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 هاي منوچهر هاي خطي متن پهلوي نامه بررسي نسخه
93Fجعفري دهقيمحمود 

∗ 
94Fعسكر بهرامي

∗∗ 

 چكيده
را به همراه چند اثر ديگر به  هاي منوچهر نامهبار متن فارسي ميانة  ادوارد وست كه نخستين

: را در دو رده جاي داده است ها نامههاي دربردارندة  انگليسي ترجمه و منتشر كرده، نسخه
مجموعة دستنويسهاي اوستايي و پهلـوي دانشـگاه    35آنها كه از روي نسخة شمارة  ييك

هاي وست از يكه بر اساس بررس است هايي اند؛ و ردة دوم، شامل نسخه كپنهاگ نوشته شده
. انـد  مجموعة هاوگ در كتابخانة دولتي مونيخ رونـويس شـده   14طريق دستنوشتة شمارة 

در اينجا بررسي . ناميده است M14و  K35يب نسخة وست اين دو نسخة اصلي را به ترت
آيد و در ادامه هم چند نسـخة ديگـر    هاي زيرمجموعة آنها مي اجمالي اين دو رده و نسخه

 . شوندميكه اين متن را در بر دارند، معرفي 
 

 . هاي زردشتي شناسي، نسخه هاي منوچهر، نسخه فارسي ميانه، نامه :ها كليدواژه
  

 

 23/06/94: تاريخ پذيرش  27/10/93: تاريخ دريافت
  ir.ac.ut@mdehaghi/ دانشگاه تهرانستاني دانشيار گروه فرهنگ و زبانهاي با ∗
 )/مسئول ةنويسند(دانشجوي دكتري گروه فرهنگ و زبانهاي باستاني دانشگاه تهران  ∗∗

 yahoo.co.uk @asbahrami 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 57آينه ميراث، شماره  /134
 

 مقدمه
، )پهلـوي ( اي است به خط و زبان فارسي ميانـه  عنوان مجموعه هاي منوچهر نامه

شامل سه نامه از منوچهر، موبدان موبد زردشـتيان پـارس و كرمـان در سـدة سـوم      
هجري، كه در آنها نسبت به اقدام نوآورانة برادرش زادسپرم، موبدان موبد سـيرجان،  

اين متن از دشـوارترين  . شان داده استتندي واكنش ن در باب آيين تطهير برشنوم، به
متنهاي فارسي ميانه است كه نخستين بار در اواخـر سـدة هجـدهم مـيالدي ادوارد     

95Fوست

از پيشگامان معرفي ادبيات پهلوي، آن را بـر اسـاس چنـد    ) م1905ـ1824( 1
چاپ كرد؛ سـپس   96F2»كتابهاي مقدس شرق«نسخه به انگليسي ترجمه و در مجموعة 

رو97ي نسروانجي دابارج د بهمنهم اF

بر اسـاس چنـد نسـخه متنـي      )م1952ـ1869( 3
هاي موجود از اين  در اين مقاله معرفي دو گروه نسخه. ح از آن به چاپ رساندمصح

 . اثر و نكاتي دربارة ارتباط ميان آنها و اهميت هر يك آمده است
جـم،   اي كه بر ترجمة انگليسي دو اثر منوچهر پسر جوان ادوارد وست، در مقدمه

ــ » متون مقدس شرق«ــ در جلد هجدهم  هاي منوچهر نامهو  دادستان دينييعني 
يك رده آنها كه : را به دو رده تقسيم كرده است ها نامههاي دربردارندة  نوشته، نسخه

نويسهاي اوستايي و پهلوي دانشگاه كپنهاگ مجموعة دست 35به واسطة نسخة شمارة 
هايي اسـت فـراهم آمـده از طريـق دسـتنويس       اند؛ ردة دوم شامل نسخه فراهم آمده

مجموعة هاوگ كه از روي دستنويسي متعلق به كتابخانـة دولتـي مـونيخ     14شمارة 
 ناميده اسـت  M14 نسخة و K35وست آنها را به ترتيب نسخة . رونويس شده است

هـاي   در اينجا بررسي اجمالي اين دو رده و نسـخه . )چهارده ـ پانزده : 1882وست : نك(
 :آيد زيرمجموعة آنها مي

 

1. Edward William West 
كه زير نظر ماكس مولر، و بـا همكـاري   ) The Sacred Books of the East(مجموعة متون مقدس شرق . 2

م در آكسـفورد منتشـر شـده    1910تا  1879متخصصان مختلف فراهم آمده، در پنجاه جلد ميان سالهاي 
 . است
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Kمجموعة  35  
اسـت، يكـي از    هاي منـوچهر  نامهكه قديمترين نسخة دربردارندة  K35مجموعة 

ايـن مجموعـه دو مـتن ديگـر     . آيد مهمترين دستنويسهاي گروه نخست به شمار مي
، اثر ديگر منوچهر، كه بلندترين متن اين دادستان دينييكي : مرتبط را هم در بر دارد

 وسـت . ، اثر زادسپرم، بـرادر منـوچهر  هاي زادسپرم گزيدهمجموعه است؛ و ديگري، 
 . كند كه چند متن پراكندة ديگر هم در اين مجموعه هست اشاره مي )پانزده: 1882(

98Fرا نيلس لودويـگ وِسـترگارد   K35مجموعة 

ـ 1815( 4 ، خاورشـناس  )م1878ـ
او اين مجموعـه  . م از كرمان تهيه كرد و با خود به كشورش برد1843دانماركي، در 

99F. به كتابخانة دانشگاه كپنهاگ اهدا كرد 1878سپتامبر  9را در 

اي بـه   وست در نامه 5
كه از مونيخ براي وسترگارد فرستاده، شرح دقيقي دربارة  1878تاريخ چهارم ژوئن 

ايـن نامـه در آغـاز    . با ديگر متنهاي گردآمده در اين گروه نوشته است K35ارتباط 
 دستنويس و پس از برگ حاوي يادداشت اهدايية وسترگارد چسـبانده شـده اسـت   

 . )3/5: 1934سن  كريستن(
و ) حروفي و عـددي ( برگ دارد و برگهاي آن هم به فارسي 181اين دستنويس 

برگ از آغاز و ــ به گمـان   71اند؛ ولي نسخه  گذاري شده هم با اعداد التيني شماره
 72برگ از پايان را ندارد؛ به بيان ديگر، از برگ  35وست در نامة يادشده ــ حدود 

نيـز   140و  78در اين دستنويس برگهاي . است 254شود و پايان آن برگ  آغاز مي
شوند، اما متن در اين دو جا افتادگي ندارد؛ بنابراين بايستي ناشي از خطاي  ديده نمي

نيـز بـه همـين     131و  130جابجايي برگهاي . گذار آن بوده باشد نويسنده يا شماره
 . )، ديباچه47همانجا؛ نوابي، ج ( سان و ظاهراً به همين علت بوده است

يـك از   در واقـع هـيچ  . به سبب افتادگيهاي نسخه تاريخ كتابت آن نامعلوم است
جاي آن آسيب ديده و كلماتي از متن مخـدوش يـا    متنهاي اين مجموعه ــ كه جاي

پاك شده است ــ انجامه ندارد و از اين رو نام كاتب، تاريخ و محل كتابـت از روي  
در آن است كـه در عـين نـاقص     با اين همه اهميت اين نسخه. شود آن مشخص نمي

 

4. Niels Ludvig Westergaard 
 ). 3/5: 1934سن  كريستن(اهداي مجموعه، درگذشت وسترگارد در همان روز امضاي سند . 5
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در بخشـهاي سـالم    هـا  نامهويژه كه  را بردارد، به ها نامهو  دادستانبودن، تمامي متن 
: نامة يكـم : بدين ترتيب آمده است ها نامهدر اين نسخه، متن . نسخه واقع شده است

؛ نامة 1ر، س 213ـ  1پ، س 220برگ : ؛ نامة دوم1، س 220ـ 4ر، س 206برگ 
گفتني اسـت كـه   . )4/7: 1934سـن   كريستن( 10، س 233تا  2ر، س  231برگ : سوم

اي از پي نامة نخست آمده است؛ اما در حالي كـه نامـة    نامة دوم بدون وقفه يا نشانه
 . شود رسد، نامة سوم از سر سطر يازدهم آغاز مي دوم در ميانة سطر به پايان مي

ــخة  ــار در   K35نس ــتين ب ــور   م 1934نخس ــة آرت ــا مقدم ــتنب ــن كريس 100Fس

6 
هاي  ، به عنوان جلدهاي سوم و چهارم مجموعة چاپ عكسي نسخه)م1945ـ1875(

در مجموعة گنجينـة دستنويسـهاي پهلـوي مؤسسـة     كپنهاگ منتشر شد و سپس هم 
چاپ اخير نيز، به همين ترتيب در دو بخـش  . آسيايي دانشگاه شيراز به چاپ رسيد

دادسـتان  «، »1يـات پهلـوي   روا«شـامل  ) مجموعه 47شمارة ( بخش نخست: است
هـاي   نامـه «شامل ) مجموعه 41شمارة ( ؛ بخش دوم» 2روايات پهلوي «، و »ديني

 . )ادامه: نيز نك( »گزيدة زادسپرم«و » منوچهر
اما وسـت  . انجامه ندارد K35يك از متنهاي مجموعة  كه اشاره شد، هيچ همچنان

 BKناميده ـــ و اينـك    Bاز بررسي اين نسخه و نسخة قديمي ديگري كه او آن را 
يـا مسـتقيماً از    Bــ به اين نتيجه رسيده است كه نسخة ) نك ادامه( شود خوانده مي

وست كه فرض نخسـت را  . رونويس شده يا با آن تطبيق داده شده است K35روي 
 K35رونويسي از انجامـة   Bداند، بر اين باور است كه انجامة موجود در محتملتر مي

كاتب آن مرزبان فريدون وهرام رستم بندار  Bاگر چنين باشد، بر اساس نسخة . است
 941ماه امرداد ) بيست و هفتم( شهمردان دينيار است كه كاتب آن را در روز آسمان

، 41نـوابي، ج  ( به پايان رسانده است» دهيگان كرمان«در ) 1572مارس  19برابر با (
از بين رفته  BKين انجامه در برگ آخر نسخة گفتني است كه بخش پاياني ا. )ديباچه

: 1882وسـت  ( و احتماالً در اين برگ انجامة ديگري از نسـخه وجـود داشـته اسـت    
 . )، ديباچه41نوابي، ج ( كند بررسي خط دو نسخه نيز نظر وست را تأييد مي. )شانزده

او . را اسـاس قـرار داده اسـت    K35نسخة  هاي منوچهر نامهوست براي ترجمة 
 

6. Arthur Christensen 
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چنين هنگام فراهم آوردن اين ترجمه، رونوشتي ــ شامل آوانوشت متن در باالي هم
ايـن دستنوشـته اينـك در    . صفحه و ترجمة انگليسي در زير صفحه ــ فـراهم آورد 

شود و ارود دابار در تهيـة مـتن ويراسـتة     انجمن سلطنتي آسيايي لندن نگهداري مي
 .)هجده: 1912دابار ( بهره گرفته است Wخود از آن با نشان

دانـد؛ زيـرا حـاوي     مـي  K35را رونوشـتي از   BKكه اشـاره شـد،    وست، چنان
هايي دگرگون شـده   اشتباهاتي است كه به نظر وي برخاسته از قرائت نادرست نشانه

 K35مسـتقيماً از روي   BKاز سوي ديگر، اين موضـوع كـه   . در نسخة مادر هستند
بـرگ آن، بـا    32آخرين كلمات  K35شود كه در  رونويس شده، از آنجا آشكار مي

هـاي كاتـب    ها بايستي نشـانه  كه اين دايره اند شدههايي در بين سطرها نشاندار  دايره
در اين نسخة . بوده باشند تا به هنگام ورق زدن و آغاز برگ جديد سطر را گم نكند

لف از بين رفتـه اسـت، ولـي برخـي از     چندين برگ از جاهاي مخت K35رونوشت 
با ايـن  . اند بازسازي كرده) نك ادامه( Jبخشهاي گمشده را بعداً از روي نسخة جديد 

توان آن را از  كه مي( همه هنوز يازده برگ آن، از تقريباً اواخر مجموعه، افتاده است
از برگ افتاده از آغ 71در آن است كه  BKارزش مستقل . )بازسازي كرد TKروي 

 . )شانزده: 1882وست ( نهد را در اختيار مي K35و حدود نوزده برگ افتاده از پايان 
 : چنين است K35ها در نسخة  آغاز متن نامه

pad nām ud ayārīh ī dādār Ohrmazd ud wispān yazadān, hamāg 
yazadān mēnōgān [ud] yazadān gētīgān . . .  

 »...ة ايزدان، همة ايزدان مينوي و گيتيگي به نام و ياري دادار اورمزد و هم«
  :يابد متن با اين عبارت پايان مي

. . . az xwāhišnān widišnān čiš-ē ahlāyīh meh, weh [ud] pāšom. ast 
[…] 101F

7 zarduxšt. ēk hast rāh ī pāšom ahlāyīh kē rāh ī pōryōtkēšān, wisp 
any abāz-waštag a-rāhīh.  

زردشـت  . ]است[مورد قبول، امر پارسايي بهتر، بزرگتر و برتر  هاي از يافته. . . «
پيشـوايان  ( راه پوريوتكيشـان ] همانا[يكي است راه برترين پارسايي، كه . است ]...[

 » .بيراهي] و) [منحرف( همه بازگشته] راهها[است و ديگر ) ديني
 

 . يك كلمة ناخوانا. 7

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 57آينه ميراث، شماره  /138
 

يباً در هم مهمتر است، تقر K35سومين نسخة از اين رده كه به نظر وست از خود 
اين نسخه متعلق بـه تهمـورس   . اواسط سدة نوزدهم از پاريس به بمبئي رسيده است

102Fدينشاه انكلساريا

، روحاني و پژوهشگر پارسي، بوده و وست آن را )1903ـ1842( 8
 .نديده است

برگ دانسته، گو اينكه هفتـاد   227ناميده و آن را داراي  TKوست اين نسخه را 
بنـابراين، وضـعيتي   . برگ از آغاز و حدود پانزده برگ از پايان آن از بين رفته است

داشته است و بايستي تقريباً از همان جايي آغاز شده باشد كه  K35بسيار نزديك به 
K35 يازده برگ گمشدة آن تر شد، و حدود نيمي از سپس كامل نسخه. شد شروع مي

را  BKتهيه كردند و بدان افزودند؛ با اين حال هنوز سه بـرگ آخـر    BKرا از روي 
منضم شده، كاتـب آن گشتاسـب شـاه     ها گزيدهاي كه به متن  بر اساس انجامه. ندارد

ايـن گشتاسـب ظـاهراً    . رستم بندار شهمردان، است كه آن را در كرمان نوشته اسـت 
را نوشته است و گمان  BKمرزبان، بوده كه انجامة موجود در  برادر بهرام، پدربزرگ

به نظر وست، در اين صورت، اگر . نوشته باشد K35رود كه اين نسخه را از روي  مي
دهـد   اي قديمتر رونويس نشده باشد، نشان مي از روي نسخه TKانجامة موجود در 

 . )شانزده ـ هفده: 1882وست ( است K35دو نسل كهنتر از  TKكه 
موبـد پارسـيان    در كتابخانة موبدان TKيك رونوشت متأخر از : نويسد وست مي

بمبئي وجود دارد كه من مرهون آن هستم به خاطر اطالعاتي از متن كه نسبت به آنها 
كـه  ) 11، نامة سوم بند ها نامه، و ديگري در دادستانيكي در ( در دو جا. ترديد دارم
: 1882وسـت  ( شـود  ديده نمـي  K35تفاوتي با متن  رسد متن افتادگي دارد، به نظر مي

 .)هفده

Mردة  14 
رسد كه همگي از روي يك نسـخة قـديمي بـدون     هاي ردة دوم به نظر مي نسخه

اند كه در اوايل سدة نوزدهم از ايران به بمبئي و سـرانجام هـم بـه     تاريخ نوشته شده
ود شصت و پـنج  حد«وست كه اين تاريخ را . نام گرفته است M14مونيخ رسيده و 

 

8. Tahmuras Dinshah Anklesaria 
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بـه گفتـة وي، دسـتور    . كند، خود دربارة اين تاريخ ترديـد دارد  ذكر مي» سال پيش
ـــ كـه گويـا     Jكند، ولي دسـتنويس   جي به سي يا چهل سال قبل اشاره مي پشوتن

عمدتاً از روي اين دستنويس و در بمبئي رونويس شده است ـــ تـاريخي دارد كـه    
تـاريخ چنـين   آن . دستنويس نقل كـرده اسـت  كاتب آن را از روي بخش قديمتر آن 

دسـامبر   21برابـر بـا   ( »يزدگردي 1188از ماه خرداد ] هجدهم[روز رشن «: است
كم  نسخه دست كتابت دهد بايستي بر اساس تقويم پارسيان هند، كه نشان مي) 1818

در هر حال، وست . )1هفده، يادداشت : 1882وست ( سال پيشتر در بمبئي بوده باشد 65
جيباي فرامجي پاتل در بمبئـي رسـيده    نويسد كه نسخه اين اواخر به كتابخانة دان مي

چهارم ابتداي آن شامل متنهـاي دينـي    آيد كه حدود سه از توصيف نسخه برمي. است
شـوند و از پـي ايـن متنهـا نسـخة       يافـت مـي   BKمختلفي است كه در آغاز نسخة 

خه نيامده كه نسخه چگونه به پايان در توصيف نس. آيد مي دادستان ديني شدة حاصال
هايي اسـت   توان حدس زد كه حاوي بيشتر گروه سوم نوشته رسد؛ با اين همه مي مي

شوند و بـا بنـد    اي از اين مجموعه است ــ يافت مي ــ كه نسخه Jكه در دستنويس 
 . )هفده: 1882وست ( رسد دوم از فصل ششم نامة دوم منوچهر به پايان مي

آسا در بمبئـي،   جي جاماسپ به كتابخانة دستور كيخسرو جاماسپ متعلق Jنسخة 
شود كه در توصيف مجموعه آمده است و تا آنجـا   اي آغاز مي در اصل از همان نقطه

بنابراين ترديد . است دادستانشدة  دهد، حاوي همان متن اصالح كه بررسي نشان مي
اي متأخرتر بخش  هرونويس شده است، ولي در دور K35چنداني نيست كه از روي 

قديمترين بخش اين نسخه، تا نامـة  . بدان ملحق شده است BKقابل توجهي از آغاز 
 »يزدگردي 1188از ماه خرداد ] هجدهم[روز رشن «، تاريخ 4، بند 7نخست، فصل 

،  6تا نامة دوم، فصل ( تاريخ بخش ديگر نسخه. را دارد) 1818دسامبر  21برابر با (
رونـويس شـده و    BKاست و يك بخش سوم كه از  1841ة فوري 12مطابق ) 2بند 

 . )هجده: 1882وست ( در آغاز نسخه جاي دارد، از آن هم متأخرتر است
، در كتابخانـة  دادسـتان اي ديگر حـاوي   نسخة ديگري از اين مجموعه، يا نسخه

 M14موبد پارسيان در بمبئي، وجود دارد كه از روي متن موجود در مجموعة  موبدان
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و  1865نسخة بمبئي دو جلد است كه بـه ترتيـب در سـالهاي    . س شده استرونوي

عالوه بر اين، چند نسخة ديگر هم در هند وجـود داشـته كـه    . اند نوشته شده 1868
 . وست بدانها دسترسي نيافته است

جي نسروانجي دابار، پژوهشـگر پارسـي، متنـي     پس از ترجمة وست، ارود بهمن
دو او عـالوه بـر   . در بمبئي منتشر كرد 1912فراهم آورد و در ها را  ويراسته از نامه

از ) W( خود وسـت  نوشتة  دستو ) Jو  BKهاي  نسخه( نسخة مورد استفادة وست
 :دو نسخة ديگر هم بهره برده است

برگ، متعلق به  456اي است در  ناميده، نسخه MRاي كه دابار آن را  يكي نسخه
اي به فارسي و گجراتـي، بـا تـاريخ     داراي انجامه كتابخانة مهرجي رانا در نوساري،

بـه قلـم دسـتور    ) م1872( يزدگـردي  1242ماه خرداد ) سيزدهم( كتابت روز تيشتر
. هاي خطي بـوده اسـت   جي مهرجي رانا كه از بهترين كاتبان نسخه جي سهراب ايرج

ت را كه كتاب TKنسخة . است) TDبعداً موسوم به ( TKاين نسخه رونوشتي دقيق از 
شاه رستم بندار بوده، دستور تيرانداز ايراني از ايران براي تهمورس انكلسـاريا   گوپت

نسـخة  ) TDيـا  ( TKجـي از روي نسـخة    در همان سال، دسـتور ايـرج  . آورده بود
سي و : 1880وست ( شود ديگري فراهم آورد كه در كتابخانة مال فيروز با نگهداري مي

؛ 13ـ12: 1925 همو؛ 5ـ4: 1923 همو؛ 20ـ19: 1912ابار شانزده؛ د: 1882سه، چهل و نه؛ همو 
 . )21: 1990ويليامز 

باز هم متعلق به كتابخانة مهرجي رانـا در نوسـاري،    MR1نسخة ديگر موسوم به
) سـيزدهم ( جي در روز تيشـتر  داراي انجامه به پهلوي و فارسي، كتابت دستور ايرج

بـدون تـاريِخ ارود مينـوچهر    اي  از روي نسـخه ) م1867( يزدگردي 1236ماه مهر 
تـا نامـة   ( هـا  نامهرا به همراه بخشي از  دادستان دينياين نسخه . جي واچا جاماسپ

؛ ويليـامز  12: 1925 همـو ؛ 12: 1923 همـو ؛ 20: 1912دابـار  ( دارد) 2، بنـد  6، فصل  دوم
1990 :21( . 

ـ  MRگذاري شده، مانند  اين دستنويس كه با اعداد فارسي شماره تن شامل چند م
، مـتن نـاقص   دادسـتان دينـي  و  روايات پهلويمتني ناقص از : كامل و ناقص است

، هاي منـوچهر  نامه، متن ناقص و جابجا شدة دادستانو  روايات، دادستانديگري از 
 . هاي زادسپرم گزيدهبخشي از 
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جــاي دارد، امــا  10س  452تــا  6س  380در بـرگ   هــا نامــهدر ايـن نســخه  
تا نامة دوم،  103F9:كه اشاره شد، متن ناقص است و جابجاييها و افتادگيهايي دارد همچنان

آمده و پس از حدود دو صفحه  12س  449تا  6س  380در برگ  12، بند 5فصل 
تـا   16ند ، اواسط ب5ادامة متن، يعني از نامة دوم فصل ) مطابق چاپ دابار( افتادگي

 10س  452تـا   4س  451اين افتادگي در بـرگ  . آمده است 2اواسط بند  6فصل 
 دهدهـد   يادداشتي آمده كـه نشـان مـي   ) 10س  452برگ ( شود و در اينجا ديده مي

 اي هست نشانگر آنكـه  انجامه 456تا برگ  8س  455در برگ . برگ افتادگي دارد
رانـا بـه    جـي مهرجـي   ور كـاووس جي دسـت  جي دستور سهراب نسخه را هيربد ايرج

خواستاري خورشيد كاما از روي دستنويسي بدون نام كاتب و تاريخ كتابت و متعلق 
تاريخ پايان كتابت روز دي به . جي واچا، كتابت كرده است به هيربد دستور جاماسپ

. )، پيشـگفتار 3نـوابي، ج  ( نوشته شده است) م1867( يزدگردي 1236) ؟( مهر ماه ايزد
جي از روي اين نسخه نيز نسخة ديگري فـراهم آورد كـه البتـه بخـش      ايرجدستور 
در  D7اين نسخه هم كه بـا نشـانة   . را ندارد دادستانپيش از  روايت پهلوينخست 

؛ 12: 1925 همـو ؛ 12: 1923 همو؛ 20: 1912دابار ( شود كتابخانة مال فيروز نگهداري مي
پهلوي دانشگاه شيراز نيز، به عنوان جلـد  هاي دستنويسدر گنجينة ) 21: 1990ويليامز 

  . سوم، به چاپ رسيده است
 رانا نسخة نـاقص ديگـري   هاي كتابخانة مهرجي عالوه بر اينها در فهرست نسخه

برگهــاي ( 60در مجموعــة شــمارة  هــاي منــوچهر نامــهاز ) MR1درســت مشــابه (
 1187ي مـاه د ) بيسـتم ( گزارش شده كه انجامة آن تـاريخ روز بهـرام  ) 178ـ114

 . )130: 1925دابار ( يزدگردي را دارد
گفتني است كه در مجموعة متنهاي پهلوي چاپ دانشگاه شيراز عالوه بر نسـخة  

K35  وD7  به چاپ رسيده  ها نامهكه پيشتر ذكرشان رفت، نسخة ديگري دربردارندة
مطابق ديباچة اين چاپ، اين دستنويس را . خوانده شده است TD4aاست كه به نام 

تهمورس دينشاه انكلساريا به همراه دستنويسي ديگر از يزد، و توسط موبد تيرانـداز  
صـفحه از آغـاز و چنـدين     135اي كه به هند رسـيد   نسخه. اردشير، به دست آورد

 

 . از آن استفاده كرده است TKبا اين حال دابار به سبب دسترسي نداشتن به . 9
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بخشهاي افتاده را تهمورس از روي دستنويسـهاي  . صفحه از ميان و پايان را نداشت
) چــه قــديم و چــه جديــد( رگهــاهمــة ب. ديگــر فــراهم آورد و بــه نســخه افــزود

در نسخة اصلي شمارة برگها به فارسي بوده ولي پس از رفع نواقص . اند سطري هفده
سـفيد   610تـا   594و  315هـاي   صفحه. گذاري التيني هم اضافه شده است شماره
104F. است

 16س  563برگ ( در انجامة نخست: شود در اين نسخه دو انجامه ديده مي 10
انجامـة  . ه نسخه را قبادشاه رستم بندار در كرمان نوشته اسـت آمده ك) 4س  564تا 

ــا  4س  611گ ( دوم نســخه ــه نظــر از روي دســتنويس  ) 4س  612ت ــه ب  BKك
دهد كه نسخه را مرزبان فريدون وهرام رستم بندار شهمردان  رونويس شده، نشان مي

امـرداد   مـاه ) بيست و هفـتم ( دينيار در كرمان نوشته و نگارش آن را در روز آسمان
نسـخه شـامل   . )، ديباچـه 52نوابي، ج ( به پايان رسانده است) م1592( يزدگردي 951

روايـات  . 3دادسـتان دينـي،   . 2روايات پهلوي و دادستان دينـي،  . 1: اين متنهاست
متني ناقص . 6هاي زادسپرم،  گزيده. 5هاي منوچهر،  نامه. 4پهلوي و دادستان ديني، 

 . از ويسپرد با ترجمة پهلوي
اي  نسـخه . آمده است 12س  471تا  10س  401در برگ  ها نامهدر اين نسخه 

كامـا در بمبئـي،   شناسي  قشراز اين دستنويس نيز در كتابخانة مالفيروز، در مؤسسة 
به عنوان جلد پنجـاه و دوم گنجينـة دستنويسـهاي     TD4aنسخة . شود نگهداري مي

 . است پهلوي مؤسسة آسيايي دانشگاه شيراز به چاپ رسيده

 منابع
 . ، به كوشش ژاله آموزگار، تهران، سخنتاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم، 1376ـ تفضلي، احمد، 

، 52، گنجينة دستنويسهاي پهلوي و پژوهشهاي ايراني، ج ...روايات پهلوي و : الف4د دستنويس ت
 . ش1356اسا، شيراز،  به كوشش ماهيار نوابي و كيخسرو جاماسپ

، گنجينة دستنويسهاي پهلوي و پژوهشهاي ايراني، ... بخشهايي از روايات پهلوي، و: 7دستنويس د 
 . ش1355اسا، شيراز،  ، به كوشش ماهيار نوابي و كيخسرو جاماسپ3ج 

، گنجينة دستنويسـهاي پهلـوي و   نامگيهاي منوچهر و گزيدة زادسپرم: بخش دوم 35دستنويس ك 
 . ش1355ار نوابي، شيراز، ، به كوشش ماهي41پژوهشهاي ايراني، ج 

 

 . اند در بازچاپ شيراز برگهاي سفيد را برداشته. 10
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 . 7دستنويس د  ← 3نوابي، ج 
 . بخش دوم 35دستنويس ك  ← 41نوابي، ج 
 . الف4د دستنويس ت ← 52نوابي، ج 
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