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ــته.هاي.ایران.باستان.تنها.چند.کتیبه.به.یادگار.مانده. از.نوش

است.و.نسخه.هاي.خطي�ای.که.به.خط.و.زبان.اوستایي.و.پهلوي.

ــانی. ــالمي.از.روی.متون.دورۀ.ساس ــم،.همگی.در.دورۀ.اس داری

ــده.اند..در.دورۀ.اسالمي. ـ.ش ـ.و.بعضاً.بازنویسیـ. ــیـ. رونویس

همچنین.بسیاري.از.متون.علمي.و.ادبي.ساساني.به.زبان.عربي.

و.سپس.فارسي.ترجمه.شده.است..رفته.رفته.سنت.کتابت،.چه.

به.زبان.فارسي.و.عربي.و.چه.به.زبان.پهلوي.و.اوستایي،.به.هنري.

ــل.دیگر.منتقل.مي.شد.و.به.تدریج. ــد.که.از.نسلي.به.نس بدل.ش

.
ــن.حوزه.پدید.آمد.چون: ــم.و.اصطالحات.جدیدی.در.ای مفاهی

.و.....
1
ترقیمه.نویسی.و.ظهریه.نویسي،.حاشیه.نویسي،.آغاز،.انجام.

ــت.زمان.دچار.دگرگونی.هایی.شده.و. که.بعضي.از.آنها..با.گذش

برخي.دیگرتا.دوران.اخیر.پاییده.اند.

ــیوه�های.کتابت. ــم.در.مطالعۀ.ش ــای.مه ــي.از.زمینه�ه ..یک

ــگارش.دیباچۀ. ــی.چگونگي.ن ــت�نویس�های.پهلوی،.بررس دس

رساالت.است..آغاز.رساالت.مي.تواند.بیانگر.فرهنگ.و.اندیشه.و.

ایدئولوژی.غالب.در.دوران.کتابت.آنها.باشد..هرچند..دیباچه.های..

ــته. ــت.نویس.هاي.پهلوي.با.جمالت.و.کلماتي.متنوع.نگاش دس

شده،.به.نظر.می.رسد.می.توان.اسلوبی.واحد.را.در.همۀ.آنها.دنبال.

کرد...مقالۀ.حاضر.دست.نویس.هاي.پهلوي.را.از.لحاظ.نثر.دیباچۀ.

ــخه.هاي.خطي. ــخه.و.تأثیرات.و.تأثراتی.که.میان.آنها.و.نس نس

فارسي.پس.از.اسالم.بوده.است،.مورد.بررسی.قرار.می�دهد..

دیباچه در دست�نویس هاي پهلوي

متون.پهلوي.مضامین.متنوعي.چون.اخالق،.قانون،.فقه،.عقاید.

و.ادب.را.در.بر.مي.گیرند..در.دست.نویسي.از.آغاز.سدۀ.پانزدهم.و.

یا.نیمۀ.دوم.سدۀ.چهاردهم.میالدی.که.به.نام.K20.شناخته.مي.

ــود.و.شامل.بیست.رسالۀ.مختلف.است،.به.متني.از.بندهشن. ش

ــادۀ.»به.نام. هندي.برمي.خوریم.که.در.آغاز.آن.عبارت.کوتاه.و.س

 K20, K35,TD2, D7, J5, TD28, MU2, T65a

نگاهي به دیباچۀ چند دست نویس پهلوی

1..برای.مصطلحات.نسخه�شناسی:.مایل.هروی،.1369:.132-119

 این مقاله در پی پاس��خ دادن به این پرس��ش اس��ت که: آیا در نگارش 
دیباچه های متون پهلوی می توان الگو و آیینی سراغ کرد؟ و بر این اساس 
آیا می توان گفت دبیران ایرانی اس��لوب ویژه ای را مراعات می کرده اند؟ 

مینا کامبین
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دادار.اورمزد«.به.خط.و.زبان.پهلوي.آمده.است..

آوانویسي: 

pad nām ī dādār ohrmazd 
[az] zand āgāhī nazdist abar bundahišnīh ī 
ohrmazd ud petyārag[īh] ī gannāg mēnōg, pas 
abar čiyōnīh dām, az ...                                                       

ترجمه:

.به.نام.دادار.اورمزد

ــاز.آفرینش.اورمزد.و.پتیارگي. ــت.دربارۀ.آغ از.زند.آگاهي.نخس

گناگ.مینو،.پس.دربارۀ.چگونگي.آفریدگان،.از....

در.همین.دست.نویس.به.مواردي.برمي.خوریم.که.رساله.نه.با.

نام.خدا.بلکه.تنها.با.معرفي.موضوع.متن.آغاز.شده؛.مانند.رسالۀ.

ماتیکان.یوشت.فریان.و.اندرز.اوشنر.دانا..در.اینجا.دیباچۀ.رسالۀ.

ماتیکان.یوشت.فریان.به.عنوان.نمونه.آورده.مي.شود:.

آوانویسي:

ēn mādīgān ī yōšt fryān farrox bawād pad 
yazdān ayārīh. Ēdōn gōwēnd kū andar zamān 
ka axt ī jādūg abāg haft bēwar spāh ō sahr ī ...                                                   

 ترجمه: 

ــاري.یزدان..ایدون. ـ.به.ی ــت.فریان.فرخ.بادـ. این.ماتیکاِن.یوش

ــا.هفت.بیور.).هفتاد. ــد.که.اندر.آن.زمان.که.اخت.جادو.ب گوین

هزار(.سپاه.به.شهر....

ــن.از.همین.مجموعه،.بدین. ــن.دیباچه.در.زند.بهمن.یس مت

صورت.مي.باشد:

آوانویسي:

šnāyišn dādār ohrmazd ī weh abzōnīg 
abzāyēnīdārī rāyōmandī xwarrahōmand [ud] 
amahraspandān. āfrīnišnīh ī abēzag ī weh dēn ī 
māzdēsn. tan drustīh ...      

ترجمه:

ستایش.دادار.اورمزد.افزون.بخش.نیکي،.افزاینده،.توانگر،.فره.مند..

امشاسپندان..آفرین.ویژه.بر.دین.وه..مزدیسنان..تندرستي....

دست.نویس.K35.که.طبق.عقیدۀ.وست.سال.کتابت.آن.941.

یزدگردي.).1572.م.(.است،.مجموعه.اي.است.شامل.پنج.متن.

مختلف..در.متن.گزیده.هاي.زادسپرم.دیباچه.چنین.آمده.است:

آوانویسي:

šnāyišn dādār ohrmazd ud wispān yazdān , 
hamāg yazdān ī mēnōgān ud yazdān ī gētīgān. 
gōwišn ī hērbed zādisparam juwān jaman...                                            

ترجمه:

.سپاس.دادار.اورمزد.و.همۀ.ایزدان،.همۀ.ایزدان.مینوي.و.ایزدان.

گیتیگ..گفتار.هیربد.زادسپرم.جوان.جمان....

ــت.نویس،.دیباچه.با. در.متن.دادس�تان دینیك.از.همین.دس

چنین.مضمونی.آمده.است:

آوانویسي:

pursišnīhā čand dar ī mihr-xwaršēd ādur-māhān 
az anōšag ruwān manūščihr juwān jamān kard 
abārīg hudēnān u-š passox gōwizār ...                                                 

 ترجمه:

ــر.بهدینان.از... ــید.آذرباد.و.دیگ ــش.هایي.چند.مهر.خورش .پرس

انوشه.روان.منوچهر.جوان.جمان.کرد.و.او.پاسخ.به.تفصیل.]داد[....
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ــت.نویس.دیگري.که.تحت.عنوان.TD2.شناخته.مي.شود. دس

ــردي.).1629.م.(.و.به.خط.فریدون. ــال.978.یزدگ و.مربوط.به.س

ــن.ایراني.با.مدح.دادار.اورمزد.آغاز. مرزبان.مي.باشد،.متن.بندهش

شده.است:....

آوانویسي:

šnāyišn dādār ohrmazd ī rāyōmand ī 
xwarrahōmand ī harwisp-āgāh ī dānā[g] 
tuwānā[g] ī mahist humat hūxt huwaršt pad 
menišn ud gōwišn ud kunišn …               

ترجمه:

سپاس.]بر[.دادار.اورمزد.رایومند،.فره�مند،.همه.آگاه،.دانا،.توانا،.

]داراي.[.برترین.اندیشۀ..نیک،.گفتارنیک.و.کردار.نیک...

ــتان.از.همین. ــه.در.متن.روایات.امید.اشا�وهیش و.نیز.دیباچ

مجموعه.چنین.متني.دارد:

آوانویسي:

 pad nām ī dādār ī weh ī abzōnīg ī kirbakkar.  
ēn pursišnīhā-ē čand az hūfraward hēmīt-ī 
ašawahištān pursēd man ādur gušnasp-ī mihr 
ātaxš-ī ādur gušnasp...                                 

ترجمه:

ــش.از.روحاني. ــِش.نیکوکار...این.چند.پرس ــه.نام.دادار.به.بخ .ب

ــپ. ــط.من،.آتورگشنس ــتان،.توس ــد.اشاوهیش ــده،.امی آمرزی

مهرآتخش.آتورگشنسپ،.پرسیده.شد....

در.این.دست�نویس.رساالتی.چون.روایت.آذر.فرنبغ.فرخزادان،.

ــش.از.موبدان�موبد.و. ــي.پرس ــروش.بهرام،.س روایت.فرنبغ.س

پرسشنیها.بدون.نام.خدا.و.تنها.با.معرفي.رساله.آغاز.شده.است.

که.دیباچۀ.رسالۀ.روایت.آذر�فرنبغ.فرخزادان.برای.نمونه.مي�آید:

آوانویسي:

pursišnīhā ēd čand az hērbed ādur-farnbay ī 
farroxzādān hūdēnān pēšōbāy. mard kē-š duxt 
ēd ast u-š dō mard pad zanīh ī...

ترجمه:

ــواي. ــي.از.هیربد.آذر.فرنبغ.فرخزادان،.پیش ــک.چند.پرسش .ی

بهدینان..مردي.که.او.را.یک.دختر.است.و.دو.مرد.به.زني...

ــتان.دینیک.که.در. ــي.از.روایات.پهلوي.و.دادس در.بخش.های

دست�نویس.مجموعۀ.d7.قرار.دارد.و.تاریخ.آن.مربوط.به.1236.

ــه.نام.ایزد. ــت،.دیباچه.با.عبارت.»ب ــردي.).1867.م(.اس یزدگ

ــي.شروع.شده،.به.دنبال.آن.نام.کتاب.به. مهربان«.به.خط.فارس

ــي.آورده.شده.و.پس.از.آن.عبارت.»به.نام.دادار.اورمزد«.به. فارس

خط.و.زبان.پهلوي.قرار.گرفته.و.سپس.متن.اصلي.آغاز.مي.شود..

آوانویسی: 

pad nām ī dādār ohrmazd
ka se bār nē yazēd ud xwaršēd u-š ēw ān bun ...                

ترجمه: 

ــه.بار.یزش.نکند.و.خورشید.آن. به.نام.دادار.اورمزد..وقتي.که.س

یک.بنش...

در.دست.نویس.J5.که.شامل.کتاب.هاي.پنجم.تا.نهم.دینکرد.و.

مربوط.به.سال.1234.یزدگردي.)1865.م(.است،.نثر.دیباچه.ها.

نسبتاً.متنوع.هستند..

ــاب.پنجم.دینکرد.در.این.مجموعه.ابتدا.عبارت.»به.نام. در.کت
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ــتگیر«.را.مي.بینیم.و.پس.از.آن.»دفتر.پنجم.دینکرد«. دادار.دس

به.فارسي.و.سپس.عبارتي.در.مدح.اورمزد.و.فره�دین.مزدیسنا..

آوانویسی:

pad nām ī dādār dastgīr           
pērōzgarīh dādār ohrmazd [ud] xwarrah ī wisp-
dānāgīh axwīg dēn mazdēsn. panjom abar 
gōwišn ī hu-fraward ādurfarrobay ī farroxzādān 
ī hu-dēnān pēšōbāy būd pad-iz nībēg ī Simrā xw
ānīhēd...                                          

ترجمه: 

ــتگیر..پیروزی.].از.آن[.آفریدگار.اورمزد.و.فرۀ. .به.نام.دادار.دس

ــته.به. ــت.که.در�بر�دارندۀ.همۀ.دانایی.های.وابس دین.مزدیسنا�س

هستی.است..].کتاب.[.پنجم.].دینکرد.[.دربارۀ.گفتار.شادروان.

ــت.که.پیشوای.بهدینان.]=.زرتشتیان.[. آذر�فرنبغ.فرخزادان.اس

بود.در.کتابی.که.سمرا.خوانده.می.شود...

ــه،.دیباچه.با. ــرد.از.همین.مجموع ــم.دینک ــاب.شش در.کت

ــروع.شده.و.پس. ــي.ش ــم.دینکرد«.به.فارس عبارت.»دفتر.شش

ــنان.و. ــتایش.دادار.اورمزد.و.دین.مزدیس ــي.در.س از.آن.عبارت

پوریوتکیشان.آمده.است..

آوانویسي:

šnāyišn dādār ohrmazd pad-iz abarīgānīh ī dēn [ī] 
māzdēsnān-iz ud pōryōtkēšān yazd kardag. šašom 
abar dēn-ē az pōryōtkēšān kard dāštan abar…  

ترجمه:

ــنان.و. ــر.برتري.دین.مزدیس ــز.ب ــزد.و.نی ــتایش.دادار.اورم .س

پوریوتکیشان.ایزد.کردار..ششم.دربارۀ.برتر�داشتن]امور[.دیني.

]که[.از.]زمان[.پوریوتکیشان.کرده.شد...

ــاالت.این.مجموعه.به.انشایي.شبیه.به.آنچه.در. ــایر.رس در.س

باال.آمد.بر�مي�خوریم..

در.دست.نویس.TD28.که.متعلق.به.کتابخانۀ.شادروان.بهرام.

گور.انکلساریا،.به.متن.ناقصي.از.شایست.نشایست.بر�مي�خوریم.

که.در.دیباچۀ.آن.دعایي.هست.درحق.کساني.که.متن.خطاب.

به.ایشان.نوشته.شده.است:

آوانویسی:

pad nām ī yazdān [ud] jahišn ī nēk bawād ān ī 
weh tan-drōstī ud dagr-zīwišnīh ud ābād-xīrīh 
har wehān ud frārōn-kunišnān nāmčišt ōy kē rāy 
nibēsīhēm...                                                                                       

ترجمه:

ــنی.و. ــتی.و.دیر.زیوش ــزدان،.و.فال.نیک.باد.تندرس ــه.نام.ی .ب

ــری.)دارایي.آباد.(.]برای.[.همۀ.نیکان.و.نیک�کرداران.و.. آبا�د�خی

به�ویژه.آن�کس.که.برای.او.می.نویسم....

ــت.نویس.MU2.که.متعلق.به.کتابخانۀ.مؤسسۀ.شرقي. در.دس

کاما.و.شامل.سیزده.متن.گوناگون.پهلوي.است،.اندرزي.به.نام.اندرز.

دانانیان.به.مزدیسنان.موجود.است.که.چنین.دیباچه�اي.دارد:
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آوانویسي:

pad nām ī ohrmazdām           
gōš andar dārēd pahlomīhā, mardōmān kē 
hēd māzdēsnān [ī] kišwar ašnawēd ān ī dānāg 
gōwišn ī frārōn handarz ī ohrmazd...           

ترجمه: 

ــه.بهترین.وجه،.مردماني.که. ــه.نام.اورمزد..گوش.اندر.دارید.ب ب

مزدیسن.کشور.هستید!.بشنوید.آن.سخن.داناي.فرارون.اندرز.

اورمزد....

ــت.آن.1224.یزدگردي............... ــت.نویس.T65a.که.تاریخ.کتاب دس

).1855م.(.و.متعلق.به.کتابخانه.دستور.مهرجي.رانا.در.نوساري.

ــت.از.کتاب.پنجم.دینکرد.با.دیباچه.ای. است،.حاوي.متني.اس

اینچنین.است:

آوانویسي:

pad nām ī dādār ohrmazd padisār kunēm                   
pērōzgarīh ī dādār ohrmazd [ud] xwarrah ī 
wisp-dānāgīh axwīg dēn māzdēsn. Panjom abar 
gōwišn ī hu-fraward ādur-farrobay ī farroxzādān 
[ī] hudēnān pēšōbāy būd pad-iz nībēg ...                                

ترجمه: 

به.نام.دادار.اورمزد..آغاز.کنم..پیروزي.از.آن.دادار.اورمزد.و.فرۀ.دین.

ــت.که.دربردارندۀ.همۀ.دانایي.هاي.وابسته.به.هستي. مزدیسناس

ــت..]کتاب[.پنجم.]دینکرد[.دربارۀ.گفتار.شادروان.آذرفرنبغ. اس

فرخزادان.است.که.پیشواي.به.دینان.بود.در.کتابي.نیز....

نتیجه�گیري
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