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بررسی و معرفی ادبیات
فارسی زرتشتی
مقــالــه

سیدسعیدرضا منتظری

یکــی از گونههــای فارســی جدیــد «ادبیــات فارســی زرتشــتی» اســت که
پیــروان دیــن زرتشــتی پس از ورود اســام بــه ایــران در کنار آثار اوســتایی
و پهلــوی بــه زبان فارســی جدید نگاشــتند .این قبیل آثــار اغلب ترجمه
داســتانها ،اساطیر ،آداب و رسوم ،سنن ،قوانین و احکام و اوراد موجود
در اوســتا و رســالههای پهلــوی اســت .در واقع زرتشــتیان بــرای حیات و
بقای دینی خود و رفع نیازهایشــان مجبور بودند تا مفاهیم نقل شده در
متون کهن اوستایی و پهلوی را به فارسی جدید بازگردانند.
ادبیــات فارســی زرتشــتی به دلیــل اینکه زرتشــتیان آن را پدیــد آوردهاند،
ویژگیهــای خــاص خود را از دیگر متون فارســی جدید دارنــد .این متون
در واقــع بیانگــر مفاهیــم کهن اســاطیری و فرهنگــی و اعتقــادی ایرانیان
باســتان اســت و بیشــتر ارزش محتوایــی دارنــد تــا ادبــی و ایرانیــان بــرای
شــناخت فرهنگ و تاریخ و باورهای گذشــته خود ،از مواجه با این متون

چکیده :یکی از گونه های فارسی جدید« ،ادبیات فارسی
زرتشتی» است که پیروان دین زرتشتی پس از ورود اسالم
به ایران در کنار آثار اوستایی و پهلوی به زبان فارسی جدید
نگاشتند .این قبیل آثار اغلب ترجمه داستان ها ،اساطیر،
آداب و رسوم ،سنن ،قوانین و احکام و اوراد موجود در اوستا و
رساله های پهلوی است .نویسنده در نوشتار حاضر می کوشد
به معرفی آثار شاخص ادبیات فارسی زرتشتی بپردازد .وی
متون مذکور را در چندین دسته تقسیم بندی کرده و در زیر هر
دسته به معرفی آثار شاخص آن اقدام نموده است .دسته
بندی آثار مذکور بدین شرح است .1 :ترجمه و تفسیر متون
اوستایی ،پهلوی ،و پازند؛  .2رساالت کامل؛  .3روایات؛ .4
تاریخ و ادبیات؛  .5رسائل اخالقی.
کلیدواژه ها :ادبیات فارسی زرتشتی ،زرتشتیان ،زبان فارسی،
ادبیات فارسی.
سالبیستوششم،مشارۀششم،بهمنواسفنـد1394
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نا گزیرنــد .همچنیــن این متون چون ســاختار ترجم ـهای دارند ،از لحاظ
ادبــی ارزش چندانــی ندارنــد ،امــا به لحــاظ واژگانی و زبانی بســیار غنی
هســتند و تــا حــدودی دور از هجمــه واژگان بیگانــه .ایــن تفکــر عملــی
شــده بــود تــا غالب مؤلفان این متون دســت بــه گنجینه عظیــم واژگان و
ســاختارهای متون کهــن ایرانی بزنند و از ظرفیتهــای این میراث کهن
ـناخت و
ایرانــی اســتفاده کننــد .پــس بــا ایــن توصیفها تــاش برای شـ
ِ
بررسی و زنده نگه داشتن این متون امری ضروری است و کمک شایانی

به شناخت هر چه بهتر و درستتر زبان فارسی و درک ساختارها و ابعاد
آن میکند و بررسی تحوالت و تغییرات آن را میسر میسازد.
تعیین زمان برای این آثار کاری بسیار سخت است و نمیتوان این متون
را در یکزمان مشخص قرار داد و برای آنها تاریخی در نظر گرفت ،اما آن
چیزی که آشکار است این نکته است که شاید بتوان پیشینهٔ این متون
را از لحاظ سبکی و زبانی ،اختصاصات و جزئیات از زمره آثار نخستین
ادبیات فارسی قرار داد.
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 .1ژاله آموزگار ،زبان ،فرهنگ و اسطوره ،ص .97
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اگــر بخواهیــم تمام متونی را که زرتشــتیان به زبان فارســی نوشــتهاند مورد

ترجمههایــی کــه از این بخش به جای مانده بــرای فرگردهای  1تا ،15 ،5

مداقه قرار دهیم ،کاری عظیم و ســترگ اســت و بســیاری از آنها قطعاتی

 18و  20وندیداد اســت .همچنین در کتابخانه ملی ایران نیز خالصهای

کوچک و حتی چندخطیاند که ارزش ادبی و زبانی و محتوایی چندانی

از وندیداد و کردهای آن به جای مانده است.

ندارنــد .پــس فقط آثاری کــه میتوان آنها را در زمره آثار شــاخص ادبیات
فارسی زرتشتی گنجاند معرفی و بررسی شده است.
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همچنیــن از وندیــداد ترجمــه و تفســیرهای منظومــی بــه جــای مانده که
شــامل ســرودهای دســتور نوشــیروان مرز بــان کرمانــی ( 996یزدگــردی)،

درباره نحوه تقسیمبندی این متون نظرات مختلفی وجود دارد و عدهای

سروده نوروز هیرجی بهرام بایی جی مشهور به منشی ( 1189یزدگردی) و

آن را بــر اســاس پیشــینه زبانــی آنهــا بــه روایــات متقــدم و متأخــر تقســیم

دستور ایرج جی سهراب جی ( 1250یزدگردی) است.7

میکنند 2و برخی دیگر محتوای آثار را مال ک قرار میدهند و بر اساس آن
میان متون تمایز قائل شــدهاند ،اما شــاید درستتر این باشد که تلفیقی
از دیدگاههــای زبانــی ،تاریخــی و محتوایی را معیار قرار داده و بر اســاس
آن ،این متون گستره و متنوع را تقسیم کرد.

هـ) خرده اوستا
این کتاب چون شــامل اجرای مراســم ،آیینها ،اوراد و اذکار و دستورات
دینــی و روزمــره زرتشــتیان بــوده اســت ،بیشــتر موردتوجــه زرتشــتیان
فارســی زبان واقــع بوده ،بنابراین ترجمههای بســیاری نیــز از آنها به جای

 .1ترجمه و تفسیر متون اوستایی ،پهلوی و پازند
 .1-1ترجمه و تفسیر متون اوستایی
الف) گاهان

مانده اســت که شــامل :خرده اوســتای کهن و ترجمه زند و پازند آن و نیز
قطعاتــی که از دل متن خرده اوســتا به جــای ماندهاند از قبیل آفرینگان،
سی روزه ،نیایشها ،شرح کشتی بستن و غیره.

بــه دلیــل آنکــه ایــن متــون از متون ارزشــی و مقدس زرتشــتیان به حســاب
میآمــده ،بیشــتر حالــت تقدس گفتــاری آن اهمیــت داشــته و چندان به
ترجمه و تفسیر آنها به فارسی نمیپرداختند .با این وجود بیشتر ترجمهها و
تفسیرهای به جای مانده از این متون برای دعاهای «یتااهو»« ،اشم وهو»،
«ینگهه هاتام»« ،پنج گاه کوچک» و نیز قطعاتی از یسنا  31و  34است.3

ب) یسنا
قطعاتــی از یســنا همراه بــا ترجمههای تحتالفظی واژه به واژه فارســی به
دست آمده است که بسیاری از آنها کامل نیست و فقط شامل بندهای
از یسنا است.4
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گفتنــی اســت قطعات کوچک دیگــری نیز از بخشها و قطعات اوســتا
از جمله رســاله آفرین پیغمبر زرتشــت ،درون یشــت ،اوستای درون و نیز
ویســپرد بــه جای مانده که بیشــتر به دوران متأخر تعلــق دارند و از لحاظ
بسامد نیز چندان زیاد نیستند.

 .1-2ترجمه متون پهلوی
 .1-2-1ارداویراف نامه
این کتاب از آثار مهم دین زردشــتی به زبان پهلوی اســت که در آن شــرح
ســفر شــخصی به نــام ارداویراف بــه جهان دیگــر و آوردن گــزارش از دنیای
دیگر ،بهشت و دوزخ و وقایعی که برای مؤمنان و جددینان زردشتی اتفاق

ج) یشتها

میافتد میآورد و آنها را نسبت به دین زردشتی پایبندتر و استوارتر میکند.

از ایــن قســمت اوســتا نیز تنهــا قطعــات و بخشهای به دســت آمده که
بیشــتر اهمیــت ارزشــی و آیینی داشــتهاند که شــامل هرمزد یشــت ،هوم
یشت ،فروردین یشت ،بهرام یشت و آبان یشت است.5

الف) ارداویراف نامه منثور
زرتشــتیان از روی اصــل پهلــوی ارداو یــراف در حــدود قرنهــای چهــارم
و پنجم هجــری ترجم ـهای از آن بــه نثــر ارائــه کردهاند که بعدها در ســده

د) وندیداد

ی از ارداویراف
هفتم هجــری زرتشــت بهــرام پــژدو از روی آن متن منظوم ـ 

این متون چون از لحاظ فقهی ،حقوقی و آیینی ارزش بســیاری داشــته و

سروده است که از لحاظ مضامین تفاوتهایی با اصل پهلوی آن دارد.9

به نوعی رســاله عملیه زرتشــتیان به حساب آمده ،ترجمهها ،تفسیرهای
بســیاری بــه نظــم و نثــر از ایــن بخــش از اوســتا ارائــه دادهانــد .بیشــترین
2. Dhabar, SaddarNasr and SaddarBundehesh,III.
3. Blochet, Catalogue des manuscrits mazdéens (Zend, Pehlvis, Parsis et Persans) de

ب) ارداویراف نامه منظوم
 .1سروده بهرام پژدو
ایــن ارداویراف در ســده هفتم هجری مصادف با یــورش مغوالن به ایران
ســروده شده اســت .بهرام پژدوی بیژنآبادی زرتشــتی معتقد است که بر

la bibliothèque nationale, 166-168 ; Rieu, Catalogue the Persian manuscript in the
British Museum,271; Dhabhar, Descriptive Catalogue of all Manuscripts in the First
6. Katrak, Ibid, 90; Blochet, Ibid, 59.

Dastur Meherji Rana Library Navsar,137.
4.; Dhabhar, Ibid,137; Katrak, Ibid,73 Sachau, Ethe, catalogue of the Persian, Turkish,

7. KatraK,Ibid, 150;Dhabar(b),Ibid ,60.
8. Dhabar(a),Ibid,23-24; KatraK,Ibid,103; Blochet,Ibid,25.

Hindustani and pushtu manuscripts in the Bodleian Library,1109.
5. Dhabhar,Ibid ,138, Blochet, Ibid,23-25.
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9. Kargar, Arday-Viraf-Name,23-25; KatraK, Ibid, 12-50.
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اســاس تشــویقهای پدر و مادرش دست به نظم ارداویراف زده و آن را در
 1849بیت در بحر هزج مسدس محذوف به زبانی ساده و روشن و بدون
ابهام و سرشار از واژگان و اصطالحات دینی زرتشتی سروده است.
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 .1-2-5بندهش
ایــن کتــاب ترجمــه و تفســیر اوســتا اســت و بیشــتر شــامل مباحثــی در
بــاب آفرینــش و چگونگــی شــکلگیری جهــان و موجــودات و عناصــر
آن کــه در اصــل بیان کننــده جهانبینــی زرتشــتی اســت کــه در ادبیات

 .2سروده کاوس فریبرز یزدی
ایــن اثــر را فریبرز یزدی از بازرگانان نوســاری به تشــویق انجمن موبدان در
ســال  902یزدگردی در  1100بیت در بحر متقارب از روی نســخه منثور که
به سال  896یزدگردی به هند برده شده به نظم کشیده است.
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فارســی زرتشــتی به دلیل مســائل غیردینی آن کمتر مورد اقبال واقع شده
اســت .از این اثر قطعاتی به فارســی ترجمه شــده اســت که بیشتر ترجمه
تحت اللفظی آن و بسیاری از آنها نیز ناقص است.16

 .1-2-6مینوی خرد

 .3سروده انوشیروان کرمانی
ایــن اثــر منظــوم در  424بیت در ســال  998-988یزدگــردی در بحر هزج
سروده شده که تفاوتهای عمده با سروده بهرام پژدو دارد و هر آنچه را که
او در کار خود نیاورده ،انوشیروان کرمانی در این اثر به نظم درآورده است.

 .1-2-2زند بهمن یسن یشت
زند بهمن یســن از متون پیشگویانه و مکاشــفهای در دین زرتشتی است
که از تفســیر ســودگر نســک اوســتایی اســت و تحریر آن نیز به پازند که در
واقع تکمیلتر از اصل پهلوی آن است موجود است .از این اثر ترجمهای
به زبان فارســی زرتشــتی در کتاب روایات داراب هرمزدیار آمده است که

ایــن کتــاب در ادبیــات فارســی زرتشــتی بــه دلیل آنکــه اصــل پهلوی آن
شــامل موضوعات مختلف دینی ،اساطیری و اندرزهای اخالقی است،
بسیار موردتوجه قرار گرفته و ترجمههای بسیاری از آن به نظم و نثر انجام
گرفته است:

الف) سروده مرزبان راوری کرمانی
ایــن ســروده در حــدود  980یزدگــردی در بحر متقــارب توســط مرزبان پور
رستم پور مرزبان از موبدان راور سروده شده است.
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قسمتهایی از این متن:

از روی نســخهای دیگــر کــه از یزد آمــده در تاریخ  866یزدگــردی کتابت

کنــون

شده است.12

بــه

 .1-2-3وجرکرد دینی

چنیــن

اصــل پهلــویایــن کتــاب مجموعــهای از متنهــای گونا گــون اســت که

مینــوی
دان

پاســخ
آیــا

بــه

گــذار

خــرد

نامــدار

ســخن

کــه چــون مرز بــان داشــت راور وطــن

خصوصیــات روایــات را دارد و در واقــع توصیفــی از مراســم دینــی و
مســائل فقهی زرتشــتی و آیین در گذشــتگان و غیره اســت که نویســنده

بــاز

گــردم

کار

خــود

ب) سروده داراب هرمزدیار

آن را میدیوماه ،پســر عموی زرتشــت میدانند .دستنویســی در کتابخانه

ایــن اثــر را داراب هرمزدیــار در ســال  1046یزدگــردی آغــاز بــه ســرایش آن

مــا فیــروز بــا عنوان وجرکــرد دینی آمده اســت که تدوین کننــده آن فوالد

لتــر از کار مرز بــان راوری اســت .او کار
میکنــد کــه به نوعــی صورتی کام 

رســتم گشتاســب اردشــیر بوده اســت .13ترجمه دیگر از این اثر نیز توسط

را با توصیفی از علت آغاز ســرایش کتاب آغاز میکند و ســپس قســمت
ً
به قســمت مینوی خرد را به نظم میکشــد .ضمنا داراب در متن اشاره به

جاماسب والیتی صورت گرفته که در کتابخانه ملی پاریس است.

14

این نکته میکند که از روی نســخههای پهلوی ،زند و حتی سنسکریت

 .1-2-4شکند گمانیک وزار
از جملــه آثار کالمی دین زرتشــتی اســت کــه متن پهلــوی آن از بین رفته

نیز برای نظم این کار استفاده کرده است.18

و تنهــا تحریــر پازنــد و ترجمه سنســکریت آن در دســت اســت .از این اثر

ج) ترجمههای منثور مینوی خرد

فارسی آن در پی هر بند پهلوی آمده است.15

از نســخهها بــه هنــد بــه ز بــان فارســی زرتشــتی ترجمــه شــدهاند کــه

قطعاتی سه زبانه به پازند ،سنسکریت و فارسی به جای مانده که ترجمه

ً
ایــن متــن احتمــاال از ســده نهــم یزدگــردی و بــه دنبــال انتقــال بســیاری
دستنویسهایی از این اثر به جای مانده است که کهنترین آن مربوط به

; 10. Ibid, 27-32; Ibid, 34,66,105; Blochet,Ibid,88,103

رحیم عفیفی ،ارداویرافنامه منظوم ،ص .24-23
 .11ژاله آموزگار ،زبان ،فرهنگ و اسطورهها ،ص .105

کتابخانه مالفیروز است و در  1166یزدگردی همراه با متن پازند و فارسی
کتابت شــده اســت .همچنیــن دســتنویسهای دیگــر در کتابخانههای

Kargar, Arday-Viraf-Name, 27.
12. Dhabar(b), Ibid,74; KatraK,Ibid,161.

bid ,51.

13. ; Dhabhar(b),Ibid,148

 .14ژاله آموزگار ،زبان ،فرهنگ و اسطوره ،ص .119

16. Ibid

 .17ژاله آموزگار ،زبان ،فرهنگ و اسطوره ،ص .108

15. Rieu, Catalogue the Persian manuscript in the British Museum,271; Dhabhar(a),I-
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18. KatraK,Ibid,77,93.
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سورات ،ملی پاریس و ملی مونیخ موجود است.19

مقاله
ایــن اثــر داراب پالن بیشــتر شــامل مســائل کالمــی و اعتقادی زرتشــتیان
اســت کــه در ســال  1059یزدگــردی به قالــب شــعر درآمــده و موضوعاتی

 .1-2-7اخت جادو و گوشت فریان

ً
کتاب یوشــت فریان از متون اندرزی پهلوی اســت کــه احتماال در اواخر

دوره ساسانی جمعآوری شده و حاوی معماها و پرسشهایی است که
اخــت از یوشــت فریان میپرســد و او بدان پرســشها پاســخ میدهد .از
روی تقریر پازند آن ،نسخههای به فارسی زرتشتی به جای مانده است.20

از قبیــل زندگی زرتشــت ،حقیقت دعاهای زرتشــتی ،شــرح نس ـکهای
اوستا و همچنین ستایش ایزدان زرتشتی و امشاسپندان و معادشناسی
زرتشتی سخن رانده است.

23

ج) داستان مهاجرت زرتشتیان
ایــن مجموعــه داســتانی در بــاره مهاجــرت زرتشــتیان بــه هنــد اســت که

 .1-2-8جاماسبنامه

ً
ایــن کتــاب تقریبــا همان مطالــب جاماســبنامه پهلوی اســت که تنها

در فصولــی چنــد بــا اصل پهلوی تفاوت دارند و بیشــتر شــامل پرســش و

داراب پالــن در هنــد ســروده و تفاوتهایــی را نســبت بــه داســتان دیگــر
مهاجرت زرتشتیان ،قصه سنجان دارد.

24

پاســخهایی اســت که بین گشتاسب و جاماسب رد و بدل شده و در آن

از داراب پالــن آثــار دیگــری نیــز چون روزنامه ،اوســتا و مناجــات به جای

از آثــار پیشــگویانه و حــوادث شــاهان و بزرگان قبل و بعد از گشتاســب و

مانده است.

وقایعی که در جهان از قبیل قحطی و خشکســالی و پیدا شدن منجیان
و اتفاقــات دیگــر رخ میدهد ســخن به میــان آمده اســت .21البته گفتنی
اســت که آثار دیگری تحت نام جاماســبنامه از قبیل سخن چند دیگر
از احکام جاماسب یا صورت منظوم آنها ذکر شده که به دلیل گستردگی
به آنها پرداخته نمیشود.

25

سوگندنامه
رســالهای اســت درباره آیینهای ســوگند ،پیشینه ســوگند ،انواع سوگند
و چگونگی آن که به دو صورت مســتقل و روایات آمده اســت و شباهت
بسیاری با صد در نثر و صد در بندهش از لحاظ مفهومی دارد.

26

علمای اسالم

 .2رساالت کامل:
این دسته از متون فارسی زرتشتی برگرفته از متون کهن اوستایی ،پهلوی
و پازنــد اســت کــه زرتشــتیان ایــران در ســدههای 12-9م بــا خــود به هند
بردنــد و در آنجــا نیز مورد بازبینی قرار دادند که بیشــتر شــامل موضوعاتی
از قبیــل آیینهای گذار و دینی زرتشــتیان ،جشــنها و آیینها و مســائل
فقهی و حقوقی آنها است.

رســالهای اســت که در قرن ششــم و هفتم هجری در پاســخ به روحانیون
مســلمان در اثبــات عقایــد و باورهــا و آموزههــای زرتشــتیان نوشــتهاند.
در ایــن رســاله بــه مســائلی از قبیل جبــر و اختیــار ،تقدیــر و زروانگرایی،
چگونگی آفرینش و رســتاخیز و معادشناســی زرتشــتی و انسان پرداخته
شده است.

27

رساله صد و یک نام اورمزد

آثار داراب پالن
یکی از دســتوران نوســاری هند اســت که در خانوادهای موبدزاده تربیت
یافت و توانســت بر متون اوســتایی ،پهلوی و زند تسلط یابد و بسیاری از

رسالهای است اعتقادی و کالمی که صد و یک نام خدا را شرح و معنی
میکند .این اثر را انوشیروان آذر فرخزاد از اوستا و زند تفسیر کرده است.

28

مفاهیم و موضوعات آن را که به دین زرتشــتی مربوط بود به غالب ســرود

مجموعۀ صد در

دربیاورد.

صد در به آن دســته از متون روایی فارســی زرتشتی گفته میشود که صد
بــاب یــا فصــل دارد و در آن به مســائل اساســی ،دینی و اخالقی زرتشــتی

الف) فرضیاتنامه
اثری اســت به نظم که در آن داراب پالن تکالیف و وظایفی که شــخص
دیندار زرتشتی باید در طول زندگی انجام دهد سروده است.

22

اشــاره شــده و تمام آن به بینش و آ گاهی در دین زرتشــتی ختم میشود.
متــن صــد در نظــم دربارۀ علــت نامگذاری «صــد در» بیان کــرده که دین
زرتشتی مانند شهری است که صد در دارد و تمام آن به روشنی و بینش

ب) خالصه دین

ختم میشود.
23. Ibid,132; Dhabar, Descriptive Catalogue of some Manuscripts bearing on Zoro-

19. Dhaba(b), Ibid,146; KatraK,Ibid,139-241; Blochet, Ibid,172,168 ; Bartholomae, ch.

astrianism and Pertaining to the Different Collections in the MullaFeroze Library,
Trustees of the Parsee Punchayet Funds and Properties,74.

(1915), Die Zendband Schriften derk hof und staats bibliotek in Munchen,124.
20. Dhabar(a),Ibid,73,83; KatraK,Ibid,24.

 .24ژاله آموزگار ،زبان ،فرهنگ و اسطوره ،ص .106

;21. Rieu, Ibid, 52

25. Modi, Ibid, 110-119.

روایات داراب هرمزدیار.290-282/2،

26. Dhabar(a),Ibid,34;Riue, Ibid,52; Katrak, Ibid,122.
27. Dhabar(b), Ibid,149; Katrak, Ibid,12; Blochet, Ibid,88,39.

22. Modi, The Persian ferziat-nameh and Kholase- I Din of Dastur Darab Pahlan, Text

28. Dhabar(a), Ibid,80; Dhabar(b), Ibid,153; Katrak, Ibid,12.

;and Version With notes,29,125
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مقاله
زراتشــت شــهری بنــا

بررسی و معرفی ادبیات فارسی زرتشتی

کــرده اســت

در مقدمۀ آنها آمده ،هیچ برتریای نسبت به دیگر نسخهها ندارند .پس

درو صــد در از غیــب واکــرده اســت

باید با دید جدیتری به آنها نگریســته شــود و بهراحتی نباید آنها را تأیید
یا رد کرد.

بــه هــر در کــه یابــی در آن شــهر راه
بیابــی بهشــت و

رهــی از

دابــار در مقدمــۀ کار خود اســتناد بــه مقدمۀ صد در بحــر طویل میکند و

گنــاه

میگوید این اثر را سه دستور و روحانی بلندپایه به نام وردست ،میدیوماه

زراتشــت بنگــر چــه دینپــرور اســت

و سیاوش در زمان پیروزی اعراب نوشتهاند:

کــه در شــهر دینــش ره از صــد درســت

چــون نزدیــک بــود ایــام دور پاشــیدن

مجموعــۀ صــد در شــامل چهار متــن «صد در نثــر»« ،صــد در بندهش»،

برگز یــده نیــک کــرداران و دســتوران دیــن

«صد در بحر طویل» و «صد در نظم» است که عبارتاند از:

وردســت

الف) صد در نظم یا صد در شــعر که در واقع همان به نظم کشیده شــدۀ

بــزرگ

و

میدیومــاه

اشــو

بــا سیاوشــان ســه دســتور اشــو پاســخ شــنو

صد در نثر اســت در حدود  864یزدگردی ( 1495میالدی) توســط ایران
شــاه پســر «ملک شاه» به نظم درآمده اســت .ایران شاه شاعری است که

بــا صــاح یکدیگــر از گفتــن چیــزی کــه بــود

به کرمان میرود و در آنجا به خواهش دســتور شــهریار پســر دستور اردشیر

از کتــاب پارســی بیــرون نوشــتن بــه هــر ســود

پسر بهرام این اثر را به نظم میکشد:

دابار این ابیات را با این بیت از صد در نظم مقایسه میکند:

بــه مــن گفــت صــد در بــه نظــم آر تــو

بــزرگان

کــه نامــت بمانــد بــه گیتــی از او

مریــن صــد درش را بــرون کردهانــد

چــو گفــت ایــن ســخن جملــه دســتور دیــن
پذیرفتــم

و

شــاد

گشــتم

زوســتا

و

پازنــد

و

زنــد

و چون در این ابیات اشاره به صد در شده ،اما دربارۀ نظم ،نثر ،بندهش

ازیــن

29

ب) صــد در بحــر طویل هم توســط «رســتم اســفندیار» و «بهزاد رســتم» در
تاریــخ  973یزدگــردی ( 1604میالدی) به نگارش درآمدهاند که از لحاظ

زبانــی و محتوایــی از درجۀ اهمیت کمتری نســبت به دیگر متون صد در
30
برخوردار است و در بحر رمل مثمن محذوف به نظم درآمده است.

ج) صد در نثر

و بحر طویل بودن آن اشارهای نشده و از آنجا که کهنترین صد در ،صد
یشــناختند،
در نثــر اســت و همچنیــن پیشتر ایــن متن را به «صد در» م 
ِ
مترجمان
و
ـندگان
ـ
س
نوی
از
را
ـتور
ـ
س
د
ـه
ـ
س
این
و
کند
ی
م
آن
به
اســتناد
پس
ِ
نخستین صد در نثر میداند 31،اما از آنجا که در هیچ یک از نسخههای
بهدست آمده ،اشارهای به این سه مؤلف نشده ،پس جای شک و تردید
وجود دارد.

دربــارۀ ســال کتابــت صد در نثــر و نویســندۀ آن نشــانههای دقیقی وجود

تاوادیا با استناد به دستنویس شمارۀ  610در «انجمن خاورشناسی کاما»

نــدارد .تاریخ نگارش این اثر را بــه قبل از  864یزدگردی ،تاریخ تصنیف

کــه در آن ضمیم ـهای از ســوی «اردشــیر بهــرام بــن اردشــیر» بــه تار یــخ روز

صد در نظم ،بازمیگردانند و چون نشانههایی از تاریخ نگارش این متن

اورمزد ،ماه شوال سال  1178آمده ،این طور بیان میکند:

در دســت نیســت ،ناگزیر اســتناد به تاریخ نگارش صد در نظم میکنند
نظم صد در نثر اســت ،پس باید
و بــا توجــه به اینکه صد در نظــم ،همان ِ

تاریخ کتابت صد در نثر را به پیش از  864یزدگردی ،یعنی کتابت صد
در نظم رساند.
نــام مؤلفــان صــد در نثــر در برخــی از دســتنویسها در مقدمــۀ کار آمــده

«اما بعد:
بــدان کــه این کتــاب دربارۀ شایســت و نشایســت اســت که دســتوران و
موبــدان بیــان کردهاند در زند و پازند از بهدین مزدیســنان و به نام صد در
دین
شــهرت یافته اســت؛ بدین منظور که دستیابی بدان ،برای
ِ
پیروان ِ
به آســان باشــد .در آن روزها خسروشاه پســر آذرباد ،موبدان موبد [آن را] از

اســت ،اما از آنجا که در برخی از دســتنویسها نیز نام مؤلفان نیامده ،آن

نــگارش پهلــوی به نگارش دبیــری برگردانــد و دیگر باره بهمن پســر پایدار

را الحاقــی پنداشــتهاند .در این بــاره بایــد گفت که متــون هندی چندان

موبدان موبد ایران شــاه پسـ ِـر
[آن را] بــه نــگارش دبیــری نوشــت؛ از کتاب
ِ
دین بــه که [آن را]
ایزدیــار پســر تشــتریار پســر آذرباد به منظور آنکــه پیروان ِ

اهمیتی به جزئیات تاریخی نمیدادند و نیز نســخههایی که نام مؤلفان
29. Tavadia, J. C. (1954), “Sad Dar Versions and their Authors”,34;Dhabar (b), Ibid,

میخوانند  ...برای روانهای ایشان ،خواستار بخشایش شوند».

149; Modi, The Religious Ceremonies and Customs of the Parsees21-22.,
30. Ibid
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تاوادیــا نخســت بــه اصل پهلــوی این متن اشــاره میکند و ایــن نظر را که

یزدگردی اســت .این نسخه همان  T.30متعلق به کتابخانۀ مهرجی رانا
ً
در نوساری است که پیشتر اشاره شد و ظاهرا رونوشتهای بسیاری در

«صد در» در پهلوی وجود داشته ،به دلیل کمبود شواهد تأیید نمیکند،

هند از روی آن نوشته شده است.

اصــل این کتاب از روی پهلوی بوده میپذیرد ،اما اینکه کتابی با عنوان
اما آن را رد نیز نمیکند و معتقد است که یک مؤلف معتبر آن را از پهلوی
به فارسی زرتشتی برگردانده است.

35

 .3روایات
روایات به پاسخهایی گفته میشود که زرتشتیان ایران به سؤاالت فقهی

او در ادامه به نخســتین مؤلف ،یعنی «خسروشــاه پســر آذرباد» میپردازد

و حقوقــی پارســیان هنــد در قرن  9تــا 12م دادهاند .به بیــان دیگر فتاوایی

و چــون از وی اشــاراتی در دیگــر متــون و نســخهها به دســت نیــاورده ،در

است که زرتشتیان ایران در باب مسائل دینی زرتشتیان بیان کردهاند.

این باره ســکوت میکند و متن کنونی را از اثر «خســرو شــاه [پسر] آذرباد»
نمیداند.

نحوه صدور این پرســش و پاس ـخها بدین صورت بوده که پارســیان هند
بر اساس نیاز و ضرورت ،مسائل و مشکالت دینی خود را مطرح و توسط

تاودایا ســپس به «بهمن پایدار» اشــاره میکند و او را کســی میداند که از

قاصــدان بــرای دســتوران ایران میفرســتادند و آنها نیز توســط پیامآورانی

روی کتاب «ایران شــاه [پســر] ایزدیار» به فارسی نوشته است ،اما گفتنی

پاسخ آنها را بازمیگرداندند .زبان این پاسخها اغلب خشک و متناسب

اســت او را فقــط یک رونویسگر نمیداند ،بلکــه او را یکی دیگر از مؤلفان

بــا موضوع مطروحه فقهی بود که سرشــار از مفاهیــم و اصطالحات دینی
ً
زرتشــتی اســت .ایــن روایــات را معمــوال بــا نــام پیــامآور آن نامگــذاری

ایــن متــن میداند که مطالبــی به آن افزوده اســت .او «پایــدار» را این طور
ً
توجیــه میکنــد کــه این نام تقریبا «پــادار» و عربی آن «فادار» اســت و او را

«پادار» یکی از پژوهشــگران ناحیۀ اصفهان میداند که در روایات داراب
32
هرمزدیار از وی نام برده شده است.
د) صــد در بندهش :یکی دیگــر از صد درهای که مربوط به روایات قدیم

فارســی زرتشتی است ،صد در بندهش است که ساختاری بین صد در
نثر و نظم و صد در بحر طویل دارد.
دربارۀ نام این کتاب نظرات متفاوتی وجود دارد .اســم این کتاب همان

طــوری کــه در خود متن آمده و پیش از آنکه بندهش بگذارند ،شایســت
ناشایست بوده است که بعدها به دلیل شباهت آن با بندهش پهلوی و
نیــز اینکــه کتاب با توصیف آفرینش در جهــان آغاز و پایان کتاب بحث
معادشناســی و کیهانشناسی زرتشــتی است ،نام آن را صد در بندهش
33
گذاشتهاند.

میکردنــد و آغــاز آن را بــه ســال 882ق1477/م بــرای نریمان هوشــنگ
میدانند .پیش از این رابطه پارســیان هند از حضور همکیشــان خود در
ایــران بیاطــاع بودنــد ،اما از این تار یــخ به بعد ارتباطات آنهــا با یکدیگر
در قالب مســائل دینی ،اقتصادی ،مالی و فرهنگی آغاز شد و همواره در
مســائل مختلــف بــه یکدیگر کمک میکردند .این دســته متــون عالوه بر
ارزش فقهی و دینی ،شــامل فتواهای دینی زرتشــتی اســت که مشکالت
و مسائل تاریخی جامعه هندو ایرانی آن دوران را به نمایش میگذارد.

 .3-1روایت نریمان هوشنگ
روایاتی اســت که یکی از پارســیان هند به نام نریمان هوشــنگ در ســال
 847یزدگــردی1478 /م بــا خــود از ایران بــه هند آورد .او ابتــدا به دلیل
آنکــه زبــان و خــط فارســی نمیدانســت و نمیتوانســت با زرتشــتیان یزد
ارتباط برقرار کند ،به مدت یکســال در شــهر یزد پیش ـهٔ تجارت در پیش
گرفــت و بعــد از برقــراری ارتبــاط و جلــب رضایــت و اعتماد همکیشــان

وست نام این کتاب را صد در بند هوش ) (Sad dar band i hushمیداند

ایرانی خود تالش کرد تا بســیاری از حقایق و مشــکالت و مســائل فقهی

و اســتناد بــه نامــهای میکنــد کــه نخســتین بــار زرتشــتیان ایران بــه هند

و حقوقی پارســیان هند را از زرتشــتیان بپرســد و پاسخی روشن و درست

فرســتادند و در آنجــا از «صــد در بندهــوش» نــام برده شــده اســت ،اما به

درباره آنها پیدا کند .او همچنین متنهای دینی پهلوی و اوستایی را که

دلیل اینکه در دستنویسهای موجود این نوع قرائت به دست نیامده،

در هند نبود به آنجا فرستاد و مقدمات آموزش این دو زبان و خط را برای
موبــدان هنــدی در ایران مهیا ســاخت .ایــن روایت از آنجا که نخســتین

پس نمیتوان آن را «صد در بندهوش» داشت.

34

نام نویســندۀ این کتاب مشــخص نیســت ،اما زمان آن را میتوان گفت

کــه پیــش از  896یزدگــردی اســت؛ چــون کهنتریــن نســخه از صــد در
بندهــش در روایــات کامدیــن کامبایتی فرســتاده شــده از ایــران در 896
32. Tavadia, Ibid,35.

وســیله آشــنایی جامعــه پارســیان هنــد و زرتشــتیان ایــران اســت دارای
اهمیــت اســت .روایــات او داری ســه بخــش و دارای مســائل مختلــف
فقهــی و زبانــی و اعتقادی زرتشــتیان اســت .همچنین روایتــی دیگر را به
او برای سال  855یزدگردی نسبت میدهند که نام مورخ ذکر نشده ،اما
شباهت بسیاری از لحاظ مفاهیم با او دارد.36

سید سعید+رضا منتظری« ،صد در نثر و صد در بندهش و معرفی نسخههای آن» ،ص.243
33. Dhabar, Ibid,III.
34.West, Sacred Books of the East,IIIII.

34

;35. Blochet, Ibid, 97; Bartholomae, Ibid, 45

منتظری ،همان ،ص .250-249
36. Vitalone, “The Persian Revayats, a Bibliographic Reconnaissance”, 7; Hodivala,
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 .3-2روایت فرخ بخش نوروز فریبرز و دیگران

 .4-1-1زندگی زرتشت پیغامبر

ایــن روایــت در واقــع پاســخ نامههایی اســت که دســتوران ایران در ســال

ایــن ســروده از آثار کاوس کی پور کیخســرو اســت در بحــر متقارب که به

 880یزدگــردی توســط ســه تاجــر زرتشــتی به نامهــای فرخ بخش نــوروز و

زرتشــتنامه یا مولود زرتشــت معروف اســت و پیشتر بر آن بودند که این

ســعد مرزبان شــاه و نوشــیروان مهربان برای پارسیان هند میبرند .در این

اثر را بهرام پژدو ســروده ،اما از 1960م به بعد روشــن شــد که کاوس کی پور

روایت مســائلی از قبیل پایان جهان ،توصیف و شرح نسکهای اوستا و

کیخسرو سراینده اصلی این اثر است.

هنرهای پانزدهگانه دســتوران و شــرایط هیربدان و وظایف موبدان و شرح
جمالت اوستا و آموزش مفاهیم اعتقادی زرتشتیان اشاره شده است.37

40

زراتشتنامه که کهنترین مجموعه حماسی دینی زرتشتی است ،بیشتر
از روی گزیدههای زادســپرم و دینکرد هفتم به زبان روان و ســاده ســروده

 .3- 3روایت شاپور آسا

شــده و شــامل احواالت زرتشــت ،نحوه زایش ،معجــزات دوران کودکی،

آورنده این روایت شخصی به نام کاما آسا یا کاما بهره در  896یزدگردی

رفتارهــا ،معجــزات و طریقــه گســترش دینــش و مســائل معادشناســی

است و بلندترین روایت موجود در آثار فارسی زرتشتی است .این روایت

زرتشتی است.

از دو بخــش تشــکیل شــده که بخش نخســت بــه پازند و بخــش دیگر به
فارســی زرتشــتی اســت .در این روایت از مســائل مختلف دین زرتشــتی
از باورهــا ،عقاید ،مســائل فقهی و حقوقی ،دعاهــا ،اوراد و اذکار گرفته تا
داســتانها و اســاطیر ایران باســتان که از آنها ذکری به میان آمده اســت.
همچنین مجموعههایی چون صد در بندهش ،مارنامه ،جاماسبنامه،
صد در نظم در مجموعه این روایت جای داشــته و به وســیله آنها به هند
منتقل شده است.38
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 .4-1-2کتاب چنگرنگهاچه
یکی از آثار زرتشــت بهرام پژدو اســت که دارای  345بیت مقدمه و 279
بیت در بدنه اصلی داســتان اســت .این داستان درباره مناظرهای است
کــه میــان چنگرنگهاچــه شــخصی برهمنی بســیار دانشــمند با زرتشــت
اســت .چنگرنگهاچــه فــردی بــوده کــه در زمــان زرتشــت در هنــد پیروان
بســیاری داشــته و زمانی که خبر ظهور زرتشــت را به او میدهند ،بســیار
عصبانی شده و برای مباحثه و مناظره و رد دین زرتشت تقاضای مناظره

از جمله روایات دیگر باید به موارد زیر اشاره کرد:

علنــی بــا زرتشــت را میکنــد .او مــدت دو ســال را صــرف تهیه ســؤاالتی

روایــت جاســا ( 885ی)؛ روایــت اســفندیار ســهراب؛ روایــت اســفندیار

از زرتشــت میکنــد و در روز مناظــره پیــش از آغاز آن ،زرتشــت نســکی از

یزدیــار و رســتم کمبایتــی ( 904ی)؛ روایــت کامدیــن شــاپور ( 928ی)؛

اوســتا را میخواند که تمام پاس ـخهای او در آن بوده است و بدین ترتیب

روایت کاوس کامدین ( 939ی)؛ روایت فریدون مرزبان ( 949ی)؛ روایت

چنگرنگهاچه به دین زرتشــت میگرود و جز پیروان او میشود .در تفسیر

دســتور بهــروچ ( 949ی)؛ روایت دســتور کامدین پــدم بهروچ ( 967ی)؛

ایــن داســتان گفتهاند که در واقع این داســتان پاســخی اســت بــه انتقاد

روایــت کاوس ماهیــار ( 970ی)؛ روایت بهمن اســفندیار ( 996ی)؛ نامه

داســتانی کــه در اواخر دوره ساســانی مبنی بر اینکه دین زرتشــت بیشــتر

به دستور کامدین پدم 1005ی)؛ نامه اسفندیار رستم کرمانی به بهدینان

منحصر به منطقه و ناحیهای است و گستره جهانی ندارد.

ســورت ،بهروچ و نوســاری (1005ی)؛ نامه برزو کامدین (1022/1019ی)؛
روایت جاماســب آســا (1090ی)؛ نامه به دســتور داراب ســهراب ( 1113و
1138ی)؛ روایت ایثوتر (1142ی).39
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 .4-1-3قصه سنجان
داســتان منظومی از مهاجرت زرتشــتیان است که توســط بهمن پسر کی
قباد در ســال  965در  431بیت در بحر هزج مســدس محذوف ســروده و

 .4تاریخ و ادبیات
 .4-1تاریخ

زرتشتیان به هند و وقایعی که این مهاجران در هنگام ورود به هند انجام

تاریخ گذشته ایران و تمسک جستن به شکوهمندی آن ،همواره یکی از

دادهاند و با چه مشکالتی و حمالتی مواجه شدند اشاره میکند.

در آن شــرح حوادث و مشــکالت و سختیها و نحوه مهاجرت عدهای از

مباحثی بوده که زرتشتیان در رساالت و کتب خود بسیار به آن پرداخته
و همــواره در بیشــتر مواقع گریزی بــه آن زدهاند .این ذکر تاریخی هم راجع
به تاریخ اساطیری و روایی ایران بوده و هم به تاریخ واقعی ایران پرداخته
است که هر یک از آنها به دلیل در بر داشتن یافتههایی درباره این دوران
ارزشمند هستند و باید بررسی شوند.
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 .4-1-4داستان مرغوزن نوشیروان عادل یا دخمه انوشیروان
ایــن اثــری اســت به نثــر که در آن شــرح داســتان مأمون اســت که وصف
 .40رحیم عفیفی ،ارداویراف نامه منظوم ،ص .20 - 9
;41. Blochet, Ibid, 106

آموزگار ،زبان ،فرهنگ و اسطوره ،ص .177
;42. Dhabar(b), Ibid,61; Katrak; Ibid,34-57

Studies in parsi History, 238-288;katrak, Ibid, 121-122.

آموزگار ،زبان ،فرهنگ و اسطوره ،ص . 103-102

37. Hodivala, Ibid,288; Vitalone, Ibid, 8; Katrak,Ibid, 122.

43. Williams, The Zoroastrian Myth of migration from Iran and Settlement in the Indian

38. Vitalone, Ibid,10; Katrak, Ibid,12,24,73; Dhabar(a), Ibid, 71,86.

Diaspora, text, translation and analysis 16 Century Qess- ye-sanjan, the story of San-

39. Vitalone, Ibid,10-20.

jan, 20-40;Katrak, Ibid, 191; Blochet, Ibid, 80, 85, 106.
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شــکوه و جــال کاخهــای ساســانیان را شــنیده بــود و بــر آن بود کــه آنجا

مقاله
 .4-2ادبیات

را ویــران ســازد .او بــرای رســیدن بــه این هــدف تالش بســیاری کــرد ،اما

شــاید بتوان بیشــتر آثار فارسی زرتشــتی را در قالب ادبیات جای داد ،اما

نتوانست تا سرانجام سراغ قبر انوشیروان را گرفت و پیرمردی آنها را بر مزار

اگــر بخواهیــم کمــی ریزبینانهتــر برخورد کنیــم ،باید گفت کــه گفتههای

انوشــیروان رهبری میکند و مأمون انوشیروان را میبیند که با ابهتی تمام

زرتشتیان در قالب شعر ،داستان و حکایت بیشتر خود را نشان میدهد.

نشســته و درحالــی کــه جامههای فاخر پوشــیده و بــر روی لوحهای آمدن

ســرودههای آنهــا بیشــتر دارای محتوای دینــی و اخالقی و مســائل آیینی

خلیفه را پیشبینی کرده بود و این عاملی شد تا مأمون به او احترام کند

آنهــا اســت و کمتــر به امور ظر یــف و گونههای ادبــی پرداختهاند و هدف

و از این عمل سر باز زند.

44

از ســرودن اینگونه آثار بیشتر مفاهیم و نگهداری آنها مال ک بوده تا خلق

 .4-1-5داســتان نوشــیروان عــادل و گفتار فرخ نامه که یونان دســتور
به نوشیروان نوشت
رســالهای اســت به نثر که در ابتدا به ســلطنت قباد پرداخته و چگونگی
ظلمهای او و خلع او از ســلطنت و جانشــینی برادرش بالش و بازگشــت
او به قدرت و جانشــینی خســرو انوشــیروان را مطرح میکند و در ادامه به
ی دانشمند و رانده شــده از دربار قباد به نام
شــرح روابط خســرو با حکیم 
یونــان میپــردازد و در ادامــه بــه شــرح نامههای حکیمانهای کــه بین او و
خســرو رد و بدل شــده اشــاره میکند و در آن شــرح داده شــده که چگونه

نوعــی اثــر ادبــی .با این تفاســیر شــاید بتــوان ســرودها و آثاری کــه متعلق
بــه ادبیــات فارســی زرتشــتی اســت بیشــتر نزدیــک به ســبک بازگشــت و
خصوصیــات سبکشناســانه و ادبــی آن دانســت تــا دیگــر ســبکهای
ادبی .از شاعران زرتشتی که دست به خلق آثاری به فارسی زدند باید به
بهرام پژدو و پســرش زرتشــت ،ایران شاه بن ملک شــاه ،دستور نوشیروان
مرزبــان ،ســیاوخش منوچهــر ،رســتم اســفندیار ،بهــزاد رســتمی ،دســتور
بهمن کیقباد ،دستور داراب پالن ،دستور برزو قوام الدین ،دستور داراب
هرمزدیار ،مالفیروز و دیگران اشاره کرد.

48

یونــان بــا بیتوجهی روبرو شــده و در آتشــکدهای خود را پنهان ســاخته تا

آنچــه کــه از لحــاظ ادبــی بــرای قالــب شــعر بیان شــد ،بــرای داســتانها

45

و حکایــات نیــز صــادق اســت .بــرای آنهــا از جهــت آنکــه بیشــتر در بــارهٔ

اختالفات او با خسرو برطرف شود و دیدگاهش نسبت به او تغییر کند.

یتــوان از
شــخصیتهای دینــی و تاریخــی و وقایــع آن شــکل گرفتــه ،نم 

 .4-1-6جاماسبنامه
از جمله آثار فارسی زرتشتی است که با اصل پهلوی و پازند جاماسبنامه
تفــاوت دارد و در آن بــه مســائلی چــون تأثیــرات اقران فلکی و ســماوی بر
نظام آفرینش میپردازد و در ادامه نیز به شــرح چگونگی پیدایش زرتشت
و به قدرت رســیدن پادشــاهان بزرگ و رسوالن و شــخصیتهای مهم در
تاریخ میپردازد .پیامآوران و شخصیتهای بزرگی چون موسی ،عیسی،
محمد ،اسکندر ،مزدک ،ابومسلم ،یعقوب لیث ،سلطان محمود و دیگر
سلسلههای تاریخی طارهیان و غزنویان میپردازد.46

لحاظ ادبی جایگاهی را در نظر گرفت ،اما از لحاظ دینی و آیینی و شرح
گفتــار حکیمانــه موبدان و وقایع دســتوران جای تأمل و بررســی را دارد .از
ایــن دســت میتــوان بــه حکایت در شــک و یقیــن ،گفتار انــدر حکایت
خــادم با پادشــاه ،حکایت درویش و نــان پاره ،حکایــت جوانی و پیری،
حماسه بانو گشسبنامه و غیره اشاره کرد.

49

 .5رسائل اخالقی
دیــن زرتشــتی یکــی از اخالقیتریــن ادیــان جهــان بــه حســاب میآیــد و

همچنیــن آثــار دیگری دربــاره تاریخ اســاطیری ایــران از قبیــل کیومرث،
طهمــورث ،جمشــید ،افراســیاب بــن پشــنگ ،گشتاســب و لهراســب و
تاریخ واقعی ایران از قبیل زرتشتنامه نوشیروان جاماسب ،معنی آفرین
زرتشــت ،احوال صبر و شــکیب آذرباد ،داســتان عدالت شاه نوشیروان،
داســتان مزدک و شــاه نوشــیروان عــادل ،اندر خروج مــزدک ،دادار بن داد
دخــت ،حکایــت شــاهزاده ایرانزمین با عمر خطــاب ،نامه مهدی فروخ
شخسان ،عهدنامه علی (ع) به بهرام شاد و غیره آمده است.

47

مؤیــد ایــن موضوع آثار بســیار زیادی اســت کــه در قالب متــون اندرزی و
اخالقی از ایران باســتان به جای مانده و بعد از اســام نیز بسیاری از آنها
را زرتشــتیان برای پیروان خود و حتی برای دیگر اقوام و ادیان مجاورشــان
ً
مخصوصــا مســلمانان ترجمــه و به فارســی روان برگرداندند و بســیاری از
آنها در متون اسالمی بازتاب یافتهاند؛ از جمله در آثار جاویدان خرد ابن
مســکویه رازی و نصیحــة الملــوک غزالــی .از جملــه آثاری که به فارســی
است و در قالب متون اندرزی قرار میگیرند عبارتاند از:

 .5-1ظفرنامه

 .44آموزگار ،زبان ،فرهنگ و اسطوره ،ص .119
;45. Modi, Ibid, 29; Dhabar (b), Ibid, 176

آموزگار ،زبان ،فرهنگ و اسطوره ،ص .119
.78,81 ,Dhabar (a), Ibid ;101 ,Blochet, Ibid ;12,99,161 ,Katrak, Ibid .4646
47. Sarafraz, Kh. B. Sh. (1935), Descriptive Catalogue of the Arabic Persian and
Urdu Manuscripts in the Library of the University of Bombay,337-338; Blochet,

اثــری اســت که اصل آن بــرای بزرگمهر حکیــم بوده که بوعلی ســینا آن را
ترجمه کرده اســت .این اثر شــامل پرسش و پاسخهای اندرزی است که
 .48فردریک رزنبرگ ،مقدمه زراتشــت نامه ،ص  20و آموزگار ،زبان ،فرهنگ و اســطوره ،ص -107
.109
;49. Bartholomae, Ibid, 170-180; Dhabar (a), Ibid, 64

;Ibid,71,77;Dhabar (a), Ibid, 83; Dhabar(b), Ibid, 64-65

سیدمهدی غروی ،فهرست نسخههای خطی فارسی بمبئی ـ کتابخانه مؤسسه کاما ،ص .67

36

روایات داراب هرمزدیار ،جلد ،2ص .417 ، 328 ،311-305
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