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Abstract 
Around the eighth century AH, three villages in the Ardakān region of Yazd: 

Sharifābād, Turkābād, and Ahmadābād, which were close together, greatly 

influenced the religious life of Zoroastrians. This influence was the result of 

the migration of Mubedān-e-Mubed and their servants from Fars to this 

region. As a result of research, it was determined with the migration of two 

families of Mubedān to this area, they took on important religious duties. 

These were their three main tasks and roles: first guarding the holy fire, they 

had brought this fire with them from the Azar-Faranbaγ temple in Fars. 

Second, duplication of old manuscripts of Avestan texts. Transcribed 

versions are now considered old versions themselves. Third, answering the 

religious questions of the Zoroastrians of India. In addition to reviewing 

numerous texts and articles, the administrative documents of the Nāseri 

Association of Sharifābād branch in different decades were carefully 

examined in this study. By examining the old documents of endowments and 

documents of Mubedān and the former chiefs of the village, important 

information was obtained. In this regard, the ambiguities were resolved by 

asking the elderly people of Sharifābād. Also, by identifying the old houses 

of the Mubedān, a possible place of transcription of the Avesta was found. 

This is one of the oldest versions of the Avesta in the world (version 976). 
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 آباد، از آغاز صفويه تا پايان قاجاريهمیراث موبدان شريف
 

 اد قدردانمهرد
 ، ايران، تهرانقاتیواحد علوم و تحق ياسالم دانشگاه آزاد رانيا يباستان يهافرهنگ و زبان يدکتر يدانشجو

 1زهره زرشناس
 ، ايران، تهرانهاي باستاني ايران دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقاتفرهنگ و زبان گروه استاد

 (135تا ص  117)از ص 

 18/03/1400؛ تاریخ پذیرش: 25/11/1399تاریخ دریافت: 

 پژوهشی-علمی

 

 چکیده

 یآباد، مثلثمجاور خود، احمدآباد و ترک یبا دو روستا ،ی، حدود قرن هشتم هجریزد اردکان آبادفیشر

مهاجرت موبد موبدان و گروه  ۀند. این تاثیرگذاری نتیجداد لیرا تشک انیزرتشت ینید اتیبر ح رگذاریتاث

همین قرن از فارس به این خطه بوده است. با تحقیق پیش رو این نتیجه حاصل آمد  موبدان همراه طی

مهم را بر عهده گرفتند، نخست  ۀآباد، آنها سه وظیفکه با سکونت دستکم دو خاندان از موبدان در شریف

شده آباد آورده آذر فرنبغ به شریف ۀنگاهبانی از آتش مقدس که همراه موبد موبدان از فارس و آتشکد

روند برداری از نسخ خطی متون اوستایی که خود اکنون نسخ کهن و قدیمی به شمار میبود، دوم نسخه

های فقهی همکیشان پارسی خود در هندوستان. برای رسیدن به این و سوم پاسخگویی به پرسش

ی صورتجلسات آباد، عالوه بر بررسی متون و مقاالت متعدد مرتبط، دفتر قدیمکارکردِ مهم موبدان شریف

های گذشته مورد بررسی دقیق قرار گرفت. با شریف آباد و دفتر صورتجلسات دهه ۀانجمن ناصری شعب

کاوش و جستجو در دفتر کهن موقوفات و اسناد و مدارک خاندان موبدی و کدخدایان پیشین روستا 

نکات غامض مرتفع آبادی اطالعات مهمی به دست آمد و در این راستا با پرسش از کهنساالن شریف

های گردید. به تبع این جستجوها عالوه بر یافت شدن دفتر کهن موقوفات روستا، با شناسایی خانه

 معرفی گردید. ( 976 ۀ)نسخ ترین نسخ اوستای جهانقدیمی موبدان، مکان احتمالی کتابت یکی از کهن
  

 .پارسیان هندنویس اوستا، آباد، موبدان، آذرخروه، دستشریف: کلیدي هايهواژ
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 مقدمه . 1

در جنوب شرقی اردکان یزد قرار دارد و پیشتر روستایی جدا از شهر آباد( )شریف آبادشَرَف

بوده، اما اکنون یکی از محالت شهر اردکان است. تاریخ بنا و نام بانی آن به درستی 

ار نامی را شهری معلوم نیست. برخی بنای آن را پیش از بنای اردکان و نام بانی آن

آباد آباد و شریفآباد بوده که بعداً به شرفدانسته و بر این باورند که نام قبلی آن شهریار

های های کهن زرتشتیان به نامرا وجود زیارتگاه تغییر نام داده است و علت آن

دانند. برخی دیگر بنای آن را پس از اردکان و بانی پیرهریشت، پیرسبز و پارس بانو می

هجری به بعد اند. ولی آنچه مسلم است زرتشتیان از قرن هشتمشرف نامی دانستهآن را 

آباد مقیم آن و روستای ترک (1)اند و حتی دستورانداشتهآباد سکونت مطمئناً در شریف

هایی که از قرن اند و نامهشدهدر نزدیکی آنجا بزرگترین دستوران زرتشتی محسوب می

ان این دو محل به هند نزد پارسیان ارسال شده مؤید این نهم از طرف دستوران و بزرگ

 ۀآباد از دیرباز و از سدنویسد، شریفمی (2)(. بویس2/106: 1374سپهری، ) نکته است

آباد و احمدآباد و با مهاجرت کنار دو روستای دیگر اردکان، یعنی ترک هجری در هشتم

و این سه، مثلثی  رد یادکرد استآباد مودستور دستوران از فارس و سکونت او در ترک

دهند، با سکونت دستور تاریخی را در حیات پس از اسالم دین زرتشتی تشکیل می

آباد در بین زرتشتیان به روستای موبدنشین نامبردارگشت که تا امروز دستوران، ترک

ار مهم، شود، البته در این استقرهم در بین زرتشتیان منطقه این وصف شنیده می

آباد نیز با سکونت خاندان موبدانی تاثیرگذار نقشی مهم را در راستای راهبری شریف

جامعه زرتشتیان و راهنمایی پارسیان هند در امور دینی ایفا کرد، بویس بر این باور 

های آجری آباد در خانهاست که همراه دستور دستوران دو آتش آورده شده و در شریف

ای معمولی نگهداری شده است، یکی از این دو آتش را امروزه  به هکوچکی شبیه خانه

شناسیم و این آتش در حقیقت، عنوان آذرخَروه، یعنی صورت فارسی نو آذرفَرَنْبَغ می

شود از یکی از سه آتش بزرگ ایران باستان است و دیگری که صرفاً آتش بهرام گفته می

و احتماالً آتش آذراناهید استخر فارس  تر محبوب و مورد احترام بودهآن یکی هم بیش

های مقدس به جامانده ن آتشـتریمیـ( قدیاندکه اینك توأم) است، این دو آتش

اند، پس از این اند و احتماالً بیش از دو هزار سال پیوسته افروخته بودهزرتشتیان

تشتی ایران آباد با هم مرکزیت سازمان روحانیت زرآباد و شریفاستقرار، روستاهای ترک

(. در این جستار کوشش خواهد شد نقش، جایگاه و 195: 1381بویس، ) را تشکیل دادند
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آباد برای اولین بار مورد بررسی دقیق قرار گیرد و مشخص گردد کارکرد موبدان شریف

که مکان نگهداری آتش آذرفَرَنْبَغ در این منطقه کجا بوده و بر اساس مدارک و 

دان شاخص ـخاندان موب ۀنامم شجرهـبرشماری و ترسیود، ضمن ـمستندات موج

زمانیِ موضوع مقاله احصاء گردد. البته پیش از این  ۀآباد، آثار مکتوب آنان در بازشریف

آباد است، او چند ماهی بویس، چنانکه در باال اشاره شد، دارای تحقیقاتی در مورد شریف

سر برد و حاصل دریافتهایش را در را در این روستا برای دیدن آداب و رسوم آن  به 

 A Persian)در انتشارات آکسفورد با نام 1977تحریر درآورد که در سال  ۀکتابی به رشت

the Ratanbai Katrak Lectures, 1975 Based on Stronghold of Zoroastrianism:)  منتشر

توسط با عنوان کانون دین زرتشتی در ایران،  1397آن در سال  ۀگردید و ترجم

ابراهیمیان در انتشارات توس به چاپ رسید. او در این کتاب اشاراتی به انتقال و جایگاه 

آباد دارد ولی اصال به خاندان موبدان  و میراث آنان در این روستا آتش مقدس در شریف

پردازد. دالوند در کتاب تاریخ و سنت زرتشتی به خاندان موبدان و میراث مکتوب نمی

دار خود چندین سال روی نسخ کند. اما مزداپور با تحقیقات دامنهیآنان اشاره م

دستنویس موبدان تمرکز داشت و با یافتن نسخی چند به معرفی و چاپ برخی از آنها 

یزدگردی دانشگاه تهران، 976 ۀجلدند که از این میان، نسخ 11همت گماشت. این نسخ 

به چاپ  یزدگردی(1253) وشیانسر ۀو نسخیزدگردی(  1226) مالبهروز اسکندر ۀنسخ

خورشیدی  1392این نسخه در سال  976رسیدند. به جهت اهمیت و کهن بودن نسخه 

جهانی نیز به ثبت رسید. با پشتیبانی مزداپور،  ۀبا معرفی و کوشش ایشان در حافظ

استاد نسخه شناسی دانشگاه برلین و رئیس دپارتمان زبانشناسی دانشگاه  (3)کانترا

اندازی کرد و با تالش انجام یافته از سال اسپانیا، پایگاه دیجیتالی اوستا را راه ساالمانکا

های اوستا در ایران شناسایی و های متعددی از دستنویسمیالدی تاکنون نسخه 2011

برداری دیجیتال در این پایگاه قرار گرفته است و جدیدترینشان به مرور با انجام نسخه

 17ا همت سالومه غالمی همکار کانترا این مجموعه بررسی و پوالدی است که ب ۀمجموع

های انجام شده، شناسی وگزارش شدند. با بررسیجلد اوستای دستنویس، نسخه

های زرتشتیان یزد نیز آباد موجود نیست. در کتابخانهدستنویسی از اوستا  در شریف

یزدگردی(  1072) اوستای دستور رستم گشتاسبدستنویس اوستا، خرده ۀآخرین نسخ

یگانگی  ۀخورشیدی به کتابخان 1383متعلق به کتابخانه هورشت یزد بوده که در سال 

های های دستنویس هنوز باید در خانهتهران منتقل شده است. به احتمال قوی نسخه
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برند. یك قدیمی یزد موجود باشد که عمدتا صاحبان آنها در خارج از کشور به سر می

ه گواه دیدارکنندگان اهل فن، چندین نسخ دستنویس اوستای نایاب دار یزدی بمجموعه

گردد. تر از گذشته میایشان غنی ۀو کمیاب در اختیار دارد و هر چند سال یکبار مجموع

آبادی با بررسی کتب و نگارنده نیز برای شناسایی کامل کارکرد و میراث موبدان شریف

آباد و بررسی دقیق ین مراجعه به شریفمقاالت متعدد که در زیر خواهد آمد و همچن

 1276آباد تاسیس شده درسال شریف ۀصورتجلسات انجمن ناصری شعب ۀبازماند

 80تا  20 ۀآباد از دهو صورتجلسات انجمن زرتشتیان شریفخورشیدی(  1286) یزدگردی

های آبادی به یافتهخورشیدی و پرسش و مصاحبه حضوری و مجازی با کهنساالن شریف

دو  ۀنامها عبارتند از: جایگاه دقیق آتش آذرفرنبغ، شجرهدی دست یافت. این یافتهجدی

ای موبدی به جامانده از قدیم که یکی از آنها خانه ۀخاندان مهم موبدی، دو باب خان

کتابت شده، دفتر کهن ثبت موقوفات  976جهانی  ۀاست که به احتمال قوی در آن نسخ

و دفتر قدیمی صورت ریز گهنبار. با بررسی ماال از دوران زندیه( )احت آبادشریف (4)گَهَنْبار

آبادی شناسایی، با جانمایی کامل کتاب دو جلدی روایات داراب هرمزدیار، موبدان شریف

گویی به پاسخ ۀنامه دو خاندان موصوف، به یافتن میراث آنان در دو زمینآنان در شجره

تایی پرداخته شد و در نتیجه این مقاله های فقهی پارسیان و کتابت نسخ اوسپرسش

 حاصل آمد.
 

 نگاهباني آتش مقدس-آبادموبدان شريف. 2
آباد یکی از بلوک نویسد، شریفآباد میشریف ۀمزدیسنا زیر واژ ۀاوشیدری در دانشنام

هایی که بین پارسیان هند و موبدان و زرتشتیان و اردکان یزد است و زیر نامه ۀحوم
رد و بدل شده به حدود شش هزار امضا از نقاط مختلف ایران دستوران ایران 

اند، در ادامه آورده است آباد چهار صد تن امضا کردهآباد و ترکخوریم که از شریفبرمی
هجری قمری است و امضاها، مربوط به  916یزدگردی برابر  880که تاریخ نامه به سال 

 جوانان، زنان و کودکان در آن نیستبزرگان و موبدان و معتمدان زرتشتی است و نام 
آباد یاد شده در این نامه عبارتند (. برخی از موبدان و بزرگان شریف346: 1371اوشیدری، )

نوشیروان،  شاهمردان، دستور شهریار ماونداد، دستور مهرآبان رستم بن از دستور مرزبان
شاپور، دستور شهریار  دستور اردشیر ماونداد، دستور ماونداد رستم، دستور جاماسب

ونداد، دستور جاماسب موبد، بهرام شاپور، دستور آدرباد ماهمهرآبان، دستور سیاوخش 
فرخاب، شهریار خره فیروز، بهمن مرزبان، پشوتن شهریار، رستم شهریار و فیروزان 

آباد، بافتی کامال آباد مانند ترک(، در این دوران، شریف265: 1363شهمردان، ) شهریار
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گردد آن هم، دستکم به روزگار صفوی برمی ۀنشین داشته است و قدمت آتشکدتشتیزر
های مختلف در درون و پیرامونش همگی اهمیت و جایگاه آن را و وجود پیر و زیارتگاه

توان دریافت های موجود، میرساند، نیز بر مبنای نامهدر نزد زرتشتیان عصر صفوی می
کجباف ) های ارسالی به هندوستان از این مکان بوده استآباد، برخی نامهکه پس از ترک

(. چنانکه پیشتر اشاره شد، احتماال پس از آمدن دستور دستوران به 165: 1387و تشکری، 
آباد منتقل شدند، یکی از این دو،  نزد زرتشتیان آباد، دو آتش بزرگ به شریفترک

ر بوده که صورت گویشی آذرفَرَنْبَغ یکی ]شاه آذُرخَرا[ مشهو (5) آباد به »آذُر خَرا«شریف
از سه آتش مقدس و مهم ایران باستان است که پیش از فروپاشی ساسانیان در کاریان 

برای جلوگیری از خاموشی آن،  (، پس از فتح ایران23: 1397بویس، ) پارس فروزان بود
برده و با  فسا (6)قُمپ ۀهایی از آن را به مناطق دیگر از جمله آتشکدموبدان بهره

خاموشی آذرفرنبغ در کاریان، آتشِ امانت در قُمپ فسا به همراه دستور دستوران و با 
: 1377بویس، نشین شد)مهاجرت موبدان به مثلث تاریخی یزد، در حاشیه کویر تخت

آباد، در شریف)شاه آذرخرا(  (، با توجه به وجود ساختمان پابرجای شاه آذرخروه244
آبادی است و آگاهی کامل به منطقه دارد اینکه نگارنده خود شریفتصدیق مردمان آن و 

های این استاد آباد و پژوهشتوجه به سکونت چندین ماهه بویس در شریف و با
آباد بردند تا در برجسته، باور ایشان، مبنی بر این که موبدان آتش خود را به شریف

( کرشاسب 24: 1397بویس، ) نمایدامنیت به سوختن ادامه دهد، انکارناپذیر می
دهم میالدی)سوم هجری قمری( وسعت  ۀشود که اواسط سدنیز یادآور می (7)چوکسی

استخر به کمتر از دو سوم کیلومتر مربع کاهش یافت، زرتشتیانی که در فارس مانده 
 آباد در خارج از یزد نقل مکان کردندآباد و ترکبودند به روستاهای کوچکی مانند شریف

و دودمان آباد( )شریف آباد(، دو دودمان دستور نوشیروان در شرف54: 1381، چوکسی)
اند که های دستوران فارسآباد به احتمال بسیار بازمانده[ در ترکمهرآباندستور مهربان]

های شیرکوه ترک گفتند و در گبران دامنهپنجم هجری، فارس را به مقصد ده ۀدر سد
های غرب یزد و محور اردکان به ی برای آبادانی بیابانهشتم با تالش امرای مظفر ۀسد

(، 46: 1396دالوند، ) ( کردندآبادشریف) آبادآباد و شرفمیبد، شروع به عمران و آبادانی ترک
کند، که در قرن هفدهم از ایران دیدن می (8)شود که شاردن فرانسویبویس یادآور می

شان نزدیك یزد قرار شتیان، معبد اصلیهای مکتوبش حکایت از آن دارد که زرتشنیده
شود، اسم او کند و از آن دور نمیدارد، موبد بزرگ آنان همیشه در آنجا زندگی می

دستور دستوران است و موبدان زیادی همراه اویند. نخستین سند مؤید بر سکونت 
گردد که [ برمیخورشیدی 856میالدی]1478دستور دستوران در این ناحیه به سال 

ها و اعمال درست دینی رسیان هند اولین گروه از فرستادگان را برای جستجوی آیینپا
ها، ها ادامه یافت و این فرستادگان با نامهبه سرزمین مادری گسیل داشتند، این کار سده
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های گشتند، مندرجات صفحات آخر این کتابروایات و گاهی با کتاب به هند بازمی
ها که ( است، امضای این نامهآبادشرف) آبادآباد و شریفترک خطی گواه بر کتابت آنها در

کند که در طول این قرون اخیر، رهبر ارشد نزد پارسیان محفوظ مانده، ثابت می
آباد سکونت داشته است، یکی از این زرتشتیان ایرانی، یعنی دستور دستوران، در ترک

[( دارای خورشیدی936دی]میال 1558روایت کامدین شاپور به سال  ۀها)ضمیمنامه
( است. در میان نویسندگان موبد آبادشرف) آبادآباد و شریفتن از موبدان ترک 28امضای 

شهریار که  رستم این دو روستا، دو نفر مشهور بودند، یکی مهربان]مهرآبان[ نوشیروان
آباد میالدی، دستور دستوران بود و دیگری برادرش خسرو، ساکن ترک 17 ۀدر پایان سد

(، با مهاجرت دستور دستوران به یزد که تاریخ دقیق آن مشخص 25: 1397بویس، ) یزد
خورشیدی باشد از آن پس یزد مرکز  1160نیست و بر اساس قرائن بایستی حدود 

قدیم عوام به وجود آمد و برای  ۀمعنوی زرتشتیان شد و محله دستورنشین کنار محل
دانی از طرف دستور دستوران برای مدتی معین معرفی آباد و دیگر روستاها نیز موبشریف

اما آن دو آتش بزرگ به دلیل  (9)شدند تا کارهای دینی مردم را به انجام رسانند
آباد باقی ماندند و در اوایل قرن بیستم های کوچك شریفمالحظات امنیتی در آتشکده

نها وجود داشت، به دلیل وجود مشکالت متعدد که در سر راه حفظ مناسب جداگانه آ
( و روستا 27-26همان: ) تری به سوختن ادامه دادندبزرگ آن دو یکی شده و در آتشکده

( فراموش آذرخروهباستانی باقی ماند ولی مکان آتش آذرفرنبغ) ۀمند از آتش دوگانبهره
شگاهی به نام »شاه آذرخروه« در ـنشد و همچنان تا روزگار کنونی به صورت نیای

فظ گردیده است و جایگاه آتش آذرفرنبغ نیز در اتاقکی، هنوز پابرجاست و آباد حشریف
روز فروزان است، با رفتن دستور به جای آن آتش باستانی، امروزه چراغی روغنی، شبانه

دستوران به یزد، رویداد یکی شدن دو آتش در حالی صورت پذیرفت که آتش آذرفرنبغ، 
رسد دیدگاه بویس مبنی بر د برده شد، به نظر میآبانزد آتشِ معروف به شاورهرام شریف

-تر آتش شاورهرام که گویا آتش آذرآناهید استخر است، در این رویکردِ هماحترام افزون
 نشینی به اثبات برسد. 

 

و کتابت نسخ  هاي فقهي پارسیان هندپاسخگويي پرسش-آبادموبدان شريف. 3
 اوستايي 

هایی به این مهم خواهیم رسید که در جوار آتش ۀکتاکنون با این پیش زمینه، به این ن
درجه از اهمیت، باید موبدان بزرگی نیز حضور داشته باشند که به تفصیل بدان خواهیم 

های فقهی پارسیان همکیش پرداخت. از وظایف دیگر این موبدان پاسخگویی به پرسش
همراه پاسخهای مذکور آنان در هند و نیز کتابت نسخ اوستایی بود که در بیشتر موارد 

 سال شدند، اما عصر روایات ازو روایات مشهورند به هند فرستاده می (10)که به روایت
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 هـب یـبَهروچ وشنگـه مانـنری دنـرسی انـزم [،دیـخورشی 857زدگردی]ـی 847
شود می آغاز یزدگردی 848 در هند به معروفش روایت بردن و یزد آباد(آباد)شریفشرف

پذیرد، به [ این عصر پایان میخورشیدی1153یزدگردی]1142در  (11)ت ایتهوترو با روای
روایت بَری  ۀدوازدهم یزدگردی این دور ۀسد ۀنهم تا میان ۀسد ۀدیگر سخن، از میان

زمانی، بر طبق اسناد  ۀ( در این باز44: 1396دالوند، ) گیردحدود چهارصد سال را دربرمی
 اند، از جمله در جلد دومای داشتهکنندهاد نقش تعیینآبو مدارک موجود، موبدان شریف

دستوران  هرمزدیار، در این خصوص آن جا که به ذکر جماعت کتاب روایات داراب
مند سیاوخش، دستور دستور ماونداد هوشنگ، دستورخره پردازد، اسامیمی آبادشریف

خسرو ماونداد، دستور  کیخسرو سیاوخش، دستور بهرام ماونداد، دستور جاماسب، دستور
 خوردمیمند، دستور ماونداد، به چشمسر خرهآذرباد، دستور نوشیروان، دستور آینه

(Unvala, 1922, vol 2: 460)،  در همین کتاب آمده است، هنگامی که دستور فریدون
( در شعری، دستوران و هیربدان ایران را خورشیدی1006) یزدگردی996مرزبان به سال 

 بردآبادی نام میدستور و هیربد شریف 25کند، از یان هندوستان معرفی میبرای پارس
(Ibid: 152)های موقوفات به جامانده از موبدان نامهدر وقف ، سلسله انساب موبدان

های زیادی وجود دارد آباد، قابل احصا و برشماری است، در روزگار کنونی زمینشریف
آباد، اند و با مهاجرت موبدان از شریفوقف کرده که جدای از مردم عادی، طبقه موبدان

بیشتر این موقوفات هنوز برجاست و از محل درآمدهای آن در یزد، تهران و حتی خود 
شود و نکته اینجاست که  این موقوفات در دفتر صورت آباد به نیت واقف عمل میشریف

آباد تغییر نام ن شریفآباد که بعدا به انجمن زرتشتیاشریف ۀجلسات انجمن ناصری شعب
دو خاندان موبدی ) بزرگ دستور بخت آفرین و دستور بندار ۀداد، قابل ردیابی و دو موقوف

( در طی عمل به نیت واقف در خصوص وقف عام به تولیت انجمن مذکور در آبادشریف
سو مورد یادکرد سالیانه خورشیدی به این 1320دفتر صورتجلسات این انجمن از سنه 

آباد به وقفیات دستور زراتشت دستور همچنین در دفتر قدیمی موقوفات شریفاست، 
رام دستور ماونداد ـان و دستور بهـجاماسب، دستور بندار دستور رستم دستور مهرب

هایی وجاهت خوریم که عمل به وقف آن هنوز پابرجاست. از سویی دیگر در دورهبرمی
آباد به پاسخگویی امور دینی پارسیان یفموبدان این خطه باعث شده که مستقیم از شر

رساند، کسانی مانند شاپور اقدام کنند و این امر، مقام، منزلت و جایگاه آنان را می
( از آن آفرین شهریار بهرام خسروشاه نوشیروانشاپور جاماسب شهریار بخت) آبادیجاماسب شرف

وشنگ، نخستین پیك اند که با نمونه اقداماتش آشنا خواهیم شد، نریمان هزمره
یزدگردی مهمان نوادگان دستور نوشیروان  847زردشتی، از طرف پارسیان هند، در 

( شد، همین شاپور جاماسب آبادسرخاندان جمعی از موبدان آگاه و تاثیرگذار شریف) آبادیشرف
سیاوخش شهریار، کاتبان نخستین روایت  اش هوشنگشهریار به همراهی عموزاده
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هوشنگ شدند که نام آن برگرفته از نام  ارسیان به نام روایت نریمانارسالی نزد پ
 885و  880هاینخستین پیك پارسیان هند است، البته این دو دستور، کاتبان روایت

آفرین، کیخسرو آفرین، جاماسب شاپور بختنیز هستند. جاماسب شهریار بخت یزدگردی
شاپور جاماسب، ماونداد هوشنگ سیاوخش شهریار، زردشت جاماسب شاپور، سیاوخش 

هجری نامشان در پای دهم  ۀاند که تا سدهسیاوخش ازجمله دستوران بزرگ این خانواد
هوشنگ  (، بویس از سفر نریمان46: 1396دالوند، ) خوردروایات مختلف به چشم می

دستور رسید کند که نریمان هوشنگ از طرف پارسیان به دیدار دستوران چنین یاد می
( در حالی خورشیدی 856) میالدی 1478و یك سالی در ایران به سر برد و به سال 

بلند باالیی برای  ۀآبادی با نامنوشته پازند را از دو روحانی شریفبازگشت که دو دست
یزدگردی،  855سال  ۀ(، همچنین در نام205: 1381بویس، ) پارسیان به همراه داشت

گرشاسب و بهرام  رزمیاران دیگری چون زندهاسب از دینآباد، شاپور جامارسالی از شریف
هوشنگ به  یزدگردی که نریمان 847 ۀکند، نامآباد یاد میشریف ۀاسفندیار از خط

همراه داشت، چهار نفر دستور دیگر نیز ذیل نامه را امضا کرده بودند که بزرگان دینی 
شاپور جاماسب، دستور  ۀزاداز جمله عمو (264: 1363)شهمردان،  اندزمان خود بوده

آفرین شهریار بهرام خسروشاه دستور هوشنگ سیاوخش شهریار بخت) سیاوخش هوشنگ

نوشت او بر دستنویسی از یسنا و زند به یادگار ، موبد نامداری که آغاز و پایاننوشیروان(
یگر آباد بوده است، دهجری ساکن شریف مانده، این دستور بزرگ و معروف، در قرن نهم

نامه، برادرِ دستور هوشنگ سیاوخش، دستورکیخسرو سیاوخش است،  ۀامضاکنند
( یعنی، 71: 1375مزداپور، ) همچنین عموی این دو دستور که پدر شاپور جاماسب است

اند. بهرام هم این نامه را امضا کرده دستور جاماسب شهریار به همراهی دستور سیاوخش
[ دستور هوشنگ سیاوخش خورشیدی 857] (12)زدگردیی 847ای به سال نامهدر انجامه

[ بهرام خسروشاه شهریارآفرین]که در باال معرفی گردید به همراهی شهریار بخت
آباد« برای انوشیروان پدربزرگش، چنین نوشته که آن نامه را از »فرخان بوم شرف

پژوهش بویس،  ۀ، بر پای(Unvala, 1922, vol 2: 368) کندهیربدان هندوستان ارسال می
پهلوی،  ۀهای یسنا با ترجمنوشتهن مجموعه دستـترین و مهمـترییکی از قدیمی

 873) میالدی 1495آبادی به سال شریف ای است که هوشنگ سیاوخشنسخه

تر از این دستور و سپس) مرزبان (، فریدون197: 1381بویس، ) استفراهم آورده خورشیدی(

آباد یزد را ( هنگامی که موبدان معاصر خود در شریفهیم نوشتخاندان آگاه و پرکارش خوا
برد که به نسل پیش از او تعلق دارد، شمارد از کیخسرو سیاوخش چنان نام میبرمی

آباد بوده و سیاوخش از ساکنان شریف کیخسرو سیاوخش نیز همانند برادرش هوشنگ
 (.10: 1381داپور، مز) استزیسته ( میمیالدی پانزدهم) در قرن نهم هجری
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 نوشیروان                                      
 

 خسروشاه                                                             

 بهرام                                                                 

 شهریار                                                                

 بخت آفرین                                                             

 

 شاپور                                       شهریار                                

                                                 

 جاماسب

                                                              جاماسب                                    سیاوخش            

     رتشتز

 
 

 

                                                   شاپور           کیخسرو                 هوشنگ           

    نوشیروان

     سیاوخش                                                ماونداد   

 اردشیر                                                                                         

                                                                                                             

 حکیم                                                                                           

جاماسب                                                                                          

 والیتی
بزرگ شاپورجاماسب، هوشنگ سیاوخش و جاماسب  جد-: دودمان دستور نوشیروان1 ۀنمودار شمار

 (.Unvala, 1940: 191) والیتی

تخصصی موبدان کارآزموده و دانشمند  کتابت و نگارش متون دینی که کار ۀدر حوز

اش سیاوخش و عموزادهاند، دستور هوشنگ آباد پیشتاز بودهبوده نیز موبدان شریف

جلد دوم روایات داراب هرمزدیار  382و  372و  368شاپور جاماسب چنانکه از صفحات 

اند، در این ویژگی، مزداپور آید، نگارش متون دینی متعدد را به انجام رسانیدهبرمی

تر برای نگارش و قدیمی ۀسیاوخش از چندین نسخشود که دستور هوشنگ یادآور می
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(، 69: 1384 مزداپور،) از آن جمله است  D90گرفته که دستنویس کتابت یسنا و زند بهره

نمودار باال پدر ) دستور حکیم ۀحکیم نوهمچنین از این خاندان دستور فرود آبادان 

مجلس  ۀمعروف به یسنای کتابخان(، از دودمان دستور نوشیروان، یسنای جاماسب والیتی

است و دستور ( نگاشته خورشیدی1202) یزدگردی1192را سال 90811ثبت  ۀبه شمار

 (،خورشیدی1221) یزدگردی 1211دستور فرود آبادان حدود سال  فرود فرزندخدابخش 

 ۀدر کتابخان 90819[ نوشته است که با شماره ثبت آبادشریفکتاب یسنایی در یزد]

پوالدی، کتاب  ۀتازه کار شد ۀ(، در مجموع5: 1387مزداپور، ) شودمجلس نگهداری می

 1195کنند که در سال فی میمعر 1826یسنایی را، غالمی و پوالدی با عنوان یسنای 

، (Gholami and Pouladi, 2019: 14) یزدگردی توسط فرود آبادان حکیم نوشته شده است

 )نوشیروان، فریدون، بهرام(، فریدون با سه فرزندش بر پژوهش مزداپور، موبد مرزبان بنا

اند ر بودهو عموی پدرش گوبَدشاه، موبدانی آگاه، کاتب و شاع بهرام پدرش موبد فریدون

است، از جمله کتاب وندیدادی است که در از آنان به یادگار مانده که چندین دستنویس

 986) یزدگردی 976های اوستای جهان قرار دارد و به سال ترین نسخهردیف قدیمی

 مرزبان فرزند میانی موبد مرزبان (، توسط موبد فریدون22: 1392مزداپور، ) (خورشیدی

شان بوده، بندار که گویا خانه اجدادی آباد و در منزل بهرام رستمففریدون در شری

آباد به کرمان مهاجرت فـ(، و این خاندان از شری10: 1381مزداپور، ) استنوشته شده 

مرزبان روز  فریدون (13).گیرندی میـکنند و از آن پس، پسوند خانوادگی کرمانمی

بزرگ هجری خورشیدی، روزگار شاه عباس  986دی]یزدگر 976سپند و تیرماه سال مانتره

و این در حالی است  (14)استآباد به پایان برده [ نگارش این وندیداد را در شریفصفوی

یزدگردی، نگارش بندهش  975که او یکسال پیشتر در روز اشتاد ایزد و تیرماه سال 

: 1383بالردی، ) [آبادشریف] ( یا در یزد26: 1392مزداپور، ) را هم در کرمان TD2معروف به 

یشت هم دارد که از او مرزبان دستنویسی از ویشتاسف ( به پایان رسانده بود. فریدون68

(. فعالیت 13: 1387مزداپور، ) شودبه یادگار مانده و در نوساری هندوستان نگهداری می

های سخهنویسی سبب شد تا در این راستا نآبادی در حوزه نگارش و نسخهموبدان شریف

به بندار شهمردان دینیار(  )دستور رستم مهم دیگری نیز از آنان و به ویژه از این خاندان

ه ( نوشته شدیمیالد1577) یگردیزد 946ر سال، که دDHیادگار بماند، از جمله بندهش 

و  TD2 نسخه رکاتبار در کرمان است که پدبند رستمون بهرام فرید و کاتب آن مرزبان

(، 66: 1383بالردی، ) یعنی گوبَدشاه رستم بندار است TD1 ر کاتب نسخه بندهشپسر براد
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برومندامین، نیز هست) TD4گوبَدشاه کاتب دستنویس داتستان دینیگ بخشی از مجموعه 

را نیز در سال  IMفریدون، وندیداد  (، طبق گزارش شروو، مرزبان361: 1384

 ,Skjaervo) استرستم نوشته ریار اردشیر ایرجدستور شه ۀمیالدی از روی نسخ1585

را در  1653پسر بهرام مرزبان، مرزبان بهرام مرزبان هم وندیداد موسوم به  (.9 :2014

این  ۀنام. شجره(Gholami and Pouladi, 2019: 16) یزدگردی نگاشته است 1022سال 

اوستا ) روانیان دستور وندیداد ۀدر مقال خاندان بنا بر پژوهش ارزشمند مزداپور مندرج

های انجامهتدوینی اونواال در کتاب » ۀنامها به تصحیح شجره( که با بررسی انجامه1001

 پرداخته، به شرح زیر است: (Unvala, 1940: 191) های اروپاهای زرتشتی در کتابخانهدستنوشته

 

 دینیار                               

 شهمردان                                                             

 بندار                                                                

 رستم                                                               

 

 بهرام                  گوبدشاه                               

                              فریدون                               

 فریدون

                              رستم                                

 مرزبان

فریدون   نوشیروان              گوبدشاه                               

 یدونفر                         بهرام  
      

 (.246: 1388)مزداپور،  مرزبانخاندان فریدون ۀنام:  شجره2 ۀنمودار شمار

های اوستا در یزد توسط مریم قانعی، به کتابت ۀبا گزارش چهار دستنویس نویافت

ویسْپْرَد« موجود ها، »یَشتِ خوریم، یکی از این دستنویسمیدیگری از خاندان مرزبان بر

مرزبان در  است که بخش بزرگی از آن را بهرام 3973زد به شماره وزیری ی ۀدرکتابخان

آن را یکصد و ده سال بعد موبدی دیگر به نام دستور  ۀیزدگردی نوشته و دنبال 976سال

رسد این بخش به یزدگردی نوشته که به نظر می 1086اردشیر دستور مهربان در سال 

ستور اردشیر دستور مهربان آن باشد و برای همین دخط کاتب اصلی از بین رفته 
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(، این دستور از 97: 1397قانعی و فیروزبخش، ) استقسمت را دوباره نوشته و پیوست کرده 

هوشنگ و از دودمان دستور نوادگان دستور شاپور جاماسب، کاتب روایت نریمان 

ور دست مَنَهنوشیروان معروف با نام کامل دستور اردشیر دستور مهربان دستور خُرَه

سیاوخش دستور شاپور دستور جاماسب است، طی همین گزارش، دستنویس دیگری از 

لهراسب در  میرزا سروش ۀایرانی«، موجود در کتابخان ۀوندیداد با نام »وندیداد ساد

 991مرزبان در مهرماهنخست آن را بهرام  ۀشود که نیمپرورشگاه مارکار یزد معرفی می

دیگر  ۀمرزبان، نیمای به خط برادر بزرگترش فریدون امهیزدگردی نوشته و بر اساس انج

گزارش  ۀ( و در ادام103همان: ) شان منوچهر رستم نوشته استاین دستنویس را عموزاده

داری یزدی به نام وحید ذوالفقاری، شخصیِ مجموعه ۀاست که در مجموعقانعی آمده 

دگردی که کاری دیگر از بهرام یز978خورد با قید تاریخ ای به چشم می»وندیدادساده«

 ،(Cantra, 2014: 326) استمرزبان را یادآور شده مرزبان است، کانترا نیز این کار بهرام

رضوی هم کار خاندان مرزبان بوده که بخش اصلی و  قدس وندیداد دستنویس آستان

یزدگردی  992ماه سالتر آن به خط بهرام مرزبان با تاریخ کتابت اشتاد ایزد و آبانکهن

های وندیدادهای ساده، به وندیداد دیگری (، با بررسی استنساخ391: 1386جهانپور، ) است

لهراسب موجود بوده و دستور مهرگان میرزا سروش  ۀخوریم که درکتابخانبرمی

: 1397قانعی و فیروزبخش، ) استیزدگردی به پایان رسانده1288سیاوخش در دیماه سال 

 ۀنامشجره ۀو در ادام آبادیشریفخه در دودمان دستور نوشیروان (، کاتب این نس106

دستور حکیم پدر جاماسب والیتی قراردارد، نام او  ۀدر شاخ 1 ۀترسیمی در نمودار شمار

ها رسد، طبق انجامهسیاوخش است که با پنج پشت به دستور حکیم می دستور مهرگان

که به او خواهیم ) ماسب والیتی استاز سه فرزند دستور حکیم خبر داریم، یکی جا

( دیگری آبادان است که در برخی نسخ آبان ضبط شده و او پدر فرود و پدربزرگ پرداخت

فرود است که پیشتر به آنان پرداختیم و فرزند آخر، نوشیروان است که  خدابخش

اد وندید (.251: 1399دالوند، ) رسدسیاوخش از این شاخه به دستور حکیم می مهرگان

 یزدگردی1001دیگری معروف به وندیداد دستور روانیان کتابت شده به سال

(، دستنویسی دیگر از عموزادگان خاندان مرزبان است که بر اساس خورشیدی1011)

گوبَدشاه رستم  آن فریدون ۀ( مندرج در این کتاب، نویسندیکم و دوم ۀیادگارنام) ۀانجام

باال، پیوند او  ۀنامدینیار است، با مرور بر شجره گوبَدشاه رستم بندار شهمردان فریدون

(، گفتنی است که این 248: 1388مزداپور، ) گردددر این خاندان هنرمند مشخص می
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: 1392مزداپور، ) اندزیستهمی قمری(هجری 996-1038) عباس بزرگخاندان در دوران شاه

اثیرگذاری در کتابت و آبادی است و نقش ت(. شخصیت مهم دیگری که اصالتا شریف22

آموزش دینی به پارسیان داشته، دستور جاماسب والیتی است که به کرمانی معروف 

های انجام شده و طبق پژوهش (Unvala, 1940: 56) خودش یزدی ۀبوده ولی بنا بر نوشت

آسا، پاسخی است ، روایت جاماسپ(Ibid: 191) آبادی استترسیمی، شریف ۀنامو شجره

( خورشیدی1100) یزدگردی1090ایران در روز انیران از ماه اردیبهشت سال که دستوران

اند. امضاکنندگان ( دادهآساجاماسپ) نوسارییزدگردی این دستور اهل 1088سال  ۀبه نام

اردشیر، دستور هوشنگ جاماسپ، دستور اردشیر حکیم، دستور روایت، دستور فریدون 

اند. این روایت را و نوشیروان و دیگر بهدینانخسرمرزبان، گشتاسپ، دستور رستم  رستم

آبادی، به نه قاصدی پارسی که یکی از موبدان جوان و منجم از دودمان موبدان شریف

 (15)گویند جاماسپ والیتینام دستور جاماسب دستور حکیم یا آن گونه که پارسیان می

نوزدهم  ۀکه تا پایان سد شودبرد، او در هند منشأ تغییرات و تأثیراتی میبه هند می

کند، از این رو، ارزش این روایات نه پارسیان با آن دست و پنجه نرم می ۀمیالدی، جامع

جاماسب  .آن و پیامدهای سفرش به هندوستان است ۀبه محتوای آن که به آورند

خ با عنوان اوستای ـی مونیـمل ۀکتابخان  M50.8دستنویس  v.61تی در برگ ـوالی

دستور  جاماسب بندهدین است: »منکردهیشت« خود را چنین معرفیوهرامفره»درون

دستور شاپور  دستور زراتشت دستور جاماسب حکیم دستور اردشیر دستور نوشیروان

( یکی والیتی) حکیمیزد«، بنا بر این جاماسب  ۀآفرین، والیت ایرانی ساکن دارالعبادبخت

های موجود آبادی است که براساس گزارششریف از فرزندان دودمان دستور نوشیروان

 ۀمظفر در سد ( در روزگار آلآبادشریف) آبادتوان دودمان یاد شده را از بانیان شرفمی

والیتی در (، از دیگر کارهای موثر دستور جاماسب 46: 1396دالوند، ) هجری دانستهشتم 

ر بود، یکی از شاگردان او داراب اـنزد پارسیان هند آموزش متون دینی به موبدان آن دی

بوده و اوستا و پهلوی را در  (16)دوپرون فرانسوی کومانا است که نامبرده استادِ آنکتیل

اوستا و چاپ آن در  ۀدوپرون با ترجم است و آنکتیلمدت سه سال به او آموخته 

ن ـو ای (58: 1355آبادانی، ) ا شدـی در اروپـازگر اوستاشناسـالدی آغـمی 1771سال

آباد، عالوه بر اینکه زرتشتی است. خاندان دستوران شریف در تاریخ دینعطفی نقطه

اند، در تمامی دوران کتابت و ارسال روایات و های پارسیان بودهنخستین میزبانان پیك

ها، برای نگاهداری میراث دینی و آیینی زرتشتیان کوشایی قابل توجهی از خود نامه
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 مرزبان در یادکرد منظوم خود برای پارسیان هند در پایان دستور فریدوناند، نشان داده

برده است،  را یکایك نام، نامداران آنان (Unvala, 1922, vol 2: 152) یزدگردی دهم ۀسد

است که دستور شهریار نامدار و فرزندانش رشید، خدایار  های اخیر نیز گفتنیبرای دوره

های شاخص دودمان دستوران ر تیرانداز اردشیر همگی از چهرهو نامدار و دامادش، دستو

 ۀوالیتی در روزگار قاجارند که آثار معروفی در زمین آباد و از فرزندان جاماسبشریف

(، برخی از این 47-46: 1396دالوند، ) اندها و نمازهای زردشتیان به یادگار گذاشتهآیین

و و آب و نیرنگ  گاهان«، »یشت یشتو روشی و ف»درون  هایآثار ارزشمند شامل کتاب

 1211یزدگردی مجلس«، و »یسنا و وِسْفَرد  1192»یسنای ، (256: 1399دالوند، ) برسم«

های انجام شده، در روزگار معاصر نیز با پرسش و پژوهش (17)،یزدگردی مجلس« هستند

ند موبدان رستم، اردشیر اوالیتی موبدان بزرگی هستند که از آن جمله نوادگان جاماسب

دار ریاست و عضویت انجمن موبدان در و فیروز آذرگشسب که همگی به ترتیب عهده

اند و آنان فرزند دستور نامدار شهریار نامدار کیخسرو هستند که های اخیر بودهدهه

 ۀدور اند، شهریار نامدار موبد بزرگخود بوده ۀاجدادشان همگی موبدان بزرگ دور

(، تاسیس شده در کنکاش و انجمن موبدان بعدی) آتورنان ۀکنگرنخستینرییس  و ناصری

رسد، پدر میوالیتی  دستور جاماسببه پشت خورشیدی است که با شش  1294سال 

؛ 20: 1369آذرگشسب، ) شاه قاجار استفتحعلی ۀاو نامدار کیخسرو دستور بزرگ دور

ا آخرین موبد دانشمند این حلقه، دستور خداداد (. نگارنده خود ب77-79: 1371اوشیدری، 

دستور شهریار دستور نامدار نیروسنگی آشناست که تا زمان حیات، راهبری امور دینی 

های اوستایی، هند و به زبان ۀدار بود، ایشان تحصیلکردآباد را عهدهبهدینان شریف

آباد دستور شریفپهلوی و انگلیسی تسلط کامل داشت و در منزل موبد هوشت پیشین 

بسیار قدیمی دیگری نیز از  ۀخدارحم مهربان، دایی خود، سکونت داشت. خان بهرام

آباد وجود دارد ( در شریفبنداری که پیشتر بدان اشاره شد ۀخان) موبدی به نام دستور بندار

 نشانه از سکونت موبدان موروثی دستور خداداد نیروسنگی آخرین ۀکه به همراه خان

آبادی است، پژوهش در مورد اسالف و احفاد این دستوران یاد شده، توسط شریف

 نویسنده در حال انجام است.
 

 نتیجه. 4

توان در سه زمینه خالصه کرد، نخست آنان در راستای آباد را میکارکرد موبدان شریف

ای ونهها کارایی خود را نشان دادند و به گزنده و به روز نگاه داشتن آداب، رسوم و آیین
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حتی پاسخگوی مسائل فقهی و آیینی پارسیان هند نیز  عمل کردند که در این زمینه

شدند و حاصل کارشان به همراه دیگر موبدان تحت عنوان »روایت« ثبت شده و در 

بر عهده  دسترس است، در مواردی هم، آموزش پارسیان را با گسیل موبدانی کارآزموده

مقاطعی نظیر کار آنکتیل دوپرون تاریخ ساز گردید، دوم  ها درگرفتند که این آموزش

برداری و رونویسی از متون دینی کهن را به انجام رساندند و با این کار ارزشمند، نسخه

به این دوران رسید و سوم نگاهبانی از آتش  976نسخ منحصر به فردی چون اوستای 

ر دستوران از فارس به این خطه آذرفرنبغ را بر عهده گرفتند و این آتش که همراه دستو

آباد، فروزان ماند و سند تاریخی این نگاهبانی، رسیده بود، با حفاظت موبدان شریف

سال پیش با رفتن دستور  240آباد است. حدود آذرخروه در شریفقدیمی شاه ۀآتشکد

آباد نیز به یزد مهاجرت کردند و آثار آباد به یزد، موبدان شریفدستوران از ترک

 ۀسکونتشان به مرور بی نام و نشان شد، با بررسی دفتر صورتجلسات انجمن ناصری شعب

آباد و دیگر مستندات موجود، دو منزل بسیار قدیمی و مهم متعلق به موبدان در شریف

رود یکی از آنها محل دوران گذشته شناسایی شد که بر اساس قرائن موجود گمان می

آباد، چون موقوفات یداد مهاجرت موبدان از شریفباشد، با رو 976نگارش اوستای 

های وقف شان قابل فروش نبود و آنان قائل به انجام نیت واقف بودند، زمیناجدادی

های این اراضی به همراه دفتر قدیمی نامهآباد باقی ماند که وقففراوانی در شریف

عاتی مهم برای موقوفات، موید حضور آنان است و گذشته از اثبات سکونتشان، اطال

   دهد.شناسایی تبار موبدان در اختیار پژوهشگران این حوزه قرار می
 

 ها  نوشتپي

شد، بنا بر دیدگاه در میان بهدینان از صفویه به این سو و تا یکی دو دهه پیش، به موبد دستور گفته می .1

است که بیشتر در شده بر موبدی اطالق میساسانیان دستور  ۀظاهرا در دور (Arthur  E. Christensen)کریستِنسِن

 کردندداده است به او مراجعه میکرده و هرگاه در این گونه امور اشکالی روی میامور دینی و قضایی مطالعه می
 (.2/863)برهان قاطع: 

2. Mary Boyce ) 1920-2006(. 
3. Glera Alberto Cantera. 

اساطیر ایرانی، اورمزد طی شش  ۀشود، بر پاینش اهورایی برگزار میگَهَنْبار جشنی کهن است که به پاس آفری .4

آن، پنج  ۀمرحله به ترتیب آسمان، آب، زمین، گیاه، حیوان و انسان را بیافرید، برای پاسداشت هر مرحله و آفرید

 گردد.روز و مجموعا سی روز در سال این جشن برپا می
5. āzor xarā 
6  . γomp . 

7. Jamsheed K. Choksy (1962-) . 

8. Jean Chardin (1643-1713) . 
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به موبدان مامور از طرف انجمن موبدان برای انجام مراسم دینی در هر محله یا روستا که گاه ساکن آن روستا  .9

آباد، آخرین موبد هوشت ساکن، دستور خداداد شود که در شریفگفته می (hušt) شدند، موبدان هوشتهم می

 .نگی بودشهریار نامدار نیروس

های فقهی بهدینان از جانب روایت در فرهنگ زرتشتی برابر استفتاء در شریعت شیعی است، پاسخ به پرسش .10

 و جمع واژه روایات است.( 44: 1396)دالوند،  مردان یا دستوران بزرگ را روایت گوینددین

 گیردهای مندرج در آن میداد پرسشاست و نامش را از تع 78ای گجراتی به معنای « واژهIthoterایتهوتر» .11
 (.82: 1393)دالوند، 

ثبت شده که سال درست  747جلد دوم کتاب روایات داراب هرمزدیار این تاریخ به اشتباه  368در صفحه  .12 

ذکر شده، این اتفاق  847این کتاب هم تاریخ درست یعنی  372و  371، چون در صفحات 747است و نه  847

 (. 102الف:  1387)مزداپور،  نویسی استحاصل لغزش در رو

اجدادی خاندان مرزبان در  ۀراجع به خان( 30: 1392)مزداپور، 976 گفتار کتاب اوستای مزداپور در پیش ۀبا اشار .13

با پیگیری و یادگارنامه نساخ آن یعنی فریدون مرزبان(،  29)بر اساس بند  بهرام رستم بندار ۀآباد، موسوم به خانشریف

تاریخی  ۀخبر از گذشتهای در گذشته،  بیآباد، با بازسازیقیقات نگارنده، این خانه به مقام سر جوی مِهر شریفتح

آباد، مورخ ششم شد که همین خانه در صورتجلسات انجمن زرتشتیان شریفآن، شناسایی گردید و مشخص

بنداری مورد یادکرد است. در  ۀبه خانمشهور  ۀخورشیدی با عنوان خان1321ماه و چهارم بهمن 1320ماه بهمن

ای منسوب خورشیدی از موقوفه 50تا  20 ۀدفتر صورتجلسات انجمن مذکور در ده 91و  36، 11، 6، 1صفحات 

است، نیز پیشتر از بنداری در تولیت انجمن قرار داشته، ذکر منابع و مصارف شده  ۀبه این خاندان که با نام موقوف

خورشیدی نیز  1291و  1289های آباد در سالشریف ۀر صورتجلسات انجمن ناصری شعبآن برای نمونه، در دفت

ای که جالب توجه اینکه در نامه ۀاین موقوفه و درآمد حاصل از آن و عمل به نیت واقف، ثبت گردیده است، نکت

 1328الحرام ذیقعده 26آباد ثبت است، به تاریخ شریف ۀرونوشت آن در دفتر صورتجلسات انجمن ناصری شعب

بنداری به یکی از احفاد این خاندان با نام  ۀگزارشی از عمل به نیت واقف موقوفخورشیدی( 1289آذر  7) هجری

جلد دوم روایات داراب  396 ۀاست. شایان ذکر است که در صفح»نوشیروان آبادان ولی« ساکن کرمان نوشته شده

 است. ره شدهآبادی بودن این خاندان اشاهرمزدیار نیز به شریف

داشت که ذکر تاریخ پارسی، فرسی، ها، باید توجه گذاری دستنویسبرای لحاظ قدمت نسخ با توجه به تاریخ .14

ها، اشاره به آن مبدا تاریخی دارد که بیست سال پس از مجوسی یا تاریخِ »پس از بیست یزدگرد« در برخی کتابت

دهد ولی تاریخ یزدگردی، نخستین دن او را  مدنظر قرار میتاجگذاری یزدگرد سوم و مصادف با زمان کشته ش

 (.528ج:  1387)مزداپور،  شمسی تفاوت داردسال سلطنت یزدگرد سوم است و ده سال با تاریخ هجری

 رودوالیت در معنای »میهن« به کار می ۀمنظور از پسوند والیتی منسوب به والیت است که در هندوستان واژ .15
 (. 128: 1395فر، )صبوری

16 .  Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron (1731-1805). 

گمان »یسنا«ست و نه معنای متداول های دستنویس به جامانده از قدیم، بیمنظور از »یشت« در نسخه .17

 های موسوم به وندیدادامروزیِ »یشت« در ترکیب مثال بهرام یشت یا آبان یشت، باید توجه داشت که دستنویس

هایی از خرده اوستا را نیز دربردارد و کاتبان، این وندیداد و  یسنا، ویسپرد و بخش ۀافزون بر هم)جُددیوداد(، 

کنند، های آن، »اوستای یشت، ویسپرد و جددیوداد با نیرنگ، رسته یزشنی« یاد میها را در یادگارنامهدستنوشته

-شدهشن«، همان یسناست که در آن وندیداد تالوت نمی»یزشنِ« تنها، یعنی نامیدن صورت مطلق »یز ۀدر گون

ویسپرد و تقریبا  ۀ»رسته یزشنی«، یزشن خوانی بزرگتری است که در آن، هم ۀاما گون (،9ب:  1387)مزداپور،  است

همچنین نگاه شود به (، 527ج:  1387)مزداپور،   کردندیسنا به همراه وندیداد، توام با آدابی ویژه، سرایش می ۀهم

 (.5: 1387)مزداپور، ب،  مقاله چند دستنویس نویافته دکتر مزداپور
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 منابع 
 .1355 ،64-55 ،181 مارۀش ،هنر و مردم آبادانی، فرهاد، »سهم پارسیان در نگهداری فرهنگ ایران«.

 .1369، 22-18 ،2 و 1 شمارۀ ،فروهر تاسیس انجمن موبدان تهران«. ۀآذرگشسب، اردشیر، »تاریخچ

 .1371نشر مرکز، ، تهران ،مزدیسنا ۀدانشنامانگیر، اوشیدری، جه

 و 1 شمارۀ. بهارستان ۀنام ،های پهلوی و اوستایی از خاندان مرزبان«برومندامین، بهرام، »کاتبان نسخه

2، 355-364 ،1384. 

باغ حسن رضایی ۀترجم پارسی ۀنام ،«های بندهشنوشتهروابط خویشاوندی میان دستبالردی، والتر، »

 .1383، 78-65، 4 مارۀش ،بیدی

 .1377علیشاه، صفی ،تهران ،زادههمایون صنعتی ۀترجم ،تاریخ کیش زرتشت ۀچکیدبویس، مری، 

 .1381ققنوس،  ،تهران ،عسکر بهرامی ۀترجم ،زرتشتیان، باورها و آداب دینی آنها  ـــــــــــ،

 .1397توس،  ،تهران ،نحسین ابراهیمیا ۀترجم ،کانون دین زرتشتی در ایران ـــــــــــ،

امیرکبیر،  ،تهران ،تصحیح و شرح محمد معین ، جلد دومبرهان قاطعحسین بن خلف، تبریزی، محمد

1376. 

 .1386، 400-389 ،14 و 13. دفتر 9و  8س  بهارستان. ۀنام ،«وندیداد آستان قدسجهانپور، فاطمه، »

-غالب در جامعه ایران نخستین سده زرتشتیان مغلوب و مسلمانان ،ستیز و سازشچوکسی، کرشاسب، 
 .1381ققنوس،  ،تهران ،سعیدینادر میر ۀترجم ،های اسالمی

، زبانشناختملی و چاپ ماریو ویتالونه«.  ۀکتابخان ۀنویس نویافتدالوند، حمیدرضا، »روایت ایتهوتر، دست
 .1393، 101-81، 1 مارۀ، ش5س 

مطالعات فرهنگ و هنر «، ویمی در میان زرتشتیان هندهای تقگیری فرقهسرآغاز شکل»ـــــــــــــــ، 
 .1396، 54-43، 2 مارۀ، ش1، س آسیا

 .1399پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  ،تهران ،سنت زرتشتی تاریخ وـــــــــــــــ، 

 .1374حنین،  ،یزداردکان ، جلد دومتاریخ اردکاناردکانی، علی، سپهری

 .1346نشریه سازمان جوانان زرتشتی بمبئی،  ،، بمبئیگاه زرتشتیانپرستش شهمردان، رشید،

 .1360فروهر،  ،تهران ،تاریخ زرتشتیانــــــــــــــــ، 

 .1363فروهر،  ،تهران ،زرتشتی فرزانگان تاریخ زرتشتیان،ــــــــــــــــ، 

 .1395فروهر، ، تهران ،تاریخ روابط هند و زرتشتیان ایرانفر، فرهاد، صبوری

درآمدی بر شرایط اجتماعی زرتشتیان یزد از تاسیس سلسله اکبر، »اکبر؛ تشکری علیکجباف، علی

 .1387، 181-155، 68 شمارۀ ،فرهنگ«، صفوی تا پایان پادشاهی شاه عباس اول

-93 ،16 س ،بهارستان ۀنام ،«اوستا در یزد ۀچهار دستنویس نویافتقانعی، مریم؛ فیروزبخش پژمان، »

108 ،1397   . 

 .1375، 83-71، 17 ، شمارۀفرهنگ، «سرآغاز یزشنمزداپور، کتایون، »

 ،نوابییحیی ماهیار ۀیادنام جرعه بر خاک،کتاب  ،های نوین«»خرده اوستا در نگارش ،الفـــــــــــــ، 
 .1387دهقی، به کوشش محمود جعفری
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 ،19-3 ،2و  1 مارۀش ،8س  ،ستانایران با ۀنام ،»چند دستنویس نویافته اوستا«، بـــــــــــــ، 

1387. 

 .1387، 528-527، 9و  8س  ،بهارستان ۀنام ،فریدون مرزبان« ۀ»یادداشت دربار ،جـــــــــــــ، 

 .1381، 14-10 ،8و  7 مارۀش ،7س  ،جهان کتاب ،های کهنسال«»نویافته ـــــــــــــ،

 .1384ی، های فرهنگدفتر پژوهش ،، تهرانزرتشتیان ـــــــــــــ،

 .1388، 252-245 ،10س  ،بهارستان ۀنام ،(«1001)اوستا  وندیداد دستورروانیان»ـــــــــــــ، 

»اوستای  )وندیداد ساده وندیداد دانشگاه تهرانگفتار کتایون مزداپور بر کتاب پیشـــــــــــــ، 
 .1392فروهر،  ،تهران ،ت«976
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