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  ونديداد ساده
  )*خانة ملي ملك تهران اوستايي كتاب نويس دست(

 **پور كتايون مزدا

  ***دالوندحميدرضا 

  چكيده
هـايي اسـت كـه     نوشـته  دستيكي از نادر  ملي ملك خانة كتاباوستايي  نويس دست

ي اسـت  نويس دست. گلدنر نيز در تصحيح اثر معروف خود از آن استفاده نكرده است
دست هيربدي هيربدزاده از پارسيان هند به نام  هاي خاص گروه هندي كه به با ويژگي

دار  پزشـك و مجموعـه  . م پديـد آمـده اسـت    1732/ي 1102داراب پسر رسـتم در  
در . آن را از هنـد بـه لنـدن بـرد     م19سـدة   )Samuel Guise( انگليسي سميوئل گايزه

داران  ميـان مجموعـه   خ  1377/ م 1998م به فروش رفت و تا سال  1812حراج سال 
كه در اين سال  گران دور بود تا اين مختلف دست به دست شد و از دسترس پژوهش

پيش رو با هدف شـناخت و معرفـي اهميـت     ةمقال. خانة ملي ملك آن را خريد كتاب
  .و نيز توضيح و تحليل ساختار ونديداد ساده فراهم آمده است نويس دستاين 
ملي ملك،  ةخان كتاب نويس دستها،  نويس دست، ونديداد ساده، اوستا :ها واژه كليد

  .سميوئل گايزه

ــت ــمارة   دس ــويس ش ــاريخ   ،6549ن ــه در ت ــة   20/12/1377ك ــيدي در گنجين خورش
خانة ملي ملك تهران وابسته به آستان قدس رضوي ثبت شده اسـت،   هاي كتاب نوشته دست

                                                                                                 

بـه منظـور بررسـي و شناسـايي      1389خانـة ملـي ملـك در بهـار      اي كه با كتـاب  نامه اين گفتار بر اساس تفاهم *
  .نويس ياد شده امضا شد پديد آمده است دست
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دار با دو سر ترنج روي جلـد، خـط    جلد چرم آلبالويي، ترنج« كتابي است در قطع رحلي با
ل جلد كاغذ رنگ شده، دار، داخ اي ميله طاليي و حاشية جلد كاغذ گل برجسته، عطف قهوه

ــرم،   ــذ ك ــاد  19كاغ ــطر، ابع ــفحات  39 × 30س ــداد ص ــفحه و  532، تع ــرگ 267ص . 1»ب
شماري كه با مداد به خط فارسي در گوشة باالي سمت راست قسمت ب يـا پشـت    صفحه
شود، يعني كتاب داراي  ختم مي 532هاي كتاب رقم خورده است، در صفحة پاياني، به  برگ
و ) الـف  1بـرگ  (اين رقم دو صفحة بياض، يكي در آغـاز كتـاب    اما به. صفحه است 532

صـفحه   534هـاي آن را   را بايد افزود و تعـداد صـفحه  ) ب 267برگ (ديگري در پايان آن 
 مـتن دارنـد   ةكه كارنامه يا يادگاري به ميان ،خالف ونديدادهاي ايراني هاين كتاب، ب. دانست

زبـان  (به پازنـد  ) الف: به سه صورت زير است اي ، داراي انجامه)15 -  14: 1387، مزداپور(
به خط ) سطر؛ ج10به خط گجراتي در ) ؛ ب2سطر 12در ) فارسي نو ولي به خط اوستايي

  .سطر 1و زبان فارسي در 
قسـمت گجراتـي نيـاز بـه بررسـي       ؛رسد انجامة الـف انجامـة اصـلي اسـت     نظر مي به
دهـد   انجامة سوم نشان مي ؛ وباشد اي ديگر حدس زد انجامهتوان  مي تنها وتري دارد  بيش

خط فارسي نداشته است، زيرا نيمة دوم همين يـك سـطر نيـز     كه كاتب تسلط چنداني بر
بـه هـر روي مـتن    . 3تـوان آن را حـدس زد   دشواري مـي  ناخوانا و پر از اشكال است و به
  :انجامة نخست به شرح زير است

tamLm SuT nusk kVtāb juT dVBdāT ba rOj frux xursVT aizaT Wa ba mubārak 

xōrdADAT amvSāspvnaT az sāl bar yak hazarō saTō dō yazdjōurT šāheryār. W[a] 

kātVb īn kitāb kamīni kamtrīn dārāb hVrbaT rUstvm hVrbaT xursVT hVrbaT Wīkjī 

bīn rUstvm bīn kaDaWā sākVn kasba nōšārī baNdar sūrat. naištah šuţ harki xąnaT 

āfrīn rasLnaT kār framāiţ bar īn gV ī duāi xušī W[a] tan durustī kunaT  W[a] dar mīnō 

āfrīn anaoša raWąn garō amąnī rasąnaT.4 

  :ترجمه
خـرداذ  ] مـاه [تمام شد نسك كتاب جد ديو دات به روز فرخ خورشيد ايـزد و بـه مبـارك    

كاتـب ايـن كتـاب كمـين      و. رامشاسپند از سال بر يك هزار و صد و دو يزدجـرد شـهريا  
ترين داراب هيربد رستم هيربد خورشيد هيربد ويكجي بن رستم بن كذوا ساكن قصـبه   كم

بر اين گيتي دعاي . كار فرمايد. نوشته شد هركي خواند آفرين رساند. نوساري بندر سورت
  .خوشي و تندرستي كند و در مينو آفرين انوشه روان گروثماني رساند
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 انجامه و انجامة گجراتي جاي دو سطر خالي است كه بعدها كسـي بـا خـط و   ميان اين 
اسـاس ايـن    بر. را افزوده است »شادي باد«و  »پاك داذار هوره مزده«: قلمي ديگر دو عبارت
م به نگارش درآمده اسـت   1733ق و 1146خ،  1112ي برابر  1102ترقيمه، كتاب به سال 

  . 5)م18 /ق12سدة (
هــايي وجــود دارد كــه در  ز و انجــام كتــاب، نوشــته و نشــاندر صــفحة بيــاض آغــا

خانة ملي  و چگونگي رسيدن آن از هند به كتاب نويس دستساختن سرگذشت اين  روشن
نيـاز از پـرداختن بـه     آوردن اين سرگذشت البته ما را بي. ملك در ايران شايان توجه است

يري از سـفر دو قـرن اخيـر    با وجود اين، سـ . سازد اطالعات كاتب و دارندگان كتاب نمي
. رود نظـايري نيـز داشـته باشـد     دهد كه احتمال مـي  مورد بررسي را نشان مي نويس دست
مقالــة ارزشــمندي دربــارة  )Ursula Sims-williams( تــازگي اورســال ســيمز ويليــامز بــه

بـر پايـة   . گشـا اسـت   م نوشته كه بسـيار ره 18سرگذشت مجموعة سميوئل گايزه در سدة 
نيـاي وي  . م در نيوكاسـل انگلسـتان زاده شـد   1751نوامبر  8او، سميوئل گايزه هاي  نوشته

سـميوئل در كـالج   . بـود ) م1683 -  1652حـدود  (شناسـان آكسـفرد    ويليام گايزه، از شرق
آگوسـت   23پزشكي خواند و در  )Aberdeen( در آبردين )Marischal College( ماريشال

ـ . ي در بمبئي مشـغول كـار شـد   عنوان جراح در كمپاني هند شرق م به1775  ةاو در كارخان
 م در جنگ دوم ميسـور 1782 -  1781هاي  سال. كرد كار مي )Anjengo( كمپاني در آنجنگو

)Mysore(  سرپرست تـيم جراحـي بيمارسـتان    م  1795تا پايان  1788شركت داشت و از
هنـد بـه   سـبب بيمـاري از    م بـه 1896در . كارخانة كمپاني هند شرقي در بندر سورت بود
 م درگذشـت 1811مارس  9كه سرانجام در  انگلستان بازگشت و ديگر به هند نرفت تا اين

)Sims-williams, 2005: 199.( 

هـاي   داري عالقـه داشـت و در گـردآوري نسـخه     گايزه در كنار پزشكي به مجموعه
تـا   1777هـاي   طي سال. كوشيد هاي كهن فرهنگي مي خطي، سكه، مدال و ديگر يادمان

هـاي خطـي    اي از كتـاب  ، يعني سراسر روزگاري كه در هندوستان بود، مجموعهم1792 
هم آورد و در فهرسـت سـال   افارسي، عربي، هندي و زرتشتي به اوستايي و پهلوي فـر 

او تا پايـان عمـر بـر ايـن     . عنوان از آثار اين مجموعه را معرفي كرد 305م، تعداد 1793
م، يك سال پس از مرگش، دو فهرست ديگر از 1812م و نيز 1800مجموعه افزود و در 

خانـة   اش به كتاب بر آن بود تا مجموعه ).ibid: 199, 208( مجموعة يادشده انتشار يافت
اش  نامـه  م ايـن موضـوع را بـه وصـيت    1807در آوريل . كمپاني هند شرقي واگذار شود
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دن به حـراج  م مجموعة يادشده را در لن1812اما پس از مرگش چنين نشد و در . افزود
 ).ibid: 202( گذاشتند

حضـور  . بخش عمدة مجموعة گايزه ميراث ايرانيان به اوستايي، پهلوي و فارسي نو بود
خريـد  . آمـدن ايـن آثـار انجاميـد     همافر  مدت او در سورت و آشنايي با پارسيان هند به دراز

 هـايي بـود كـه بـر     ازجمله فرصت ،معلم آنكتيل دو پرون ،)م1772 د(ماترك دستور داراب 
 كـرد؛ گايزه آثار خريداري شـدة داراب را دوبـاره جلـد و مرمـت     . اش غنا بخشيد مجموعه

هايي به انگليسي دربـارة هـر اثـر بـر پشـت       گجراتي، يادداشت چنين افزون بر فارسي و هم
  ).ibid:199-200( ها نوشت كتاب

و پهلـوي از مجموعـة گـايزه     اثـر زرتشـتي بـه اوسـتايي     34م، تعداد 1812در حراج 
تـر آثـار آن    دار اينديانا آفيس، بيش كتاب ،Charles Willkins)( چارلز ويلكينز. فروخته شد

امـا برخـي از   . شـوند  داري مي نگه) BL(خانة بريتانيا  مجموعه را خريد كه امروز در كتاب
دول حراج ج 43نويس ش  دست :آثار به دست ديگر خريداران افتاد كه از آن جمله است

 و 6باشد خانة ملي ملك مي نويس كتاب اي كه همين دست يعني ونديداد ساده ،م1812سال 
سـپس  . فروخته شد) .Black & coفروشي  شايد كتاب(پنس به بلك  5 پوند و 5به قيمت 

ـ   دست كتـاب  به ـ   هفروشـي ب  فيليـپس  تـامس   افتـاد و سـر   )Thomas Rodd( داس رامنـام ت
)Thomas Phillipps(  آن را خريـد  م 1837درحدود )ibid: 204-206 .(     گويـا ايـن اثـر تـا

اين سـال بـه    درگاه  آنشد،  در شمار مجموعة ايشان نگهداري مي 7090م به شمارة 1974
سـرانجام هـم بـه    ). ibid: 208, No. 39( اخوان زنجاني فروختـه شـد  . پوند به د 380مبلغ 
اسـفند   20در 6549شـمارة   هاي آن بـه  دارايي خانة ملي ملك تهران راه يافت و جزء كتاب
چگـونگي ورود آن بـه    گانگيـري نگارنـد   رغم پـي  گفتني است علي. خ ثبت گرديد  1377

  .خانة ملك مشخص نشد ايران و نحوة فروش آن به كتاب
نخسـت  : دو مهر و دو نوشـته وجـود دارد   ،)الف 1برگ (در صفحة بياض آغاز كتاب 

خر اسـت و  أتهران در گوشة سمت چپ باالي صفحه كه متخانة ملي ملك  مهر ثبت كتاب
يگـري نقـش شـيري    دهـد؛ د  را نشان مـي  20/12/1377در تاريخ  6549ثبت آن به شمارة 
 و »7090«و نيـز دو شـمارة    7صفحه با عبارتي به زبان انگليسي در زير آنايستاده، به ميان 

س فيليـپس  متـا   شماره بايد از آن سـر  اين مهر و. اند كه هردو با مداد افزوده شده »21643«
فزون بر ). ibid: 204( باشد كه زماني مالك اثر بوده و حتي به معرفي آن نيز پرداخته است

و  »ونديداد زند اوستا هسـت « :ملك عبارتي به خط فارسي آمده ةخان اين، زير مهر كتاب
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: يرنـگ عبـارت انگليسـ    بـه خـط سـرخ كـم     ،در باالي سمت راست همـين صـفحه   ،نيز
"vendidad zend avesta" شود ديده مي.  

هـايي بـه    عبارت. تا ميانه پر از يادداشت است) ب267برگ (صفحة بياض پايان كتاب 
  :سه خط و زبان انگليسي، گجراتي و فارسي به گزارش زير

N.331 
Ph70908 
This Vol. Contains :1.Vendidad Sade, 2. Izeschne 
Sade, 3.Visperd Sade}Zand.  

Wrote AD 1670, page 5309. 

For an account of this book see Anquetil du perron 
also annual register 1762, page 112 till 121; and 
Guise’s printed catalogue 4th,no.43 and also 42& 
44. 

See Guise’s catalogue 1812,no.42-4310. 

مربوط  »21643«و  »Ph 7090« هاي باز شماره صورت وارونه چنين در پايين صفحه به هم
  .شود س فيليپس ديده ميمتا  به مالكيت سر

پنج پاره خط در ابعاد كوچك به شـكل يـك كتيبـه در سـمت راسـت      در متن گجراتي 
ونديداد با يزشن و بـا  : متن فارسي نو نيز يك جمله اسـت . شود عبارات انگليسي ديده مي

  .ويسپرد نوشته
درسـتي آمـده اسـت،     يادداشت مالكان بـر صـفحة بيـاض پايـان اثـر بـه      گونه كه در  آن
ونديداد يكي از پنج بخش اوستاي موجود و تنهـا  . است ونديداد سادهنويس ياد شده  دست

ونديـداد  . نسك اوستاي روزگار ساساني است كه تا به امروز باقي مانده اسـت  21نسك از 
ـ  »بـا ترجمـة پهلـوي    ونديداد همراه«ساده اصطالحي است كه در برابر  بـه  . رود كـار مـي   هب
متن اوستايي كه ترجمـه و تفسـير   يعني ، »فقط زند تنها«: اصطالح سنت رايج ميان اهل دين

هاي موجود  نويس طور كلي دست به. كاربرد اصلي آن سرودن در مراسم يزشن است. ندارد
 »سـاده « و با صفت هايي كه فقط متن اوستايي هستند آن: شوند به دو دسته تقسيم مي اوستا

هـايي كـه مـتن     هـا؛ ديگـر آن   شوند مانند ويسپرد ساده، يسناي ساده، و جز اين توصيف مي
هاي ونديـداد   نويس دست). Geldner, 1886: xix(شان با ترجمة پهلوي همراه است  اوستايي

 هـا  آننسك ونديداد خالص نيستند بلكه متن يسنا ويسپرد هم همـراه   ةساده تنها در بردارند
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منظور سرايش در  طي نظمي ويژه به ويسپرد و ونديداد ،يسناسخن ديگر، سه كتاب  به. است
دربـارة زمـان   . انـد  اند و در يك كتاب واحـد و مسـتقل گردآمـده    مراسم يزشن تركيب شده

گلـدنر  . متـون مقـدس زرتشـتيان جـاي بحـث اسـت       ةپيدايش چنين تحـولي در مجموعـ  
داند و به نظـر وي سـخت    مي ها آنت همراه با ترجمة ونديدادهاي ساده را اقتباسي از صور

او بر اين ادعا شـواهد و  . پهلوي تصور شود ةاست كه ونديداد روزگار ساساني بدون ترجم
بويس نيز ورود ونديداد به متون يزشن شـبانه را تحـولي   ). ibid( دالئلي را ارائه كرده است

شدن زرتشـتيان از   ي اهل كتاب شناختهداند و تالشي برا مربوط به روزگار پس از اسالم مي
بـا آيـين    11»يزشن شبانه«مراسم  .)188 :1381، بويس( كند اسالمي ارزيابي مي ةسوي جامع

بـر بـاالي سـر انسـان      ،ويژه ونديداد از روي كتـاب  همرگ در پيوند است و قرائت اوستا، ب
محتضر رسمي است كه تا به امروز در ميان زرتشتيان باقي مانده و ونديداد ايـن كـاركرد را   

  ).9: 1387، مزداپور( حفظ كرده است
هـاي   توان گفت كه پديدآمدن چنين تركيبي براي سـرايش بخـش   اما از روي شواهد مي

و ونديداد قدمتي بـس بـيش از عهـد    مهمي از اوستاي بازماندة كنوني، يعني يسنا و ويسپرد 
سان  آيد و به الي يسنا مي هايي از ويسپرد در ميانه و البه كه بخش نخست اين. ساسانيان دارد

كه توصـيف چنـين شـيوة     ديگر اين. زند پيوند مي  هم هاي آن را به ها و ميانوندهايي پاره گره
ون كهني چـون فصـل سـيزده    كه نظمي پيچيده و سنجيده دارد، در مت ،سرايش و تركيبي را
هاي اوسـتا   نوشته دست ةگنجين 11 ف نويس دستو نيز در ) گاهان چم( شايست ناشايست

هـم   نيرنگسـتان سرايش و تركيـب متـون مقـدس را در     ةاين شيو ةپيشين. بينيم و پهلوي مي
در اين تركيب، خواندن يسنا و ونديـداد سـرانجام بـه سـراية موسـوم بـه        .12توان يافت مي

بنـد   24، ويسپرد كردة 19و  13 و 9بندهاي  22، ونديداد فرگرد 54يسن ( »ائيريمن ايشيو«
شـيوه و   در هريك از ايـن سـه، بـه   . سرايند هاي يسنا را مي رسد و سپس ديگر بخش مي) 2

ديگـر   آيد و با آن سرودن يسنا و ونديداد و ويسپرد به يك مي »ائيريمن ايشيو«شكلي خاص 
 اوستا گردد كه زبان ين طرحي در شيوة سرايش يزشن به دوراني باز ميوجود چن. پيوندد مي

   .خر دانستأتوان چندان مت چنين عهدي را نمي. مفهوم و رايج بوده است هنوز زنده و كامالً
. ونديـداد سـاده هسـتند    اوسـتا جاي مانده از  هاي به نويس دستگيري از  شمار چشم

اند ولي گلدنر بر اين بـاور اسـت    ايراني و هندي تقسيم كرده ةرا به دو دست ها آناگرچه 
 كنند نهايت الگويي واحد را دنبال ميركيب و سازماني مشترك دارند و درت ها آنكه همة 

)Geldner, 1886: xix (تر به سـبك نوشـتار،    هاي دو گروه هندي و ايراني بيش و تفاوت



 45   پور و حميدرضا دالوند كتايون مزدا

  1390پاييز و زمستان سال دوم، شمارة دوم،  ،شناخت زبان

 ;Mackichan, 1904: 19( شود دست ختم ميها و مسائلي از اين  گذاري، سرعنوان خط، نقطه

Geldner, 1886: xx .( 

 اوسـتا هـاي   نوشـته  دسـت م از 1896 -  1886هاي  سالدر اي كه  در متن انتقادي ،گلدنر
از ). Geldner,1886: ii-xiii( ونديـداد سـاده اسـتفاده كـرد     نـويس  دست 19پديد آورد، از 

م كـه بگـذريم،   1435/ي 804تاريخ مجعول داراي ) لندن، اينديانا آفيس( L.1 نويس دست
كه خسرو انوشـيروان مـاه ونـداد بـه      ،فيروز در بمبئي  انة مالخ متعلق به كتاب Mf.2 ةنسخ

هاسـت و برخـي    تـرين آن  اسـت، كهـن   م در تـرك آبـاد يـزد نوشـته    1618 /ي  987سـال  
 لـيم جـي   از آن مـانكجي  ML.1م در بمبئـي يـا   1792نگاشـتة   L.5ماننـد   ،ها نوشته دست

آيـد،   هاي گلدنر بر مي چه از توصيف آن. هستند ها آنخرترين أهوشنگ هاتريا در تهران، مت
ايـن مجموعـه؛    نـويس  دسـت تـرين   يـا همـان كهـن    Mf.2 ة، نسـخ نـويس  دستتنها يك 

آيـد فقـط محـل     مانكجي درست توصيف نشده و برمي ةايراني است و نسخ نويس دست
تـر   دهـد بـيش   روي ايـن نشـان مـي    هـر  بـه . ش آنتهران است نه مكان نگـار  نِِِِداري آ نگه

هـاي   نـويس  دستاند و سهم  هاي هند و اروپا بوده خانه كتاب ها هندي و از آنِ نويس دست
كيفي نقـش   لحاظ به Mf2 ةلحاظ كمي در بخش ونديداد اندك است، اگرچه نسخ ايراني به

  .سزايي در كار گلدنر داشته است به
وجود نقطه در پايان هر واژه، سرعنوان و رهنمودها و توضيحات آييني به گجراتي كه به 

هاي پازند، فارسي و گجراتي، خط  شود، وجود انجامه گفته مي) kiria/ kirya( كريااصطالح 
هاي ايراني، تعـداد بـه نسـبت زيـاد و      نويس دست ةهم پيوست راست در برابر خط مايل و به

هاي ونديـداد   نوشته دستجمله ويژگي  م، از18 -  17 /ي12 -  11هاي  دهس ةنگارش در فاصل
زمان خود  هندي هم ةهاي ايراني در سنجش با گون نوشته دستدر برابر، . هندي هستند ةساد

گلدنر نسخي را ).  Mackichan, 1904:19; Geldner, 1886: xx( تر و قابل اعتمادترند صحيح
  ):Geldner, 1886: xxi( كند هندي بررسي كرده به دو دسته تقسيم مي ةكه از ونديداد ساد

در  شده بهمن جي رستم جي، نگاشته از آنِِِ Br.1 نويس دستگروه برتر شامل سه  )الف
و  ؛م 1759 /ي 1129بـه سـال    شـده  نگاشـته ) لندن اينديانا آفـيس ( L2م؛ 1748 /ي 1118
  .ي 12 ةدانشگاه كپنهاگ، متعلق به سد خانة كتاب از آنِِِ K10 نويس دست
 B2, P.1, M2, O2, L.1 هـاي  نـويس  دست ها آنتر كه نمايندة اصلي  اهميت گروه كم )ب
تـاريخ اسـت، سـه     كـه بـي   B2ي و  804بـا تـاريخ مجعـول     L.1 ةگذشته از نسخ. هستند
اند و  ي نوشته شده 1083و 1050 ،1026هاي  سالدر ترتيب  به P.1و  M2 ،O2 نويس دست
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بنابر معيارها و شـواهدي   ،ند وليتر قديمي »گروه الف«از نظر زماني نسبت به گروه برتر يا 
  .13تري دارند دهد، ارزش كم كه گلدنر ارائه مي

ي اسـت  نويس دستكه از انجامة آن پيداست،  چنان خانة ملي ملك، هم كتاب نويس دست
م در قصبة نوسـاري بنـدر سـورت     1733 /ق 1146 /خ 1112 /ي 1102هندي كه به سال 
كريـا دارد نـه   : سـادة هنـدي را دارد   نـويس  دستهاي يك  تمام ويژگي. نگارش يافته است

گذاري پس از واژگان به دقـت رعايـت شـده اسـت، انجامـة گجراتـي دارد و        نيرنگ، نقطه
ر معين جهت برگزاري مراسم ساختا ةبرپاي يسنا، ويسپرد و ونديدادبردارندة هر سه كتاب  در

  .يزشن است
گيـر آن، بـاز از آن دسـت     نسـبت چشـم   با وجود قدمت به ،كه گفتني اين ةنخستين نكت

 نـويس  دسـت  19هايي است كه گلدنر نديده و از آن يـاد نكـرده اسـت و در شـمار      نسخه
هايي كه او بـراي سـنجش    اما ضوابط و محك. اند نيست اي كه توصيف كرده ونديداد ساده
دسـت داده اسـت نشـان     هاي ونديداد سادة هندي با دو گروه باال به نويس دستپيوند ديگر 

كند و امالي برخي واژگان كليدي آن در  از گروه ب پيروي مي نويس دستدهد كه اين  مي
. 14هـاي گـروه دوم اسـت    نـويس  دسـت چون امـالي   ونديداد هم ةدوگان و فرگردهاي بيست

اهميـت   هـاي كـم    نـويس  دسـت لحاظ اهميت و ارزش، آن را در شمار  به ،توان مي ،رو اين از
  .گير داشته باشد لحاظ زماني قدمتي چشم پنداشت، هرچند به

ربـدزاده  دست داده، اگرچه خود را هيربـدي هي  اي كه به نامه كاتب اثر، با توجه به شجره
داراب در آن زمان نـامي رايـج   . دست نيامد كند ولي درجاي ديگر از او نشاني به معرفي مي
واليتي همـين داراب   داراب هرمزديار معروف، داراب پهالن مقيم نوساري و هم: بوده است
چنين، داراب پور هيربد كومانـا دادا داور اهـل سـورت و از شـاگردان جاماسـب       رستم، هم
م معلم آنكتيل دوپرون شد و از قضـا سـميوئل گـايزه نخسـتين      1758عدها در واليتي كه ب

 ،خريـد  ـ را نويس دستجمله همين  شايد ازـ  ماترك او نويس دستمالك شناخته شدة اين 
هاي اوسـتايي و ديگـر متـون دينـي      نويس دستروزگاران اويند و در نگارش  همگي از هم
 :Haug, 1878: 16-40; Kanga, 1876 ؛488، 481، 429: 1363شهمردان،  ←( ؛آوازه دارند

بـه هـر   . شناخته شده نيست ها آن ةآيد، اين داراب رستم به انداز گونه كه برمي اما آن ؛)1-30
گيـري در   باوجود اختالفات دروني، تـالش چشـم   ،م  18 /ي  12پارسيان هند در سدة  ،روي
كه ايـن اثـر را   ). Mackichan, 1904: 19( عمل آوردند بهبرداري متون و كتاب آفريني  نسخه

  .نيز در اين شمار بايد دانست
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درخصـوص   العلمـا پشـوتن سـنجانا    شمس مةيادناكتاب ساختاري را كه ماكي چان در 
در دعاها و توضيحات آيينـي   ،حال اين با. كند تركيب ونديداد ساده ارائه كرده است دنبال مي

كـه   ،ايـن سـاختار  . هاي مربوط بـه خـود را دارد   ها و تفاوت يژگيو ،آغاز و پايان هر بخش
 شرح يسنا است، به. 3 ؛گاهان، ويسپرد و ونديداد. 2 ؛يسنا و ويسپرد. 1: تركيبي از سه بخش

  ):ibid: 17-18( باشد جدول تفضيلي زير مي
  

 يسنا ويسپرد ونديداد

 8 - 1:1يسن  

 1  

 تا پايان يسن1:10 يسن  

 8 - 1:2يسن  

 2  

 تا پايان يسن2:10 يسن  

 10تا3هاييسن  

 8 - 1:11يسن  

 1:3 - 5  

 15 - 11:9يسن  

  تا پايان3:6 

 4  

 تا پايان11:17يسن  

 13و12هاييسن  

 

توانند  اين دو نيز اختياري هستند و مي(6و5
بيايد، 15و  14هاي  يسن ها آنبه جاي  نباشند و

 )مورد بحث هم آمده است نويس دستكه در  چنان

ها  آوردن اين يسن( 15 و 14 يسن
 )اختياري است

 16يسن  

 17يسن  

 7  

 8  

 21تا18هاييسن  

 9  
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 22يسن  

  11و10 

  
 25، )اختياري( 24 و 23 هاي يسن

 )اجباري( 27، )اختياري( 26، )اجباري(

 12  

1,2,3,4}I   

 30تا28هاييسن  

 13  

5,6}II   

 34تا31هاييسن  

 14  

7,8}III   

 15  

 42تا35هاييسن  

 16,17  

9,10}IV   

 46تا43هاييسن  

 18  

11,12}V   

 50تا47هاييسن  

 19  

13,14}VI   

 51يسن  

 20  

15,16}VII   

 21,22  

17,18}VIII   

 53و52هاييسن  

 23  

19,20}IX   
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 54يسن  

 24  

21,22}X   

 71تا55هاييسن  

  :دهد خوبي ساختار باال را نشان مي شود، به فهرست مطالب كتاب كه در زير ارائه مي
 .15الف 2 برگ 5پايان س  ـ ب 1مقدمة يسنا، آغاز برگ . 1

 .16الف 3برگ  19 پايان س ـ الف 2برگ  6، آغاز س 8 -  1، بندهاي 1 يسن. 2

 .الف 5برگ  10ميانه س ـ  الف 3 برگ 19 ، پايان س1 ويسپرد. 3

 .الف 7برگ  10پايان س ـ الف 5برگ  10 تا پايان يسن، ميانه س 10، از بند1يسن . 4

 .17ب 8برگ  13 پايان س ـ الف 7برگ  10 ، پايان س8 -  1، بندهاي 2يسن . 5

 .الف 11برگ  1 پايان س ـ ب 8برگ  13 ، پايان س2 ويسپرد. 6

 .الف 12برگ  15پايان س  ـ الف 11برگ  2 تا پايان يسن، آغاز س 10 ، بندهاي2يسن . 7

 .الف 14برگ  14پايان س  ـ الف 12برگ 16، آغاز س 3يسن . 8

 .ب 15برگ  14 پايان س ـ الف 14برگ  15، آغاز س 4يسن. 9

 .الف 16برگ  10ميانه س ـ ب15برگ  17، آغاز س 5يسن. 10

 .الف 17برگ  9اواخر س  ـ الف 16 برگ 10، ميانه س6يسن . 11

 .الف 19برگ  5 پايان س ـ الف 17برگ  9 ، اواخر س7يسن . 12

 .الف 20برگ  2ميانه س ـ  الف 19برگ  6 ، آغاز س8يسن. 13

 .الف 25 برگ 5پايان س  ـ الف 20برگ  2 ، ميانه س9يسن. 14

 .الف 28برگ  6پايان س  ـ الف 25 برگ 6 آغاز س، 10 يسن. 15

 .الف 29برگ  5 ميانه س ـ الف 28برگ  7 ، آغاز س 8 -  1، بندهاي11 يسن. 16

 .الف 30برگ  17 پايان س ـ الف 29برگ  5 ، ميانه س5 -  1، بندهاي 3ويسپرد . 17

 .ب 30برگ  14 ميانه س ـ الف 30برگ  18 ، آغاز س15 -  9، بندهاي 11يسن . 18

 بـرگ  6 ميانه س ـ ب 30برگ 14پايان كرده، ميانه س  7 - 6، بندهاي 3 ويسپرد. 19
 .18الف 31

 .الف 32 برگ 3 اوائل س ـ ب 31برگ  9 ، آغاز س4 ويسپرد. 20

 13 اوائـل س  ــ  الـف  32 بـرگ  3 پايان يسن، اوائـل س  19 -  16، بندهاي 11 يسن. 21
 .همان برگ
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 .ب 33 برگ 6 پايان س ـ الف 32برگ  13، اواخر س 12 يسن. 22

 .ب 34برگ  18 ميانه سـ  ب 33برگ  7 ، آغاز س13 يسن. 23

 .ب 35برگ  14 پايان س ـ ب 34 برگ 18 ، ميانه س14 يسن. 24

 .الف 36برگ  9 پايان س ـ ب 35 برگ 15 ، آغاز س15 يسن. 25

 .ب 37برگ  12 پايان س ـ الف 36 برگ 10 ، آغاز س16 يسن. 26

 .الف 40 برگ 7 پايان سـ  ب 37 برگ 13 آغاز س ،17يسن . 27

 .الف 41برگ  7 پايان س ـ الف 40 برگ 8 ، آغاز س7 ويسپرد. 28

 .الف 41 برگ 17 پايان س ـ الف 41 برگ 8 ، آغاز س8 ويسپرد. 29

 .ب 41 برگ 10 ميانه س ـ الف 41 برگ 18 ، آغاز س18يسن . 30

 .ب 44برگ  10 س پايانـ  ب 41 برگ 10 ، ميانه س19 يسن. 31

 .الف 45 برگ 16 پايان سـ  ب 44 برگ 11 ، آغاز س20 يسن. 32

 .19ب 45 برگ 18 پايان س ـ الف 45 برگ 17 ، آغاز س21 يسن. 33

 .20الف 47 برگ 16 پايان س ـ الف 46 برگ 5 ، آغاز س9 ويسپرد. 34

 .21الف 48 برگ 14 پايان س ـ ب 47 برگ 2 ، ميانه س10 -  1، بندهاي 22يسن . 35

 .ب 50برگ 10ميانه س ـ الف 50برگ 12 ، آغاز س10 ويسپرد. 36

 .22الف 56برگ  11اوائل س ـ ب 50برگ  10، ميانه س11 ويسپرد. 37

 .23الف 57 برگ 10 پايان س ـ الف 56 برگ11 ، اوائل س25 يسن. 38

 .24ب 57برگ  5 پايان س ـ الف 57برگ  10، پايان س27 يسن. 39

 .25ب 58برگ  15 پايان س ـ ب 57 برگ 6 س ، آغاز12 ويسپرد. 40

 .26الف 62 برگ 12 س ـ الف 59آغاز كتاب ونديداد، فرگرد يكم، ميانه برگ . 41
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  نوشت پي
هـاي   بخش نسخه برگرفته از يادداشت دوست ارجمند جناب آقاي عليرضا دولتشاهي كارشناس. 1

نويس را چنين توصـيف   تر نيز اين دست افزون بر اين توصيف، پيش .ملي ملك ةخان خطي كتاب
گل  ةحاشي سانتيمتر، جلد تيماج سرخ با مدال و 31×49.5برگ، ابعاد 265ونديداد ساده «: اند كرده

ويكجـي بـن       خورشـيد هيربـد    رستم هيربد  دست داراب هيربد كوبي شده، نگاشته در نوساري به
 ← Sims-williams, 2005: 204. »م  1732/ي  1102خرداد ] خورشيد[11 رستم بن كذوا، در

بـا وجـود    .)14: 1387مزداپـور،   ←(اي پازند به شمار آورد  اين نوع نگارش را گونه بهتر است. 2
به اين نـوع  ، اشاره )برهان قاطع ←(كار رفته است  كه در متون فارسي به» ايارده  « ةاين، شايد واژ

اين نكته را مديون استاد ارجمند جناب دكتر محمدتقي راشد محصل هستيم كه (ها باشد  نگارش
  .)اين نوشته را از سر لطف خواندند و نكات سودمندي بر سطر سطر آن افزودند

روز خورشـيدي زد مـاه خـورداد ام شاشـين دي     «: گونـه توانسـتم بخـوانم    متن ياد شده را ايـن . 3
  .كه نيمه دوم سطر ناخوانا است،»ت مان م اا حورم زد جي بدزورخي كه سوز داديوست كه

 .ب 266برگ  10ـ پايان س  الف 266برگ  18آغاز س نويس،  متن دست. 4

م آمده اسـت و در  1670بياض پايان كتاب سال ةدر صفح. 200، 98: 1367بيرشك، احمد،  ←. 5
 .رسد نظر نمي م گرفته شده كه درست به  1732ي برابر با   1102سيمز ويليامز تاريخ  ةمقال

آن  ةنويس را به اعتبار انجامـ  اگرچه بنا به پيشنهاد زنده ياد استاد ايرج افشار بهتر است اين دست. 6
كـه در حفـظ    ،ملي ملـك  ةخان جا به پاس تالش متوليان كتاب بناميم ولي در اين» 1102 اوستاي«

  .ترجيح داده شد» ملي ملك ةخان نويس سادة كتاب دست«ها كوشا هستند، نام  گونه گنجينه اين
اول  سـطر «: توان خوانـد  صورت مي بدين كه به خط انگليسي شكسته است، عبارت ياد شده را. 7

sir T. P  سطر دومHILLدر سطر دوم، اگرچـه  . تامس فيليپس است  ؟ سطر اول اختصار نام سر
فرهنگي تجـارتي باشـد كـه بـا      ةيا مؤسسآيد نام مكان  مينا وجود دارد، ولي برناخوا ةيك واژ

  .تامس فيليپس در پيوند باشد  سر
  .تامس فيليپس است شمارة سر .8
نخستين مالك فرنگي  نويس يادشده باشد كه سميوئل گايزه، ترين توصيف دست اين قديمي شايد .9

 ايشـان در هاي زرتشـتي   نويس است زيرا در برگة تبليغاتي حراج دست  كتاب نگاشته برپشت آن،
  .آمده است 43 ةنويس شمار م همين متن در توصيف دست 1812

ْSْims-willams, 2005: 204. 

  blak coفروشـي  كتـاب (جمله بلـك   آن دارندگان بعدي كتاب از از سطر نيز به احتمال اين دو .10
  .تامس فيليپس باشد  فروشي تامس راد يا سر كتاب

Sims-williams, 2005: 204. 
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با يكي از چهار نام زير با طـرز  ، يعني )xSnUman: پهلوي( خشنومنيزشن را با يكي از چهار . 11
سـرودن  . خشنومن اهورامزدا، خشنومن اردافرورد، خشنومن رامشن خـارام : سرايند متفاوت مي

  .گويند "يزشن شبانه"يزشن با خشنومن سروش از گاه اشهن، يعني از نيمه شب را 
كه در پژوهشگاه علوم انساني زير  ،كوشش كتايون مزداپور هب ،11ف نويس دست ةدر مقدم. 12

  .سخن گفته شده استتفضيل  باره به اين چاپ است، در
  . Geldner, 1886: xxi:شواهد هردو گروه در اثر گلدنر ةجدول مقايس ←. 13
 ،ونديـداد : ازاند  شوند، عبارت نويس مورد بررسي ديده مي هايي از اين شواهد كه در دست نمونه. 14

: 9بنـد   5؛ فرگـرد   :1بنـد   4فرگـرد   ؛:14بنـد   3فرگـرد  
 7؛ فرگـرد   50بنـد   6؛ فرگـرد  :11 ؛ و بند

، بنـد  : 35، بنـد  : 27، بنـد  : 25، بند: 22بند 
: 9، و بنـد  : 7بند  14؛ فرگرد :77، بند : 41، بند: 39

 .:xxi  Geldner, 1886 سنجيد با. 

هـاي اوسـتايي،    نـويس  چـون ديگـر دسـت    نـويس، هـم   هـاي ايـن دسـت    يكي از ويژگي. 15
عنوان نمونه در مورد مقدمه  هاي معروف و تكراري است كه به كردن بندها و بخش خالصه

  .كار رفته است به يسنا
  .آمده است 3پيش از بند  7يي بند جا با اندكي جابه. 16
  .نداردرا  7چنين بند صورت خالصه، هم به. 17
و بنـدهاي   15ب، بنـدهاي پايـاني يسـن     31برگ  8الف تا پايان س  31برگ  6از ميانة سطر . 18

  . صورت خالصه تكرار شده است به 16آغازين يسن 
  .تكرار شده است 15يسن  4و  2الف، بندهاي  46برگ  4ب تا پايان س  45برگ  19از آغاز س . 19
  .تكرار شده است 16يسن  3ب، بند  47برگ  2س  ةالف تا ميان 47برگ  17از آغاز س . 20
. تا آخر آمده است 10فقط آغازشان و بندهاي  9و  5بندهاي : اند اختصار آمده به 10 -  5بندهاي . 21

 ونديداد سادهطور كامل و تنها با تغيير در سرآغاز بندها كه در  يكم به ويسپرد ،پس از اين قسمت
  .، تكرار شده است)Geldner, II, p.3, No.1 ←(امري معمول است 

مــتن دچــار آشــفتگي و ) ب 55آغــاز بــرگ  ـــ الــف 53بــرگ  8( 17 - 16ميــان بنــدهاي . 22
ها و تكرارهايي دارد كه در متن گلـدنر   است و افزوده 4يسن  8 - 7آميختگي با بندهاي  هم در

  .شوند ديده نمي
  .در اين متن نيز نيامده است اختياري است كه 24 -  23هاي  ، آمدن يسنونديداد سادهدر . 23
  .اختياري است كه در اين متن نيز نيامده است 26، آمدن يسن ونديداد سادهدر . 24
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الف، برخي بندهاي مشـهور و دعاهـاي معـروف     59برگ  6ـ پايان س  ب 58برگ  16از س . 25
  .اند ورود به ونديداد آمده ةعنوان مقدم اوستايي به

عنـوان فرگردهـا بـا     ونديدادعنوان هستند، در بخش  كه بي ويسپردو  يسناهاي  خالف بخش به. 26
  .اند مركب سرخ در يك سطر مستقل به پازند آمده

  .ويسپردپايان كتاب . 27
  .ونديدادپايان كتاب . 28
يسـن   6 -  1است، در اين متن نيز بندهاي  ونديداد سادهچنان كه روال معمول . يسناپايان كتاب . 29

  .اند آمده 59پس از يسن  62
 

 منابع

  .ققنوس: عسگر بهرامي، تهران ة، ترجمها باورها و آداب ديني آن ،زردشتيان ).1381( مري بويس،
 .علمي و فرهنگي: تهران ،گاهنامه تطبيقي سه هزار ساله ).1367( احمد بيرشك،

 .اميركبير: اهتمام محمد معين، تهرانه ، ب1، ج برهان قاطع ).1362( خلف تبريزي

  .فروهر :تهران ،تاريخ زرتشتيان فرزانگان زرتشتي ).1363( رشيد شهمردان،
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