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دستنویسمتنهایپیشازاسالمازاینجهتارزشمندندکه

حاویاطالعاتیغنیمربوطبهدورانپیشاززماننگارششان

هستند.میراثمکتوبایرانیانازمنظرزمانمیتواندبهدودورۀ

پیشازاسالموپسازاسالمتقسیمشود.اینتقسیمبندیاز

متفاوتاست.
ً
آنجهتاستکهخطوطایندودورهکامال

اگرچهازلحاظنسخهشناسیبینایندودورهشباهتهای

زیادیهست،امافرهنگنگارش،بهدلیلتفاوتدرخطو

زبان،تفاوتقابلمالحظهاییافتهاست.آنچهازدورۀپیشاز

اسالمبهصورتمکتوببهمارسیدهحاصلزحماتمردمانی

استکهدراینتاریخپرفرازونشیبکمرهمتبستهاندو

آنچهراکهازجنگهاومصائبجانسالمبهدربرده،بارها

رونویسیکردهاندتابهشکلامروزیبهدستمارسیدهاست.

هرچندازبرخیازکتابهایدورۀساسانیتنهانامیدر

نوشتههایدورۀاسالمیبهجایماندهاستوبرخینیزبه

زبانهایفارسیویاعربیترجمهشدهواصلپهلویآنهااز

میانرفته،بااینحالدستنویسهایپهلویواوستاییبهجا

ماندهازتنوعخاصیبرخوردارندوتنهانقطۀاتصالمابادوران

تاریکابتداییقبایلیاستکهسندملموسیازآنانبهجای

نماندهاست.

پراكندگی نسخ خطی پهلوی-اوستایی

تعدادزیادیازدستنویسهایپهلویواوستاییدرکتابخانههای

هندوستاننگهداریمیشوند.بیشتردستنویسهایموجوددر

هندوستاندرگذشتهمتعلقبهکتابخانههایشخصیبودهاند؛

مانندمجموعۀبهرامگوروتهمورثانكلساریاوهمچنین

مجموعۀشخصیدستوردكترجاماسپجیم.جاماسپآسا

کاما شرقی مؤسسۀ مثل مؤسساتی به رفتهرفته که

)CamaOrientalInstitute(دربمبئییاکتابخانۀنخستدستور

مهرجیرانادرنوساریراهیافتهاندوبسیارینیزدرنقاطدیگر

UniversityLibraryof(جهانچونكتابخانۀدانشگاهكپنهاک

Kgl. Hof- und( مونیخ دولتی کتابخانۀ ،)Copenhagen

IndiaOffice( لندن در دیوانهند Staatsbibliothek(،کتابخانۀ

RecordsinBritishLibrary(،کتابخانۀملیفرانسهدرپاریس

)NationalLibraryofFrance(،کتابخانۀفرهنگستانعلومروسیه

درپترزبورگ)RussianAcademyofScience(،کتابخانۀدولتی

روسیهدرپترزبورگ)NationalLibraryofRussia(نگهداری

دارای دانمارک دانشگاهی کتابخانۀ میان این از میشوند.

کهنترینومعتبرترینمنابعپهلویواوستاییاست)آسموسن،

۱25:۱389(کهتوسطراسکووسترگاردگردآوریشدهاست

)همان:۱24(.

كهذكرآنهارفت امابهجزكتابخانههایخارجازایرانـ

ـتحقیقاتنگارندهنشانمیدهدكهدركتابخانۀملیایران،

اسناد مركز و كتابخانه اسالمی، شورای مجلس کتابخانۀ

دانشگاهتهران،كتابخانۀبنیاددائرةالمعارفاسالمی،كتابخانۀ

آیتاللهگلپایگانی،كتابخانۀآیتاللهمرعشینجفیوبرخی

كتابخانههایشخصینیزتعدادقابلتوجهیازدستنویسهای

پهلویواوستایییافتمیشودكهتاكنونفهرستنشدهاند.

فهرست نویسی دستنویس های پهلوی و اوستایی

متأسفانهبراینسخههایخطیپهلویـاوستاییتاكنوندر

ایرانفهرستنویسیصورتنگرفتهاست.تنهاچندفهرست

مربوطبهدستنویسهایایرانیدورۀمیانهدركشورهایدیگر

دنیاتهیهشدهاستكهعبارتنداز:فهرستدستنوشتههای

اوستاییوپهلویكتابخانۀدانشگاههافنیندركپنهاگكه

توسط»كایبار«درسالهای1944-1937تهیهشدهاست

)مشكیننژادوگروهمؤلفانومترجمان،54:1382(،فهرستتوصیفی

فارسی( و پارسی پهلوی، )زند، زرتشتی نسخههایخطی

كتابخانۀملیپاریسكهتوسطگابریلژوزفادگاربلوشهدر

سال1900منتشرشده)همان:362(،فهرستدستنویسهای
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مانویدرمجموعۀتورفانآلمانكهبهوسیلۀمریبویسدرسال

1960چاپشده)همان:480(،فهرستتوصیفیدستنویسهای

اوستاوپهلویكتابخانۀمالفیروزاز»ب.ندابار«کهدرسال

دستنویسهای فهرست رسیده، چاپ به بمبئی در 1917

كتابخانۀمهرجیرانادرنوساریازویدرسال1923گردآوری

این اوستایی و پهلوی دستنویسهای آنشرح در كه شده

كتابخانهنیزآمده)نوابی،2535:پیشگفتارج12(ونیزشرح

دستنویسهایپهلویواوستاییکتابخانۀکاماتوسطدابارکه

درجلددومفهرستکتابهاودستنویسهایمؤسسۀشرقیکاما1 

آمدهاست.

باتوجهبهشمارروزافزوندانشجویانومحققاندرزمینۀ

زبانهایباستانیایرانوبهمنظورحفظاینآثارنیازبهداشتن

فهرستیکاملازدستنویسهایاوستاییوپهلویضروریبه

نظرمیرسد.همیندالیلنگارندهرابرآنداشتکهموضوع

تحقیقپایاننامۀکارشناسیارشدخودراتهیۀفهرستموضوعی

ازدستنویسهایپهلویواوستاییقراردهدکهنتیجهآنتهیۀ

فهرستیازچاپعکسیمجموعۀدستنویسهایپهلویو

پژوهشهایایرانی2چاپانتشاراتمؤسسۀآسیاییدانشگاه

شیرازبودکهدرپایاننامهایبااینموضوعدرسال1388در

مشخصات شامل پژوهش این شد. دفاع شیراز دانشگاه

نسخهشناختی،معرفیرسالهوآغازوانجامآنهمراهباآوانویسی

وترجمهبود.

بهنظرمیرسد،باتوجهبهاهمیتروزافزوندستنویسهای

سنتی روشهای با پژوهشگران آگاهی لزوم و خطی

فهرستنویسی،امروزهبهتدوینروشیجدیدنیازاستکه

استفادهازفهرسترابرایهمۀاقشارجامعۀپژوهشیآسانتر

مشخصات برای میتوان هدف این به رسیدن برای کند.

نسخهشناسیجداولیتدوینکردوهریکازمشخصاترادر

یکردیفآنقرارداد.نمونۀاینجداولدرکتابفهرست

توصیفیگنجینۀدستنویسهایپهلویوپژوهشهایایرانی

تدوینشدهاست.شیوۀتهیهواستفادهازجداولبهاینترتیب

است:نخستینردیفجدولبهنامکاتباختصاصدارد.در

 1   Classified Catalogue of printed Books and Manuscripts of  the K.R.
 Cama Oriental Institute, II, Bombay, 1923)
2مجموعۀدستنویسهایپهلویوپژوهشهایایرانیشاملچاپعکسی51

دستنویسمختلفپهلویواوستاییاستکهدر57مجلدچاپشدهاست.

مجموعههاییکهرساالتمختلفکاتبهایمتفاوتیدارندنام

همۀکاتبهاباذکرشمارۀرسالهعنوانشدهاند.ردیفدوم

جدولبهتاریخکتابتاختصاصدارد.درمجموعههاییکه

رساالتمختلفتاریخهایمتفاوتیدارندهمۀتاریخهاباذکر

شمارۀرسالهنقلشدهاند.ردیفسومبهمحلکتابتاختصاص

واژۀ از نباشد مشخص دقیق محل که درصورتی و دارد

نامشخصاستفادهشدهاست.درردیفچهارمپیشینۀکتابت

آمدهاستواطالعاتیرادربابنامکاتبوتاریخکتابت

دستنویسیکهدستنویسکنونیازآنرونویسیشدهاست،به

دستمیدهد.ردیفپنجمبهانواعخطوطموجوددردستنویس

اختصاصداردکهدربارۀدستنویسهایپهلویواوستاییاین

پهلوی، اوستایی، چون مختلفی خطوط میتواند موضوع

ریباشد.ردیفششمبهترجمۀمتنازپهلوی
َ
گجراتیودَِوناگ

واوستاییبهسایرزبانهامثلفارسیوگجراتیاختصاص

دارد.درردیفهفتمتعدادبرگوصفحهوسطرعنوانشده

استکهبهترتیبباعالئماختصاری»گ«،»ص«و»س«

عنوانشدهاست.افزونبراینازحرف»ر«برایرویبرگو

ازحرف»پ«برایپشتبرگاستفادهشدهاست.درردیف

هشتماندازۀبرگدستنویسدرمقیاسسانتیمترعنوانشده

است.ردیفنهمودهمبهنوعکاغذوجلداختصاصدارد.

ردیفیازدهمبهحاشیهنویسیاختصاصداردودرآننوعخط

حاشیهنویسینیزذکرشدهاست.درردیفدوازدهمرکابهو

شمارهگذاریودرردیفسیزدهمآرایههاذکرشدهاست.

ردیفچهاردهموپانزدهمبهنشانومهراختصاصداردودر

مربوطبهکتابخانههاهستند،ذکر
ً
آنهاموضوعمهرها،کهمعموال

شدهاند.ردیفشانزدهمبهیادگارنامهاختصاصداردوازآنجا

کهدربسیاریموارد،یادداشتحاویمشخصاتکتابتو

پیشینۀدستنویسدرانتهایدستنویسقرارنگرفته،بهجای

اصطالحپایاننویسیاانجامه،واژۀ»یادگارنامه«بهکاررفته

است.چنانچهدستنویسیدارایدویاچندیادگارنامهباشد

شمارۀصفحاتمربوطبههرکدامازآنهابهتفکیکعنوان

میشود.درردیفهفدهمکهبهمالکیتاثراختصاصدارد،

عالوهبرکتابخانهایکهدستنویسبهآنتعلقدارد،مطالب

مربوطبهاهداکننده،اهداشونده،خریداریکنندهومشابهآن

نیزآمدهاست.درردیفهجدهممحلنگهداریاثرعنوانشده

جستار

ی
ای
ست

 او
ی و

لو
په
ی 

ها
س 

وی
ستن

ی د
س

وی
ت ن

رس
فه

ر 
د د

دی
 ج

ی
ش

رو

ن
مبی

کا
نا
می



64

دورۀ دوم، سال نهم

 شامرۀ اول و دوم

فروردین - تیر  1394

استکهمیتواندبامالکیتاثریکسانویامتفاوتباشد.در

ردیفنوزدهمهرگونهیادداشتاضافه،متعلقبهکاتبویا

افراددیگر،باذکرمشخصاتومحتویاتآندرجشدهاست.

آخرینردیفجدولتوضیحاتاستوهرگونهاطالعاتیکه

بهمطالبذکرشدهمربوطنبوده،دراینردیفگنجاندهشده

ازچندرسالۀ دستنویسمجموعهای که درصورتی است.

مختلفباشد،نامرسالههاپیشازجدولعنوانشدهاست.

دربارۀمجموعهها،عالوهبرجدولکلیدستنویس،برایهر

اطالعات که است شده تدوین جداگانه جدولی رساله

اختصاصیرسالهرابهطورمجزادراختیارپژوهشگرقرار

میدهد.عالوهبرجدولکلی،درمجموعهها،اطالعاتیچون

در تفکیک به یادگارنامه، و آرایهها حاشیهنویسی، ترجمه،

قسمتتوضیحاتجدولمربوطبههررسالهتکرارشدهاندو

بخشتوضیحاتازجدولاصلیحذفشدهاست.آغازو

انجامدستنویسدرانتهایجدولودرمجموعههادرانتهای

هریکازجدولهایرسالههابهتفکیکقرارگرفتهاست.این

آغازوانجامبهصورتاسکنشدهازنسخۀچاپیدرجدول

قرارگرفتهاست.

مزایا و معایب استفاده از جدول

دراینروش،چونیکردیفمتعلقبههریکازمشخصات

نسخهشناسیاست،اطالعاتبایدروشنودقیقبیانشود.به

همیندلیلالزماستتغییراتیدراصطالحاتقدیمیترداده

از استفاده جای به فهرست این در مثال، عنوان به شود.

اصطالحات»بیتا«و»بیجا«،ازواژۀ»نامشخص«استفاده

کمی فهرستنویس کار دلیل همین به شاید و است شده

دشوارترخواهدشد؛چوندرمواردیکهاطالعاتناقصیا

مبهماستبایدراهیبرایبیانمشخصوواضحموضوعپیدا

شود.ازسوییدیگربیانمفاهیمازپیچیدگیکمتریبرخوردار

استواینامراستفادهازآنرابرایمخاطبآسانترمیکند؛

ازاصطالحاتنسخهشناسی، ناآگاه بهطوریکهمخاطب

میتواندبهراحتیازآناستفادهکردهومواردموردنیازخودرا

استخراجنماید.

نمونه ای از جداول 

دراینقسمتبهعنواننمونهدوجدولآمدهاست.جدول

نخستمربوطبهدستنویست58استکهدرجلدنخست

مجموعهقرارگرفتهاست.ایندستنویسیکمتنواحدرا

شاملمیشودودرفهرستداراییکجدولاست)ماهیار

نوابی،2535:جلد۱(.جدولدوممربوطبهدستنویسشمارۀد7

شامل و مختلف متن چند از است مجموعهای که است

متنهایروایاتپهلوی،دادستاندینیک،نامکیهایمنوچهرو

گزیدههایزاتسپرمکهدرجلدسوممجموعهقراردارد)ماهیار

نوابی،2535:جلد3(.برایایندستنویس،یکجدولکلیکه

مشخصاتکلدستنویسرابیانمیکندوجداولکوچکتری

کهمشخصاتویژۀهرمتنرابهصورتجداگانهبیانمیکند،

درنظرگرفتهشدهاست.

جلد 1

نیرنگستان با زیرنویس فارسی

T58 /58دستنویس ت

دستوررستمجیدستورکیقبادمهرجیرانا نامکاتب

روزارد)ارششونگ(ماهسپندارمذسال1240

یزدگردی
تاریخکتابت

نامشخص محلکتابت

نامشخص پیشینۀکتابت

اوستایی،پهلوی،فارسی نوعخط

ترجمۀواژهبهواژۀفارسیدارد. ترجمه

146گ،292ص)2پ-292پ(،13س برگ،صفحه،سطر

24/6×38/7 اندازۀبرگ)سم(

اروپایی کاغذ

نامشخص جلد

بهفارسیوپهلویدارد حاشیهنویسی

دارد،ندارد رکابهشمارهگذاری

ندارد آرایهها

Charles & Thomas London 1868 نشان
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ندارد مهر

یادگارنامهبهفارسیدرصفحۀ292دارد. یادگارنامه

ایندستنویسبهدکترسرجیوانجیمدیاهدا

شدهاست.

مالکیتاثر

کتابخانۀنخستدستورمهرجیرانادرنوساری محلنگهداریاثر

ندارد یادداشتها

صفحۀنخستسفیدماندهومتنازصفحۀدوم

آغازشدهاست.

توضیحات

آغاز

..........

انجام

جلد 3

بخشهایی از روایات پهلوی، داتستان دینیک، نامکیهای 

منوچهر و گزیده های زاتسپرم

D7 /7دستنویس د

برپنجرساله:1-روایاتپهلویوداتستاندینیک مشتمل

دینیک داتستان و پهلوی 3-روایات  دینیک 2-داتستان

4-نامکیهایمنوچهر5-گزیدههایزاتسپرم

دستور سهرابجی دستور ایرججی هیربد

کاووسجیمهرجیرانا

نامکاتب

روزدیبهمهردادارماهمهرایزدسال1236یزدگردی تاریخکتابت

نامشخص محلکتابت

کاتبایندستنویسرابرایکتابخانۀمالفیروزو

از کاما رستمجی خورشیدجی خواهش به

دستنویسیکهنامکاتبوتاریخکتابتنداشتهو

متعلقبههیربدمنوچهردستورجاماسپجیواچا

بوده،رونویسیکردهاست.

پیشینۀکتابت

اوستایی،پهلوی،فارسی،انگلیسی نوعخط

ندارد ترجمه

228گ،456ص)1ر-456ر(،15س برگ،صفحه،سطر

21/4×33/8 اندازۀبرگ)سم(

اروپایینازک کاغذ

چرمیقهوهای جلد

بهانگلیسیوفارسیدارد حاشیهنویسی

دارد،درباالیصفحاتشمارهگذاریبهفارسی

دارد.

رکابه،شمارهگذاری

درچندرسالهنقشگلدارد. آرایهها

Smith&MeynierFiume نشان

کتابخانۀمالفیروز مهر

داردکه فارسیدرصفحۀ370 به یادگارنامهای

و میباشد دینیک داتستان رسالۀ به مربوط

یادگارنامۀاصلیبهفارسیدرصفحۀ455است.

یادگارنامه

متعلقبهکتابخانۀمالفیروز مالکیتاثر

مؤسسۀشرقیکامادربمبئی محلنگهداریاثر

ندارد یادداشتها

روایات پهلوی و داتستان دینیک

پهلوی،فارسی خط

51گ،102ص)1ر-102پ،تایادداشتانگلیسیکهدر

حاشیهنوشتهشدهاست.(

برگ،

صفحه

نقشگلدارد.

متنناقصاستودربند38فصل48ازکتابروایات

پهلویبهپایانمیرسد.

توضیحات

آغاز

انجام

داتستان دینیک

پهلوی،فارسی خط

135گ،268ص)102پ،پسازیادداشت

انگلیسیکهدرحاشیهنوشتهشدهاست-

370ر(

برگ،صفحه
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حاشیهنویسیبهانگلیسیوفارسیدارد.

آغازپرسشهاوپاسخهابارنگسرخنوشتهشده

است.

بهصفحۀ174بهغلطشمارۀ175دادهشدهاست

امامتنافتادگیندارد.

پرسش88بهغلط89شدهاست.

صفحۀ354ازسطر12تاصفحۀ355سطر11

سفیدماندهوچنانچهیادداشتحاشیهنشان

میدهددراینقسمتچهارونیمصفحه،نزدیک

بهسهپرسش،ازمتناصلیافتادهاست.متندر

صفحۀ355سطر12باپرسش90بند7آغازو

ادامهمییابد.

پایاننویسیبهفارسیدرصفحۀ370دارد.

متنناقصاستوبابند13ازپرسشدومآغاز

میشود.

توضیحات

آغاز



......

انجام

روایات پهلوی و داتستان دینیک

پهلوی،اوستایی خط

6گ،11ص)370ر-380ر( برگ،صفحه

متنناقصاستوفصلهای63و64و65

روایاتپهلویراشاملمیشود.

توضیحات



.....

آغاز

......
انجام

نامکیهای منوچهر

اوستایی،پهلوی،فارسی خط

37گ،73ص)380ر-452ر،تایادداشتفارسی( برگ،صفحه

متنناقصوجابهجاشدهاست.صفحاتناقصوجا

بهجاشدۀاینمتندرمقایسهبامتننامکیهایمنوچهر

ویراستۀداباربدینشرحمیباشد:صفحات380سطر6

تا449سطر12برابراستباصفحات1تا76سطر7متن

ویراستۀدابار،صفحات499سطر12تا451سطر4برابر

استباصفحات78سطر2تا80سطر2متنویراستۀ

داباروصفحات451سطر4تا452سطر10برابراستبا

صفحات76سطر7تا78سطر2ویراستۀدابار.

یادداشتیدرصفحۀ452نشانمیدهدکهازاینجادهبرگ

افتادگیدارد.

توضیحات

...... 
آغاز

انجام

گزیده های زاتسپرم

پهلوی،فارسی خط

3گ،5ص)ص452ر،پسازیادداشتفارسی-ص456ر( برگ،

صفحه

درپایاننقشدوگلدارد.

متنناقصاستوازجملۀدومبند53درفصل3تاجملۀ

اولبند64همانفصلراشاملمیشود.

توضیحات

آغاز

...... انجام

ویژگی های فهرست نویسی دستنویس های پهلوی و 

اوستایی

ازآنجاکهمتنهایپیشازاسالمبهخطوزبانپهلویو

اوستایینگارششدهاند،دردستنویسهایپهلویواوستایی

بهویژگیهاییبرمیخوریمکهدردستنویسهایفارسیدیده

نمیشوندوهنگامفهرستنویسیبایددرنظرگرفتهشوند.

گاهیکاتبترجمههاییبهخطوزبانفارسیویاگجراتیو

حتیسنسکریتبرمتناوستایییاپهلوینوشتهاستکهباید

درفهرستذکرگردد.افزونبرآن،درمواردیآوانویسیبه
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خطوطمختلفدردستنویسمشاهدهمیشود.پازند3بودن

مقولهایمهموخاصدستنویسهایپهلویواوستاییاست.

از دستنویسها این تعداد و پراکندگی گذشته اینها از

دستنویسهایفارسیوعربیبسیارکمتراستوبههمیندلیل

فهرستنویسقادراستهمۀدستنویسهایپهلویواوستایی

موجوددرایرانرادریکیادوجلدکتابفهرستکندکهالزم

به قابلیترادرمدنظرقراردادهو این استپژوهشگران

گردآوریهمۀنسخههایپهلویواوستاییموجوددرایراندر

یکفهرستواحداقدامنمایند.

نتیجه گیری

دستنویسهایپهلویواوستاییدرایرانودیگرنقاطجهان

3مبهمبودنخطپهلویباعثشدبهتدریجخوانشمتونپهلویدشوارگردد.

اینمتنهاراباخطاوستاییکهبهمراتبخواناتربودبازنویسیکردندکهبهپازند

شهرتیافت.

پراکندههستندوفهرستنویسیآنهاامریضروریاست.ازسوی

دیگر،دردنیایمدرنوباتوجهبهامکاناتمدرنتایپوچاپبهتر

استراهیجدیدبرایتهیۀفهرستاتخاذگرددکهمخاطببا

صرفزمانکمتریبهنتیجۀمطلوبخودهدایتگرددوبههمین

منظوربراینخستینبارفهرستیبهروشجدولیدرزمینۀ

دستنویسهایپهلویواوستاییتهیهشدهاست.

منابع
-آسموسن،یسپیتر،۱389،ایرانشناسی در دانمارک،ترجمۀمنیژه

احدزادگانآهنی،تهران:طهوری.

-ماهیارنوابی،یحیی،2535،گنجینۀ دستنویس های پهلوی و 

پژوهش های ایرانی،جلد۱و3و۱2،شیراز:مؤسسۀآسیایی

دانشگاهشیراز.

-مشكیننژاد،پرویزوگروهمؤلفانومترجمان،1382،فرهنگ 

خاورشناسان)جلددوم،حرفب(.تهران:پژوهشگاهعلوم

انسانیومطالعاتفرهنگی.
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ابوالفتححمدبناحمدبنحسینبادیمعروفبهکافی،کتاب

الملخص فی اللغة مع الوفاء بترجمة ما فی القرآن)نسخۀبرگردان

دستنویسشمارۀ9455کتابخانۀمجلسشورایاسالمیکتابت

684ه.(،مقدمه:محمودجعفریدهقی،تهران،میراثمکتوب،

سیونه،6،243صفحه،شمارگان:200نسخه،قطع:وزیری،

1395

ص 
ّ
نامکاملکتابآنگونهکهدرمقدمهوصفحۀعنوانآمده الملخ

فی اللغة مع الوفاء بترجمة ما فی القرآن و الحاق غرایب االحادیث 

بترجمتها به بتتمة النحو و التصریف است.ایناثرفرهنگلغت

منحصربهفردیاست
ً
عربیبهفارسیبسیارارزشمندوظاهرا

کهنسخۀآندرسال684ق.کتابتشده،ولیمتنآن،باتوجه

بهلغاتکهنهونحوقدیمیآندرمقدمهکهنهترمینماید.نسخۀ

خطیایناثرکهبهشمارۀ9455درکتابخانۀمجلسشورای

بسیار نسخ خط به نفیس نسخهای است، موجود اسالمی

خواناست.تاریخنگارشکتابغّرهذیقعدۀ684قاستو

قطعکتاب12در20سانتیمتروشامل115برگاستکههر

برگدربیستسطرنگاشتهشدهاست.

کتاب الملخص فی اللغة


