيتـون و ازيـرن  . م/ رفتـون و ازيـران  . و: 13س؛ ندارد. م/ كه آن. و: 12س؛ هر دو. م/ دو
؛ عيوه ثرتـرم و اوشـهن  . م/ عيوه ثريترم و اشهن. و: 14س؛ بر برشنوم. م/ برشنوم. و: 13س
؛ نـدارد . م/ كه آن. و: 19س؛ درينجانب. م/ در اينجانب. و: 17س؛ ندارد. م/ كه اين. و: 17س
  .حمال. م/ حماالن. و: 19س؛ نساساالر. م/ نساساالران. و: 19س

پـاك  . و: 7س؛ درين جانب. م/ در اينجانب. و: 3س؛ ندارد. م/ كه اين. و: 3س: 99 ص
ــت ــت. م/ اس ــن. و: 8س؛ پاكس ــن. م/ در اي ــه آن. و: 11س؛ دري ــدارد. م/ ك . و: 17س؛ ن

؛ بهمـن . م/ وهمـن . و: 19س؛ نـدارد . م/ كـه  ايـن . و: 19س؛ مركرزان است. م/ مركرزانست
  .بروز. م/ روز. و: 21س

ديـن  . م/ دين به. و: 3س؛ واجب. م/ جايز. و: 3س؛ است. م/ هست. و: 2س: 100 ص
. و: 10س؛ نـدارد . م/ نـابر . و: 9س؛ تـر  پيش. م/ پشتر. و: 8س؛ ندارد. م/ كه آن. و: 6س؛ وه

. و: 12س؛ شــد. م/ شــده. و: 11س؛ بــوده باشــد. م/ باشــد. و: 10س؛ نــدارد. م/ كوســفند
. م/ خواب است. و: 13س؛ هست. م/ است. و: 13س؛ است مينمايند امشاسفند. م/ مينمايند
و . م/ ديكر كاههـا . و: 17س؛ اوشهن. م/ اشهن. و: 15س؛ و در. م/ در. و: 15س؛ خوابست

  .با. م/ يا. و: 20س؛ ندارد. م/ اينكه. و: 20س؛ در ديكر كاها
. م/ كـه  ايـن . و: 9س؛ دهمـه و . م/ دهمه يا. و: 4س؛ ندارد. م/ كه آن. و: 4س: 101 ص
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. م/ هركز از زبان او. و: 15س؛ ايزشن. م/ يزشن. و: 15س؛ ندارد. م/ كه آن. و: 12س؛ ندارد
 ؛Toaram. م/ TOrm. و: 17س؛ يوزداثره كـري . م/ يوزداثره كر. و: 16س؛ از زبان او هركز

  .itiawapa. م/ itiAtiawapa. و: 20س ؛OtaW. م/ Osvtvp. و: 19س
. و: 5س؛ نـدارد . م/ كـه  اين. و: 5س؛ بلد. م/ ياد. و: 2س؛ آنرا. م/ آن. و: 2س: 102 ص
/ كـه  آن. و: 9س؛ و نيت. م/ به نيت. و: 6س؛ به كدام. م/ در كدام. و: 6س؛ از سه. م/ در سه

؛ كذار. م/ كذر. و: 14س؛ نداد. م/ ندارد. و: 13س؛ خويشان. م/ خويش. و: 10س؛ ندارد. م
. و: 17س ؛آفـت . م/ آفتي. و: 16س؛ ندارد. م/ كه آن. و: 16س؛ تر بيش. م/ تر پيش. و: 14س
  .كند. م/ كنند. و: 19س؛ اوشهن. م/ اشهن. و: 18س؛ بشب. م/ شب

يزند تا كـه   ميكه جهت ودرده شب سيم . و: 4- 3س؛ ندارد. م/ كه آن. و: 2س: 103 ص
. و: 5س؛ و آن روانرا. م/ و روانرا. و: 5س؛ ندارد. م/ يشت سروش نه يشته باشد چهار درين

: 12س؛ از سـر . م/ از سر نـو . و: 10س ؛ندارد. م/ كه اين. و: 9س؛ شناسند نمي. م/ شناسد نمي
؛ موبدان را. م/ موبدان. و: 15س؛ ندارد. م/ كه آن. و: 15س؛ دين بهي. م/ دين وه مازديسنان. و

  .خواندن. م/ خواند. و: 21س؛ هادوخت. م/ هادخت. و: 21س؛ بايد كه. م/ بايد. و: 15س
. م/ كننـد . و: 6س؛ پاديـاب . م/ پادياو. و: 3 و 1س؛ موبدان. م/ موبد. و: 1س: 104 ص

بـه  . م/ و نيرنك. و: 10س؛ داد. م/ داده. و: 7س؛ هم پيوند شوند. م/ هم پيوند. و: 6س؛ كند
درست . م/ نموده. و: 18س؛ ندارد. م/ كه اين. و: 17س؛ درجهه. م/ درجه. و: 12س؛ نيرنك
  .ندارد. م/ كه آن. و: 21س؛ ويسپرد. م/ وسفرد. و: 18س؛ نموده

؛ زرتشت سفنتمان. م/ زراتشت اسفنتمان. و: 8 و 3س؛ ندارد. م/ كه اين. و: 3س: 105 ص
 10س؛ حال. م/ الحال. و: 9س؛ ندارد. م/ كه آن. و: 8س؛ درين جانب. م/ در اينجانب. و: 4س
  .شود. م/ شود و. و: 15س؛ كدامكه . م/ و كدام. و: 12س؛ زرتشت. م/ زراتشت. و: 13 و

؛ ندارد. م/ كه اين. و: 8س؛ ندارد. م/ كه آن. و: 5س؛ ندارد. م/ كه اين. و: 2س: 106 ص
: 15س؛ كسـي . م/ كسي كـه . و: 12س؛ ندارد. م/ كه آن. و: 11س؛ كسي. م/ كاسي. و: 8س
  .زرتشت. م/ زراتشت. و: 16س؛ ندارد. م/ كه اين. و

. م/ آنكـه . و: 7س؛ به راي. م/ بر راي. و: 4س؛ كه عمل. م/ و عمل. و: 3س: 107 ص
/ كه حضـرت اشـو  . و: 13س؛ زرتشت. م/ زراتشت. و: 7س ؛در. م/ كه در. و: 7س؛ ندارد

. و: 22س؛ جـاه . م/ جـاده . و: 19س؛ درين جانـب . م/ در اينجانب. و: 18س؛ حضرت. م
  .مسحا. م/ نمسچا
/ نكاح. و: 4س؛ درينجانب. م/ اينجانبدر . و: 3س؛ ندارد. م/ كه اين. و: 3س: 108 ص
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 و 5س؛ دران.م/ آندر . و: 5س؛ ميارنـد در انوقـت  . م/ آرند در آنوقت  مي. و: 4س؛ نكاه. م
را . و: 11س؛ ندارد. م/ كه آن. و: 10س؛ مذكوره. م/ مزبوره. و: 7س؛ خرچ. م/ خرج. و: 13

بر . و: 19س؛ ندارد. م/ كه ناي. و: 18س؛ و ميبايد. م/ ميبايد. و: 11س؛ در عقد. م/ در عقد و
  .ندارد. م/ مذكور. و: 19س؛ بران. م/ آن

/ نه شـبه . و: 9 و 8 و 6س؛ ندارد. م/ كه ناي. و: 6س؛ ندارد. م/ كه آن. و: 2س: 109 ص
؛ هسـت . م/ است. و: 15س؛ ندارد. م/ كه ناي. و: 13س؛ ندارد. م/ كه آن. و: 8س؛ نه شوه. م

  .ندارد. م/ كه آن. و: 17س
. م/ كـه  آن. و: 8س؛ نشيند مي. م/ نشينند مي. و: 2س؛ ندارد. م/ كه اين. و: 2س: 110 ص
. م/ و پـاك را . و: 12س؛ عيونكـه . م/ عونكهه. و: 11س؛ اشيم. م/ اشم. و: 10 و 8س؛ ندارد
؛ نـدارد . م/ كـه  آن. و: 17س؛ بهي. م/ بهي بوده. و: 15س؛ ندارد. م/ كه اين. و: 14س؛ پاك و

  .از آب. م/ آب. و: 18س
؛ ندارد. م/ كه اين. و: 12س؛ ندارد. م/ كه آن. و: 6س؛ ندارد. م/ كه اين. و: 2س: 111 ص

  .ندارد. م/ كه آن. و: 18س؛ و هر. م/ هر. و: 15س
: 5س؛ درينجانـب . م/ در اينجانـب . و: 14و  3س؛ ندارد. م/ كه اين. و: 3س :112 ص

: 10س؛ نـدارد . م/ كـه  آن. و: 10س؛ نمايد مي. م/ نمايند مي. و: 7س؛ و تمامي. م/ تمامي. و
/ كـه  اين. و: 14س؛ سر. م/ سر و. و: 11س؛ نمايد. م/ نمايند. و: 10س؛ قدر كه. م/ قدر. و
كفـن پوشـانيدن   . و: 17س؛ زن جـوان يـا پيـر   . م/ زني جواني يا پيري. و: 14س؛ ندارد. م

  .كفن پوشانيدن. م/ كفن
و بطريـق  . و: 7 و 6س؛ پيوند. م/ هم پيوند. و: 6س؛ ندارد. م/ كه آن. و: 5س: 113 ص

: 7س؛ بطريق معمول كفن پوشاند و در واليت يران. م/ معموله كفن پوشاند در واليت ايران
. م/ كه اين. و: 10س؛ زن را زن كفن دهد و مرد را مرد. م/ زن زنرا كفن دهد و مرد مرد را. و

؛ لهذا. م/ و لهذا. و: 13س؛ نمايند مي. م/ نمايند نمي. و: 12س؛ شبه. م/ شوه. و: 10س؛ ندارد
. م/ يوژداثره كـري . و: 20س؛ ندارد. م/ كه آن. و: 20س؛ پنج و شش. م/ پنج شش. و: 14س

  .يوزداثره كري
/ كرد. و: 3س ؛ندارد. م/ كه اين. و: 3س؛ يوزداثره كر. م/ يوژداثره كر. و: 1س: 114 ص

؛ نـدارد . م/ كـه  آن. و: 8س؛ شـود . م/ فرمايند. و: 6س؛ نخورد. م/ نخورند. و: 5س؛ نمود. م
: 18س؛ ضـروف . م/ ظروف. و: 14س؛ ندارد. م/ كه اين. و: 13س؛ قراباي. م/ اقربا. و: 8س
  .ندارد. م/ بدستخط خاص. و: 19س؛ ريزد. م/ بريزد. و
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. م/ بـروح . و: 9س؛ ختم. م/ تمام. و: 7س؛ ندارد. م/ در باب برشنوم. و: 2س: 115 ص
مينـوچهر شـاه   . م/ منـوچهر شـاه مشـهور   . و: 19س؛ مضلين. م/ مظلمين. و: 9س؛ روحبر 

. و: 21س؛ ايزدجـردي . م/ يزدجردي. و: 21س؛ مزديسنان. م/ مازديسنان. و: 20س؛ مشهود
  .مطابق. م/ مطابق با
: 9س؛ دين و دوست. م/ ديندوست. و: 8س؛ و دستور. م/ دستور. و: 6س: 116 ص

. و: 14س؛ بنيـان . م/ و بنيان. و: س؛ ايزداني. م/ يزداني. و: 10س؛ عنايات. م/ عنايت. و
از بركت دين بهـي همكرفـه   . و: 15س؛ پژيرفته. م/ پذيرفته. و: 14س؛ ايزدان. م/ يزدان

/ نيك. و: 21س؛ مزده. م/ مژده. و: 16س؛ اميد. م/ هر دو جهان بهرمند كرديديم اميد كه
 .و نيك. م

كل سطرها به . م: 7- 3س؛ مرزبان. م/ هر زمان. و: 3س؛ بنده. م/ نبده. و: 3س: 117 ص
كل سطر بـه  : 10س؛ يك جاي مهر امضاكننده نقش شده است خط پهلوي و در جلوي هر

تـا  . كل سطرها به پازنـد : 15- 12س؛ رستمي. م/ رستم. و كل سطر به پهلوي،: 11س؛ پازند
خـط پهلـوي و اوسـتا اسـتفاده     انـد، از   كردهكه دستوران و رهبران ديني جامعه امضا  15س

/ احقار. و: 16س؛ اند، متن به فارسي است كردهبه بعد كه بهدينان امضا  16اند و از س  كرده
جاي مهـر در انتهـاي   . م: 17س؛ بندكي، جاي مهر در زير متن. م/ بنكي. و: 16س؛ احقر. م

. م/ بهـرام . و: 20س؛ خاكسـار . م/ خاكستر. و: 19س؛ ... هودينان. م/ نريمان. و: 18س؛ متن
فقيـر حقيـر   . و: 22س؛ بن، در انتها جاي مهر. م/ ابن. و: 21س؛ مالبهرام، در انتها جاي مهر

  .بهدين فقير حقير، در انتها جاي مهر. م/ بهدين
  .در انتها جاي مهر. م: 2س ؛مخلص، در انتها جاي مهر. م/ مخلصي. و: 1س: 118 ص
  

  ملي ةخان نويس كتاب هاي دست افزوده 3.5
  .محب المشتاق حضور آن عزيزان سروشيار بندار

سال يزدجردي 1151 ةتمت تمام شد بروز روشن خورشيد امرك به ماه فرخنده دي سن
يكهزار و يكصد و پنجاه و يك ختم شد بدستخط فقير حقير خاكسار وناه كار بـر لطـف و   

خود و  ةكرم حق اميدوار موبد هورمزديار ولد موبد جاماسپ خورشيد هوشنك براي مطالع
فرزندان خود تحرير يافت هركه مطالعه كند دعاي انوشه رواني برين مسكين رساند در شهر 

 .تم. كارش رفتصورت ن
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  گيري نتيجه. 6

  :شود، بايد گفت ميچه از تطبيق اين دو متن حاصل  اساس آن بر
هـا راه   اختالفات اساسي چنداني در آن ،ها نويس دستبه سبب نزديكي زمان نگارش . 1

 .نيافته است
اي از اختالفات ناشي از سبك نگارش كاتبان و امالي واژگان اسـت كـه تقابـل     پاره. 2

جهـان اسـت، از    /آلهي، جهانسـت  /بذيرفت، الهي /پذيرفت: كند نميمعنايي چنداني ايجاد 
 /بكذارنـد، ظـروف   /سـيوم، بكزارنـد   /خوانچه، سـيم  /كوسپند، خانچه /ازين، كوسفند /اين

 ... ينجانب، ودر /بران، در اينجانب /ضروف، بر آن
ها و مفاهيم تخصصي ديانت زرتشـتي   نامهاي متفاوت  قرائتاي از اختالفات به  پاره. 3
را نشان  زرتشتي ايران و هند ةها در دو جامع نگارش و قرائت عمومي آن ةگردد و شيو برمي
هـورمزد، يتـا    /مينوچهر، اورمـزد  /هروصف، منوچهر /زرتشت، هروسپ /زراتشت: دهد مي
 /ونديداد، فراخ كـايود  /خشنومن، جدديوداد /هادوخت، خشنومين /ا اهي، هادختيات /اهي

 ... رفيتون، و /پادياب، رفتون /اشيم، پادياو /فراكيود، اشم
ـ شـوند،   مـي ترين اختالفات را شامل  كه بيش ،حروف اضافه، ربط و موصوالت. 4 ثير أت

 .چنداني در معناي متن ندارند
يكـي از   آمدن يـا نيامـدن واژه يـا عبـارتي يـا گـاه بنـدي در       اي از اختالفات به  پاره. 5
مـتن يـا    اي كاتبان در سليقههاي  نبرد تر ناشي از دست است كه بيشمربوط ها  نوشته دست

تـرين   منظمترين و  مهم. هايي از سوي مالكان و كاربران براي درك بهتر متن هستند كوشش
هـا اسـت كـه در     پاسـخ پـس از عنـوان پرسـش و     »كـه  آن« و »كـه  ايـن «اين مـوارد آوردن  

چنين از پرسش هجدهم به بعد عنوان  هم. شوند ديده نمي ملي اصالً ةخان نويس كتاب دست
ايجاد فاصـله ميـان    ها با شود و استقالل آن مينويس حذف  ها در اين دست پاسخپرسش و 

 .شود  هريك نشان داده مي
سـي  رنويس مـورد بر  مفرد است ولي در دستهاي  نامگرايش متن چاپي به افعال و . 6

 كننـد، زن  /خواهيم، كند مي /خواهم كنيم، مي مي /كنم مي: هاست گرايش به صورت جمع آن
 ... را، و زنان/ را

تقابـل معنـايي   ممكـن اسـت   اي موارد اختالفات اساسي است و  پارهبا اين همه، در . 7
چه دستور و موبد چـه بهـدين   : آفرين، در بيت /دين، بلند /هند: 14 س ،41 ص: ايجاد كند

 /سـاعد : 6 سـير، س /سـر : 4 س ،42 ص: چنـين اسـت   هم؛ بلندبيكيك رسانم درود  ||هند 
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 چهارم هفتم نهـم دهـم؛ ص   /دهم: 5 س ،56 كذارند؛ ص /كذراند: 22 س ،50 صاعد؛ ص
انگليسـي مـتن ممكـن اسـت اشـتباه تـايپي        ةالبته با توجه به ترجم( بران /ايران: 6 س ،60

سود بزرگ، = سودي  + مه( مهسودي /مهسوري: 8 ميسر، س /مسير: 6 س ،62 ؛ ص!)باشد
 س ،67 ؛ ص)سـت كه در چند جاي ديگر متن هم آمده و مصحح محترم درست در نيافته ا

 ... و؛ بازو /باز: 8 س ،69 نوزودي؛ ص /نوروزي: 15
نـويس   نويس و اختالفات دو دسـت  د اختالف اين دستآن گونه كه از سنجش موار. 8

R.303 و R.57 آيد  برمي)Vitalone, 1996: 119-134(ملي شباهت  ةخان نويس كتاب ، دست
دهد كه اصـل   ميهمين امر نشان . دارد R.303 تاريخ بينويس قديمي ولي  تري با دست بيش
. تواند باشـد  ميتركيبي از اين دو نسخه  احتماالًاي كه از ايران به هند برده شده است  نسخه

هـاي   نسـخه نويس و ديگـر   در تصحيح متن روايت ايتهوتر مراجعه به اين دست ،ين روا از
  .نزديك به اصل امري ضروري است
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