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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

  )بهار ادب(

 

 چکیده:
روایات زرتشتیان كه حاوی مباحث فقهی و حقوقی دین زرتشت است، طی سالها زمینه و هدف: 

مجموعه روایات ای به نام توسط راویان مختلف از هند و ایران دردآوری شده و در مجموعه
های هند از این كتاب چند نسخه در كتابخانه .تدوین شده است روایات داراب هرمزدیا  زرتشتیان

و ایران موجود است. در این پژوهش نسخج كتابخانج مجلس ازجهت ویژدیهای ساختاری، فکری 

 و ادبی بررسی شده است.

كتاب و نحوۀ این پژوهش به روش توصیفی ی تحلیلی با هدف شناخت ویژدیهای مطالعه:  روش

تأثیر خط و زبان اوستایی، پهلوی، فارسی و عربی بر زبان و نگارش آن و همچنین محتوای روایات 

 و سبک ادبی آن انجام درفته است.

های : خط و زبان این كتاب اندكی متأثر از خط و زبان و سبک قرن دهم و كاربرد واهههایافته

ط الخهای زرتشتی است. از جهت رسماوستایی و واهه عربی و بیشتر متمایل به خط و زبان پهلوی و

های فارسی و زرتشتی قدیمی و زبان اوستایی غلبه دارد ، واههنویسی و از نظر واههغلبه با پیوسته

و در موارد بسیاری خط و زبان اوستا نیز مستقیماً در آن به كار رفته است. دستخط كتاب نیز در 

دهندۀ كاتبان برخی صفحات نازیبا و بینظم است كه نشاندر  جاهای مختلف متفاوت شده و

متعدد و افزودن مطالب در زمانهای مختلف است. محتوای كتاب نیز شامل مباحث اعتقادی دین 

زرتشت است كه ازطریق پرسش و پاسخ و توجه به روایات راویان مختلف از كتب معتبر نقل شده 

این كتاب درنظر درفت؛ بدلیل اینکه روایات از است. از نظر ادبی، سبک خاصی نمیتوان برای 

منابع مختلف آورده شده است و مبنای زیباشناسی ندارد و ویژدیهای آن شامل جابجاییهای 

نحوی و حذف افعال و همچنین تکرار مکررات، اندكی تشبیه و تمثیل است. روایات منظوم نیز 

 وردار نیست.ویژدی شعری نداشته و از ساختار زیباشناسی و بدیعی برخ

این كتاب بدلیل استفاده از روایتهای مختلف از منابع متفاوت و نقل از راویان  گیری:نتیجه

مهمترین ویژدی آن سبک فکری  متعدد، دارای خط و زبان متنوع است و نوشتج یکدستی ندارد و

 است كه ابعاد بسیاری از موازین دین زرتشت را با زبانهای مختلف بیان میکند.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Zoroastrian narrations, which contain 
jurisprudential and legal issues of Zoroastrian religion, have been collected over the 
years by various narrators from India and Iran and have been compiled in a collection 
called Zoroastrian narrations or Darab Hormozd narrations. Several copies of this 
book are available in Indian and Iranian libraries. In this research, the version of the 
parliament library has been studied in terms of structural, intellectual and literary 
features. 
METHODOLOGY: This descriptive-analytical study was conducted to identify the 
characteristics of the book and the effect of Avestan, Pahlavi, Persian and Arabic 
scripts and languages on its language and writing, as well as the content of narrations 
and its literary style. 
FINDINGS: The script and language of this book are slightly influenced by the script, 
language and style of the tenth century and the use of Arabic words and more 
inclined to the script and language of Pahlavi and Avestan and Zoroastrian words. In 
terms of calligraphy, it prevails with continuous writing, and in terms of the use of 
words, Old Persian and Zoroastrian words and the Avestan language prevail, and in 
many cases, the Avestan script and language have been used directly in it. The 
handwriting of the book is also different in different places and in some pages it is 
ugly and irregular, which shows multiple scribes and adding content at different 
times. The content of the book also includes the doctrinal issues of the Zoroastrian 
religion, which has been quoted from authentic books through questions and 
answers and attention to the narrations of different narrators. From a literary point 
of view, no specific style can be considered for this book because It has no aesthetic 
basis and its features include syntactic shifts and deletion of verbs as well as 
repetition, a bit of simile and allegory. Poetic narrations do not have poetic features 
and do not have an aesthetic and original structure. 
CONCLUSION: This book has different scripts and languages due to the use of 
different narrations from different sources and quoting various narrators, and the 
writing is not uniform, and its most important feature is the style of thought that 
expresses many dimensions of Zoroastrian religion in different languages. 
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 مقدمه
اند، پرسشهای فقهی خود را از افرادی های بعد از اسالم در سرزمینهای مختلف پراكنده شدهزرتشتیانی كه در دوره

نگاری انجام شده و در كتابهایی دردآوری آنها را راویان دین میدانند می رسند. این پرسش و پاسخها ازطریق نامه كه

شده است. داراب هرمز یکی از كسانی است كه بسیاری از روایات را از راویان و كتب مختلف دردآوری كرده و با 

ای دوجلدی حاوی پرسش و مجموعه ات داراب هرمزروایبندی موضوعی در دو جلد كتاب قرار داده است. دسته

این . اندپاسخهای دینی است كه از سوی زرتشتیان هند مطرح شده و موبدان زرتشتی ایرانی به آن پاسخ دفته

مانندی است كه روایات . این كتاب، جُنگدر هند تدوین شده است ق 44 ۀصفویه در سددر دوران روایات سرانجام 

است. زبان این اثر فارسی زرتشتی است و  اد مختلف از قرون نهم تا یازدهم در خود جای دادهبسیاری را از افر

های از آن به خط پارسی، اوستایی و پهلوی نگاشته شده است. مضمون این روایات مطالب دینی و آیینی تکه

دهندۀ نگرانی اند و نشانآنها پاسخ دفته به آداب و رسوم و باورهای مذهبی زرتشتیان است كه موبدان بهراجع

وایت، نوعی ادبیات زردشتی است كه زردشتیان برای بقای ر پیروان این دین برای ازدست رفتن این رسوم است.

ی منان زردشتی، رساالتؤای مپاسخهو  تاالؤسنتهای كهن خویش به زبان فارسی ابداع كردند. این ادبیات شامل س

 .ای زردشتی استهها و سنتسانهدر قوانین مذهبی، مراسم، تشریفات، اف

د ص، صد در نثر، صد در نظمروایاتی كه داراب هرمز در كتاب مجموعه روایات زرتشتیان درد آورده از كتبی چون 
، كه نام هریک كاوس ماهیار، كامه بهره، دستور بروجی بهمن پونجیه، كاوس كامدین،و راویانی چون  در بندهش

است. این روایات با خط نستعلیق و دو جوهر مشکی و قرمز كتابت شده و داهی  در ابتدای روایت آمده، ذكر شده

هایی بصورت كلمه، جمله و عبارت در اطراف برده یا در میان سطرها با جوهر و خط متفاوت درج شده نیز حاشیه

ه این پژوهش بدر  ها ایجاد شده است.های كاتبان بعدی است كه برای توضیح یا بیان معنی كلمهاست كه افزوده

بررسی ویژدیهای ظاهری و ساختاری این كتاب پرداخته شده و پرسشهای اصلی این است كه این نسخج خطی 

 تأثیر چه عواملی بوده است.ها تحتالخط و كاربرد واههچه ویژدیهایی دارد و از نظر رسم

 

 پرسشهای پژوهش

 دارد؟ ساختاری چه ویژدیهایی كتاب روایات داراب هرمزد از نظر .4

 الخط كتاب روایات داراب هرمز بر چه اساس است؟رسم .6

 تأثیر چه عواملی است؟. خط و زبان روایات تحت3

 . محتوای كتاب چه مباحثی را مطرح میکند؟1

 . ویژدیهای ادبی روایات دارب هرمزد چیست؟5

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
( در 4399) چندانی دربارۀ آن انجام نگرفته است. دالونداین كتاب تاكنون تصحیح نشده است؛ بنابراین تحقیق 

 كه بصورت« اونواال»به مقایسه این نسخه با نسخج « روایات داراب هرمزد و دستنویس كتابخانج مجلس» مقالج

سنگی به چاپ رسیده است پرداخته و موارد اختالف این دو نسخه را بیان نموده و نوشته است بسیاری از مطالب 

نامج كارشناسی ارشد خود با ( نیز در پایان4341) آبادیو نسخه جابجایی دارد یا كم و زیاد است. نعیمدر این د

 «بررسی پرسش و پاسخهای فقهی كتاب روایات داراب هرمزدیار و مقایسج آنها با دیگر متون فقهی زردشتی» عنوان
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سنگی اونواال استفاده نموده است كه با نسخج محتوای روایات را از نظر فقهی بررسی نموده؛ اما وی از نسخه چاپ 

 كتابخانج مجلس تفاوت دارد.

ترتیب تاكنون پژوهشی دربارۀ ویژدیهای ظاهری و ساختاری این كتاب انجام نگرفته و این كار نخستین بار اینبه

 انجام میگیرد.

 

 بحث و بررسی

: 3 ج )المعجم،« فتن اشیای فراوان در كنار همتوالی و پشت سر هم قرار در»روایت از نظر لغوی به معنی روایت: 

( اما در حوزۀ فقهی، منظور 4: 4397)بارت، « شدۀ رخدادهاانگاشتهتوالی ازپیش» آمده است و از نظر ادبی (457

از روایت، سخنانی است كه بشکل شفاهی از بزردان دینی شنیده شده و بدلیل اینکه سینه به سینه نقل میشود 

شکال مختلف است. روایات دینی شامل احکامی است كه مردم دربارۀ آن پرسشی داشته یا با اِشکالی غالباً دارای ا

 اند و پاسخی كه از آن دریافت میکنند بعنوان روایت، نقل میگردد.مواجه شده

كه نام كتاب دینی زرتشتیان است  (59: 4395)توفیقی، « اساس، بنیاد و متن» اوستا به معنیخط و زبان اوستا: 

براساس مندرجات متون زرتشتی در ابتدا روی دوازده هزار پوست داو نر نوشته شده بود ولی در زمان یورش 

(. این كتاب در زمان الش اشکانی تا حدودی بازسازی شد ولی در زمان 4نامه: اسکندر سوزانده شد )ارداویراف

و  های ایرانی زرتشتیاز اوستا در كنار افسانههای دینی پیش ساسانیان بطور جدی پیگیری شده و به همراه آموزه

(. این كتاب با 64: 4344انصاری، ) غیرزرتشتی و متون علمی چون نجوم، فلسفه و تاریخ، بصورت كتابی مدون شد

خطی كه فقط مخصوی نگارش متون دینی بود نوشته شده است. زبان اوستا كهنترین زبان رسمی مردم ایران 

به یاددار مانده است. این زبان با سانسکریت از یک ریشه بوده و هر دو آریایی هستند ولی است كه از كتاب اوستا 

 (.44بی تا:  شهزادی،) اثری از مادر مشترک آنها نیست

دین زرتشتی كه از ادیان كهن محسوب میشود، دارای قوانین مدونی بوده كه در كتابهایی فقه و حقوق زرتشتی: 

دیوان »است. « قوانین ضد دیو»اشاره نمود كه به معنی  وندیدادای حقوقی میتوان به درج شده است. ازجمله كتابه

دراصل خدایان هندو ایرانی بودند كه هنوز هم در هندوستان به همان نام و مقام باقیند و پرستش میشوند؛ اما در 

دیوان و دیوپرستی سابقج و شاهنامه فردوسی، مخالفت با  ایران بنا بر مندرجات كتب پهلوی و تاریخ باستان

فصل تدوین شده و شامل مطالبی است دربارۀ  66(. وندیداد در 44)شهزادی، بی تا: « چندهزارساله داشته است

اهمیت نگهداری آتش، اهمیت سگ دله، كشتن خرفستران، ارزش كشاورزی، مسائل اخالقی، دفع نجاسات، احکام 

 اهان، احکام زنان، مداوای بیماریها، انواع نیایشها و عقیدۀ ثنویتتطهیر، دفن اموات، درامیداشت روان، انواع دن

 وندیداد(.)

 

 بررسی ویژگیهای ساختاری كتاب روایات داراب هرمزد

ر اند، ویژدیهای خاصی دارند. این متون درواقع بیانگادبیات فارسی زرتشتی بدلیل اینکه زرتشتیان آن را پدید آورده

و اعتقادی ایرانیان باستان است و بیشتر ارزش محتوایی دارد تا ادبی؛ و ایرانیان  مفاهیم كهن اساطیری و فرهنگی

 (64: 4341منتظری، ) برای شناخت فرهنگ و تاریخ و باورهای خود، از مواجهه با این متون نادزیرند

 ساختار كلی نسخه
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صفحج  44و  است برگ 676این كتاب در دو جلد تدوین شده است. جلد اول كه موردنظر این پژوهش است دارای 

با روایتی منظوم آغاز میشود. شمارۀ صفحات تنها در یک سوی  47ابتدایی آن موجود نیست و كتاب از صفحج 

سطر  64صفحه است و هر صفحه در  511برده نوشته شده؛ بنابراین تعداد صفحات كتاب دوبرابر این مقدار یعنی 

ت راست نوشته شده و برگ سمت چپ شماره ندارد؛ به همین شمارۀ صفحه فقط در باالی صفحج سم جای دارد.

 ایم.دلیل برای آسان شدن كار، صفحج سمت راست و چپ را با الف و ب مشخص كرده

 آنها نقل شده عبارتند از: اوستا، صد در بندهش، صد در نثر، صد در نظم. كتابهایی كه در این كتاب مطالبی از

 «در»فراوان دارد. این روش از دوران پیش از اسالم به این دوره منتقل شده و نویسی كاربرد در رساله« صد»عدد 

در معنی صد فصل یا صد باب است كه حاوی روایاتی « صد در» شده است.« باب»نیز در دذر زمان تبدیل به 

د ند رسالج صها نیز سابقه دارد، مانمتعدد و متنوع است. نگارش متونی كه با عدد صد در ارتباطند در سایر حوزه

 میدان و صد پند خواجه عبداهلل انصاری و صد پند عبید زاكانی.

به آن دسته از متون روایی فارسی زرتشتی دفته میشود كه صد باب یا فصل دارد و در آن به مسائل « صد در»

: 4341منتظری، ) اساسی دینی و اخالقی زرتشتی اشاره شده و به بینش و آداهی در دین زرتشتی ختم میشود

« صد در نظم»و « صد در بحر طویل»، «صد در بندهش»، «صد در نثر» شامل چهار متن« صد در»(. متون 36

توسط مردشاه پسر ملکشاه ( م 4145یزددردی ) 941صد درِ نظم همان صد درِ نثر است كه در حدود سال  است.

نثر یکی از متون است كه سال دقیق (. صد در 614: 4343، نقل از منتظری،31: 4451تاوادیا، ) فراهم شده است

تحریر  941در سال  دونج این كتاب است ونگارش آن مشخص نیست. در مقایسه با صد در نظم كه بردردان نظم

تر یزددردی دانست. صد درِ نثر كهنتر و قابل استناد 941شده، میتوان تاریخ نگارش این كتاب را پیش از سال 

 است.

یزددردی یعنی اوایل قرن شانزدهم میالدی به نگارش  944اول است كه در سال  بندهش از متون روایی دروه

ترجمه و تفسیر اوستا و بیشتر شامل مباحث در باب آفرینش و  این كتاب، .(555: 4394امیدساالر، ) درآمده است

لفظی التحتهای این اثر ترجمه بینی زرتشتی است.دیری جهان و موجودات و عناصر آن طبق جهانچگونگی شکل

(. با مقایسج متن روایات داراب هرمزد با كتابهای نامبرده مشخص میشود كه 34: 4341منتظری،) و ناقص است

راوی در استفاده از كتب امانتدار نبوده و روایت را عیناً نقل نکرده است. به همین دلیل نمیتوان ویژدیهای روایت 

الخط، میان همج این كتابها البته در مواردی ازجمله رسم تأثیر كتب موردنظر دانست؛داراب هرمزد را تحت

 شباهتهایی هست كه معلول سبک دورۀ نگارش كتابهاست.

 

 ویژگیهای ساختاری

های كتاب دالیل مختلف دارد. داهی مطلبی از قلم افتاده و كاتب مجبور نوشتن در حاشیهنویسی كتاب: حاشیه

های ناشناس توضیحی درج تکمیل كند. داهی نیز الزم است برای واههاست آن را در حاشیه بنویسد و مطلب را 

یا باال و  هاشود یا معانی مختلف آن نیز اضافه شود. حواشی داهی توسط كاتب اصلی و داه توسط دیگران در كناره

كاتب  ینویسی است كه غالباً از سوپایین سطور نوشته میشود. در نسخج موردبحث نیز برخی صفحات دارای حاشیه

 دیگر یا شخصی كه كتاب را بازبینی كرده افزوده شده است. این حواشی چند حالت دارند:

ها و یا در باال یا پایین واهه توضیح داده میشود. این های ناآشنا در حاشیهالف. حواشی توضیحی: در مواردی واهه

فاوت چندانی با اصل متن ندارد و فقط توضیحات را كاتب دیگری غیر از كاتب اصلی به متن افزوده است و داه ت



 414-447 صص ،96 پیاپی شماره ،45 دوره ،4154 اسفند  ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 451

ادر سر چركین است آن نسا دو »ای متفاوت است یا شکل دیگری از روایت است. برای مثال در این عبارت: كلمه

كس به هم پیوند به واج درفتن و كیسج سه جُل بدست كردن و ستل چمچه آهن بزرگ پیوندی دراز بدست بستن 

 ب( 43داراب هرمزد:)« تا اشه پس یک كس به چاه رفتن

راب در معنی شنیده )دا« بستاده»به معنی كتک زدن و « سَتَل»نویسی را در توضیح واهۀ های این نوع حاشیهنمونه

نویسی، الف( میبینیم. دلیل این نوع حاشیه 65 )ی« مبادا كه چنین باشد»به معنی « بركست»ب(،  73هرمزد: 

است كه كاتب احتمال عدم فهم مخاطب را داده و واهه را به شکلی كه در  دذر زمان و فاصله درفتن از زبان راویان

 فهم نیست.فهم است، توضیح داده كه البته برخی توضیحات نیز در زمان حال قابلزمان خود وی قابل

ر این ای را جا انداخته و در حاشیه آن را نوشته است. دب. مطالب جاافتاده از متن: در مواردی كاتب واهه یا جمله

ای جا نقل شده، جمله« شاپور بروجی»موارد جایگاه واهه در متن با عالمتی مشخص شده است. در روایتی كه از 

اول با كسی كه قول و پیمانی كرده »افتاه است كه كاتب یا بازبین، آن را در باالی خط میان دو واهه نوشته است: 

و دست بر دست زده( تا ) بیع كرده است بازدردد 6اند باشد از او بگردد و روانش به سیصد سال در دوزخ بم

ب(. جملج داخل پرانتز در تکمیل جملج پیشین افزوده شده است.  66)داراب هرمزد:  «چهارصد سال در دوزخ بماند

 ب میبینیم. 55الف و  413های دیگری را در صفحات نمونه

دربارۀ روایت میدهد كه مشخص است در بازبینی  های حاشیه، توضیحیج. نتیجه یا برداشت از متن: داهی نوشته

متن ایجاد شده و با توجه به اینکه در مواردی خط نیز متفاوت است، میتوان فهمید بازبینی توسط كاتب دیگری 

وع میبینیم. این ن« چیدن موی سر و ریش»انجام شده است. نمونج این نوع حاشیه را در توضیح مطلبی مربوط به 

ه یا دزیدۀ متن و به عبارتی لبّ مطلب است كه توسط شخصی غیر از كاتب برای دسترسی حواشی شبیه چکید

 تر به موضوع متن در حاشیه نوشته شده است.ساده

 نی تراشند و نچینند زانکه این رسم است و كیش دیگر از موی سبیل و جملج اندام خویش

 (ب 413)همان:  

موی سر و ریش نباید چید نباید تراشید چه دناه » وشته است:در سمت چپ حاشیج بردج ب در توضیح این بیت ن

 «درانست.

ب اشاره نمود كه در تمام خطوط توضیحاتی پراكنده در حاشیه یا میان  55از این موارد میتوان به حاشیج صفحات 

نین چخطوط اضافه شده است كه نقشی در متن ندارد و مطالبی است كه شخصی دیگر، نظر خود را نوشته است. هم

الف نیز دو حاشیه در سمت راست در كادر چهارضلعی نامنظمی نوشته شده كه برداشت از متن  459در صفحج 

 اصلی است.

نویسی وجود ندارد؛ اما كاتب یا بازبین جمله یا كلمه را د. شکل دیگری از واهه: در مواردی، دلیلی برای حاشیه

ج را بشکل دذشت« است» ست. همچنانکه در عبارت زیر، فعلبشکل دیگری نوشته یا همان جمله را تکرار كرده ا

 در باالی واهه نوشته است:« بوده است» نقلی

 ب( 63)داراب هرمزد: « و چند دونه سودند این است سودندنامه این است»

ده و آنها نوشته است. این مورد كمیاب بو ها را بشکل جدا در باال یا پاییندر جای دیگری نیز شکل پیوستج واهه

به » نوشته:« بآن»و باالی « به هوار»نوشته: « بهوار» ب میتوان دید كه باالی واهۀ 55مواردی از آن را در صفحج 

 «.آن

ارسی الخط فنویس، تغییراتی در رسممشخص است كه در طول دوران نگاشتن كتاب تا خوانده شدن توسط حاشیه



 455/ ویژدیهای سبکی جلد اول روایات داراب هرمزد، براساس نسخج خطی كتابخانج مجلس

 

 ییر كرده است.نویسی و جدانویسی تغهای پیوستهایجاد شده و شیوه

ه. تکمیل روایت: این نوع حواشی جدا از متن اصلی بوده و روایتی دیگر در راستای همان موضوع بحث را بیان 

آید كاتب یا بازبین روایات را كافی ندیده و الزم دانسته در تکمیل روایات مطلب میکنند؛ بطوریکه به نظر می

الف میبینیم كه در بحث مربوط به آتش بهرام، روایتی از  55 دیگری هم بیاورد. نمونج این حاشیه را در صفحج

كامدین شاپور نقل شده و در حاشیج سمت راست، با خط و جوهری متفاوت، روایت دیگری از همین شخص نوشته 

شده است. تعدد روایات با مضامین یکسان در این كتاب فراوان است. این ویژدی را در كتب روایات اسالمی هم 

بینیم و دلیل آن، مکتوب نشدن روایت در زمان شنیدن است و تعدد راویان در هنگام نوشتن موجب بوفور می

ها هم بدلیل اینکه روایت مکتوب با روایتی تفاوتهایی در اصل یا فرعیات موضوع شده است. درمورد این نوع حاشیه

 .كه در ذهن كاتب یا بازبین بوده متفاوت نموده، ذكر آن را الزم دیده است

خط و زبان رسمی ایرانیان زرتشتی در قرون پس از اسالم، فارسی دری است؛ ازاینرو خط فارسی و اوستایی: 

و تنها برخی دعاها با خط یا زبان اصلی در این نوع كتابها  اندروایات فقهی نیز به خط و زبان فارسی دردآوری شده

است میتواند بعنوان زبانی مستقل به شمار رود؛  های دونادوندرج شده است. دری زرتشتی كه خود دارای لهجه

زبانان ارتباط برقرار كنند. این زبان از نظر آواشناسی و ساخت واهه نیز زیرا دوینددان این زبان نمیتوانند با فارسی

(. این كتاب كه حاوی مطالب فقهی زرتشتی است، به خط و زبان 5: 4371مزداپور، ) با زبان فارسی تفاوت دارد

سی نوشته شده ولی در مواردی كه جمالت و عبارات خای مانند دعاهای ویژۀ زرتشتیان از اوستا نقل میشود، فار

 خط و زبان تغییر میکند. این تغییر به دو شکل دیده میشود.

( زبان اوستا به خط فارسی نوشته میشود كه قابل خواندن است اما مفهوم آن مشخص نیست. مانند عبارات زیر 4

 خوانده شده و منظور دعا و افسون و ورد است:« نیرنگ» انكه بعنو

هر شیرینی كه باشد پیش بنهد و این واج خواند. بنام یزدان هورمزد خدای اوزونی كرجه  شیرینی یشتننیرنگ 

)داراب « بهرام ایزد فیروز كردشمن زدار امهی هوتاشتهی برساد از همادناه تا فرستیچه اهورهی .... خُره اوزایاد

 تقریباً تمام سطور حاوی متن اوستا به خط فارسی است. 657تا  654در برخی صفحات مانند  .(الف 13مزد: هر

شامل دعاها یا افسونهایی است كه به خط اوستایی  ( خط و زبان هر دو اوستایی است. برخی صفحات كتاب،6

 هایصفحه نیز دیده میشود. نمونه ها بصورت واهه، جمله، عبارت و چند سطر و چندنوشته شده است. این نمونه

الف و ب بخش غالب متن  456بفراوانی میبینیم. در برخی صفحات مانند  16تا  34این نوع نوشته را از صفحات 

ه هایی است كچینها نشانج خط و زبان اوستایی است كه شامل دعاهای زیر، نقطهبشکل اوستایی است. در نمونه

هایی در میان خط فارسی آمده است. میشود. این نمونه بیشتر بصورت جمله برای انجام اموری خای خوانده

 كامالً به این شکل نوشته شده است. 659و  657صفحات 

درپی برخی جمالت با خط و زبان اوستا و برخی با خط فارسی و ( تلفیقی از دو مورد است؛ یعنی در عباراتی پی3

 الف(. 11زبان اوستایی آمده است )داراب هرمزد، 

های پیشوندی و مركب: در این كتاب قانون مشخصی برای پیوستگی و پیوستگی و دستگی واههالخط: رسم

دسستگی كلمات وجود ندارد. برخی كلمات كه از نظر دستوری پیوستگی دارند، در این كتاب جدا از هم نوشته 

 است. مواردی از این نوع را بررسی میکنیم:ها كه جدا نوشته میشوند در این نسخه به هم پیوسته شده و برخی واهه
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)داراب « ساالر دهند 4بنساجامج آن پرهیزنده را »همواره به متمم میچسبد: « به» پیوستگی: حرف اضافج الف.

 الف(. 437هرمزد:

 51) بمینو ،(الف 437 ی ی) ، بدستوری(الف 51الف، 434ی ) ، بآب(ب 469 از این جمله است: بآستین )ی

 ب(. 455 ی) بهوا، بهیچ، بموازنه، (الف

از اسالم است؛ زیرا در اغلب كتب  های فارسی پسالخط برخالف متون پهلوی و اوستا و مطابق با نوشتهاین رسم

و جدا از « pat» بشکل« به»الخطی به كار رفته است؛ اما در متون قدیمی فارسی حرف اضافج خطی چنین رسم

نقل از: جنیدی،  كارنامج اردشیر بابکان،) مرد بجای نبود« mart pat gevak ne but» متمم نوشته میشود:

4394 :39،13.) 

دوفت كتاران سوت اومندتر سهت كاتان به او » نیز آمده است كه از واهۀ بعدی جداست:« be» در بندهش بصورت

 (.33دهشن: )بن« دفت كدامتان سودمندتر مینگرید تا شما را به دونج دیتی بیافرینم؟« دیتیک برهینم

های جمع، می استمراری، حرف اشاره و همج شامل اتصال رای مفعولی،  نویسی نیزهای دیگر پیوستهنمونه

 455 ی) ب(، آنجامه 459 ی) آنکسانرا، ایشانرا الف(، 469 پسوندها و حروف است: مانند: زنانرا )ی پیشوندها،

 الف(. 434ی ) الف(، چونکه 469 ب(، وقتها )س 459 ی) ب(، اینجای

 كه به« مرگ ارزان»اند. واهۀ های مركب و تركیبات اضافی نیز در این كتاب در اغلب موارد پیوستههمچنین واهه

الف  95الف،  434 نوشته میشود )ی« مردرزان» به كار میرود جز در مواردی اندک، بشکل« الیق كشتن»معنی 

( نوشته شده است و مشخص است margarzan) بطور پیوسته نیز این واهه مركب كارنامج اردشیر بابکاندر  .(و...

 (.44ر.ک: كارنامج اردشیر بابکان: ) ای مستقل پذیرفته شده استكه این واهه در كثرت استعمال بعنوان واهه

 سرهم نوشته شده است:« اهل دین» در بیت زیر نیز

 (.الف 45ی  )داراب هرمزد، دنهکار دردید بر اهلدین بود بی شکی او دنهکار ازین

 در بیت زیر:« نیرنگ دین است»در بسیاری موارد پیوسته است، مانند سه واهۀ « است» فعل

 (.الف 436ی ز نیرنگدینست بشنو سخن ) پس این پاكی اندرون بدن

ب(،  64الف و  459 ی) الف(، نقلست 54 ی) های دیگر میتوان به این موارد اشاره نمود: همچنانستاز نمونه

 ب(. 444 ی) س اسداریست ،(ب 66 همانست )ی

از فعل امر یا مضارع « ب»ب. جدانویسی: از موارد جدانویسی غیرمتعارف در این كتاب میتوان به جدا كردن حرف 

 الف(. 459 داراب هرمزد، ی)« به بین كه چند حق بران داماد باشد»در این جمله: « به ببین»اشاره نمود؛ مانند: 

ثیر خط اوستا و پهلوی است كه جزء پیشین فعل از آن جداست. در متون پیشین حرف تأاین نوع جدانویسی تحت

به نقل از « زبان پهلوی، ادبیات و دستور آن»هاله آموزدار در كتاب  از فعل جدا نوشته شده است.« ن» و« ب»

(. 75: 4375 اشاره كرده است )آموزدار، به معنی بکشم« be ozanem» روایات پهلوی به افعال مضارع مانند:

هنر و مردانگی به ستم دری و دش شرمی و » میبینیم: كارنامج اردشیر بابکانالخط را در ای از این نوع رسمنمونه

 آمده است.  ne uwan(. دراصل پهلوی:47)كارنامج اردشیر بابکان:  «دروغ و بیداددری نه توان

همچنین كشتزار بصورت (. الف 465ی  هرمزد،داراب ) واهۀ مركب مردرزان در چند مورد جدا نوشته شده است

 الف(. 45)همان: « رسد با نسا ای پسندیده كار ودر آب ناید بدان كشت زار»جدادانه آمده است: 

 این نوع تفاوتها بدلیل تنوع منابع مورداستفاده دردآورنده است.

                                                      
 نساساالربه . 4
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دودانگی ایجاد شود. این آمیختگی شکل قدیم و جدید لغات موجب شده است در مواردی ها: هدوگانگی واژ

 دودانگی در روایت یک راوی یا نقل از یک كتاب نیز وجود دارد:

و در متون جدیدتر هر دو شکل این  تغییر كرده« ف» در تاریخ تحول زبان پارسی به« پ»امالی ف و پ: واک 

خط از اوستا و پهلوی،  ها دیده میشود. در كتاب روایات داراب هرمزد بدلیل فاصله درفتن از آغاز ددردونیواهه

كمتر كاربرد دارد و بطور نادر در مواردی یافت « پ»ها بیشتر بشکل جدید دیده میشوند؛ به همین سبب واهه

 تر است:میشود اما غلبه با شکل تازه

 الف(. 49 )ی« همه داوان و دوسفندان و چهارپایان هفت كشور زمین را شیر بکاهد»

 ختلف با دو شکل آمده است:از دو راوی م« امشاسفند»واهۀ 

به دستوری سروش اشو بدستوری زرتشت اسفنتمان بدستوری  امشاسفندانبدستوری دادار اورمزد »از روایت جاسا: 

بدستوری دادار اورمزد »از روایت بهمن پونجیه: «. دستوران دستور آنکه بر دستوران همه وجه باشد نام او بردن

ری و به دهیوودی شاه وشتاسف و بدستو بدستوری سروش اشو بدستوری زرتشت اسفنتمان امشاس ندانبدستوری 

 الف، و...(. 44ب، 45الف، 94 ی) ، امشاسفند(الف 74 )ی« دستور آنزمان كه بوده باشد.

ها یا جمالتی به خط یا زبان اوستایی نیز وجود در اغلب صفحاتی كه امشاسفند با شکل جدید نوشته شده، واهه

 د كه نشان از آمیختگی خط و زبان نو و كهن در این كتاب دارد.دار

 74همان: ) آمده است، درحالیکه راوی هر دو نوشته یکی است« برخنه»تنها در یک روایت بشکل « برهنه»واهۀ 

 ب(.

تر است بسامد بیشتری دارد و به هر دو صورت در متن آمده است؛ اما بشکل اول كه جدید «نبشته»و « نوشته»

 در نوع دوم نادر است:

 الف(. 47 ی) «شنیدم نظم كردم مرد بهدین چنین باشد نبشته در ره دین»

 نیز آمده است؛ اما بیشتر بشکل اول دیده میشود:« تنافهری» بشکل 4«تنافوری»واهۀ 

 ب(. 54 ی) «دناه باشد تنافوریآتش كه در آفتاب نهد فرمانی دناه باشد و تا كه نماز شام بگذارند »

 الف(. 75 )ی« دناه باشد تنافهریو كه بر پای ایستاده آب تاختن كند »

 نوشته شده است.« پول» بیشتر بشکل« پوهل» تأثیر شکل پهلوی و اوستاییكه تحت« پل»همچنین واهۀ 

 الف(. 445 ی) «پول... بریده  چینود پول»

الف( هر دو شکل این واهه  95 ی) و( الف 54 نیز در روایات دیگر آمده است )ی« پل»اما شکل تازۀ آن بصورت 

 تقریباً به یک میزان به كار رفته اما غلبه با شکل قدیمی آن است.

 ب(. 433 ی) ب(، آو 433 ی) آباست: « آب»با توجه به كلیت متن، غلبه با  كه« آو»و « آب» همچنین است

است اشکال قدیمی كه بطور نادر  های جدید و قدیم، بسامد شکل جدید بیشتر بوده و مشخصدر مقایسج واهه

 یافت میشود مربوط به برخی دویشهای از سوی راوی یا كاتب است و به زبان قرن دهم ارتباط ندارد.

                                                      
یا پشوتَنُو یعنی تن به « تین به سزا رسیده»بیه میعنی  pƏrƏÑa  -tanuیا تَنافور: دراوستا تَنَوپِرِثَه Îpuhl tanaتَناپوهْل. 4

ر آمده اسیت. د« خود را باید برای دناهی كه كرده است بدهد تن كسی كه»بیه معنی  سزا ارزانی یا تن محکوم و بیعیبارتی

پازند تنافور شده و در  و یا تناپوهر؛ و در tanaÎpuhl ؛ تناپوهلtanaÎ puhlãÎgaÎnãÎh یگانیهتَناپوهل پهلویدیزارش 

 (.445: 4391)حسینی،  خورِ مرگیا در مرگ ارزانی توضیح افیزوده شیده: مرگ ارزان، یعنی به
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بدل از كسره « ه»بدل از كسره: در همج موارد این ویژدی دیده میشود و « ه»حذف ها: كاربرد شکل قدیم واكه

 كیسها. خانها، كرفها،ی جمع حذف شده است: كار«ها»در پیوستن به 

 الف(. 19 )ی« درشاسپ كه چندان كرفها كرده بود و چندین كارهای معظم از دست او برخاسته بود»

« رصدر در نث» این ویژدی در سایر كتب خطی قدیمی نیز وجود دارد و خای این كتاب نیست؛ چنانکه در كتاب

 (.5نثر: )صد در « كرفهای دین اینست»نیز به همین نحو آمده است: 

 الف(. 45 ب( و )ی 44 مركرزان، دیکر. )ی نوشته شده است: كفتن، كاهنبار،« كاف» در همه جا بصورت« داف»

، فختن بجای پختن (الف 55 فرستار بجای پرستار )ی شده است، مانند:« پ» جایگزین« ف»در مواردی حرف 

 الف(. 51 )ی

 (.ب 91 ی) و (الف 99 ی) مانند: باالء بجای باالی« ی»همزه بجای 

 الف(. 441 جغر زن بجای چکر زن )ی«: ک»بجای « غ»

است كه در دین زرتشتی به زن بیوه دفته میشود و در همج موارد بشکل اصلی آمده و تنها « چکر زن»اصل كلمه 

 نوشته شده است.« جغر»یک بار 

 الف(. 467ی ) مانند: وناه بجای دناه« گ»بجای « و»

 آمده است.  vinahاین واهه در پهلوی بشکل

 سوادی راویان و كاتبان، در این متن اغالط امالیی نیز دیده میشود. برای مثال واهۀبدلیل كمغلطهایی امالیی: 

 البته .(الف 96 ی) و( الف 77 آمده است. )ی« صدره» كه لباس مخصوی زرتشتیان است بصورت« سدره»

 میتواند بدلیل تأثیر خط عربی در فارسی نیز باشد.

« نسل»اما در پاورقی همین صفحه در توضیح جمله،  ،(الف 454 ی) نوشته شده است« ی»نیز با « نسل»واهۀ 

 الف(. 459 ی)آمده است « خورد»به معنی كوچک، در همه جا بشکل « خرد» واهۀ با سین نوشته شده است.

نوشته از روایت شاپور بروجی كه هر دو نوع ( الف 77 )ی« قواعد»و « قواید»جمع قاعده بصورت « قواعد»واهۀ 

 است و مشخص نیست كاتب اشتباه كرده یا روایت به دو شکل بوده است.

برخی صفحات كتاب دارای جاهای خالی است كه مؤلف قصد داشته بعداً جای خالی در برخی صفحات كتاب: 

خط یا یک بند و داه یک مطالبی را در آنجا اضافه كند. این فضاهای خالی داهی به اندازۀ یک جمله و داه یک 

كه شمارۀ صفحه نیز ندارد اشاره نمود كه تنها یک  74صفحه است. برای مثال میتوان به صفحات بعد از صفحه 

به دخمه و نقشه ب است. چون مطلب پیشین راجع 74بیت در باالی صفحج ب نوشته شده كه مربوط به صفحج 

ر برگ بعدی صفحج الف خالی و صفحج ب خطی ناآشنا دارد آن بوده، در برگ بعدی نقشج دخمه درج شده است. د

همان  ، س س با«بنام ایزد»كه با خطوط پیشین متفاوت است. برگ بعدی باالی صفحه به فارسی نوشته شده: 

 خط ناآشنا مطالبی درج دردیده كه مشخص میکند در اینجا كاتب عوض شده است.

آن پرسشها در »ند ولی فراموش نموده و جای آن خالی مانده است: در مواردی نیز شماره ورقی را قرار بوده ذكر ك

نوشته شده است. دیگر آن كه زنی كه دشتان شود و بمیرد آن پرسش  باب ارویسگاه مرقوم شده است به ورق

 الف(. 435 )ی «مرقوم خواهد شدن به ورق

دازۀ یک یا چند جملج جای خالی ایجاد ای مبنی بر اینکه چیزی قرار است اضافه شود، به انداهی بدون هیچ اشاره

فاصله نوشته میشود، معلوم است كه در سرهم و بیهای خطی كه تمام مطالب پشتشده كه با توجه ویژدی نسخه

 این جاهای خالی مطلبی درنظر درفته شده ولی كاتب فرصت تکمیل آن را نیافته است.



 454/ ویژدیهای سبکی جلد اول روایات داراب هرمزد، براساس نسخج خطی كتابخانج مجلس

 

ت نیست. رنگ قرمز برای مشخص كردن پرسش و كاربرد رنگ قرمز و مشکی در این كتاب یکدسرنگ جوهر: 

الف و ب(. داهی برای  47 پاسخ و داه نام راویان یا كتابها بکار میرود؛ اما این قاعده همیشه رعایت نشده است )ی

آید و به رنگ قرمز می« پاسخ» و« پرسش»مشخص بودن ابتدای سخن و عوض شدن راوی، و در مواردی كلمج 

 الف(، )ی 49 ب(، )ی 433 نظر كاتب مهم بوده با جوهر قرمز نوشته شده است )یداه برخی جمالت كه به 

در پایین كلمج « تمام بد دناه»های میان خطوط با جوهر قرمز نوشته مانند ب(. در مواردی نادر هم حاشیه 64

 الف(. 44 ی) كه معنی این واهه است «اوارون»

ی، نستعلیق است اما در صفحات مختلف، تغییراتی در خط این كتاب همانند سایر نسخ خطدستخط متفاوت: 

د و ازدیاد انخط دیده میشود كه مشخص میکند كاتب یک نفر نبوده و به یقین چند كاتب به نگارش آن دست زده

الخطی نیز ناشی از عوض شدن كاتبان است. در برخی صفحات، خط بسیار زیبا و نویسی و تفاوتهای رسمحاشیه

د. اما در صفحاتی دیگر آن زیبایی به چشم نمیخورد و خط مبتدی یا ناخوانا و بد است. از این حروف شکلیل هستن

رفته تغییر شکل داده و برخی صفحات متفاوت جمله میتوان به خط زیبا در صفحات ابتدایی اشاره نمود كه رفته

الف  444الف و  446بتا  445ر.ک: ی ) شده و حتی رنگ جوهر نیز كمرنگتر است و حروف نظم پیشین را ندارند

 ب(. 444تا 

های سجاوندی استفاده نمیشود. در كتاب روایات داراب هرمز در موارد در كتب خطی از نشانهعالمتهای نگارشی: 

ها استفاده شده و یا برخی واهدان با خطوط قرمز در میان جمالت یا واهه( اندكی از سه نقطه قرمز )بشکل مثلث

ایی های اوستاند. كاربرد سه نقطه بیشتر در هنگامی دیده میشود كه دعاه از متن متمایز شدهدر زیر یا باالی واه

 ب(. 447 ی) نقل شده یا دستوراتی از كتابهای دینی بشکل مجزا جمله به جمله آمده است

 

 سطح فکری
فقهی و تشریعی همچون ای از رسائل مجموعه ۀای از آراء و فتاوی فقهی است كه دربردیرندفقه ساسانی مجموعه

ویژه در ب ،اندوندیداد، شایست نشایست و... بوده است. در این متون احکام مختلفی كه زرتشتیان با آن مواجه بوده

 ،رو بودندهدوران پس از اسالم و ارتباطی كه آنها در جامعه با مسلمانان داشتند و احکام جدیدی كه با آن روب

. كتاب روایات داراب هرمزد حاوی مجموعه دستورات دینی، اخالقی، ه استآوری شدبصورت پرسش و پاسخ جمع

حقوقی، فقهی و مذهبی است كه هر یک بشکل مبسوط با روایات متعدد توضیح داده شده است. بیشترین موضوعات 

است كتاب شامل دستورات عملی دین است كه در ارتباط با امور روزمرۀ مردم بوده و برای آنها سؤال پیش آمده 

 كه در این بخش به آنها پرداخته میشود.

فقه زرتشتی شامل مباحثی است كه مردم روزمره با آن در تعامل هستند و احکام خاصی دارد كه احکام فقهی: 

باید به آن عمل شود؛ در غیر این صورت دناه شمرده شده و كیفرهای دنیوی و اخروی در پی دارد. مسائلی مانند 

کام نجاسات، ازدواج، طالق، شیر دادن فرزند، احکام میت، نحوۀ انجام تکالیف دینی، و همج چیدن موی و ناخن، اح

اموری كه در زنددی مردم جریان دارد مانند احکام نجاسات كه بتفصیل به آن پرداخته شده و روشهای پاک شدن 

. ار عنصر از نجاسات استمباحث مربوط به نجس و پاكی شامل پاک نگه داشتن چه از نجاسات نیز بیان شده است.

ازاینرو احکام كشاورزی كه در ارتباط با كود دادن زمین است نیز جزو همین مباحث است. میتوان دفت چارچوب 

احکام زرتشتی بر مبنای پاكیزدی بیرون و درون است، ولی در این روایات بیشتر احکام مربوط به پاكی ظاهری 

ائل مسلمانان شبیه میسازد. برای مثال، درمورد وجود پلیدی در كشتزار المسسؤال شده است كه كتاب را به توضیح
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چون كسی كشتزار به انبازی خواهد كردن اول باید نگریدن كه به همراه آب نسا هست یا نه. » چنین آمده است:

همچنین  .(ب 54)همان: ....« بعد از آن آب دذارد همچنین ادر در آن میانه آب در كشتزار باشد نسا پدیدار آید 

-ب 61) ، داوری خریدوفروش(الف 64-ب 44) احکام كشاورزی ،(ب 44-الف 47 است احکام توبه )داراب هرمز

 و بسیاری موارد دیگر.( ب 445 ی) ، احکام زناشویی(ب 61) ، احکام دزدی(ب 65

موضوعات حقوقی مطرح در این كتاب مانند مبحث پیشین بصورت پرسش و پاسخ احکام حقوقی و كیفری: 

هر زن كه »آمده است و شامل مواردی چون: ارث، مسائل مالی ازدواج و طالق، انواع دناهان و كیفرهای آنهاست. 

ن و نفقه خواهد ودر نا فرمان شوهر نبرد و آنچه شوهر فرماید نکند او را بدان شوهر هیچ حق و بهری نرسد كه

 ، كیفر دزدی(الف 44 ی) ، كیفر زنا(454 ی) ، مواردی دیگر: ارث(ب 445)داراب هرمزد،« ندهد دناهش نباشد

 و بسیاری موارد دیگر كه انواع كیفرها برای آنها ذكر شده است. (الف 64)

. ذكر شده استمسائل اخالقی و عدم رعایت آنها و كیفرهایی كه بر آنها مترتب است بتفصیل احکام اخالقی: 

در چهلم اینکه هیربد را و پدر را و مادر را نباید آزرد ادر بسیاری »درمورد احترام پدر و مادر و هیربد آمده است: 

و رنجی و دشواری و زیان ازیشان ببیند البته نباید كه جواب ایشان به زیادتی بازدهند چه خشنودی ایشان در 

. (الف 457)همان: « ان را بیازارند اورمزد به اوزونی را بآزرده باشندخشنودی یزد پیوسته است و هرداه كه ایش

 ب(. 457) نوشتن دناه فرزند بر پدر و مادر ،(ب 457) همچنین درمورد نارضایتی والدین

ازجمله احکام مذهبی میتوان به انواع دعاهایی كه برای دفع شر دزنددان یا ایمنی از بالیای دیگر احکام مذهبی: 

یشود اشاره نمود. این نوع دعاها به زبان اوستایی است كه در این كتاب داه با خط اوستا و داه با خط خوانده م

فارسی نگاشته شده است. همچنین احکام تکلیف رسیدن فرزندان دختر و پسر نیز از این موارد است كه در این 

ساله تا پانزده» اهی بر آنان نمینویسند:سالگی است و پیش از آن دنكتاب اشاره شده است كه تکلیف پسران پانزده

ساله شود هر دناهی كه كند هم مایه باشد و چون پانزدهنبود هر دناهی كه بکند ادرچه بزردتر دناهی كند اندک

الف(. حرمت آتش و نگهداری آن نیز از مواردی است كه جزو احکام مذهبی  457)داراب هرمزد،« چندانش بنویسند

ن مورد تأكید شده است كه آتش هردز نباید خاموش شود و پلیدی نیز نباید به آن برسد. محسوب میشود. در ای

همج احکام مذكور در این كتاب با احکام فقهی و حقوقی درهم آمیخته است؛ ازاینرو زمانی كه در باب آتش صحبت 

ک: داراب ر.) یز یاد شده استاحترامی یا كُشتن آتش انجام میشود و كیفر آنها نمیشود، از دناهانی كه بواسطج بی

 (.19 و 17هرمزد، 

دعاهای بسیاری برای دفع حشرات، جانوران موذی، و درخواستهای مهم در این كتاب ذكر شده است كه خود 

یادآور بسیاری از اعتقادات مسلمانان در كتابهای دعاست. این دعاها از اوستا درفته شده و با عنوان اوستای مور 

الف( و غیره آمده است كه  13 ی) الف( دعای كستی پوشیدن 13 )ی انیرنگ شیرینی یشتن،ب(،  16 ی) زدن

 دارای آیین خاصی است.

 

 سبک زبانی

زبان اصلی این نوشتار فارسی دری و نزدیک به زبان امروز است و كاربرد لغات عربی در كنار پارسی قدیم: 

اینکه كتاب در قرن یازدهم هجری تألیف شده،  ما با توجه بهپهلوی باشد؛ ا انتظار میرود كامالً فارسی یا اوستایی

زبان عربی نیز از زبان راویان به آن انتقال یافته و برخی لغات و اصطالحات دین اسالم نیز به آن راه یافته است. از 

ارسی، ف سویی دعاهای مخصوی دین زرتشتی به زبان اوستایی عیناً درج شده است؛ بنابراین در این كتاب سه زبان
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 عربی را در كنار هم میبینیم. اوستایی و

عربی هستند و در كنار آن شکل « مستعد» و« اصالً» ،«سالمت» ،«مهمات» ،«مطالع» هایدر عبارات زیر واهه

 نیز به كار رفته است:« پارسی» و« نبشته» قدیم

بخوانند و مهمات بجا آورند ودر اصالً ودر چنانچه نبشته پارسی دارند و هیربدان و دانایان مطالع نمایند و كتاب »

 55زد:)داراب هرم« نسخه نباشد دو مرد مستعد شده داناتر بفرستند مگر یاد درینجانب بدست آرند و سالمت شوند

 الف(.

آنها استفاده شده، جمالت عربی فراوان به سبک مسلمانان به كار  در برخی موارد به نقل از كتب دیگر كه كمتر از

های عربی زیاد دیده رفته است. كتاب دستور ماه وندیداد یکی از این منابع است كه در نقل از آن، جمالت و واهه

وم جمعه یكامدین، ابلغ البلغا و افصح الفصحا افضل الفضال،  ولدكاوس » میشود و با سبک غالب كتاب تضاد دارد:

داراب ) «هجری، نقل مذكور، منتشر، احقر، منقول 4593یزدجردی، شعبان المعظم سنه  4553و موافق، سنه 

 .(الف 74هرمزد: 

تر بوده با توجه به تاریخی كه در این عبارات نوشته شده، مشخص است این كتاب از سایر منابع مورداستفاده جدید

دار در قرن یازدهم قرار دارد و دردآورندۀ روایات داراب هرمزد تصرفی در تأثیر زبان غالب این روزو بیشتر تحت

 شکل روایات و زبان آن نکرده است.

آیند. این موارد برای امر كردن یا دستورات دینی است كه در موارد بسیاری افعال بصورت مصدری میافعال: 

 شخص باید انجام دهد و درواقع امر غایب است:

هر ماهه آتش چهار بار باید »الف(،  34 )ی« ار كردن افسون اوركردن انگشت اندر روغن زدنواشتن و روغن افش»

قیمت و ارج نشاید »ب(،  54 ی) «باشد آتش ورهرام را یکی به دو بخش نشاید كردن كه»الف(،  54 ی) «افزودن

 الف(. 57 ی) «دفتن

می كردمی، نرسیدی، نگرفتمی، خراب  بودمی،»افعال بیشتر بصورت قدیمی و مطابق با سبک خراسانی است: 

قوت نبودی، بتوانستی كشتن، نتوانستندی كردن، »های دیگر: نمونه .(الف 17 )ی« كردی، نیست شدندی

 ب(. 54 )ی« همی شود»الف(،  17) «نکشتمی

تزار بباید الف(، اول به همه راه دذر آب و كش 17) بهشت مرا ارزانی كن كه اندر جهان اهدهائی را بکشتمبای زاید: 

 ب(. 41 ی) الف(، نسا بگرفتن و بیرون آوردن 45 ی) دردیدن

 

 سطح ادبی
بدیعی را بررسی نمود، زیرا نثری بسیار ساده و دزارشی دارد و جنبج  در این كتاب نمیتوان ویژدیهای بیانی

یل و جمالت تشبیه، تمث زیباشناسی در آن مطرح نیست. تنها عناصر ادبی كه میتوان در آن یافت تلفیق نظم و نثر،

سامد ب درپی است كه افعالی مشابه دارد و ایجاد سجع میکند. هیچیک از این ویژدیها غیر از جمالت كوتاه،كوتاه پی

 زیادی ندارد و بندرت یافت میشود.

 از ویژدیهای دیگر این كتاب، تلفیق روایت منظوم و منثور است. همانطوركه برای یک موضوعتلفیق نظم و نثر: 

هایی ذكر شده، از كتاب صد در نظم نیز روایاتی در همان موضوع نقل میشود كه زبان از چند راوی و كتاب نمونه

های عربی بیشتری در آن استفاده شده است. این ابیات ارزش شعری به روایات دیگر ضعیفتر بوده و واههآن نسبت

 و قافیه آورده شده است.ندارد و فقط جمالت پندآمیز و رهنمودهایی است كه با وزن 
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 الف(. 436)داراب هرمزد:  چو مرده بزاید چگونه بود؟ زنان چونکه فرزند پیدا كند

 است كه روایاتی از هر دو كتاب در كنار هم آمده است: «صد در نثر»كتاب صد در نظم، رونوشتی از 

 از صد در نثر در سی و سیوم

 سا در زیر زمین نهان كرده باشند آشکارتر باید كردن ...اینکه چون جایگاهی بود كه بیمی و ترسی نبود ن

 همین روایت از كتاب صد در نظم

 در سی و هفتم بدان ای سلیم 

 نسا در نهد كس به زیر زمین

 بکن آشکاراش ای اهل دین

 

 هر جا كه نبود تو را ترس و بیم كه 

 سفندارمد رنج بیند ازین

 كه باشد تو را كرفج بی حساب

 (ب 49)داراب هرمزد:                              

این دو روایت درواقع یکی است و متن منظوم از روی روایت منثور به نظم درآمده، اما از نظر زبانی سست و بیمایه 

 است و فقط به وزن و قافیه و رساندن مفهوم اكتفا شده است.

ست و جمالت كوتاه و آهنگین دارد. عبارات كتاب داهی زبان كتاب به دورۀ خراسانی نزدیک اكوتاهی جمالت: 

با حذف فعل همراه است و داه با تکرار فعل و افعالی هماهنگ كه سجع ایجاد میکند، اما پیداست هدف راوی و 

 كاتب زیبایی و ایجاد سجع نبوده است:

آبان روز  ودرنه دناه دران باشد وتابستان سه روز بگذرد آب به سر نکنند بعد از سه روز اال كه به دستشو بشویند »

نشاید كه آب بر سر ریزند و آب به شب نشاید خوردن و به بیهوده و دزاف نریزند و آب بر دیوار نباید ریختن چه 

هر كه چنین كند خرداد امشاسفند و آبان اردویسور بانو از آن كس خشنود نباشد و خرداد امشاسفند خصمی وی 

 ب(. 44 )ی« ول بگذرد و راه ندهدكند و نگذارد كه به چنود پ

 در روایاتی كه دارای عناصر یا پیامدهای مشترک هستند این ویژدی دیده میشود:درپی: هماوایی كلمات پی

 ب(. 494 )ی «بساطی كه دسترند از پنبکین و پشمین و چرمین و سنگین و ایوخشتین هماشاید كردن»

 ابی كریا دیتی ویسیییا همتاچا هوختاچا هورشییتاچا پیتی رچیا»این هماوایی را در دعاهای اوسییتایی نیز میبینیم: 

 ب(. 445 )ی« دیثی ویسیا فرادیرم و تن فرادهم همه همت هوخت هورشت فرودذارم تن فرادهم همه

ه این عبارت كه طلوع و غروب را تشبی تمثیل بسامد بسیار كمی دارد و در مواردی نادر به كار میرود؛ مانندتمثیل: 

 به مرگ و زنددی كرده است:

 وی از مشرق كه مانندۀ زایشی است و ناپدید شدن وی به مغرب كه مانندۀ مرگ است یکی از خورشید پدید آمد»

 ب(. 494 )ی« و دیگرباره از مشرق پدید آمدن كه مانندۀ رستخیز است

 الف( 35 ی) «ایدان كه خون خودت خوردهچنان     ایبه دزدی چو چیز كسان برده»

هی یییک دم آب       در كسییییی را د  مثییل 

 هییران كییرفییه كییان مییرد كییرده بییود    

 

ثواب          بی  تو یییا دردد   كییه تییا تشیییینییه 

 (ب 475ی ازان كرفه او بهره برده بود )

 

ر آنکه تهپس فریض»المثلی را ذكر میکند: برای توضیح اینکه دناه نکردن بهتر از توبه كردن ضربالمثل: ارسال

 الف(. 471 )ی «اند كه پرهیز كردن بهتر از دارو خوردن استنخست برشنوم كند و به مثل دفته
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تشبیهات این كتاب بسیار كم و اغلب در روایت منظوم است. بیان تشبیهات برای روشن شدن مسائل و تشبیه: 

ا به است نه تشبیه؛ زیرا در تشبیه بهای دینی است و ارزش ادبی چندانی ندارد و در مواردی میتوان دفت تشانکته

 ادعای مشابهت مواجهیم ولی در تشابه دو طرف تشبیه میتوانند شبیه باشند؛ مانند این مثالها:

 الف( 454 ی) خرابی میکند مانند شیطان/  بود بدتر ز شیران موش این دان

 ب( 474 كه باشد رو دل مردم غریوان )ی / بود افسوسگر مانند دیوان

 ب(. 474 )ی «جمشید... روزی در صحرا مانند بیهوشان خفته بود»

 برندش پیش او مانندۀ دود... زود/ برد اهریمن او را پیش خود »

 الف( 64 )ی« روان لرزان بسان بید از باد /  تبرزینش زنند و درز فوالد

 

 گیرینتیجه
حاوی روایتهای دینی زرتشتیان كه احکام  كتاب مجموعه روایات زرتشتیان یا روایات داراب هرمزد، جُنگی است

فقه و حقوق این دین را در خود دارد. نسخج كتابخانج مجلس یکی از نسخ معتبر و متأخر است كه در دو جلد 

تدوین یافته و در این پژوهش جلد اول آن از نظر ویژدیهای ظاهری و ساختاری بررسی شد. این كتاب همانند 

بندی و عالئم سجاوندی نوشته شده و داهی برای مشخص شدن ابتدای كالم و فسایر نسخ خطی، بدون پارادرا

عوض شدن راوی، رنگ جوهر از مشکی به قرمز تغییر یافته است. این تغییر رنگ همه جا یکدست نبوده و شامل 

تاب، های پرسش و پاسخ نیز میشود. ویژدی مهم كموارد دیگری مانند برخی عنوانها یا جمالت مهم و یا واهه

های قدیم و جدید اوستایی، فارسی و عربی است آمیختگی خط و زبان اوستایی، پهلوی و فارسی و همچنین واهه

الخط، نیز در آن دودانگی وجود دارد و از جهت رسم های عربی در این كتاب اندک و نادر است.كه البته سهم واهه

الخط را در آن میبینیم؛ اما در نگاهی كلی کال مختلف رسمبدلیل تغییر راویان و یا استفاده از منابع متعدد، اَش

روف و ح« چه»، «كه» و حروف ربط« را» ، عالمت مفعولی«به»نویسی بویژه پیوستن حرف اضافج غلبه با پیوسته

است و جدانویسی بطور نادر در آن دیده میشود. در كاربرد حروفی كه از دوران باستان دارای « آن» و« این» اشارۀ

تر است كه نشان از تأثیر خط و زبان فارسی بعد از اسالم بر زرتشتیان اند، غلبه با كاربرد شکل جدیدتحول شده

دارد. دودانگی در نوشتار این كتاب معلول راویان و منابع متعدد است كه پیداست از سوی افرادی با سواد مختلف 

ت. ویژدی دیگر این كتاب از جهت ظاهری در دستخط اند دردآوری و تدوین شده اسسواد نیز بودهكه برخی كم

كاتبان است كه دودانگی در آن مشهود است، بطوریکه در صفحات ابتدایی یا نیمج اول كتاب با خطی بمراتب زیباتر 

 نویسیها نیز غالباً با خطیمواجه هستیم. كمااینکه در هر دو قسمت، شاهد تغییر موقت دستخط هستیم و حاشیه

اه به رنگ جوهر دیگر نوشته شده است كه نشان از بازبینی متن توسط كاتب دیگری دارد و آنچه متفاوت و د

مشهود است اینکه كل كتاب دستخط یک كاتب نیست. در بخش سبک فکری، با مباحث بسیاری روبرو میشویم؛ 

شت یی است كه پس از زرتای مذهبی دارد و مطالب كتاب بردرفته از دین زرتشتی و كتابهازیرا این كتاب درونمایه

براساس اوستا یا دیدداه موبدان نگاشته شده است. مباحث فکری این كتاب عبارت است از: فقه، حقوق، اخالقیات، 

مذهب، دعا، پاداش و كیفر، توصیف روز جزا كه هر یک بتفصیل از روایات مختلف نقل شده است. از نظر ادبی، 

و بیشترین عنصر ادبی آن، تکرارها و جمالت كوتاه آهنگین و كلمات  ویژدی مهمی در این روایات دیده نمیشود

 درپی موزون است و تشبیه و تمثیل نیز بندرت یافت میشود.پی
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  نویسندگان مشاركت

حکیم علوم انسانی دانشگاه ادبیات و  دانشکدۀ در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این

 این اصلی طراح و داشته هبرعهد را رساله این راهنمایی علی تسنیمیآقای دكتر  .استشده استخراج سبزواری

 متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعب مریم غفاری شاهد. سركار خانم اندبوده مطالعه

نیز در تجزیه  انبه عنوان مشاور ایمابراهیم استاجی و آقای دكتر ابراهیم خواجهآقای دكتر . اندداشته شنق نهایی

 حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشتهو تحلیل داده

  .استبوده پژوهشگرچهار  هر مشاركت و تالش

 

  قدردانی و تشکر

علوم ادبیات و  دانشکدۀ پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه حکیم سبزواریانسانی دانشگاه 
 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 تحقیق این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 تعارض دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شدهااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق

 ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر را
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 فارسی منابعفهرست 

 ( زبان پهلوی: ادبیات و دستور آن، با همکاری احمد تفضلی، تهران: معین.4375آموزدار، هاله )

 ( معجم مقاییس اللغه، بیجا: دارالفکر.4474ابن فارس، ابوالحسین احمد )

 ، تهران: معین.6چ ( ترجمه و تصحیح هاله آموزدار،4396نامه )ارداویراف

سی و دو مقاله در « قدمت نسبی برخی از متون فارسی موجود در روایات زرتشتی( »4394امیدساالر، محمود )

 .143-554نقد و تصحیح متون ادبی، تهران: بنیاد موقوفات دكتر محمود افشار یزدی، صص

 ( زرتشت و زرتشتیان، تهران: آرون.4344انصاری، بهمن )

 ، ترجمج ناصر فکوهی، تهران: نشر نی.1ها، چ( ام راتوری نشانه4346بارت، روالن )

 تهمورس دینشاه، تهران: بنیاد فرهنگ ایران. 4بندهش )بی تا( چاپ عکسی از روی نسخج شمارۀ 

 ( مینوی خرد، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.4351تفضلی، احمد )

 یلی.، تهران: ل9( آشنایی با ادیان بزرگ، چ4395توفیقی، حسین )

 ، تهران: بلخ.6ساسانی(، چ-( نامج پهلوانی، آموزش خط و زبان پهلوی )اشکانی4394جنیدی، فریدون )

-497، صص69، نشریج هفت آسمان، ش«درجات دناه، تاوان و پتت در دین زرتشتی» (4391حسینی، سید حسن )

661. 

پیام بهارستان، « مجلس شورای اسالمیروایات داراب هرمزدیار و دستنویس كتابخانج ( »4399دالوند، حمیدرضا )

 .617-645، صص6( 5)

 روایت داراب هرمزد، )بی تا( نسخج خطی كتابخانه مجلس، جلد اول.

 ، بی جا: بی نا.3(آئینه آئین مزدیسنی، چ4337شاهرخ، كیخسرو )

 ( به تصحیح كتایون مزداپور، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.4344شایست نشایست )

شهزادی، رستم )بی تا( قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان، دفتاری دربارۀ كتاب ماتیکان هزارداتستان، 

 دردآورنده و بردردان: رستم موبد شهزادی، به كوشش مهرانگیز شهزادی، بی جا: بی نا.

 صد در نثر )بی تا( به كوشش بهمن انصاری )سوشیانت(، نسخج الکترونیکی.

( ویرایش اروان بامنجی ناسار وانجی دهابهار، م.ا. نسخج الکترونیکی منتشرشده 4454د در بندهش )صد در نثر و ص

 بوسیلج بهمن انگاره )سوشیانت(.

 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.3( فرهنگ فارسی به پهلوی، چ4394وشی، بهرام )فره

 نتشارات دانشگاه تهران.وشی، تهران: ا( ترجمج بهرام فره4351كارنامج اردشیر بابکان )

 الشعرای بهار، تهران: چاپخانج خاور.( به تصحیح ملک4349مجمل التواریخ و القصص )

 نامج دویش بهدینان شهر یزد، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.( واهه4371مزداپور، كتایون )

 ( فرهنگ فارسی، تهران: امیركبیر.4374معین، محمد )



 447/ ویژدیهای سبکی جلد اول روایات داراب هرمزد، براساس نسخج خطی كتابخانج مجلس

 

( فرهنگ كوچک زبان پهلوی، ترجمج مهشید میرفخرایی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و 4373د.ن )مکنزی، 

 مطالعات فرهنگی.

-634، آینه میراث، صص«های آنصد در نثر و صد در بندهش و معرفی نسخه( »4343منتظری، سید سعیدرضا )

653. 

 .37-64، آینج پژوهش، ی«رتشتیبررسی و معرفی ادبیات فارسی ز( »4341منتظری، سید سعیدرضا )

آنها با دیگر  بررسی پرسش و پاسخهای فقهی كتاب روایات داراب هرمزدیار و مقایسج( »4341آبادی، بهناز )نعیم

 ، پایاننامج كارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی، دانشگاه تهران.«متون فقهی زردشتی
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