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  )له علمي ـ پژوهشيمقا(
  

  تر از متن هاي مهم حاشيه
  ها  ها، يادگارنامه ي پرنوشت نگارانه هاي تاريخ ارزش

  هاي خطي در سنت زردشتي ي نسخه و انجامه
  

  1حميدرضا دالوند
  چكيده

تـوجهي بـه     ترين مسئله، ابهام در تاريخ و بـي        ترين و پرابهام    در سنت زردشتي مهم   
منـدي آن، بـه اعتبـار         د ضبط زمان در مفهومِ كران     شاي. نگاري است   زمان و وقايع  

عنوان حكمت و مـشيت نهفتـه         روشني آغاز و انجام محتوم آن و نيز نابودي شر به          
گاه در سنت زردشتي بـه ضـبط و           مندشدگي زمان، سبب شده تا هيچ       در پسِ كران  

، كيش زردشتي . نگارانه توجه نشود    ثبت رخدادها و بررسي آنها در فرايندي تاريخ       
اي پديد نيـاورده      نگارانه  از زمان پيامبر تا روزگار اخير، هرگز متن مشخص تاريخ         

گرايانـه و    آن اندازه كه بـه آينـده و انجـام تـاريخ در قالـب متـون آخـرت                  . است
نگاري حـال     ي وقايع   پيشگويي پرداخته شده، به حال و در نهايت گذشته كه نتيجه          

شده اسـت     تي روايتي از پيش تعيين    تاريخ در سنت زردش   . است، توجه نشده است   
تدريج و در     ي اهورا و معاونت انسان، به       كه بنا بر ضرورت نبرد خير و شر، به اراده         

رو، نه زمان گذشته و حال، بلكه زمان آينده و    پيوندد؛ از اين   گذر زمان به وقوع مي    
پـس، نگـاه بـه      . بخش و پيروزي خير است كـه اهميـت دارد           روزگار آمدنِ نجات  

شـود كـه    اي محدود مي اي و افسانه هاي اسطوره شته و يادكرد آن تنها به روايت    گذ
ويـژه    در كنار اسناد پراكنـده، بـه      . ي محتوم باشد    ي اميد به وقوع آينده      كننده  تقويت
هاي تاريخي بيرون از سنت زردشتي، اغلب روايت همـسايگان و دشـمنان              روايت
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درست اسـت  . ارزش تاريخي دارندهاي درونِ سنت نيز     كيش زردشتي، بعضي متن   
انـد، ولـي      زمان و ناظر بر مسائل شـرعي و عقيـدتي          هاي ديني جملگي بي    كه متن 
الي اوراق   هاي ارزشـمندي در البـه      ها و افزوده   ها و انجامه   ها، يادگارنامه  پرنوشت

ي   نگارانـه  ويژه در وجه گاه     اند كه تا حدودي خأل متون تاريخي به         خود حفظ كرده  
بنـدي و يـادكرد      در گفتار پيشِ رو به بررسي، شناسـايي، طبقـه         . كنند ر مي آن را پ  
عنوان ابـزار و چـارچوبي بـراي          هاي حواشي متون ديني سنت زردشتي، به       ارزش
  .شود نگاري تاريخ كيش يادشده، پرداخته مي گاه
هـا،   هـاي خطـي، انجامـه       زردشـتيان، سـنت زردشـتي، نـسخه        :هاي كليـدي    واژه

  ها و حواشي رنوشتها، پ يادگارنامه
  

  سرآغاز. 1
ي بلند تاريخي و پراكندگي آن در سراسر گيتي، تاريخي دراز  كيش زردشتي به سبب پيشينه

اما به داليلي چند دشوارترين و البته فقيرترين موضـوع در ادبيـات             . و پر فراز و فرود دارد     
 زردشتي دارد و آدمـي      ي اهميتي كه در ديانت      زمان با همه  . نگاري است   آن، تاريخ و تاريخ   

همه چيز بـه  «، كه ي علماي اسالم رساله، يا بنا بر )36، 1369بهار، (را از آن رهايي نيست  
، هرگز مورد توجـه نبـوده و رويـدادهاي آن           )76: 2،  1922داراب،  (» روزگار راست شود  

رو آنچه از تـاريخ زردشـتيان در دسـت اسـت، برآمـده از                ثبت و ضبط نشده است؛ از اين      
  .ي دشمنان آنان است ايات بيروني و اغلب نوشتهرو

. ي شريعت و متون ديني اسـت        ميراث فكري زردشتيان ميراثي ديني و محدود به حوزه        
شـر و خيـر، نيـك و بـد، حـالل و حـرام و يـا شايـست و         : اند متون ديني اغلب فرازماني  

ش تـاريخي   هـاي يادشـده فاقـد ارز       شناسـد؛ بنـابراين، مـتن      ناشايست، زمان و مكان نمي    
هاي روزگار و ويراني نهادهاي دينـي،        در كنار اين، پريشاني   . اند  نگارانه  ي متِن تاريخ    منزله  به

هـاي    هاي بزرگ، حتي فقدان گور و گورستان و ديگر يادمان          ها و آتشكده    مانند هيربدستان 
اي  عـه كنند و ما را با جام      نگاران كيشِ بهي تنگ مي      ازپيش عرصه را بر تاريخ      تاريخي، بيش 

نگـار را بـه دل        اي كه تـاريخ     پس هر نشانه  . سازند رو مي   فاقد اسناد و مدارك تاريخي روبه     
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تاريكي اين تاريخ بلند راهنمايي كند، مفيد و ارزشمند است؛ حتي اگر يادكرد سالروز تولـد                
  .ي پدر باشداوستا خردهاي در پشت جلد  موبدزاده

  
  خيي سند تاري منزله كتاب و ابعاد آن به. 2

كتاب در هر موضـوع     . شود  از ارزش كتاب و كتابت همين بس كه تاريخ با نوشتن آغاز مي            
ي سـند     منزلـه   كنـد و بـه     مرور زمان ارزش تاريخي پيـدا مـي         اي از علم كه باشد به      و زمينه 

كاغذ، نوع نگـارش، قلـم، مركّـب، تـذهيب، تجليـد، وراقـي و               . تاريخي قابل بررسي است   
، همـه مـواردي   ...ارش، بـاني، كاتـب، مؤلـف، مهـر، مالـك و     صحافي، زمان و مكـان نگـ    

ي فرهنگيِ  اند كه فراتر از اهداف غايي كتاب، براي درك گذشته و تاريخ هر زمينه اي حاشيه
اي از   رو كتاب، مـوزه   خاصي كه اثري در آن پديد آمده است، اهميت و ارزش دارند؛ از اين             

ويري ويژه از تحوالت تاريخي بـه نمـايش       تاريخ و تمدن را در خود جاي داده است و تص          
ي زردشـتي،     افتـاده   ويژه در سـنت درمحـاق       هاي يادشده، به   پس توجه به ارزش   . گذارد  مي

توان تا حدودي فقدان اسناد تاريخي و متون          امري ضروري و الزم است و به كمك آنها مي         
هـاي    نويس  ويژه دست    به بنا بر رويكرد مورد اشاره، ابعاد كتاب،      . نگاري را جبران كرد     وقايع

  : توان خالصه كرد كهن، را در دو بعد مي
است و بـه     موضوع و محتواي اثر يا هدف غايي كه متن براي تحقق آن پديد آمده               ) الف

هـا   طور خاص از آن موضوع يا موضـوع  اثر به. شود  يك يا چند حوزه از دانش محدود مي       
 تاريخ بيهقي ارزش  : ل تعريف است؛ مثال   ي يادشده قاب    گويد و ارزش آن در زمينه      سخن مي 

ي غزنويان است و رويدادهاي زمان سلطان محمـود و مـسعود را روايـت                 كه تاريخ سلسله  
  .كند، به همين شرح رويدادهاي موضوع اثر است مي

هاي جنبي كه چندان به موضوع و اهداف غايي اثر پيوند ندارد، بلكه بر اثـر                 ارزش) ب
ي فرهنگي پيدايش     وجوه هنري، حوادث تاريخي و زمينه     . شوند  يگذر زمان بر آن افزوده م     
، اركـان اصـلي     ...ها و حواشي، جـنس و شـكل اثـر و           آور، انجامه  اثر، كاتبان و مالكان نام    

  .دهند هاي جنبي را تشكيل مي ارزش
ماننـد در   اثري شاخص و بـي االبنيه عن الحقايق االدويه   عنوان نمونه درست است كه        به
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ي ويـن،     نويس آن در كتابخانـه      شناسي ايران است، ولي دست     هاي گياهي و گياه   تاريخ دارو 
. 1: ق، بـه دو سـبب ارزشـي فراتـر از موضـوع بـدان بخـشيده اسـت                  447مورخ شـوال    

احمـد اسـدي طوسـي،        كتابت علي بـن   . 2ي خطي فارسي موجود است،        ترين نسخه   قديمي
، 1371الهـروي،   ( اسـت    فـرس لغت   و   نامه  گرشاسبي پنجم و صاحب       شاعر معروف سده  

شناسي، براي پژوهشگر تاريخ ادبيات      به سخن ديگر، اين اثر غير از پزشكي و گياه         ). 13ـ3
  .و نيز ميراث مكتوب فارسي اهميت دارد و قابل بررسي است

نـويس مـورد اشـاره، مـوارد بـسياري از موضـوعات تـاريخ                 ممكن است همين دست   
ر سال گذشته تا به امروز را براي ما روشن كند كه            اجتماعي و فرهنگي ايران در حدود هزا      

بررسـي مالكـان و صـاحبان كتـاب يـا           : در هيچ متن تاريخيِ محضي نيامده باشد؛ ازجمله       
هاي فرهنگي و اهل كتاب و علم، كاغـذ و سـنت و صـنعت                ها و خانواده    آشنايي با دودمان  

الخط و سـنت      ها، رسم   برگ الي  ي البه   آفريني، اشعار و حواشي پراكنده    سازي و كتاب   كتاب
 .ي ديگر ها موضوع و مسئله ها و يادگارها، مهرها و ده كتابت اثر، انجامه

  
  هاي زردشتي نويس دست. 3
گمان تنها سند و يادمان تاريخيِ گويا در سنت زردشتي، كتاب و يا ميراث مكتوب سنت                  بي

ي دوم پيش از      ان هزاره مورد بحث است؛ ميراثي كه آغاز آن به پيدايش متون مقدس در پاي            
هاي ايراني و انيراني از اوستايي، پهلـوي         ها و گويش    رسد و در طول زمان به زبان       ميالد مي 

رغم گستردگي زماني و پراكنـدگي   به. تا فارسي نو و سنسكريت و گجراتي حفظ شده است  
تـرين حالـت ـ     بينانـه  هاي موجـود آن ـ در خـوش    نويس جغرافياييِ كيش زردشتي، دست

ي   هاي موجود به سده    ي نهم هجري نيستند؛ هرچند نسب آنها بنا بر انجامه           تر از سده    ديميق
  .چهارم و يا شايد سوم هجري هم برسد

ي كاما،    مؤسسه: هايترتيب تعداد نسخه در كتابخانه      هاي موجود كه اغلب به      نويس  دست
ــه  ــه مجموع ــامل س ــروز  ش ــه)Dhabhar, 1923a, passim(ي مالفي ــا ي ، كتابخان    كام

)Dhabhar, 1923b, passim (ي مانكجي  و گنجينه) ،در )، سيزده ـ چهـارده  1986غروي ،
ي دسـتور مهرجـي رانـا در نوسـازي از ايـاالت گجـرات        شهر بمبئـي و نيـز در كتابخانـه     



 139 | ...ها و  ها، يادگارنامه ي پرنوشت نگارانه هاي تاريخ تر از متن؛ ارزش ي مهمها حاشيه |

)Dhabhar, 1923c, passim(ي ملــي پــاريس  ؛ كتابخانــه)Blochet, 1900, passim( ،
ي بريتانيا در لندن شامل  ، كتابخانه)Bartholomae, 1915, passim(ي ملي مونيخ  كتابخانه
 Ethe,1903, passim; Ross and.. (.ي لنــدن و ي اينــدياآفيس و نيــز مــوزه كتابخانــه

Browne, 1902, passim(هاي ملي و مجلس  ويژه كتابخانه هاي ايران به ، همچنين كتابخانه
 زبان ايرانيِ اوسـتايي، فارسـي ميانـه          به سه  1شوند،  ؛ نگهداري مي  )49ـ32،  1392دالوند،  (
هاي هندي، سنسكريت و گجراتي يا تركيبي از  ، و فارسيِ نو، و نيز زبان)پهلوي، خط پازند(

  . ي آنها هستند همه
هاي   نويس  هاي زردشتي را بر اساس محل نگارش به دو بخش بزرگ دست            نوشته  دست

انـد و     ايي كـه در ايـران پديـد آمـده         ه نويس  توان تقسيم كرد؛ يعني دست      ايراني و هندي مي   
هـاي    هاي هنـدي اغلـب رونـويس        نويس  دست. اند هايي كه در هند نوشته شده      نويس  دست

  ).Geldner, 1886, I: ii-liii: قس(اند  هاي ايراني نويس متأخر دست
 هستند ولي انجامه و حواشـي       اوستاهاي مختلف    هاي اوستايي، متون بخش     نويس  دست

متون پهلوي نيز غير    . ازند، فارسي، گجراتي و در مواردي سنسكريت است       آنها به پهلوي، پ   
، 1389ماتـسوخ،   (انـد     ي فارسـي    ي ميانه   از متن اصلي كه اغلب متون معروف ادبيات دوره        

 ,Geldner: قـس (نويسي وضعيتي همانند متون اوستايي دارنـد   ، در انجامه و حاشيه)159

1886, I: ii-liii .(ميراث عصر روايـات  ويژه متون فارسي به ) يزدگـردي 12/ق9ي  سـده( ،
ــد، (هــاي فارســي، پهلــوي، پازنــد و گجراتــي دارنــد   حواشــي و انجامــه ب، 1399دالون

  ).199ـ127
گشته اسـت،    دست مي   به  از آنجايي كه ميراث فكري سنت زردشتي در طي ساليان دست          

و گاه تا چند نـسل را       هاي متفاوتي دارند     ها و يادگارنامه   بسياري از متون حواشي و انجامه     
هر كس كه متني را استنساخ كرده است، نام         . دهند هاي مختلف نشان مي     ها و مكان    در زمان 

كاتبان قبلي را نوشته و قيد كرده است كه از روي متن چه كسي اين مـتن را كتابـت كـرده                      
 نـشان   اند كه از حذف نام و       اي به آيندگان يادآوري كرده     همچنين كاتبان در هر دوره    . است

                                                 
  .28ـ12الف، 1399دالوند، : هاي زردشتي بنگريد بهي دستنويس ها و گنجينه  براي اطالع از كتابخانه.1
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همين امر، تنوع انجامه را در متـون زردشـتي سـبب شـده و آنهـا را ارزش                   . آنها بپرهيزند 
ي   ويژه تاريخ اجتماعي جامعـه      هايي كه خأل اسناد تاريخي، به      ارزش. اي بخشيده است   ويژه

 كتابـت  صددرنويس  ي دست عنوان نمونه بايد از انجامه     تواند پر كند؛ به     زردشتي ايران را مي   
ق در 1100 محـرم  22در (بهـرام خـسرو بـه درخواسـت خـداداد رسـتم خـداداد              خسرو  

ي   ي پسرش بهرام خداداد نام بـرد كـه اينـك در كتابخانـه               براي استفاده ) دارالسلطنه قزوين 
و از نـادر اسـنادي اسـت كـه     ) Unvala, 1940, 153(شـود   دانشگاه كمبريج نگهداري مي

  .دهد زردشتي و دربار صفويه را نشان ميي  حضور زردشتيان در قزوين و روابط جامعه
  
 هاي زردشتي نوشته ي بررسي دست پيشينه. 4

دالونـد،  : نـك (هاي بزرگ جهان    نويسي نسخ خطي زردشتي در كتابخانه       گذشته از فهرست  
طور   نخستين پژوهشگري است كه به    ) 1940(، جمشيد مانكجي اونواال     )28ـ12الف،  1399

ي متـون     ي انجامـه    ه را بررسي كرد و اثـر خـود دربـار         هاي زردشتي     ي نسخه   جدي انجامه 
) 1388؛  1386(در ايران كتايون مزداپـور      . هاي اروپايي را منتشر كرد     زردشتي در كتابخانه  

هـاي زردشـتي ايـران        ي گذشته به موضوع توجه كرد و مقاالتي در معرفـي نـسخه              در دهه 
 The Avestan Digital Archiveگـاه   انـدازي وب  دانشگاه آزاد برلين نيـز بـا راه  . نوشت

(ADA))  ــشاني ــه ن ــروژه) https://ada.geschkult.fu-berlin.deب ــام پ ــزرگ  و انج ي ب
هايي ارزشمند در    هاي جانبي، گام  كردن نسخ اوستايي و نيز انجام طرح        گردآوري و ديجيتال  

شناسـي متـون     ي نـسخه    اين پهنه برداشته است ولي هنوز بررسي جـدي و ژرفـي دربـاره             
  .هاي آنها، صورت نگرفته است ويژه بررسي حواشي و افزوده تي، بهزردش

  
  هاي زردشتي نويس نويسي در دست انواع حاشيه. 5

ويژه در متون مهم و ارزشـمند         ي متن جاي دارد؛ به      طور معمول در ميانه     به: يادگارنامه) الف
ي  پديدآورنده. ندهاي ديني كاربرد دار    هايي كه در يزشن و آيين       چون متون اوستايي و كتاب    
بـه  . ويژه در متون اوستايي، اغلب پهلـوي اسـت       زبان آنها، به  . آنها نخستين كاتب متن است    

تناسب هر متني و به ضرورت زمان هر كاتبي، ممكن است كه متن يادگارنامه كـم و زيـاد                   
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  :شود و متفاوت با ديگري باشد، ولي ساختار مشترك آنها بدين شرح است
فرجام يافت، به  «frajaftي پهلوي  اي در ابتداي يادگارنامه كه با واژه  اي كليشه  جمله. 1

ادامـه  » ...بـه درود و شـادي و فرخـي و    «شود و با عبارات دعـايي         آغاز مي » انجام رسيد 
  .يابد مي

 .نام اثر. 2

 .شود آغاز مي» ...من دين بنده«اي  نام كاتب يا نويسنده كه با عبارت و عنوان كليشه. 3

 .اي يا منبعي كه متن از روي آن نوشته شده است خهذكر نس. 4

 .ي متن دهنده علت نگارش، باني و سفارش. 5

 .شود آغاز مي» ...اندر روز«زمان نگارش كه با عبارت . 6

 ... . دعا براي دين و سفارش خيرات براي كاتب و. 7

 ،1389پـور،     جهـان : نـك (خـورد    وبيش در متون مختلف به چشم مـي         اين ساختار كم  
  ). ر167پ ـ166تا الف،  نام، بي ؛ بي369ـ367 مقدمه، 36ـ35

يادداشت نهايي و پاياني متن است و كاتب اصلي و نيز كاتبـان             : نوشت  انجامه يا بن  ) ب
ممكن است يك متن، بيش از يـك انجامـه          . هاي پاياني نقش دارند    بعدي در نوشتن انجامه   

و يـا بـه چنـد خـط         ) لـوي و فارسـي    همچـون په  (داشته باشد يا يك انجامه به چند زبان         
هـا دارد،    هايي با يادگارنامه   ها هم همانندي   ساختار انجامه . باشد) همچون پازند و گجراتي   (

آيند  ها مي  اند كه در انجامه     اما اغلب مختصرترند و زمان كتابت و نام كاتب، حداقل مواردي          
ونديـداد سـاده   نويس  تدس). 248، 1388پ؛ مزداپور،   300رـ299تا الف،     نام، بي   بي: نك(

اي بـه سـه      نويسي اوستايي است كه انجامـه       ي ملي ملك، دست      كتابخانه 6549ي    به شماره 
هاي هندي  نويس دست). 40، 1390مزداپور و دالوند، (زبان پازند و گجراتي و فارسي دارد 

ي   مهانجا. هاي ايراني بيشتر پهلوي و فارسي است        نويس  ي دست   اند و انجامه    اغلب اين گونه  
ها در ادوار مختلف بـراي   اي از تنوع انجامه ، نمونه)Madan, 1911, ix, 946-959(دينكرد 

بـراي آگـاهي از     ( انـد   يك اثر است؛ همچنين در متون عصر روايت كه در ايران تهيه شـده             
ـ 105الـف،   1399دالونـد،   : ميراث مكتوب عصر روايات نك     نـام كاتـب، زمـان و       ). 129ـ

انـد    دهند كه اغلب نيز به فارسـي       ها را تشكيل مي    ركان اصلي انجامه  امضاكنندگان روايات، ا  
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ـ نـويس معـروف       ي دسـت    انجامه). 480،  474: 2،  1922داراب،  ( ي قـديمي   يـسنا ،  90دـ
نـوابي و   : نـك (اي غيرمعمول در آغاز كتـاب آمـده اسـت            ي مالفيروز كه به گونه      كتابخانه
  .وع انجامه در آثار زردشتي استاي ديگر از تن ، نمونه)2ـ1: 1، 2535آسا،  جاماسب
پرنوشت يا حاشيه، مطـالبي گونـاگون اسـت كـه مالكـان و              : ها و حواشي   پرنوشت) ج

هاي مختلف اغلب براي يادگـاري، حفـظ تـاريخ وقـايع مهـم               كاربران نسخ بنا بر موقعيت    
، بـر مـتن اثـر       ...هاي متن، اثبات مالكيت و     ، شرح دشواري  )مثل تولد و مرگ افراد    (زندگي  

، 270، 266، 226،  220،  216،  161،  1389پـور،     جهـان (ونديداد آستان قدس    . افزايند مي
  .هاست هاي يادكردني از تنوع پرنوشت يكي از نمونه.) 658، 584، 582، 448، 367، 284

هـاي    نويسيِ نسخه  ها، در فهرست   ها و انجامه   ي نخست، يعني يادگارنامه     اگرچه دو گونه  
  .شوند نويسي و نمايه مي ندرت فهرست ها به وشتاند، پرن خطي مورد توجه

  
  هاي متون زردشتي ها و يادگارنامه هاي محتوايي حاشيه ارزش. 6

  :نگاري و تقويمي ارزش گاه) الف
ي زردشتي، پريشاني در تقويم و  بنيان تاريكي تاريخ و ابهام در تحوالت تاريخي جامعه

شماري جايي ندارد و نياز بـه        يعت، گاه در متون فرازماني و مقدس شر     . شماري آنهاست  گاه
انـد و تقـويم زردشـتي درآميختـه بـا             هاي صاحب تقـويم    ايرانيان از ملت  . قيد زمان نيست  

ويژه در دو مبحث مبدأ و نيز نظام كبيسه كـه             هاي آن به   هاي ديني است، اما پريشاني     ارزش
زاده،  تقـي : نـك (ت  شماري و پيدايش دو سال ثابت و سيار شده اس          سبب تنوع در نظام گاه    

رو تنهـا سـند      سازد؛ از ايـن    نگاري تاريخ اين كيش را دشوارتر مي       ، كار گاه  )38ـ1،  1385
اي بـه   ي زردشتي بر جاي مانده اسـت و تـا انـدازه     موثق و مورد اطميناني كه درون جامعه      

شـده در يادگارنامـه، انجامـه و          كند، زمـان ثبـت     نگاري تاريخ جامعه يادشده كمك مي      گاه
هاي مذكور ثبت و ضـبط نـشده         به سخن ديگر، اگر تاريخ    . هاي خطي است    نوشت نسخه پر

  .كران تاريخ شناور بود بودند، سنت زردشتي در بي
انـد و    هاي كهن اوستايي و پهلوي، اغلب به پهلوي         ويژه در نسخه    شده، به   هاي درج  تاريخ
، 1389پور،    جهان(آيند   مي» د بغ يزدگر  20پس از   ... بر سال   ... ماه  ... اندر روز   «در قالب   
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اي منظور اسـت كـه مبـدأ آن مـرگ             اين جمله يعني سال يزدگردي    ). 368 مقدمه،   37ـ35
 جلوس همين پادشاه 21 سال تفاوت برابر با سال     20ق است و با     31يزدگرد سوم در سال     

ي نهـم هجـري بـه بعـد،         شده در سده    هاي بررسي  است، ولي واقعيت اين است كه در تاريخ       
ـ 527،  1386(كه مزداپـور      ين چيزي در عمل وجود ندارد و چنان       چن اشـاره كـرده    ) 528ـ

هاي بعدي، قيـد   نگاري در گاه. است، آوردن اين عبارات فقط براي حفظ سنتي قديمي است 
گيرد كه به    جاي آن را مي   » سال يزدجرد شهريار  «حذف و عبارت    »  يزدگردي 20پس از   «

هـاي   نگـاري   به هـر روي، تـاريخ     . كند   اشاره مي  تاريخ جلوس وي در سال يازدهم هجري      
اند ولي آنچه از اين زمان به بعد ثبـت شـده              ي نهم در سنت زردشتي بسيار كم        پيش از سده  

هـاي   در انجامـه  . است، قريب به يقين با مبدأ جلوسي است، مگـر عكـس آن ثابـت شـود                
شـود و     تـر مـي    ديكي اسالمي نز    تر و به صورت رايج در جامعه       فارسي، اين عبارت كوتاه   

همچنـين تـاريخ    . شـود   استفاده مي » يزدجردي و يزدجرديه  «براي توصيف سال از عبارت      
گذرد، تاريخ هجري و يزدگردي به هم آميختـه          رود و هرچه زمان مي     هجري نيز به كار مي    

 بـه   ي زرتـشتي    مجموعهنويس    شده در پايان دست     ي ثبت   نمونه يادكردني، انجامه  . شوند  مي
روز اورمـزد اج تيرمـاه      «: ي مجلس است كه در آن آمده اسـت           كتابخانه 13522ي    شماره

مفهوم اين عبارت اين    ).  الف 9تا ج،     نام، بي   بي(» هجريه بهمن ماه جاللي   1014ي    قديم سنه 
روز يكم تيرماه قديم يعني تيرماه تقويم زردشتي نه تيرماه تقويم جاللي يا ملكشاهي،              : است
ق، 1014 رمـضان سـال   15 پس از مرگ يزدگرد، برابـر  955/  جلوس يزدگرد 975سال  

  . شاهي است ماه جاللي از تاريخ ملك م كه همزمان با بهمن1606 ژانويه 24مصادف با 
و ) تر براي متون قديمي(» سموت«ويژه متون متأخر، دو تاريخ هندي  در متون هندي، به

ريخ يزدگردي و هجري افـزوده      ، نيز به تا   )ي هجدهم به بعد     براي متون سده  (تاريخ ميالدي   
  ). Unvala, 1940, 36-39(ها را دارند  ي اين تاريخ شده است و متون هنديِ متأخر گاه همه

  :هاي تبارشناختي ارزش) ب
ي مـردم، و      اي بسته است كه به دو بخـش بهـدينان يـا عامـه              ي زردشتي جامعه    جامعه

مردان  گروه كوچك دين  ). 184لف،  ا1399دالوند،  (مردان يا روحانيان قابل تقسيم است        دين
كه نسب خويش را به منـوچهر         اي بسيار دور، چنان    عنوان رهبران فكري جامعه از گذشته       به
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صـورت مـوروثي و دودمـاني، كتبـي و شـفاهي،              ، بـه  )154ـ153،  1369بهار،  (رسانند   مي
بـه  ي ورود     حقيقت دين و متون مقدس را در ميان خود حفظ كرده و به غير خودي اجـازه                

اند؛ بنابراين ميراث فكري سنت زردشتي يعني ميراث فكري يك يا چنـد          اين حوزه را نداده   
تـوان    آساني مـي    ها در بستر روزگاران، به      پس با شناخت دقيق اين دودمان     . دودمان خاص 

هـاي   جالب اين است تنهـا جـايي كـه گـزارش          . بندي و مطالعه كرد    ميراث موجود را طبقه   
ي زردشتي، چه در ايران و چه در  بارشناسي موبدان و اهل قلم جامعهاي از ت وگريخته جسته

ها  ها و انجامه هاي خطي چون يادگارنامه   اي نسخه  يابيم همين متون پراكنده و پيرايه      هند، مي 
 گوپدشاه نياي خود را تـا دينيـار         ونديداد دانشگاه تهران  نويس    در دست . هاست و پرنوشت 

كه ) پسران مرزبان (انوشيروان و بهرام و فريدون      : موهايشكرماني، نياي مشترك او و پسرع     
). 246،  1388مزداپـور،   (كنـد    ق كرمان بودند؛ معرفي مـي     10ي    از كاتبان و دستوران سده    

هـا بـراي نخـستين بـار بـه بازسـازي        بر اساس همـين انجامـه  ) 193-187 ,1940(اونواال 
نگارنده نيـز بـر مبنـاي       .  پرداخت هاي موبدي در ايران و هند      تبارشناسي موبدان و خانواده   

هايي بـراي دسـتوران ايـران در خراسـان، سيـستان، كرمـان، يـزد،                 نامه همين متون، شجره  
  ). 297ـ271الف، 1399دالوند، (آباد تهيه كرده است  آباد و ترك شرف

هـا نيـز از       هـاي موبـدي، تبارشناسـي نـسخه         افزون بـر تبارشناسـي افـراد و دودمـان         
عنـوان نمونـه،      هاي خطي است؛ به     هاي نسخه    در كار بررسي حاشيه    دستاوردهاي چشمگير 

نويس  ي مالفيروز است كه تبار آن به دست ي كتابخانهيسنا، 90دـنويس معروف     يكي دست 
نوابي و  : نك(رسد   ي چهارم هجري، مي     متعلق به فرنبغ سروش، از دستوران فارس در سده        

 و نيـز    مينـوي خـرد   نـويس     دسـت و ديگـري، سرگذشـت      ) 6ـ2: 1،  2535آسا،    جاماسب
  ). 153 ,1940(ها پرداخته است   است كه اونواال بداندينكردنويس  دست
  :يادگاري) ج

اي نسخ به اظهار وجود و جاودانگي نام كاتبـان، مالكـان و              هاي حاشيه  برخي از ارزش  
. دهنـد  هـا را همـين مـوارد تـشكيل مـي           شود و محتواي پرنوشت     كاربران متون محدود مي   

  :توان تقسيم كرد هاي يادگاري را به شرح زير مي شتپرنو
در يكـي از    : وفايي دنيا و نصيحت به نيكنامي، اغلب منظوم و اشعار تكـراري            در بي . 1
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  : خوانيم ي مي936، از مهربان انوشيروان رستم در k43aي  هاي نسخه پرنوشت
  همان به كه نيكي بود يادگار/ كه بر كس نماند جهان پايدار 

  جز مردمي به مردم نماند به] / رفتني[= ادگار است ما رودني جهان ي
  گناهي كزو شرم دارد زمان/ مكن شهريارا گنه تا توان 

  كه اين است فرهنگ آيين و دين/ ميازاري و سودمندي گزين 
  نگردي به گرد بدكار تا توان/ ديگر آنكه بيدار داري روان 

  ون و اسفنديارز جم و فريد/ جهان يادگار است بسي شهريار 
نـوابي و   (سـتمكش همچـين زمـين بـود پايـدار           / ستمگر همچين بادي بود در گـذار        

  ). 5، 1358آسا،  جاماسب
عيـب   عجب نيست بـي / خطم گرچه بر سهو يا خطاست : بخشش خطا و سهو كاتب  . 2

اسـكندر بـر پايـان        و يا افالطـون بـن     ). 125،  1355آسا،    نوابي و جاماسب  (يكتا خداست   
اسـتدعاي  «: نويسد ي ملي مي     كتابخانه 5ـ19217ي     شماره اوستاي  خوردهپ  309ي    صفحه

پوشان و هنروران نيكوكار اين است كه عيوب اين را پوشـيده و بـه                فدوي خاكسار از عيب   
  .»اصالحش كوشيده، هدف طعن و طنزم ننمايند

كـردن    وداناين نگاه و تمايل به جـا      ...): كاتب، مالك، خواننده و   (ثبت ياد و نام خود      . 3
وبيش  هاي آن، تا امروزه و روزگار ما نيز كم ي برگ ها و حاشيه نام افراد بر روي جلد كتاب

ي   حفظ شده است و هرچند نادرست و زننده است، هنوز حك و نگارش نام افراد بـر تنـه                  
هاي بلند چون  ها و حتي بر قله كوه درختان و يا روي آثار باستاني و تاريخي، ورودي تونل

  :را شاهديم... وند و سبالن و علم كوه ودما
من نمانم اين بمانـد يادگـار؛ مـن نوشـتم صـرف كـردم               / من نوشتم تا برآيد روزگار      «

شك بميرم ايـن      منم بي / من نمانم اين بماند پايدار؛ نوشتم من تا هر كس بخواند            / روزگار  
الـف  7ي  ن بر صفحهو يا پرنوشت داراب مهربا ) 253،  2535آسا،    نوابي و جاماسب  (» بماند
روزي كه تنم به خاك نمنـاك رود        «:  مجلس شوراي اسالمي   12522ي    نويس شماره   دست

بيچاره نويسنده كه بر / ي مرگ من به افالك رود؛ خط در ورق دهر بماند صد سال  آوازه/ 
  ). الف7تا ج،  نام، بي بي(» خاك رود
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: ي مجلـس اسـت      خانه كتاب 12604ي ش     ب مجموعه 32ي    هاي صفحه  و باز از حاشيه   
اعتبار؛ قلم گرفتم گفتم در سـعد سـالم           از اين ملك ويران بي    / نوشتيم و رفتيم گرديم باز      «

ي كمترين، گل قـدم       العبد، بنده «: جا  و يا همان  . »حكايت شب هجران تمام بنويسم    / بنويسم
رك المبـا   شـهر شـوال  14جمع دوستان، بهمن ولد كيخسرو مهربان ولد شهريار خـدابيامرز،         

ي كمترين، خاك قدم جمع دوستان شهريار ولد مرحـوم كيخـسرو              ؛ العبد، بنده  1124ي    سنه
  ).ب32تا د،  نام، بي بي(» 1197
كه در فرهنگ ايرانـي اسـالمي         ها، همچنان  برخي از پرنوشت  : ثبت وقايع مهم زندگي   . 4

در : تي حوادث مهم خانوادگي چون تولد و مـرگ افـراد اسـ           هم متداول است، دربردارنده   
به تولـد فـرنگيس بنـت موبـد         ) 270،  1389پور،    جهان(ونديداد آستان قدس    پرنوشتي از   

ي   خدابخش بن مرحوم كيخسرو موبد خداداد بهمرد، اندر يوم آسمان از خردادماه قديم سنه             
مـاه    ي و نيز به زمان فوت دستور كيخسرو موبد خداداد بهمرد، در روز گوش بهمـن               1241

ي   هـايي دربـاره     همچنـين يادداشـت   . در بمبئي اشـاره شـده اسـت       ي در بن  1238قديم در   
ي در تهران و درگذشت شيرين موبـد بهـزاد در           1306درگذشت مرواريد موبد سروش در      

شـهريار،    نامدار بن (تأليف نامدار شهريار است     يشت ويسفرد   هاي كتاب    ي، از حاشيه  1314
الثـاني    جمـادي 19شـنبه   جتاريخ فوت فتحعلي شاه قاجار نيز در شب پـن  ). 265ي،  1262
م، 1828 اثر مالفيروز، چاپ سـنگي       ادله قويه ي برگ اول كتاب       ق، بر حاشيه  1250ي    سنه

  .جالب توجه است
  : هاي تفسيري ارزش) د

ها توسط كاربران متون در تصحيح، شرح و توضيح مطالب و مفاهيم مـتن               برخي حاشيه 
طور عمده بـراي      شود و به    نيز ديده مي  اين گونه از حواشي در سنت زردشتي        . آيند پديد مي 

ايرخت، به معني نااويژه و ناخالص باشد؛       «: شرح واژگان اوستايي و پهلوي پديد آمده است       
بوخت يعني اويژه و خـالص؛ اعنـي كـه از    «؛ »اعني كه به گناه آلوده و غش و چركين شده         

و شفاف و روشـن  اشويي و فرمانبردار حضرت باري جلّ شأنه روان خود را اويژه و بيغش            
، 462،  681: 2،  2535آسـا،     نـوابي و جاماسـب    (هـا    از ايـن نمونـه    » .و نوراني كرده است   

هـا و    بسيار وجود دارد كه شاخصي ارزشـمند بـراي قرائـت          ) 45،  17،  3،  27،  589ـ556
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  .آيند هاي گوناگون به شمار مي هاي مختلف متون كهن ديني در زمان دريافت
  : فرينيآ ارزش نامگاني و كتاب) هـ

آفريني  گذاري براي كتاب   هاي ستودني در ميان زردشتيان، وقف كتاب و سرمايه         از سنت 
هـا   ها، يادگارنامه  اين وقايع در انجامه   . هاي ديني به نامگه درگذشتگان است       و كتابت نسخه  

 بـه نامگـه جـوان ناكـام،         ونديداد دانشگاه تهران  نويس    دست: شوند  و حواشي آثار ديده مي    
 ونديـداد آسـتان قـدس   بـاني  ). ب10تا الـف،     نام، بي   بي(زبان، كتابت شده است     جمشيد مر 

همچنـين  . بهرام كيان سرخاب رستم زمان اسـت      ) 370ـ369مقدمه،  15،  1389پور،    جهان(
 به نامگه و وقف جاماسـب و بهمـن پـسران    صد در بحر طويلبهزاد رستمي پس از تكميل   

ي آن را براي پارسـيان هنـد        1005اند، در سال     فتهاورمزديار كه به جواني و ناكام از دنيا ر        
  ).94تا، برگ  بي(فرستد  مي

  :نگارانه ارزش وقايع) و
هاي نسخ خطي زردشتي، اشـاره بـه رويـدادهاي        از ديگر كاركردهاي حواشي و انجامه     

ي او رفتـه      ي بهرام كيان و زن تـرزاده        داستان رنجي كه بر خانواده    : روزگار كتابت اثر است   
پور،   جهان(ي دهم يزدگردي از كرمان به اصفهان          وچ اجباري ايشان در پايان سده     است و ك  

دارد كه همانا بـاور      تري برمي   ي راز تاريخي بزرگ     ، پرده از مقدمه   )370مقدمه،  17،  1389
هـا و دانـش      شديد زردشتيان به رويدادهاي پايان هزاره و ترس دربـار صـفوي از آگـاهي              

پـژواك  .  در ميان آنها بـود     نامه جاماسب اثر مشهوري چون     ويژه وجود   ي زردشتي به    جامعه
ي و  1005هـاي     هـاي سـال    چـون روايـت   » روايـات زردشـتي   «ي اين كشمكش در       ادامه

ي در بـاب    1015كه در روايت سـال        شود؛ چنان   ي شنيده مي  1022ي و   1019ي و   1015
 انتظـار بـه     هر كس چشم  . خوانند  هر گروهي او را به نامي مي      «: آمدن ورجاوند آمده است   

و يـا   ). 36تا هـ،     نام، بي   بي(» داند كه كي ظهور خواهد كرد      آگاه خود مي    راه داريم، هروسف  
يزدجــردي در زمــان شــاه 997و در ســال «: نويــسند ي مــي1019زردشــتيان كرمــان در 

قدر آزار و جفا و زيان به دستوران ايران رسيد كه شرح آن به قلـم     مقام شاه عباس آن     جنت
توان كرد و كار از جايي رسيد كه دو نفر از مايان كشته و ضايع شدند و                   بيان نمي و به زبان    

 بود، گرفتند و باز طلب      نامه جاماسبهاي دين چند و نسخه چند كه از           از جهت طلب كتاب   
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  ). 289ـ288، 1363شهمردان، (» كردند و نبود جوي زيادتي مي
شـتي در هنـد، داسـتان زنـدگي         ويژه سرنوشت مهـاجران زرد      از ديگر وقايع تاريخي به    

مرواريد دختر ظهراب از اهالي كرمان است كه پـس از جـدايي پـدر و مـادر و فروپاشـي                     
ي پدري و ازدواج بدفرجام اين دختر، چه رنجي تا دم مرگ در ديار غربت نـصيب    خانواده
دهـد كـه     بار وي چنان ايرانيان بمبئي را تحت تأثير قـرار مـي             سرنوشت مشقت . شود او مي 

ق، 1325الخيـر،     شـاه ابـن ابـي       ايران (نامه  بهمني او را در پايان كتاب چاپ سنگيِ           اطرهخ
  .سازند كشند و جاودان مي به نظم مي) 552ـ545
  :نشين هاي زردشتي هاي جغرافيايي و كانون شناخت پهنه) ز

جـايي ميـراث      هاي خطي زردشتي منبعي بـراي درك تحـوالت و جابـه             حواشي نسخه 
بنـا بـر     (دينكـرد هرچنـد آخـرين كتابـت       . هاي مختلف اسـت    ميان كانون مكتوب آنها در    

ي در كرمان بوده، ولي نسب اين متن به كتابت در سال            865در سال   ) هاي پاياني آن   انجامه
) Madan, 1911, ix, 940-949(رسد  گرد آسورستان در پيرامون بغداد مي ي در انوش369

. دهـد  كرمـان و سـپس هنـد را نـشان مـي           دست شدن آن از بغـداد تـا           به  و خط سير دست   
ـ نويس    دست ي مالفيروز، سفر خود را از شـيراز بـه كـازرون و از                 در كتابخانه  90يسناي د

آيد و سپس از ايران به       كند، به پيرامون يزد مي     آنجا به ورزنه در رويدشت اصفهان آغاز مي       
نـويس    ي دسـت    جامهاز بركت ان  ). 5ـ4: 1،  2535آسا،    نوابي و جاماسب  : نك(رود   هند مي 

k5 نشين دزوك و اوچك در سيستان و سـند           هاي زردشتي  ي كپنهاگ نيز با كانون       مجموعه
  ).Unvala, 1940, 122(شويم  آشنا مي

  
  گيري نتيجه. 7

هاي خطي، گـاه      هاي نسخه  ها و افزوده   بنا بر آنچه گذشت، اهميت و ارزش برخي يادداشت        
ها، يادگارها، مهرهـا،   رو، درست است كه انجامه  اينتواند بيشتر از محتواي متن باشد؛ از  مي

ها اهميت دارند و مورد توجه بوده و هستند، ولي توجه به             نويسي ، در فهرست  ...نام كاتب و  
اند نيـز ضـرورت دارد و        هاي بعدي را پديد آورده     ي نام افرادي كه افزوده      ها و نمايه   حاشيه
هـاي زردشـتي در نظـر گرفتـه          نوشته  دستنويسي و معرفي     كم الزم است در فهرست     دست
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  .تر بررسي كنند ي اسناد تاريخي با نگاهي دقيق منزله نگاران آنها را به شوند كه تاريخ
تر است؛    ي زردشتي به نسبت ديگر جوامع و اديان مهم          اين امر در سنت و تاريخ جامعه      

مـواره در محـاق   چراكه كيش زردشتي و تاريخ آن به داليل گوناگون عقيدتي و تاريخي، ه  
تنهـا  . شـود   نگارانه در آن يافـت مـي       هاي گاه  ندرت متني تاريخي با ارزش      افتاده است و به   

دهد، نـسخ خطـي      ي زردشتي را نشان مي      ي جامعه   اتكايي كه گذشته    يادمان ملموس و قابل   
گـاه  . پس بايد فراتر از آنچه معمول و مرسوم است، آنهـا را نگريـست             . متون موجود است  

ترين  ي مالفيروز، موثق    كتابخانه) D-90 (90دـي  يسناي    اي چون انجامه   ت انجامه ممكن اس 
سندي باشد كه مسير انتقال ميراث فكري فارس بـه يـزد، از راه كـازرون بـه اصـفهان بـه                      

آباد در يزد، و سپس رفتن آن به هنـد در            آباد و شرف   رويدشت به ورزنه به سورك به ترك      
  .سته روايت كندعصر روايات را براي ما ناخوا
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  منابع و مĤخذ
، به كوشش رستم پـوربهرام سـروش تفتـي و رسـتم     )ق1325(، نامه بهمنالخير،    شاه ابن ابي     ايران -

 .چاپ سنگي: شاوير خسرو تفتي، بمبئي

 .5ـ19217نويس ش  ي ملي، دست ، كتابخانهاوستا خورده، )تا بي(، )كاتب(اسكندر   افالطون بن-

 .توس: ، تهرانبندهش، )1369(، )مترجم( بهار، مهرداد -

ي دانـشگاه تهـران، ش        ي خطـي، كتابخانـه      ، نـسخه  ونديداد دانـشگاه تهـران    ،  )تا الف   بي(نام،     بي -
11263. 

 .6549ي ملي ملك، ش  ي خطي، كتابخانه ، نسخهونديداد ساده، )تا ب بي(نام،   بي-

  .13522ي خطي، ش  هي مجلس، نسخ ، كتابخانهي زرتشتي مجموعه، )تا ج بي(نام،   بي-
  .12604ي خطي، ش  ي مجلس، نسخه ، كتابخانهي زرتشتي مجموعه، )تا د بي(نام،   بي-
 .T-32-IVنويس ش  ي مهرجي رانا، دست ، كتابخانهروايت دستور برزو، )تا هـ بي(نام،   بي-

 .توس: ، تهرانشماري در ايران قديم گاه، )1385(زاده، حسن،   تقي-

المعارف بزرگ    مركز دايره : ، تهران ونديداد آستان قدس  ،  )1389(،  )به كوشش (،  پور، فاطمه   جهان -
  .اسالمي

 .چاپ اونواال: ، چاپ سنگي، بمبئيروايات داراب هرمزديار، )م1922( داراب، -

ي ملـي     هاي نويافته به فارسـي زرتـشتي در كتابخانـه           نوشته  دست«،  )1392( دالوند، حميدرضا،    -
 .49ـ32، صص 33ـ32، ش 9، س پازند، »ايران

پژوهـشگاه علـوم انـساني و       : ، تهـران  تاريخ و سنت زردشـتي    ،  )الف1399( ـــــــــــــــ،   -
 .مطالعات فرهنگي

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات : ، تهرانمتون فارسي زردشتي، )ب1399( ـــــــــــــــ، -
 .فرهنگي

 .5ـ16820نويس ش  ي ملي ايران، دست ، كتابخانهصد در بحر طويل، )تا بي( رستمي، بهزاد، -

 .فروهر: ، تهرانفرزانگان زرتشتي، )1363( شهمردان، رشيد، -

ي كامـا،     ي مؤسـسه    هاي خطي فارسي بمبئي، كتابخانـه       فهرست نسخه ،  )م1986( غروي، مهدي،    -
 .مركز تحقيقات ارسي ايران و پاكستان: آباد ، اسالمي مانكجي گنجينه

ي  ، گنجينــهاوســتا خــرده، )1355(، )بــه كوشــش(آســا، كيخــسرو،   نــوابي، ماهيــار؛ جاماســب-
 .ي آسيايي دانشگاه پهلوي مؤسسه: ، شيراز6هاي پهلوي  نويس دست
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ــه كوشــش( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، - ــويس ، دســت)1358(، )ب ،  الــف43 ك ن
 .ي آسيايي دانشگاه پهلوي مؤسسه: ، شيراز57هاي پهلوي  نويس ي دست گنجينه

يـسنا و    (90 دــ  نـويس   ، دسـت  )2535(،  )به كوشـش  ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــ،   -
ي آسـيايي     مؤسـسه : ، شـيراز  19هـاي پهلـوي       نـويس   ي دست    ج، گنجينه  2،  )ي پهلوي آن    ترجمه

 .دانشگاه پهلوي

ي   ، گنجينـه  110 دــ  نويس  ، دست )2535(،  )به كوشش ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــ،   -
 .ي آسيايي دانشگاه پهلوي مؤسسه: ، شيراز30هاي پهلوي  نويس دست

ي   ، ترجمـه  17، زير نظـر احـسان يارشـاطر، ج          تاريخ ادبيات فارسي  ،  )1389( ماتسوخ، ماريا،    -
  .سخن: فارسي زير نظر ژاله آموزگار، تهران

ي   تابخانـه نويس اوسـتايي ك     دست (ونديداد ساده «،  )1390( مزداپور، كتايون؛ دالوند، حميدرضا،      -
 .58ـ39، صص 2، ش 2، س شناخت  زبان،»)ملي تهران

، س  ي بهارسـتان    نامـه ،  »ي ونديداد فريدون مرزبان     يادداشت درباره «،  )1386( مزداپور، كتايون،    -
 .528ـ527، صص 14ـ13، دفتر 9ـ8

، 10، س   ي بهارسـتان    نامـه ،  »)1001اوستا  (ونديداد دستور روانيان    «،  )1388( ـــــــــــــ،   -
 .252ـ245، صص 15دفتر 

 .چاپ سنگي: ، بمبئيي قويه بر عدم جواز كبيسه در شريعت زردشتيه ادله، )م1828( مالفيروز، -
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