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ونديداد نسخۀ كتابخانۀ ملك
عليرضا دولتشاهی

كهن ترين نسخ خطی به زبان پهلوی كه امروزه در دسترس 
ما قرار دارد، نسخی است كه در سدۀ هشتم هجری تحرير 
شده اند. اكثر اين نسخ در شهر كرمان يا كتابت شده يا 
نيز  هند  در  هجری،  هشتم  سدۀ  از  گرديده اند.  استنساخ 
استنساخ نامه های باستانی دين بهی رواج يافت. بيشترين 
اين نسخ هندی در سده های دوازدهم و سيزدهم هجری 

كتابت شده اند.
آن سان كه می دانيم، در روزگار ساسانيان اوستا تدوين 
گشته و شكل مكتوب يافته است. موبدان زردشتی برای 
اوستا  متن  خوانش  توان  زردشت  ديانت  به  مؤمنان  آنكه 
را داشته باشند، با توجه به ناتوانی خط پهلوی در ثبت 
و ضبط آواهای زبان اوستايی، خطی نو را بر اساس خط 
پهلوی ابداع كردند؛ خطی كه به دين دبيره يا اوستايی 
شامل  ساسانيان  روزگار  در  مدون  اوستای  گشت.  نامدار 
21 نسك يا فصل، در سه بخش بود. آن بخشها عبارت اند 

از:1. گاهانيگ، 2. هادگ مانسريگ، 3. داديگ.
ونديداد يا قانون ضد ديو، در آن چينش اوستا، نسك 
نوزدهم بود. از شايست و ناشايست و نيز از پادفراه هايی 
كه در متن ونديداد سخن رفته، نگفته خود پيداست كه 
اين نسك پاره ای بوده است از داديگ. اين نسك از اوستا 
روزگار  بازيهای  و  حوادث  دل  از  كه  است  يگانه نسكی 

دست نخورده به ما رسيده است.

نسخۀ  يك  روی  از  همه  ونديداد  موجود  خطی  نسخ 
اصلی كه احتماالً در سدۀ هفتم هجری در سيستان نوشته 
اين  از  كه  رونوشتهايی  ميان  از  شده اند.  استنساخ  شده، 
نسخه در ايران تحرير شده اند، می توان به نسخۀ IM مورخ 

994 يزدگردی (برابر با 1575ميالدی) اشاره كرد.

در ميان مجموعۀ خطی كتابخانۀ ملی ملك، هنوز نسخی 
رسائل  از  گروه  اين  نشده اند.  فهرست  كه  می شوند  يافت 
اين  در  می شوند.  شامل  را  گوناگونی  موضوعات  خطی 
يادداشت به نسخه ای می پردازيم كه نه تنها در ميان اين 
گروه از آثار فهرست نشده كه در ميان كل مجموعۀ خطی 

ملك، نامتعارف و استثنايی است.
ضد  قانون  يا  ونديداد  از  نسخه ای  نظر،  مورد  رسالۀ 
ديو است. اين رساله به خط دين دبيره يا همان اوستايی 
تحرير شده است. از اين رو در كل مجموعۀ ملك (موزه و 
كتابخانه) بی همتا است. به علت فهرست نشدن اين نسخه، 
اطالعات مربوط به آن قابل بازيابی، چه به صورت دستی و 
چه ماشينی، نيست. اين نسخه به شمارۀ ثبت 6549 در 
تاريخ بيستم اسفند ماه سال 1377 خورشيدی در دفتر 
كتب خطی كتابخانه ملك ثبت شده است. مشخصات اين 
نسخه چنين است: جلد چرم آلبالويی، ترنجدار با دو سر 
گل  با  كاغذ  جلد  حاشيۀ  و  طاليی  خط  جلد  روی  ترنج، 
رنگ  كاغذ  جلد  داخل  ميله دار.  قهوه ای  عطف  برجسته. 
شده، كاغذ كرم، 19 سطر، 30 ×39 تعداد صفحات 535 

(267 برگ).
بر عطف اين رساله در دو سطر به خط التين چنين 
نوشته شده است: Vandidad Sadé. در قسمت پايين عطف، 
برچسبی با شمارۀ 7090 وجود دارد. از وجود اين شماره 
بر عطف رساله، می توان پنداشت كه اين نسخه پيشتر از 
آن كتابخانه ای ديگر بوده است. از سوی ديگر بر صفحۀ 
اول اين نسخه، در وسط و سمت پايين آن، مهری با نشان 
شيری ايستاده وجود دارد. در زير اين نشان متنی در دو 
سطر به زبان انگليسی نقش شده است. اين متن درست 
عدد 7090  همان  مهر  اين  زير  در  نيست.  خواندن  قابل 
آمده است. در زير آن عدد يك، عدد ديگر نيز وجود دارد: 
21643. اين نشان شايد مهر آن كتابخانۀ ديگر باشد. اما 
می توان پرسيد چرا اين مهر در ديگر جاهای نسخه به كار 
نرفته است و تنها در صفحۀ اول وجود دارد. در اين صفحۀ 
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اول در سمت باال و گوشه سمت چپ مهر كتابخانۀ ملك 
وجود  نوشته ای  فارسی  به  ملك  مهر  زير  در  دارد.  وجود 

دارد: «ونديداد زند اوستا هست.»
صفحه  اين  می شوند.  آغاز  دوم  صفحۀ  از  نسخه  متن 
اول  سطر  است:  سطر  دو  در  شنگرف  سرعنوانی  دارای 
به دين دبيره و سطر دوم به خط هام دبيره يا همان خط 
پهلوی است. صفحات دارای ركابه هستند، اما در صفحۀ 
21 ركابه وجود ندارد. از اين رو امكان تشخيص افتادگی 

در متن تنها با خواندن متن امكان دارد.
از نيمۀ صفحۀ 531 تا نيمۀ صفحه بعد كه كتاب تمام 
می شود، متنی در ده سطر به خط ِدَوناگری وجود دارد. 
در سطر آخر صفحۀ 532 به خط عربی (فارسی) اما به 
زبان اوستايی چنين آمده است: «روز خورسم دی رد ماد 
ااخوارم  مان  ت  كه  پوست  داد  دی  بن  شاث  ام  خورداد 

زدجی بدزدخی كه سوز.» 
(فارسی)،  عربی  خط  به  اوستايی  زبان  نگارش  سنت 
سنتی است كه از نخستين سده های گاهشماری هجری 
سنت،  اين  نمود  بارزترين  شايد  است.  يافته  رواج  قمری 

نگارش خرده اوستا باشد.
متن  از  خارج  و  انگليسی  به  متنی   533 صفحۀ  در 
وجود دارد. اين متن به ما اطالعاتی دربارۀ نسخه حاضر 
می دهد. بر اساس اين يادداشت انگليسی، درمی يابيم كه 
پيشتر  را  آگاهی  اين  است.  ساده  ونديداد»  «نسخه  اين 
از روی عنوان عطف نيز به دست آورده بوديم. اما صفت 
پازند  متن  با  آيا  چيست؟  نشانگر  تركيب  اين  در  ساده 
مثبت  پاسخ  هستيم؟  روبه رو  ونديداد  از  بی هزوارشی  و 
است. اما در سنت ادبيات مذهبی اوستايی، صفت ساده 
برای كتاب ونديداد معنايی ديگر نيز دارد. ونديداد ساده 
 533 صفحۀ  در  موجود  انگليسی  متن  از  كه  همانگونه 
ويسپرد  و  يسن  و  ونديداد  كتاب  سه  شامل  برمی آيد، 
است كه در مراسم بزرگ مذهبی زردشتيان توسط موبد 

خوانده می شود.
می گويد:  چنين  ساده  ونديداد  مورد  در  پورداود 
«ونديداد ساده عبارت است از فصول يسنا كه با بيست و 
چهار كرده (فصل) ويسپرد و با بيست و دو فرگرد (فصل) 
ونديداد توأم نوشته شده باشد. صفت ساده در اينجا يعنی 

بدون ترجمۀ پهلوی (زند). ونديداد ساده مجموعه ای است 
به  كه  ــ  ونديداد  و  ويسپرد  يسنا،  ــ  اوستا  جز  سه  از 
با فصول دو جزء  ترتيب مخصوصی فصول هر جزء تواماً 
فراهم  بزرگ  مراسم  برای  از  ساده  ونديداد  بيايد.  ديگر 

شده است.»

مداد  با  كه   ،533 صفحۀ  در  مندرج  انگليسی  متن 
قابل  درستی  به  است،  شده  نوشته  كمرنگ  مركبی  يا 
خواندن نيست، اما بخشی از آن را می توان خواند. از اين 
نسخه  اين  ثبت  از  متن،  اين  كه  دريافت  می توان  بخش 
توضيحاتی  چاپ  از  و  دارد  حكايت  ديگر  كتابخانه ای  در 
دارد.  شده  منتشر  فهرست  يك  در  نسخه  اين  پيرامون 
اين امر حدس ما را در مورد آنكه اين نسخه پيشتر از آن 
كتابخانه ای ديگر بوده است تائيد می كند. از اين يادداشت 
در  نسخه  اين  كه  دريافت  می توان  همچنين  انگليسی، 

سال 1670 ميالدی تحرير شده است.
اين يادداشت، تا جايی كه نگارنده می داند، نخستين 
يادداشت پيرامون اين نسخه در زبان فارسی است. نگارنده 
يك بار در سال 1377 و بار ديگر در سال 1387 خورشيدی 
به بررسی مقدماتی اين نسخه در كتابخانۀ ملك پرداخته 
است. اطالعات بيشتر دربارۀ اين رساله منوط به مطالعه 
جديتر متن نسخه و يادداشتهای خارج از متن آن است. 

اميد كه در آيندۀ نزديك اين مهم به انجام رسد.


