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 تن مبادر زنده یکبَوبدین بوم          من مباد ، تن  چو ایران نباشد
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 دیباچه

 

 ایرانیان دیرباز، از. است طوالنی بسیار قدمتی دارای ،ایران در تاریخ بررسی و مطالعه
 به ، نسلمداوم تکرارِ با داری کرده ونگاه مهم میراثی چون را خود پدران و نیاکان تاریخ

 و شناسیفرهنگ نگری،گذشته روحیة این. اندپیشگیری کرده ، آنفراموشیِ نسل از
 مداوم هایبرخاستن یادآوریِ و ایران جاودانگیِ ذهنیتِ  تکرارِ با تا گردید باعث دوستی،تاریخ
 هایگذرگاه از گذر هنگام در ایرانیان میان دائمی امید یک مصائب، و هاشکست از پس

 هاجوانمردی ارتکر و بازگویی آن، از جدای. داشته باشد وجود همواره العبور،صعب و تاریک
 اند،بوده ملل دیگر سرآمدِ همواره دانش و هنر اخالقیات، در که نیاکانی هایپیشرفت و

 به تشویق دیگر سوی از و تاریخ مطالعة به ترغیب سو یک از را ایرانی که بود لذتی دارای
 ،«تاریخ شریفِ علمِ» که است روی همین از. نمودمی خود عصر رویدادهای ضبط و ثبت
 را ایرانی اندیشمندان بزرگترین و بوده گوناگون اقشار توجه مورد زمینایران در وارههم

 .اندداده تشکیل تاریخبهآگاهانِ و مورّخان

 علمی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هایزمینه تمامِ در زندگی دگرگونیِ با اما امروز
 بلکه ،گذشته به افتخار برای سرگرمی یک نه دیگر تاریخ مطالعة و تاریخ فکری؛ و فرهنگی

 هاشکست شیرین و تلخ تجربیات از گیریبهره و پیشین رویدادهای بررسیِ برای مهم دانشی
 فرهنگی وقایعِ دقیقِ بررسیِ و نقد کهایگونهبه. است بهتر فردایی ساختِ برای هاپیروزی و
 ترینمهم از ،ملت یک ندةآی زندگیِ  بر تاریخیکنشِ هر منفی یا مثبتِ نتایح بازخوردِ  و

 متعدّدِ  هاییورش وجود با ما امروزِ فرهنگِ. است «تکنولوژی عصرِ موّرخِ» وظایف
 باوقار همچنان و مانده سراپا آسامعجزه که است سال هزاران بیگانه، نامانوسِ هایفرهنگ
اهیِ ما از این و آگ است ایرانی اصیل فرهنگِ نیرومندِ بسیار ریشة یللدهب این. است ایستاده

نیاکانی است که با عشق و اشتیاق؛ نه فقط رویدادهای تاریخی، همان فرهنگ نیز مرهونِ 
زمانة خویش را مکتوب کرده و برای ما به یادگار  و خلقیاتِ هاسنّتکه آداب و رسوم و 

 . اندگذاشته



 اساطیر ایرانی                                                                                                             8

 سالِکهن هایریشه نگرشی بر با تا در نگارش این کتاب بر آن بود نگارنده کوشش
 بازیابی را نیاکان شدةفراموش تمدنِ و تاریخ از مهمی هایپاره ،زمینفرهنِگ ناِب ایران

 پژوهش این نگارش برای. نموده و در انتقاِل آن به نسِل جوان امروزی، سهمی داشته باشد
« اوستا». بهره بردیم ،مانترین یادگارهای بازمانده از نیاکان؛ کهن«اوستا» از در گام نخست

در - ای ارزشمندچونان شناسنامهها، هزاره در گذرِآن را  ایرانیان کهی گرانبهای یادگارِاین 
نسل مطالبی بر آن به، نسلنمودهبا دقت حفظ  -بردارندة فرهنگ و تمدن و هنرِ اجدادی

های بعدی به یادگار گذاشتند تا فرزنداِن افزودند و چون مشعلی فروزان، برای نسل
 بانِ مامِ میهن باشند.مند گشته و نگاههای تاریکِ تاریخ، از آن بهرهراهدر کوره زمین،ایران

 تا هخامنشیان دوران از بازمانده باستانیِکتب و هاکتیبه منابع، از ایپاره، «اوستا»جدای از 
برای  با دقت وارسی شده و نیز -شوندمی محسوب «اوستا» مکمّلِ نوعی به که- ساسانیان

 روی، پیشِکتابِ درواقع . اندگرفته قرار برداریبهره مورد بارتر شدِن این اثر سترگ،پرهرچه
 گنجینه یک فوق، مجموعة تمام. است یافته تشکیل پیوسته هم به اما مجزا بخشِ  چند از

 هاسال حاصل که است زمینایران فرهنگِ  از بخش ترینکهن و باورها ترینمهم از ارزشمند
 . است ایرانی قدیمِ  کتبِ  و «اوستا» متن در تحقیق و پژوهش

هایی و سنت  کهنهها، عبارات، مفاهیمِهای مطالعة چنین اثری، برخورد با ناماز دشواری
نامنوس بوده و  با ذهنِ فرِد امروزی ،هاروی آن بر فراموشی غبارِ برنشستنِ  دلیل به که است

 بسیار توضیحاتِ  ارائة به ناگزیر ن معضل،برای جبرانِ ای نگارنده .باشدمی مشکلها درکِ آن
 فهم بهاما  گردیده، منجر کتاب مطالعة دشواریِ  به کههمچنان امر، این و بوده هاپاورقی در
شدِن ترجدای از آن، برای هرچه روان. است نموده شایانی کمک مطالب بیشترِ درکِ  و

بیات پارسی استفاده شده است سال، از عالئم نگارشیِ موجود در اداین سطورِ کهن مطالعة
 جا توضیحاتی داده خواهد شد: که در این

در  ی که در متنِ کتاب آمده استاسامی خاِص مردان و زنانهمة 
 قرار گرفته است.  " "میانِ 

کشورها، ها، اسامی خاِص غیرانسانی اعم از نام سرزمینهمة 
 ،دیوهاندان، امشاسپایزدان، خدایان، ، دریاها، رودها، هاشهرها، کوه
 قرار گرفته است. » « در میانِ ها ها و دودمانخانداناهریمنان، 

در ترجمة متون، هر جایی که برای درکِ بهترِ مفاهیم از واژگانی 
حفظ اما برای  ؛در متنِ اصلی وجود نداشته که شدهاستفاده 



 9                                                                                          بهمن انصاری                   

 بندی با شیوة کنونیِ زباِن پارسی و رساندنِ مفهومِ کالم، به متنِجمله
است، واژة یا عبارِت اضافی را در میانِ ] [  گردیده افزوده شدهترجمه

  قرار دادیم.

دروِن متن را که نیازی به انتقال آن به  نهایتا توضیحاِت اضافیِ  و
 .آوردیم) (  میان پاورقی نبود، در

 هاسال حاصلِ  ارزشمند مجموعة این یادآوری شود، که است ذکر به الزم پایان در
 که است شایسته و بوده  ایرانی سالِ کهن هایافسانه و اساطیر در نگارنده پژوهشِ و تحقیق

 که باشند؛ کوشا میهنان،دیگرهم دستِ به آن رساندنِ و کتاب حفظِ در گرامی، مخاطبین
 -سالهزاران طی در - ما نیاکانِ  اندیشة در که چهآن از پربار و غنی است میراثی ،متون این

ضمنا باید  .است رسیده ما دست به امروز بسیار، هایخم و پیچ از گذر از سپ و گشته جاری
 و مفاهیم شدنِپربار هرچه ؛ برایگرانسنگ پژوهشِانجامِ این  هنگامِ توجه داشت که در 

 اساتیدِ  و شناسانایرانپژوهشگرانِ تاریخ، نظران، صاحب نظراتِ افکار و آرا و از مطالب،
قدردانی و  مراتبِکه جا دارد از این بزرگان،  ها گردیدبرداریهبهر شناسِی ایرانیاسطوره

 سپاسگزاری را داشته باشم.

 
 

      بهمن انصاری
خورشیدی 1397بهار   
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 ترین اساطیر اوستاییکهن

 

 گفتارپیش

ها و ترین سرودهباستان و قدیمیترین یادگار ایرانیانترین و دیرینه، کهن«کتاب اوستا»
سال آریاییان است که تا دورة ای از باورهای کهنشتارهای ایرانی است. این کتاب مجموعهنو

؛ و گردیدساسانیان، بارها در کشاکشِ حوادثِ تاریخی پراکنده شد و دگرباره گردآوری 
نویسِ اوستای دست»گویند که . منابع تاریخی میشدپیوسته مطالبی نیز بدان افزوده 

 «دوران هخامنشی»مکتوب و تا پایان  1شدههزار پوستِ گاو نرِ دباغیهبر روی دوازد« زرتشت
، به «هخامنشیان»های واپسینِ حکومت پارچه باشنده بود و ظاهرا در سالنیز به صورت یک

و به خوبی از آن نگهداری  گردیدمنتقل  «آتشکدة استخر»جمشید( یا )تخت «کاخ شاهی»
از  «دودمان هخامنشی»و به زیر کشیده شدنِ  2"اسکندر مقدونی"شد. اما با یورش می

حال، با این 3در آتشِ کیِن یونانیان و مقدونیان سوزانده شد.« پارچهاوستای یک»قدرت، 
های گوشه و به صورت پراکنده هنوز در آتشکده این میراِث ارزشمند های گوناگونِبخش

را حفظ کرده و « اوستا»م های مهکنار ایران موجود بود و برخی از موبدان نیز پاره
هنگامة و به «اشکانیان»کردند. در زمان های بعدی منتقل میسینه به نسلبهسینه

و دومین شاه اشکانی، کوششی فراگیر برای گردآورِی  بیست "بالش یکم"نشستِن برتخت
با روی کارآمدِن  4به عمل آمد اما این کوشش ناتمام ماند.« اوستا»های پراکندة بخش

و اعالم دینِ زرتشتی به عنوان تنها دین رسمی کشور، یک عزم ملی برای  «ساسانیان»
                                                           

ه کوده است بزرگ ب آمیز نیز باشد، اما به هر صورت کتاب اوستا آنقدرمبالغه« هزاردوازده»حتی اگر رقم  -1
 اند. کرده نویسندگان و مورخان ایرانی و اسالمی، بدون ابراز تردید، این رقم را پذیرفته و مکتوب

ا آسیا شد و ب قبل از میالد. وی پس از فتح تمام یونان و مقدونیه، وارد 323ر و متوفی د 356زادة  -2
ا هند ر خامنشیان را برانداخت و تاخرین پادشاه هخامنشی، شاهنشاهی هآ "داریوش سوم"شکست دادن 

 متصرف گردید. 
 و... 1/224 :1374 ،«مسعودی» ؛ 140: 1369 ،«بندهشن »؛  مقدمه: 1382 ،«نامهارداویراف»بنگرید به:  -3
به  نگریدباین مطلب به وفور در کتب بازمانده از دوران ساسانیان منعکس شده است. برای نمونه  -4

 و... « نامهارداویراف»، «ندهشنب»، «دینکَرد»های کتاب
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به وجود آمد. در این دوره با کوشش موبدان و حمایت شاهان ساسانی، « اوستا»بازسازی 
 «دیگرمطالب مذهبی و غیرمذهبی ایرانی»و  «اوستای زرتشت»از  که چهسرانجام هرآن

 ن گردید.، مدوّجامع قالب یک کتابِ مانده بود، گردآوری و درباقی

بر  بود که پنج قرن حکومت اشکانیان آنرویداد بسیار مهمی که باید بدان توجه شود 
های بر دین زرتشتی، شاخهافزون، شرایطی را فراهم آورد تا آزاددینیآزاداندیشی و پایة 

از پیروان خود ابقا شوند. و در میان  یافتهنیز به آرامی رشد  1گوناگونِ ادیاِن کهِن آریایی
موبدان زرتشتی در هنگام گردآورِی دوبارة  روی ناخواسته زمینة مناسبی مهیا گشت تاهمین

را درون  -اما آریایی -، سهوا بسیاری از باورهای غیرزرتشتی «اوستای پراکندة زرتشت»
. این بندنجات یاخطر نابودی،  ازارزشمند  این متونِ  ترتیببدین داده وجای« اوستا»

اساطیرِ باستانی،  تاریخِ  شامل -اند مانده باقی« اوستا»مستندات ارزشمند که امروز در دل 
های افسانه بسیاری از و ها، باورهای مذهبی، جشنملی هایها، آداب و رسومسنّت انواعِ

 . هستند «آیینِ زرتشتی»و  "زرتشت"تر از کهنای بسیار دارای ریشهبعضا  - قدیمی

دربرگیرنده آداب و رسووم منظّم و مدوّن گردید،  2نسک 21نظیر که در مجموعة بی این
و مراسم و مناسک و ادعیه زرتشتی، بازنویسیِ تاریخ کهن و اساطیر چنودهزار سوالة ایرانوی، 
برخی مناسکِ مهرپرستی، آیینِ کهنِ مغان باستان، باورهای زُروانی، نوشتارهای فقهویِ دوره 

از ایون  که با کنار هم قرار گرفتنِ همة این موارد، کتابی شکل گرفوت کوه دنساسانی و... بود
 .  قلمداد گردید ،ایرانی فرهنگِ مکتوبِ پس در حکم شناسنامه و هویتِ

رویدادهای نواگوار تواریخی همچوون یوورش اعوراب، خوزش بد، طی سلسولهاما از بخت 
اوسووتای »هشتاددرصوود از  هووای تیموریووان،عامتازهووای مغوووالن و قتلوتُرکووان، تاخت

درصود از در گذر زمان از میان رفته و امروزه تنهوا بیسوت« شده در زمانِ ساسانیانگردآوری
 آن برای ما باقی مانده است.

یم مانده اسوت، از لحواز زموانی بوه سوه بخوش تقسوکه امروز باقی« اوستا»مقدار از آن
 شود:می

آن بسویار  نامیم. مضامینمی« اوستای کهن»بخش نخست را  -
« باسوتانهایباورهای غیرزرتشوتیِ آریایی»بوده و متعلق به  سالکهن

                                                           
 از «تیانزرتش زرتشت و»برای آگاهیِ بیشتر نسبت به ادیانِ آریایِی غیرزرتشتی، به فصل نخستِ کتاب  -1

 ن نگارنده، مراجعه کنید.همی
 بخش 21دفتر،  21 -2
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هایی نیوز در و پاره« هایشت»های . این مطالب اکثرا در بخشباشدمی
 مانده است.، باقی«وندیداد»و یکی دو فقره از « یسنا»البالی 

نامیم. آن شوامل مطوالبی می« اوستای زرتشت»بخش دوم، را  -

و یا توسوط نخسوتین پیوروان او ثبوت و  "زرتشت"ه وسیله است که ب
و « هواتهفت»، «گاهوان»ضبط گردیده است. این مطالب شامل تمام 

باشد. چنود عبوارتِ کوتواه در برخوی از می« یسنا»چند هاتِ کوتاه از 
 1نیز یا وجودی که به سبب بازنویسی شدن در دوران میانه« هایشت»

گیورد، اموا اصول قورار می« اوستای نو» از لحاز دستور زبان، در شمار

 زندگانیِ اوست. یا نزدیک به دورانِ "زرتشت"، مربوط به دوران آن
نوامیم، دربرگیرنودة می «اوستای جدیود»بخش سوم که آن را  -

مطالب فقهوی و آیینوی اسوت کوه توسوط موبودان زرتشوتی در دورة 
، «ندیدادوِ»های ساسانیان تحریر یافته است. عمدة این موارد در بخش

هوای آیینویِ و مجموعة نمازهوا و نیایش« هادخت نسک»، «ویسپَرَد»

 مانده است.معروف هستند، باقی« خُرده اوستا»کوتاهی که به 
ترین کهن»برخی از و درکنار آن « اوستای کهن»مبنای این پژوهش، بازیابی 

ترین تا کهن آن بودباشد. کوشش نگارنده بر می« یادگارهای مربوط به اوستای زرتشت
 قدیمیِ  هایبازماندهیعنی مطالب مربوط به  -مانده در اوستای موجود مضامین و مطالب باقی

را شناسایی  -"زرتشت"به دوران  نزدیک مکتوب شده هایترین بازماندهغیرزرتشتی تا کهن
 تفکیک نماید.  2«های جدید موبدانِ مزدیسناافزوده»ها را از و آن

های ها عبور داده و با اندیشهکه این متون کهن، ما را از گذر هزارهباید توجه داشت 
هرچند احتمال به خطا رفتن در انجام این نیاکانِ دورهنگاِم خود، آشنا خواهد ساخت. 

است تا حداالمکان تحقیق فوق را به  کوشیدهمهم، کم نیست اما نگارنده بسیار پژوهشِ
الزم به یادآوری است . دقت به انجام برساندیخی را بهداده و این وظیفة تاراحسن انجام نحو

شناسانِ شهیرِ شناس و ایرانهای ارزندة بزرگاِن اوستاکه برای انجام این تحقیق، از پژوهش

                                                           
زبان »ا ربان این دوره و ز« دوران میانه»ساسانیان را  حکومت پایان تا )پارتیان( اشکانیان حکومت آغاز از -1

 نامند.پارتی( می=پرثوی=)« پهلوی
  .دومِ حکومت اشکانیان تا پایانِ دوران ساسانیانموارد اضافه شده در حدفاصلِ نیمة -2



 اساطیر ایرانی                                                                                                             14

های این ها و پژوهشبرداری شده است که نگارنده صمیمانه کوششوطنی و غربی، بهره
 ن موارد اشاره نموده است.ها به ایبزرگواران را ارج نهاده و در پاورقی
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 یشت فروردین

 که بودن سرودهایی «هایشت». است «کردننیایش» معنای به کهن ایواژه «یشت»
 یشت 21 ،«امروزماندة باقی اوستای» در. شدندمی خوانده «آریایی ایزدانِ» نیایشِ برای

ا تنها ، ام)؟( شتهوجود دا« اوستای ساسانی»های بیشتری در . احتماال یشتدارد وجود
 «هایشت». سانندخمِ تاریخ خود را به سالمت تا به امروز برواند از پیچهمین تعداد توانسته

ناسی ترین منبع برای بازشبوده و قدیمی« اوستا» از بخش ترینکهن مضمون، لحاز به
 هایسروده) «گاهان» از شناسیزبان لحازِ  به حال،با این شوند.اساطیر ایرانی، محسوب می

 تنم در ساسانی، دورة در در که است دلیلآنبه این و جدیدترند( زرتشت به منتسب
 .اندکرده بازنویسی را کهن متونِ این و شدهبرده دست - عموم فهمِ برای - هایشت

گانة ویکهای بیستیشت»از  یشت سیزدهمین ،«یشت فْورَوَشی» یا «یشتفروردین »
 شمار به یشت ترینکهن های دیگر،مایه و محتوا در میان یشتدرون لحاز از است و «اوستا

  .است شده سروده 1«اَشَوَنان» و «فَروَهَرِ بزرگان» ستایش در یشت این. رودمی

 و یآدم جودِو مینُویِ نیروهای از یکی باستان،بنابر باورِ ایرانیان «فَورَوَشی» یا« فَروَهَر»
ز مرگ شدنِ جسم و تن، وجود داشته و پس اش از آفریدهاست که پی آفریدگاندیگر همة

 «فَروَهَر»، کهن دهد. ظاهرا در باورهاینیز همچنان به زندگی در جهانِ دیگر، ادامه می
  .است یافته جداگانه شخصیتی های بعدی،دوره در و بوده «نیاکان روان» معادل

 بردن ازهای ایرانی و نامافسانه اساطیر و تریناین یشت به دلیل یادآورِی کهن
  .ترین پهلوانان و سرشناسانِ آریایی، بسیار مورد توجه استقدیمی

از  بندها این از بسیاری اما. 2است بند 158 و کَرده 31 دارای «یشت فروردین»
ترین بندهای در ادامه به معرفی کهن .های پارتی و ساسانی هستندهای دورهافزوده

در این یشت،  بعید نیستخواهد شد اما باید توجه داشت که  پرداخته« فروردین یشت»
 بندهای قدیمی دیگری نیز وجود داشته باشند که از چشم نگارنده دور مانده است.

                                                           
ت و از سترده اسگاین واژه بسیار  معنای فلسفی«. اشه»َسرشت. از ریشة های نیکوپاکان، مقدسان، انسان -1

و  حاکم اعدقو» و «نظام» و «سامان»حتی معادل اصطالحات  و «کیهانی نظم»و « نظم هستی»آن به عنوان 
  و، بدکردار به معنای گناهکار است «دُرْوَنْد»نیز تعریف شده است. متضاد این واژه  «هستی برناظر 

 بدسرشت.
 شود. تقسیم می « بند»به چند « کَرده»و هر  -«بخش»به معنای  -« کَرده»هر یشت به چند  -2
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 1«یشت فروردین» هایترین بخشکهنمتن 

 .چهارم                                                       کَردة

 دوستی، در هک را؛« َاشَوَنان نیکِ توانای پاکِ َفروَهَرهای» یمستایمی -30بند        

بخشان، ارهچینان، مردمانی که شما نیکان، رازداران، تیزب کردارند و مردمان را نیازارند؛نیک
ینند و ای گزرا از این پیش، نیازرده باشند، نزد شما ج  در رزمنامداران و پیروزمندانِ

 د.نشینِ دیرپای شما گردنهم

 .پنجم                                                        کَردة

استوار و  ایاراده اب که اَشَوَنان را؛ نیِک توانای پاکِ فَرَوهَرهای ستاییممی -31بند        

ر دبدخواهان را نبا زبردستی سرگرمِ نبرد با دشمنانند و بازوانِ پرتوانِ آ زورمندیِ بسیار
 ارزار، از کار بیاندازند.کمیدانِ

 .ششم                                                       کَردة

 و دالور شناس،یمانپ که اَشَوَنان را؛ نیکِ توانای پاکِ فَروَهَرهای ستاییممی -32بند        

 بخش کهنگرِ درمامینُویاِن بخشایش بخشند؛می پناه را ما دشمنان، برابر در نیرومندند و
 سانِ زمیْن فراخ، هماننِد رودها دراز و همچون خورشیدْ در بلندا هستند.به

 .هفتم                                                       کَردة

 و وریدال و چاالکی اب که اَشَوَنان را؛ نیِک توانای پاکِ فَروَهَرهای ستاییممی -33بند        

 -ند رامردمانِ دُرو چه و دیو چه- را دشمنان ستیزة انگیز،راسه بسا و کارآزمودگی
ر هنگاِم دهماوردان را  خود، خواستِ به که فَروَهَرهایی کوبند؛فرومی و شکنندمیهمدر

 .اندازندبرمی تاز،وتاخت

 و پیروزمندی و را خود هاینیکی بهترین بخشاییدمی! تواناترین ای شما -34بند  

 به را شما هاینیکی ها،جای آن در که هاییسرزمین همه به را خود 2آفریدةاهورا چیرگیِ 

                                                           
از  ،ممکن جای های این کتاب( کوشیده است تانگارنده در جریان ترجمه این متون )همچون دیگر بخش -1

 وید. دارِ پارسی بهره جهای ایرانی و ریشهواژه

ترین صفاتی هستند که در میان جوامع آریایی برای اشاره از کهن« مزداآفریده»و « اهوراآفریده»عبارات  -2
، بنگرید به «اهوراها»گرفت )برای آگاهیِ بیشتر از قدمتِ باور به های نیکو، مورد استفاده قرار میبه آفریده

>> ا این عبارات در این بند و بندهای مشابه مربوط (. اما درک این مهم که آیاز همین یشت 45پاورقی بند 
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 را شما که جاآن اید؛نشده آزرده و ایدنرنجیده و خشنودید شما که جاآن نکشاندند؛ بدی
 .پیماییدمی را خود برگزیدة راهِ  جاآن در و دانندمی نیایش شایسته و ستایش

 .                                   هشتم                    کَردة

نبردها  در آورانِنام آن اَشَوَنان را؛ نیکِ توانای پاکِ فَرَوهَرهای ستاییممی -35بند        

پیش  کهآن نگرایند. کژی به راهِ درست از که بسانیرومند سپردارانِ و پیروزمندهمیشه
یابی بر خوانند. تازنده، دستا به یاری همیتازد، فَروَهَرها رتازد و آن که در پیِ او میمی

 پیشتاز را و پیشتاز، رهایی از تازنده را.

 .نـهـم                                                       کَردة

 با بیارایند انبوه سپاهی که اَشَوَنان را؛ نیکِ توانای پاکِ فَروَهَرهای ستاییممی -37بند        

 پیش که آنانند. برافراشته به پیکار شتابند درخشانِ  هایدرفش با بسته، کمر به افزارهایرزم

 .1رسیدندمی فرا «دانوها» با «دالور هایْخشْتاوی» نبردهای هنگام به و این از

 شکستید. پرتوِرا درهم« تورانی دانوهای»وتاِز که از این پیش، تاخت شمایید -38بند  

َوِر دلیِر نام 3هایسوشیانت» و «دالور هایخْْشتاوی» و 2«زْهاکَرْشْنَ» بودکه شما یاریِ 
هزار تن از فرمانرواهای انگیزِ بیش از دههای هراسخانه ، بسیار نیرومند شدند و«پیروزمند

 4را ویران کردند.« دانوها»

                                                                                                                                              
های اشکانی و های قدیم زرتشتیان هستند، و یا از الحاقات دورهها بوده، یا از افزودهبه متن اصلی یشت  <<

 های بیشتری دارد.ساسانی؛ کاری بس مشکل است که نیاز به نحقیق و پژوهش
 عدی مشخصشدة آریایی است که از بندِ بکهن و فراموش نام دو خاندان بسیار« دانو»و « خشتاوی» -1

های ود کوششدودمانی تورانی بودند. شوربختانه با وج« دانوها»و  دودمانی ایرانی «هاخشتاوی»شود می
های شپژوه ها در دسترس نیست. نگارنده در تالش است تا درهای بیشتری از آنفراوان اما هنوز آگاهی

 ها برخوردبا آن که به وفور در بندهای بعدی -شدة ایرانی ری از این اساطیرِ فراموشهای بیشتبعدی، سرنخ
 به دست آورد. - خواهیم داشت

 ت.ها باقی نمانده اسنیز نام خاندانی ایرانی است که اطالعات بیشتری از آن« کرشنزها» -2
 زدانِ ایی از ریایی است و  گروهترین باورهای آجا یادگاری از کهندر این "سوشیانس"یا  "سوشیانت" -3

از  "تسوشیان"و ساسانی( واژة های اشکانی نو )نگارش دورهای اوستایشود. در افزودهایرانی را شامل می
ه تیان آمدزرتش حالت عام خارج شده و به شکل خاص، منحصرا به عنوان لقبی برای هر سه منجیِ آخرالزمانِ

های چهارده و های کَردهباشد. همچنین بنگرید به متن و پاورقیمی« رهاننده»است. معنی لغوی این واژه 
 در همین کتاب.« خوَرنَه یشت»پانزده از 

 «اوستا»کجای دیگرِ ترین نبردهای ایرانیان و تورانیان است که در هیچ، یادگاری از کهن38و  37دو بند  -4
 رانده نشده است. ایرانی، دربارة آن سخن اساطیرِ منابعِ و
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 .دهـم                                                       کَردة

آراستة  سپاهِ بالِ دو هر که اَشَوَنان را؛ نیکِ توانای پاکِ فَروَهَرهای ستاییمیم -39بند        
 نیک مردانِ یاری به چاالکی، به کهآنان شکافند؛می را میانش و شکنندمیهمدر را دشمن

 .افکنندمی تنگنا در را بدکرداران و شتابندمی

 .                                       یازدهم                                    کَردة

 دلیرِ وانایانِ ت آن َاشَوَنان را؛ نیِک توانای پاکِ  فَروَهَرهای ستاییممی -40بند        
 تکاپو و تازوتاخت گاه و اندآسایش بخشندة گاه که ها راپیروزمند و کامیاب در جنگهمیشه
 دکنن امرواک را ومندانآرز و دهند پیروزی را دادخواه ؛ آن اَشَوَنانی که(؟)«سْرَوَِشمْنَه»کنند 

 دارند.که از پیکری برازنده و روانی واال برخورآنان .بخشند تندرستی را بیماران و

 فرود آسمان فرازِ از اندیشهنیروی شتابِ  به هنگامی که بانگِ دادخواه برآید، -42بند  
سودی که  و شوندهچیره برتریِ و 1آفریدهرااهو پیروزیِ و ساختهنیک نیروی همراهیِ  با. آیند

 ،«اشه» بهترین داشتنِ بردر برای بها بخشد و شکوه پاک و فرخنده آورد وچیزهای گران
 .است نیایش شایستة و ستایش برازندة

بانِگ  تا آورندمیدر گردش به را 2«سَتَویس» آسمان و زمین میان در آنان -43بند  
 و گاو داریِگیاهان را برویاند؛ برای نگاه و بباراند. باران بباراند باران شنیده و را خواهانیاری

و برای  4گانهپنج جانورانِ  داریِ نگاه ، برای3ایرانی هایسرزمین داریِ نگاه مردمان، برای
 .اَشَوَن مردانِ  رساندن بهیاری

 راه غ،فرو پر و درخشان و زیبا «َستَویس» آن آسمان، و زمین میان در -44بند  

 گیاهان را باراند ومی باران باراند.می شنود و بارانمی را خواهانیاری بانگِ  پیماید،می

                                                           
 .34بنگرید به پاورقی بند  -1
 «.ستارة سهیل»احتماال  -2
 برده شده است. نام «ایرانی هایسرزمین» و «ایران» از که آشکارا متنی است ترینکهن بند این -3
 ،پرندگان خزندگان، ،آبزیان: از عبارتند است، آمده «پَنْچو گِئوش» شکل به اوستا در که گانهپنج جانوران -4

 که دهدمی نشان «پَنچو گِئوش» ترکیب در «گاو» معنای به «گِئوش» واژة. صحرایی ِآزادانورانِ چرندگان و ج
یایی، نخستین گاو در اساطیر آر .است رفتهمی شمار بهنیز  جانوران همه عمومی نام گاو، بجز کلمه این

د که جهت بوس از آنرود. این تقدترین حیوان اهلی نیز به شمار میجانوری است که آفریده شد و مقدس
ن نیز آوالت بوده و از فض شیر و گوشت و پوست آن، مهمترین منبع تغذیه و پوشاک برای مردمان باستان

 ندویِ ساکب بایلِ گرایی در میان برخی از قهایی از این تقدسرگه هم . هنوزبردندبهره می برای برپایی آتش
 شود.، مشاهده میقارة هنددر شبه
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 برای ایرانی، هایسرزمین نگاهداری برای مردمان، و چارپایان نگاهداری برای رویاند،می
 1.اَشَوَن مردانِ  به رساندن یاری برای گانه،پنج جانوران نگاهداری

 .                                                     دوازدهم  کَردة

 خود و سپر وکاله با که اَشَوَنان را؛ نیکِ توانای پاکِ فَروََهرهای ستاییممی -45بند       

 برای کهآنان کنند،رزم می شکوهبا چه نبرد میدانِ در افزارهای ساخته شده از فلز،رزم
 .اندجر آختهخن ،2«دیو» هزاران کوفتنِ فرو

 سویبه آنان ،آورد آنان میانِ به را آوررزممردانِ بوی وزیدن گیرد و بادی اگر -46بند 

 کشیدنِ بر از پیش که سوییآن به. هاستآورند که پیروزی در سرنوشتِ آنآورانی رویرزم
 .نیاز آورند -ناناَشَوَ نیِک توانای پاکِ  آن فَروَهَرهای -آنان  برای بازوها، آوردنِبر و شمشیرها

اندیشی، آنان را نماز باوری و راستنخست به دُرُست که گروه دو از یک هر -47بند 

 داموئیش» و 4«رَشْن» و 3«مهر» همراهی اَشَوَنان با نیِک توانای پاکِ بَرَند، فَروَهَرهای
 .شتابندمی آنان یاری به ،6«پیروزمند بادِ » همراهی با و 5«اوپَمَنَه

                                                           
دوستی، میهن که حس باشدمی« اوستا»ترین بندهای ترین و پراحساسکی از شاعرانهاین بند ی -1

به  اطب رامطالعة آن، مخ نمود پیدا کرده است وانگیزی گونة شگفتدر آن به گراییپرستی و طبیعتوطن
زمین، ایران های شرقیِ فالتِبخش هوایوآبسرسبز و خوشانگیز، دلهزاران سال پیش؛ به دلِ مراتع 

 گرداند. میباز

دسته  دو« اهوراها»و « دیواها»شود. دیده می« دیو»ترین متونی است که در آن واژة این بند نیز از کهن -2
« اهوراها»های ایرانی، ایرانی( بودند. در میان آریایی-ترین خدایان و ایزدانِ آریایی )هندوو دو گروه از کهن

« دیوها»، های کوچنده به هندشدند. اما در میان آریاییمحسوب میخدایان شر « دیوها»خدایان خیر و 
 ه و تفکرِ به دنبال القای فلسف "زرتشت"منبع شرارت بودند. ظاهرا بعدها « اهوراها»خدایان خیر و 

  «ورا مزدااه»او را  ؛ که«اهورای واحد»کرده و تنها از یک  را منسوخ « اهوراها»یکتاپرستیِ خویش، باور به 
باور  داشت که ید توجهنامید، به عنوان تنها خدای دین زرتشتی بهره برد. البته بامی« اهورای دانا»عنای به م
ده ششناخته  یز کامالنبود و این ایزد، در میان ایرانیانِ پیش از وی ن "زرتشت"از ابداعات « اهورامزدا»به 

وان خدای به عن« اهورامزدا»فش، بارها از و اخال "داریوش هخامنشی"های متعدد بود. برای نمونه در کتیبه
ین خرِ اآچند سالِ که هنوز در دوران پادشاهی هخامنشیان )به جز واحد نام برده شده است؛ در حالی

 انصاری، بهمن د به:زمین فراگیر نگردیده بود. برای اطالعات بیشتر بنگری(، دین زرتشتی در غرب ایراندوران
 نوبت اول )تهران: نشرآروَن((، زرتشت و زرتشتیان، 1396)
 در همین کتاب.« مهر یشت»؛ بنگرید به «میثرا»، «میثره»اوستایی:  -3
 دادورزی. ترازوی دارنده و دادگری ایزد -4
 تواند باشد.می «مندانخرد توسط نابکاران راندنِ دور تواناییِ»است. معنیِ نامِ او  «مهر» یاران از ایزدی -5
 .در همین کتاب «رام یشت» گفتارِ بخشپیش به ؛ بنگرید«ایزد وایو» -6
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نیکِ توانای  آورانی که فَروَهَرهایها]ی دشمن[ را به سوِد رزمآنان سرزمین -48بند  
، «پیروزمند بادِ» همراهی با و «اوَپمَنَه داموئیش» و «رَشْن» و «مهر» همراهی اَشَوَنان با پاکِ

 هزارها،دههزارها هزارها،صدها صدها، ها،آورند، به یک زخم براندازند: پنجاهبدیشان روی
 صدهزارها.زارهاهده

 .                                                کَردة سیزدهم          

 هنگام در که آنان را؛ اَشََونان نیِک توانای پاکِ فَرَوهَرهای ستاییممی -49بند        
 برای جا،این در پیاپی شبِ  َده در و شتابندمی بیرون به خود هایآرامگاه از 1«هَمَسَپْْتمََدم»

 برند:می سر به یافتن آگاهی

ا خوانده و رسرودِ ستایِش ما  کَس، کدامین ستود؟ خواهد را ما َکس، کدامین -50بند  
ا اک و بپوش و ما را خشنود خواهد ساخت؟ کدامین َکس با دستِ بخشندگی، ما را با شیر

مِ ود؟ ناش، پذیرا تواند رساند« اَشه»ها بخشنده را به ]دَهِشِ[ نیازهایی که بخشش آن
ا رنیازها  یک از ما اینیک از ما را بستاید؟ به کدامیک از ما را بستاید؟ رواِن کدامکدام

 پیشکش کند تا او را خوراکی جاودانی بخشند؟

 که هایینیکی با و پوشاک و شیر با و بخشش دست با را آنان که مَردی -51بند  
 کِ توانای پاکِ نی فَروَهَرهای آن کسیچنین برای از بستاید؛ رساند،می «اَشه» به را بخشنده
 :کنندمی آرزو چنین اند،نرنجیده و نیازرده و خشنود که اَشَوَنان؛

 از باد مندبهره! مردمان و  ]سودمند[ستورانِ انبوهِ از خانه این باد مندبهره -52بند  
 با را ما همواره که مَردی انجمنی، پایدارِ  مَردِ  از باد برخوردار استوار؛ گردونة و تندتاز اسب
 رساند،می «اَشه» به ]دَهشِ[ را بخشنده که هایینیکی با و پوشاک و شیر با و دَهِش دستِ

 2.ستایدمی

 .کَردة چهاردم                                                      

 را مزداآفریده هایبآ که را؛ ناناَشَوَ نیکِ توانای پاکِ  فَروََهرهای ستاییممی -53بند        
 و تادهایس خود جای در دیرگاهی پیشتر، که هاییآب ساختند؛ روان زیبا بارهایجوی در

 .نبودند روان

                                                           
 در همین کتاب.« ماتیکان یوشت فریان» ترجمة بنگرید به پاورقی پرسش سیزدهم از -1
آسایش  انیان بهدوستی و تمایلِ ایرروحیه نوع باشد کهمی« اوستا»ترین بندهای این بند یکی از دلچسب -2

 .ا کرده استدر میان خانواده، به خوبی در آن نمود پید
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های بارخشنودیِ اهورامزدا و امشاسپندان را در جوی ها،آب آن اینک -54بند  
یی که در فرمان آمده هاآفریده به سوی جاهای برگزیدة فرشتگان، به سوی سرزمینمزدا

 1است، روانند.

 .کَردة پانزدهم                                                      

 در را بارور یاهانِ گ که را؛ اَشَوَنان نیکِ توانای پاکِ فَرَوهَرهای ستاییممی -55بند        
 در دیرگاهی ،آفرینش نِپایا از پس و این از پیش که گیاهانی آن بنشاندند؛ زیبا هایپردیس

 .نبودند رویان و ایستاده فرو خود جای

های امشاسپندان را در راه و خشنودِی اهورامزدا گیاهان، آن اینک -56بند  
 2رویانند. فرشتگان، به هنگامی که در فرمان آمده است، های برگزیدةجای آفریده، درمزدا

 .                      کَردة شانزدهم                                

 و ماه و ستارگان که را؛ اَشَوَنان نیِک توانای پاکِ  فَرَوهَرهای ستاییممی -57بند        
 ستیزه بیمِ از و این از پیش که آنان شدند؛ رهنمون پاک هاییراه در را 3«اَنَغران» و خورشید

 .نداشتند گردشی و ایستاده خود هایجای بر دیوان، یورش و

 به جهان، شدنِ تازه فرخندة روزگارِ در تا اندگرائیده راه پایان به آنان اینک -58ند ب 
 .رسند در خود گردش جایگاه واپسین

 .کَردة هفدهم                                                      

 و هزارنهودنو که را؛ َاشَوَنان نیِک توانای پاکِ فَروَهَرهای ستاییممی -59بند        

 .کنندمی پاسبانی ،«درخشان 4کَرتِ فَراخ دریای» از آنان از تَننهصدونودونه 

                                                           
های فزودهشابه، از ام)به یقین( در این بند و بندهای « امشاسپندان»)به احتمال( و « اهورامزدا»های واژه -1

نگرید یشین، بپدر این بند و بند « مزداآفریده»های اشکانی و ساسانی هستند. همچنین درمورد عبارت دور
 . از همین یشت 34به پاورقی بند 

 .54رقی بند بنگرید به پاو -2

 پایان.بی فروغِ؛ به معنای «اَنَغْرَ رَوچاو»اوستایی:  -3
 عقیده به. است شدهبرده نام آن از اوستا در بارها که زمینایران اساطیریِ دریای ترینمقدّس و ترینبزرگ -4
 یکی «هند اقیانوس» با را آن "مهرداد بهار" اما. است «مازندران دریای» همان «کرتفراخ» ،"پورداوود"

 زرتشتی متاخر منابع بر تکیه با و نواوستای هایبخش مندرجاتِ براساس است معتقد نگارنده. دانسته است
 که گونههمان- اوستا جدیدترِ هایبخش در «کرتفراخ» از باید منظور ،«بندهشن» کتاب همچون

 به توجه با اولیه؛ هاییشت زمانِ نگارشِ کهن و دورانِ در اما. باشد «مازندراندریای» -گویدمی "پورداوود"
>> هایکه تمام نامو با علم به این« فرارود» و ایران فالت شرقیِشمال هایگوشه در باستانآریاییانِ  سکونت



 اساطیر ایرانی                                                                                                             22

 .کَردة هجدهم                                                      

 و هزارنهونود که را؛ َاشَوَنان نیِک توانای پاکِ  فَروَهَرهای ستاییممی -60بند        

 .کنندمی پاسبانی 1«هَفْتورَنگ ستارة» از آنان از تَن نهصدونودونه

 .کَردة نوزدهم                                                      

 و هزارنهونود که را؛ َاشَوَنان نیِک توانای پاکِ فَروَهَرهای ستاییممی -61بند        

 .کنندمی پاسبانی «َور و گُرزبُدارگیس 2پِ گرشاسسام» پیکرِ  از آنان از تَننهصدونودونه 

 . یکم                                                     وکَردة بیست

اوراِن گر ساالرِ جنگکه ا را؛ اَشَوَنان نیکِ توانای پاکِ فَروَهَرهای ستاییممی -63بند        

 جنگند.راستِ او میاَشَوَن باشد و آنان از او خشمگین نباشند، در سوی 

 .            دوم                                                     وکَردة بیست

 انمندتر،تو بزرگتر، که آنان را؛ اَشَوَنان نیکِ توانای پاکِ  فَروَهَرهای ستاییممی -64بند        

 گفته ن بتوانسخ در که آنند از سودمندتر و تربخشدرمان پیروزمندتر، نیرومندتر، دالورتر،
 آیند.ها هزار تن از آنان در میانِ نیازآورندگان، فرود میده .آید

                                                                                                                                              
این احتمال وجود دارد که منظور از  ،شرقی استمربوط به ایران« اوستا»های قدیمیِ موجود در بخش  <<
و  )آرال کنونی( «خوارزم دریاچة»ای است به نباشد، پس اشاره« دریای مازندران»اگر  «کرتدریای فراخ»

 .خطاستنیز « هند اقیانوس» به تطبیق آن با "بهار" تاکیدبنابراین 
  است.« دُبِّ اکبر»فلکیِ احتماال همان صورتِ -1
رِّة فَ» دارندة و "جمشید" ، از تبارِ«سام» خاندان از ،«اوستا»ایرانیِ در  ترین پهلوانبزرگ "گرشاسپ" -2

 )در« بُردارگُرز»)در ستایشِ موهای بلند و مجعدش( و « وَرگیس»های را اغلب با صفت او. است «ایزدی
چسبی از کنده و دلبا روایات پرا« اوستا»های گوناگون یابیم. در بخشمی« اوستا»ستایشِ گُرزِ معروفش( در 

رد. خواهیم ک را مشاهده« اژدها»و « دیو»یروزیِ او بر انواع مواجه خواهیم شد و داستانِ پ "گرشاسپ"
ه مده است کآ "گرشاسپ"های بر آن، در بیشتر کتب بازمانده از دوران ساسانی نیز اشاراتی به دالوریافزون

 ار یارانن، در شمبعدیِ ایرانیا باورهای در "گرشاسپ"احتماال ریشه در روایات اوستای گمشدة قدیم دارد. 
امروزی، فغانستانا جنوب واقع در ؛«پیشیَننْگْهْ» دشت در او )منجیِ دینِی زرتشتی( قرار گرفت. "یانتسوش"

دیو )« وشاسپدیوِ ب»بر پیکرش نشاند، اسیرِ  "نوهین"مسموم که یک سرباز تورانی به نام بر اثر تیری
گاهی از شرح آبرای فرورفت ) خواب به از مهر یشت( گردید و 97های طوالنی؛ بنگرید به پاورقی بند خواب

فَروَهَر، در زیر  99999از خوَرنَه یشت(. سپس پیکر او در سایة پاسبانیِ  39بنگرید به بند کامل این روایت، 
 "ونفرید"ط که توس -« دهاکاژی»که در آخرالزمان برف مدفون گردید. بر پایة باورهای زرتشتی، هنگامی

ر بیدا "اسپگرش" بند بگسلد و برخیزد،  - به بند کشیده شده استدر غاری « کوه دماوند»دستگیر و در 
 از بین خواهد بُرد.  را او و شده
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 سرازیر شوند، «کَرتفراخ دریای» از «مزداآفریده فَرّة» با هاآب که گاهنآ -65بند  

 هزارها،چندینچندین صدها،چندینینچند خیزند:میبر اَشَوَنان ]پاکِ[ توانای فَروَهَرهای
 ...هزارهادهچندینینچند

 کشور و خود دهستان خود، روستای خود، خانواده برای آنان از یک هر تا -66بند  

 1شود؟ ویران و خشک باید ما کشور آیا: گوید چنین و آورد فراهم آب خود،

 که جاییآن در جنگند؛می خود خانة و سرزمین برای کارزار هنگامة در آنان -67بند  

 از بسته،کمربه افزارِرزم با دالورمردی گویی که گونهآن به اند؛داشته کاشانه و نهخا
 .کندمی نگاهبانی خود، آوردةفراهم هایدارایی

هریک که در رساندنِ آب به خانواده و روستا و کشور و سرزمیِن خود  -68بند  

 2و ببالد. و سرسبز شود خُرّم باید ما سرزمینِ: گویند چنین کامیاب گردد،

 در بیم و هراس افتد، ورکینه دشمنِ  از کشور، توانمندِ شهریارِ که هنگام آن -69بند  

 .خواندمی فرا یاری به را توانا فَروَهَرهای او

، خاطر نباشندزردهآتوانای اََشوَنان اگر از او خشمگین و ناخشنود و  فَروَهَرهای -70بند  

 آید.شَهپَر به پرواز در میگویی مرغی نیک کنند. چنان کهبه سوی او پرواز می

                                                           
ای گونهبهست. های خشک قرار گرفته افالت ایران با وجود داشتن رودهای بسیار، اما در شمار سرزمین -1

ت. در ده اسالت ایران بوآب، معضلِ همیشگیِ مردمانِ ساکن در ف در طول تاریخ، خشکسالی و کمبودِکه 
 ه پاورقینگرید ب؛ ب)دیو خشکسالی« اَپَوش دیو»بارها از خشکسالی سخن به میان آمده و آن را به « اوستا»

اهده ان قابل مشو دیگر متون زرتشتی، دعاهایی برای بار «اوستا»در اند. ( نسبت دادهاز تیر یشت 21بند 
اند: دستهه از آنکوجود دارد « آب»ایزد مشخصا در ارتباط با  است و در میان ایزدان فراوانِ آریایی، چند

آبان  از 72ند بپاورقی  )بنگرید به« نَپاتاَپام»)بنگرید به آبان یشت در همین کتاب(، « اَرِدویسوَر آناهیتا»
کمبودِ آبی، الی، بی)بنگرید به تیر یشت در همین کتاب(. مشکالتِ دائمیِ ایرانیان با خشکس« تِشتر»یشت( و 

ها و اسناد اع کتیبهن انوشود. بلکه در میااساطیری و اورادِ دینی محدود نمی آب و کمبودِ باران، تنها به متونِ
وش داری"های تیبهکتوان به یکی از بارها قابل مشاهده است. برای نمونه می  الینحل،تاریخی نیز این معضلِ

ر کنارِ د« خشکسالی»معضلِ از  ویاشاره کرد که د( جمشی)تخت« پارسه»در  ؛ شاهنشاه هخامنشی،"بزرگ
 اژگانی کهبا وبرده و زمین نامبدبختی و مصیبت در ایران  ِ همیشگی، به عنوان سه عاملِ«دروغ»و « دشمنان»

 شکسالی وخمن، از اهورامزدا این کشور را از دش»گوید: چنین میبویی ملتمسانه دارد، ودر عین اقتدار، رنگ
 (.81تا: )شارپ، بی« گهداری کناد.از دروغ ن

 خواستة ترینکهن این در است. ماندهباقی آریایی متونِ در که هایی استنیایش و آرزوها ترینکهن از این -2
، بارها با «اوستا»جای باید توجه داشت که در جای .استشده دعا «میهن بالندگیِ و خُرّمی» برای ما، نیاکانِ

 است.« زمینعشقِ به ایران»م که سرشار از شویعباراتی مواجه می
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 .                                                      1چهارموکَردة بیست

از پیرواِن راستیِن  را، "آراستی"پسر  3"َمدیوماه"فَروَهَرِ  ستاییممی (2)... -95بند        
 گوش فراداد. "زرتشت" شِکس ]بود[ که به گفتار و آموز؛ ]همو[ نخستین«اَشه»

 ستاییممی ؛«اَشه»از پیروانِ راستینِ  را، 4"َاسموخْوانوَنت"فَروَهَرِ  ستاییممی -96بند  
از  را، 5"گَوَیْنَ"فَروَهَرِ  ستاییم؛ می«اَشه»از پیرواِن راستینِ  را، 4"اَشنوخْوانوَنت"فَروَهَرِ 

از پیروانِ راستیِن  را،"پَراتَه"پسر  6"َگئوشتْپرَ"فَروَهَرِ  ستاییم؛ می«اَشه»پیروانِ راستینِ 
؛ «اَشه»از پیروانِ راستیِن  را، "سَْنئویه"پسر  7"ُوهْوَستی"فَروَهَرِ  ستاییم؛ می«اَشه»

 ؛«اَشه»از پیروانِ راستیِن  را، "وَرازَه"پسر  8"ایسونت"فَروَهَرِ  ستاییممی

]به که « اَشه»از پیروانِ راستینِ  را، "هوماَ"پسر  9"سَئِنَه"ستاییم فَروَهَرِ می -97بند  

فَروَهَِر ستاییم مییکصد ]تن[ از پیروان خویش، در این زمین دیده گردید. همراه[ 
 "پَئشتَه"پسر  11"اَوسَمانَرَه"فَروَهَرِ  ستاییم؛ می«اَشه»از پیروانِ راستینِ  را، 10"پِرِئیدیذیه"

از پیرواِن  را، "فرانیه"پسر  12"وَهورئوچَه"فَروَهَرِ  ستاییم؛ می«اَشه»از پیروانِ راستینِ  را،

                                                           
اندکی  یا "شتزرت"تمام بندهای این کَرده از اضافات قدیم زرتشتی است که ظاهرا در دوران زندگانی  -1

خستین نی از ه، نام تعداد زیادها افزوده گردیده است. در این کَردسالِ یشتپس از او، به متونِ کهن
یار های پس از آن، بسو سال "زرتشت"است که ظاهرا در زمان زندگانیگروندگان به دین زرتشتی آمده 

 ها اطالعاتی در دسترس نیست.اند اما شوربختانه از بیشتر آنمشهور بوده
 های جدیدتر است. در آغازِ این بند، عباراتی الحاقی آمده است که مربوط به افزوده -2
کسی بود که سخن بنابر سنت زرتشتی، او نخستین. "زرتشت"؛ پسرعموی «مَدیو مانگهه»اوستایی:  -3
ز ان وی  در کنار او بود. همچنی "زرتشت"را پذیرفت و به آیین وی گروید و تا زمان مرگ  "زرتشت"

 است. "آراستی"وی، نخستین آموزگاران دینِ زرتشتی است. بنابر این متن و سایر متون زرتشتی، نام پدر 
 .یستنی از وی . آگاهی بیشتراست« فروغ آسمان»رتشتی. معنای نام او: از نخستین گروندگان به دین ز -4
 است.« دارندة گاومیش»از نخستین گروندگان به دین زرتشتی. معنای نام او:  -5
« بندهشن»است. در « سفیدودارندة گاوهای سیاه»از نخستین گروندگان به دین زرتشتی. معنای نام او:  -6

 ت.آمده اس خیزند()افرادی که زنده هستند تا در آخرالزمان به یاری سوشیانت بر نام او در شمار جاودانان
« ستاهایش خوب و قوی که استخوانکسی»از نخستین گروندگان به دین زرتشتی. معنای نام او:  -7

 باشد.می
ر شمااو در  نام« دینکرد»است. در « توانگر»از نخستین گروندگان به دین زرتشتی. معنای نام او:  -8

 جاودانان آمده است.
 است که او آمده« دینکرد»است. در « سیمرغ»از نخستین گروندگان به دین زرتشتی. معنای نام او:  -9

  ار بود.زاده شد و یکصد سال نیز زندگی کرد و دارای یکصد یار وفاد "زرتشت"یکصد سال پس ز مرگ 
 هیچ آگاهی از او و معنای نام او در دست نیست. -10
 است.« همهاحترامِ  ِمورد»از نخستین گروندگان به دین زرتشتی. معنای نام او:  -11
 «. بهروز»فارسی نو:  -12
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؛ «اَشه»از پیرواِن راستیِن  را، "فرانیه"پسر  1"اَشورئوچَه"فَرَوهَرِ  ستاییم؛ می«اَشه»راستیِن 
 ؛«اَشه»از پیروانِ راستینِ  را، "فرانیه"پسر  2"وَرِْسمورئوچَه"فَروَهَرِ  ستاییممی

را، از پیروانِ راستیِن  "زرتشت"پسر  3"واسّتَرَه ْایسَت" ستاییم فَروَهَرِمی -98بند 

؛ «اَشه»را، از پیروانِ راستیِن  "زرتشت"پسر  4"رهنَ ْاُوروَتت"ستاییم فَروَهَرِ ؛ می«اَشه»
ستاییم ؛ می«اَشه»را، از پیرواِن راستینِ  "زرتشت"پسر  5"چیثرَههُوره"ستاییم فَروَهَرِ می

 میثونتثری"ستاییم فَروَهَرِ ؛ می«اَشه»را، از پیروانِ راستینِ  "دلیر 6شدَاِوُتِبی"فَروَهَرِ 
را، از  "زَئیرِْیتَة"پسر  8"دائونگه"ستاییم فَروَهَرِ ؛ می«اَشه»را، از پیروانِ راستینِ  7"اسپیتمان

 ؛«اَشه»پیروانِ راستینِ 

را، از پیرواِن  "ِر اهوراییدلیرِ اَشَوَنِ گُرزوَ 9گشتاسپکی"ستاییم فَروَهَرِ می -99بند 
برآمد؛ که با گُرزِ سخِت « اَشه»؛ که با گُرزِ سختِ ]خویش[، از برای «اَشه»راستینِ 

 پناِه این دینِ زرتشتی بود.وخاست؛ همو که بازو و پشتپابه« اَشه»]خویش[، از برای 

                                                           
 «.که فروغِ اَشه با اوستکسی»به معنای:  -1
 «.که دارای فروغِ موثر استکسی»به معنای:  -2
ة آباد کنند»و یا « رگکشتزارِ بز»ظاهرا معنای نام او  .از همسر نخست او "زرتشت"ترین پسرِ بزرگ -3

در  "هواسّتَرَ ْایسَت"گوید که او صد سال پس از ظهورِ دینِ زرتشتی، درگذشت. می« بندهشن» است.« توانا
 .استاولین رهبر دینیِ زرتشتیان  و« موبدموبدان»نخستین سنت زرتشتی، 

« کَردموَرِجَ»ست و در و نخستین رئیسِ برزگران و کشاورزان. او از جاودانان ا "زرتشت"دومین پسرِ  -4
ورد ر در مپاخیزد. برای توضیحات بیشتبه "سوشیانت"کند تا در آخرالزمان به یاری برادرش زندگی می

 از همین کتاب.« وندیداد»بنگرید به بخش « کَردوَرِجَم»
 "تشتزر"ترین پسرِ کوچک«. ای به تابناکیِ خورشیددارندة چهره»؛ به معنای «خورشید چهر»فارسی نو:  -5

در  دارد تا برعهده را "پشوتن"فرماندهیِ لشگرِ « دژگنگ»و نخستین فرماندة ارتش. او از جاودانان است و در 
ه کاست  "اراسفندی"و برادر  "گشتاسپ"پسر  "پشوتن"پاخیزد. به "سوشیانت"آخرالزمان به یاری برادرش 

 ان همراهاقامت گزید تا در آخرالزم« دژگنگ»مرگ گردید و به همراه سربازانش در بی "زرتشت"توسط 
 باشد. "سوشیانت"دیگر جاودانان، یاور 

 «. دشمن دیوها»به معنی:  -6
ز نشانی ا گر نیزیک از منابعِ بعدیِ دیآگاهی دقیقی از این فرد و معنِی نام او مشخص نیست و در هیچ -7

از  یستیبا "میثونتثری"روشن است که این ، «اسپیتمان»خانوادگی وی: وی باشنده نبود. با این حال از نام
 باشد.  "زرتشت"بستگانِ 

 از این فرد اطالعاتی در دست نیست.  -8
ن ی سرزمیدین خود را بر وی پیشکش کرد و او آیینِ زرتشتی را دین رسم "زرتشت"«. بلخ»شهریار  -9

مارِ امش در شندادنِ  دی )برای قراراست اما در منابع بع« خاندان نوذری»خود نامید. در اساطیرِ کهن، وی از 
از  98ورقی بند اند. بنگرید به پاقباد( قلمداد کرده)کی "کوادکی"نوة  "پشینکی"شاهانِ کیانی( او را از نسل 

 .در همین کتاب «رام یشت»از  33و پاورقی بند « آبان یشت»
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گاِه ]بلندِ خویش[ را از بند برهانید، آن را در جای« دینِ در بند بسته»همو که  -100بند 
گزارِ بزرِگ استوارِ ورجاوند، که از ستور و چراگاه برخوردار است؛ که با بنشانْد؛ ]دینِ[ فرمان

  ستور و چراگاه آراسته شده است.

ستاییم فَروَهَرِ ؛ می«َاشه»را، از پیرواِن راستیِن  1"زریر"ستاییم فَروَهَرِ می -101بند 

را، از  3"اوخشنرَهسَری"ستاییم فَرَوهَرِ ؛ می«اَشه»راستینِ را، از پیرواِن  2"وَرییوخت"
؛ «اَشه»را، از پیرواِن راستیِن  4"سَاَوْخْشنکِرِه"ستاییم فَروَهَرِ ؛ می«اَشه»پیروانِ راستیِن 

 را، از 6"ویرازَه"ستاییم فَروَهَرِ ؛ می«اَشه»را، از پیروانِ راستینِ  5"وَنارَه"ستاییم فَروَهَرِ می
را، از پیروانِ راستیِن  "سوه"پسر  7"نیَجْرَه"ستاییم فَروَهَرِ ؛ می«اَشه»پیروانِ راستیِن 

ستاییم فَروَهَرِ ؛ می«اَشه»را، از پیروانِ راستینِ  8"بُوْجَسْرَوَه"ستاییم فَروَهَرِ ؛ می«اَشه»
را، از پیرواِن  10"ارشتییژبهت"ستاییم فَروَهَرِ ؛ می«اَشه»را، از پیروانِ راستینِ  9"ارشتیبِرزِیه"

ستاییم ؛ می«اَشه»را، از پیرواِن راستینِ  11"ارشتیپِرِتُوَه"ستاییم فَرَوهَرِ ؛ می«اَشه»راستینِ 
 ؛«اَشه»را، از پیروانِ راستینِ  10"ارشتیوَئِژیه"فَروَهَرِ 

تاییم فَروَهَرِ س؛ می«َاشه»را، از پیروانِ راستیِن  12"نپتیه"ستاییم فَروَهَرِ می -102بند 

را، از پیرواِن  14"هباسپَه"ستاییم فَروَهَرِ ؛ می«اَشه»را، از پیروانِ راستینِ  13"وَژْاَسپَه"

                                                           
ایت وکشته شد. ر "ش جادوبیدرف"که در جنگ با ارجاسپ توسط سرداری به نام  "گشتاسپ"برادر  -1

« رانتگارِ زریاَیا»م ، در کتابی بازمانده از دوران اشکانیان به نا«بستور»سرش خواهیِ پشدنِ او و کینکشته 
ضوعِ دو ، مو"سیاوش"شدنِ در کنار تعزیه کشته "زریر"شدنِ )یادگار زریر( باقی مانده است. تعزیة کشته

 شدة این سنّتِ، دگرگونخوانیِ اسالمیبودند و سنت تعزیهان باستعزای عمومی و سوگواری در ایران
 سالِ باستانی است.کهن

 «.دارندة زره بر تن»به معنای:  -2
 )ورزا: گاو نرِ مخصوص زراعت(.« دارندة ورزاهای زیبا»به معنای:  -3
 «.دارندة ورزاهای الغر»به معنای:  -4
 ر دسترس نیست.از این فرد و معنای نام او، هیچ اطالعاتی د -5
 «.گراز»و همچنین « فرماندة مَردان»به معنای:  -6
 است.« سودرساننده»به معنای  "سوه"معنی نام او نامشخص است. نام پدر او  -7
 «.وررهانندة نام»به معنای:  -8
 «.دارندة نیزة بزرگ»به معنای:  -9

 «.دارندة نیزة تیز»به معنای:  -10
 «.ای با تیغة پهندارندة نیزه»به معنای:  -11
 «.تخمه»و « نژاد»، «ناف»به معنای:  -12
 «.دارندة اسبِ بزرگ»به معنای:  -13
 «.دارندة اسبِ اصیل»به معنای:  -14
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را، از پیروانِ راستیِن « خاندانِ[ نوذر»]از  1"ویستوَرو"ستاییم فَروَهَرِ ؛ می«اَشه»راستیِن 
ستاییم فَروَهَرِ ؛ می«اَشه»وانِ راستینِ را، از پیر 2"هَموَرِتْفَْرشْ"ستاییم فَروَهَرِ ؛ می«اَشه»
را، از پیرواِن  4"آتِرِوَنوش"ستاییم فَروَهَرِ ؛ می«اَشه»را، از پیروانِ راستینِ  3"فَرشوکَرَه"

ستاییم فَروَهَِر ؛ می«اَشه»را، از پیرواِن راستینِ  5"آتِرِپاتَه"ستاییم فَروَهَرِ ؛ می«اَشه»راستیِن 
را، از پیروانِ راستیِن  7"آتِرِچیثرَه"ستاییم فَروَهَرِ ؛ می«اَشه»پیروانِ راستینِ  را، از 6"آتِرِداتَه"
ستاییم فَروَهَرِ ؛ می«اَشه»را، از پیروانِ راستیِن  8"آتِرِخْوارنَه"ستاییم فَروَهَرِ ؛ می«اَشه»
را، از پیروانِ راستیِن  10"آتِرِزِنتو"ستاییم فَروَهَرِ ؛ می«اَشه»را، از پیروانِ راستیِن  9"آتِرِسوه"
 ؛«َاشه»را، از پیروانِ راستینِ  11"آتِرِدَئینگهو"ستاییم فَروَهَرِ ؛ می«اَشه»

ستاییم ؛ می«اَشه»را، از پیروانِ راستینِ  12"هوشیئوثنَه"ستاییم فَروَهَرِ می -103بند 
 "دلیر 14اسفندیار"هَرِ ستاییم فَروَ؛ می«اَشه»را، از پیروانِ راستینِ  13"شیئوثنَهپیشی"فَروَهَرِ 

؛ «اَشه»را، از پیروانِ راستیِن  15"بستور"ستاییم فَروَهَرِ ؛ می«اَشه»را، از پیرواِن راستیِن 

                                                           
ه است که آمد« شاهنامه»در  پادشاه پیشدادی. "نوذر"و پسر  "توس". برادر "گستهم"در شاهنامه:  -1

 .برگزیدند یپادشاه به را "تهماسپ" پسر "اوزو" پسد. سران کشور این دو برادر را مناسب شاهی نیافتن
 وکشته شد  "کُهرم"به دست « خیونان»که در جنگ با  "گشتاسپ"از پسران «. فرشیدوَرد»در شاهنامه:  -2

 آمده است.« یادگار زریران»شرح آن در کتاب 
ته شد و کش« خیونان»که در جنگ با  "گشتاسپ"؛ از پسران «که رستاخیز برانگیزدکسی»به معنای:  -3

 آمده است.« یادگار زریران»شرح آن در کتاب 
 «.دار آتشدوست»به معنای:  -4
 «.در پناه آتش»؛ به معنای: «آذرباد»در پهلوی:  -5
 «.ای از آتشهدیه»؛ به معنای: «آذر داد»در فارسی نو:  -6
 «.ای به زیبایی آتشبا چهره»؛ به معنای: «آذر چهر»در فارسی نو:  -7
 «.دارندة فرّة آتش»؛ به معنای: «آذر خُره»در پهلوی:  -8
 «.سودرسان همچون آتش»به معنای:  -9

 «.های آتشمفسّرِ ویژگی»؛ به معنای: «آذر زَند»در پهلوی:  -10
 «.از کشورِ آتش»به معنای:  -11
 «.کردارخوب»به معنای:  -12
 معنای این نام، مشخص نیست. -13
ترین از بزرگ "گشتاسپ"پسر  "اسفندیار"«. ای از سپندمینوهدیه»؛ به معنای: «اتسپنتو د»اوستایی:  -14

در  شوی تنظاهرا پس از شست "زرتشت"پهلوانان دین زرتشتی و شخصیتی مهم در شاهنامه است. او توسط 
ین ترش دها به دین زرتشتی خدمت کرد و در نبردهای گوناگون، به گستن گردید. سالآب مقدس، روئین

 یری کهترا به نظم کشیده است، با  با هنرمندی تمام آن "فردوسی"رداخت. سرانجام در نبردی که پ
 . گردیدبه چشمان او فرونشاند، کشته  "رستم"

 ."گشتاسپ"و برادرزادة  "زریر"پسر  -15
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 2"فَرشوشتر"ستاییم فَروَهَرِ ؛ می«اَشه»را، از پیرواِن راستینِ  1"کوارَسمَن"ستاییم فَروَهَرِ می
خاندان »از  2"جامسپ"ستاییم فَروَهَرِ ؛ می«هاَش»را، از پیروانِ راستیِن « خاندان هُووَه»از 

را، « خاندان هُووَه»از  3"اشتریاَوارَه"ستاییم فَروَهَرِ ؛ می«َاشه»را، از پیروانِ راستیِن « هُووَه
 ؛«اَشه»از پیروانِ راستیِن 

 ستاییم فَروَهَرِ ؛ می«خاندان فرشوشتر»را، از  "هوشیئوثنَه"ستاییم فَروَهَرِ می -104بند 
خاندان »را، از  "هنگهئوروَه"ستاییم فَروَهَرِ ؛ می«خاندان فرشوشتر»را، از  "خوادِئَنَه"

ستاییم فَروَهَرِ ؛ می«خاندان هنگهئوروَه»را، از  "وَرْشنَه"ستاییم فَروَهَرِ ؛ می«جاماسپ
ای دهشتناک، هرا از برای پایداری در برابر کابوس "اُشتریاَواَره")بهمن(، ]پسرِ[  "وُهوْمَنَه"

 4های بد؛و پری )...(

، "اَوَرِثْرَبَه"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "مَدیوماه"، پسرِ 5"َاشَسْتو"ستاییم فَروَهَرِ می -106بند 
ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "دازگراسپَه"، پسرِ "بْوذْرَه"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "راشترِوَغنتی"پسرِ 

بُرداِر ، آن دلیرِ فرمان"زبئورونت"، پسِر "کَرسْنَه"روَهَرِ ستاییم فَ را؛ می "زبئورونت"
 6افزارِ اهورایی را؛سنگین

ستاییم فَروَهَرِ را؛ می« خانداِن کَرسَْنه»، از "ویراسپَه"ستاییم فَروَهَرِ می -108بند 
را؛ « کَرسْنَه خاندانِ»، از "فَراْیئوَذه"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می« خانداِن کَرسْنَه»، از "آزاتَه"

                                                           
 ."گشتاسپ"؛ از بستگان «کرزم»: شاهنامهدر  -1
دان خان»از  و برادرد "جاماسپ"( و نای: دارندة شترِ کارآمداشتَرَه؛ به معاَشفَرَ)اوستایی:  "فرشوشتر" -2

 پدرزنِ  "فرشوشتر"، سِمَتِ وزارت داشتند. "گشتاسپ")در گاهان: هوگو( بودند که هر دو در دربار « هُووَه
شین او و ، به عنوان جان"زرتشت"پس از مرگِ  "جاماسپ"بود.  "زرتشت"دامادِ  "جاماسپ"و  "زرتشت"

 د.(بو "زرتشت"تر پسر بزرگ "واسّتَرَه ْایسَت"ان قلمداد شد. )نخستین موبدموبدان دومین موبدموبد
دارندة »عنای مکه بخش دوم نام او، بایستی در اطالعاتی از او و معنای نامش در دسترس نیست؛ جز آن -3

این فرد  هکاند. گمان نگارنده بر این است ثبت کرده "بهمن"نام پسر وی را  104باشد. در بند « شتر
 بوده باشد. "جاماسپ"و "فرشوشتر" - یا پسرعموی -شده نیز بایستی برادر فراموش

 "جاماسپ" و "وشترفرش"و اکثرا، اخالف و نوادگان « خاندان هُووَه»اسامی یاد شده در این بند، بزرگان  -4
 ده است کهآم« رَهایفْ اَاُ»چین گذاشته شده است، عبارت اوستایی هستند. آخر این بند و در جایی که نقطه

 معنی آن مشخص نیست. 
 .95به پاورقی بند  . بنگرید"زرتشت"عموی نوه -5
ا بت که اس ر ایناز دیگر اسامی یاد شده در این بند، آگاهیِ بیشتری در دسترس نیست. گمان نگارنده ب -6

گانِ یز از بزرنهای یاد شده  نامدر آغازِ این بند؛ بایستی باقیِ  "مَدیوماه" پسرِ شدنِ نامِتوجه به آورده
توجه  ست که بااشده  نام برده "زبئورونت"پسرِ  "کَرسْنَه"نسلِ زرتشتیان باشند. در انتهای این بند ازدومین

زرتشتی  های بعدی، نقش پررنگی در دین، ظاهرا فرزندان و نوادگان وی در سال108به محتویات بند 
 اند. داشته
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آییِن »که در میانِ پیروان  "ارشیه"آن  -« خاندانِ ارشیه»، از "ونگهو"ستاییم فَروَهَرِ می
 "رَثَهفرارَیّتْ"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "رَثَهدارَیّتْ"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می -، کوشاترین است«بهی

 1را؛ "َرثَهسکارَیّتْ"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می

را؛  "ویرْشَوَنتْ"ستاییم فَروَهَرِ را؛  می "اَرْشَوَنتْ"ستاییم فَروَهَرِ می -1092 بند
 "چَمْرُوْ"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "اَمْرُوْ "ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "رْشَوَنتَْپئیتی"ستاییم فَروَهَرِ می

ستاییم فَروَهَرِ را؛  می "َدراثَهیپئیت"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "دَراثَه"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می
، پسِر "ونگهونِمْوَه"ستاییم فَروَهَرِ را؛  می "فَرشاوَخشَه"ستاییم َفروَهَرِ را؛ می "ونگهَهپئیتی"
 را؛   "وَئذَنگهه"

، پسرِ "اشاونگهو"ستاییم َفروَهَرِ را؛ می "وَئسَذَه"ستاییم فَروَهَرِ می -110بند  
ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "پئیریشتُور"، پسرِ "جرودنگهو"تاییم فَروَهَرِ سرا؛ می "بیوندنگهه"
ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "اَرَه"، پسرِ "بِرِزیشنو"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "اَئیئویو"، پسرِ "نِرِمیزدَنَه"
 را؛ 3"اِرِتهاَستْوَت"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "فِریه"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "اَرَه"، پسرِ "کسوپیتو"

                                                           
رگردانندة دو»و « ارّابة جنگی رانندةپیش»، «دارندة ارّابة جنگی»ه ترتیب به معنای سه نام آخرین که ب -1

 اند.دهشتی بوترین سربازان و فرماندهانِ پیرو دین زرتباشد، یقینا سه برادر از کهنمی« ارّابة جنگی
ت. تردیدی یس، آگاهیِ بیشتری ن110و  109برده شده در بندهای یک از اسامی نامختانه از هیچبشور -2

نجم زرتشتی )شاید نسل سوم، چهارم یا پگروندگان به دینترین، از کهن109نیست که اسامی بند 
کند جاد میین شائبه را ایدر پایان آن، ا "اِرِتهاَستْوَت"با توجه به آمدن نام  110زرتشتیان( هستند. اما بند 

دگان به ترین گرونا همچون بند پیشین، از کهنکه آیا اسامی فوق، از یاوران منجی آخرالزمان هستند؟ ی
 کیش زرتشتی؟

شود. بنابر اساطیر زرتشتی، ، زاده می"زرتشت"هزاره پس از . او در پایان سومین"سوشیانت"سومین  -3
بار نطفة او از بدن همسرش خارج شده نزدیکی کرد و هر سه  "هوُوِیْ "همسرش  سومین بار باسه "زرتشت"

کنند. در پایان فَروَهَر از هر نطفه مواظبت می 99999)دریاچة هامون( افتاد. « یاچة کیانسیهدر»و به اعماق 
ند. نطفه نکتنی میآب« کیانسیه»، سه دختر باکرة ایرانی در "زرتشت"های اول و دوم و سومِ پس از هزاره

بایستی هزارسال  "اوشیدربامی"نام شوند. منجی اول با ها متولد میماه بعد، منجیها شده و نُهوارد رَحِمِ آن
از نسل پادشاهانِ کیانی بود که  "بهرام ورجاوندکی"کرد. مهمترین یاورِ او ظهور می "زرتشت"پس از مرگ 

، بایستی دومین "زرتشت"هزاره پس از مرگ متولد شده است. در پایانِ دومین« هند»عقیده داشتند در 
زنجیر خود را پاره  سال غل وپس از هزاران« دهاکآژی»ر دوران او،  متولد شود. د "اوشیدرماه"منجی با نام 

برای نابودی او از خواب  "گرشاسپ"به پایین آمده و مشغولِ نابود کردنِ دنیا خواهد شد. « دماوند»کرده، از 
هزار سال هبرد. نهایتا سپردازد و وی را از بین میچندهزارساله بیدار شده و با گرز خویش، به نبرد با او می

هنگام بدبختی و دروغ . در اینخواهد کردظهور  -"سوشیانت"آخرین  -"اِرِتهاَستْوَت" ،"زرتشت"پس از مرگ 
و  "پشوتن"خواهند شتافت:  "سوشیانت"در تمام جهان سایه افکنده. پس جاودانان زرتشتی به یاریِ 

کند و پهلوانانی چون ین هبوط میاز آسمان به زم "خسروکی"شوند؛ خارج می« دژگنگ»سربازانش از 
>> ، به«اهریمن»ای برخاسته و برای نبرد با ، هر یک از گوشه"گوپدشاه"و  "فریانیوشت"و  "گیو"و  "توس"
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 .ششم                                                      وکَردة بیست

را؛  2"بَرِترونگهوَمْهَم"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می 1"گئوپیونگهو"ستاییم فَروَهَرِ می -111بند        

، از "پئورو ذاخشتی"هَرِ ستاییم فَروَرا؛ می 3"اشهستئوتر وهیشته"ستاییم فَروَهَرِ می
 را؛« خاندان خشتاوَه»، از "خشوِیوراسپَه"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می« خاندان خشتاوَه»

ستاییم را؛ می« خاندان پئورو ذاخشتی»، از "اَیواستی"ستاییم فَروَهَرِ می -112بند  

، از "ذاستیگیّه" ستاییم فَروَهَرِرا؛ می« خاندان پئورو ذاخشتی»، از "وُهوَستی"فَروَهَرِ 
را؛ « خاندان پئورو ذاخشتی»، از "اشوزد"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می« خاندان پئورو ذاخشتی»

ستاییم فَروَهَِر را؛ می« خاندان پئورو ذاخشتی»، از "اُورُوذو"ستاییم فَروَهَرِ می
 4را؛« خاندان خشوِیوراسپَه»، از "خشثروچینهه"

هَرِ ستاییم فَروَرا؛ می« خاندان جیشتی»، از "اَشاهورَه" ستاییم فَروَهَرِمی -113بند  

وَهَرِ ستاییم فَررا؛ می« خاندان فرایزنت»، از "فرنه"ستاییم فَرَوهَرِ را؛ می "فرایزنت"
انِ ، پسر"هثریتَ"و  "اشوزد"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می« خاندان فرایزنت»، از "جروونگهو"
وَهَرِ ستاییم فَرا؛ میر« خاندان وَرَکَسَه»، از "وهورئوچه"رِ ستاییم فَروَهَرا؛ می "سایوژدری"
 را؛  "اوْسینمه"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "تور"، پسِر "اَرِجهوتَه"

، از "شیئوثْنَهاشه"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "یوختاسپ"ستاییم فَروَهَرِ می -114بند  

ستاییم را؛ می"کتو"پسر  )بهمن( "وُهوْمَنَه"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می« ذاستیخاندان گیّه»
را؛ "سئیرینکاشه"پسر  "َسرِدَهاَشه"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "کتو"، پسرِ "وُهوَزدَهه"فَروَهَرِ 

                                                                                                                                              
به انجام خواهد  "سوشیانت"شتابند. این نبرد، نبردِ آخرالزمان است که با پیروزی می "سوشیانت"یاریِ  <<

گردد. باید توجه فرما می( آغاز شده و عدالت آسمانی بر همگان حکم)قیامت« فرشگرد»رسید. پس از آن 
سال داشت که وقایع مربوط به هر سه منجی، در منابع گوناگون دچار اختالف است و این یقینا به دلیل کهن

در برخی منابع در شمار وقایع مربوط به  "دهاکآژی"با  "گرشاسپ"بودن این اعتقادات است. مثال نبرد 
دوم و در برخی دیگر، به عنوان وقایع مربوط به منجی سوم آمده است. ظاهرا به مرور زمان  منجی

رویدادهای مربوط به منجیان در حال ادغام با یکدیگر بود و اگر یورش اعراب و دگرگون شدنِ باورهای دینی 
 گردید.منجی سوم منتقل می های اول و دوم، بهافتاد، احتماال تمام رویدادهای دورهزمین اتفاق نمیدر ایران

 «.کنندة گاوهافربه»به معنای:  -1
 «.هاگردآورندة نیکی»به معنای:  -2
 «.ادا کنندة نیایشِ اشاوهیشتا )اردیبهشت(»به معنای:  -3
گان ن و نوادفرزندا ها یاد شد و در این بند بهکه در بند قبلی از آن "خشوِیوراسپَه"و  "پئورو ذاخشتی" -4

ند. بوده باش "زرتشت"های پس از مرگ اخته شد، بایستی از بزرگان دین زرتشتی در سالها پردآن
 شان در دست نیست.هایشوربختانه آگاهی بیشتری از این دو بزرگوار و دودمان
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را؛  "چاخشنی"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می"زئیرینک"پسر  "سَرِدَهاَشه"ستاییم فَروَهَرِ می
 را؛ "کَوی"، پسرِ "یئو روشتی"ستاییم فَروَهَرِ می را؛ "سیاوَسپی"ستاییم فَروَهَرِ می

ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "نَرَهجَنَه"، پسِر "وَرِسمَپا"ستاییم فَروَهَرِ می -115بند 

ستاییم را؛ می "پَئشته"، پسرِ "زَرْزداتی"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "َپئشته"، پسرِ "نَئَزَاستی"
را؛  "سُروَتوْسپادَه"و  "اِرِزُو"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "وُهومنهه"، پسرِ "گَئِوَنی"فَروَهَرِ 

، پسِر "وَرشَنی"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "سپنتوخَرَتو"و  "زرینگهه"ستاییم فَروَهَرِ می
ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "تَئُوْروَِانی"، پسِر "فراچیه"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "واکِرِزَنْ"
 را؛ "َسذَنَه"، پسرِ "اوشتَرَه"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "واکَهمنثره"، پسِر "وهمئذاتَه"

را؛  "گهوفرادهدن"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "دنگهوسروتَه"ستاییم فَروَهَرِ می -116بند 

سرِ پ، "نگهرپی"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "مخشتی"، پسرِ "سَپوَیَد"ستاییم فَروَهَرِ می
ستاییم یمرا؛  "سَوَهشها"ستاییم فَرَوهَرِ را؛ می "اوشتازَنْتَه"ستاییم فَروَهَرِ می را؛ "مخشتی"

 را؛ "نَهوَرش"روَهَرِ ستاییم فَ؛ میرا "هَئوْمَوْخوارنَه"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "اوروَاِثَهاشه"فَروَهَرِ 

ستاییم را؛ می "اوسناکَه"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "فرَوَه"ستاییم فَروَهَرِ می -117بند 

را؛  "َارِجَوَنْ"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "دَئِنا وَزَه"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "خوانونت"فَروَهَرِ 
ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "هَویزَتَه"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "خوارنهاَئیوی"ستاییم فَروَهَرِ می

ستاییم را؛ می "خواخشثرَه"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "پاِزینَه"ستاییم فَروََهرِ را؛ می "هرذاسپه"
 را؛ 1"اِرِتهاَستْوَت"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "اَشَوپئوئیریّه"فَروَهَرِ 

 .هفتم                                                      وکَردة بیست

ستاییم را؛ می "انگهویو"ستاییم فَروَهَرِ یرا؛ م "هوگَئو"ستاییم فَرَوهَرِ می -118بند       

را؛  "مَزْدراوَنگهوْ"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می 2"گئورینّه"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "گئَوْری"فَروَهَرِ 
ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "آیْوَتَه"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "سریراونگهو"ستاییم فَروَهَرِ می

 را؛ "سوُرَوْیَزَتَه"

ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "کَوِیْ"ستاییم فَروَهَرِ می را؛ "ِارِذْوَه"ستاییم فَروَهَرِ می -119بند 
ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "بِرِزَوَنْت"پسرِ  "دُوْرَاسْروْتَة"]و[  "وِیْذپسرَوَه"پسرِ  "اُوْخشَنَه"

                                                           
  .110بنگرید به پاورقی بند  -1
اری ین به ، وی یکی از جاودانگان است که در آخرالزما«دینکرد»از کتاب نهم  23بنابر فصل  -2
 خیزد.برمی "سوشیانت"
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را؛ « خاندان وَنگهوْذاتَه»از  "هاوزی"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می 1"خواذات"پسرِ  "وَنگهوْذاتَه"
 را؛ "فریه"ستاییم فَروَهَرِ می

 "وَرِزَهیِنگههاِشم"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "رئوچَهیِنگههاشِم"ستاییم فَروَهَرِ می -120بند 

را؛  "رئوچَهیِنگههاشِم"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می 2"اُشتَهیهمائیاَشمَ"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می
را، از برای  4"پَِئشتَه"]پسرِ[  "اُسمانَر"و « خاندان فریان»از  3"یوشت"ستاییم فَروَهَرِ می

 ایستادگی در برابر ]آن[ دشمنی که از خانواده]اش[ برخاسته بود؛

ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "اُوسپسنُوْ"پسرِ  "سپیتی"ستاییم فَروَهَرِ می -121بند 
ستاییم را؛ می« مَزدیسنا»پسر  6"اوْسََذن"ستاییم فَروَهَرِ می 5را؛ "اُوسپسنُوْ"پسِر  "اِرِزراسپ"

را؛  "چَئِشْمَنرئوْچَسْ"ستاییم َفروَهَرِ را؛ می "ستیونت"پسر  "ونگهوفراَدتْ"فَروَهَرِ 
 ستاییم فَروَهَرِرا؛ می "وِیسْرُوتر"ستاییم فَروَهَرِ می 7را؛ "چَئِْشَمنهُوَرِ"ستاییم فَروَهَرِ می

 را؛ "وِیْسَروتَه"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "بَرِمْنَه"

ستاییم را؛ می 8"چئوَرِسپَه"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "َهوسپَه"ستاییم فَروَهَرِ می -122بند 

ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "کَئوشَه"، پسرِ "فرئورئوس"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "دَئورامَئیشی"فَروَهَرِ 

                                                           
« خدا»نو به فارسیِ  و در« خُتای»؛ این واژه در پهلوی به «جاودانه»و « خود رای»، «خود داد»به معنای:  -1

 تبدیل شده است.
 "سوشیانت" ، وی یکی از جاودانگان است که در آخرالزمان به یاری«بندهش»از کتاب  29بنابر فصل  -2

 خیزد.برمی
و  "گیررش کمانآ"ظیر تراز با اساطیری نروزگاری هم که استترین اساطیر ایرانی از کهن "فریان یوشت" -3
  تاب.کدر همین « ماتیکان یوشت فریان»به ترجمه  بود. بنگرید شدهشناخته  ایران، در "گرشاسپ"
 .97بنگرید به پاورقی بند  -4
« قامتسبِ راستدارندة ا»به معنای:  "رِزراسپاِ"و « سپید»به معنای:  "سپیتی"وید: گمی "پورداوود" -5

)یکی از « فشفردذ»، اولی ریاست روحانی کشور «بندهشن»از  29دو برادر هستند که بنابر مندرجات فصل 
« ویدفش»شور دادند( و دومی ریاست روحانی ککشوری که به دنیای قدیم اساطیرِ آریایی را تشکیل میهفت

 انة اساطیری( را برعهده دارد. گ)یکی دیگر از کشورهای هفت
 -خیرابندهای  احتماال همچون دیگر -باشد که در اوستا می "کاووسکی"ترین شکل از نام این نام، کهن -6

بعدی و  از الحاقات« پسر مزدیسنا»، ضبط شده است. عبارت "زرتشت"و در دوران کوتاهی پس از مرگ 
 باشد. برای تقدس بخشیدن به وی، وارد متن اصلی شده

نابر ب است؛ « چشمخورشید»به معنای:  "چَئِشْمَنهُوَرِ "و « چشمروشن»به معنای:  "چَئِشْمَنرئوْچَسْ " -7
 "انتسوشی"ی ، هر دو از جاودانگانی هستند که در آخرالزمان به یار«دادستان دینیک»از کتاب  36فصل 
 خیزند.برمی

دارندة »به معنای:  "چئوَرِسپَه"و « خوبارندة اسبِ د»به معنای:  "هَوسپَه"وید: گمی "پورداوود" -8
>>  کشورِروحانیِ  ریاستِ  اولی  ،«بندهشن»از   29فصل مندرجات  بنابر  که باشد می «چهاراسب و گردونه
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ستاییم را؛ می "گرَوارَتو"، پسرِ "نَرْفَراَدتْ"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "گئوَه"، پسرِ "هفریناسپَ"
 را،      "ائینیاوَه"، پسرِ "ویوارِشوَه"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "اَخننگهه"، پسرِ "وهوشتر"فَروَهَرِ 

، "ستیپی"روَهَرِ ستاییم فَرا؛ می "تور"، پسرِ "فرارازی"ستاییم فَروَهَرِ می -123بند 

، "اویّه"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "گندرِوَه"، پسرِ "پْرِشینتَه"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "رَوَنت"پسرِ 
ستاییم فَروَهَرِ را؛ می« خاندان ماُیوْ»، از "اَئِتْوَه"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "سپنگه"پسرِ 

 را؛  "کَوی"، پسرِ "گَرْشتَه"فَروَهَرِ  ستاییمرا؛ می "وَیاتَن"، پسرِ "گاَوْیَئتوش"

رِ ستاییم فَروَهَرا؛ می "زئوش"، پسرِ "ُپئوروینگهه"ستاییم فَروَهَرِ می -124بند 

ستاییم را؛ می "هگْهَنگهَساوَنَ"، پسرِ "بَاَونگْهَهْ"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "کاتَه"، پسرِ "وُهوداتَه"
سرِ ، پ"رَهاَرَوَئوشت"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "هاَنکسَ"]و[  "هَوْرِز"فَروَهَرهای 

ستاییم فَروَهَرِ یمرا؛  "ِبرِزَونت"، پسرِ "فراچیثر"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "دئینگهئوشاِرِزَونت"

 را؛  "اَئینیاوَه"، پسرِ "وُهوپِرِسَه"

را؛ « موژ»سرزمین  از "مُوِْژیداشتاغنی"، پسرِ "َپرَوْدَسمَه"ستاییم فَروَهَرِ می -125بند 

ستاییم فَروَهَرِ را؛ می« َتستورَهخاندان بئش»، از "اَسروتَه"]و[  "فراتورَه"ستاییم فَروَهَرِ می
، پسِر "گئومَنت"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "اوئیغمتستوْرَه"، پسرِ "اِرِزَونت"، پسرِ "اَوَرِگَاَوْ"
]و[  "اَئِو سَرِذ"، پسرِ "ثَریت"تاییم فَروَهَرِ سرا؛ می« رَئوژ دیه»از سرزمین  "رَئوژدیزوَنّ"
 1را؛« تنیه»، از سرزمین "تّنیفیوشت"

مانِ[ دود»از ، ]«شَتَهخاندانِ[ آوسپَئِ»، ]از "تِیرْوَنکشْوَه"ستاییم فَروَهَرِ می -126بند 

 "سَئنَه"رِ ، پس"زِیزِیْغ" ]و فروهرِ[ "وِیْتکوِی"، پسرِ "آوْتیونی"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می« سئینَه
ستاییم ؛ میرا« نَهماِن سَئدود»، از «خاندان مِرِزِْیشَم»از  "فرَوْهکفَره"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می

 را؛  "وفسمنپرث"، پسِر "وَرِسموْرَئَوْچَه"فَروَهَرِ 

                                                                                                                                              
دومی دادند( و قدیم اساطیرِ آریایی را تشکیل میکشوری که به دنیای)یکی از هفت« وروبرشت» <<

 گانة اساطیری( را برعهده دارد.)یکی دیگر از کشورهای هفت« وروجرشت»شور روحانیِ کریاستِ 
های در یادداشتاند. دقیقا در کجا قرارداشتهمشخص نیست « تنیه»و « رَئوژ دیه»، «موژ»سه سرزمین  -1
 همها اینب است. نیامدهنیز مکان دقیق این سه سرزمین  "دکتر جلیل دوستخواه"و  "دکتر ابراهیم پورداوود"

پیشین  بندهای رتمامیِ اسامیِ خاصی که دهمچون  -نظر به این که تمام اسامی خاصی که در این بند آمده 
 میان سرزمین مذکور نیز قاعدتا باید در ایرانی هستند، سه همگی -ها به میان رفته استذکر آن
در  االبال بسیار زمین، به احتمایرانگیری اساطیرِ ایرانی در شرقِ فالتِ ؛ و با علم به شکلهای ایرانیسرزمین
 بوده باشند. «ماوراءالنهر»شمالیِ افغانستانِ امروزی تا نیمة حدفاصلِ
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را؛ « انگهوی»از سرزمین  "گاوویدت"]و[  "نِمَهاَشه"ستاییم فَروَهَرهای می -127بند  

ستاییم می 1را؛« اپخشیرا»از سرزمین  "دازگرَوَْگاَو"]و[  "َگاَوپَرْشَت"ییم فَروَهَرهای ستامی
« خاندان پُوْذَه»، از "اکَیَّذَه"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می« خاندان کهَرَْکنَه»، از "هوْفرَوَخشَه"فَروَهَرِ 
ستاییم را؛ می "مَدیوماهِ دوم"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "جاماسپِ دوم"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می
      2را، "دوم نَره ْاُوروَتت"فَروَهَرِ 

 "چَئِشْمَنهُوَرِ"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "چَئِشْمَنرئوْچَسْ"ستاییم فَروَهَرِ می -128بند  
تاییم سرا؛ می "هووارِنَوخویذَت"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "فرادت خوارِنَه"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می

ستاییم فَروَهَرِ می 3را؛ "وْروْسَوَهووئ"ستاییم فَروَهَرِ را؛ می "هومَوورونِووُئ"فَروَهَرِ 
 4را، "اِرِتهاَستْوَت"ستاییم فَروَهَرِ را، می "نِمهاوخشیت"ستاییم َفروَهَرِ را؛ می "اِرِتاوخشیت"

 .            نهم                                          وکَردة بیست

نامیده شده و ]ناِم درستِ وی[ « سوشیانتِ پیروزگر»کس که آن -129بند        
خوانده شده است، که او به « سوشیانت»نامِ[ خواهد بود، از این روی ]بدین "اِرِتهاَستْوَت"

خوانده  "اِرِتهاَستْوَت"نامِ[ آفرینش، سودرسان خواهد بود. از این روی ]بدین سراسرِ جهانِ

                                                           
جه به جا نیز با تواند. اما اینمشخص نیست دقیقا در کجا قرارداشته« اپخشیرا»و « انگهوی»دو سرزمین  -1

زمین د. سرتی در ایران شرقی بوده باشنالذکر بایسایرانی بودن تمام اسامی خاص، هر دو سرزمین فوق
 باشد.می« شیر وجود ندارد جایی که در آن»به معنای « اپخشیرا»
 رونده بهگنخستین بر پایه منابع موجود، پسرعموی زرتشت )و  "مَدیوماه"داماد زرتشت،  "جاماسپ" -2

وضیح داده تیک از افراد چاین بند، هی یکی از پسران زرتشت بود. اما این اسامی در "نَره ْاُوروَتت"آیینِ او( و 
گذاری آن ن ناماند. شاید دلیل ایها سال پس از مرگ زرتشت، زیستهشده نیستند و نام کسانی هستند که ده

حال قطعیتی یناند. با بوده باش "نَره ْاُوروَتت"و  "مَدیوماه"و  "جاماسپ"باشد که سه فرد متاخر، از نوادگان 
 در این رای، نیست.

ز ، ا«ستان دینیکدات». هر شش فرد یادشده در این بند، بنابر مندرجات کتاب 121بنگرید به پاورقی بند  -3
یار ن شش شهرخیز، ایالذکر، در هنگام رستادر آخرالزمان خواهند بود. بنابر روایت فوق« هاسوشیانت»یاورانِ 

 خواهند شتافت. « هاسوشیانت»از شش سرزمین، به یاری 
ه دنبال رد، بکجا نام هر سه منجی دین زرتشتی که به فاصلة هزارسال از یکدیگر ظهور خواهند ندر ای -4

ام ی با نو سوم "اوشیدرماه"، دومی با نام "اوشیدربامی"یکدیگر آمده است. اولی در پهلوی با نام 
« منجی»و  «رهاننده»، «سود رساننده»در معنای « سوشیانت»اند. هر سه نفر ثبت شده "ارتهاستوت"

رسانان رین و یا، واژة سوشیانت دارای یک معنای عام بوده و به تمام یاورا«گاهانِ زرتشت»باشند. در می
ه )به ویژ منجی دین زرتشتی اطالق شده است. باری در منابع بعدی، این واژه در معنای خاص و برای هر سه

ر از هی بیشتنیز ضبط شده است. برای آگا« سوشیانس»ای از منابع، منجی سوم( بکار رفته است. در پاره
رقی به پاو یدبنگرپیوندد، ها به وقوع میزمان آخرالزمان و رویدادهایی که در پسِ ظهورِ هر یک از سوشیانت

 «.یشت خْوَرنَه»از  92از همین یشت و پاورقی بند  110بند 
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ی را به ارمغان خواهد مرگگویان، بیشده است، که او از برای ایستادگی در برابر دروغ و دروغ
 1دینان در نبرِد ]فرجامین با اهریمنان[.آورد. از برای همراهی با پاک

 «ویوَنْگْهان خاندان» از ،«اَشه»از پیرواِن راستینِ  ،2"جم"فَروَهَرِ  ستاییممی -130بند 
 دیوان سوی از که کمبودهایی برابر در پایداری برای را، فراوان هایرمه دارندة توانای آن را،

 آزار برابر در پایداری برای و ،3است خشکی از که گیاه کمبودِ برابر در پایداری برای و است،
 .4«مَرْشونَه»

 «آتبین دانخان» از ،«اَشه»از پیروانِ راستینِ  ،5"فریدون"فَروَهَرِ  ستاییممی -131بند 

 «اوواوَرْش» و «لرز وتب » و( ؟) «زَهوئِونَ» و «تب» و 6«ونوریوپ» برابر در پایداری برای از را،
از پیروانِ راستیِن  ،8"اَئوشْنَرَه"فَروَهَرِ  ستاییممی. 7مار آزارِ برابر در پایداری برای از )؟(؛

                                                           
نطقی مکه « شدینان برانگیخته شده باستیزه که از پاکد»چنین آمده است: جملة آخر در متن اصلی این -1

گونه بوده باشد: ظاهرا باید متن فوق در اصل بدین رسد متن دچار آسیب شده است.نظر مینیست و به
جی مین من؛ این بند تمام و کمال در ستایش سو«پاکدینان برانگیخته شده باشد. "ضد"ستیزه که بر »

که  ه دورانیبرای همیشه نابود خواهد کرد و جهان را برا  «اهریمن»زرتشتی سروده شده است. اوست که 
ر به م باوهای اهریمن آلوده نشده بود، شبیه خواهد نمود. باید توجه داشت که بخش اعظهنوز به آفت

 ، برگرفته از دین زرتشتی است.ادیان ابراهیمیگرایی در منجی
، "ویونگهان"بنابر متون زرتشتی؛ پسر   -در اساطیر ودایی/هندی "ییمه"معادل  - "جمشید"یا  "جم" -2

 زرگشبپس از نیای  "جم"است.  "هوشنگ"، پسر «شاهنامه»و بنابر  "هوشنگ"، نبیرة "اَنگهت"نوة 
ام کت بر تمی و بر، سومین پادشاهِ اساطیرِ ایرانی است. در دوران او، فراوان"تهمورث"و برادرش  "هوشنگ"

چید و ن سرپیز قدرت خود دچار غرور شده بود، از فرمان یزداکه ا "جمشید"ها سایه افکند. اما سرزمین
 ربست. پسو رخت باز او جدا شده و سایة سعادت از مُلکِ ا« فرّة ایزدی»ادعای خدایی کرد. در این هنگام 

رسد در ه نظر میب)این سرزمین بعدها با بابل یکی انگاشته شد؛ اما « بوْری»از سرزمین « دهاکِ تازیآژی»
 د.ا ربوها، جایی در شرق ایران بوده باشد( برخاسته و ملک و تخت او رترین یشترودن کهنهنگام س

ندرجات است.  بنابر م "جمشید"های پایان عصر پادشاهی سالیبندان یا خشکای به عصرِ یخاشاره -3
رون دن را به ام مردمارا ساخت و تم« کَردوَزِجَم»بندان، دژی به نام برای مقابله با یخ "جمشید"، «وندیداد»

 ر اساطیرِ د« طوفان»های در همین کتاب(. احتماال افسانه« وندیداد»آن برد )بنگرید به ترجمه بخش 
 از این اسطورة ایرانی باشد. یدر اساطیر یهود، اقتباس« کشتیِ نوح»سومری و 

 دیوِ زوال و نابودی -4
ه بشورید و « دهاکیآژ»علیه بیدادگریِ  "کاوة آهنگر"ترین پادشاهان پیشدادی. او با یاریِ یکی از بزرگ -5

 زمین بنشست. ایران ال پایان داده، خود بر تخت شاهیِشهریاریِ او پس از هزار س
 مو و گَری )؟(بیماری ریزش -6
با  "دونفری"رد است کهن، به ماجرای نبای، اشاره«پایداری در برابر آزارِ مار»به گمان قوی، عبارت  -7
 های او روییده بود.: ضحّاک( که دو مار از شانهشاهنامه)در « دهاکآژی»
شنَرِ رزنامة اواند»ام ای از دورة ساسانیان به نبود. رساله "کاووسکی"وزیر دانشمند و بافراستِ  "اوشنَر" -8

 مانده است که منتسب به این اسطورة خردمندِ ایرانی است.باقی« دانا
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 از و« اشه»از پیروانِ راستینِ  ،1"وَهاُوْزَ"فَروَهَرِ  ستاییممی. را اندیشمند بسیار و« اَشه»
. را دالور و« اَشه»، از پیروانِ راستیِن 2"َاغریرَث"فَروَهَرِ  ستاییممی. را «خاندان تُوْماسپَه»

 .را «ایرج خاندان» از ،«اشه»از پیروانِ راستیِن  ،3"منوچهر"فَروَهَرِ  ستاییممی

فَروَهَرِ  ستاییممی را،« َاشه»روانِ راستینِ از پی ،"کواذکی"فَروَهَرِ  ستاییممی -132بند 

، از پیروانِ راستیِن "کاووسکی"فَروَهَرِ  ستاییممی را،« اشه»از پیرواِن راستینِ  ،"َاپیوَهکی"
فَروَهَرِ  ستاییممی را،« اَشه»از پیروانِ راستینِ  ،"آرشکی"فَروَهَرِ  ستاییممی را، «اَشه»
، از پیروانِ راستینِ "بیارَشکی"فَروَهَرِ  ستاییممی را،« اَشه»تیِن از پیروانِ راس ،"پَشینکی"
فَروَهَرِ  ستاییممی را، «اَشه»از پیروانِ راستینِ  ،"سیاوشکی"فَروَهَرِ  ستاییممی را،« اَشه»
 4را.« اَشه»از پیروانِ راستیِن  ،"خسروکی"

 برای ]پیروزمند بودنش و[ از اش،آمدهفراهم خوبْ هایتوانایی برای از -1335بند 

 خوبیبه هایفرمان برای اش، ازپیروزمندانه برتریِ برای از اش،آفریدهاهورا پیروزیِ
]همیشه[  ارادة برای از اش،دهنش]هرگز[ دگرگون ارادة برای از اش،شدهبرگزار

  او. دشمنانِ هنگامِ زود شکستِ برای از و ناپذیرششکست

                                                           
زو "ا با نام راو  «شاهنامه»یکی از پادشاهان اساطیریِ ایران است. در « اسپتهم»از خاندان  "اوزو" -1

 مدتی بر اورنگِ پادشاهی بنشست. "نوذر"شناسیم که پس از می "طهماسپ
تل فراسیاب به قدوستی، توسط اکه به دلیل ایران زمین،توران شهریار "افراسیاب" برادر و "پشنگ" پسر -2

کست شیرانیان ا، "نوذر"ایرانیان در زمان پادشاهی در جنگی میان تورانیان و ماجرا چنین بود که رسید. 
ردی مکه  "یرثاغر"دیکشته شد و بزرگان و سردمداران ایرانی اسیر تورانیان گشتند. اما به زو "نوذر"، یافته
و خشم ابر  "یابسافرا"دل بود، اسیران ایرانی را با نیرنگی از بند اسارت آزاد ساخت و به همین دلیل نیز پاک
 «.یشت خْوَرنَه»از  77و وی را به قتل رسانید. همچنین بنگرید به پاورقیِ بند  هگرفت

  ."فریدون"پسر  "ایرج"؛ پادشاه اساطیری ایرانی. از نوادگان «چیثرهمانوش»اوستایی:  -3
« انیانکی»پادشاهیِ سلهگذارِ اساطیریِ سل، بنیان"هوشنگ"قباد( از نسلِ )در شاهنامه: کی "کواذکی" -4

 "اپیوَهکی"پسران  "پشینکی"و  "بیارشکی"، "آرشکی"، "کاووسکی"پسر اوست و  "اپیوَهکی"است. 
شست. بر تخت پادشاهی بن "کواذکی"جای پدربزرگش به "کاووسکی"هستند. در میان این چهار پسر، 

 پسر "خسروکی"زمین کشته شد. در توران گونة ناجوانمردانهطی رویدادی به "کاووسکی"پسر  "سیاوش"
ماسی، حزمین لشگر براند و تورانیان را در نبردی گردید و به توران "کاووسکی"جانشین  "سیاوش"

دانان ار جاوترین پادشاه اساطیریِ ایران است. در سنّتِ زرتشتی، او در شمبزرگ "خسروکی"شکست داد. 
وز تا در ر ها عروج کردهنمُرده است، بلکه به آسمان "خسروکی"ند که گوی. منابع کهنِ ایرانی میقرار دارد

نبرد  یمنان بها اهربپسین )آخرالزمان( به همراه دیگر جاودانان و پهلوانانِ ایرانی، به زمین بازگشته و تن
ین مچنهشست. زمین، بر تخت خواهد نبپردازد. پس از پیروزیِ نهایی، او مجددا به عنوان پادشاه ایران

 «. خوَرنه یشت»های چهاردهم و پانزدهم از بنگرید به کَرده
 باشد.خسرو میبوده و در ستایشِ کی 132، دنبالة بند 135تا  133بندهای  -5
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 و نیک فرزندانِ برای تندرستی، برای آفریده،فَرّة مزدا برای توانایی، برای -134بند 

 از دالورانه خویشتنداریِ و درخشان هایچشم با توانای و آراسخن و دانا و هوشیار
 .زندگی بهترین از آگاهی و آینده از آگاهی برای و ها،نیازمندی

 ها،خوشبختی همة برای هنگام،دور زندگانیِ  برای درخشان، شهریاریِ  برای -135بند 

 هایکَرَپَن و هاکَوی» و پریان و برابرِ جادوان در پایداری برای ها،درمان همة برای
 .ستمکاران آزار برابر در پایداری برای ،1«ستمکار

 گیسوبلندِ و« اَشه»از پیروانِ راستینِ  ،"گرشاسپسام"فَروَهَرِ  ستاییممی -136بند 

 اخ،فر سنگر با داریپای برای دشمن؛ لشگریانِ  و ستبربازوان رابرب در پایداری برای را؛ گُرزدار
 پایداری رایب برافراشته درفشی گشوده؛ درفشِ  با درفشِ برافراشته، با گسترده، درفشِ  با

  .زندمیسر راهزنی از که آزاری دربرابرِپایداری  برای کُش؛ویرانگرِ مردم راهزنِ برابرِدر

 «خسرو خاندانِ»از ،«اشه»از پیروانِ راستینِ  ،2"آخْرورَه"هَرِ فَروَ ستاییممی -137بند 

 در پایداری برای و فریبدمی را خود دوستِ که «اَشه» دشمنِ آن برابر در پایداری برای را،

 و« اَشه»پیرواِن راستیِن  از ،3"هوشنگ"فَروَهَرِ  ستاییممی. جهان کنندةویران فرومایة برابرِ

                                                           
، نام برده نیز در شمارِ دشمنانِ اصلی دینِ زرتشت« تشتگاهانِ زر»در « هاکرپن»و « هاکَوی»از  -1

های یینآیشوایان پ، روحانیون و «هاکَرَپَن»و فرمانروایان دیواپرست و ، امرا «هاکَوی»است. احتماال شده
صلی تنِ اهای دینیِ آریایی( بوده باشند. مشخص نیست که این دو نام از مدیواپرستی )یکی از شاخه

 ر دو واژةسازد که حتی اگهای زرتشتیان است. باری شواهد و اسناد مشخص میمانده است یا از افزودهباقی
های فزودهاور و از دهای زرتشتی به متنِ اصلی باشند؛ باز هم دارای قدمت بسیار از افزوده« کرپن»و « کَوی»

 قدیمِ زرتشتی هستند و نه از الحاقاتِ دورانِ اشکانیان و ساسانیان.
های ن سدهکه در نخستی« روایت پهلوی»گران بر پایة کتاب پژوهش محققین و را برخی از "آخروره" -2
نیز « ودانِ خسرآخروره از خان»عبارت  با این حالاند. دانسته "گرشاسپ"سالمی نگاشته شده است، دوستِ ا

ل از به دلیه داشت ک باید توجه. بوده باشد "خسروکی"تواند دلیلی بر آن باشد که وی فرزند یا از نوادگانِ می
شدة راموشساطیر فاهمچون بسیاری از  -طوره ت دربارة این اسرفتنِ بسیاری از منابعِ کهن، یافتنِ حقیقبین

 امری دشوار و نزدیک به ناممکن است. -دیگر
 پادشاه یننخست؛ «های خوبسازندة خانه»به معنای  "هَئوشَنگ"، پهلوی: "هَئوشینْگهَه"اوستایی:  -3

ن پس پادشاها ن دلیلاند؛ به همینیز خوانده« پیشداد». او را با لقب است زمین و پدر ایرانیاناساطیری ایران
، "مشیا"سر پ، "سیامک"، پسر "فرآوَگ"پسر  "هوشنگ"چنین است:  وینامند. تبار از او را پیشدادیان می

 واد کرده انی قلمدنخستین پیامبر ایر -و در برخی دیگر برادرش را -. در برخی منابع، او را "کیومرث"پسر 
 ز مکتوباتا( که هوشنگ پندنامة)با نام دیگر « ویدان خِرَدجا»اند. از جمله کتاب کتبی را به او نسبت داده

هایی از خشبخود نگاشته است.  "هوشنگ"دورة ساسانیان است اما مردمان معتقد بودند که اصل کتاب را 
 این کتاب تا امروز باقی مانده است.
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 برای و 2«وَرِنَ» در «اَشه» دشمنان و 1«مَزَنْدَری دیوان» برابر در اریپاید برای را، دلیر
 .زندمیسر دیوان از که آزاری برابر در پایداری

 را؛« اشه»از پیروانِ راستینِ  3"خونْبْیه" پسر "فْرَزاخْشْتی"فَروَهَرِ  ستاییممی -138بند 

 که «اَشه» دشمنان برابر در پایداری برای و ،«گرزخونین خشمِ دیو» برابر در پایداری برای
 .زندسرمی خشم از که آزاری برابر در پایداری برای دارند،می بزرگ را خشم

 .ام                                                      کَردة سی

 ستاییمرا؛ می "فرِنی"فَروَهَرِ  ستاییممی 4را؛ "هوُوِیْ"فَرَوهَرِ  ستاییممی -139بند       

 6را؛ "هئوتوسا"فَروَهَرِ  ستاییممی  5را؛ "پئوروچیستا"فَروَهَرِ  ستاییمرا؛ می "ثریتی"فَروَهَرِ 

                                                           
مازندرانِ فعلی  دران، بااما باید توجه داشت که این مازن است.« مازندران»واژة همان کهن« مَزَندَر» -1

ان از باشد. این گمایران بوده فالتِمشرقِ از  در دورترین بخشای متفاوت است و احتماال بایستی منطقه
به  ا توجهو ب است« های میانِ دو کوهسرزمین»لفظیِ واژة مازندران، گیرد که معنای تحتجا قوت میآن

را « نی باستامازندرانِ»توان قی ایران و آسیای میانه، میمتعدد در مناطق شر و زیاد هایوجود کوهستان
کنیم که با توجه یبرخورد م« سرزمین مازندران»نیز با  شاهنامهدر تصور کرد.  شرق فالت ایرانی در اهمنطق

 هوایی آن، جدا از مازندران فعلی است.وبه موقعیت جغرافیایی و آب
نماید که در طور مینظر دارند اما اینجایگاه دقیق آن اختالفگران در شهرهای ایرانی. پژوهشاز کهن -2

فت اره با صو همو ، دارای چهار دروازه بوده«اوستا»مرکز فالت ایران بوده باشد. این شهر بنابر مندرجات 
واند تاند که نمیانستهیکی د« ورامین»را با « وَرِنَ»گران است. اخیرا برخی از پژوهشآمده« وَرِنَة چهارگوش»

 درست باشد. 
ای اهمیت دازهود و به اندارانِ اساطیریِ ایرانی باز پارسایان و نام "خونْبْیه" پسر "فْرَزاخْشْتی"ظاهرا  -3

بیشتری  آگاهی ، یک بند کامل را بدو اختصاص دادند. اما شوربختانه«فروردین یشت»داشته که سرایندگان 
 از او و پدرش در دسترس نیست.

سرِ باشد. سه پهمسر زرتشت میسومین و  "فرشوشتر"های خوب( دختر )به معنای: دارندة گاو "هوُوِیْ " -4
 خورنه»از  92 در آخرالزمان قیام خواهند کرد )بنگرید به پاورقی بند« هاسوشیانت» فرنامزرتشت که با 

 هستند.  "هوُوِیْ"حاصل ازدواج زرتشت و «( یشت
 است.  "جاماسپ"باشند. سومی همسر زرتشت میسه نفر اسامی ذکر شده، سه دختر  -5
ه در است ک« نوذری»های خاندان دختو از شاه "گشتاسپکی". نام همسر "آتوسا"نو: در فارسیِ -6

، هنامهشادر  "کتایون"و  "گشتاسپ"ذکر شده است. داستان عاشقانه  "کتایون"به اشتباه، نام وی  شاهنامه
ن نگار دورا)وقایع "خارس متلینی"مربوط به دوران مادهاست که  سالدر اصل تحریف شدة روایتی کهن

ه اسپ( ب)گشت "هستاپس")زریر( برادر  "زریادرس"اسکندر( آن را ثبت  کرده است و آن، ماجرای عشق 
فرد یا  ها، البته متوجهاست. گناه این دگرگونیِ شخصیت« هامراثی»)هوتوسا( شهدختِ سرزمین  "اوداتیس"

ر های دراز تاریخی، بخموپارسی از پیچها، بر اثر گذرانِ ادبیاتنیست. چرا که این دگرگونیافرادی مشخص 
اشقانة عاسطورة »بنگرید به  اسطوره،برای مطالعة متن کامل این کهناین متون کهنسال پدیدار گشته است. 

 در همین کتاب.« زریادرس و اوداتیس
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فَروَهَرِ  ستاییمرا؛ می "چیزئیری"فَروَهَرِ  ستاییممی 1را؛ "همای"فَروَهَرِ  ستاییممی
 2را؛ "توشنامتی"وَهَرِ فَر ستاییمرا؛ می "وئیتیاوشتَه"فَروَهَرِ  ستاییمرا؛ می "تئوروشی"

 زنِ ،"فِرنی"فَروَهَرِ  ستاییممی را؛ "اوسپنمه" زنِ ،"ِفرنی"فَروَهَرِ  ستاییممی -140بند  

 ،"فِرنی"فَروَهَرِ  ستاییمرا؛ می "خشوِپوراسْپَه" زنِ  ،"فِرنی"فَروَهَرِ  ستاییمرا؛ می "فرایزنت"
فَروَهَرِ  ستاییمرا؛ می "پئوروذاخشی" زنِ ،"ااَسبن"فَروَهَرِ  ستاییمرا؛ می "ذاستیگیه" زنِ

 را؛ "اشههستئوتروهیشتهه" زنِ ،"اوخشنتی"

 "جغروتْ"فَروَهَرِ دوشیزه  ستاییممی را؛ "وَذُوتَه" 3فَروَهَرِ دوشیزه ستاییممی -141بند  

را؛  "نتاوْروْذَیَ"فَروَهَرِ دوشیزه  ستاییمرا؛ می "فرنگهاد"فَروَهَرِ دوشیزه  ستاییممی را؛
را؛  "هوَرِذا"فَروَهَرِ ]دوشیزه[  ستاییمرا؛ می "پئسنگهنو"فَروَهَرِ دوشیزه  ستاییممی
را؛  "کنوکا"فَروَهَرِ ]دوشیزه[  ستاییمرا؛ می "هوچیثرا"فَروَهَرِ ]دوشیزه[  ستاییممی
 را؛ "فذریسروتت"فَروَهَرِ ]دوشیزه[  ستاییممی

فَروَهَرِ دوشیزه  ستاییممی را؛ "فِذریونگهو" شیزهفَروَهَرِ دو ستاییممی -142بند  

گذاری[ از آن روی نیز نامیده ]خواهد شد و این نام "تئوروئیریویسپ"را که  "فِذریاِرِدَت"
است که از وی پسری زاده خواهد شد که همة دیوان و مردمانِ ]دُروند[ را از میان خواهد 

 برسد. 5«جَهی»یی که از از برای ایستادگی در برابر آزارها 4برد؛

 .                                                      6ویکمکَردة سی

 ستاییممی را، «ایرانی» هایسرزمین اَشَوَن در مردانِ  فَرَوهَرهای ستاییممی -143بند        

                                                           
 ."گشتاسپکی"دختر  -1
ترین زنانِ پارسای ( کهن142، 141، 140های زنان و دوشیزگانِ موجود در بندهای و نامچهار نام آخر، ) -2

 ندهایبها در دسترس نیست. باید توجه داشت که زرتشتی بودند که شوربختانه آگاهی بیشتری از آن
های رزمینسه در کبزرگ؛ به همراه ایزدبانوهای متعددی  بردن و تجلیل کردن از خیلِ زنانِالذکر و نامفوق

 باستان دارد.انزنان و مردان در ایر نسبیِ ، حکایت از برابریِندداشت مورد ستایش قرار همواره ایرانی
لوی است که در پهآمده است و این واژه همانی« کَنْیا»صورت متن به، درشدترجمه « دوشیزه»ای که واژه -3

ر معنای دشده است. امروزه این واژه « کنیز»و « کنیزک»و در فارسی « کنیچَک»و « کنیک»تبدیل به 
 شد. یاطالق م ، به دخترکانِ شوهرناکردهباستاندر پارسیاما  باشدمورد استعمال می« دخترک خدمتگزار»
 .110ها زاده خواهند شد. بنگرید به پاورقی بند دوشیزگانی که سه منجی زرتشتی از آن -4
  ت.آورده اس« ضعفریتة حی»نامِ وی را با صفت « بندهشن»است. « اهریمن»ای که از یاورانِ زن پتیاره -5
ست. در شده ا پیش، توسط نیاکان ما سرودهسالاین کَرده یکی از پرافتخارترین متونی است که هزاران -6

مة ا و هههمة آب بندهای این کَرده همة مردان، همة زنان، همة ایرانیان، همة غیرایرانیان، همة گیاهان،
 اند.مورد ستایش قرار گرفته ،های مادی و معنوی، به طور یکسان و برابرهآفرید
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 اَشَوَن در مردانِ  یفَروَهَرها ستاییممی را؛ «ایرانی» هایسرزمین اَشَوَن در زنانِ  فَروَهَرهای
 را؛ «تورانی» هایسرزمین اَشَوَن در زنانِ  فَروَهَرهای ستاییممی را، «تورانی» هایسرزمین

 فَروَهَرهای ستاییممی را، 1«سَئیریم» هایسرزمین َاشَوَن در مردانِ  فَروَهَرهای ستاییممی
 .را «َسئیریم» هایسرزمین اَشَوَن در زنانِ

 را، 2«سائینی» هایاَشَوَن در سرزمین مردانِ فَروَهَرهای ستاییممی -144بند 

 مردانِ  فَروَهَرهای ستاییممی را؛ «سائینی» هایسرزمین اَشَوَن در زنانِ  فَروَهَرهای ستاییممی
 هایسرزمین اَشَوَن در زنانِ فَروَهَرهای ستاییممی را، 3«داهی» هایاَشَوَن در سرزمین

 .را« داهی»

 فَروَهَرِ زنانِ  ستاییممی را، هاسرزمین همه اَشَوَن در فَروَهَرِ مردانِ تاییمسمی -145بند 

تا  "گیومرث"از  را اَشَوَن توانای پاکِ و نیرومند فَروَهَرهای همه را؛ هاسرزمین همه اَشَوَن در
 .4ستاییمرا می "سوشیانتِ پیروزمند"

 که بشود شتابند؛ ما دیدار به نجاای اَشَوَن در فَروَهَرهای زودی به که بشود -146بند 

 نگاهبانی و یاری آشکارا را ما ایم،درافتاده تنگنا در که گاهآن و آیند در ما یاریِ به آنان
 (5کنند. )...

 به آرام! اَشَوَن فَروَهَرهای ای شما گیاهان، ای ها،آب ای! خوبان ای شما -147بند 

 (6)... .وبخ و شاد خانة این در بمانید بخرامید، پایین

                                                           
 )اروپا(.« روم»؛ منطبق با «سلم»: شاهنامهدر  -1
 است.« چین»گمان قوی، همان به -2
 هایکوه ، احتماال"آبادیغیاثرضا مرادی"بنابر اعتقاد  ؛«دَهستان»: شاهنامه ، در«داهی»اوستایی:  -3
نی مورخان یونا .باشد« اترک رود» پیرامون و «مازندران دریای» شرقیِجنوب سوی در( داغتکوپَ) «کوپَت»

ها، آن . یکی از طوایفانددانستههای سکایی را گروهی از آریایی« قومِ داهی»، "استرابو"و  "آریان"نظیر 
 ها برخاستند.از میان آن اشکانیبودند که شاهان ها( )پارت« هاپَرَنی»
 های دورة ساسانی است.ة آخر، به ظنِّ قوی از افزودهجمل -4
شَه؛ سْرَوَ : ییتوانا )اوستاپارسایمانندِ اهورامزدا و سروشِ با پشتیبانی به»در ادامة این بند آمده است  -5

دیوستیز اهورامزدای آن پیکِ دشمنِ دیو، که از-یسنا( و مانثرة ورجاوندِ دانا  56از هات  1بنگرید به بند 
 عدیادوارِ ب جدیدترِهای که تمام آن از افزوده« بخشیِ جهانِ اَستومند، فرستاد.را به پناه "زرتشت"که  -تاس

 است. 
بانان آتش( دان، نگهور )موبجا آذربانانِ کشای توانایان! ای تواناترینان! در این»درادامة این بند آمده است:  -6

های فزودهکه از ا« اند.تایش شما و برای یاریِ ما، برآوردهشان را در سهایاندیشند، دستکه به اشه می
 جدیدتر است.
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 هایشانروان که آنان را؛ اَشَوَن زنانِ و مردان َفروَهَرِ همه ستاییممی اینک -148بند 
 اَشَوَن زنان و مردان َفروَهَرِ همه اسوت؛ خواهییاری شایستة شانفَروَهَرهای و ستایش برازنده

 (1)... را؛

 پیروان نخستین»هَرِ َفروَ و روان و هوش و 2دین و جان ستاییممی ما اینک -149بند 

 بنیادگرِ  که را اَشَوَن زنان و مردان آن ستاییممی را؛ آیین آموختگانِ نخستین و 3«کهن آیین
آوراِن پیام»فَروَهَرِ  و روان و هوش و دین و جان ستاییممی ما اینک. اندبوده «اشه» پیروزیِ

 .اندبوده «اشه» پیروزیِ  بنیادگرِ که را اَشََون زنانِ  و مردان آن را؛ «دین

شهرها و  ها، روستاها،تر، در خانمانا که پیشستاییم آموزگارانِ کیش رمی -150بند 

ها، ها، روستااکنون در خانمانستاییم آموزگاراِن کیش را که هماند. میها بودهسرزمین
ها، نپس در خانما ستاییم آموزگاراِن کیش را که زینها هستند. میشهرها و سرزمین

 ها خواهند بود.وستاها، شهرها و سرزمینر

ها ها، روستاها، شهرها و سرزمینستاییم آموزگاراِن کیش را که در خانمانمی -151بند 

مانثرة »کامیاب شدند، به « اَشه»به ساختِ خانه و روستا و شهر و کشور کامیاب شدند، به 
 ها کامیاب شدند.همة خوشیکامیاب شدند، به رهاییِ روان کامیاب شدند و به  4«ورجاوند

 زهایهمة چی ستاییممی را؛ آسمان آن ستاییممی را؛ زمین این ستاییممی -153بند 

 یایشن شایستة و ستایش برازندة که چهآنهر ستاییممی که میاِن زمین و آسمان است؛
 .است اَشَوَن مردمانِ پرستشِ خورِ  در که چهآنهر و است

                                                           
 "زرتشت"ما از  .بخشد پاداش را آنان ستایش اهورامزدا، که فَروَهَرانی»درادامة این بند آمده است:  -1

ر دشتیان های زرتهافزودکه تمام آن از « شنیدیم که او خود نخستین و بهترین آموزگارِ آیینِ اهورایی است.
 است. بعدی ادوارِ

کار به« دانوج»باستان به معنای در پارسی« دین»واژة در معنای این واژه باید توجه داشت که کهن -2
باستان بریم، در پارسیکار میبه« دین و آیین و مذهب»چه که امروز در معنای رفت و معادلِ آنمی

 شد. )کیش( گفته می «تْکَئِشَه»

 ولین بودهو ا نخستین ایمعن به «پَئوئیریو»عبارت  ؛«پوریوتکیشان» پهلوی: ،«تْکَئِشَه پَئوئیریو» اوستایی: -3
 کیشِ  نْنخستی» مفهوم مجموع در این عبارت. است آیین و کیش معنای به «تْکَئِشَه»بخش دوم آن و 

 .رساندمی را «کهن
ند( هچنده به یاِن کویاییانِ ایران و چه آریای)چه آر های مقدس میان آریاییانترین واژهاز کهن« مانثره» -4

ی در دین ورادِاادعیه و کردنِ است. در دورانِ بعدی، به زمزمه« برانگیزکالمِ اندیشه»این واژه معنای  باشد.می
و « مقدس» ،«محترم» معنای درنیز « ورجاوند»واژة همچنین شد. معنوی نیز گفته میحالتِ خلسه و نوعی 

 . است« جاودانه»
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 هایروان ستاییممی را؛ هاسودمندِ دشت جانوران هاینروا ستاییممی -154بند 

 برای که زنانی و مردان. باشند شده زاده که سرزمینی هر در را، اَشَوَن زنانِ و اَشَوَن مردانِ
 کوشید.خواهند و کوشندمی اند،کوشیده ،«اشه» پیروزیِ

 را، اَشَوَن زنانِ  و اَشَوَن فَروَهَرِ مردانِ و روان و 1دین و و بوی جان ستاییممی -155بند 
 ،«اَشه» برای که آنان بود؛ خواهند و هستند اند،بوده پیروز هستند؛ آیین به آگاه که آنان

  2.آوردند ارمغان به پیروزی

 فَروَهَرهای و اَشَوَن، پیروزگرِ نیرومندِ بسیار توانای فَروَهَرهای که بشود -156بند 
 .بخرامند در این خانه به خشنودی آوران،پیام رهایفَروَهَ و آموزگاراِن کیش، نخستین

 بخشایش و نیک پاداش گردند و ما را خشنود خانه این در فَروَهَرها که بشود -157بند 
 سرودهای آنان که گردند. بشود باز خشنود خانه این از آنان که بشود سرشار بخواهند؛

مند گله آنان که مبادا اسپندان برسانند؛به اهورامزدا و امش را ما نیایشِ هایآیین و ورجاوند
 3.از ما مزداپرستان، از این خانه دور شوند

                                                           
  . 149بنگرید به پاورقی بند  -1

دگارهای ترین یاترین و دلچسبشد، از دلکش گونه که در آغازِ این کَرده نیز گفتهبندهای اخیر همان -2
زن و  شده است. مرد و نیاکان ماست که در قالب زیباترین واژگان، به ستایش همة آفریدگان پرداخته

به  گرفته و قرار سمان و...؛ بدون تبعیض، در این کَرده مورد ستایشها و زمین و آجانوران و گیاهان و آب
ران سال ز هزااگمان این متون موجب افتخار ماست و باید توجه داشت که نیاکان ما اند. بینیکی یاد شده
کصد سال باال از حدود یکه دنیای غرب، دستبند بودند؛ در حالیپای همة موجودات برابریِ پیش به اصلِ

ضا ر دکتر"زیست، اهتمام ورزید. یش به برابری زن و مرد و احترام به حقوق حیوانات و محیطپ
بشری  ریبراب منشور ترینکهن این در»: گویدمی یکم و سی کَردة بندهای توضیح در "آبادیغیاثمرادی
 برتریِ  که است گشته منعکس ایرانیان ارجمندِ و کهن باورِ این درستی به ترین منشور حقق بشر(،)کهن
 به نسبت مردمان تریبر بلکه ندارد؛ پیوندی جنسیت با نه و ملیت و قومیت با نه نژاد و تبار، با نه هاانسان

 دمانمر فَروَهَرهای تنها دیرباز، نه از ایرانیان. دارد بستگی «اشه» و «هستی نظام از پیروی» به تنها یکدیگر
اند و این ستوده نیز را خودسرزمینِ  به متجاوز کشورهای مردمانِ رهایفَروَهَ ایرانی و غیرایرانی را، که حتی

 «.داشته باشد توانستست که یک ملت باستانی، مینیکوترین خلق و خویی ا
. هایی شده استنیکاری و دگرگوتا پایان بند، دچار دست« بشود که آنان سرودهای ورجاوند...»از عبارت  -3

وران در د تن اصلیماضافات جدیدتر به ها و افزودهاز « مزداپرستان»و « اسپندانامش»، «اهورامزدا»های واژه
 است. میانه
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 مهر یشت )میترا یشت(

 لحاز از است. این یشت «اوستا»از  یشت دهمین ،«یشت میترا» یا «یشتمهر »
 انییرندة اباقیما متنِترین و قدیمی ترین، کهن«فروردین یشت»مایه و محتوا؛ پس از درون

 . رودمی شمار به

این  .است شده سروده 1«مهر»ساِل آریایی، ایزد بزرگ و کهن ستایش در «یشتمهر »
از نگاِه  جدا از جنبة اساطیری، ترین باورهای آریایی است،که یادگاری از کهن یشت
مهر ». باشدمی« اوستا»های ترین بخشاز ناب نیز های نجومی و باورهای کیهانیاشاره

 نامة فراگیرترین و تاثیرگذارترین آیینِ ایرانی و نیایش ترین ایزدِنامة کهن، پیمان«تیش
 ایرانی است. 

با  همچنینترین شعر ایرانی است. و کهن شدهبه نظم سروده « مهر یشت»متن اصلی 
ایت از رفته است، حکها نامهای جغرافیایی که در این یشت از آناشاراتی به مکان توجه به

تا شمال  «جیحون»هایی حدفاصل ها متعلق به سرزمیندارد که این سرودهآن 
 کنونی است.  ِافغانستان

هوای دهاز افزو بنودها ایون از بسیاری اما. است بند 146 و کَرده 35 دارای «یشت مهر»
« یشوت مهور»هوای تورین بخشدر ادامه به معرفوی کهن .های پارتی و ساسانی هستنددوره

 شد اما باید توجه داشت که بعیود نیسوت در ایون یشوت، بنودهای قودیمیپرداخته خواهد 
 دیگری نیز وجود داشته باشند که از چشم نگارنده دور مانده است.

                                                           
ییِ پیش یزدان آریاا؛ از مهمترین «مهر»؛ فارسی: «میترَ»؛ پهلوی: «میتر»؛ سانسکریت: «میثره»اوستایی:  -1

 اهمیت او به ید است. او خورشایزدِ نگهدار و نهگبانِ عهد و پیمان بود و نمادِ« مهر»است.  "زرتشت"از عصرِ 
ک یز جایگاه را ا« مهر» اما ،"زرتشت" بودند.« مهرپرست»ای بود که گروهی از آریاییان، مشخصا اندازه

 های بعد، باردر سال حالبا اینقلمداد کرد. « امشاسپندان»خداوند مستقل پایین آورده و به عنوان یکی از 
دست ه را بهبارِ گذشت، اعت«ایزدبانو آناهیتا»و به همراه  یافتهرشد موم در باور عسال، کهن دیگر این ایزدِ

ر ایران وشه و کناگتا پایان حکومت اشکانیان در  «مهرپرستان»قرار گرفتند. « اهورامزدا»دد و در کنار رآو
جور ا مهد. بگشتن باشنده بودند و با روی کار آمدنِ حکومتِ مبتنی بر مذهبِ ساسانیان، به تدریج پراکنده

یش پا به سال به سوی غرب حرکت کرد و توانست تا قلب اروپماندن مهرپرستی در ایران، این دین کهن
سیحیت، میر شدن تا یک قرن، دین غالب در امپراطوری روم بود. با فراگ «میتراییسم»ای که برود. به گونه

اثیرات رفت، که تتنها از میان ندر عمل نه میتراییسم در اروپا با خشونتِ کلیسا، ظاهرا قلع و قمع گردید اما
ایة ، بر پزودی، بسیاری از عقاید و باورهای مسیحیتِ رومیکه به ایگونهشگرفی بر مسیحیت نهاد. به

 گذاری گردید.مهرپرستی بنیان
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 «مهر یشت»های ترین بخشمتن کهن

 .نخست                                                       کَردة
سراسرِ کشور را ویران کند. او همچون یکصدتن آلوده ، «گناهکار 1مهردُروجِ » -2بند        

 (2و کشندة مردان اَشَوَن است. )...« َکیَذَ»به گناِه 
 

نباشد، اسباِن تیزتک خواهد « مهردُروج»کس را که ، به آن3«چراگاهمهرِ فراخ» -3بند  
ون کناد. نباشد، به راهِ راست، رهنم« مهردُروج»کس را که ، آن4«آذرِ مزدااهوره»بخشید. 

 نباشد، فرزندان پاک بخشند.« مهردُروج»کس را که نیِک توانای اَشَوَنان، آن پاکِ فَروَهَرهای
 

ند. نیایِش بل برای فَرّ و فروغش، با نماز و را،« چراگاهمهرِ فراخ» ستاییممی -4بند  
سازش  ار ازرشهای ایرانی را خانمانِ خوش و سرا، که سرزمین« چراگاهمهِر فراخ» ستاییممی

 .و آرامش بخشد
 

و ما اشود که بشود که او ما را یاری دهاد، بشود که او ما را گشایش بخشاد، ب -5بند  
که او  اد، بشودبساِز کاِر ما سوز باد، بشود که او چارهگیری کناد، بشود که او ما را دلرا دست

د؛ آن رس بااو ما را دادما را پیروزی بخشاد، بشود که او ما را بهروزی دهاد، بشود که 
ن آش است. نیای نیرومندِ همواره پیروزِ نافریفتنی؛ که در سرتاسِر جهان، سزاوارِ ستایش و

 «.چراگاهمهرِ فراخ»
 

 .                                      دوم    کَردة
آورِ انن زبآآگاه است. « مانثره»که از  را؛« چراگاهمهِر فراخ» ستاییممی -7بند       

 .اده استایست هزارچشمِ بُرزمنِد بلندباالیی که بر فرازِ بُرجی پهن، استوارهزارگوشِ ده
 .رفت خواهدهرگز به خواب فرو ن ]همواره بیدار و هوشیار بوده و[ بانِ زورمندی کهنگاه

 

                                                           
  «.شکنپیمان»، «گوی به مهردروغ»؛ یعنی «میثَرو دُروج»در متن اوستایی:  -1

ته روند بسدُبا یک  ای ]زرتشت[؛ مبادا که پیمان بشکنی؛ خواه پیمانی را»مده است: در ادامة این بند، آ -2
 ت.کانی اسهای جدیدترِ دورانِ ساسانی و اشکه تماما از افزوده....« باشی و خواه با یک اَشَوَن 

 ه است.آمد« های گستردهدارندة چراگاه»به معنای « چراگاهفراخ»، همواره با لقب «اوستا»در « ایزد مهر» -3

پسر  «آذر»ن، زرتشتیا ترین ایزدانِ زرتشتی است. بر پایة سنتِاز کهن«. آتش»؛ به معنای «آتُرَ»اوستایی:  -4
 اصلیِ  ی به متنقدیمِ زرتشت هایافزوده، از «آذر»در دنبالة نامِ  «اهورامزدا»ست؛ بنابراین عبارت ا« اهورامزدا»
 است.  «مهر یشت»
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که بزرگان هر دو کشور]که آمادة جنگ با یکدیگرند[، هنگامِ درآمدن به آن -8بند  

 کنان از او یاری خواهند.ها، رزمهای تازندة آناه، در برابرِ دشمن و روبروی ردهآوردگ
 

به آن  «اوپََمنَه داموئیش»و  ،1«پیروزمند بادِ» همراهیبا « چراگاهمهِر فراخ» -9بند  

و منشِ نیکو، او را نماز  باوریآورد که با خشنودیِ درون و دُرُستآوران رویگروه از رزم

برای فَرّ و فروغش، با نماز و نیایشِ بلند.  را،« چراگاهمهرِ فراخ» ستاییمشند. میگزارده با

های ایرانی را خانمان خوش و سرشار از سازش را، که سرزمین« چراگاهمهِر فراخ» ستاییممی

بشود که او ما را یاری دهاد، بشود که او ما را گشایش بخشاد، بشود که او  .و آرامش بخشد

سازِ کاِر ما باد، بشود سوز باد، بشود که او چارهگیری کناد، بشود که او ما را دلما را دست

که او ما را پیروزی بخشاد، بشود که او ما را بهروزی دهاد، بشود که او ما را دادرس باد؛ آن 

نیرومندِ همواره پیروزِ نافریفتنی، که در سراسرِ جهان، سزاوارِ ستایش و نیایش است. آن 

 (2«. )...چراگاهفراخمهرِ »
 

 .                                 سوم     کَردة

آوِر . آن زبانآگاه است« مانثره»که از  را؛« چراگاهمهرِ فراخ» ستاییممی -10بند        

. اده استایست هزارچشمِ بُرزمنِد بلندباالیی که بر فرازِ بُرجی پهن، استوارهزارگوشِ ده

 .فتخواهد رهرگز به خواب فرو ن]همواره بیدار و هوشیار بوده و[ ی که بانِ زورمندنگاه
 

 اسب توانایی برای و برندمی نماز او به اسب پشتِ باالی بر آورانرزم که کسی -11بند  

 و اسندبشن دوردست از را دشمنان بتوانند تا خواهند؛می یاری او از خود، تندرستی و

« چراگاهراخفمهرِ » ستاییممی .آیند چیره بدخواه دشمن بر و باشند بازدارنده را هماوردان

که  را،« چراگاهمهرِ فراخ» ستاییمبرای فَرّ و فروغش، با نماز و نیایشِ بلند. می را،

ما را  بشود که او .های ایرانی را خانمان خوش و سرشار از سازش و آرامش بخشدسرزمین

و شود که اگیری کناد، ببشود که او ما را دست یاری دهاد، بشود که او ما را گشایش بخشاد،

شود که خشاد، ببروزی سازِ کارِ ما باد، بشود که او ما را پیسوز باد، بشود که او چارهما را دل

تنی، که نافریف یروزِپاو ما را بهروزی دهاد، بشود که او ما را دادرس باد؛ آن نیرومندِ همواره 

 ( 2«. )...چراگاهمهرِ فراخ»نیایش است. آن  در سراسرِ جهان، سزاوارِ ستایش و
 

                                                           
 «.رام یشت»ید به ؛ بنگر«ایزد وایو» -1

 . 2بنگرید به پاورقی بند  -2
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 .                                                                                    چهارم        کَردة

آوِر آگاه است. آن زبان« مانثره»که از  را؛« چراگاهمهرِ فراخ» ستاییممی -12بند       
رزمنِد بلندباالیی که بر فرازِ بُرجی پهن، استوار ایستاده است. هزارچشمِ بُهزارگوشِ ده

 .هرگز به خواب فرو نخواهد رفت]همواره بیدار و هوشیار بوده و[ بانِ زورمندی که نگاه
 

بر  اسب،تیز جاودانة خورشیدِ از دَمیدنِ پیش که مینوی ایزدِ نخستینْ اوست -13بند 
سی که آراسته به زیورهای زرّین، از فرازِ آن کوهِ زیبا، ک نخستین برآید. 1«البرز کوه»فراز 

 2های ایرانی بنگرد.، بر همة خانمان«مهرِ بسیارتوانا»جاست که آن سربرآورد. از آن
 

رای جایی که بآورند. آنآورانِ بسیار گردهَمجا که شهریارانِ دالور، رزمآن -14بند 
ژرف و  جا که دریاهایراوان باشنده است. آنهای فچهارپایان، کوهساراِن  بلند و چراگاه

 و کوه به خروشان، هایخیزاب انبوهِ بوا رو،کشتی فراخِ رودهای که جاییآنپهناور است. 
 «.مخوارز» و «سُغد» و «هرات» و «مَرو» سوی به شتابندمی و خورندبرمی خارا ِسنگ
 

، «ویَدذَفشو»، «فْرَدََذفشو»، «سَوَهی»، «اَرزَهی»های مهرِ توانا بر سرزمین -15بند 
پناهگاهِ  -درخشان ]همیشه[« خونیرَثِ»و بر این کشوِر « وُاوروجَرشتی»، «وُاوروبَرشتی»

 3بنگرد. -گاِه ستورانگزند و آرامبی

 ایزدِ  آن شود؛روان می کشورها همه سوی به ،«فَرّه» بخشندة مینُویِ ایزدِ آن -16بند 
مهِر » ستاییم( می4شود. )...روان می کشورها همه یسو به شهریاری، بخشندة مینُویِ

را، « چراگاهمهرِ فراخ» ستاییمبرای فَرّ و فروغش، با نماز و نیایِش بلند. می را،« چراگاهفراخ

                                                           
هایی کوههسلسلنام ی، در باورهای کهنِ ایران« کوه البرز»؛ «َهرابِرِزیتی»، «هَرَیتی»، «هَرا»اوستایی:  -1

های وهکهای بزرگ شرقِ فالتِ ایران اطالق شد و سپس تمام اساطیری بود. در ادوارِ بعدی به کوه
ید و های خاص گردها دارای نامد. در دورانِ جدید، هر یک از کوهدناین نام، خوانده ش های ایرانی بهسرزمین

 ماند.های فعلیِ شمالِ ایران، باقی کوه، تنها بر رشته«البرز»نام 

ما ز بود. اید متمایاز خورش« ایزد مهر»دهد که در باورهای کهنِ آریایی، این بنِد بسیارقدیمی، نشان می -2
 قلمداد گردید. « مهر»نگهبان و نگهدارِ خورشید و خورشید نمادِ « مهر»بعدی در ادوارِ 

 «خْوَنیرث» که است شدهمی تقسیم بخش هفت به زمین باستان(،باستان )و هندوانایرانیانِ  در جغرافیای -3
ترین سرین و مقدّبهت سرزمیننِ باستان، اینابه باورِ آریایی .شدمی نیز ایران شامل و داشت قرار آن میانة در

 در «سَوَهی» شرق، سوی در «اَرِزَهی» بود. همچنین« اهورامزدا»شدة های آفریدهزمین در میان همة زمین
 سوی در «یوُاوروبَرشت» غرب،جنوب سوی در «ویدَذَفْشو» شرق،جنوب سوی در «فْرَدَذَفْشو» غرب، سوی
 .اندبوده واقع «یرثخْوَن»شرقِ شمال سوی در «وُاوروجَرشتی» و غرب،شمال

ور ه با زَزبردستی ک آگاهی را ْاو کسانی را پیروزی بخشد و پارسایانِ دین»: در اینجا آمده است -4
  های اشکانی و ساسانی است.دوره هایافزودهکه از  «بستایندش
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بشود که او ما  .های ایرانی را خانمان خوش و سرشار از سازش و آرامش بخشدکه سرزمین
گیری کناد، بشود که بخشاد، بشود که او ما را دست را یاری دهاد، بشود که او ما را گشایش

سازِ کارِ ما باد، بشود که او ما را پیروزی بخشاد، بشود سوز باد، بشود که او چارهاو ما را دل
که او ما را بهروزی دهاد، بشود که او ما را دادرس باد؛ آن نیرومندِ همواره پیروِز نافریفتنی، 

 (1«. )...چراگاهمهرِ فراخ»ستایش و نیایش است. آن که در سراسرِ جهان، سزاوارِ 
 

 .                                         پنجم   کَردة

آوِر آگاه است. آن زبان« مانثره»که از  را؛« چراگاهمهرِ فراخ» ستاییممی -17بند        

 هزارچشمِ بُرزمنِد بلندباالیی که بر فرازِ بُرجی پهن، استوار ایستاده است.هزارگوشِ ده
 او، با نتواند هیچکس که او .بانِ زورمندی که هرگز به خواب فرو نخواهد رفتنگاه

 .5«شهریار»، و نه 4«شهربان»، نه 3«خداده»، نه 2«خداخانه» نهباشد. « مهردُروج»
 

 باشد،« روجمهردُ »، «شهریار»، یا «شهربان»، یا «خداده»، یا «خداخانه»اگر  -18بند  
وستا و رراِن ، خانه و روستا و شهر و کشور و بزرگاِن خانواده و س«مهرِ خشمگیِن آزرده»

 سرورانِ شهر و شهریارانِ کشور را تباه گرداند.
 

در آن « دُروجانمهر»آورَد که سویی رویبه همان «مهرِ خشمگیِن آزرده» -19بند  
 جای دارند. دُژآگاهی را در نهادِ او، جایی نیست.

 

رون ای خود بیجسری کنند و از در زیرِ باِر سوار، خیره« وجانمهردُر»اسباِن   -20بند  
ِر یِ گفتاراوانفخیز نکنند. از ونیایند و اگر بیرون آیند، به پیش نتازند و در تاخت، جَست

 د.پرتاب کند، بازگرد« مهر»ای که دشمنِ نیزه -است« مهر»که شیوة دشمِن -زشت 
 

« مهر»اگر هم دشمِن  -است« مهر»یوة دشمن که ش-از فراوانیِ گفتاِر زشت  -21بند  
برسد، آسیبی بدو « مهر» دارِیار و دوست ا خوب پرتاب کند و آن نیزه به تن و پیکرِای رنیزه

« مهر»ای را که دشمِن باد نیزه -است« مهر»که شیوة دشمن  -نرسد. از فراوانیِ گفتاِر زشت 
برای َفرّ و فروغش، با نماز و نیایِش  را،« اگاهچرمهرِ فراخ» ستاییمپرتاب کند، بازگرداند. می

های ایرانی را خانمان خوش و سرشار از را، که سرزمین« چراگاهمهرِ فراخ» ستاییمبلند. می
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بشود که او ما را یاری دهاد، بشود که او ما را گشایش بخشاد، بشود  .سازش و آرامش بخشد
سازِ کارِ ما باد، سوز باد، بشود که او چارهدل گیری کناد، بشود که او ما راکه او ما را دست

بشود که او ما را پیروزی بخشاد، بشود که او ما را بهروزی دهاد، بشود که او ما را دادرس 
باد؛ آن نیرومنِد همواره پیروِز نافریفتنی، که در سراسرِ جهان، سزاوارِ ستایش و نیایش است. 

 (1«. )...چراگاهمهرِ فراخ»آن 
 

 .ششم                                       کَردة
آوِر . آن زبانآگاه است« مانثره»که از  را؛« چراگاهمهرِ فراخ» ستاییممی -22بند        

. اده استایست هزارچشمِ بُرزمنِد بلندباالیی که بر فرازِ بُرجی پهن، استوارهزارگوشِ ده
آن  .فتخواهد رهرگز به خواب فرو نر بوده و[ ]همواره بیدار و هوشیابانِ زورمندی که نگاه

 نباشند، از نیاز و دشواری برهانَد.« مهردُروج»اگر ؛ که مَردان را
 

 

توانی هان. تو مییم، از نیازها بِرانبوده« ُدروجانمهر»ما را که از «! مهر»ای  -23بند  
یروی نمگین شوی، هنگام که خشتوانی بدانچیزه کنی. تو می« دُروجانمهر»هراس را بر 

 . زسِتانیرا با« ُدروجانمهر»های ها و شنواییِ گوشبازوان، توانِ پاها، بینایِی چشم
 

نهادی ا به پاکر« مهر»کس را که یک نیزة بُرّان و یک تیرِ پَرّان، هرگز بدان -24بند  

 ستاییممیا ر« یتنچیزآگاهِ نافریفهمههزار دیدباِن توانای ازمهرِ[ ده»یاوری کند نرسد. ]آن 
ِر مه» ستاییمبرای فَرّ و فروغش، با نماز و نیایشِ بلند. می را،« چراگاهمهرِ فراخ»

 .خشدرامش بهای ایرانی را خانمان خوش و سرشار از سازش و آرا، که سرزمین« چراگاهفراخ
گیری تسدا را مبشود که او ما را یاری دهاد، بشود که او ما را گشایش بخشاد، بشود که او 

ا پیروزی راو ما  ود کهساِز کاِر ما باد، بشود که او چارهسوز باد، بشکناد، بشود که او ما را دل
ره دِ هموایرومنبخشاد، بشود که او ما را بهروزی دهاد، بشود که او ما را دادرس باد؛ آن ن

«. چراگاهاخفر رِمه»پیروزِ نافریفتنی، که در سراسرِ جهان، سزاوارِ ستایش و نیایش است. آن 
...(1) 

 

 .هفتم                                       کَردة
آوِر آگاه است. آن زبان« مانثره»که از  را؛« چراگاهمهرِ فراخ» ستاییممی -25بند        

هزارچشمِ بُرزمنِد بلندباالیی که بر فرازِ بُرجی پهن، استوار ایستاده است. هزارگوشِ ده
آن  .هرگز به خواب فرو نخواهد رفت]همواره بیدار و هوشیار بوده و[ مندی که بانِ زورنگاه
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-تن»پایگاه، بختیار و گزار، بلندآور، نیایشبخش، زبانبین را. آن رَِد توانا، پاداشژرف« مهرِ»
 را. آن پهلوانِ جنگاوِر نیرومند را.« مانثره
 

که بر کاران خشم گیراد، آنهکه بر گنکه دیوان را سرکوب کناد، آنآن -26بند 
رشار رویی سکه کشور را نیکه پریان را در تنگنا نهاد، آنکینه ورزاد، آن« دُروجانمهر»

 که کشور را همواره پیروز گرداند.بخشاد، آن
 

 دور را پیروزی و گیردبرمی را «فَرّه» سازد؛می ناکام را دشمن که کشورآن -27بند 
مهرِ »آن . نوازدمی را آنان بارهزارده و تازدمی گریز، توانِبی نانِدشم پی که ازآن کند؛می
و  ،«پیروزمند بادِ» همراهیبا « چراگاهمهرِ فراخ» .«آگاهِ نافریفتنیچیزدیدبانِ ازهمههزارده
باوری و آورد که با خشنودیِ درون و دُرُستآوران رویبه آن گروه از رزم «اوَپمَنَه داموئیش»

برای فَرّ و فروغش، با  را،« چراگاهمهرِ فراخ» ستاییمیکو، او را نماز گزارده باشند. میمنشِ ن
های ایرانی را خانمان را، که سرزمین« چراگاهمهرِ فراخ» ستاییمنماز و نیایشِ بلند. می

بشود که او ما را یاری دهاد، بشود که او ما را  .خوش و سرشار از سازش و آرامش بخشد
سوز باد، بشود که او گیری کناد، بشود که او ما را دلشاد، بشود که او ما را دستگشایش بخ

ساِز کارِ ما باد، بشود که او ما را پیروزی بخشاد، بشود که او ما را بهروزی دهاد، بشود چاره
که او ما را دادرس باد؛ آن نیرومندِ همواره پیروزِ نافریفتنی، که در سراسرِ جهان، سزاوارِ 

 (1«. )...چراگاهمهرِ فراخ»یش و نیایش است. آن ستا
 

آورِ بانزآگاه است. آن « مانثره»که از  را؛« چراگاهمهِر فراخ» ستاییممی -28بند 
. اده استایست هزارچشمِ بُرزمنِد بلندباالیی که بر فرازِ بُرجی پهن، استوارهزارگوشِ ده

 .فتخواهد رهرگز به خواب فرو نده و[ ]همواره بیدار و هوشیار بوبانِ زورمندی که نگاه
که نآازد. ها را استوار سهای آنداری کرده و تیرکهای بلند را نگاههای خانهکه ستونآن

[ آن دودمان بهها و گروهی از مَردان ]ای از گاوآن دودمانی را که از آن خشنود باشد، گله
 براندازد.ها آزرده باشد، هایی را که از آنببخشد ]و[ دودمان

 

دمان، هم تو با مر«! مهر»تو با کشورها، هم خوبی و هم بد! ای «! مهر»ای  -29بند 
 از تو است آشتی و از تو است ستیزه در کشورها!«! مهر»خوبی و هم بد! ای 

 

های پهن و بسترهای های سترگ، از زنانِ برازنده و بالشاز تو است که خانه -30بند 
ه و های بلند، از زنانِ برازنداوار، برخوردار است. از تو است که خانههای سزگسترده و گردونه
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های های سزاوار، برخوردار است. آن خانههای پهن و بسترهای گسترده و گردونهبالش
، 1اَشَوَنان که ]در آن، مَردمان[ تو را در نماز نام برند و با نیایشی درخوِر زمان و با زَور

 بستایند.
 

ر خورِ یایشِی دنتو را با نمازی که در آن ناِم تو بر زبان آید، با «! مهر»ای  -31بند  
ید، با آر زبان باِم تو تو را با نمازی که در آن ن«! مهرِ تواناتر»ستایم. ای زمان و با زَور، می

و را با ت«! تنی نافرفمهرِ»، ای «مهرِ تواناترین»ستایم. ای نیایشیِ در خورِ زمان و با زَور، می
 ستایم.، مینمازی که در آن نامِ تو بر زبان آید، با نیایشیِ در خورِ زمان و با زَور

 

به ستایشِ ما گوش فرا دِه! ستایشِ ما را بپذیر! خواهشِ ما را «! مهر»ای  -32بند  
های ما را در گنجینة آمرزش بگذار و برآور! نیازِ زَورِ ما را بنگر! بدین آیین، پای بنه! نیایش

 فرو آور. 2«گَرْزْمان»را در  هاآن
 

چه را ای تواناترین! به پایداریِ پیمانی که بسته شد، ما را کامیابی بخش! آن -33بند  
، پیروزی، خُرَّمی، بهروزی، دادگری، نیرومندیکه از تو خواستاریم، به ما ارزانی دار: توانگری، 

، برتریِ 3آفریدهزیِ اهورهنامی، آسایشِ روان، توانِ شناخت، دانشِ مینُوی، پیرونیک
 «.مانثره»باشد و دریافت « اَشه»پیروزمندی که از بهترین 

 

رزمان پیروز شویم. تا ما دلیر و روی و شاد و خُرّم، بر همة همتا ما دلیر و تازه -34بند  
، روی و شاد و خُرَّمروی و شاد و خُرَّم، بر همة بدخواهان چیره شویم. تا ما دلیر و تازهتازه

ها و کَوی»همة دشمنان را؛ چه دیوان، چه ]دُروند[مَردمان، چه جادوان و پریان، چه 
 ، شکست دهیم.4«های ستمکارکَرَپن
 

 .                                      نهم        کَردة

آورِ آگاه است. آن زبان« مانثره»که از  را؛« چراگاهمهرِ فراخ» ستاییممی -35بند        

هزارچشمِ بُرزمنِد بلندباالیی که بر فرازِ بُرجی پهن، استوار ایستاده است. زارگوشِ دهه
 .هرگز به خواب فرو نخواهد رفت]همواره بیدار و هوشیار بوده و[ بانِ زورمندی که نگاه

                                                           
ک مذهبی در مناس های نوشیدنی مانند شراب هوم و شیر کهپیشکش«. زَوهَر»؛ پهلوی: «زَوثْرَ»اوستایی:  -1

. ودب نان، و گوشت های خوراکی نظیر گندم،که پیشکش« مْیَزْدَ»کردند. در برابر به آتش و آتشکده تقدیم می
 است. سالِ ایرانی، برگرفته از این سنت کهنادیان ابراهیمیدر « قربانی کردن»و « ی دادننذر»

 عرش اعلی؛ بهشت -2

 «.فروردین یشت»از  34بنگرید به پاورقی بند  -3
 «.فروردین یشت»از  135بنگرید به پاورقی بند  -4
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که دارندة هزارگونه که سپاه بیاراید. آنکه هر پیمانی را از گفتار به کردار درآورد. آنآن
 که شهریاری دانا و تواناست. ی است. آنچاالک
 

استوار در جنگ  که جنگ را استواری بخشد. آنکه جنگ را برانگیزد. آنآن -36بند 

و  ده سازدرالکنکه رزمندگان را در هر دو سوی میدانِ نبرد، پکه دشمن را سخت بِدَرَّد. آن
 خوار، لرزه درافتد.از بیِم او، در دلِ دشمنانِ خون

 

را « دروجانمهر»سَرهای  که کند. اوست را پریشان دشمن تواندمی کهاوست -37بند 

 شان[ جدا باد.یها، ]از تن«دروجانمهر»شان[ جدا کند. سَرهای های]از تن
 

تند، انگیز هسانگیز، ویران شود و از مردمان تُهی مانَد. هراسهای هراسخانه -38بند 

برند. راهِ سر میها بهدر آن« کشندگاِن اَشَوَنان»و « دُروَندان»، «ُدروجانمهر»هایی که خانه
ردونه گبه « دُروجانمهر»های گاه را، در خانهگذرد که گاوِ آزاِد چراجا میگرفتاری از آن

 بستند و گاو ایستاد و اشکِ او روان شد.
 

ب مان را خوهِ کهرچند که زِ -« دُروجانمهر»تیرهای آراسته به َپرِّ شاهینِ  -39بند 

ها آن از« چراگاهراخمهرِ ف»به نشان نرسد؛ اگر که  -ها را شتابان به پرواز درآورندبکشند و آن
تیز و های نوکها برای خشنودی او نکوشیده باشند. نیزهدر خشم بوده و آزرده باشد و آن

رسد؛ ننشان  به -ندها را با نیروی بازوان پرتاب کنهرچند که آن-« دُروجانمهر»دستة بلند
ی او ها برای خشنودو آزرده باشد و آن ها در خشم بودهاز آن« چراگاهمهرِ فراخ»اگر که 

ن ی بازواها را با نیروهرچند که آن -« مهردُروجان»های فَالخَنِ نکوشیده باشند. سنگ
 ده باشدآزر ه وها در خشم بوداز آن« چراگاهمهرِ فراخ»به نشان نرسد؛ اگر که  -پرتاب کنند

 ها برای خشنودی او نکوشیده باشند.و آن
 

به  - گیرندکه بر سر مردم نشانه می - «دُروجانمهر»ها و خنجرهای دشنه -40بند 

ها برای آن وها در خشم بوده و آزرده باشد از آن« چراگاهمهرِ فراخ»نشان نرسد؛ اگر که 

ردم که بر سر م - «دُروجانمهر»ة شدگُرزهای خوب پرتاب خشنودی او نکوشیده باشند.
زرده آها در خشم بوده و از آن« چراگاهمهرِ فراخ»به نشان نرسد؛ اگر که  - گیرندنشانه می
 ها برای خشنودی او نکوشیده باشند.باشد و آن
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اگر خشمگین و آزرده شود و به خشنودی او نکوشیده « چراگاهمهرِ فراخ» -41بند  

 ( 1ها را از پس به هراس افکنَد. )...آن« رَشْن»یش به هراس افکنَد. باشند، آنان را از پ
 

 مهرِ»ند: ای چنین گویگالیه[ اندوه و ]به را « چراگاهمهرِ فراخ»گاه آنان آن -42 بند 

شیر ا با شمما ر ، اینان اسبانِ تیزتکِ ما را ربودند، اینان بازوانِ نیرومندِ«چراگاهفراخ
 فروافکندند.

 

صدها، هاها را به خاک افکَند: پنجاهآن« چراگاهمهِر فراخ» گاه،آن پس -43بند  

خشمگین « چراگاهمهرِ فراخ»هزارهاصدهزارها؛ چرا که هزارها، دهصدهاهزارها، هزارهاده
 ستاییمبرای فَرّ و فروغش، با نماز و نیایِش بلند. می را،« چراگاهمهِر فراخ» ستاییماست. می

های ایرانی را خانمان خوش و سرشار از سازش و آرامش را، که سرزمین« گاهچرامهرِ فراخ»
بشود که او ما را یاری دهاد، بشود که او ما را گشایش بخشاد، بشود که او ما را  .بخشد

سازِ کارِ ما باد، بشود که او سوز باد، بشود که او چارهگیری کناد، بشود که او ما را دلدست
، بشود که او ما را بهروزی دهاد، بشود که او ما را دادرس باد؛ آن ما را پیروزی بخشاد

نیرومندِ همواره پیروزِ نافریفتنی، که در سراسرِ جهان، سزاوارِ ستایش و نیایش است. آن 
 (2«. )...چراگاهمهرِ فراخ»

 

 .دهم                         کَردة

آورِ آگاه است. آن زبان« مانثره»که از  را؛« چراگاهمهرِ فراخ» ستاییممی -44بند        

هزارچشمِ بُرزمنِد بلندباالیی که بر فرازِ بُرجی پهن، استوار ایستاده است. هزارگوشِ ده

 .هرگز به خواب فرو نخواهد رفت]همواره بیدار و هوشیار بوده و[ بانِ زورمندی که نگاه
ای گسترده و گردیده است: خانهبرپا  3اش به پهنای زمین در جهاِن استومَندکه خانهآن

 های بسیار.گاهای درخشان و دارای پناهآسوده از دشوارِی نیاز، خانه
 

ها، بر باالی برج« مهر»بانان ها؛ همچون دیدههشت تن از یارانِ او، بر فراز کوه -45بند 
ه برای اند کدوختهویژه به کسانی چشمآنان به«. ُدروجانندمهر»اند و و نگران بنشسته

                                                           
یشین، در پعبارات  قلید ازکه به ت« نَد و...هم در افکسروشِ پارسا، آنان را به»در ادامة این بند آمده است:  -1

 های بعدی به متنِ کهن، الحاق شده است.دوره
 .2بنگرید به پاورقی بند  -2

 «مادی»و  «جسمانی»، «داراستخوان» :«زند بهمن یشت»در ترجمة کتاب  "صادق هدایت"این واژه را  -3
 معنی کرده است.
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، «دُروجانمهر»شکنی کردند. آنان کسانی را در پناِه خویش گیرند که به بار پیماننخستین
 ، یورش بَرَند.«اَشَوَنان»و کشندگاِن « دُروَندان»

 

سَر پشتیبانی کند، از داری کند: از ُپشتِخود را آماده نگاه« چراگاهمهرِ فراخ» -46بند 
مهِر »چنین نافریفتنی، به هر سویی بنگرد. اینانیبروبرو یاری کند و همچون دیده

اندیشانه او است که نیککسی، آمادة پشتیبانی از آن«باِن دانای توانای نافریفتنیهزاردیدهده
برای فَّر و فروغش، با نماز و نیایِش بلند.  را،« چراگاهمهرِ فراخ» ستاییمرا یاری کند. می

های ایرانی را خانمان خوش و سرشار از سازش ا، که سرزمینر« چراگاهمهِر فراخ» ستاییممی
بشود که او ما را یاری دهاد، بشود که او ما را گشایش بخشاد، بشود که او  .و آرامش بخشد

سازِ کاِر ما باد، بشود سوز باد، بشود که او چارهگیری کناد، بشود که او ما را دلما را دست
که او ما را بهروزی دهاد، بشود که او ما را دادرس باد؛ آن  که او ما را پیروزی بخشاد، بشود

نیرومندِ همواره پیروزِ نافریفتنی، که در سراسرِ جهان، سزاوارِ ستایش و نیایش است. آن 
  (1«. )...چراگاهمهرِ فراخ»

 

 .       یازدهم                  کَردة
آوِر آن زبان آگاه است.« مانثره»از  که را؛« چراگاهمهرِ فراخ» ستاییممی -47بند       

بانِ .نگاهاده استایست هزارچشمِ بُرزمندِ بلندباالیی که بر فرازِ بُرجی پهن، استوارهزارگوشِ ده
 که آورینام .هرگز به خواب فرو نخواهد رفت]همواره بیدار و هوشیار بوده و[ زورمندی که 

 ریز،خون دشمنِ زیان به و اندستهبرخا جنگ به که کشوری دو میان شود، خشم در اگر
  .انگیزدبرمی سُماسبانِ فرّاخ

 

های به رزم خوار، به ستیزه با ردهبه زیاِن سپاِه دشمنِ خون« مهر»اگر  -48بند 
گاه د، آنُسم برانگیزجو، اسباِن فرّاخدرآویختة دشمن در میاِن جنگاورانِ دو سرزمینِ جنگ

ها را کَر های آنهای آنان را برآورَد، گوشت ببندد، چشمرا از پش« مهرُدروجان»های دست
نین ماند. چاری نگونه که کسی را یارای پایدگیرد، بدانکند و استوارِی پاهای آنان را بازپس

 بند.روی برتا« چراگاهمهرِ فراخ»ها و این جنگاوران، اگر از شود روزگارِ این سرزمین
 

 .                                   چهاردهم          کَردة

آوِر آگاه است. آن زبان« مانثره»که از   را؛« چراگاهمهرِ فراخ» ستاییممی -60بند       

بانِ هزارچشمِ بُرزمندِ بلندباالیی که بر فرازِ بُرجی پهن، استوار ایستاده است.نگاههزارگوشِ ده

                                                           
 .2بنگرید به پاورقی بند  -1
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ا برازنده است: ناِم نیک، بُرزمندی و که او رآن .زورمندی که هرگز به خواب فرو نخواهد رفت
بانِ دانای توانای نافریفتنی. هزار دیدهخواه، بخشد. آن دهکه بهروزیِ دلستایشِ نیک. آن

مهِر » ستاییمبرای فَرّ و فروغش، با نماز و نیایشِ بلند. می را،« چراگاهمهرِ فراخ» ستاییممی
 .نمان خوش و سرشار از سازش و آرامش بخشدهای ایرانی را خارا، که سرزمین« چراگاهفراخ

گیری بشود که او ما را یاری دهاد، بشود که او ما را گشایش بخشاد، بشود که او ما را دست
ساِز کاِر ما باد، بشود که او ما را پیروزی سوز باد، بشود که او چارهکناد، بشود که او ما را دل

د که او ما را دادرس باد؛ آن نیرومندِ همواره بخشاد، بشود که او ما را بهروزی دهاد، بشو
«. چراگاهمهرِ فراخ»پیروزِ نافریفتنی، که در سراسرِ جهان، سزاوارِ ستایش و نیایش است. آن 

...(1) 
 

 .                      پانزدهم            کَردة

آورِ ه است. آن زبانآگا« مانثره»که از    را؛« چراگاهمهرِ فراخ» ستاییممی -61بند        

هزارچشمِ بُرزمنِد بلندباالیی که بر فرازِ بُرجی پهن، استوار ایستاده است. هزارگوشِ ده
 .هرگز به خواب فرو نخواهد رفت]همواره بیدار و هوشیار بوده و[ بانِ زورمندی که نگاه

 ]به بخشندگی[ را هاآور که آبدلیِر زبان که همواره ایستاده است. آن نگهباِن بیدار، آنآن
مان را بیافزاید؛ که بانگِ دادخواهی را بشنود؛ که باران بباراند و گیاهان برویاند. که سرزمین

 (.2آوِر کاردان، آن نافریفتنیِ هوشمند، )...د. آن زبانداد گذارَ
 

را پاداشی  «وجمهرِ دُر»که هرگز را توانایی ندهد. آن« دُروجمهرِ»هرگز  کهآن -62بند  

 .ندهد
 

نیروی بازوان، توانِ پاها، بینایی  شوی، آشفته بر که هنگامتوانی بدانتو می -63بند  

« چراگاهمهرِ فراخ» ستاییممی .گیریرا بازپس« دُروجانمهر»های ها و شنوایی گوشچشم
را، که « چراگاهمهرِ فراخ» ستاییمبرای فَرّ و فروغش، با نماز و نیایشِ بلند. می را،

بشود که او ما را  .های ایرانی را خانمان خوش و سرشار از سازش و آرامش بخشدمینسرز

گیری کناد، بشود که او یاری دهاد، بشود که او ما را گشایش بخشاد، بشود که او ما را دست
سازِ کارِ ما باد، بشود که او ما را پیروزی بخشاد، بشود که سوز باد، بشود که او چارهما را دل

                                                           
 .2پاورقی بند  بنگرید به -1
ه ران میانضافات دورسد این عبارت، از اکه به نظر می« آن آفریدة کردگار»در ادامة این بند آمده است:  -2

 باشد.
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را بهروزی دهاد، بشود که او ما را دادرس باد؛ آن نیرومندِ همواره پیروزِ نافریفتنی، که  او ما
 (1«. )...چراگاهمهرِ فراخ»در سراسرِ جهان، سزاوارِ ستایش و نیایش است. آن 

 

 .       شانزدهم                           کَردة

آورِ . آن زبانآگاه است« مانثره»که از  را؛« چراگاهمهرِ فراخ» ستاییممی -64بند        
. اده استایست هزارچشمِ بُرزمنِد بلندباالیی که بر فرازِ بُرجی پهن، استوارهزارگوشِ ده

 .فتخواهد رهرگز به خواب فرو ن]همواره بیدار و هوشیار بوده و[ بانِ زورمندی که نگاه
فروغ  ورکش هفت ای گزید و برج و نمایان گردید جاهمه در نیک، دینِ  گسترش برای کهآن

 .افشانید
 

رینِ شناسان، دلیرتتریِن پیمانشناسترینِ چاالکان، پیمانکه چاالکآن -65بند  
که گَلّه و ترینان است. آنبخشترینِ گشایشبخشآوران و گشایشآورترینِ زباندلیران، زبان

بخشد، که زندگی مید، آنبخشکه پسران میبخشد، آنکه شهریاری میبخشد. آنرَمه می
 بخشد.می« اَشه»که دَهشِ بخشد، آنکه بهروزی میآن

 

فَرّة »، نیروی مردانه، نیروی «گردونهسَُبک 3پارِندِ »و  «نیک 2اَشیِ » کهآن -66بند  
کس ، نیروی فَروَهَرهای اَشَوَنان و آن«دامویشْ اوپَمَنه»، نیروی سپهرِ جاودانه، نیروی «کیانی

مهرِ » ستاییمآورده، یار و یاوِر او هستند. میاز مزداپرستانِ اَشََون را گِردِهم که گروهی
را، « چراگاهمهرِ فراخ» ستاییمبرای فَرّ و فروغش، با نماز و نیایِش بلند. می را،« چراگاهفراخ

بشود که او ما  .های ایرانی را خانمان خوش و سرشار از سازش و آرامش بخشدکه سرزمین
گیری کناد، بشود که ری دهاد، بشود که او ما را گشایش بخشاد، بشود که او ما را دسترا یا

سازِ کارِ ما باد، بشود که او ما را پیروزی بخشاد، بشود سوز باد، بشود که او چارهاو ما را دل
نی، که او ما را بهروزی دهاد، بشود که او ما را دادرس باد؛ آن نیرومندِ همواره پیروِز نافریفت

 (1«. )...چراگاهمهرِ فراخ»که در سراسرِ جهان، سزاوارِ ستایش و نیایش است. آن 
 

 .       هفدهم                       کَردة

آوِر آگاه است. آن زبان« مانثره»که از  را؛« چراگاهمهرِ فراخ» ستاییممی -67بند       
رازِ بُرجی پهن، استوار ایستاده است. هزارچشمِ بُرزمنِد بلندباالیی که بر فهزارگوشِ ده

                                                           
 .2بنگرید به پاورقی بند  -1
 ؛ ایزدبانوی توانگری و پاداش. «آرتا»پهلوی:  -2
  آید.یم« اَشی»ایزدبانوی نگهبانِ گنج و دارایی. نام او اغلب در کنار  -3
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 با کهآن .رفتنخواهدخواب فروهرگز به]همواره بیدار و هوشیار بوده و[  بانِ زورمندی کهنگاه
که از نیروی آن شتابد.می «خْوَنیرَث» سوی به «اَرِزَهی» از مینُوی، چرخةبزرگ گردونة

 ، برخوردار است.«دادهپیروزیِ اهورا»و « فَرّه مزداآفریده»و  1«زُروان»
 

، در «مهر»(. اسباِن 2گرداند. )...اش را بلندپایگاه میگردونه ،«اَشِی نیک» -68بند 
کند. همواره گذرگاِه او را آماده می« دامویْش اوپََمنه»نای هوا، پَرّان به گردش درآیند. فراخ

 فتند.به هراس ا« دُروندانِ وَرِنَ »در برابرِ او، همة دیوانِ پنهان و 
 

 هماوردش، با کهآن کنیم؛ برآشفته سرورِ آن ستیزِ  دچارِ  را خود ما که نشود -69بند 
آگاهِ نافریفتنی. چیزهزار دیدباِن توانای ازهمهآن ده بست؛ خواهد بکار سیز هزارگونه

ِر مه» ستاییمبرای فَرّ و فروغش، با نماز و نیایشِ بلند. می را،« چراگاهمهرِ فراخ» ستاییممی
 .های ایرانی را خانمان خوش و سرشار از سازش و آرامش بخشدرا، که سرزمین« چراگاهفراخ

گیری بشود که او ما را یاری دهاد، بشود که او ما را گشایش بخشاد، بشود که او ما را دست
یروزی ساِز کاِر ما باد، بشود که او ما را پسوز باد، بشود که او چارهکناد، بشود که او ما را دل

بخشاد، بشود که او ما را بهروزی دهاد، بشود که او ما را دادرس باد؛ آن نیرومندِ همواره 
«. چراگاهمهرِ فراخ»پیروزِ نافریفتنی، که در سراسرِ جهان، سزاوارِ ستایش و نیایش است. آن 

...(3)  
 

                                                           
با نام  ای از زرتشتیاناز فرقه« ملل و نحل»در  "شهرستانی"«. زمان»ترین ایزدان آریایی. خدای از کهن -1
جلیل "هستند. « زروان»، هر دو فرزندان «اهریمن»و « اهورامزدا»برد که مععتقد بودند نام می« زروانیه»

که  یایی بودیانِ آرترین باورهای اد، از کهن«زروان»کند که باور به تاکید می "بهار"به نقل از  "خواهدوست
ای از فرقه ر قامتنیز وجود داشته اما در دوران ساسانی، با دین زرتشتی پیوند خورده و د "زرتشت"پیش از 

ریایی و به عنوان ایزدی آ« زروان»نیز از  -مورخ ارمنی - "موسی خورنی"دین زرتشتی درآمده است. 
 ،«ناهیتاآرِدویسوَر اَ»، «مهر»همچون « زروان»نیست که  ست. به باور نگارنده، تردیدیغیرزرتشتی نام برده ا

ان ه در جریاست ک سالِ ایرانی یکی از خدایان مستقل بودهو دیگر ایزدان آریایی، در باورهای کهن« بهرام»
ها پس لری سات. باچندم قلمداد گشته اس، مقام و جایگاه وی تنزل یافته و ایزدی درجه"زرتشت"اصالحات 
ن چو -ریایی آ یافتةایزدانِ تنزلگونه که دیگردار بودنِ عقاید قدیمی، همان؛ به دلیل ریشه"زرتشت"از مرگ 

ده و اندک رشد کرنیز اندک« زروان»رشد یافته و به جایگاه قدیمِ خود نزدیک شدند،  -«آناهیتا»و « مهر»
نام تذهبی تحباال برده و م« پدرِ اهورامزدا»تا جایگاه  زودی به چنان نیرویی دست یافت که وی رابه
 ، منشعب ساختند.«دین زرتشتی»را از « زروانیه»

یِ دِ مینُووغِ سپیکند تا آن فردینِ مزدا راهِ او را آماده می»در اینجا عبارتی آمده با این مضمون:  -2
ان  زرتشتیهای بعدیِکه از افزوده« پیمایدسایه، بتواند آن راه را به خوبی بدرخشان، آن پاکِ هوشیارِ بی

 است.

 .2بنگرید به پاورقی بند  -3
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 .       هجدهم                       کَردة

آورِ آگاه است. آن زبان« مانثره»که از  را؛« چراگاههرِ فراخم» ستاییممی -70بند        
هزارچشمِ بُرزمنِد بلندباالیی که بر فرازِ بُرجی پهن، استوار ایستاده است. هزارگوشِ ده

 .هرگز به خواب فرو نخواهد رفت]همواره بیدار و هوشیار بوده و[ بانِ زورمندی که نگاه
چون گرازِ نرینة تیزچنگال و تیزدندان و تکاوری پیشاپیش ، هم1«آفریدهبهرامِ اهوره»که آن

توان نزدیک او روان شود. ]گرازی[ که به یک زخم بکشد، ]گرازی[ خشمگین که به او نمی
پای و آهنین چنگان و خال، گرازی نیرومند و آهنینای خالگردید، ]گرازی[ دلیر با چهره

 آهنین پِی و آهنین ُدم و آهنین پوزه
 

انه، که در تاخت بر دشمن پیشی گیرد و سرشار از خشم، با دلیرِی مرد -71بند  
ا وز او رون هنچدشمن را در جنگ به خاک افکنده و هنوز باور ندارد که او را کشته باشد؛ و 

یروی نپندارد، زخمی دیگر بر او فرود آورده و مغزِ سرِ او را که سرچشمة زنده می
 پُشِت او را در هم بشکند.  است، ]متالشی کند[ و تیرةزندگی

 

ها و گیسوها و مغز و خونِ تکّه کند و استخواندرنگ همه را تکّهبی -72بند  
برای فَّر و  را،« چراگاهمهرِ فراخ» ستاییممی را درهَم و بَرهَم بر زمین فروریزد.« دُروجمهر»

های ایرانی را که سرزمینرا، « چراگاهمهرِ فراخ» ستاییمفروغش، با نماز و نیایشِ بلند. می
بشود که او ما را یاری دهاد، بشود که او  .خانمان خوش و سرشار از سازش و آرامش بخشد

سوز باد، بشود گیری کناد، بشود که او ما را دلما را گشایش بخشاد، بشود که او ما را دست
او ما را بهروزی دهاد،  سازِ کارِ ما باد، بشود که او ما را پیروزی بخشاد، بشود کهکه او چاره

بشود که او ما را دادرس باد؛ آن نیرومندِ همواره پیروزِ نافریفتنی، که در سراسرِ جهان، 
 (2«. )...چراگاهمهرِ فراخ»سزاوارِ ستایش و نیایش است. آن 

 

 .                            نوزدهم      کَردة
 تو کشورِ از که خواهیمنمی ما باشیم. تو کشورِ پشتیبانِ که خواستاریم ما -75بند        

ا آن تن مباد جز ای خواهیم که از خانمان، روستا، شهر و کشور جدا شویم.ما نمی شویم. جدا
 د.اری کنادشمنان، نگهد]دُرواندان و[ ، ما را در برابر گزند «مهرِ نیرومندْبازوان»

 

                                                           
ترین یمیترین و قدز کهنو یکی ا ؛ ایزدِ رزم و جنگاوری و پیروزی«وَرَهران»؛ پهلوی: «وِرِثرَغنَ»اوستایی:  -1

 1بند  ه پاورقیبنگرید بد، در این بن« آفریدهاهوره». در مورد عبارت ایزدان و خدایان هندوایرانی )آریایی( بود
 «.بهرام یشت»از 

 . 2بنگرید به پاورقی بند  -2
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نابود توانی کرد. تویی که  -را دشمنیِ مردِ بداندیش -که این دشمن را  تویی -76بند  
های زیبا هستی. تویی که از کُشندة پارسا را نابود کنی. تویی که دارندة اسبان و گردونه

 برای دادخواهی، یاوِر توانای ما هستی.
 

وبِ راوان و خخوانم. بشود که او به میانجیِ نیازِ فرا به یاری می« مهر» من -77بند  
ند، به ه از گزای آسودرا به یاری آید تا در پرتوِ یاری او در خانه زَور که پیشکش او کنیم ما

 سر بریم.
را به نیکی « چراگاهمهرِ فراخ»اگر که –ها را تویی که مردمان سرزمین -78بند  

نابود  -های دشمن باشنداگر از سرزمین-کنی. تویی که مردمان را نگهداری می -بنوازند
جا به یاری ما آید؛ خوانم. بشود که او در اینجا به یاری همیخواهی کرد. من تو را در این

، آن سزاوارِ ستایش، آن برازندة نیایش و آن سرورِ «جا پیروزمندمهرِ نیرومندِ در همه»آن 
برای فَرّ و فروغش، با نماز و نیایِش بلند.  را،« چراگاهمهرِ فراخ» ستاییمشکوهمنِد کشور. می

های ایرانی را خانمان خوش و سرشار از سازش را، که سرزمین« راگاهچمهِر فراخ» ستاییممی
بشود که او ما را یاری دهاد، بشود که او ما را گشایش بخشاد، بشود که او  .و آرامش بخشد

سازِ کاِر ما باد، بشود سوز باد، بشود که او چارهگیری کناد، بشود که او ما را دلما را دست
اد، بشود که او ما را بهروزی دهاد، بشود که او ما را دادرس باد؛ آن که او ما را پیروزی بخش

نیرومندِ همواره پیروزِ نافریفتنی، که در سراسرِ جهان، سزاوارِ ستایش و نیایش است. آن 
 (1«. )...چراگاهمهرِ فراخ»

 

 .                                          بیستم    کَردة
آوِر آگاه است. آن زبان« مانثره»که از  را؛« چراگاهمهرِ فراخ» یمستایمی -79بند        

بانِ پهن، استوار ایستاده است. نگاههزارچشمِ بُرزمندِ بلندباالیی که بر فرازِ بُرجیدههزارگوشِ
 کهآن .هرگز به خواب فرو نخواهد رفت]همواره بیدار و هوشیار بوده و[ زورمندی که 

 خانه بِدو واگذاشت. -همنشین دیرپای او را-« رَشْن»که رداخت. آنخانه بِدو پ ،2«رَشْن»
 

کند. تویی کس که از دروغ پرهیز میتویی نگهباِن خانمان. تویی نگهداِر آن -80بند  

 من تو، همچون سروری پرتوِ دراند. که دروغ را نکوهیدهپاسدارِ دودمان و پشتیبانِ آنان

                                                           
 . 2بنگرید به پاورقی بند  -1

پس از  «رَشن»تیان، دادورزی. در باورهای جدیدتر زرتش ترازوی دارنده و دادگری ایزد؛ «رَشنو»اوستایی:  -2
ی را پسر ود. در باورهای جدیدتر، گرد)قیامت( محسوب می« روز پسین»، سومین داورِ «سروش»و « مهر»
 اند.نیز آورده« سپندارمذ»و « اهورامزدا»
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 دستهدسته او، داوریِ پیشگاه در. آورم دستبه را آفریدهآهوره پیروزیِ و همنشینی بهترین
برای فَرّ و فروغش، با نماز  را،« چراگاهمهرِ فراخ» ستاییممی درافتند. خاک به «دروجانمهر»

های ایرانی را خانمان خوش و را، که سرزمین« چراگاهمهرِ فراخ» ستاییمو نیایشِ بلند. می
بشود که او ما را یاری دهاد، بشود که او ما را گشایش  .سرشار از سازش و آرامش بخشد

ساِز سوز باد، بشود که او چارهگیری کناد، بشود که او ما را دلبخشاد، بشود که او ما را دست
کاِر ما باد، بشود که او ما را پیروزی بخشاد، بشود که او ما را بهروزی دهاد، بشود که او ما را 

واره پیروزِ نافریفتنی، که در سراسرِ جهان، سزاواِر ستایش و دادرس باد؛ آن نیرومنِد هم
 (1«. )...چراگاهمهرِ فراخ»نیایش است. آن 

 

 .                                                چهارم     وبیست کَردة

وِر آآگاه است. آن زبان« مانثره»که از  را؛« چراگاهمهرِ فراخ» ستاییممی -95بند        

هزارچشمِ بُرزمنِد بلندباالیی که بر فرازِ بُرجی پهن، استوار ایستاده است. هزارگوشِ ده
 .هرگز به خواب فرو نخواهد رفت]همواره بیدار و هوشیار بوده و[ بانِ زورمندی که نگاه
نای زمین پای نهد. هر دو پایانة این زمیِن پهناوِر که پس از فرورفتنِ خورشید، به فراخآن
 2نگرد.چه را در زمین و آسمان است میپیکِر دورکرانه را دست زده و آنویگ

 

نان را آصدتیغه به دست گیرد تا به سوی دشمنان تاخته و گُرزی صدگره و  -96بند  

 افزار است.که استوارترین رزم -از زَر -نابود کند. گُرزی از فلزِ زرد 
 

بازِ دیوِ خشمِ نیرنگ» افتد.او به هراس می، در برابر «مَرگتناهریمِن همه» -97بند  

در برابر او به هراس « درازدست 3بوشاسپِ »افتد. در برابر او به هراس می« ارزانمرگْ
  افتند.در برابر او به هراس می« ُدروَندانِ وَرِنَ»افتد. همة دیوانِ پنهان و می

 

                                                           
 .  2بنگرید به پاورقی بند  -1
ترین کند که در کهناثبات می 13که همچون بند این بند دارای دو نکتة بسیار مهم است. نخست آن -2

دة نشان دهن« پیکریزمینِ پهناورِ گو» که عبارتِاز خورشید جدا بوده است. دیگر آن« مهر»باورهای آریایی، 
 اند.آگاه بوده« گرد بودنِ زمین»پیش، به سالاست که ایرانیان از هزاران آن

گیری مداد جلومی در بااعتقاد نیاکان، از بیدار شدنِ آدباور و دیوِ خوابِ نابهنگامِ بامدادی است که به  -3
بلی از پروری و تنسحرخیزی، تندر ایران باستان، عدمِ کند. کرده و او را به خوابیدنِ بیشتر ترغیب می

المثلی چون: بتوانست بدان مبتال باشد. امروزه ضرترین و بدترین کردارهایی بود که یک فرد مینکوهیده
« کنندوقت تقسیم میاولِ رزق و روزیِ هر فرد را صبحِ»ای چون و خرافه« تا کامروا باشی سحرخیز باش»

ه وز رسانده امربگونة غریبی خود را تا باستان است که بهمان اهمیتِ به سحرخیزی در ایرانهایی از هجلوه
 است.
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دچار کنیم. ای « چراگاهخمهرِ خشمگیِن فرا»مبادا که خود را به ستیز با  -98بند  
گینانه بر ما زخم فروآوری؛ تو که از نیرومندتریْن ایزدان، مبادا که خشم«! چراگاهمهرِ فراخ»

ترینْ ایزدان، تندترینْ ایزدان و پیروزمندترینْ ایزدانِ پدیدار بر این دلیرترینْ ایزدان، چاالک
برای فَرّ و فروغش، با  را،« چراگاهراخمهرِ ف» ستاییممی«! چراگاهمهرِ فراخ»زمین هستی. ای 

های ایرانی را خانمان را، که سرزمین« چراگاهمهرِ فراخ» ستاییمنماز و نیایشِ بلند. می
بشود که او ما را یاری دهاد، بشود که او ما را  .خوش و سرشار از سازش و آرامش بخشد

سوز باد، بشود که او ما را دل گیری کناد، بشود که اوگشایش بخشاد، بشود که او ما را دست
ساِز کارِ ما باد، بشود که او ما را پیروزی بخشاد، بشود که او ما را بهروزی دهاد، بشود چاره

که او ما را دادرس باد؛ آن نیرومندِ همواره پیروزِ نافریفتنی، که در سراسرِ جهان، سزاوارِ 
 (1«. )...چراگاهمهرِ فراخ»ستایش و نیایش است. آن 

 

 .       هفتم                      وبیست کَردة

آوِر آگاه است. آن زبان« مانثره»که از  را؛« چراگاهمهرِ فراخ» ستاییممی -104بند        
هزارچشمِ بُرزمنِد بلندباالیی که بر فرازِ بُرجی پهن، استوار ایستاده است. هزارگوشِ ده

 .هرگز به خواب فرو نخواهد رفتهوشیار بوده و[ ]همواره بیدار و بانِ زورمندی که نگاه
اگرچه در خاورِ هندوستان یا در باختر یا در  -را « دُروجمهر»که بازواِن بسیاربلندش، آن

 گرفتار کند و نابود سازد. -یا در دِل زمین باشد 2«اَرَنگ»کرانة رود 
 

« اَشه»هِ پای از راای را که با بازوانِ خویش، آن فرومایه« مهر»همچنین  -105بند  
هرْ گوید: مای را که با خود میدرونِ فرومایهبیرون نهاده است، گرفتار کند؛ آن تیره

 ست راانابیناست. کردار زشتی که از من سرزده و دروغی را که از دهانم جاری گشته 
 بیند.نمی

 

تواند باندیشم: در همة جهان کسی نیست که من در نهاِد خویش، چنین می -106بند  
ند ه بتوااندیشی کند. در همة جهان کسی نیست ک، بد«مهرِ میُنوی»اندیشیِ چندِ نیکهم
ند ه بتوا، بدگفتاری کند. در همة جهان کسی نیست ک«مهرِ میُنوی» گفتاریِچندِ نیکهم
 ، بدکرداری کند.«مهرِ مینُوی» کرداریِچندِ نیکهم

 

                                                           
 .  2بنگرید به پاورقی بند  -1
ا با آن یز بارهن« اوستا»های دیگرِ نام یکی از رودهای ورجاوند و مقدس در اساطیر آریایی که در بخش -2

خص ود مشرپیوندد. محل دقیق این ر کنار آن به وقوع میکنیم و رویدادهای مهمِ بسیاری دبرخورد می
 دانند. )سیحون( یکی می« سیردریا»نیست. برخی آن را با 
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از خِرَدی نهادینه  ،«مهرِ مینُوی»ِد چندر همة جهان کسی نیست که هم -107بند 

مهرِ مینُوِی »چندِ مند باشد. در همة جهان کسی نیست که همخویش بهره شده در سرشتِ
هرکه را که « مهر»، از نیروی شنوایی برخوردار باشد. «کاردانیتیزگوشِ آراسته به هزارگونه

شود و نگاِه دست، روان مییرهگذارد. آن چگام پیش می« مهرِ توانا»بیند. دروغ بگوید، می
 کند[:افکنَد ]و زمزمه میزیبای روشنِ چشمانِ تیزبینِ خویش را به هر کرانه می

 

ا گوید؟ کدامین کس مرکه دروغ میستاید؟ کیست آنکدامین کس مرا می -108بند 

ستاید؟ پندارد که مرا به نیکی میکه با ستایشِ بد، میستاید؟ کیست آنبه نیکی می
دامین کس را شکوه و بزرگواری و تندرستی بخشم؟ کدامین کس را توانگریِ ک

 بخش، ارزانی دهم؟ کدامین کس را فرزندانی برازنده بپرورم؟آسایش
 

 با نیرومندی باشد، شهریاریِبرده گمان خود که آنبی  را کس کدامین -109بند 

 [سرکشان] همه که توانا رمانرواییِف دارم؟ شهریاریِ ارزانی بسیار ارتشتاران و زیبا افزارهای
 و دهد 1پاداَفرِه فرمان را گناهکار که ناپذیریشکست پیروزمندِ دلیرِ شهریارِ .بکوبد سَر را

 .بدهد را پادَافرِه آن او خشمگینانه فرمانِ که دم همان گردد؛ روا درنگبی او فرمان
 .سازد خشنود و بخشد آرامش را «مهر» ناخشنودِ و آزرده نهادِ چنین،این

 

 نواییِبی به را کس کنم؟ کدامین مرگ و ناخوشی دچار را کس کدامین -110بند 

 سازم؟ نابود زخم، یک به را کسیچه برازندة کنم؟ فرزندانِ گرفتار آورشکنجه
 

 با نیرومندی باشد، شهریاریِبرده گمان خود که آنبی  را کس کدامین -111بند 
 [سرکشان] همه دارم؟ شهریاریِ فرمانروایی توانا که ارزانی بسیار نارتشتارا و زیبا افزارهای

 و دهد پادَافرِه فرمان را گناهکار که ناپذیریشکست پیروزمندِ دلیرِ  شهریارِ .بکوبد سَر را
 .بدهد را پادَافرِه آن او خشمگینانه فرمانِ که دم همان گردد؛ روا درنگبی او فرمان

مهِر » ستاییمرا اندوهگین و ناخشنود کند. می« مهر»وِد چنین نهاِد شاد و خشناین
را، « چراگاهمهرِ فراخ» ستاییمبرای فَرّ و فروغش، با نماز و نیایِش بلند. می را،« چراگاهفراخ

بشود که او ما  .های ایرانی را خانمان خوش و سرشار از سازش و آرامش بخشدکه سرزمین
گیری کناد، بشود که شایش بخشاد، بشود که او ما را دسترا یاری دهاد، بشود که او ما را گ

سازِ کارِ ما باد، بشود که او ما را پیروزی بخشاد، بشود سوز باد، بشود که او چارهاو ما را دل

                                                           
 . متضادِ پاداشکیفر، سزای گناهان -1
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که او ما را بهروزی دهاد، بشود که او ما را دادرس باد؛ آن نیرومندِ همواره پیروِز نافریفتنی، 
 (1«. )...چراگاهمهرِ فراخ»ارِ ستایش و نیایش است. آن که در سراسرِ جهان، سزاو

 

 .                                   هشتم     وبیست کَردة
آورِ آگاه است. آن زبان« مانثره»که از  را؛« چراگاهمهرِ فراخ»ستاییم می -112بند        

رجی پهن، استوار ایستاده است. هزارچشمِ بُرزمنِد بلندباالیی که بر فرازِ بُهزارگوشِ ده
 .هرگز به خواب فرو نخواهد رفت]همواره بیدار و هوشیار بوده و[ بانِ زورمندی که نگاه
راند. که سپِر سیمین در دست، و زره زرّین بر تن کرده و با تازیانه، گردونه را به پیش میآن

از برای دیدار با « مهر»یی که هاآن سرورِ نیرومندِ دلیر، آن یَِل کارآزموده. روشن است راه
گذرد که ای میهای پهناور و دورکرانهپیماید و از دشتمی «های مهرستایانسرزمین»

  2ها در گردش هستند.مردمان و چهارپایان آزادانه در آن
 

گاه که به یارِی ما بشتابند؛ بدان 3«اهوره»و « مهر»بشود که هر دو بزرگ  -113بند  
ها ها در هوا بپیچد و تیرهای تیزرو، از زِهِ کماند و بانگِ بلندِ تازیانهاسبان خروش برکشن
دلیِ زَور نیاز کردند کشته شوند ها که به همدلی و ناخوشگاه، پسراِن آنپرتاب شود. پس آن

 و موی کَنده، به خاک درغلتند. 
 

 .        سی و یکم                                                      کَردة
آوِر آگاه است. آن زبان« مانثره»که از  را؛« چراگاهمهرِ فراخ» ستاییممی -123بند        

هزارچشمِ بُرزمنِد بلندباالیی که بر فرازِ بُرجی پهن، استوار ایستاده است. هزارگوشِ ده
 .رفت هرگز به خواب فرو نخواهد]همواره بیدار و هوشیار بوده و[ بانِ زورمندی که نگاه
 بستود. « گَرْزْمان»او را در  4«مزدااهوره»که آن

 

 از« چراگاهفراخ مهرِ»آن بازوان خود را به نگاهبانیِ ]اَشَوَنان[ گشوده است،  -124بند  
ین ه و زرّبرازند ای است سراسر زیبا وکه گردانندة گردونهآنروان شود. « گَرْزْماِن درخشان»

 . و آراسته به زیورهای گوناگون
                                                           

 .  2بنگرید به پاورقی بند  -1

 است.« مهرپرستان»ترین باورهای از کهنبندهای فوق،  -2

  ست.از الحاقاتِ جدیدتر ا« اهوره»واژة  -3

ا حال بیناشد. با اهای زرتشتیان بتواند از افزوده، می«اهورامزدا»بخشی از این بند، به دلیلِ داشتنِ نامِ  -4
ا پیش رهای این یشت است، این شائبه ترین بخشترین و کهننخوردهاز دست 31علم به این که کَردة 

ام رگیرندة نباشد که درب "زرتشت"دورانِ پیش از  مانده ازآورد که این مورد، یکی از معدود مواردِ باقیمی
 است. قضاوت در مورد این بند بسیار دشوار است.« اهورامزدا»
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کشند انه میاین گردونه را چهار ]اسبِ[ تکاورِ مینویِ سپیِد درخشانِ جاود -125بند 

نان از های پسین آهای پیشیِن آنان از زر و سُمشان از آبشخورِ مینوی است. ُسمکه خوراک
دار و بند و یوغی پیوسته به چنگکی شکافسیم پوشیده است و همه را لگام و مال

 بها به یکدیگر بسته است تا در کنار هم بایستد.ی گرانساخت از فلزخوش
 

 درآید. گرازِ به ،همچون گرازی تیزدندان ]و[ سواره؛ دلیر ،«اوپََمنَه داموش» -127بند 

ردید. توان نزدیک گخشمگینی که به او نمی نرینة تیزچنگالی که به یک زخم، بکشد. گرازِ

آذر » ومهر( )ر و چاالک و تیزتک که از پیِ او خال، گرازی دلیای خالدلیر با چهره گرازِ
 تازد.می« فَرّه توانای کیانی»و « فروزان

 

ساخت است که بسیاری از هزار کماِن خوش« چراگاهمهِر فراخ»گردونة  در -128بند 

 اند. آراسته 1«گَوَسْنَ»ها به زهِ آن
 

ک با نشاندة زرّین ناوَرکسهزار تیِر به پَِر ک« چراگاهمهرِ فراخ»گردونة  در -129بند 

ن ت. ایهای آنان، آهنین اسساخت است که بسیاری از چوبهسوفارهایی از استخوانِ خوش
 ن پروازدیوا تیرها به شتابِ نیروی خیال پرتاب شوند و به شتاِب نیروی خیال به سوی سرِ 

 کنند.
 

ت است که به ساخهزار نیزة تیزتیغة خوش« چراگاهمهرِ فراخ»گردونة  در -130بند 

 نند.واز کشتاِب نیروی خیال پرتاب شوند و به شتابِ نیروی خیال به سوی سرِ دیوان پر
 

ساخت است که به هزار خنجِر دوسِر خوش« چراگاهمهِر فراخ»گردونة  در -131بند 

 نند. درواز کشتاِب نیروی خیال پرتاب شوند و به شتابِ نیروی خیال به سوی سرِ دیوان پر
ال یروی خیساخت است که به شتابِ نهزار گُرزِ پرتابِی خوش« چراگاهمهِر فراخ»گردونة 

 .پرتاب شوند و به شتابِ نیروی خیال به سوی سرِ دیوان پرواز کنند
 

ایِ صدگره پرتابِ صدتیغهگُرزِ زیبای سَُبک« چراگاهمهرِ فراخ»گردونة  در -132بند 

از -و آنان را از پای درآوَرَد. گُرزی از فلِز زرد  است که آنان را به سوی دشمنان نشانه رََود

                                                           
افزارهای ز جنگشماری ا 132ساختند. از این بند تا بند نام جانوری است که از رودة آن زهِ کمان می -1

های ریها در طی حفاهای بسیاری از آنباستان معرفی شده است که نمونهکهنِ رایج در میان آریاییانِ
 به دست آمده است. در دوران معاصر، شناسانباستان
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نیروی خیال پرتاب شود افزاری است که به شتابِ ترین رزمکه استوارترین و پیروزبخش -زر
 .و به شتابِ نیروی خیال به سوی سرِ دیوان پرواز کند

 

، «وجانردُرمه»پس از کشتِن دیوان و پس از برانداختنِ « چراگاهمهِر فراخ» -133بند 
« رشتیوُاوروجَ»، «وبَرشتیُواور»، «ویدََذفشو»، «فْرَدََذفشو»، «سَوَهی»، «اَرزَهی»سواره از فراز 

 بگذرد.« خونیرَثِ »و این کشورِ درخشاِن 
 

 دیوِ خشمِ »راستی که به، به هراس افتد. «مَرگتناهریمنِ همه»راستی که به -134بند 
افتد. اس به هر« بوشاسپِ درازدست»راستی که د. بهافتبه هراس « ارزانبازِ مرگْنیرنگ

  افتند.به هراس می« دُروَنداِن وَرِنَ»راستی که همة دیوانِ پنهان و به
 

 .        سی و دوم                                                      کَردة

آوِر . آن زبانآگاه است« رهمانث»که از  را؛« چراگاهمهرِ فراخ» ستاییممی -136بند        
بانِ .نگاهاده استایست هزارچشمِ بُرزمندِ بلندباالیی که بر فرازِ بُرجی پهن، استوارهزارگوشِ ده
که اسباِن آن .هرگز به خواب فرو نخواهد رفت]همواره بیدار و هوشیار بوده و[ زورمندی که 

های های زرّین و پُر از سنگاش با چرخکه گردونهکِشند. آناش را میسفید، گردونه
  را به سوی وی آورند.« َزورهای نیاز شده»درخشاِن فَالخَن روان شود و 

 

 .       سی و سوم                                                       کَردة

 آورِ آگاه است. آن زبان« مانثره»که از  را؛« چراگاهمهرِ فراخ» ستاییممی -140بند       
هزارچشمِ بُرزمنِد بلندباالیی که بر فرازِ بُرجی پهن، استوار ایستاده است. هزارگوشِ ده

( 1)... .هرگز به خواب فرو نخواهد رفت]همواره بیدار و هوشیار بوده و[ بانِ زورمندی که نگاه
 مهربان را. آنستایم. آن نیک را. آن نخستین دالورِ مینوی را. آن بسیاررا می« مهر»من 

 هماننِد بلندپایگاه را. آن نیرومندِ دلیر را. آن یَِل کارآزموده را.بی
 

 تیرگی، در کهآن است. گرفته بر ساختخوش افزاریرزم که پیروزمندی آن -141بند 
که دلیرترین دلیران است. آن که زورمندترین زورمندان است. آن نگاهبانی نافریفتنی است.

از آِن اوست. آن هزارگوشِ « فَرّة ایزدی». آن پیروزمندی که که داناترینِ بخشندگان استآن

                                                           
خانوادگی نام «سپیتمان»آمده است که از الحاقات دورة ساسانی است. « سپیتمانای »در اینجا عبارت  -1
 زرتشت: »استچنین « بندهشن»بنابر کتاب   "زرتشت"و برگرفته از نام جدِ بزرگ اوست. نسب  "زرتشت"

 یتار پسرسر هرپاسپ پسر چاشْنوش پسر پیترَسپ پسر اَرغیداَرشن پسر پوروشَسپ پسر پیترَسپ پسر هَئِچَت
 «اسپیتمان از نسل منوچهر پیشدادی.
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 را،« چراگاهمهرِ فراخ» ستاییمبان. آن نیرومندِ دانای نافریفتنی. میهزار دیدهزارچشمِ دهده
های را، که سرزمین« چراگاهمهرِ فراخ» ستاییمبرای فَرّ و فروغش، با نماز و نیایشِ بلند. می

بشود که او ما را یاری دهاد،  .ش و سرشار از سازش و آرامش بخشدایرانی را خانمان خو
گیری کناد، بشود که او ما را بشود که او ما را گشایش بخشاد، بشود که او ما را دست

سازِ کارِ ما باد، بشود که او ما را پیروزی بخشاد، بشود که او ما سوز باد، بشود که او چارهدل
ما را دادرس باد؛ آن نیرومندِ همواره پیروزِ نافریفتنی، که در  را بهروزی دهاد، بشود که او

 (1«. )...چراگاهمهرِ فراخ»سراسرِ جهان، سزاوارِ ستایش و نیایش است. آن 
 

آورِ زبان آگاه است. آن« مانثره»که از  را؛« چراگاهمهرِ فراخ» ستاییممی -144بند 
. اده استایست بر فرازِ بُرجی پهن، استوار هزارچشمِ بُرزمنِد بلندباالیی کههزارگوشِ ده

رد کشور را که در گردادگ« مهر» .بانِ زورمندی که هرگز به خواب فرو نخواهد رفتنگاه
ر کشور را که د« مهر»ستاییم. را که در میانِ کشور است، می« مهر»ستاییم. است، می
شور کر پاییِن را که د« مهر»ستاییم. را که بر فرازِ کشور است، می« مهر»ستاییم. است، می
 پسِ کشور را که در« مهر»ستاییم. را که در پیشِ کشور است، می« مهر»ستاییم. است، می
 ستاییم.است، می

                                                           
 .  2بنگرید به پاورقی بند  -1
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 آبان یشت

 این یشتِ است.« اوستا» هاییشت ترینکهن از پنجمین یشت و یکی ،«یشت آبان»
 ها سرودهایزدبانوی آب ،1«اَناهیَته اَِردْویسورَ»به ستایشِ  مشخصا، فرددلکش و منحصربه

 . است شده

هاست و در ترین ایزدبانوهای آریایی است. وی ایزدِ آبیکی از مهم «اَناهیتَه اَرِدْویسورَ»
را در دوران ساسانی تشکیل « آیینِ مزدیسنا»، سه ضلعِ مقدّسِ «اهورامزدا»و « مهر»کنار 

های ساسانیان، منحصرا ی بود که برخی از آتشکدهادادند. اهمیت این ایزدبانو به اندازهمی
مشهور « آتشکده آناهیتا»یا « معبد ناهید»برپاگردیده و به « ایزدبانو آناهیتا»برای ستایش 

های کنندة سرزندگیِ چشمهایزدان ایرانی بود. نام وی تداعیترین از محبوب «اَناهیتَه». 2بود
 باروری و آبادانی و پاکدامنیِ بانوان ایرانی بود.سرشار، باراِن شستشودهندة آسمان، عشق و 

 در همیتا با منابعِ  از و «اوستا» هایترین یشتدلکش و زیباترین از یکی« یشت آبان»
رود. در این می شمار به باستان ایران در پادشاهان و سرداران و پهلوانان هاینام بررسیِ

 جغرافیایی هایاشاره را مشاهده نمود.ترین اساطیر ایرانی ان بسیاری از کهنوتیشت می
 جنوبی هایسرزمین آن، سُرایشِ  محل که دهدمی نشان «یشت آبان» در موجود
 بوده( مودریاآ) «آمو» رود پیرامون نواحی ویژهبه و امروزیافغانستانِ شمال و میانهآسیای

 . است

 بردن ازو نام های ایرانیترین اساطیر و افسانهاین یشت به دلیل یادآورِی کهن
ست و وجه اترین شهریاران، بزرگان، پهلوانان و سرشناسانِ آریایی، بسیار مورد تقدیمی

ا ب - شده هستندهایی فراموشکه بعضا نام -های خاص ترجمة آن نیز به دلیل داشتِن نام
 .دشواری انجام گردید

های فزودهاز ا دهابن این از بسیاری اما. است بند 133 و کرده 29 دارای «یشت آبان»
اخته پرد« تآبان یش»ترین بندهای در ادامه به معرفی کهن .های پارتی و ساسانی استدوره

ز ری نیخواهد شد اما باید توجه داشت که بعید نیست در این یشت، بندهای قدیمی دیگ
 وجود داشته باشند که از چشم نگارنده دور مانده است.

                                                           
 «.ناهید»؛ فارسی: «آناهیت»؛ ارمنی: «آناهید»پهلوی:  -1

 گردید.ایجاد می« مهر»برای  هایی نیز منحصراکه آتشکدهچنان -2



 اساطیر ایرانی                                                                                                             68

 

 «یشتآبان »های ترین بخشمتن کهن

 .                                                                     نخست    کَردة
( اوست که در جهانِ استومند، برازندة ستایش و سزاوارِ نیایش است. اوست 1)... -1بند        

ایندة گیتی اَشَوَنی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را فزونی بخشد. اَشَوَنی که فز
 است.

 زایش، اوست که تخمة همة مردان را پاک کند و زهدانِ همة زنان را برای -2بند  
[ شیر ش فرزندز زایبپاالید. اوست که زایمانِ همة زنان را آسانی بخشد و زِن باردار را ]پس ا

 در پستانِ او جاری سازد.

مندی، ه در بسیار فَرَهجا بلندآوازه است. اوست کاوست برومندی که در همه -3بند  
 دریای»به  2«کوهِ هُکَر»های روی زمین است. اوست زورمندی که از چندِ همة آبهم

 ریزد. 3«کَرتفَراخ

هر  رود که ه و هزار؛ آن دارندة هزار دریاچ«اَناهیتَه اَرِدْویسورَ»هنگام که بدان -4بند  
ن شود، روا« کَرتفَراخدریای »سوی  سوار است، بهیک به درازای هزار روزْ راهِ مَردی چابک

 های آن دریا به جوش درافتد و میانة آن بریزد.سراسرِ کرانه

 .                                                                                            چهارم          کَردة
  نیایش است.زندة ستایش و سزاوارِ( اوست که در جهاِن استومند، برا1)... -14بند        

ه وَنی ک. اَشَاوست اَشَوَنی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را فزونی بخشد
 فزایندة گیتی است.

در بزرگی  -اوست آن زورمنِد درخشاِن بلندباالی بُرزمَندی که روزان و شبان  -15بند  
 (4د. )...به نیرومندی روان شو -های روی زمینهمچنِد آب

                                                           
تة ه و پرداخآمده است که ساخت« زرتشت»و « اهورامزدا»در آغازِ این بند، یک گفتگوی کوتاه میان  -1

 موبدان زرتشتی در دورة ساسانیان است.
اردویسور »است که « ای البرزکوهِ افسانه»ترین قلة ؛ بلند«کُنشخوب»به معنای: « هوکَیریَه»اوستایی:  -2

ریزد. برای فرومی« کرتدریای فراخ»آالیش( از فراز آن جاری شده و به رودِ بلندِ بیجا یعنی در این)« آناهیتا
 «.هر یشتم»از  12های آن، بنگرید به پاورقی بند و افسانه« البرز کوه»آگاهیِ بیشتر از جایگاه 

  «.فروردین یشت»از  59بنگرید به پاورقی بند  -3

 . مده است که از اضافات زرتشتی استآ 9ن بند، تکرارِ بند در دنبالة ای -4
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 .                                                      1ششم  کَردة

( اوست که در جهانِ استومند، برازندة ستایش و سزاوارِ نیایش است. 2)... -20بند        
اوست اَشَوَنی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را فزونی بخشد. اَشَوَنی که 

 است. فزایندة گیتی

هزار و ده در پای ]کوه[ البرز، او را صد اسب، هزار گاو "هوشنگ پیشدادی" -21بند  

 گوسفند پیشکش نمود...

ای نیک! ای تواناترین! مرا این «! اَناهیتَه اَرِدْویسورَ»و از وی خواستار شد: ای  -22بند  
ر همة دیوان و ترین شهریاِر همة جهان شوم. که بکامیابی ارزانی گردان که من بزرگ
، چیرگی یابم. که دو 3«های ستمکارها و کَرَپنکَوی»مَردمانِ ]ُدروَند[ و جادوان و پریان و 

 را بر زمین افکنم.« ُدروَندانِ وَرِنَ»و « دیوانِ مَزَندَری»سوم از 

؛ که همیشه خواستاِر زَورِ نیازکننده و به آیینْ «اَناهیَته َارِدْویسورَ» -23بند  

 (4رنده را کامروا کند، او را کامیابی بخشید. )...آوپیشکش

 .هفتم                                                       کَردة

  نیایش است.( اوست که در جهانِ استومند، برازندة ستایش و سزاوار2ِ)... -24بند        

 اَشَوَنی که فزونی بخشد.اوست اَشَوَنی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را 
 فزایندة گیتی است.

هزار ، او را صد اسب، هزار گاو و ده5«کوه هُکَر»در پای  "رمهجمشیدِ خوب" -25بند  

 گوسفند پیشکش نمود...

ای نیک! ای تواناترین! مرا این «! اَناهیتَه اَرِدْویسورَ»و از وی خواستار شد: ای  -26بند 
مة دیوان و ترین شهریاِر همة جهان شوم. که بر هبزرگ کامیابی ارزانی گردان که من

                                                           
که در « هاَناهیتَ ویسورَاَرِدْ»پهلوانان و شهریاران ایرانی برای  آوردنِچند بند از جمالت مربوط به پیشکش -1

وت ا این تفابنیز تکرار شده است. « گِوش یشت»و « اَشه یشت»این یشت آمده است، با مختصر تغییری در 
یزدبانوی )ا« گِوش» و« اَشه»، به «اَناهیتَه اَرِدْویسورَ»جای های خود را بهجا پهلوانان پیشکشیدر آنکه 

  .نیستند اصیل دو یشت ذکر شده،شناختی، کنند. بنابر شواهد زباننگهبانِ چارپایان و ستوران( پیشکش می

 .1بنگرید به پاورقی بند  -2
 «.روردین یشتف»از  135بنگرید به پاورقی بند  -3

 .15بنگرید به پاورقی بند  -4
 .3بنگرید به پاورقی بند  -5
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، چیرگی یابم. که من «های ستمکارها و کَرَپنکَوی»مَردماِن ]دُروَند[ و جادوان و پریان و 
 بهره نمایم.دیوان را از دارایی و سود و از فراوانی و رَمه و از خشنودی و سرافرازی، بی

؛ که همیشه خواستارِ زَورِ نیازکننده و به آیینْ «اَناهیَته َارِدْویسورَ» -27بند  
 (1آورنده را کامروا کند، او را کامیابی بخشید. )...پیشکش

 .هشتم                                                       کَردة

( اوست که در جهاِن استومند، برازندة ستایش و سزاوارِ نیایش است. 2)... -28بند        
اَشَوَنی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را فزونی بخشد. اَشَوَنی که  اوست

 فزایندة گیتی است.

، او را صد اسب، هزار گاو و 3«بَوری»در سرزمینِ « پوزهدهاکِ سهآژی» -29بند  
 هزار گوسفند پیشکش نمود...ده

این  ین! مرای تواناترای نیک! ا«! اَناهیتَه اَرِدْویسورَ»و از وی خواستار شد: ای  -30بند  
 کامیابی ارزانی گردان که من هفت کشور را از مردمان، تُهی کنم.

 (1، او را کامیابی نبخشید. )...«اَناهیتَه اَرِدْویسورَ» -31بند  

 .نهم                                                         کَردة

  نیایش است.جهاِن استومند، برازندة ستایش و سزاوارِ ( اوست که در2)... -32بند        
ه وَنی ک. اَشَاوست اَشَوَنی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را فزونی بخشد

 فزایندة گیتی است.

، «وَرِنَ»ة ، در سرزمینِ چهارگوش«خاندان توانا»از  "آتبین"پسر  "فریدون" -33بند  
 هزار گوسفند پیشکش نمود...دهاو را صد اسب، هزار گاو و 

ای نیک! ای تواناترین! مرا این «! اَناهیتَه اَرِدْویسورَ»و از وی خواستار شد: ای  -34بند 
پیروز شوم. آن « چشمکلة ششپوزة سهدهاکِ سهآژی»کامیابی ارزانی گردان که من بر 

                                                           
 .15بنگرید به پاورقی بند  -1
 .1بنگرید به پاورقی بند  -2
رسد که برای یماز آن یاد شده است و به نظر « اوستا»هایی است که در ترین سرزمینیکی از اسرارآمیز -3

ساطیر عدها در ابسرزمین  انگیز بوده باشد. اینمکانی نفرت -جاز آنا« دهاکآژی»به دلیل خروج  -ایرانیان 
 نام جایی ها،یشت ترینکهن سرودن هنگام در «سرزمین بَوری»شد.  انگاشته یکی «بابل» با ایرانی، به اشتباه

 نه، ندارد.های دیگرِ خاورمیایا سرزمین« بابل»است و ارتباطی با  بوده زمینایران مشرقِ فالتِ در
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رساِن جهان و آن ندِ آسیب، آن ُدروَ«دُروج»دارندة هزارگونة چاالکی، آن دیوِ بسیار زورمندِ 
، به پتیارگی در جهاِن «َاشه»کردِن جهانِ هبرای تبا «اهریمن»که « ُدروج»زورمندترین 

را؛ که برازندة  1«اَرِنَوْکَ»و « سَنگْهَوَکَ»استومند بیآفرید. ]و پس از چیرگی بر او[ آن دو 
 ی برُبایم.داریِ خاندان و شایستة زایش و افزایش دودمانند را، از ونگاه

؛ که همیشه خواستاِر زَورِ نیازکننده و به آیینْ «اَناهیَته اَِردْویسورَ» -35بند  

 (2آورنده را کامروا کند، او را کامیابی بخشید. )...پیشکش

 .دهم                                                        کَردة

ومند، برازندة ستایش و سزاوارِ نیایش است. ( اوست که در جهاِن است3)... -36بند        

اوست اَشَوَنی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را فزونی بخشد. اَشَوَنی که 
 فزایندة گیتی است.

، او را صد اسب، هزار گاو 4«پیشینگَه»در کرانة دریاچة  "گرشاسپ نریمان" -37بند  

 هزار گوسفند پیشکش نمود...و ده

ای نیک! ای تواناترین! مرا این «! اَناهیتَه اَِردْویسورَ »و از وی خواستار شد: ای  -38بند  

دریای پُر خیزاِب »در کرانة « پاشنهزرّینه 5گُندَرِوَی»کامیابی ارزانی گردان که بتوانم بر 
کنان به خانة دورکرانه، تاخت 6سانِ پیروز شوم؛ که من بر این زمینِ پهناورِ گوی« کرتفراخ

 استوارِ دُروَند بِرسم.

                                                           
سارت هر دو را به ا« دهاکآژی»که  "جمشید". دو دختر )یا خواهر( "ارنواز"و  "شهرناز": شاهنامهدر  -1

گرفت.  به زنی وو آزادسازی ایران، هر دو دختر را آزاد کرده « دهاکآژی»پس از چیرگی بر "فریدون"برد. 
 گوید:می "فردوسی"

 ن  آوریدند،  لرزان  چو بیددو  پاکیزه  از  خانة   جَمِّ شید           برو
 که جمشید را هردو دختر بُدند           سر  بانوان  را  چو  افسر  بُدند

 "ارنواز"دگر  پاکدامن  به  نام            "شهرناز"رویان یکی ز پوشیده
 .15بنگرید به پاورقی بند  -2

 .1بنگرید به پاورقی بند  -3
 در افغانستان امروزین. -4

دیوی  که او کشته شد. در منابعِ بعدیِ زرتشتیان آمده است "گرشاسپ"گر که به دست ی تباهنام دیو -5
نابود  د، او رازی وی رسید. گرشاسپ با زخمی که بر پاشنة پاپیکر بود و آب دریا تنها تا پاشنة پای او میغول

 کرد و پوستِ تنش را از همان پاشنة پا، برکشید.

 وی بودنِ کُرَ وگِرد بودن  ازکند ایرانیان هزاران سال پیش سال، که اثبات مییکی دیگر از اسناد کهن -6
 زمین آگاه بودند.
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؛ که همیشه خواستاِر زَورِ نیازکننده و به آیینْ «اَناهیَته َارِدْویسورَ» -39بند  
 (1آورنده را کامروا کند، او را کامیابی بخشید. )...پیشکش

 .یازدهم                                                       کَردة

ه در جهاِن استومند، برازندة ستایش و سزاوارِ نیایش است. ( اوست ک2)... -40بند        
اوست اَشَوَنی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را فزونی بخشد. اَشَوَنی که 

 فزایندة گیتی است.

، او را صد اسب، «هنِگ زیرزمینِی خویش»در  "تورانیِ تبهکار 3افراسیابِ " -41بند  
 ند پیشکش نمود...هزار گوسفهزار گاو و ده

ای نیک! ای تواناترین! مرا این «! اَناهیتَه اَرِدْویسورَ»و از وی خواستار شد: ای  -42بند  
 (4دست یابم. )...« کرتدریای فراخ»در « فرّة شناور»کامیابی ارزانی گردان که به آن 

 (1، او را کامیابی نبخشید. )...«اَناهیتَه اَرِدْویسورَ » -43بند  

 .وازدهم                                                      د کَردة

  نیایش است.( اوست که در جهاِن استومند، برازندة ستایش و سزاوار2ِ)... -44بند        
ه وَنی ک. اَشَاوست اَشَوَنی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را فزونی بخشد

 فزایندة گیتی است.

هزار ، او را صد اسب، هزار گاو و ده5«اِِرزیفیه»در پای کوهِ  "کاووسِ تواناکی" -45بند  
 گوسفند پیشکش نمود...

                                                           
 .15بنگرید به پاورقی بند  -1

 .1بنگرید به پاورقی بند  -2
ویژه با به - ترین شخصیت تورانی است. نبردهای مکرّرِ او با ایرانیانمهم "پشنگ"پسر  "افراسیاب" -3
ار با های بسیهای تاریخ اساطیری/حماسی ایرانی است. وی سرانجام پس از جنگرین بخشتاز مهم -"رستم"

پسر ) "یاوشس")از پادشاهان و شهریاران بزرگ ایران( و  "نوذر"کردن بزرگانی همچون ایرانیان و تباه
ترین قدسترین و م)بزرگ "خسروکی"دست ترین شاهزادة ایرانی( در نبردی حماسی، بهو مهم "کاووسکی"

آشنایی  ان بههای کهن و جدید اوستا تقدیس شده است( کشته شد. عالقمندپادشاه ایرانی که در تمام بخش
ترین ند که کهرجوع کنن« خوَرنه یشت»های هفتم و هشتم از بیشتر با ریشة این اسطورة تورانی، به کرده

 شود.را شامل می "افراسیاب"داستان از 

 "وَنتشتِ اَشَزر"های ایرانی و اکنون و تا همیشه از آن تیرهای که همفرّه»آمده است: در دنبالة این بند  -4
 که این بند از اضافاتِ جدیدترِ زرتشتیان است.« است.

 اشد.وده ببهای شرقیِ فالت ایران های اساطیری ایران. مشخص نیست منظور، کدام یک از کوهاز کوه -5



 73                                                                                          بهمن انصاری                   

ای نیک! ای تواناترین! مرا این «! اَناهیتَه اَرِدْویسورَ »و از وی خواستار شد: ای  -46بند  
ر همة دیوان و ترین شهریارِ همة کشورها باشم، که بکامیابی ارزانی گردان که بتوانم بزرگ

 ، چیرگی یابم.«های ستمکارها و کَرَپنکَوی»مَردمانِ ]ُدروَند[ و جادوان و پریان و 

؛ که همیشه خواستارِ زَورِ نیازکننده و به آییْن «اَناهیَته اَِردْویسورَ» -47بند  
 (1آورنده را کامروا کند، او را کامیابی بخشید. )...پیشکش

 .                                         سیزدهم              کَردة
( اوست که در جهانِ استومند، برازندة ستایش و سزاواِر نیایش است. 2)... -48بند        

اوست اَشَوَنی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را فزونی بخشد. اَشَوَنی که 
 فزایندة گیتی است.

های ایرانی و استواردارندة کشور، در کرانة سرزمینپهلوانِ  "[خسرو]کی" -49بند  
هزار گوسفند پیشکش ، او را صد اسب، هزار گاو و ده3«چئیَچست»دریاچة ژرف و پهناوِر 

 نمود...

این  ین! مرای تواناترای نیک! ا«! اَناهیتَه اَِردْویسورَ»و از وی خواستار شد: ای  -50بند  
 ودیوان  ر همةترین شهریارِ همة کشورها باشم، که برگکامیابی ارزانی گردان که بتوانم بز

ن مبم؛ که رگی یا، چی«های ستمکارها و کَرَپنکَوی»مَردمانِ ]دُروَند[ و جادوان و پریان و 
آورانم ن و رزمها برانم؛ که موتاز، همیشه در تکاپو، پیش از همة گردونهدر درازنای راهِ تاخت

 .افتیمآید، به دامِ او نیاه، سواره به رزِم ما میهنگامی که دشمِن تبهکارِ بدخو

ییْن آه و به ؛ که همیشه خواستاِر زَوِر نیازکنند«اَناهیتَه اَرِدْویسورَ» -51بند  
 (1آورنده را کامروا کند، او را کامیابی بخشید. )...پیشکش

 .چهاردهم                                                       کَردة
( اوست که در جهانِ استومند، برازندة ستایش و سزاوارِ نیایش است. 2)... -52بند        

                                                           
 . 15بنگرید به پاورقی بند  -1

 .1بنگرید به پاورقی بند  -2
یکی « چة ارومیهدریا»را با « چئیچَست»ساسانیان،  که در زمان، با علم به این"سنکریستن"به اعتقاد  -3

گارنده ست. نها اضافه شده اهای بعدی به متن اصلیِ یشتانگاشتند، پس این نام در این یشت در دورهمی
دید ج ، نامی«یچَستدریاچة چئ» اصلِ نام در این بند، معتقد است کهجدا از الحاقی بودن یا نبودن این واژه 

زمین اطالق ران)آرال کنونی( و یا جایی دیگر در شرق فالت ای« دریاچه خوارزم»نیست. شاید این نام به 
 شد.می
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اوست اَشَوَنی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را فزونی بخشد. اَشَوَنی که 
 فزایندة گیتی است.

ِی پهلوانِ جنگاور، بر پشتِ اسب او را بستود و خواهانِ نیرومند 1"توس" -53بند  
ور را اسباِن خود و تندرستِی خویش شد تا بتواند دشمنان را از دور بنگرد و همآورداِن کینه

 به یک زخم، از پای درآورد. 

ای نیک! ای تواناترین! «! اَناهیتَه َارِدْویسورَ »]توس[ از وی خواستار شد: ای  -54بند  
در گذرگاِه  2«ویسَه خاندانِ»مرا این کامیابی ارزانی گردان که بر پسرانِ دلیرِ 

های تورانی را ، پیروز شوم؛ که من سرزمین«بلند و اَشَوَن 4گنگِ »بر فراز  3«خْشَثْروسوکَ»
 هزارها صدهزارها.هزارها، دهها صدها، صدها هزارها، هزارها دهبراندازم: پنجاه

آیینْ ؛ که همیشه خواستارِ زَورِ نیازکننده و به «اَناهیَته اَرِدْویسورَ» -55بند  
 (5آورنده را کامروا کند، او را کامیابی بخشید. )...پیشکش

 .پانزدهم                                                       کَردة
( اوست که در جهانِ استومند، برازندة ستایش و سزاواِر نیایش است. 6)... -56بند        

دارایی و کشور را فزونی بخشد. اَشَوَنی که اوست اَشَوَنی که جان افزاید و گله و رمه و 
 فزایندة گیتی است.

بلند  گنگِ»راز فبر « خْشَثْروسوکَ»، در گذرگاهِ «خاندانِ ویسَه»پسران دلیرِ  -57بند  
 هزار گوسفند پیشکش نمود...، او را صد اسب، هزار گاو و ده«و اَشَوَن

                                                           
عدی، ببع ر منانی و دترین شاهزادگان و پهلوانانِ اساطیریِ ایراپادشاه پیشدادی. او از بزرگ "نوذر"پسر  -1

 "درزگو"پسر ) "گیو"نیز به همراه  "توس"ها، به آسمان "خسروکی"در شمار جاودانگان است: پس از عروج 
های نتسر پایة بمدفون گشتند.  افتاده و به زیر برف،کوهستان گیر( پس از ماجرایی در"گشواد"از دودمان 

 شتابند. می "سوشیانت منجی"یاوریِ کهن، این دو در آخرالزمان زنده از زیر برف برخاسته و به 

ه کام دارد ن "انپیر"ترین فرد از این خاندان، نام و مشهور تورانی. در شاهنامه بزرگهای بهاز دودمان -2
 ترین افرادِ تورانی است.یکی از خردمند

 «.دژ گنگ»است. گذرگاهی بر بلندای کوهِ مقّدسِ « فروغِ شهریاری»یا « روشنیِ شهر»: به معنای -3

برد و ه سر میب)و برادر اسفندیار( در این دژ  "گشتاسپ"پسر  "پشوتن"زمین. ای در توراندژی افسانه -4
سمورِ  پوستِ»ای از های زرتشتی، در آخرالزمان با یکصد و پنجاه تن از سربازانش که همگی جامهبنابر افسانه

بر عهدة  "پشوتن"ایِ لشگرِ شتابد. فرماندهمی "سوشیانت"بر تن دارند، از دژ خارج شده و به یاری « سیاه
 .است "زرتشت"ترین پسر )خورشید چهر( کوچک« هوروچیثرَ»

 .15بنگرید به پاورقی بند  -5

 .1بنگرید به پاورقی بند  -6



 75                                                                                          بهمن انصاری                   

ای نیک! ای تواناترین! مرا این «! ناهیتَهاَ اَرِدْویسورَ»و از وی خواستار شد: ای  -58بند  
های پیروز شویم. که ما سرزمین -پهلوانِ جنگاور- "توس"کامیابی ارزانی گردان که ما بر 

 هزارها صدهزارها.هزارها، دهها صدها، صدها هزارها، هزارها دهایرانی را براندازیم: پنجاه

 (1میابی نبخشید. )...ها را کا، آن«اَناهیتَه َارِدْویسورَ » -59بند  

 .شانزدهم                                                       کَردة
( اوست که در جهانِ استومند، برازندة ستایش و سزاوارِ نیایش است. 2)... -60بند        

اوست اَشَوَنی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را فزونی بخشد. اَشَوَنی که 
 فزایندة گیتی است.

، او را "فریدوِن پهلواِن نیرومند"کشتیراِن کاردان؛ هنگامی که  3"پا اوْروَه" -61بند  
 ...را ستود« اَناهیتَه اَِردْویسورَ»در هوا به پرواز واداشت، « کرکسی»همچون 

توانست در سوی خانة خویش در پرواز بود و نمیروز پیاپی به...او سه شبانه -62بند  
 به سوی داداندمان رسید، به هنگامِ بامآن فرود آید. چون سومین شبِ پروازِ او به سپیده

 بانگ برآورد: « اَناهیتَه اَرِدْویسورَ»

بخش که اگر زود به یاری من بشتاب! اینک مرا پناه« اَناهیَته اَِردْویسورَ»ای  -63بند  
هزار  5«اَرَنگ»ینه تو را در کرانة رود و به خانة خویش رِسَم، هر آی 4آفریدهبه زمینِ اهوره

 و آمیخته به شیر، نیاز آورم. 7«هوم»به آیینْ ساخته و پالوده، آمیخته به  6زَورِ

ر د، کمر بای برومند، بُرزمنبه پیکرِ دوشیزه« اَناهیتَه اَِردْویسورَ»گاه پس آن -64بند  
شانده ا را پوپمچِ  هایی درخشان که تانژاد، بزرگوار، با کفشبسته، راست باال، آزاده، نیکمیان

 و به استواری با بندهای زرّین محکم شده، روانه گردید.

                                                           
 .15بنگرید به پاورقی بند  -1

 .1بنگرید به پاورقی بند  -2
بار در کمین یتنها ه "پا اوْروَه"انگیز استان شگفتشدة اساطیرِ ایرانی است. دهای فراموشاز شخصیت -3
تی و ون زرتشمتدیگردر  اسطورة ایرانیهای نگارنده برای یافتنِ اثری از این کهنآمده و کوشش« اوستا»

 استان درد این ، حکایت از محبوب بودنِ«آبان یشت»نتیجه ماند. ذکر نسبتا مفصل این روایت در ، بیپهلوی
 باستان دارد. ایرانیانمیان 

 بعدی است. هایافزودهاز « آفریدهاهوره»واژة  -4

  «.مهر یشت»از  104بنگرید به پاورقی بند  -5

 «.مهر یشت»از  30بنگرید به پاورقی بند  -6

 «.یسنا» 9از هات  3به پاورقی بند  بنگرید -7
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گزند و ناخوشی هیچبازوانش را به چاالکی بگرفت و دیری نپایید که او را بی -65بند  
 فرود آورد. 1آفریده اهوره ِبه زمین

 زَورِ نیازکننده و به آیینْ ؛ که همیشه خواستارِ «اَناهیَته اَرِدْویسورَ» -66بند  
 (2آورنده را کامروا کند، او را کامیابی بخشید. )...پیشکش

 .                                                      3هفدهم کَردة

( اوست که در جهاِن استومند، برازندة ستایش و سزاواِر نیایش است. 4)... -67بند        
افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را فزونی بخشد. اَشَوَنی که  اوست اَشَوَنی که جان

 فزایندة گیتی است.

از دور، سپاهِ دُروَندانِ دیوپرست را دید که با آرایشِ  5"جاماسپ"که هنگامی -68بند  
 هزار گوسفند پیشکش نمود...آیند، صد اسب، هزار گاو و دهرزم، به پیش می

این  ین! مرای تواناترای نیک! ا«! اَناهیتَه اَرِدْویسورَ»شد: ای  و از وی خواستار -69بند  
 مند شوم.هرهکامیابی ارزانی گردان که من همچنِد همة دیگرایرانیان، از پیروزیِ بزرگ ب

یینْ آه و به ؛ که همیشه خواستارِ زَوِر نیازکنند«اَناهیتَه اَِردْویسورَ» -70بند  
 (2را کامیابی بخشید. )... آورنده را کامروا کند، اوپیشکش

 .هجدهم                                                       کَردة

  نیایش است.( اوست که در جهانِ استومند، برازندة ستایش و سزاوار1ِ)... -71بند        
ه کوَنی . اَشَاوست اَشَوَنی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را فزونی بخشد

 فزایندة گیتی است.

                                                           
 بعدی است. هایافزودهاز « آفریدهاهوره»واژة  -1

 .15بند بنگرید به پاورقی  -2

تنِ م زرتشتیان به های اصیل نیستن اما از الحاقاتِ قدیمِ، در شمارِ یشت28تا  24های و کَرده 17کَردة  -3
ن دمتِ ای(. به دلیل ق"زرتشت"هستند )نگارش یافته در دورانی نزدیک به زندگیِ « آبان یشت»اصلیِ 
 ایم.کاست آوردهوها را بدونِ کممهم، تمام این کَردهاساطیریِ  نکاتِ ها و دربرداشتنِیشت

 .1بنگرید به پاورقی بند  -4

ر یر درباو دومین موبد زرتشتی. او وز "زرتشت"ترین فرد به زدیک؛ داماد و ن«دودمان هوگو»از  -5
ماسپ جا"از ا ررویدادهای آینده  "گشتاسپ"، «یادگار زریران»در کتاب ، پادشاه کیانی بود. "گشتاسپکی"

 به نام کند. همچنین کتابی پهلویگویی میوقایع آینده را پیشسلسلهی به دقت و درستی و و پرسیده
. افته استحریر یاز دوره ساسانیان باقی مانده است که ایرانیان معتقد بودند به دست وی ت« نامهجاماسپ»

 «.فروردین یشت»از  103به پاورقی بند بنگرید برای اطالعات بیشتر 



 77                                                                                          بهمن انصاری                   

نزدِ  1"سایوژْدْری"پسر  "اَشوَزْدَنگهه"و  "پئورو ذاخشتی"پسر  "اَشوَزْدَنگهه" -72بند  
را صد اسب، هزار گاو « اَناهیتَه اَرِدْویسورَ»، ایزدِ بزرگ و شهریارِ شیدَور، «تیزاسب 2نَپاتِ اپام»

 هزار گوسفند پیشکش آوردند...و ده

ای نیک! ای تواناترین! ما را «! اَناهیتَه اَِردْویسورَ »استار شد: ای و از وی خو -73بند  
از  "وَرَ"و  "کَرَ"و بر « دانو»این کامیابی ارزانی گردان که در میداِن جنگ، بر تورانیانِ 

 3چیره شویم. "دورَاِکَیتَ"و بر « بَنَدودمان اَسَ»

زَورِ نیازکننده و به آییْن  ؛ که همیشه خواستارِ«اَناهیَته اَِردْویسورَ» -74بند  
 (4آورنده را کامروا کند، او را کامیابی بخشید. )...پیشکش

 .نوزدهم                                                        کَردة

( اوست که در جهانِ استومند، برازندة ستایش و سزاوارِ نیایش است. 5)... -75بند        
افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را فزونی بخشد. اَشَوَنی که  اوست اَشَوَنی که جان

 فزایندة گیتی است.

چنین ، این7«ویتَنگوهَیتی»، بر کرانة آِب «خاندانِ نوذر»از  6"ویستوَرو" -76بند  
 گفتارِ راست بر زبان، او را پیشکش آورد:

                                                           
ریخ، گم غبارِ تا واند که در گرد زمین بودهدورِ ایرانر نفر، از بزرگان و سرشناسانِ تاریخِظاهرا این چها -1

 "ههاَشوَزْدَنگ" که بنابر مندرجات برخی از متون پهلوی،ها باشنده نیست جز آنشده و آگاهی بیشتری از آن
 خیزد. ازبرمی "شیانتسو"در شمار جاودانانی است که در آخرالزمان به یاری  "پئورو ذاخشتی"پسر 

 نیز در چندجا نام برده شده است. «فروردین یشت»در « پئورو ذاخشتیخاندان »

ین ر مورد اه است. دهاست که در اساطیرِ هندی نیز با همین نام آمدنام ایزد آب« آبان»یا « نَپاتاَپام» -2
دو « انآب»و « نَپاتاماَپ»راکنده، برای های متناقضی یافت شده است. برخی منابعِ پایزد در منابع کهن، آگاهی

 برای یرا صفت« آبان»را ایزدی مستقل دانسته و « نَپاتاَپام»گونه که اند. بدینشدهجداگانه قائلشخصیتِ 
دانسته « آبان»ترِ کهن تلفظِ« نَپاتاَپام»ای دیگر از منابع، اند. اما در دستهقلمداد کرده« اَناهیتَه اَرِدْویسورَ»

. گاهی آیدیر درست مکه مورد اخیر به نظ اندثبت کرده« اَناهیتَه اَرِدْویسورَ»و هر دو را صفتی برای  شده
 نیز ضبط شده است.« اَپامنپات»

اند که بوده ترین دیوپرستان تاریخِ کهندشده در این بند، ظاهرا از سرشناسهای یاها و دودماننام -3
ی و ، بسیار اسام«هایشت»های اصیلِ جای بخشدر جای در دست نیست.ها شوربختانه آگاهی بیشتری از آن

 ها آگاهی نداریم.های قدیمی وجود دارد که به دلیل از بین رفتن منابع، از بیشتر آننام

 .15بنگرید به پاورقی بند  -4

 .1بنگرید به پاورقی بند  -5

 «.فروردین یشت»از  102بنگرید به پاورقی بند  -6

 باستان که از جایگاهِ آن آگاهی نداریم.ای کهن در ایراناز روده -7
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و به درستی گفته « َاشه» این سخن به ]آیینِ[«! اَناهیتَه اَرِدْویسورَ »ای  -77بند  

ام. پس تو مرا یک شود که من به شمارة موهای سرم، دیوپرستان را به خاک افکندهمی
 پدید آور.« ویتَنگوهَیتی»سوی گذرگاهی خشک، برای رسیدن به آن

ای برومند، بُرزمند، کمر بر به پیکِر دوشیزه« اَناهیتَه اَرِدْویسورَ»گاه پس آن -78بند  

پا را پوشانده هایی درخشان که تا مچِ نژاد، بزرگوار، با کفش، راست باال، آزاده، نیکبستهمیان
و به استواری با بندهای زرّین محکم شده، روانه گردید. یک رشته از آب را از رفتن بازداشت 

سان گذرگاهی خشک از یک سان که بود، به رفتن رها کرد. بدینها را بدانو دیگر رشته
 1، پدید آورد.«ویَتنگوهَیتیِ نیکو»کرانة دیگرِ کرانه، به 

؛ که همیشه خواستارِ زَورِ نیازکننده و به آیینْ «اَناهیَته َارِدْویسورَ» -79بند  

 (2آورنده را کامروا کند، او را کامیابی بخشید. )...پیشکش

 .                                                      3بیستم کَردة

( اوست که در جهانِ استومند، برازندة ستایش و سزاوارِ نیایش است. 4)... -80بند       

اوست اَشَوَنی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را فزونی بخشد. اَشَوَنی که 
 فزایندة گیتی است.

 اوسب، هزار گ، او را صد ا«ارَنگ»در کرانة رود « خانداِن فریان»از  "یوشت" -81بند  

 هزار گوسفند پیشکش نمود...و ده

این  ین! مرای تواناترای نیک! ا«! اَناهیتَه اَِردْویسورَ»و از وی خواستار شد: ای  -82بند  

ی که ه پرسشچیره گردم و نود و نُ« بازاَختِ جادوی نیرنگ»کامیابی ارزانی گردان که بر 
وانم پاسخ ت پرسید، ]به درستی[به دشمنی از من خواهد « سربازِ خیرهاَختِ جادوی نیرنگ»

 گفت.

                                                           
ه عقیده بدارد.  شباهت« شدنِ رود نیلموسی و شکافته»انگیزی به داستانِ یهودیِ گونة شگفتاین بند به -1

 -«رتِ دینیوَچِرکَ»در کتاِب  - "زرتشت"بار دیگر نیز منسوب به که چنین روایتی یکایننگارنده، با علم به
ها و هز افساننیز همچون بسیاری دیگر ا« شدنِ رود نیلموسی و شکافته»گزارش شده است، بایستی داستان 

 ه باشد.ته شدداستانِ آریایی برگرفباورهای عِبرانیان، ریشه در اساطیرِ ایرانی داشته و از این کهن

 .15بنگرید به پاورقی بند  -2

ر د« فریان ماتیکان یوشت»بنگرید به ترجمة ، «وشت فریاناسطورة ی»برای آگاهی از داستان کاملِ  -3
 همین کتاب.

 .1بنگرید به پاورقی بند  -4
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 ؛ که همیشه خواستارِ زَورِ نیازکننده و به آیینْ پیشکش«اَناهیتَه اَِردْویسورَ» -83بند  

 (1آورنده را کامروا کند، او را کامیابی بخشید. )...

از « اَناهیتَه اَرِدْویسورَ»را که « 2جا ستودة هُکِرکوهِ زّرینِ در همه»ستایم می -96بند  
مندی، همچنِد آن؛ از بلندای هزار باالی آدمی، برای من فرود آید. اوست که در بسیارفرّه

 (1های روی زمین است و به نیرومندی روان شود. )...همة آب

 .و دوم                                                       کَردة بیست

دست، به گرداگردِ وی درآیند. او را ]بزرگانِ بهماوست که مزداپرستان؛ بَرسَ -98بند        
خاندان[ »ستودند. ]بزرگاِن « خاندان[ نوذری»ستودند. او را ]بزرگانِ  3«هُووَهخاندان[ »

از او اسبانِ تکاور خواستند. دیری نپایید که « خاندان[ نوذری»از او دارایی و ]بزرگانِ « هُووَه
خاندان[ »ی فراوان، توانگر شدند. دیری نپایید که ]بزرگاِن به دارای« هُووَهخاندان[ »]بزرگانِ 

 4ها بر اسباِن تیزتک دست یافت.در این سرزمین "گشتاسپ"کامروا شدند و « نوذری

 .                                                      5چهارموکَردة بیست

ازندة ستایش و سزاوارِ نیایش است. ( اوست که در جهانِ استومند، بر6)... -103بند        
اوست اَشَوَنی که جان افزاید و گلْه و رمه و دارایی و کشور را فزونی بخشد. اَشَوَنی که 

 فزایندة گیتی است.

                                                           
 .15بنگرید به پاورقی بند  -1

 .3بنگرید به پاورقی بند  -2

 «.فروردین یشت»از  103؛ بنگرید به پاورقی بند «خاندان هوگو» -4

، فریدون( )از نسل "منوچهر"پسر  "نوذر"به  )اوستایی: نئوتَری( دودمانی منسوب« خاندان نوذری» -5
نگ با جد و در ، هفت سال پادشاه ایران بو«شاهنامه»بنابر  "نوذر"زمین بودند. پادشاه پیشدادیِ ایران

بر  توانستندن« فرّه ایزدی»سببِ نداشتن دو پسر او بودند که به "گستهم"و  "توس"تورانیان کشته شد. 
ر سنّتِ دند(. درا به جانشینی نوذر برگزی "تهماسپ"پسر  "اوزو"ان ایران، مسند پادشاهی بنشینند )بزرگ

، "تهمگس"، "وسط"ترین افراد این خاندان، گویند. سرشناسمی« خاندان نوذری»، "نوذر"ایرانی، به اخالفِ 
ر ند. اما دهست "گشتاسپ"و پسرش  "لهراسپ"از فروردین یشت(،  139)بنگرید به پاورقی بند  "هئوتوسا"

ی ، برای ونمودبه دین زرتشتی  "گشتاسپ"های شایانی که متون جدیدترِ زرتشتی؛ به دلیل کمک
. فی کردندران معربود، به عنوان شاهنشاه تمام ای« بلخ»نامة جدیدی ساخته و او را که تنها شاه شهر شجره
منتسب  "قبادکی"نوة  "پشینکی"وی را حذف کرده و او را به « نوذری»ترتیب که اصل و نسب بدین

قرار  "خسروکی"ملقب گردیده و در ردیف پادشاهان کیانی، پس از  "گشتاسپکی"گونه وی به نمودند. بدین
 گرفت.

 بنگرید به پاورقی کَردة هفدهم. -6

 .1بنگرید به پاورقی بند  -7
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 2«نیکوی دایتی»در کرانة رودِ  1«ویجایران»در  "زرتشتِ اَشَوَن"او را بستود  -104بند  

، با اندیشه و گفتار و کردار «مانثره»با زباِن خِرَد و ، با بَرسَم، «هومِ آمیخته به شیر»با 
 ]نیک[، با زَور و با سخن رسا...

ن! مرا ی تواناتریاای نیک! «! اَناهیتَه اَرِدْویسورَ »و از وی خواستار شد: ای  -105بند  

مواره رم که هرا بر آن دا "لهراسپ"پسر  "گشتاسپِ دلیرکی"این کامیابی ارزانی گردان که 
 بیاندیشد، دینی سخن گوید و دینی رفتار کند. دینی

؛ که همیشه خواستاِر زَورِ نیازکننده و به آییْن «اَناهیَته َارِدْویسورَ » -106بند  

 (3آورنده را کامروا کند، او را کامیابی بخشید. )...پیشکش

 .پنجم                                                      وکَردة بیست

( اوست که در جهاِن استومند، برازندة ستایش و سزاوارِ نیایش است. 4)... -107بند        

اوست اَشَوَنی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را فزونی بخشد. اَشَوَنی که 
 فزایندة گیتی است.

هزار گاو و  ، او را صد اسب،5«فْرَزْدانَو»بر کرانة آبِ  "گشتاسِپ گرانمایهکی" -108بند  

 هزار گوسفند پیشکش نمود...ده

                                                           
معنیِ  باشد. بوده« خوارزم»که ایرانیان در آن سکونت داشتند. بایستی در حوالیِ  ترین سرزمینیکهن -1

، «هایشت»ر داد شده یبا توجه به این مهم که تقریبا تمامی اسامی  است.« جایگاهِ ایرانیان»اللفظیِ آن: تحت
ها پیش از اییحکایت از آن دارد که آری نیز «اوستا»تکرر این واژه در  مربوط به ایرانی شرقی هستند،

 .اندزیستهمی« خوارزم»در حوالی احتمال بسیار قوی  بهزمین و مهاجرت، در بخشِ شرقیِ فالتِ ایران
 ربیِغ هشگرانِکه توسط پژو «شرقیاروپای»یا از « سیبری»ها از فرضیاتِ موهوم مهاجرت آریایی ترتیببدین

 4بند  پاورقی بنگرید بههمچنین اساس است. ، از ریشه بیشده استتکرار  های اخیردر سال با تاکید معاصر
 «.وندیداد»از 

 رود»ا با ر« یتیرود دا»زمین. در اواخر دورة ساسانی ترین رودهای اساطیریِ ایرانن و مقدستریاز مهم -2
 ایستی یکیبگمان این رود است، بی« سند»، همان «دایتی»پنداشتند. حتی اگر نپذیریم که یکی می« سند

بیِ ودهای غرا با رر« دایتی»وحة اخیر، که زمین بوده باشد و فرضیاتِ مطرشرقیِ فالتِ ایراناز رودهای نیمة
 اند، از ریشه خطاست.یکی دانسته -«ارس»همچون -فالتِ ایران 

 .15بنگرید به پاورقی بند  -3

 .1بنگرید به پاورقی بند  -4

همچنین در  قرار داشته است.« سیستان»(، این دریاچه در 5بند  22)یخش « بندهشن»بنابر مندرجات  -5
 نار اینکگانة زرتشتی( در های سه)نخستین سوشیانت از سوشیانت "اوشیدر"ده است که آم« بهمن یشت»

 دریاچه زاده خواهد شد.
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ای نیک! ای تواناترین! مرا «! اَناهیتَه اَِردْویسورَ»و از از وی خواستار شد: ای  -109بند  
و  "دیوپرست 1پِشَنای"و  "دُژدین 1تَئریاوَنتِ "این کامیابی ارزانی گردان که در نبرد با 

 پیروز شوم. "دُروَند 2ارجاسپِ "

؛ که همیشه خواستاِر زَورِ نیازکننده و به آییْن «اَناهیَته ِردْویسورَاَ» -110بند  
 (3آورنده را کامروا کند، او را کامیابی بخشید. )...پیشکش

 .ششم                                                      وکَردة بیست

ایش و سزاوارِ نیایش است. ( اوست که در جهانِ استومند، برازندة ست4)... -111بند        
اوست اَشَوَنی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را فزونی بخشد. اَشَوَنی که 

 فزایندة گیتی است.

، او را صد اسب، هزار «دایتی»کنان بر پشتِ اسب، در کرانة آبِ رزم 5"زریر" -112بند  
 هزار گوسفند پیشکش نمود...گاو و ده

ای نیک! ای تواناترین! مرا «! اَناهیتَه اَرِدْویسورَ»از وی خواستار شد: ای  و از -113بند  
پرستِ دیو 6یَکِ هومَ"این کامیابی ارزانی گردان که در میدان کارزار و در نبرد با 

]شهریاِر  "ارجاسپِ دُروَند"برد، و همیدون بر که در هشت خانه به سر می "چنگالگشوده
 به پیروزی دست یابم.خیونان[ چیرگی یافته و 

یینْ آده و به ؛ که همیشه خواستاِر زَورِ نیازکنن«اَناهیَته اَِردْویسورَ » -114بند  
 (3آورنده را کامروا کند، او را کامیابی بخشید. )...پیشکش

 .  وهفتم                                                    کَردة بیست

. رِ نیایش استکه در جهانِ استومند، برازندة ستایش و سزاوا ( اوست4)... -115بند        
ه وَنی ک. اَشَاوست اَشَوَنی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را فزونی بخشد

 فزایندة گیتی است.

                                                           
  از دیوپرستانی که آگاهی بیشتری از او در دسترس نیست. -1
« لخب»ه شهر تشتی، بای از تورانیان بودند. او برای براندازی دین زرکه شاخه« هاخیون»شهریار دیوپرستِ  -2

 د.ش، کشته "گشتاسپ"پسر  "اسفندیار"به نبرد پرداخت. اما سرانجام توسط  "گشتاسپ"و با  براند لشگر
 .15بنگرید به پاورقی بند  -3

 .1بنگرید به پاورقی بند  -4

 «.فروردین یشت»از  101بنگرید به پاورقی بند  -5

  ی در دست نیست.کشته شد. از او آگاهی بیشتر "زریر"از دیوپرستانی که به دستِ  -6
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، او را صد اسب، هزار گاو و «کرتدریای فراخ»نزدیکِ  1"وَندَرِمَینیش" -116بند  
 نمود... هزار گوسفند پیشکشده

را ماترین! ک! ای توانای نی«! اَناهیتَه اَرِدْویسورَ »و از از وی خواستار شد: ای  -117بند  
. روز شوم، پی"رزری"و بر سوارِ جنگاور  "کشتاسِپ دلیرکی"این کامیابی ارزانی گردان که بر 

 هزارها،دههزارها هزارها،صدها صدها، ها،های ایرانی را براندازم: پنجاهکه سرزمین
 صدهزارها.هزارهاده

 (2او را کامیابی نبخشید. )...« اَناهیتَه اَرِدْویسورَ» -118بند  

 .وهشتم                                                      کَردة بیست

( اوست که در جهانِ استومند، برازندة ستایش و سزاواِر نیایش است. 3)... -119بند        
وَنی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را فزونی بخشد. اَشَوَنی که اوست اَشَ

 فزایندة گیتی است.

اَناهیتَه( را چهار اسب از باد و باران و ابر و تگرگ  اهورامزدا او )اَِردْویسورَ -120بند  
ژاله و  ! همیشه برای من از این چهار اسب، باران و برف و"زرتشت سپیتمان"پدید آورد. ای 
 4بارد به کسی که هزار و نهصد تیر بخشیده شده باشد.تگرگ فرومی

                                                           
جلیل دکتر " کشته شد. "اسفندیار"است که در جنگ با  "ارجاسپ"برادر  او. "اندریمان": شاهنامهدر  -1

 ت.معنی کرده اس« کسی که منش و خیالش در پیِ آوازه و ستایش است»این نام را:  "خواهدوست

 .15بنگرید به پاورقی بند  -2

 .1بنگرید به پاورقی بند  -3

 بعدی ر ادوارِدباشد که توسط زرتشتیان « آبان یشت»دهای ترین بنرسد این بند، یکی از کهنر میبه نظ -4
د  این بنو تاویلِ را بدان افزوده باشند. تفسیر "زرتشت سپیتمان"و « اهورامزدا»دستکاری شده و دو عبارت 

« ده باشدتیر بخشیده شهزار و نهصد »خصوص مشخص نیست که منظور از عبارت: بسیار پیچیده است و به
 چیست.
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 یشت 1خْوَرنَه

است و « اوستا»نوزدهمین یشت از « کیان یشت»یا « زامیاد یشت»یا « یشت خْوَرنَه»

 سروده شده است.« فرّة کیانی»داشت و ستایشِ در بزرگ

شود،  وردارایزدی که هرکس از آن برخ مان، فروغ و موهبتی استبه باور نیاکان« فرّه»

ان ادشاهایرانی، تمام پ ترین اساطیرِگردد. بنابر کهنبرازندة ساالری و شهریاری می
بالی ا در الباره اند.بوده« فرّه ایزدی»پیشدادی، کیانی و پهلوانان و بزرگانِ ایرانی، دارای 

ه از جمل زمینمنان ایرانبسیاری از دش اساطیرِ کهن و قدیمِی اوستایی و پهلوی، به
اما هرگز  بوده« فرّه»این  آوردنِدستبه در پیخوریم که برمی "افراسیاب"و « دهاکآژی»

 نشدند.  این امرموفق به 

ریاران و که ویژة شه« فرّة کیانی»مواجه هستیم: « فّره»ما با دوگونه « اوستا»در 

وران و ان و جانلق به تمام مردان و زنکه متع« فرّة ایرانی»زادگان است و بزرگپهلوانان و 
 های ایرانی است.گیاهان و سرزمین

در  ین یشتادهد که سرایندگاِن نشان می« یشت خْوَرنَه»اشاراِت جغرافیایی موجود در 
های نام این یشت به دلیل داشتنِ اند.زیستهشرقیِ فالتِ ایران مینواحی شرقی و جنوب

های بخش )شامل نام کوه 8تا  1است. بندهای « اوستا»های ترین یشتخاِص کهن، از مهم
زمین( )شامل نام رودهای بخش شرقی فالت ایران 69تا  66زمین( و شرقی فالت ایران

 ت، درالذکر از لحاز قدمدارای اسامی و توضیحاتِ مهمی است. هرچند که بندهای فوق

خارج  و از موضوع این جستارشوند های اشکانی و ساسانی محسوب میشمار اضافات دوره
ه ا مراجعتواند باست؛ وانگهی اطالعات جغرافیایی بکری را دربردارند که مخاطب کنجکاو، می

 آورد. دستای را بههای تاریخی/جغرافیاییِ ارزندهها، آگاهیبه آن

های از افزوده بندها این از بسیاری اما. است بند 96 و کَرده 15 دارای« یشت خْوَرنَه» 
« یشت خْوَرنَه»ترین بندهای در ادامه به معرفی کهن .های پارتی و ساسانی استدوره

دیمی پرداخته خواهد شد اما باید توجه داشت که بعید نیست در این یشت، بندهای ق
 دیگری نیز وجود داشته باشند که از چشم نگارنده دور مانده است.

                                                           
 «فرّه»پهلوی:  -1
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 «یشت خْوَرنَه»های ترین بخشمتن کهن

 .                                                      چهارم کَردة

ستاییم؛ ]آن فرّة[ بسیارستوده، را می« فرّة کیانِی نیرومندِ مزداآفریده» -25بند        

 1زبردست، پرهیزگار، کارآمد و چاالک را که برتر از دیگرآفریدگان است.

بود. چنان که بر هفت کشور  "پیشدادی هوشنگ"...که دیرزمانی از آنِ  -26بند  

 هایکَرَپَن و هاکَوی»شهریاری کرد و بر دیوان و مردمانِ ]دُروند[ و جادوان و پریان و 
 2را برانداخت.« دُروندانِ َورِنَ»و  «مَزَنْدَری دیوان»چیره شد و دو سوم از « ستمکار

 .         پنجم                                              کَردة

ده، ة[ بسیارستوستاییم؛ ]آن فرّرا می« فرّة کیانیِ نیرومندِ مزداآفریده» -27بند        

 1زبردست، پرهیزگار، کارآمد و چاالک را که برتر از دیگرآفریدگان است.

بود. چنان که بر هفت کشور شهریاری کرد و  "زیناوَند 3تهمورث"...که از آنِ  -28بند  

 چیره شد. « ستمکار هایکَرََپن و هاکَوی»ماِن ]دُروند[ و جادوان و پریان و بر دیوان و مرد

و  ره شدچی که بر دیوان و مردمانِ ]دُروند[ و جادوان و پریان و...چنان -29بند  

 تاخت.  میهکرانة زمین، سال سوار بر او به دورا به پیکرِ اسبی درآورد و سی« اهریمن»

 .                                         ششم              کَردة

ده، ة[ بسیارستوستاییم؛ ]آن فرّرا می« فرّة کیانِی نیرومندِ مزداآفریده» -30بند        

 1زبردست، پرهیزگار، کارآمد و چاالک را که برتر از دیگرآفریدگان است.

ور هفت کش بود. چنان که بر "رمهجمشید خوب"...که دیرزمانی از آنِ  -31بند  

 هایپَنکَرَ و هاکَوی»شهریاری کرد و بر دیوان و مردمانِ ]دُروند[ و جادوان و پریان و 
 چیره شد. « ستمکار

                                                           
  بهره نباشد.های بعدی بیکاریرسد این بندِ کهنسال، از گزندِ دستنظر میبه -1

 «.فروردین یشت»از  137بنگرید به پاورقی بند  -2

گش نیای بزر از پس "تهمورث"(. هوشنگ پسر :شاهنامه در) "هوشنگ" نبیرةو "ویونگهان" پسر -3
 او پشت بر سالسی مدت به و داده، شکست را «اهریمن» وی اساطیر، بنابر. رسید پادشاهی به ،"گهوشن"

 .گردید سوار
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که هم فراوانی و هم گلّه که هم دارایی و هم سود را از دیوان برگرفت. آنآن -32بند 
رگرفت. به ]دورانِ[ که هم خشنودی و هم سرافرازی را از دیوان برا از دیوان برگرفت. آن

مرگ ها، نکاستنی ]بودند[ و جانوران و مردمان، بیها و آشامیدنیشهریاریِ او، خوردنی
 ها و گیاهان، نخشکیدنی بودند.]بودند[ و آب

و نه رَشِک  نه سرما بود و نه گرما، نه پیری بود، نه مرگ،به شهریارِی او،  -33بند 
ه ود را[ بکه او دهاِن ]خکه او دروغ گوید؛ پیش از آنچنین بود، پیش از آندیوآفریده. این

 دروغ ]گفتن[، آلوده کند.

ارا به آشک« هفرّ»دهاِن ]خود را[ به دروغ ]گفتن[، آلوده کرد، که او پس از آن -34بند 
 از وی «فرّه»دید که  "رمهجمشید خوب"که پیکرِ مرغی از او به بیرون شتافت. هنگامی

ن ه زمیگشت و در برابرِ دشمنِی ]دیوان[، فروماند و بته همیبگسست، افسرده و سرگش
 پنهان گردید.

پسرِ  "جَم"« فرّة»، "جمشید"« فرّة»بگسست؛ آن « فرّه» بار،نخستین -35بند 
مهِر »را « گسسته "جَم"فرّة از »به بیرون شتافت. این  1«مرغِ وارَِغن»به کالبِد  "ویوَنگهان"

ها را ، شهریارِ همة سرزمین«مهر»برگرفت.  -هزارچشم ده]آن[ هزارگوشِ -« چراگاهفراخ
 ( 2ستاییم. )...می

پسِر  "جَم"« فرّة»، "جمشید"« فرّة»بگسست؛ آن « فرّه» بار،دومین -36بند 
را « گسسته "جَم"فرّة از »به بیرون شتافت. این « مرغِ وارِغَن»به کالبدِ  "ویوَنگهان"
 ( پیروزمندترینِ مردمان بود.3)... برگرفت که« آتبین»پسرِ « فریدون»

چشم را؛ کلّة ششپوزة سهدهاکِ[ سهرا فروکوفت. ]آژی« دهاکآژی»که آن -37بند 
رساِن جهان سیبوَنِد آرا، آن دُر« دُروج»آن دارندة هزارگونه چاالکی را؛ آن دیِو بسیارزورمنِد 

پتیارگی در ، به«اَشه»انِ کردنِ جههبرای تبا« اهریمن»که « دُروج»و آن زورمندترین 
 استومند بیآفرید. جهانِ

 پسرِ "جَم"« فرّة»، "جمشید"« فرّة»بگسست؛ آن « فرّه» بار،سومین -38بند 
را  «گسسته "جَم"فرّة از »به بیرون شتافت. این « مرغِ وارِغَن»به کالبدِ  "ویوَنگهان"
 ن بود...ورمندترینِ مردما( در دلیری و مردانگی، ز3برگرفت که )...« گرشاسپ نریمان»

                                                           
 مرغی اساطیری است.  -1

 ست.بعدی ا هایافزودهاز  که« .بیآفرید مینُویایزدانِ  مندترینِفرّه را مزدا اواهوره که»در ادامه آمده است:  -2

 .استهای بعدی آمده است که از افزوده« از زرتشتجز به»در اینجا عبارت:  -3
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ایستاده، ناخفته، در ...که زور و دلیریِ مَردانه، بدو پیوست. ما آن دلیریِ برپای -39بند 
 ستاییم.پیوسته را می "گرشاسپ"، آن دلیرِی به 1بستر آرمیده و بیدار

 را؛ آن زهرآلودِ  2اوبارِ مرداوباررا بُکشت؛ آن اسب« داراژدهای شاخ»که آن -40بند 
]بلندباال[، روان بود. هنگامِ نیمروز،  ایزردرنگ را که زهرِ زردرنگش به بلندای نیزه

پخت. آن تبهکار از گرما]ی اژدها( خوراک می=در دیگی آهنین، بر پشتِ او ) "گرشاسپ"
 "گرشاسپ نریمان"جوشان را بپراکند.  ِآتش[ ناگهان از زیرِ ]آن دیگِ[ آهنین فراز آمد و آب

 کناری شتافت. هراسان به

کردنِ جهاِن گشاد، به تباهرا بکُشت که پوزه« پاشنهزرّینه 3ُگندَرِوَی»که آن -41بند 
و پسرانِ  4"نِیویک"را و پسرانِ  4"َپثَنَیَه"پسرِ  که نُهبرخاسته بود. آن« اَشه»استومندِ 

 4پیَتئونة"و « ندان دانیخا»از  4"وَرِشَوَ"و « تاجزرّینه 5هیتاسپِ »را بکُشت. که  4"داشْتَیانی"
 را بکُشت. "دوستپری

 6را بکُشت...« دارندة دلیریِ مردانه 4اَرزوشَمَنة»که آن -42بند 

گفت: انجمن میدررا کهدستسنگیندارِشاخآن را بُکشت؛ 4«سَناویدْکه»که آن -43بند 
خویش  ان را گردونةکه بُرنا شوم، زمین را چرخ و آسم هنگامهستم. بدان 7من هنوز نابُرنا

 کرد... خواهم

« گرَزمانِ درخشان»را از « سپندمینو»مرا نکشد، من  "گرشاسِپ دلیر"...اگر  -44بند 
او کامیاب  ]امادو، گردونة مرا بکِشند. برآورم تا آن« تیره دوزخِ»را از « مینواَنگره»فروکشم و 

                                                           
 "گرشاسپ"رانی، . بر پایة اساطیر ای"گرشاسپ"ای است به زنده بودن اشاره« در بستر آرمیده و بیدار» -1

والنی طابی به خو بر اثر اصابت تیری زهرآگین که توسط یک تورانی بر پیکرش بنشسته، نمرده است بلکه
بندهای « دهاکآژی» هنگامی کهتا در آخرالزمان کنند از پیکرش محافظت می فروهر 99999و فرو رفته 

فاع از دبه  ستهبرخادگرباره  "گرشاسپ"نماید، خویش را پاره کرده و برای نابودی جهان، خود را آماده می
ورقی اپید به بنگر چیره خواهد گردید. همچنین« دهاکآژی»در این نبرد حماسی وی بر  ایرانیان بپردازد.

 «.فروردین یشت»از  61بند 

 بلعید.یعنی اژدهایی که اسبان و مردمان را می -2

 «.آبان یشت»از  38به پاورقی بند بنگرید  -3

 یست.جا آمده است، آگاهیِ بیشتری در دست نچه که در اینشده، جز آناز این اسطورة فراموش -4
 نیز به "پگرشاس". را به قتل رساند "گرشاسپ"برادر  "اورواخْشَیَه"دیوی است که « تاجهیتاسپِ زرّینه» -6

 «.رام یشت» از 28خواهیِ برادر، با او به مبارزه پرداخته و وی را از بین برد. بنگرید به بند کین

 آید.ها برنمیجا چندین واژة خراب و آشفته آمده است که معنیِ درستی از آندر این -7

 نابالغ -8
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اش را تباه بگرفت و زندگانی او را بکُشت و جانش را "گرشاسپِ دلیر"[ نگردید چرا که
 1گردانید.

 .                                                      2هفتم کَردة
ستاییم؛ ]آن فرّة[ بسیارستوده، را می« فرّة کیانیِ نیرومندِ مزداآفریده» -45بند        

  زبردست، پرهیزگار، کارآمد و چاالک را که برتر از دیگرآفریدگان است.

« فرّة ناگرفتنی»برای به چنگ آوردنِ این « مینواَنگره»و « سپندمینو» -46بند  
یابی به آن گسیل های خویش را برای دستترین پیکدو، چاالککوشیدند و هر یک از آن

را  5«آذرِ مزدااهوره»و  4«اردیبهشت»، 3«بهمن»های خویش ، پیک«سپندمینو»نمود. 
و « دهاکآژی»، 7«درفشخشِم خونین»، 6«اَکومَن»های خویش پیک« مینواَنگره»فرستاد و 

 فرستاد.  -را با ارّه به دو نیم کرد "جمشید"همو که تنِ  - 8"سْپیْتیوَر"

چنین به پیش خرامید: من این کنان ایناندیشه« آذرِ مزدااهوره»گاه، پس آن -47بند  
چنین این« پوزة بدنهادسه دهاکِآژی»را به چنگ خواهم آورد. اما « فرّة ناگرفتنی»

 کنان از پیِ او بشتافت:پرخاش

                                                           
دهد. این هر ان میبه خوبی قدمت و کهنگیِ این بند را نش« مینواَنگره»و « ندمینوسپ»عباراتِ کهنسالِ  -1

شدند )گاهان، یم ، قلمداد«شر»و « نیک»نیز هنوز به معنای دو مینوی  "زرتشت"دو نام، تا زمان زندگانی 
 شدند. ته یکی انگاش« اهریمن»و « اهورامزدا»(. اما در تحریفات بعدیِ زرتشتیان، با 30یسنا هات 

اند. کاری شدههستند که در ادوارِ بعدی به شدت دست «هایشت»ترین های هفتم و هشتم، از کهنکَرده -2
ند در ترتیب ب، الحاقی است. در همین «آذر»در ادامة نامِ « مزدااهوره»عبارت  46برای نمونه در بند 

زمینِ »بارت ع 50و  48در بندهای  قرارگیریِ نام امشاسپندان و دیوان برای نبرد، باید تردید داشت.
خطاب قرار  و "زرتشت"، تمام مواردی که نام 64تا  56از اضافات بعدی است و در بندهای « آفریدهاهوره

نتهای ا به درآمده است، از اضافات جدید زرتشتی است. همچنین نام سه شاخا« اهورامزدا»دادن او توسط 
از  -توااز لحاز مح -های اخیر، روایت فوق کاریا از دستنیز الحاقی است. جد 62و  59، 56بندهای 

 های ایرانی است. داستانترین کهنترین و جذاباصیل

  .در سنت زرتشتیان، از امشاسپندان است«. منشِ نیکو»؛ به معنای «وُهوُمَن»اوستایی:  -3

 ن است.از امشاسپندادر سنت زرتشتیان، «. بهترین اَشه»؛ به معنای «وَهیشتااَشه»اوستایی:  -4

  «.مهر یشت»از  3بنگرید به پاورقی بند  -5

  منشِ نیک(. نام یکی از دیوان. )در مقابلِ بهمن:«. منشِ پلید»؛ به معنای «مَنَاَکَ »اوستایی:  -6

  از دیوان. -7

، ن ایرانبر سرزمی« دهاکآژی»و چیرگی  "جمشید"از « فرّه»بنابر اساطیر ایرانی، پس از گسستن  -8
ا در رها بعد، او لشگری برای یافتن او گسیل نمود و این لشگر سال« دهاکآژی»متواری گردید.  "جمشید"

یم به دو ن را "مشیدج"، با اره "سْپیتْیوَر"به نام « دهاکآژی»کنار دریای چین یافته و یکی از فرماندهانِ 
ت که به او خیان بود "جمشید"برادر  "یوَرسْپیتْ" این ( آمده است که31از بخش  5)بند « بندهشن»کرد. در 

  پیوست.« دهاکآژی»و به  هکرد



 اساطیر ایرانی                                                                                                             88

را به دست « فّرة ناگرفتنی»رو که اگر تو این واپس«! آذرِ مزدااهوره»ای  -48بند  
  ِپس[ نتوانی زمینسان ]که زینباره نابود کنم؛ بدانآوری، هرآیینه من تو را به یک

، «اَشه»از بیمِ تباهی و برای نگاهداشتِ جهاِن  «آذر»گاه آفریده را روشنایی بخشی. آناهوره
 سهمگین بود.« دهاکآژی»ها را واپس کشید؛ چه دست

چنین به پیش کنان ایناندیشه« نهادپوزة زشتدهاکِ سهآژی»گاه، پس آن -49بند  
چنین این "رهآذرِ مزدااهو"را به چنگ خواهم آورد. اما « فرّة ناگرفتنی»خرامید: من این 

 کنان از پیِ او بشتافت:اشپرخ

ت را به دس «فرّة ناگرفتنی»رو که اگر تو این واپس«! پوزهدهاکِ سهآژی»ای  -50بند  
سان ]که انهای تو آتش برافروزم؛ بدآیینه من تو را از پی بسوزانم و بر پوزهآوری، هر

گاه نآنهی.  آفریده گامرا بر زمینِ اهوره« اَشه»کردنِ جهانِ پس[ نتوانی تباهزین
ه چها را واپس کشید؛ ، دست«اَشه»از بیمِ تباهی و برای نگاهداشتِ جهانِ « دهاکآژی»
 سهمگین بود. "آذر"

، دریافت و «َنپاِت تیزاسباَپام» گاهجست. آن« کرتدریای فراخ»به « فرّه» -51بند  
ورم از تکِ دریای را به چنگ آ« فرّة ناگرفتنی»آرزو کرد که آن را به چنگ آورد: من این 

 ژرف؛ از تِک دریاهای ژرف.

، آن دلیرِ دادرِس دادخواهان «نَپاتِ تیزاسبَاپام»رَِد بزرگوار، شهریارِ شیدوَر،  -52بند  
ستاییم که هرگاه ستاییم که مردمان را بیآفرید. ایزدِ آب را میستاییم. آفریدگار را میرا می

 شنود. او را بستایند، می

 .                                                    هشتم   کَردة

ستاییم؛ ]آن فرّة[ بسیارستوده، را می« فرّة کیانِی نیرومنِد مزداآفریده» -55بند        
 زبردست، پرهیزگار، کارآمد و چاالک را که برتر از دیگرآفریدگان است.

ای که فرّه-« فّرة ناگرفتنی»به آرزوی ربودنِ  "افراسیاِب تورانیِ تبهکار" -56بند  
جامه از تن برگرفت و  -است "زرتشِت اَشَوَن"های ایرانی و پس از آِن تیرهاکنون و از اینهم

تاختن گرفت « فرّه»شتافت. « فرّه»بجست و شناکنان در پیِ « دریای فراخ کَرت»برهنه به 
« کرتدریای فراخ»از « خسرو»ای به نام جاست که شاخابهرفت. از آندرو ]از دسترس او[ به

 پدید آمد.
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برآمد: « کرتدریای فراخ»ناسزاگویان از  "زورمندافراسیاِب تورانیِ بسیار" -57بند 

اکنون ای[ که هم]فرّه-را« فرّه»]و بگفت:[ من نتوانستم که این  1«اِیْثَ، اِیْثَ، یِثَْن، اَهمایی!»
 بربایم... -است " اَشَوَنزرتشتِ "های ایرانی و پس از آِن تیرهو از این

درآمیزم تا هَم...اینک همة تر و خشک و بزرگ و نیک و زیبا را به -58بند 

ه ود را باره[ خ]دگرب "زورمندافراسیاِب تورانیِ بسیار"گاه به تنگنا افتد! آن «مزدااهوره»
 افکند.« کرتدریای فراخ»

ای[ که ه]فرّ-« فرّة ناگرفتنی»به آرزوی ربودِن  "افراسیاب"بار پس دومین -59بند 

 رگرفت وبز تن اجامه  -است "زرتشِت اَشَوَن"های ایرانی و پس از آِن تیرهاکنون و از اینهم
ت تاختن گرف «فرّه»شتافت. « فرّه»بجست و شناکنان در پیِ « دریای فراخ کَرت»برهنه به 

ی دریا»ز ا« داهدریاچة وَنگهَزْ» ای به نامجاست که شاخابهرفت. از آندرو ]از دسترس او[ به

 پدید آمد.« کرتفراخ

« کرتراخفدریای »ناسزاگویان از  "زورمندافراسیاِب تورانیِ بسیار"گاه آن -60بند 

گربار بگفت:[ من نتوانستم ]و د 1«همایی!اِیْثَ، اِیْثَ، یِثْنَ، اَهمایی، اَوَئِثَ، اِیْثَ، یِثْنَ، کَ»برآمد: 
شِت زرت"های ایرانی و پس از آنِ تیرهاکنون و از اینای[ که هم]فرّه-را « فرّه»که این 

 بربایم... -است "اَشَوَن

مزدا به هدرآمیزم تا اهورهَم...اینک همة تر و خشک و بزرگ و نیک و زیبا را به -61بند 

 تنگنا افتد!

ای[ ]فرّه-« فرّة ناگرفتنی»]آن[ به آرزوی ربودنِ  "افراسیاب"بار پس سومین -62بند 

جامه از تن  -است "زرتشتِ اَشَوَن"های ایرانی و پس از آنِ تیرهاکنون و از اینکه هم
« فرّه»شتافت. « فرّه»بجست و شناکنان در پِی « دریای فراخ کَرت»برگرفت و برهنه به 

از  2«وَناَوْْژدان»ای به نام جاست که شاخابهرفت. از آندرتاختن گرفت و ]از دسترس او[ به

 پدید آمد.« کرتدریای فراخ»

                                                           
معنی  های جدید،های قدیم اوستا )زند و پازند و متون پهلوی( و نه در پژوهشتاکنون نه در گزارش -1

شده  جا رونویسیکه عینا با تلفظ متن اصلی در این -مشخصی برای این عباراتِ کهنسال و بسیار قدیمی 
 اند.شناخته "افراسیاب"ها و ناسزاهای و تنها آن را با نام دشنام نگردیدهثبت  -تاس

 هستند کهایی هت، نامکه در این متن آمده اس «دریاچة وَنگهَزْداه»و « وَناَوْژْدان»، «خسرو»های شاخابه -2
 .اندشده افزوده اصلی متنِ( به ترو ناشناخته تر)احتماال به جای سه واژة کهن« هایشت»در زمان بازنویسی 
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« کرتفراخ  دریای» از   ناسزاگویان  "زورمندافراسیاِب تورانیِ بسیار" گاه آن -63بند  
اِیْثَ، ِپثْنَ، اِیْثَ، اِیْثَ، یِثْنَ، اَهمایی، اَوَئِثَ، اِیْثَ، یِثْنَ، اَهمایی، آوُیه»برآمد ]و فریاد برآورد[: 

 1«اَهمایی!

های پس از آنِ تیرهاکنون و از اینای[ که هم]فرّه-را « فرّه»نتوانست این  او -64بند  
فرّة مزداآفریدة » -برای فّر و فروغش، من او را  2بِرُباید. -است "زرتشِت اَشَوَن"ایرانی و 
را با « فرّة مزداآفریدة ناگرفتنی»-ستایم. با نماز]ی به بانگِ[ بلند و با زَور می -را« ناگرفتنی

، با اندیشه و گفتار و کردار ]نیک[، با «مانثره»، بَرسَم، با زباِن خِرَد و «هومِ آمیخته به شیر»
 (3ستاییم )...زَور و با سخن رسا می

 .م                                                      ـده  کَردة

]آن فرّة[ بسیارستوده،  ستاییم؛را می« فرّة کیانِی نیرومندِ مزداآفریده» -70بند        
 4زبردست، پرهیزگار، کارآمد و چاالک را که برتر از دیگرآفریدگان است.

                                                           
 .57بنگرید به پاورقی بند  -1

و  ایان استرد خدترین اساطیرِ ایرانی است که موضوع اصلیِ آن، نبسالاین داستانِ قدیمی، یکی از کهن -2
وایات رعدود مکاراکترهای قهرمانان آن، همگی از ایزدان هستند. داستانِ موجود در این دو کَرده، از 

ه بروایات  گونه ازهای بعدیِ آریایی، اینست که تا امروز باقی مانده است. چرا که در اسطورهچنینی ااین
ن را در دِ خدایان نبرها شدند. نمونه ایباخته و پادشاهان و پهلوانان، تبدیل به قهرمانانِ داستانتدریج رنگ

از  یرانیقدمت این روایتِ ا توان مشاهده کرد که البتههای یونانی و هندی نیز میترین اسطورهکهن
هنیت ما ذه به شود که با توججا این موضوع مطرح میهای مشابه یونانی و هندی، بیشتر است. در ایننمونه

توانند نمی ین روایتادر میان کاراکترهای  "افراسیاب" و"سْپیتْیوَر"، «دهاکآژی»از اساطیرِ متاخر، سه نام 
ا علمِ ه باید باست ک فوق را با قطعیت نبرد خدایان نامیدیم؟ نگارنده معتقداز خدایان باشند پس چگونه نبرد 

ی در بایست کهچناناسطورة ایرانی نگریست. سال بودن این داستان، با تعمق بیشتری به این کهنبه کهن
عدی و در ر بادوا ری درترین باورهای آریایی هر سه نام یاد شده در شمار ایزدان و خدایانِ بوده باشند. باکهن

یجة گرفت و در نتزمین شکلکه به مرور در طی هزاران سال در ایران -های اساطیری جریان کاراکترسازی
بدیل به الذکر نیز توقبه تدریج سه ایزدِ ف -آن، اهمیت پادشاهان و پهلوانان از ایزدان و خدایان فزونی یافت

به جای  استان،داین است که شاید در متِن اصلی این های انسانی شده باشند. فرضیة دیگرِ نگارنده شخصیت
آفرین در زدانِ نقشو یا حتی شاید به جای برخی از دیگرای - "افراسیاب" و"سْپیتْیوَر"، «دهاکآژی»سه نام 

ها، ناموشیِ آال فرسال بودن و احتمادلیل کهناسامی خدایان و ایزدانِ دیگری آمده باشد که به -این داستان
ین ه باشد، ااند. حقیقت هرچها گردیدهتر جایگزینِ آنهای جدیدتر و مانوسنام ،هام بازنویسیِ یشتدر هنگا

 ت.ام نگریساحتر های ایرانی است که بایستی بدان با دیدةهای افسانهترین نمونهداستانِ اساطیری، از کهن
ت حال با قطعیباشد. با این« یشتتِشتَر »و « آبان یشت»این بخش به نظر یک رونویسِی ناشیانه از  -3

ر پایان نین دتوان درمورد آن نظر داد. متن فوق در این یشت چندبار دیگر نیز تکرار شده است. همچنمی
 زرتشتی آمده که از اضافاتِ جدیدتر است.  یبند، یک دعا

  .25بنگرید به پاورقی بند  -4
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، "]کی[کاووس"، "اَپیوَهکی"پیوست؛ که از آِن  "کوادکی"ای[ که به ...]فرّه -71بند  

 ...1بود "سیاوشکی"و  "بیارشکی"، "پشینکی"، "آرشکی"

منش، ، بزرگکیانیان( چاالک، پهلوان، پرهیزگار=ان )گونه که همة آن...بدان -72بند  

 باک شدند.ت و بیسچُ

 .یازدهم                                                       کَردة

ستاییم؛ ]آن فرّة[ بسیارستوده، را می« فرّة کیانیِ نیرومندِ مزداآفریده» -73بند        

 2ا که برتر از دیگرآفریدگان است.زبردست، پرهیزگار، کارآمد و چاالک ر

اش را، پیروزِی پیوستههمبهبود. نیروی خوبِ "خسروکی"ای[ که از آنِ ...]فرّه -74بند  

 اش را، فرمانِ شدهواراش در پیروزی را، فرماِن خوباش را، برتریآفریدهاهوره
 شمنانش را...درنگِ دناپذیرش را، شکستِ بیاش را، فرماِن چیرگیناشدنیدگرگون

ش را، یکِ باهونو تندرستی را، فرزندانِ « فرّة مزداآفریده»...نیروی سرشار و  -75بند  

گاهِی آچشم را، سخن را، ]فرزندانِ[ دالوِر از نیازرهانندة روشن]فرزندانِ[ توانای خوش
 گمان را...بیدرست از آینده و بهترین زندگیِ

ها رماندها را، همة گانِی دیرپایْ را، همة بهروزی...شهریارِ درخشان را، زند -76بند  

 را...

بر دشمِن نابکار چیره گشت ]و او را شکست  "خسروکی"سان که ...بدان -77بند  

به  -جنگیدباز، سواره با او میکه دشمنِ تبهکارِ نیرنگهنگامی -داد[ و در درازنای آوردگاه 
که  - "سیاوشِ دلیر"خواهِ یروز، پسرِ خونسرورِ پ "خسروکی"گاه گرفتار نیامد. نهان

و  "افراسیاِب تبهکار"؛ ]با دالوری[ "دلیر 3اَغریرثِ"خواهِ و کین -ناجوانمردانه کشته شد
 را به بند کشید.  4"گرسیوَز"برادرش 

                                                           
 «.فروردین یشت»از  132بنگرید به پاورقیِ بند  -1

  .25بنگرید به پاورقی بند  -2

با )« گوپدشاه»نام  در اساطیر جدیدترِ زرتشتی، از وی با«. فروردین یشت»از  131بنگرید به پاورقی بند  -3
نام  "نتسوشیا"نِ است( در شمار جاودانان و یاورا« گاو»و نیم دیگرِ آن « آدمیزاد»پیکری که نیمی از آن 

 نامیده است. "اغریرث"سر را پ« گوپدشاه»، «بندهشن»اند. برده

ار ی در شمهمواره از و ، نقش داشت."سیاوش"در ماجرای قتلِ ناجوانمردانة که  "افراسیاب"برادر  -4
 برده شده است.پلیدترین افراد در اساطیرِ ایرانی نام
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 .                                                      1سیزدهم کَردة

ستاییم؛ ]آن فرّة[ بسیارستوده، را می«  نیرومندِ مزداآفریدهفرّة کیانیِ » -83بند        

 2زبردست، پرهیزگار، کارآمد و چاالک را که برتر از دیگرآفریدگان است.

 ینی سخنبود که دینی اندیشید؛ که د "گشتاسپکی"ای[ که از آِن ...]فرّه -84بند  

ز اان( را خیون=)د، دیوانِ دشمنْ سان که او این دین را بستوگفت؛ که دینی رفتار کرد. بدان
 ]سرزمینِ مردمانِ[ اَشَوَن، براند.

را راهِ رهایی ُجست. اوست که با « اَشه»اوست که با گرِز سختِ خویش،  -853بند  

دینِ اهورایِی »را راهِ رهایی یافت. اوست که بازو و پناهِ این « اَشه»گرزِ سختِ خویش، 
 بود.« زرتشت

 ن نهاد؛در میا این ]دینِ[ در بندبسته را برهانید و پایدار کرد واوست که که  -86بند  

ا بست؛ که دار اناپذیرِ پاک که از ستور و چراگاه برخورگزارِ بزرگِ لغزش]این دینِ[ فرمان
 ستور و چراگاه آراسته است.

و  "ِپشَنای دیوپرست"و  "َتئریاوَنتِ دُژدین"بر  "گشتاسِپ دلیرکی" -87بند  

 4، چیره گردید.«خیونانِ تبهکاِر بدکنش»و دیگر  "دُروَندارجاسپِ "

 .چهاردهم                                                       کَردة

ده، ة[ بسیارستوستاییم؛ ]آن فرّرا می« فرّة کیانیِ نیرومندِ مزداآفریده» -88بند        

 2یگرآفریدگان است.زبردست، پرهیزگار، کارآمد و چاالک را که برتر از د

هنگام و دیگر یاراِن اوست؛ بدان "پیروزمند 5سوشیانتِ"ای[ که از آِن ...]فرّه -89بند  

ناپذیر، که گیتی را نو کنند. تا آنان گیتی را نو کنند: ]گیتیِ[ پیرناشدنی، نامیرا، تباهی
هنگام که ود؛ در آنپدیدار ش "سوشیانت"ناپژمردنی، جاوداِن زنده، جاودانِ بالنده و کامروا. 

                                                           
ال به حبا این قرار ندارند.« خوَرنه بشت»، در شمار متن اصلی و قدیمیِ های سیزدهم و چهاردهمکَرده -1

رای اند، داگردیدهبه متن اصلی الحاق  سروده شده و "زرتشت"در زمانی نزدیک به روزگارِ  کهدلیل آن
  .ایمجا آوردهکاست، در اینوهر دو کَرده را بدون کم ای هستند. از همین روی،العاده فوقاهمیتِ اساطیریِ

  .25بنگرید به پاورقی بند  -2
ز لحاز ارد که از دین زرتشتی دا "گشتاسپ"های ای  به حمایتهای شاعرانهشارهاین بند و بند بعدی، ا -3

 ادبی، بسیار جالب است.

 «.آبان یشت»از  109بنگرید به پاورقی بند  -4

 «.فروردین یشت»از  129و  110، 38بنگرید به پاورقی بندهای  -5
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آورد، و جهان را به خواسِت خویش نو مرگی به زندگان رویمَردان، دگرباره برخیزند و بی
 کند.

یی جا، دگربار به همان«دُروج»ناپذیر شود و ، نیستی«اَشه»پس جهانِ پیروِ  -90بند  

جا آمده بود. تباهکار نرسانی به اَشَوَنان و تبار و هستِی آنان، از آرانده شود که ]برای[ آسیب
« فرّة کیانِی نیرومنِد مزداآفریده» -(. برای فّر و فروغش، من او را 1و فریفتار نابود شود. )...

هوِم »را با « فرّة کیانیِ نیرومندِ مزداآفریده»ستایم. با نماز]ی به بانگِ[ بلند و با زَور می -را
، با اندیشه و گفتار و کردار ]نیک[، با زَور و «رهمانث»، بَرسَم، با زباِن خِرَد و «آمیخته به شیر

 (2ستاییم. )...با سخن رسا می

 .پانزدهم                                                       کَردة

ستاییم؛ ]آن فرّة[ بسیارستوده، را می« فرّة کیانِی نیرومندِ مزداآفریده» -91بند        

 3و چاالک را که برتر از دیگرآفریدگان است.زبردست، پرهیزگار، کارآمد 

از  -"تَورْوَیریویسْپَ"پسرِ  -مزدااهوره  پیکِ 4"اِرِتهاَسْتوَت"هنگام که بدان -92بند  
هنگاِم  "فریدونِ دلیر"برآید، گُرزی پیروزبخش برآورد؛ ]همان گُرزی[ که « کیانسیه»آبِ 

 5.داشت« دهاکآژی»کشتِن 

 "دُروند 6گاوِ زِین"، هنگام کشتنِ "افراسیاِب تورانی"[ که ]همان گُرزی -93بند  
آموزگار  "گشتاسپکی"داشت؛ که  "افراسیاب"هنگام کشتِن  "خسروکی"داشت؛ که 

                                                           
   است. میانهای جدید دوران هجا بخشی از ادعیة زرتشتیان آمده است که از افزودهدر این -1

 . 64بنگرید به پاورقی بند  -2
  .25بنگرید به پاورقی بند  -3
 «.فروردین یشت»از  110بنگرید به پاورقی بند  -4
 "یدونفر"لکه بکشته نشده است. « دهاکآژی»گونه که پیشتر نیز گفته شد، بنابر اساطیر ایرانی، همان -5

شدن وی یا از ه کشتهاشاره ب زندانی نموده است.« دماوند کوه»و در غاری در  او را اسیر کرده، به بند کشیده
دوار در ا ترین اساطیر ایرانی کهشدن وی در کهنتحریفات سهوی کاتبان است و یا سرنخی است از کشته

 اند.کاری شده و ماجرای به بند کشیدن او را ساختهبعدی دچار دست

آمده است که پس از « بندهشن»در «. شمارِ[ زندهدارندة گاو]های بی»ای ؛ به معن"گوزَینی"اوستایی:  -6
بود. به ایران بتاخت و بر تخت و اورنگ « تازیان»که از  "گاوزِین"، «هاماوران»در  "کاووسکی"اسارتِ 

 ،ددیدنپناه شده و سرزمین خود را بدون پادشاه و بزرگان میکه بی زمین دست یافت. ایرانیانشاهی ایران
و خود  را شکست داد "گاوزِین"با لشگری به ایران آمده و  "افراسیاب"پس  .را به یاری خواستند "افراسیاب"

ول غمشخویش،  بر اساس خلق و خوی پلیدِ "افراسیاب" مدتی پس از آن،. بر تخت شاهی ایرانیان بنشست
شدند و پیکی به  "رستم"به دامن  مردم دستتباه شد. پس  یکی پس از دیگری آزار ایرانیان گردید و شهرها

   >>و  رفته« هاماوران» سوی به ،نخستین گامدر  "رستم" فرستاده، از وی طلب یاری کردند. « سیستان»
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از جهاِن  -را از اینجا « دُروج»اِرِته( بدین گُرز، اَستْوَت=، برای سپاهش داشت. او )«اَشه»
 بیرون خواهد راند. -«اَشه»

نژاد است. او چه زشت( آن1همة آفریدگان را با دیدگانِ خَِرد، بنگرد. )...او  -94بند  
سراسرِ جهانِ استومند را با دیدگانِ بخشایش بنگرد و با نگاهش سراسر جهان را جاودانگی 

 بخشد.

گفتار، نیک اندیش، درآیند: آنان نیکبه "اِرِتة پیروزمنداَستْوَت"یارانِ  -95بند  
، «مندرّهدرفشِ نافخشِم خونین»اند و هرگز سخِن دروغ به زبان نرانند. آیینکردار و نیکنیک

 .، چیره گردد«دُروجِ زشتِ تیرة بدنژاد»بر « اَشه»از برابر آنان بگریزد و 

« گفتهسخنِ[دروغ»]منشِ بد شکست یابد و منشِ نیک بر آن چیره گردد.  -96بند  
بر گرسنگی و  3«اَمُرداد»و  2«خرداد»گردد.  بر آن چیره« گفتهراستسخنِ»شکست یابد و 

بر گرسنگی و تشنگیِ زشت، چیره گردند. « اَمُرداد»و « خرداد»تشنگی چیره گردند. 
 (5)... 4بگریزد.« اهریمنِ ناتوانِ بدکُنش»

                                                                                                                                              
او پس از پیروزی بر وی، و  پرداخت "افراسیاب"لشگری به به پیکار با ، سپس با نمودرا آزاد  "کاووسکی" <<
 راند. بیرونزمین ایران ازرا 

 جا یک واژه ناخواناست.این در -1

ر سنت زرتشتیان، در دایزدبانوی آریایی.  «. رسایی، بالندگی و کمال»؛ به معنای «هَوروَتاتَه»اوستایی:  -2
 هاست.شمار امشاسپندان جای دارد. او ایزد نگهبانِ آب

در شمار  رتشتیان،زسنت  ایزدبانوی آریایی. در«. مرگیجاودانگی و بی»؛ به معنای «تاتَهآمَره»اوستایی:  -3
اغلب در  «وروَتاتَههَ»و « تاتَهآمَره»امشاسپندان جای دارد. او ایزد نگهبانِ گیاهان است. در مکتوبات زرتشتی، 

 شوند.کنار هم نام برده می

ادهای لزمان و رویدترین باورهای ایرانیان دربارة نبردهای آخرا، به خوبی کهن96تا  87سالِ بندهای کهن -4
 ادیان میانِ بعدی درگونه پنداشت که بیشتر اعتقادات توان اینربوط به قیامت را گزارش کرده است. میم

ازِ ندگیِ درزی یک شدنِ زمین براآرماگدون( و آماده=های آخرالزمان )در بابِ جنگ ابراهیمی و غیرابراهیمی
 ه باشد.ته شدسالِ آریایی، برگرفندر آرامش و صلح و عدالت؛ و سپس برپایی قیامت، از این باورهای که

 است. های جدیدترافزودهچند دعای معروف زرتشتی آمده است که از  در آخر ِاین بند،  -5
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 یشت تیر

)تِشتر( در اساطیر  1«تیر»است. « اوستا»هشتمین یشت از  )تِشتر یشت(،« تیر یشت»
 . ، ایزِد باران و یکی از مهمترین ایزدان آریایی استایرانی قدیمِ

 عرایشَ»یا  «شباهنگ» همان ستارة« تیر»؛ "آبادیغیاثدکتر رضا مرادی"بنابر نظر 
 قرار( اکبر کَلب) «بزرگ سگ» فلکی صورت در و است آسمان ستارة نورترین، پُر«یمانی
 زمان در اما. افتدمی اتفاق ادماهمرد در ستاره این بامدادیِ طلوعِ نخستین امروزه .دارد

 است ودهب تابستان اوایل حدود در ستاره این بامدادی طلوع نخستین ،«یشت تیر» سُرایش
 هایستاره ردیگ مانند ستاره این. است شده گرفته واقعه همین از نیز «تیر» ماهِ نام که

 فرو غربی افقِ در هارب هایمیانه در اینکه تا است آمدهمی باالتر مقداری شب هر آسمان،
 ستاره نآمد باال از لحاز فصلی، کهاین دلیل به. است شدهمی پنهان دیده از و رفتهمی

 هستار این بین است، بوده توأم بارندگی کاهش با آن رفتن پایین و بارندگی افزایش با «تیر»
 اشاره اورب نای به یشت، این سراسر در که است شده احساس ارتباطی فراوان هایبارندگی و

 .است رفته

ای سپید و درخشان و از دور نمایان است که ستاره« تیر»، «تیر یشت»بنابر مندرجاتِ 
ترین دوران در گردد. از کهنبرمی 2«نَپاتاَپام»سرشتِ آن از آب است و نژاد او به ایزد 

ت، از آبِ ایرانی، عنصر آب به عنوان عامل اصلِی حیات مطرح بوده اسهای کمسرزمین
شدت مورد ستایش و به عنوان نگهبان و نگهداِر باران، همواره به« تیر»روی، ایزد همین

تیِر رایومند و »خوانیم: اگر می« تیر یشت»ای که در گونهنیایش ایرانیان قرار داشته است. به
  کشانْد. نبود، دیِو خشکسالی، جهان را به تباهی می« مندفره

های دهاز افزو بندها این از بسیاری اما. است بند 33 و هکرد 7 دارای« تیر یشت»
خته پردا« تیر یشت»ترین بندهای در ادامه به معرفی کهن .های پارتی و ساسانی استدوره

ز ری نیخواهد شد اما باید توجه داشت که بعید نیست در این یشت، بندهای قدیمی دیگ
 است.وجود داشته باشند که از چشم نگارنده دور مانده 

                                                           
که او را با « ایهستار-ایزد»؛ ایزد باران. نام «تِشتَر/تیر»؛ فارسی: «تیشتر»؛ پهلوی: «تِشْتَریَه»اوستایی:  -1
  دانند.   یکی می« شعرای یمانی»

 «.آبان یشت»از  72بنگرید به پاورقی بند  -2
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 «یشت تیر»های ترین بخشمتن کهن

 .نخست                                                       کَردة
انة آرام و خوش بخشد. آن ستاییم که خمند را می، ستارة رایومَندِ فرّه«ِتشتَر» -2بند        

ستاییم که روشنایِی بان را میتادوربخشِ تیزپروازِ بلنِد ازفروغِ سپیدافشانِ درخشاِن درمان
فرّة »را، « مزداآفریده 2ِگوشِ»را، « آورنام 1رودِ وَنگوهیِ »پاک افشاند. آِب دریای فرّاخ را، 

 ستاییم.( می3را )...« توانای کیانی

ستایم. آن برای فرّ و فروغش، من او را با نماز]ی به بانگِ[ بلند و با زَور می -3بند  
، بَرسَم، با زباِن «هومِ آمیخته به شیر»را با « مندتِشتَر ستارة رایومَندِ فرّه» را؛« تِشتَر»ستارة 
 (4ستاییم. )...، با اندیشه و گفتار و کردار ]نیک[، با زَور و با سخن رسا می«مانثره»خِرَد و 

 .دوم                                                        کَردة
ب در اوست. آن ستاییم که تخمة آمند را می، ستارة رایومَندِ فرّه«رتِشتَ» -4بند        

نامی آید و از توانای بزرگِ نیرومنِد تیزبیِن بلندپایة زبردست را. آن بزرگواری را که از او نیک
است. برای فرّ و فروغش، من او را با نماز]ی به بانگِ[ بلند و با « نَپاتاَپام»نژاد و دودماِن 

هومِ آمیخته به »را با « مندتِشتَر ستارة رایومَندِ فرّه»را؛ « تِشَتر»ستایم. آن ستارة زَور می
، با اندیشه و گفتار و کردار ]نیک[، با زَور و با سخن «مانثره»، بَرسَم، با زباِن خِرَد و «شیر

 (5ستاییم. )...رسا می

 .     سوم                                                  کَردة
ستاییم آن که چارپایاِن خُرد و بزرگ و مند را می، ستارة رایومَندِ فرّه«ِتشتَر» -5بند       

که از این پیش به بدکرداری دست  6«هاکَئِتَ»مردمانی که پیش از این ستمکار بودند، و 

                                                           
نگرید بفته است. به کار ر« رود دایتی»طور خاص برای جا، این صفت به؛ در این«نیکو»، «بِهتر»فارسی:  -1

 «.آبان یشت»از  104به پاورقی بند 
ین نام، اه بعدها ک.. ز و.بنامِ کلّیِ همة چارپایانِ مفید از جمله گاو، گوسفند، «. گاو»ترین شکل از نام کهن -2

 .گردیدبه عنوانِ ایزدبانوی نگهبانِ چارپایان نیز اطالق 
های دهکه از افزو «...زرتشتِ اَشَوَن راو فَروَهَرِ سپیتمان»جا عبارتی با این مضمون آمده است: در این -3

 جدیدتر است.

 است. بعدیهای ت که از افزودهآمده اس« ِینگهه هاتَم...»در انتهای این بند، متنِ نمازِ زرتشتیِ  -4

 .3بنگرید به پاورقی بند  -5

  ها در دسترس نیست.گروهی از نابکاران که آکاهی بیشتری از آن -6
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، برای ما «مندهتِشتَرِ رایومَنِد فرّ»گویند[: چه زمانی یازیدند، همه او را چشم به راهند ]و می
های آب، به نیرومندیِ اسبی، دگرباره روان شوند؟ برای فرّ و سربرآورد؟ چه زمانی چشمه

 «تِشتَر»را؛ « ِتشتَر»ستایم. آن ستارة فروغش، من او را با نماز]ی به بانگِ[ بلند و با زَور می
، با «مانثره»ا زبانِ خِرَد و ، بَرسَم، ب«هومِ آمیخته به شیر»مند را با ستارة رایومَنِد فرّه]آن[ 

 (1ستاییم. )...اندیشه و گفتار و کردار ]نیک[، با زَور و با سخن رسا می

 .چهارم                                                       کَردة

دریای »ستاییم که شتابان به سوی مند را می، ستارة رایومَندِ فرّه«تِشتَر» -6بند        

همو که بهترین  - 2"آرِش تیرانداز"بتازد، همچون آن تیِر در هوا پرّان که « کرتفراخ
 بیانداخت... 4«خوانْوَنتْ»به سوی کوهِ  3«اَیریوخْشوثَ»از کوهِ  -تیراندازِ ایرانی است

آن تیر « چراگاهمهرِ فرّاخ»و ایزداِن آب و گیاه و  5گاه مزدااهورا بر آن دمیدآن -7بند  

یدن به انجام، یاری کردند. برای فرّ و فروغش، من او را با نماز]ی به بانگِ[ بلند و را برای رس
هومِ آمیخته به »را با « مندِتشتَر ستارة رایومَنِد فرّه»را؛ « تِشتَر»ستایم. آن ستارة با زَور می

ر و با سخن ، با اندیشه و گفتار و کردار ]نیک[، با زَو«مانثره»، بَرسَم، با زباِن خِرَد و «شیر
 (1ستاییم. )...رسا می

                                                           
 .3بنگرید به پاورقی بند  -1

ایشو؛ ویْویشَه خْش)اوستایی: اِرِخ« آرش کمانگیر»ترین اشاره در متون ایرانی به اسطورة این بند، کهن -2
 و دیگر "بلعمی"، "طبری"، "ابوریحان بیرونی"تیر( است. تیر؛ فارسی: آرش شیواشِپاک پهلوی: آرخش

 ،"یشدادیچهر پمنو"اند: در روزگارِ پادشاهیِ گونه آوردهمورخان، این داستان را با اندک جزئیاتی بدین
ز اکه یکی  نهادند ینمحاصره کرد. قرار بر ا« طبرستان»را در  "منوچهر"به ایران لشگر براند و  "افراسیاب"

ن باشد. تورا جا مرز ایران وایرانیان، تیری به سوی مشرق پرتاب کند و هرکجا تیر بر زمین بنشست، آن
می از رفتنِ نیرای گبتواند بیش از  مقدار معینی در هوا بماند، خود را که تیر، نمیتورانیان خوشحال از این

رتاب پا برای ر، خود "منوچهر"ترین تیراندازان لشگر از بزرگ "آرش کمانگیر"کردند. خاک ایران آماده می
، در دم ضربه تیر نامزد نمود. وی کمان بر دست بگرفت و با چنان نیرویی تیر را پرتاب کرد که از شدت

« مزدااهورا»گرفت، یپاره شد و جان داد. تیر در هوا پرّان بود و هرکجا که در مسیر فرود قرار مپیکرش پاره
 نة درختِتجام بر برفت و سران« رود جیحون»داد تا از سقوط آن جلوگیری کند. این تیر تا ا فرمان میباد ر

ز خاک ترتیب هیچ بخشی امرز دو کشور باقی ماند. بدین -چونان سابق -جا گردویی برنشست و همان
 یادگاری از آن رویداد فرخنده است.« جشن تیرگان»زمین جدا نگردید. ایران

اند که انستهد« دماوند»را از  "آرش"تیراندازی  جدیدترمنابع  درن دقیق این کوه، مشخص نیست. مکا -3
  .قی باشدهای ایران شربایستی یکی از کوه« اَیریوخْشوثَ»کوهِ ها چنین نبوده و مطمئنا در متن اصلی یشت

والی در ح را "آرش"یرِ مکان دقیق این کوه، مشخص نیست. اما با توجه به منابع بعدی که مقصدِ ت -4
 باشد.« ماوراءالنهر»های این کوه نیز یکی از قلهاند، شاید ثبت کرده« جیحون»

  های بعدی است.های زرتشتیان در دورهگمان از افزودهبی« مزدااهورا  بر آن دمید»عبارت  -5
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 .پنجم                                                       کَردة

ستاییم که بر پریان چیره شود. همو که مند را می، ستارة رایومَندِ فرّه«تِشتَر» -8بند        

که آبش « کرتراخدیدگاهِ فدریای نیرومندِ ژرفِ خوش»هنگام که نزدیکِ بدان-پریان را 

دار در میاِن زمین و آسمان پرت زمینِ پهناوری را فراگرفته است، به پیکِر ستارگاِن دنباله

ها برانگیزد. پس درهم شِکََند. به راستی او به پیکرِ اسبِ پاکی درآید و از آب، خیزاب -شوند

 چاالک وزیدن آغاز کند. 1بادِ

ِتشتَرِ زیبا و »گاه ه هفت کشور برساند. پس آن، این آب را ب2«سَتَویس»گاه آن -9بند  

چنین مند کند. اینها را از سالی خوش، بهرهآورد تا آنسوی کشورها روی، به«بخشآشتی

از سالی خوش، برخوردار شوند. برای فّر و فروغش، من او را با نماز]ی « های ایرانیسرزمین»

را با « مندِتشَتر ستارة رایومَندِ فرّه»را؛ « ِتشتَر»ستایم. آن ستارة به بانگِ[ بلند و با زَور می

، با اندیشه و گفتار و کردار ]نیک[، با «مانثره»، بَرسَم، با زباِن خِرَد و «هومِ آمیخته به شیر»

 (3ستاییم. )...زَور و با سخن رسا می

 .ششم                                                       کَردة

را که از  5ستاییم. آن ]ستاره[را می 4«تیشْتْریَِئینی»ستاییم. را می« تِشتَر» -12د بن       

پایداری  8را به شوندِ  7«هفتورنگ»ستاییم. را می 6«پروین»ستاییم. پیِ نخستین درآید، می

                                                           
 «.رام یشت»؛ بنگرید به «ایزد وایو» -1

به  «سَتَویس»ستاره شناسی و نجوم، گیری از دانش ستارهبا بهره :"آبادیغیاثرضا مرادی"به نقل از  -2
در فصل  درجه و تنها 33تر از حدود های جغرافیایی پاییناست که در عرض« سهیل»همان ستاره یقین 

ی گرفته جا« رشتَتِ»که باالتر از آن ستاره حالیشود درزمستان و در ارتفاع کمی از افق جنوبی دیده می
ره نیز در این ستا ،«شتَرتِ»با « سهیل»یا « سَتَویس»این ترتیب به دلیل شباهت خویشکاری است. به 

 ةنورترین ستاررپُ « تشتر»پس از « سَتَویس»آمده است. باران به شمار می ةباورهای ایرانیان باستان آورند
 .آسمان است

 .3بنگرید به پاورقی بند  -3

از  جمعی»ا ر، این واژه "گلدنر"و  "اشپیگل"مستشرقین همچون  به نقل از برخی "شادروان پورداوود" -4
 "بهار"ت. اما رده اسمعرفی ک« های ایرانی، یار و یاور او هستندستارگان نزدیک به ستارة تشتر که در افسانه

 داند.اصغر( می)کلب« ستارة سگ کوچک»آن را  "هنینگ"به نقل از 

 است. «سَتَویس»ای به اشاره -5

 گر.ستاره از برجِ ثور و دو ستارة دی : مجموعة چهار"دکتر جلیل دوستخواه"ر گزارش بناب -6

 اکبر(.النعش)عربی: بنات« هفت برادر»شناسی: امروزه در اصطالح ستاره -7
 « به دلیلِ...» =« به شوندِ...» -8



 99                                                                                          بهمن انصاری                   

آفریده را به شوندِ نیرومندِی او، ستارة مزدا 1«وَنَند»ستاییم. در برابر جادوان و پریان، می

آفریدة او، برتری او، چیرگیِ او بر نیاز و پیروزیِ او بر پیروزیِ برازندة او، نیروی پَدافندِ اهوره

 2ستاییم.را می« چشمتِشتَرِ دُُرشت»ستاییم. دشمنان، می

شب، کالبدِ استومند پذیرد و به ، در نخستین ده«مندتِشتَرِ رایومَندِ فرّه( »3)... -13بند 

چشم، بُرزمند، بسیار نیرومند، توانا و چابک در فروغ ساله، درخشان، روشندهپیکرِ مَردی پانز

 پرواز کند.

ه یرد و بستومند پذکالبِد ا  شب،، در دومین ده«مندتِشتَِر رایومَنِد فرّه( »3)... -16بند 

 شاخ، در فروغ پرواز کند.پیکرِ گاوی زرّین

ه یرد و بستومند پذشب، کالبدِ ادر سومین ده ،«مندتِشتَرِ رایومَندِ فرّه( »3)... -18بند 

 کند. های زرّین و لگامِ زرنشان، در فروغ پروازپیکرِ اسِب سپیدِ زیبایی با گوش

های ا گوشبدِ زیبایی ، به پیکرِ اسِب سپی«مندتِشتَرِ رایومَندِ فرّه»گاه ( آن3)... -20بند 

 آید.فرود « کرتدریای فراخ»زرّین و لگاِم زرنشان، به 

آید؛ اسبی کَل با در، به پیکرِ اسِب سیاهی به«دیو 4َاپَوش»در برابر او،  -21بند 

 های کَل، اسبی کَل با گردنِ کَل، اسبی کَل با دُمِ کَل، یک اسبِ گَرِ سهمناک.گوش

هم درآویزند. به - «اَپَوش دیو»و « مندتِشَترِ رایومَندِ فرّه» -( هر دو 5)... -22بند 

 چیره شود. « مندِتشتَرِ رایومَندِ فرّه»بر « اَپَوش دیو»روز با یکدیگر بجنگند و شبانهسه

 7دور براند.« کرتدریای فراخ»از  6«هاسَر»پس او را یک از آن -23بند 

                                                           
 )؟( « نسرواقع»ستارة  -1

 ند.دیدتر هستبا تردید، از اضافات ج« آفریدههاهور»با یقین، و « مزداآفریده»در این بند، عبارت  -2

ه متنِ بتشتیان های جدیدترِ زرآمده است که از افزوده« زرتشتای سپیتمان»در آغازِ این بند، عبارت  -3
 اصلی است.

  ایران. آبِ بیشترِ مناطقِهای خشک و بینمادی از تابستان«. تِشتَر»دیوِ خشکسالی. همآوردِ  -4

 .13اورقی بند بنگرید به پ -5

  هزارگام )؟( -6

 بدا! اهورامزدا ای من بر وای: بگوید اندوهگین و ]نوای[ شیون با تِشتَر پس»در ادامة این بند آمده است:  -7
 کهچنان - نماز در مردمان اکنون! مزداپرستی  ِدین ای تو بر روزیتیره! گیاهان ای! هاآب ای شما روزگار به

کند که اگر عنوان می 24و در بند « .ستایندنمی و برندنمی نام مرا -ستایندمی و برندمی نام را دیگر ایزدان
   >> خشکسالی، دوچندان خواهدکنند، نیرویش برای پیروزی بر دیونیایش« ایزدانهمچون دیگر»مردمان او را 
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های ، به پیکرِ اسبِ سپیدِ زیبایی با گوش«مندتِشتَرِ رایومَندِ فرّه»گاه ( آن1)... -26بند 

 فرود آید.« کرتدریای فراخ»ان، به زرّین و لگاِم زرنش

های ا گوشآید؛ اسبی کَل بدر، به پیکرِ اسبِ سیاهی به«اَپَوش دیو»برابر او، در -27بند 

 .کَل، اسبی کَل با گردِن کَل، اسبی کَل با دُمِ کَل، یک اسبِ گَرِ سهمناک

هم درآویزند. تا هب - «اَپَوش دیو»و « مندِتشَترِ رایومَنِد فرّه» -( هر دو 1)... -28بند 

  .چیره شود« َاپَوش دیو»بر « مندتِشتَِر رایومَندِ فرّه»هنگامِ نیمروز که 

 2دور براند.« کرتدریای فراخ»از « هاسَر»پس او را یک از آن -29بند 

های ا گوشبِد زیبایی ، به پیکِر اسِب سپی«مندِتشتَِر رایومَندِ فرّه»گاه ( آن1)... -30بند 

 فرود آید.« کرتدریای فراخ»ن و لگاِم زرنشان، به زرّی

را برانگیزد. دریا را به جوش و خروش بیاندازد. در همة  3های دریاخیزاب -31بند 

 جوش و خروش پدیدار شود و میانة دریا برآید.« کرتدریای فراخ»های کرانه

فراز آید. « کرتدریای فراخ»، از «مندتِشتَرِ رایومَنِد فرّه»گاه دگرباره ( آن1)... -32بند 

 4«هیندَوَه»سوی گاه مِه از آنفراز آید. آن« کرتدریای فراخ»از « مندسَتَویسِ رایومَندِ فرّه»
 برخیزد. -جای دارد« کرتدریای فراخ»از کوهی که در میانة  -

زیدن وزی، وگاه مِهِ پاِک پدیدآورندة ابر، به جنبش درآید. باِد نیمرپس آن -33بند 

باِد »پس  گذرد، براند.از آن می« بخشهوِم شادی»آغاز کند تا مِه را به سوی راهی که 
 د.، برسانهای هفت کشور، باران و ابر و تگرگ را به کشتزارها و خانمان«چاالکِ مزداآفریده

                                                                                                                                              
ستاید. را می« شتَرتِ»شده و عملاو واردرساندن بهاهورامزدا خود برای یاری 25شد. پس در بند  <<

کهن از است که تمیز متنای اندازهاصلی بهمتنکاری درجدیدتر است و یا دستفوق، یا از الحاقیاتمواردتمام
 جدیدتر را غیرممکن ساخته.اضافات

 .13بنگرید به پاورقی بند  -1

به روزگار  د[: خوشاو گویی برآورَد ]، خروشِ شادکاممندتِشتَرِ رایومَندِ فرّه»در ادامة این بند آمده است:  -2
وشا خاپرستی!  مزدها! ای گیاهان! خوشا به روزگار تو ای دینِمن ای اهورامزدا! خوشا به روزگار شما ای آب

ا و با تزارهدانه به سوی کشهای شما با بذرهای درشتپس آب در جویبه روزگار شما ای همة کشورها! زین
دتر قیات جدیز الحااتمام موارد فوق، یا « ها و به سوی همة جهان، روان گردد.هسوی چراگابذرهای ریزدانه به

 اخته.مکن سجدیدتر را غیرمکهن از اضافاتای است که تمیز متناندازهاصلی بهمتنکاری دراست و یا دست
 های دریاموج -3

 تردید است.ترجمه کرده است که جای بسی « هند»این واژه را  "دکتر جلیل دوستخواه" -4
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فرّة در آْب »و « باِد چاالِک مزداآفریده»به همراه « نَپاتاَپام( »1)... -34بند  
ای از آب ببخشند. ، هر کجا از جهانِ استومند را، بهرة ویژه2و فَروَهَرهای اَشَوَنان« گزیدهآرام

را؛ « ِتشتَر»ستایم. آن ستارة برای فرّ و فروغش، من او را با نماز]ی به بانگِ[ بلند و با زَور می
، با «مانثره»خِرَد و ، بَرسَم، با زباِن «هومِ آمیخته به شیر»را با « مندتِشتَر ستارة رایومَنِد فرّه»

 (3ستاییم. )...اندیشه و گفتار و کردار ]نیک[، با زَور و با سخن رسا می

 .هفتم                                                       کَردة
دَِم درخشان ( از سپیده4ستاییم. که )...مند را میستارة رایومَندِ فرّه« تِشتَر» -35بند        

اند، روان گردد. برای فرّ و فرمان داده 5«بَغان»جاِی پرآبی که ی دور از باد، بدانبه راه
ِتشتَر »را؛ « تِشتَر»ستایم. آن ستارة فروغش، من او را با نماز]ی به بانگِ[ بلند و با زَور می

، با «همانثر»، بَرسَم، با زبانِ خِرَد و «هومِ آمیخته به شیر»را با « مندستارة رایومَنِد فرّه
 (3ستاییم. )...اندیشه و گفتار و کردار ]نیک[، با زَور و با سخن رسا می

 .هشتم                                                       کَردة
سر رسیدنِ ستاییم که در هنگاِم بهمند را میستارة رایومَنِد فرّه« تِشتَر» -36بند        

نورد، همه رَدمند، جانورانِ آزاِد کوهساران و درّندگانِ بیابانسال، مَردم، فرمانروایانِ خِ
که با سرزدِن خویش، کشور را سالی خوش و یا سالی بد برخاستنش را چشم در راهند. آن

برای فّر و فروغش،  6های ایرانی از سالی خوش برخوردار خواهند گردید؟آورَد. آیا سرزمین
تِشتَر ستارة »را؛ « تِشتَر»ستایم. آن ستارة و با زَور می من او را با نماز]ی به بانگِ[ بلند

، با اندیشه و «مانثره»، بَرسَم، با زبانِ خِرَد و «هومِ آمیخته به شیر»را با « مندرایومَندِ فرّه
 (3ستاییم. )...گفتار و کردار ]نیک[، با زَور و با سخن رسا می

 .                    نهم                                    کَردة
دریای »ستاییم که شتابان به سوی مند را می، ستارة رایومَنِد فرّه«تِشتَر» -37بند        

                                                           
 .13بنگرید به پاورقی بند  -1

 .«خوَرنه یشت»گفتار بنگرید به پیش -2

 .3بنگرید به پاورقی بند  -3

، در رتشتیانآمده است که از اضافات جدیدتر ز« به خواست خدایان و امشاسپندان»در این جا عبارت  -4
 است. ادوار بعدی

  خدایان -5

ها یاییورود آر )پیش از سال پیشسازد که آیا هزارانای دشوار مواجه میهاین بندِ پرابهام، ما را با فرضی -6
فعال  ده است؟یرماه بودر ت و در زمانِ سُرایشِ این یشت، آغازِ سالِ نو، با شروعِ فصلِ تابستان و غربی(به ایران

 .توان دادنمی بدانپاسخ روشنی 
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همو که بهترین تیرانداِز  - "آرشِ تیرانداز"بتازد، همچون آن تیرِ در هوا پرّان که « کرتفراخ
 1بیانداخت...« خوانْوَنتْ»به سوی کوهِ « اَیریوخْشوثَ»از کوهِ  -ایرانی است

آن تیر را برای رسیدن به « چراگاهمهرِ فرّاخ»و  2گاه مزدااهورا بر آن دمیدآن -38بند  
با هم از پِی آن روان « گردونهسَُبک 2پارِندِ»و « نیک و بزرگ 3اَشیِ »انجام، یاری کردند. 

به زمین « وانْوَنتْخ»فرود آمد و در « خوانْوَنتْ»شدند تا هنگامی که آن تیرِ َپرّان به کوهِ 
ستایم. آن ستارة برنشست. برای فرّ و فروغش، من او را با نماز]ی به بانگِ[ بلند و با زَور می

، بَرسَم، با زباِن خِرَد و «هوِم آمیخته به شیر»را با « مندتِشتَر ستارة رایومَندِ فرّه»را؛ « تِشتَر»
 (4ستاییم. )...ور و با سخن رسا می، با اندیشه و گفتار و کردار ]نیک[، با زَ«مانثره»

 .یازدهم                                                       کَردة

 روان و های ایستاده وستاییم که آبمند را می، ستارة رایومَنِد فرّه«تِشتَر» -41بند        
 خوانند[:می و او رابار و برف و باران، همه او را آرزومند و چشم به راهند ]چشمه و جوی

-های آب چشمه ]آن[، برای ما سربرآورد؟ کِی «مندِتشتَرِ رایومَنِد فرّه»ِکی  -42بند  
 زیبا و ها به سوی کشتزارهایچشمه]آن[ دگرباره روان شوند؟ کِی  -به نیرومندی اسبی

رّ ف؟ برای زندمند ساهای گیاهان را از نَمِ خویش، بهرهها روان شوند و ریشهها و دشتخانمان
ِتشتَر »؛ را« شتَرتِ »ة ستایم. آن ستارو فروغش، من او را با نماز]ی به بانگِ[ بلند و با زَور می

، با «همانثر» وخِرَد  ، بَرسَم، با زبانِ«هومِ آمیخته به شیر»را با « مندستارة رایومَنِد فرّه
 (4ییم. )...ستااندیشه و گفتار و کردار ]نیک[، با زَور و با سخن رسا می

 .دوازدهم                                                       کَردة

و  یش، بیم جهندة خوستاییم که با آبِ مند را می، ستارة رایومَندِ فرّه«ِتشتَر» -43بند        
 خشنودش یند وهراس را از دلِ همة آفریدگان فروشوید. که اگر آن تواناترین را چنین بستا

با زَور  بلند و انگِ[زند، ]همه را[ درمان بخشد. برای فرّ و فروغش، من او را با نماز]ی به بسا
، «یرشمیخته به هومِ آ»را با « مندتِشتَر ستارة رایومَندِ فرّه»را؛ « تِشتَر»ستایم. آن ستارة می

خن رسا و با س را زَو، با اندیشه و گفتار و کردار ]نیک[، ب«مانثره»بَرسَم، با زبانِ خِرَد و 
 (4ستاییم. )...می

                                                           
 .6بنگرید به پاورقی بند  -1

  های بعدی است.های دورهاز افزوده« آن دمید مزدااهورا بر»عبارت  -2

 «.مهریشت»از  66بنگرید به پاورقی بند  -3

 .3بنگرید به پاورقی بند  -4
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 .پانزدهم                                                       کَردة

که همة آفریدگانِ . آنستاییممند را می، ستارة رایومَندِ فرّه«تِشتَر» -48بند       
ها که در روی زمین آنبرند؛ سر میها که در زیِر زمین بهسپندمینو، آرزومنِد دیداِر اویند: آن

ها که ها که پرنده و آنزَیند؛ آنها که در خشکی میها و آنها که در آببرند؛ آنسر میبه
آغاز و اند و از آفرینشِ بیها که در جهانِ زَبَرینها که کُنامی آزاد دارند و آناند؛ آنخزنده
را با نماز]ی به بانگِ[ بلند و با زَور  برای فرّ و فروغش، من او 1آیند.به شمار می« اشه»انجامِ 

، «هومِ آمیخته به شیر»را با « مندتِشتَر ستارة رایومَندِ فرّه»را؛ « تِشتَر»ستایم. آن ستارة می
، با اندیشه و گفتار و کردار ]نیک[، با زَور و با سخن رسا «مانثره»بَرسَم، با زبانِ خِرَد و 

 (2ستاییم. )...می

                                                           
  های جزئیِ بعدی است.دستکاری ای از عبارات این بند، دچارِ برخیظاهرا پاره -1

 .3بنگرید به پاورقی بند  -2
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 یشت بهرام

است که ویژة ستایش و نیایش ایزد کهِن « اوستا»چهاردهمین یشت از  ،«بهرام یشت»
 هاست.ترین متوِن رزمِی آریاییاین یشت از مهم سروده شده است. 1«بهرام»ایرانی، 

باستان است که هم هایترین ایزدانِ آریاییایزدِ جنگ و پیروزی و یکی از مهم« بهرام»
از او یاد شده است. در « کهنِ هندیان 2وداهای»هم در  و« های کهنِ اوستایشت»در 

است اما در متون ایرانی، او خدایی مستقل و ایزدی  3«ایندرا»صفتی برای « بهرام»، «وداها»
، مند بزرگ و فرهو روز بیستم هر ماه در تقویم قدیم ایرانی نیز به نام این ایزدِ واالتبار است

را به دلیل « سیارة مریخ»ن از روزگاراِن دور، نیاکانِ ما همچنی شد.نامیده می« بهرام روز»
و  نامیدند. چرا که رنِگ سرخ، رنگ خشم و جنگ و نبردمی« بهرام»رنگ بودن، سرخ

 . است پیروزی

انگیزی است. یکی آن است که دارایی بینایی شگفت «بهرام»های ترین ویژگیاز مهم
خوانیم که یم« اوستا»ای که بارها در گونه. بهنهایتِ اوستدیگر ویژگِی وی، نیرومندی بی

شکند و یرا در هم م« هاکرپن»و « هاکَوی»یورش همة دیوان، جادوان، پریان، « بهرام»
 بخشد.جهان را آشتی می

های فزودهاز ا بندها این از بسیاری اما. است بند 64 و کرده 22 دارای «بهرام یشت»
 «شتبهرام ی»ترین بندهای ر ادامه به معرفی کهند .های پارتی و ساسانی استدوره

دیمی پرداخته خواهد شد اما باید توجه داشت که بعید نیست در این یشت، بندهای ق
 دیگری نیز وجود داشته باشند که از چشم نگارنده دور مانده است.

                                                           
و « نواهاگَ: »ن در ارمنیو همچنی «بهرام»؛ فارسی: «وَرَهرام»و « انوَرَهر»؛ پهلوی: «وِرِثْرَغنَ»اوستایی:  -1
 .«وشن»و در سغدی: « ورام»
اب کت»، «وداها»ترین بخش از هزار سال. کهنهای چهارگانة هندوان با قدمتی حدود ششکتاب -2

آریایی( ندی )نی/های از اساطیر کهن ایراباشد که گنجینهمعنای: سرودهای ستایش خدایان( می)به« وداریگ
 باشد.و دربردارندة بسیاری از باورهای باستانیِ آریایی می

قدس و های کوچنده به هند، خدایی مدر میانِ آریایی« ایندرا«: »وداریگ»خدای آب و جنگ در  -3
ما ست. اه شده ادر ستایش او سرود« وداریگ»ای است که یک فصلِ کامل از اندازهورجاوند بود. تقدس او به

گردید. برای ه میشناخت «اهریمن»های ایران، او در شمارِ دیوان و نزدیکان وارونِ این اعتقاد، در میان آریایی
ید به ان، بنگرهندی آگاهی بیشتر نسبت به وارونگی اعتقاد به برخی از خدایان و ایزدان در میان ایرانیان و

 «. فروردین یشت»از  45پاورقی بند 
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 «بهرام یشت»های ترین بخشمتن کهن

 .                                                                                   نخست      کَردة

ترند؟ زیناوند یک از ایزداِن مینُویستاییم. )...( کدامرا می 1«آفریدهبهرامِ اهوره» -1بند        
 2است.« آفریدهبهرامِ اهوره»)...( آن ایزدِ مینُوی، 

ای دِ بادِ شتابانِ زیبای مزداآفریدهبار، به کالبنخستین« آفریدهبهرامِ اهوره» -2بند  
 و درمان و نیرو آورد.« فرّة نیکِ مزداآفریده»، «فرّة مزداآفریده»( وزید، و 3)...

وزترین، گفت: من نیرومندترین، پیر« آفریدة نیرومندبهرامِ اهوره»گاه آن -3بند  
 ترینم.بخشمندترین، نیکوترین، سودمندترین و درمانفرّه

 .                                                     دوم   کَردة

ترند؟ یناوندزیک از ایزدانِ مینُوی ستاییم. )...( کدامرا می« آفریدهبهرامِ اهوره» -6بند        
 2است.« آفریدهبهرامِ اهوره»)...( آن ایزدِ مینُوی، 

( 3« )...شاخرزای زیبای زرّینوَ »بار، به صورت یک دومین« آفریدهبهرامِ اهوره» -7بند 
 (5، هویدا بود. )...«آفریدة بُرزمندنیک 4اَمَة»های او، آمد. بر فرازِ شاخ

                                                           
نماید طور میه و اینبارها در این یشت مورد استفاده قرار گرفت« مزداآفریده»و « آفریدهرهاهو»های عبارت -1

، تنِ اصلیموزنِ  پس از بررسیِ "سنپروفسور کریستن"های بعدی باشد. اما های زرتشتیانِ دورهکه از افزوده
باشد. می "تشتزر"پیش از  اثبات کردند که این عبارات در این یشت، بسیار کهن بوده و مربوط به دورانِ

شود. در رج میچرا که با حذف هر یک از این عبارات، وزنِ متنِ اصلی مخدوش شده و از حالتِ سروده، خا
ست داشته ا ان وجودپیش از عصر زرتشت نیز در میانِ ایرانی« اهورامزدا»جا الزم به توضیح است که واژة این

 «. فروردین یشت»از  45ید به پاورقی بند زرتشتی نیست. بنگرو صرفا یک واژة تمام

ه ای مزدا پرسید کزرتشت از اهوره»ایم آمده است: چین نشان دادهخالی که با نقطهدر نخستین جای -2
گاه آن»ه: خالی دوم آمدو در جای« مزدا، ای سپندترین مینو، ای دادارِ جهانِ استومند، ای اَشَوَناهوره
 ساخته دیوار بعادکه تمامِ این عبارات توسطِ موبدانِ زرتشتی، در « زرتشتتمانمزدا گفت که ای سپیاهوره

 و پرداخته و به متن اصلی الحاق گشته است.

پرسش و  و 1توجه به الحاقیاتِ بند آمده است. در نگاهِ نخست، با« سوی اوبه»جا عبارت در این -3
که  آیدبه نظر می طورساخته شده است، این« امبهر»، پیرامونِ "زرتشت"و « اهورامزدا»میان کهپاسخی

یک  ،«(همائیاَ»وستایی: ا)به زباِن « او»باشد. اما در متنِ اصلِی اوستایی، واژة  "زرتشت"همان « او»منظور از 
 گردد.ستوار میاباره هم ریخته و با حذفِ آن، نظمِ این بند دگرواژة اضافی در متن است که وزنِ سروده را به

 «دلیری»دِ ایز -4

 است. الحاقیآمده است که ( باشدتیر یشت می 3بازنویسی بند  )که آن نیز 5بند، تکرارِ بند در ادامة این -5
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 .سوم                                                        کَردة

ترند؟ ندیک از ایزدانِ مینُوی زیناوستاییم. )...( کدامرا می« آفریدهبهرامِ اهوره» -8بند        
 1 است.« آفریدهبهرامِ اهوره»)...( آن ایزدِ مینُوی، 

بار، به کالبَدِ اسبِ سپیدِ زیبای زردگوش و سومین« آفریدهبهرامِ اهوره» -9بند  
 (3، هویدا بود. )...«آفریدة بُرزمنداَمَة نیک»( آمد. بر پیشانِی او، 2لگامی )...زرّین

 .                                                                                             چهارم      کَردة

ترند؟ یناوندزیک از ایزدانِ مینُوی ستاییم. )...( کدامرا می« آفریدهبهرامِ اهوره» -10بند        
 1 است.« آفریدهبهرامِ اهوره»)...( آن ایزدِ مینُوی، 

ازگیرِ به کالَبِد شترِ سرمسِت گ بار، چهارمین« هآفریدبهرامِ اهوره» -11بند  
 ( آمد...2)... -کار آیدکه پشمش جامة مردمان را به-کنندة تیزتکِ رهسپاری خیزوجست

ی شتران[ دارادهگیر ]در هنگامِ آمیزش با ما...]شتری[ که در میانِ نرانِ جُفت -12بند  
د هایش نیرومنهایش پرزور و کوهانه شانهاست. ]شتری[ ک شترانفراوانی به ماده گرایشِ

 است و چشمان و سَری باهوش دارد. ]شتری[ باشکوه و بلندباال و نیرومند...

درخشد. تیره، از دور میرنگ که چشماِن تیزبینش در شبِ... ]شتری[ روشن -13بند  
مچون هست و اسپید فروپاَشد. که بر زانوان و پاهای خوبِ خویش ایستاده که از دهانش کفِ

چنین پدیدار آفریده[ ایننگرد. ]بهرامِ اهورهشهریارِ یگانة فرمانروایی، گرداگرد خویش را می
 ( 3گردید. )...

 .پنجم                                                        کَردة

 مینُوی یک از ایزدانِستاییم. )...( کدامرا می« آفریدهبهرامِ اهوره» -14بند        
 1است.« آفریدهبهرامِ اهوره»ترند؟ )...( آن ایزدِ مینُوی، زیناوند

بار، به کالَبدِ گرازِ نرینة تیزچنگال و تیزدندان و پنجمین« آفریدهبهرامِ اهوره» -15بند  
( آمد. ]گرازی[ که به یک زخم بکشد. ]گرازی[ خشمگین که بدو نزدیک نتوان 2تکاوری. )...

امِ خال که آمادة جنگ است و از هر سویی بتازد. ]بهرای خال[ دلیر با چهرهگردید. ]گرازی
 ( 3چنین پدیدار گردید. )...آفریده[ ایناهوره

                                                           
 .1بند  هایبنگرید به پاورقی -1

 .2بنگرید به پاورقی بند  -2

 .7بنگرید به پاورقی بند  -3
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 .                                                                                              ششم     کَردة
ی یک از ایزدانِ مینُوستاییم. )...( کدامرا می« فریدهآبهرامِ اهوره» -16بند        

 1است.« آفریدهبهرامِ اهوره»ترند؟ )...( آن ایزدِ مینُوی، زیناوند

تابناِک  2سالةبار، به کالَبدِ مَردِ پانزدهششمین« آفریدهبهرامِ اهوره» -17بند  
چنین پدیدار آفریده[ این اهوره( آمد. ]بهرام3ِهایی کوچک، )...چشمِ زیبارویی؛ با پاشنهروشن

 ( 4گردید. )...

 .                                                               هفتم             کَردة
 یک از ایزدانِ مینُویستاییم. )...( کدامرا می« آفریدهبهرامِ اهوره» -18بند        

 1 است.« آفریدههرامِ اهورهب»ترند؟ )...( آن ایزدِ مینُوی، زیناوند

ا با رکاِر خود ، که ش«وارَِغن»بار، به کالبَِد هفتمین« آفریدهبهراِم اهوره» -19بند  
که در میاِن  «وارِغْنَه»( آمد. 3های تیزش بگیرد و با منقارِ تیزش پاره کند، )...چنگال

 . پروازترین است..پرندگان، تندترین، و در میانِ بلندپروازان، سبک

وب خن تیر، گرچه آا -...در میاِن جانداران، تنها اوست که خود را از تیِر پَرّان  -20بند  
دمان، شهپرْ آراسته و به ( اوست که سپیده3تواند برهاند. )...می -پرتاب شده و در پرواز باشد

 پرواز درآید و از بامدادان تا شامگاهان به جستجوی خوراک برآید...

ها کوه های کوهساران، ]شهپر[ بپساود؛ که بر ستیغِت که در تنگه...اوس -21بند  
اراِن شاخس ها و بستِر رودها، ]شهپر[ بپساود؛ که بر]شهپر[ بپساود؛ که در ژرفای درّه

چنین نآفریده[ ایدرختان ]شهپر[ بپساود و به بانگِ مرغان، گوش فرادهد. ]بهرامِ اهوره
 (4پدیدار گردید. )...

 .                                                                                                   هشتم  کَردة
یک از ایزداِن مینُوی ستاییم. )...( کدامرا می« آفریدهبهراِم اهوره» -22بند        

 1است.« آفریدهبهرامِ اهوره»ترند؟ )...( آن ایزدِ مینُوی، زیناوند
                                                           

 .1بند  هایبنگرید به پاورقی -1

عتقاد، در میان سنِّ گذر از کودکی و رسیدن به بلوغ است. این اسالگی 15باور ایرانیان باستان،  در -2
ه و انجامِ بر میان بست)پهلوی: کُستیک( « کُشتی» سالگی،15کودک زرتشتی پس از رسیدن به  ،زرتشتیان

شم سفید پنخ  72بند سفید و باریک و بلندی بود که از  «کُشتی» گردد.اعمالِ دینی، بر او واجب می
 بست. سالگی، آن را بر کمر میبافته شده و هر فرد زرتشتی پس از پانزده گوسفند

 .2بنگرید به پاورقی بند  -3

 .7بنگرید به پاورقی بند  -4



 109                                                                                          بهمن انصاری                   

های بار، به کالَبدِ قوچِ دشتیِ زیبایی، با شاخهشتمین« آفریدهبهرامِ اهوره» -23بند  

 (1چنین پدیدار گردید. )...آفریده[ این( آمد. ]بهرامِ اهوره2پیچاپیچ )...

 .                                                                                      م      ـهـن کَردة

یک از ایزداِن مینُوی م. )...( کدامستاییرا می« آفریدهبهرامِ اهوره» -24بند        

 2است.« آفریدهبهرامِ اهوره»ترند؟ )...( آن ایزدِ مینُوی، زیناوند

های دشتیِ زیبایی، با شاخ 3ُگشنِ بار، به کالَبدِ بُز نهمین« فریدهآبهراِم اهوره» -25بند  

 (1چنین پدیدار گردید. )...آفریده[ اینهرامِ اهوره( آمد. ]ب4سرتیز )...

 .م                                                      ـده کَردة

 یک از ایزدانِ مینُویستاییم. )...( کدامرا می« آفریدهبهرامِ اهوره» -26بند        

 2است.« آفریدهبهرامِ اهوره»ترند؟ )...( آن ایزدِ مینُوی، زیناوند

ای بار، به کالبَدِ مَردِ رایومَندِ زیبای مزداآفریدهدهمین« آفریدهبهرامِ اهوره» -27بند  

( آمد. ]بهرامِ 4در برداشت )... -آراسته به زیورهای گوناگون -ای زرکوب که دشنه
 5(1چنین پدیدار گردید. )...آفریده[ ایناهوره

 .                                                                                                 یازدهم    کَردة

ستاییم که دلیری بخشید ]مردان را[؛ که مرگ را می« آفریدهبهرامِ اهوره» -28بند        

]بدخواهان را[؛ که نو کرد ]جهان را[؛ که آشتی بخشید و به کامیابی رسانید ]مردان  آورد
 (6را[. )...

                                                           
 .7بنگرید به پاورقی بند  -1

 .1بند  هایبنگرید به پاورقی -2

 بُزِ نَر -3

 .2بنگرید به پاورقی بند  -4

، شاخینی زرّپیکر گاو کند: بار نخست در پیکر باد، بار دوم درایان میبار خود را نم 10« بهرام»بنابراین  -5

، زدندانی تیز، بار پنجم در پیکر گرای سرمست، بار چهارم در پیکر شتری سپیدگوشبار سوم در پیکر اسب

 هایا شاخی بوچقساله، بار هفتم در پیکر مرغِ وارغن، بار هشتم در پیکر بار ششم در پیکر جوانی پانزده

 و بار دهم در پیکر مردی نیرومند.  ی تیزشاخ، بار نهم در پیکر بزپیچاپیچ

زی در ا و پیروفتار رزرتشتِ اَشَوَن، پیروزی در اندیشه را و پیروزی در گ»در ادامة این بند آمده است:  -6
تنِ یان به متشتهای زرکه تمام این عبارات از اضافه« پاسخ را، بدو نماز برد.وکردار را و پیروزی در پرسش

 در ادوار بعدی است.« بهرام یشت»اصلی 
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را تخمة بارور، نیروی بازوان، تندرستی و پایدارِی  1او« آفریدهبهرامِ اهوره» -29بند  
در آب داراست که خیزابی همچنِد  2«ماهیِ کَرَ»چنان نیروی بینایی بخشید که تن و آن

 (3تواند ببیند. )...آدمی، می، در ژرفای هزارباالی«َارَنگِ دورکرانه»مویی را در رود 

 .هم                                                      دوازد کَردة
ستاییم که دلیری بخشید ]مردان را[؛ که مرگ را می« آفریدهبهرامِ اهوره» -30بند         

]بدخواهان را[؛ که نو کرد ]جهان را[؛ که آشتی بخشید و به کامیابی رسانید ]مردان  آورد
 (4را[. )...

ن ستی و پایدارِی ترا تخمة بارور، نیروی بازوان، تندر 1او« آفریدههورهبهراِم ا» -31بند  
ه از ستاره و پوشیدتیره و بیچنان نیروی بینایی بخشید که اسب داراست که در شبِو آن

 (3.تواند بشناسد. )..ابر، موی یال و دُِم اسبی که بر زمین افتاده است را می

 .                                 سیزدهم                      کَردة
 ا[؛ که مرگرستاییم که دلیری بخشید ]مردان را می« آفریدهبهراِم اهوره» -32بند        

 ]مردان سانید]بدخواهان را[؛ که نو کرد ]جهان را[؛ که آشتی بخشید و به کامیابی ر آورد
 (4را[. )...

ستی و پایداریِ بارور، نیروی بازوان، تندر را تخمة 1او« آفریدهبهرامِ اهوره» -33بند  
ندازة اگوشتی به طوق داراست که پارهچنان نیروی بینایی بخشید که کَرکَِس زرّینتن و آن

سَرِ  ن تابشِی، چوتواند بشناسد؛ اگر چه در بزرگمُشتی را، از بلندایی به دوریِ ُنه کشور می
 (3سوزنی درخشان، بنماید. )...

 .                                                     چهاردهم  کَردة
( اگر که ]کسی[ از جادوی مردماِن 5ستاییم. )...را می« آفریدهبهرامِ اهوره» -34بند         

 بسیاربدکار آزرده شد، چاره چیست؟

                                                           
توان د. اما میباش "زرتشت"نمایاند که ، اینطور می28؛ با توجه به اضافات بند «او»منظور از ضمیرِ  -1

 اشته است.وَنان دا اَشَ حدس زد که در متنِ اصلی، احتماال این ضمیر اشاره به یکی از ایزدان، یا پهلوانان و ی
 دریای» در که انگیز استشگفت پایة اطالعات موجود در متون بازمانده از دورانِ قدیم، یک ماهیبر -2

 ماهیِ »که  معتقد است "آبادیغیاثمرادی". باشدمی باالیی بینایی قوة سکونت داشته و دارای «کرتفراخ
 است، تطابق دارد. کردهمی زندگی «مازندران دریای» در گذشته که در قامتبلند ماهیِسگ با نوعی ،«کَرَ
 .7بنگرید به پاورقی بند  -3
 .28بنگرید به پاورقی بند  -4
 است.جدیدتر  هایافزودهاز  عباراتی آمده است کهجا در این -5
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و آن باید یافت « مرغِ وارِغَن»( ]چاره آن باشد که[ پَری از شهپِر بزرگ، 1)... -35بند  
 را بر تن مالید تا ]جادوی[ دشمن، نابود گردد...

که استخوانی یا پَری از این مرِغ دلیر را با خود داشته باشد، هیچ مَردِ کسی... -36بند  
کس پناه دهد و بدان 2«مرغَکانِ مرغ»درآورد. آن پرِ تواند او را از پای بهنیرومندی نمی

 بزرگواری و فرّه بسیار، بخشد...

و اتن را. ا[ نه صدرا بکشد. ]ام« مَردِ جادو»...پس فرمانروا و سردارِ کشور، آن  -37د بن 
 تن را بکشد و بگذرد.باره نکشد. او تنها یکیکآنان را به

 (3با اوست، همگان از وی در هراسند. )...« پَر»کس که این آن -38بند  

د. نِد آننآرزوم آنند. شاهزادگان ...آن پیروزی که ]همة[ فرمانروایان آرزومندِ -39بند  
ی را ی[ اسبآرزومنِد آن بود. آن پیروزی که ]نیرو "کاووسکی"آوران آرزومنِد آنند. نام

 ...ردارددربردارد. ]نیروی[ شترِ سرَمستی را دربردارد. ]نیروی[ آبی ناوتاک را درب

را فروکوفت؛  «دهاکآژی»داشت. کسی که  "فریدونِ دلیر"...آن پیروزی که  -40بند  
چشم را؛ آن دارندة هزارگونه چاالکی را؛ آن دیِو کّلة ششپوزة سهدهاکِ[ سه]آن آژی

را که « دُروج»رساِن جهان را؛ آن زورمندترین را؛ آن ُدروَندِ آسیب« دُروج»بسیارزورمندِ 
 (4)...، به پتیارگی در جهاِن استومَند آفرید. «اَشه»کردنِ جهانِ برای تباه« اهریمن»

 .پانزدهم                                                       کَردة

ستاییم. بشود که پیروزی و فرّة ]بهرام[، این خانه را می« آفریدهبهرامِ اهوره» -41بند        
 (1گیرند. )...و ابرِ بارور، جهان را فرا می 5«سیمرغ»گونه که و گلّة گاوان را فراگیرد؛ همان

                                                           
های بعدی افزوده که این جمله از« گاه اهورامزدا به زرتشت پاسخ دادآن»در آغازِ این بند آمده است:  -1

گون، های گونه، بارها به آغاز بندهای یشت"زرتشت"و  «اهورامزدا»وگوی میان است. این سبک از گفت
 اضافه شده است.

. نظیر دبونام دهندة بزرگیِ صاحبِ هم تکرار شود، نشانباستان، هرگاه یک نام دوبار پشتِ در پارسیِ  -2
 از آن« شاهشاهن» ترکیبکه بعدها « شاهانِ شاه»یا ؛ شدکه به رییس موبدان اطالق می «موبدانِ موبد»

 فته است. ربه کار « وارِغَنمرغ »برای اشاره به جایگاه واالی « مرغمرغکانِ»جا نیز عبارت در این .شدساخته 

وی ن از نیردشمنا سان که همگان از من )اهورامزدا( در هراسند. همةبدان»در ادامة این بند آمده است:  -3
 های ادوار بعدی است.ز افزودهکه تمام این جمله ا« من در هراسند.

 .7بنگرید به پاورقی بند  -4

در  گیاهان است()که در بردارندة تخمة همه «ویسپوبیش»مرغی مقدس و اساطیری که بر فرازِ درختِ  -5
   >>او پررنگی دارد.  بسیارنقش « سیمرغ»ایرانی،  جدیدترِ  آشیانه دارد. در اساطیرِ« کرتفراخ»میانِ دریای 
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 .شانزدهم                                                       ردةکَ
را در کجا باید « آفریدهبهراِم اهوره( »1ستاییم. )...را می« آفریدهبهراِم اهوره» -42بند        

 بُرد و به یاری خواند؟ در کجا باید او را ستود و نیایش نمود؟نام

رزم گیرند؛ اما و لشگر، دربرابر یکدیگر بایستند و آرایشِهنگام که د( بدان2)... -43بند  
خوردگان ]نیز[ به شکستی سخت، در سرانجامِ نبرد نرسند و شکست پیشروان به پیروزیِ

 دچار نشوند...

دو سپاه  ر یک ازهانید. ...چهار پَر ]از واِرغَن[ را بر سَرِ راهِ هر دو لشگر، بیافش -44بند  
نیاز،  را، به« آفریدهبهراِم اهوره»را، و « آفریده و بُرزمَندمَة نیکاَ»بار، که نخستین

  او شود. ِپیشکشو]وی[ آورد، پیروزی از آن

 ان، هر دوهر دو پشتیبان، هر دو نگاهب-« آفریدهبهرامِ اهوره»و « اَمَة» -45بند  
 به باال ند ورآیجای به پرواز دجای و بدانفرستم. هر دو بدینرا درود و آفرین می -پاسدار

 پرواز کنند. 

 .هفدهم                                                       کَردة
اِن ، به می«رَشْن»و « مهر»ستاییم که همگام با را می« آفریدهبهرامِ اهوره» -47بند        

 کدامین است؟« مهردُروج»گرفتة دشمنان برود و بپرسد: کدامین کس، رزمهای آرایشِرده
 روی برتابد؟ کدامین کس را بیماری و مرگ بخشم؟« رَشْن»کس، از 

                                                                                                                                              
)پدر رستم( را پرورش  "زال"که هموستداند. ای بزرگ و دانا و خردمند است که رازهای نهان را میپرنده <<

مادر  "رودابه"، «سیمرغ»با تدبیر  "رستم"شتابد. در جریان تولد میها به یاری او داده و در هنگام گرفتاری
بخشد. همچنین در یاری می "اسفندیار" را در نبرد با "رستم"و بعدها نیز  یابداز مرگ نجات می "رستم"
 "اسفندیار"ای اهریمنی است و به دست خوریم که پرندهنیز به سیمرغی دیگر برمی« خوانِ اسفندیارهفت»

پس از اسالم نیز در میان اندیشة ایرانیان جایگاه واالی خود را حفظ کرد. « سیمرغ»شود. مفهوم کشته می
را بازگو کرده است که « سیمرغ»از  -با رویکرد عرفانی -روایاتی « الطیر منطق»در  "شیخ عطّار نیشابوری"

، "سیناابن"در دیگر آثار دانشمندان ایرانی دوره اسالمی نظیر گردد. متولد می« سیمرغ»از اتحاد سی پرنده، 
 «اوستا» در «سیمرغ»واژة رفته است. « سیمرغ»نیز اشاراتی به  "احمد غزالی"و  "الدین سهروردیشهاب"
 و بوده که امروز نیز کاربرد دارد «مرغ» همان واژة آن نخستین جزء که آمده است «وسئن مرغو» صورت به

است که شده خوانده «سی» دریفارسی در و «سین» صورت به پهلوی در -دگرگونی اندکی با - آن دوم جزء
نام به  ، این«سیمرغ»از  "عطار" از ذکرِ روایتِ ظاهرا در دوران اسالمی و پس  است.« شاهین»به معنای 

 بازتاب پیدا کرده است.« مرغ+30»صورت 

 .34بنگرید به پاورقی بند  -1

 .35بنگرید به پاورقی بند  -2
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ای مردم! آیا در این هنگامه که دیواِن  2بانگ برآورد:، 1گاه اوپس آن -54بند  
بهراِم »کنند، ریزند و ]سیلِ خون[ روان میمی و مردمانِ دیوپرست، خون 3«وَیامْبوَر»

 ایستة ستایش و نیایش نیست؟ش 4«گوشْوروَن»و « آفریدهاهوره

و  5«گیاهِ هَپِرِسی»و مردمانِ دیوپرست، « وَیامْبوَر»در این هنگامه که دیوانِ  -55بند  
 افکنند.را در آتش می 5«چوبِ نَمِذْکَه»

و مردمانِ دیوپرست، پُشتِ ]گاو[ را َخم « وَیامْبوَر»در این هنگامه که دیوانِ  -56بند  
گونه که گویی کنند؛ بدانها]یش[ را دراز میشکنند و انداممیهَمکنند و کمر]ش[ را درمی

و مردمانِ « وَیاْمبوَر»(. در این هنگامه که دیوانِ 6کشند )...کشند، اما نمی]او را[ می
 (7کشند. )...هایش را بیرون میپیچانند و چشمها]ی گاو[ را میدیوپرست، گوش

 .                              هجدهم                         کَردة
را در آغوش « هَومِ دوردارندة مرگ»ستاییم. را می« آفریدهبهرامِ اهوره» -578بند        

گیرم. نگاهداِر گیرم. نگاهبانِ خوب را در آغوش میرا در آغوش می« هَومِ پیروز»گیرم. می
دارد، در جنگ از بنِد ا خود نگاهرا ب« هَوم»ای از[ گیرم. کسی که ]شاخهتن را در آغوش می

 ]دشمن[، رها خواهد گردید.

                                                           
 اهورامزدا؟-1

 ظاهرا جملة اخیر، از اضافاتِ بعدی است. -2

ورة نده از دازمابتون های دیگر اوستا یا ماین نام تنها در همین کَرده آمده است و اثری از آن در بخش -3
یان و ساسان انیانرسد؛ این اسطورة بسیارکهن، بایستی حتی در دورانِ اشکنظر میساسانیان باقی نمانده. به

 شده و مُرده باشد.نیز یک نامِ فراموش

 "خواهلیل دوستجدکتر "و مقصود از آن، روانِ همة چارپایان است. « روانِ گاو»به معنای « گوشْوروَن» -4
ید، وستای جداهای آفرینش اهورامزدا بوده و در ، یکی از فروزه«گاهان»در « گوشْوروَن»قد است که معت

ین بند، ا در، این واژه "سنکریستنپروفسور "ایزدبانوی نگاهبانِ چارپایان تفسیر شده است. بنابر عقیدة 
  است. گردیده، واردِ متن اصلی 61نوشتة بعدها برای توجیهِ بندِ تازه

کوچنده  یهایاییهای دیوپرست )آرهایی از هیزم بودند که آریایی، گونه«گیاهِ هَپِرِسی»و « چوبِ نَمِذْکَه» -5
رانیانِ که در باور ایعقیده داشت، با علم به آن "دکتر ابراهیم پورداوود"انداختند. ( آن را درآتش میبه هند

گردید و نمی رگز برای برافروختنِ آتش استفادهه -به سبب تقدس آتش -آریایی، از هیزمِ تر و نامرغوب 
این، بردند؛ بنابرمقدس بهره میها برای برافروختنِ آتشِ ها و بهترین هیزمها همواره از بهترین چوبآتشکده

 وده است.سوخته و یا بدبو ببایستی هیزمی بوده باشند که خوب نمی« گیاهِ هَپِرِسی»و « چوبِ نَمِذْکَه»

 در متن اصلی، چند واژه تباه گردیده و ناخواناست.جا در این -6

 .7بنگرید به پاورقی بند  -7

د که به دلیل آمده باش 47یا  45درنگ پس از بند بی 60تا  57های قدیم، بندهای ظاهرا باید در یشت -8
 های بعدی، این نظم دچار پریشانی گردیده است.کاریدست
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تا من این سپاه را شکست دهم. تا من این سپاه را یکسره شکست دهم. تا  -58بند  
 (1شکنم. )...تازد، درهَممن این سپاه را که از پیِ من می

 .نوزدهم                                                       کَردة

وابسته است،  2«سیغویرِ»ستاییم. سنگی را که به را می« آفریدهبهرامِ اهوره» -59بند        
آوْر به نیرومندی و پیروزی را در هزار از شاهزادگان، آن نامای در آغوش گیرد؛ دهشاهزاده

 آغوش گیرند...

این  ؛ تا منماز پیروزیِ بزرگ برخوردار شو -همچون همة ایرانیان -...تا من  -60بند  
 (1شکنم. )...تازد، درهَمسپاه را شکست دهم. تا من این سپاه را که از پیِ من می

         

                                                           
 .7بنگرید به پاورقی بند  -1

ن آبخشی داشته است. محل دقیق هایی با خاصیت درمانهای معدنی که سنگنی دارای سنگسرزمی -2
  مشخص نیست.
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 یشت رام

یا « رام»است که ویژة ستایش و نیایشِ « اوستا»پانزدهمین یشت از  ،«رام یشت»
 .سروده شده است، ایزد باد و هوا «وایو»

« رام» اند.بوده آریاییع و اسنادِ موجود، دو ایزدِ ترین مناببرپایة کهن 2«وایو»و  1«رام»
در برخی از منابع جدیدتر این دو  ایزد آشوب و طوفان است.« وایو»ایزد آرامش و شادی و 

عملکرد و  با این حال از لحاز .3اندشخصیتی واحد پیدا کرده به اشتباه، یکی انگاشته شده و
اگرچه الب توجه درمورد این یشت آن است که ها، این دو جدا از یکدیگرند. نکته جویژگی
)اندروای( سخن « وایو»است اما بیشتر در اوصاف و احوال « رام یشت» یشتِ فوق،عنوان 

  رفته است.

ا رروی، او است و از همین« باد»از مرموزترین ایزدان آریایی است. نماد وی « وایو»
مانی زباد  از آن جهت است که وزش اند. اینگاهی ایزدی نیکو و گاهی ایزدی شرور دانسته

 صورت که به صورت نسیم باشد، موجب آرامش و تسالی روح آدمی است اما زمانی که به
دمان انی مرآورده و بر طبیعت و زندگطوفان ظاهر شود، موجبات ترس و پریشانی را فراهم 

رام »ه همچنین در هنگام مطالعة این یشت، باید توجه داشت ک .کندخساراتی وارد می
 «هایشت»ترین یکی از سخت -به دلیل کهنگی و قدمت آن -زبانی مفهومِ به لحاز  «یشت

 .با دشواریِ بسیار انجام یافته استبوده و ترجمة آن، 

های از افزوده بندها این از بسیاری اما. است بند 57 و کَرده 11 دارای «رام یشت»
پرداخته « یشت رام»ترین بندهای عرفی کهنبه م  در ادامه .های پارتی و ساسانی استدوره

این یشت، بندهای قدیمی دیگری   نیست در  بعید  باید توجه داشت که  اما  خواهد شد
 نیز وجود داشته باشند که از چشم نگارنده دور مانده است.

                                                           
 ز بیست ون باستان، رودر تقویم ایرا. «آرامش»نو: فارسی« رامِشْنْ»؛ پهلوی: «رامَن»و « رامَه»اوستایی:  -1

 شد.خوانده می« رام روز»یکم هر ماه نیز به نام او، 

 و نور دنیای میان الخ در و است طرفیبی نماد« یووا» ایران اساطیر در .«اندروای»و « وَیو»ر: دیگهای نام -2
 برای هم و «اهورامزدا» برای هم و بخشزندگی هم و است مرگ ٔ  آفریننده هم. است جاری ظلمت

 ستوده او نیک ةنیم «اوستا» .است خوب و بد ةنیم دو دارایوی  پهلوی ادبیات در .کندمی قربانی «اهریمن»
 است. شده

ظر را ناین  "اوودپورد"دو نام برای یک خدا هستند. اما « یواو»و « رام»معتقد است که  "دامستتر"مثال  -3
 داند.رد کرده و این دو را دو ایزد مستقل می
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 «یشت رام»های ترین بخشمتن کهن

 .             نخست                                          کَردة
 (. 1)... -1بند        

 .                                                دوم         کَردة
، بر ر تخِت زرّینبه فلز پیوسته )؟(، ب« کوه البرز»در پای  "هوشنگ پیشدادی" -7بند        

 ..او را ستود. رشار،بالشِ زرّین، بر فرِش زرّین، در برابرِ بَرسَمِ گسترده، با دستاِن س

 ی گردانبی ارزانمرا این کامیا«! اَندَروای زبردست»...و از وی خواستار شد: ای  -8بند  
 را برافکنم. « ُدروَندانِ وَرِنَ»و « دیوانِ مَزَندَری»که دو سوم از 

 "هوشنگ پیشدادی"، این کامیابی را بدو ارزانی داشت و «اَندَروای زبردست» -9بند  
 (2دید. )...کامروا گر

 .وم                                                      ـس کَردة
بر تختِ زرّین، بر بالشِ زّرین، بر فرشِ زرّین، در برابرِ  "زیناوند 3تهمورثِ " -11بند         

 بَرسَمِ گسترده، با دستانِ سرشار، او را ستود...

ن ی گرداابی ارزانمرا این کامی«! روای زبردستاَندَ»...و از وی خواستار شد: ای  -12بند  
ا ر« اهریمن»که  ]دُروند و[ بر همة جادوان و پریان پیروز شوم؛ که بر همة دیوان و مردمانِ

 م.سال ]سوار بر او[ تا دو کرانة زمین، تاخت آوربه پیکرِ اسبی درآورده و سی

روا کام "ثتهمور"داشت و  ، این کامیابی را بدو ارزانی«اَندَروای زبردست» -13بند  
 (2گردید. )...

 .                                                                                               چهارم       کَردة
بر « 4کوِه بلندِ سراسردرخشان و زرّینِ ُهکِر»در پای  "رَمهجمشیدِ خوب" -15بند        

 سرشار، او را ستود...گسترده، با دستانِزرّین، در برابرِ بَرسَمِزرّین، بر فرشِزرّین، بر بالشِتختِ

                                                           
 است. یانهرة مفاتِ دومابقیِ آن از جمله اضا« تِم وَئْم چیت یَزَمَئید»کهنِ: در بند یک جز عبارت بسیار -1

 آمده است که از اضافات جدیدتر زرتشتی است. 5در ادامه، تکرار بند  -2

 «.خورنه یشت»از  28بنگرید به پاورقی بند  -3

 «.آبان یشت»از  3بنگرید به پاورقی بند  -4



 117                                                                                          بهمن انصاری                   

مرا این کامیابی ارزانی گردان «! اَندَروای زبردست»...و از وی خواستار شد: ای  -16بند  

باشم. که به شهریارِ خویش،  1تریِن مردمان باشم. که در میاِن مردمان، هورچهرمندکه فرّه
ها را نکاستنی سازم. ها و گیاهان را نخشکیدنی و خوراکمرگ، و آبن و مردمان را بیجانورا

...(2) 

کامروا  "جمشید"، این کامیابی را بدو ارزانی داشت و «اَندَروای زبردست» -17بند  

 (3گردید. )...

 .                                                                                           پنجم            کَردة

بر تخِت زرّین، بر بالِش « راهسخت 4کْویرینْتای»در « پوزهدهاکِ سهآژی» -19بند        

 زرّین، بر فرِش زرّین، در برابرِ بَرسَمِ گسترده، با دستانِ سرشار، او را ستود...

ن نی گردابی ارزارا این کامیام«! اَنَدروای زبردست»...و از وی خواستار شد: ای  -20بند  
 کشور را از مردمان تُهی گردانم.که همة هفت

 وانمردِبه ناج وگر، به آرزومند ، این کامیابی را به ستایش«اَندَروای زبردست» -21بند  
 (3نیازکنندة زَور، ارزانی نگردانید. )...

 .                                                                                                 ششم      کَردة

ر ب« گوشة وَرِنَسرزمینِ چهار»در « دودمان توانا»از  "آتبین"پسر  "فریدون" -23بند        
ار، او را انِ سرشا دستبتختِ زرّین، بر بالشِ زرّین، بر فرشِ زرّین، در برابرِ بَرسَمِ گسترده، 

 ستود...

مرا این کامیابی ارزانی «! اَندَروای زبردست»خواستار شد: ای  ...و از وی -24بند  

، آن دارندة «چشمکلّة ششپوزة سهدهاکِ سهآژی» - «دهاکآژی»گردان که من بر 

                                                           
  ام به مانندِ خورشید، تابناک باشد.یعنی چهره -1

ود و ه سرما بن، "لیرجمِ د"به هنگامِ شهریاریِ »ه است: در ادامه، بند پنجم از یسنای نهم عینا تکرار شد -2
 «نه گرما، نه پیری بود، نه مرگ، و نه رَشکِ دیوآفریده.

 .9بنگرید به پارقی بند  -3

سته است. دان« های زاگرسکوهرشته»ای در میانِ با تردید منطقه "دکتر ابراهیم پورداوود"این نام را  -4
دامه اری در اباست.  الذکر، در ایران غربی بودهنیز بر این باور است که نام فوق "سنپروفسور آرتور کریستن"

اساسا  را کهچ های بعدی این نام به جای نام دیگری قرار گرفته است؛ کاریگمان در دستآورده است که بی
فالت  ربیِغ ها نامی از مناطقترین یشتتواند در کهنهای قدیم در شرق ایران، نمیبه دلیل سرایش یشت

 زمین وجود داشته است. ایران
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رسانِ جهان، آن ، آن ُدروَندِ آسیب«دُروج»زورمنِد هزارگونه چاالکی، آن دیوِ بسیار
به پتیارگی، در جهاِن « َاشه»نِ جهاِن کردبرای تبا« اهریمن»که « ُدروج»زورمندترین 

را که  1«اَرِنَوْکَ»و « سَنگْهَوَکَ»پیروز شوم و ]پس از چیرگی بر او[ آن دو  -اَستومَند بیآفرید
 داریِ خاندان و شایستة زایش و افزایش دودمانند را از وی برُبایم.برازندة نگاه

کامروا  "فریدون"رزانی داشت و ، این کامیابی را بدو ا«اَندَروای زبردست» -25بند  

 (2گردید. )...

 .                                                                                                هفتم       کَردة

بر « 3اَرَنگِ مزداآفریده»آبشارِ  کنارِ[ در]« گوذَ  [کرانة]»در  "گرشاسِپ دلیر" -27بند        

، با دستانِ سرشار، او را ین، بر بالشِ زرّین، بر فرشِ زرّین، در برابرِ بَرسَمِ گستردهتختِ زرّ
 ستود...

مرا این کامیابی ارزانی «! اَندَروای زبردست»...و از وی خواستار شد: ای  -28بند  

م و گرفته و او را بِکُشَ  5"هیتاسْپ"برادرِ خویش را از  4"اورواخْشَیَه"گردان که بتوانم کینِ 
و  "بزرگ 6اَئوَگفْیَة"با  "سرور 6َگفْیَةاَشْتی"گونه که با تنِ او را بر گردونة خود، بِِکشَم؛ همان

 زیست، کردم.که در آب می 7"گُندَروَ"با 

روا کام "پگرشاس"، این کامیابی را بدو ارزانی داشت و «اَندَروای زبردست» -29بند  

 (2گردید. )...

                                                           
 «.آبان یشت»از  34بنگرید به پارقی بند  -1

 .9بنگرید به پارقی بند  -2

 احتماال از اضافاتِ بعدی است.« مزداآفریده»عبارت  -3
 داورِ »ز او با صفت یسنا ا 9از هات  10بود و در بند « قاضی»(. او "ثریته")هر دو پسر  "گرشاسپ"برادر  -4

شد و  کشته« تاجهیتاسْپِ زرّینه»به دست موجودی به نام  "اورواخْشَیَه"نام برده شده است. « دادگستر
 ان برد.از می و او را هپرداخت« هیتاسْپ»شدة برادر، به نبرد با نیز به انتقامِ خونِ ریخته "گرشاسپ"
 «.خورنه یشت»از  41بنگرید به پاورقی بند  -5

دسترس  کشته شده بود. آگاهی بیشتری از این دو اسطوره در "گرشاسپ"دست از مبارزانی که به  -6
ه دنبال باست که « گبزر»و « سرور»های ، صفت"اَئوگَفْیَه"و  "گَفْیَهاَشْتی"توجه درمورد نیست. نکتة جالب

نگام هدر تی ، حدهد که ایرانیانمیخوبی نشان   است. این دو صفت بهاین دو دشمنِ ایرانیان آمده نامِ 
ت که توان یافکردند. کمتر ملتی را میاستفاده می واژگان محترمانهشان، از خطاب قرار دادنِ دشمنان

خوی و  ین خلقابرده باشد. اوج گونه با استفاده از زیباترین واژگان، از دوست و دشمنِ خویش نام بدین
 ه است. ا کردملل مغلوب، نمود پید یهاو احترامِ او به عقاید و باور "کوروش بزرگ"پسندیده، در منشِ

 . «آبان یشت» زا 38بنگرید به پاورقی بند  -7
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 .                                                                                               هشتم       کَردة

؛ درمیانة «جنگل سپید»؛ در برابرِ «جنگل سپید»در  "بزرگ 1اَورْوَسارای" -31بند       

، با ؛ بر تخِت زرّین، بر بالِش زرّین، بر فرِش زرّین، در برابرِ بَرسَِم گسترده«جنگل سپید»
 دستاِن سرشار، او را ستود...

گردان مرا این کامیابی ارزانی«! اَندَروای زبردست»...و از وی خواستار شد: ای  -32بند  
ما را نَکَُشد. و بتوانیم از  -های ایرانیِ استواردارندة کشورپهلواِن سرزمین- "کی[خسرو"که ]

 .2فگند در همة جنگِل ایرانیاناو را برا "خسروکی"خود را برهانیم. "خسروکی"چنگِ 

کامروا  "خسروکی"، این کامیابی را بدو ارزانی داشت و «اَندَروای زبردست» -33بند  
 (3گردید. )...

 .                                                                       م ـهـن کَردة

، بر تخِت زرّین، بر «دودماِن نذری»، از دارندة برادرانِ بسیار 5"هَئوتوسا" -354بند        
 بالشِ زرّین، بر فرِش زرّین، در برابرِ بَرسَمِ گسترده، با دستاِن سرشار، او را ستود...

                                                           
اسطوره، در نشکست خورد. شوربختانه آگاهی بیشتری از این که "خسروکی"سردار و فرمانروایی که از  -1

  نتیجه ماند.هایی از وی، بیهای نگارنده برای یافتنِ نشانهدسترس نیست و کوشش

از بین  وفتاده گمان پیش از جملة آخر، مواردی بوده که در طول زمان ابند بسیار آشفته است. بیاین  -2
 ین ترکیباته و الذکر، با جملة مربوط به رویدادِ بعدی به اشتباه در کنار هم نشسرفته است و جملة فوق

خسرو یکز چنگ یم خود را او بتوان»... صورت که بعد از عبارت: نامتوازن و پریشان را ساخته است. بدین
اَندَروای » شوندة:بایستی روایت در بندِ بعدی با عبارتِ تکرار -اگر موارد دیگری وجود نداشته -« برهانیم

از  "وکیخسر"رسید و سپس بندِ جدید به صورت درخواستِ به اتمام می« زبردست او را کامیاب نکرد
خسرو او را کی»نظمِ: شد. بنابراین جملة نامآغاز می "ی بزرگاَورْوَسارا"برای پیروزی بر « اندروای زبردست»

 33)بند  د بعدیهای این بندِ گمشده است. سپس در بنماندهنیز از باقی« برافگند در همة جنگلِ ایرانیان
ارزانی  "خسروکی"این کامیابی را به « اندروای زبردست»گونه که مشاهده خواهید کرد، فعلی( همان

 نماید.می

 .9بنگرید به پاورقی بند  -3

 و دارای ن استترین اضافات زرتشتیااز قدیمی حالهای اصیل نبوده اما با ایندر شمار یشت این کَرده -4
و ندگی ازیا نزدیک به  "زرتشت". این بند در زمان زندگی نکات اساطیری بسیار جالب و دلچسبی است

 ت باال ویل قدمبه دل - تمامِ بندهای این کَرده جار ایند گردیده است. افزودهسروده شده و به متن اصلی 
 آورده شده است. کاست کم وبی - بکردربرداشتن نکات اساطیریِ 

 139درآمد )بنگرید به پاورقی بند  "گشتاسپ"که به همسری « سرشناسِ نوذریخاندان »دختی از شاه -5
« اسطورة عاشقانة زریادرس و اوداتیس»بخش  گفتاراز آبان یشت و پیش 98از فروردین یشت، پاورقی بند 

بود که پس از پدرش « خاندان نوذری»نیز در اساطیرِ قدیمی از بزرگانِ  "گشتاسپ"در همین کتاب(. 
   >>پهلوی؛ مندرجات پراکندة اساطیری در اوستا و متونرا در دست داشت )بنابر« بلخ»، پادشاهی "لهراسپ"
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مرا این کامیابی ارزانی «! اَندَروای زبردست»...و از وی خواستار شد: ای  -32بند  
 وب پذیرفته باشم.داشتنی و خ، گرامی و دوست"گشتاسپکی"گردان که در خانة 

کامروا  "هَئوتوسا"، این کامیابی را بدو ارزانی داشت و «اَندَروای زبردست» -33بند  
 (1گردید. )...

 .                                                                                                  دهم     کَردة

گزیده، بر تخِت زرّین، بر بالشِ زرّین، بر فرشِ زرّین، در نادوشیزگانِ شوی -352بند        
 برابرِ بَرسَمِ گسترده، با دستانِ سرشار، او را ستود...

نی ابی ارزامرا این کامی«! اَندَروای زبردست»...و از وی خواستار شد: ای  -32بند  
ده و رفتار بوخوش ماگردان که شوهرانی بُرزمَند و جوان بیابیم که در همة روزگارِ زندگی، با 

 سخن از ما پدید آیند.فرزندانی دانا و هوشیار و خوش

گان دوشیز ، این کامیابی را بدانان ارزانی داشت و آن«اَندَروای زبردست» -33بند  
 (1کامروا گردیدند. )...

                                                                                                                                              
بعدها به دلیل خدمات  .ز نسل توس پسر نوذر، در خراسان حکومتی داشتند(ای دیگر از نوذریان اشاخه  <<
 "کواذکی"نوة  "پشینکی"را از نسل  اوساخته و  ویای برای نامهبه دین زرتشتی، شجره "گشتاسپ"

آوردند  یکی از پادشاهانِ مهمِ کیانیبه عنوان  "خسروکی"را پس از  ویقباد( قلمداد کردند. سپس نام )کی
 را ارتقا بخشند. «نخستین حامیِ دینِ زرتشتی»این ترتیب مقام و جایگاه بدین تا

 .9بنگرید به پاورقی بند  -1

 تردید است. بسی در اصیل بودنِ این کَرده، جای -2
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 یسنا

و  «جشن»و « ایزد»های درمعنای پرستش و نیایش است و واژه« یَز»از ریشة  1«یسنا»
 باشند. ، برگرفته از آن می«یزد»طور نام شهر ینهم

نسکی  است. اما باید توجه داشت که چنین «اوستای کنونی»های یکی از بخش« یسنا»
های اخیر، در سده« اوستا»است. پس از پراکندگی موجود نبوده «اوستای دورة ساسانی»در 

م ردیف هبود را در کنار  اندهمبرجای« اوستا»گون های گونههایی نسکچه از نیایشهرآن
گیری اب جایهای این بخش توضیحاتی در بدر پاورقی را بر آن نهادند.« یسنا»کرده و نام 

های تاریخی وجود جا که آگاهیتا آن -« اوستای ساسانی»در « یسنا»برخی از بندهای 
 آورده شده است. -دارد

پدرام "ای است که بنابر ادعای هشامل ادعیه و اوراِد روزان« یسنا»بیشتر موضوعاِت 
ان زرتشتی یِهای دینترین نیایشاز روحانی« اوستا»مندرجاتِ این بخش از  2"پورسروش

، «اهورامزدا»، ستایش های روزمره و مناسبتید. همچنین نمازها و نیایشباشمی
ینی و د آداب و رسومی در باب برخی از اعمالِ  البته و ایزداِن آریایی و« امشاسپندان»

  .باشنده است« یسنا»ترین مباحثی است که در از مهم ،مذهبیِ زرتشتیان

ل آن نیز شام« یسنا خوانی»امروزه بیشتر مناسک و مراسمِ عبادیِ زرتشتیان که 
تغییر، نخورده و بدونتا حدود زیادی دست -گردد ای منحصربفرد اجرا میباشد، به شیوهمی

  نیان و پیش از آن.همچون اجرای آن در دوران ساسا

شود. این تقسیم می« بند»به چند « هات»باشد که هر می 3هات 72دارای « یسنا»
در های کهن، نوشتارهای زرتشتی و اضافات اشکانی و ساسانی است. بندها تلفیقی از بازمانده

پرداخته خواهد شد اما  باید توجه داشت که   «یسنا»ترین بندهای ادامه به معرفی کهن
، بندهای قدیمی دیگری نیز وجود داشته باشند که از چشم نگارنده «یسنا»ید  نیست در بع

 دور مانده است.

                                                           
 و پهلوی بانز در (Yashtan) «نتَشْیَ» واژة است. پرستش معنای به و ،(yaz) «زیَ» ایرانیِ از ریشة -1
 است. ریشه همین از نیز فارسی در «جشن»

 از موبدان زرتشتی معاصر. -2

 در ادبیاتِ فارسیِ امروز. «فصل» معادل واژة«. هات»؛ پهلوی: «هائیتی»اوستایی:  -3
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 «یسنا»های ترین بخشمتن کهن

 .                                                                                           نخست          هات
 را، آبشخورها را، هاخانمان را، هاچراگاه را، روستاها را، هاجای این مستاییمی -16بند       
 را، ماه را، تارهس را، پاک بادِ را، آسمان آن را، زمین این را، گیاهان را، هازمین را، هاآب

 را شَوَناَ زنان و را وَناَشَ َمردانِ را، سپندمینو آفریدگانِ همة را، جاودانه انیرانِ را، خورشید
 .هستند اَشوَن جوانمردانِ و رَدان هک

 آموزگارانِ نخستین ایفَروَهَره را، اَشَوَنان پیروزِ نیرومندِ فَروَهَرهای ستاییممی -18بند 
 .را خویش فَروَهَرهای و را نیاکان فَروَهَرهای را، کیش

 .                                                      1نهم  هات
 را تو کَس کدامین استومند، جهانِ  مردمانِ  میانِ در  بارنخستین  3!«هوم» ای -32بند       

 رسید؟ اندر بدو بهروزی کدام و شد داده بدو پاداش کدام برگرفت؟ 4ایافشره

 جهانِ مردمانِ میانِ در بارنخستین: داد پاسخ «مرگ دوردارندة اَشَوَنِ هومِ» -4بند 
 داده پاداش پسری بدو کار، این پاسِ  به و برگرفت ایرهافش من از "ویوَنگهان" استومند،

[ دورانِ] به که آن ،5هورچهر آن مردمان، مندترینِفرّه آن ،"رمهخوب جمشیدِ" شد؛
 مرگبی مردمان، و جانوران و[ بودند] نکاستنی ها،آشامیدنی و هاخوردنی او، شهریاریِ

 .بودند نخشکیدنی گیاهان، و هاآب و[ بودند]

                                                           
 هوم»ه نام بنیز یشتی ناقص و کوتاه « هایشت»معروف است. در « هوم یشت»،  به «یسنا»این بخش از  -1

همراه هالذکر؛ احتماال ب، هر دو پارة فوق«اوستا»گی و پریشانی شود پیش از آشفتداریم. تصور می« یشت
شته جای دا« هایشت»و در دل داده یک متن کامل را تشکیل میبرخی بندهای دیگر که از میان رفته است، 

 .است

 ت.ز بندهاسکننده در آغاز برخی ابه عنوان پرسش "زرتشت"، افزودن نام «هوم یشت»های کاریاز دست -2

ی یاه مقدسگ، «ه هومگیا«. »گیاه هوم»؛ ایزدِ نگهدار و نگهبانِ «هئومَه»؛ اوستایی: «سئومه»سانسکریت:  -3
نیان بود. یذِ ایرایِ لذکردند. این شراب در تمام تاریخ ایران باستان، نوشیدنبود که از آن نوعی شراب تهیه می

ممنوع  "زرتشت"یل سکرآور بودن، توسط دلبه« شراب هوم»خوانیم که نوشیدنِ می« گاهانِ زرتشت»در 
« شراب هوم»ای که گونه، مجددا ایرانیان آن را محترم شمردند، به"زرتشت"اعالم گردید. باری پس از مرگ 

از  شسالی که بازمنده از متونِ مکتوبِ پیهای کهنهمچون بخش -نیز « اوستا»های جدیدتر در بخش
 مکرر ستایش شده است. -است "زرتشت"
 «چه کسی نخستین بار توانست که از گیاه هوم، شراب تهیه کند؟»یعنی:  -4

 «با رخساری به درخشندگیِ خورشید.»یعنی:  -5
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 مرگ، نه بود، پیری نه گرما، نه و بود سرما نه ،"دلیر جمِ" شهریاریِ  هنگامة به -5 بند
[ بود چنین. ]نمودمی سالهپانزده[ دیگری چشمِ  به] هر یک پسر و پدر. دیوآفریده رَشکِ  نه و

 .کردمی شهریاری ،"ویوَنگهان" پسرِ "رمهخوب[ وشیدِ]جمو" که هنگامی به

 را تو کَسکدامین استومند، جهانِ  مردمانِ  میانِ در باردومین! «هوم» ای -6بند 
 رسید؟ اندر بدو بهروزی کدام و شد داده بدو پاداش کدام برگرفت؟ ایافشره

 جهانِ  مانِ مرد میانِ در باردومین: داد پاسخ «مرگ دوردارندة اَشَوَنِ هومِ » -7بند 
 شد؛ داده داشپا پسری بدو کار، این پاسِ  به و و برگرفت ایافشره من از "آتبین" استومند،

 ...«توانا خاندان» از ،"فریدون"

 را، چشمشش کلّةسه پوزةسه[ دهاکِآژی] فروکوفت؛ را «دهاکآژی» کهآن... -8بند 
 جهان رسانِ آسیب دُروَندِ  آن را، دُروج بسیارزورمندِ دیوِ  آن را، چاالکی هزارگونه دارندة آن
 در پتیارگی به ،«اَشه» جهانِ کردنِتباه برای «اهریمن» که را دُروجی زورمندترین آن را،

 ..بیآفرید استومند جهانِ

 را تو کَسکدامین استومند، جهانِ  مردمانِ  میانِ  در بارسومین! «هوم» ای -9بند 
 رسید؟ اندر بدو بهروزی کدام و شد داده بدو پاداش کدام برگرفت؟ ایافشره

 جهانِ مردمانِ  میانِ  در بارسومین: داد پاسخ «مرگ ةدوردارند اَشَوَنِ  هومِ » -10بند 
 این پاسِ به و و برگرفت ایافشره من از -«سام[ خاندانِ» فردِ] تواناترین - "ثریتَه" استومند،

 داوریْ  فرزند،نخستین[ که] ؛"گرشاسپ" و "اورواخْشَیَه" شد؛ داده پاداش پسر دو بدو کار،
 ...گُرزبُردار و گیسوَر زبردست، جوانی فرزند،دومین و بود دادگذار

 زهرآلودِ آن را؛ مرداوبار اوبارِاسب آن بکشت، را «دارشاخ اژدهای» که... -11بند 

 نیمروز، هنگامِ. بود روان ،[بلندباال] اینیزه بلندای به زردرنگش زهرِ که را زردرنگ
 ی]گرما از کارتبه آن. پختمی خوراک( اژدها) او پشتِ  بر آهنین، دیگی در "گرشاسپ"

 "نریمان گرشاسپ". بپراکند را جوشان ِآب و آمد فراز آهنین[ دیگِ آن] زیرِ از ناگهان[ آتش
 .شتافت کناری به هراسان

[ هومِ]» ،«آفریدهخوب هومِ» ،«نیک هومِ» را، «هوم» ستاییممی -16بند 
 و ُکنِشبخو[ هومِ»] ،«بُرزمند[ هومِ]» ،«بخشدرمان نیکِ [ هومِ]» ،«آفریدهراست

 از آشامیدنی ترینبخششادی و بهترین اش،افشره که «شاخهنرم زرّینِ [ هومِ]» ،«پیروزمند
 .است روان برای
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 درمان، دلیری،. فراخوانم[ جایبدین] را تو سرخوشیِ! «زرّین[ هومِ»] ای -17بند 

 را تو .فراخوانم[ جایبدین] را فرزانگی هرگونه و تن نیرومندیِ  بالندگی، افزایش،
 و ستیزه شکنندةدرهَم کامروا، پیروز و[شهریاری ]همیشه سانِ به تا فراخوانم[ جایبدین]

 .درآیم آفریدگان میانِ  به دُروج دهندةشکست

[ چه: ]شکنمدرهَم را بدخواهان همة ستیزة تا فراخوانم[ جایبدین] را تو -18بند 

 «ستمکار هایکَرَپَن و هاکَوی»[ چه] را، انپری و جادوان[ چه] را، دُروَند[ مردمانِ] و دیوان
 دشمن گستردة سپاهِ[ چه و] را، چهارپا هایگرگ و  «دوپا 1آشموغانِ » و تبهکاران[ چه] را،
 .بتازد فریب،به که را

 سرِ از که همو برانداخت؛ شهریاری از را 2"کِرِسانی" کهآن[ بود] «هوم» -24بند 
 در دین، گسترش برای «آذربان» پسزین: گفتمی کنانناله خویشتن، شهریاریِ به آزمندی
  .یافت نخواهد راه من سرزمینِ

 .                                                                                                     3دهم  هات

 ،[ها]کوه بلندای بر را تو پیکرِ که را هاباران و ابرها ستایممی! «هوم»ای -3بند       

 .روییدی آن بر تو که را کوهی ستیغِ ستایممی. رویانندمی

 ستاییممی. را تو دربرگیرندةبخشندةبارورِفرّاخِزمینِ ستاییممی! «پاک هومِ»ای -4بند 

 تو]! «هوم»ای. روییمی ،(4)... بوخوش گیاهانِ پهلوانِ همچون آن در تو که را سرزمینی
 .هستی تو «اَشه» سرچشمة[. وی]ببالو جاهمه در و[ وی]برویو[ ها]کوه فراز بر[ باید

[ میانِ] در: بپراکند سویی هر به را تو آزموده و پاک مُرغی گاهآن پس -11بند 

[ کوهِ] گاهِتُهی در ،«سْتَروسارَه»[ کوهِ] فراز بر ،«َسْینَهاوپایْری»[ کوهِ] هایستیغ
 5.«گونَسپیتَ» کوهِ در و «پَتَهویش»[ کوهِ] پرتگاهِ در ،«کوسْروپَتَه»

                                                           
 د استفادهمور« افرک» در اوستای نو اغلب در معنای«. زنندة اَشهبرهم»؛ به معنای: «موغهاَشه»اوستایی:  -1

 قرار گرفته است. 

ه تی است کزرتش ترین اساطیرِپرداخت. از کهنپرستان به دشمنی میا اهورهاز شهریارانِ دیواپرست که ب -2
 آگاهی بیشتری از وی در دسترس نیست.

 «.هات نهم»بنگرید به پاورقی  -3

 آمده است که از اضافات جدید است.« گیاهِ خوبِ مزدا»جا عبارت: در این -4

ابراهیم ". نیست مشخص بند، این شده در بردهنام هایکوه جایگاه ،"دوستخواه جلیلدکتر " عقیده بنابر -5
   >> خوب نواحی آن در «هوم گیاه» که است هاییکوه ها،کوه این که معتقدند "دارمستترجیمز " و "پورداوود
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 .                                                                                     م      ـاردهـهـچ هات

 پرستنده، خواننده، ستاینده، زَوت، را شما که امآمده! «امشاسپندان» ای -11بند       

 و بهروزی اینک را، «امشاسپندان» شما نیایش و ستایش اینک. باشم سرودخوان و چاووش
  .را «اَشَوَن هایسوشیانت» پارساییِ

 .                                            مششوپنجاه هات

 را نیاَشَوَ تواناترین را «مزدااهوره» ستایش باشد جااین در 2«سروش» که بشود -1بند       

 باشد جااین در «سروش» که بشود ایدون. انجام در که همچنان آغاز در پرستیم،می که
 .پرستیممی که را اَشَوَنی تواناترین را، «مزدااهوره» ستایش

 شَوَنانیاَ فَروَهَرهای و نیک هایآب ستایش باشد جااین در «سروش» که بشود -2بند 

 «سروش» هک بشود ایدون. انجام در که همچنان آغاز در هستند، ما هایروان ستودة که را
 .هستند ما هاینروا ستودة که را اَشَوَنانی فَروَهَرهای و نیک هایآب ستایش باشد جااین در

 و را -نیکان آن - نیک هایآب ستایش باشد جااین در «سروش» که بشود -3بند 

 درخورِ که را نیکی پاداشِ ستایش و را ُکنشنیک خوبِ شهریارانِ آن ،«نیک امشاسپندانِ »
 باشد جااین در «بخشپاداش نیکِ  سروشِ» که بشود. شود ارزانی را ما و است اَشَوَنی

 .انجام در که همچنان آغاز در را، نیک هایآب ستایش

                                                                                                                                              
 و دانسته یکی «هندوکش» هایکوه با را «سَیْنَهاوپایْری» ،"آبادیغیاثمرادی رضادکتر ". است روییدهمی  <<
به نظر  هر دو فرضیة وی داند کهمی( امروزی افغانستانِ جنوب در واقع) «کوه سفید» همان را «نَگوسپیتَ»

 .آیدمیدرست 

 لحاز از اند وهشد سروده «گاهانی لهجة» با ،58و  56های اضافة تمام بندهای هات، به14از هات  1بند  -1
 روزگار در گمانبی الذکر،که بندهای فوق ناستمعبدان این. کندمی برابری «هاتهفت» و «گاهان» با قدمت،
 یقینا و بوده دشوار بس کاری بندها این ترجمة. است شده سروده آن از پس کمی یا "زرتشت" زندگیِ

 .نیست نقصبی

 ترینمهم و ترینگبزر از«. بُرداریفرمان و شنوایی» معنای به «سْروَ» ریشة از ؛«سْرَوَشَه»: اوستایی -2
 ایزد» کنار در او. اندوردهآ باال نیز «مهر ایزد» جایگاهِ تا را او پایگاهِ حتی گاه که است زرتشتی ینِآی ایزدانِ

 «سروش» اسالمی، ونمت اغلب روی در همین از و است «اهورامزدا» پیکِ حاملِ( او از باالتر اما) «نَریوْسنگ
 «پسینتن» در مانمرد گناه و ثواب سنجشِ و ریداو او، وظابف دیگر از. انددانسته «جبرائیل» با ترازهم را
« مهشاهنا»کردند. در مجسم می« خروس»را با نماد « سروش»در باورهای باستانی، اغلب  .است( آخرالزمان)

و  راه رسیده از« سروش»، داردرا به بند کشیده و آهنگِ کشتنِ او را « دهاکآژی»، "فریدون"هنگامی که 
 در غاری را اونظر کرده و صرف« دهاکآژی»از کشتن  "فریدون"کند. سپس می رازی را در گوش وی بازگو

 .نمایدمیزندانی « البرز کوه»در 
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 را -نیکان آن - نیک هایآب ستایش باشد جااین در «سروش» که بشود ایدون -4بند 
 درخورِ که را نیکی پاداشِ  ستایشِ و را ُکنشنیک خوبِ  شهریارانِ آن ،«نیک امشاسپندانِ» و

 باشد جااین در «بخشپاداش نیکِ  سروشِ» که بشود. شود ارزانی را ما و است اَشَوَنی
 .را نیک هایآب ستایش

 َردِ[ آن] ،«اَشَوَن افزایگیتی پیروزِ  بُرزمندِ پارسای سروشِ» ستاییممی)...(  -51بند 
 . )...(را «اَشه»

 .                                                                                    هشتم       وپنجاه هات

 که را نیایشی این پیوسته، 2«آرمئیتی» به و «اَشه» به بنیادِنیک نمازِ این -1بند       

 .دانیممی پیروزی افزاررزم است، نیک کردار و نیک گفتار و نیک اندیشة بنیادش

 .بخشد پناه ،[روَنددُ] مَردمانِ و دیوان ستیزة از را ما نیایش، و نماز این که بشود -2بند 

 پاسداری و اهبانینگ و پناه را ما تا سپاریم،می نیایش و نماز این به را خود هستیِ  و دارایی
 .بخشد

 گزارِ نماز که یمخواستار ما. دمانیمشا «تو» نیایشِ و نماز در ما! «مزدااهوره» ای -3بند 

 نای به را خویش هستیِ و دارایی. ایمایستاده پای بر[ تو] ستایشِ[ برای از] ما. باشیم[ تو]
 وت از را این! «ورهاه» ای. بخشد پاسداری و نگاهبانی و پناه را ما سپاریم، تامی نیایش و نماز
 تو؟ دادگانِدل فروتنانة نیایشِ[ باشد ایدب] چگونه: گوی پاسخ[ درستیبه] را من. پرسممی

 آفرینشِ پدرِ. دانیممی بزرگ را رهبر بهترین. است پیروزمند اَشَوَن، رهبرِ -4بند 
 او گمانبی. زن چه و مرد چه هموست؛ است، «اَشه» آفرینشِ از که کسهرآن و «اَشه»

                                                           
 .است اضافات جدیدتر از که است آمده زرتشتی مرسومِ دعای چند بند، این پایانِ و آغاز در -1

 و انترین امشاسپندمهم از او ؛«اسفند»، فارسی نو: «سپندارمذ»: پهلوی ،«آرمَئیتی سِپَند»: اوستایی -2
روز  ، پنجمینایرانی در تقویم .است. زمینی که همچون بانوان، زاینده و پرورنده است زمین نگهبانِ ایزدبانوی

شد. زار میبرگ« گانجشن سپندارمذ»مُزَیَّن بود و پنجم اسفندماه، « ایزدبانو سپندارمذ»از هر ماه به نام 
کار و یف و درستفرشتة موکل بر زنان عف« سپندارمذ» آورده است که« لباقیهآثارا»در  "ابوریحان بیرونی"

نِ ن به زنانیز جشن زنان بوده و در این روز، مردا« جشن سپندارمذگان»روی از همین شوهردوست است و
ت مان سنهگذاری شاید به بود. دلیل این نام« مردگیران»کردند. نام دیگر این روز خود هدایایی پیشکش می

ری چون بسیایز همهدیه گرفتنِ زنان از مردان در این روز بازگردد. باید توجه داشت که این جشن ایرانی ن
 جشن»رب، در غ زمین رسانده و امروزهخود را به خارج از مرزهای ایران ،سال آریاییهای کهندیگر از سنت

ان ا ایرانیم« سپندارمذگانِ»جشن که به جشن عشّاق نیز معروف است، سراسر برگرفته شده از « ولنتاین
 است.
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 و «اَشه» با که آن. داریمیهم بزرگ و کنیمهمی یاد را زیبا نیکِ  بزرگِ آن. است ُکنشنیک
 -1«مزدااهوره آتشِ» دستیاریِ  به - بپرورد را جهان مهربانی، و دَهِش و رَدی و فراوانی
 .ماست پاسدار و پرستار

. برگیرید خویش پناهِ  در را ما ،2آفریدید را ما که چنانآن! «امشاسپندان» ای -5بند 
 شهریارانِ  ای! «امشاسپندان» ای. بخشید پناه را ما 4!نیکان ای. بخشید پناه را ما 3!نیکان ای

 پرتو در پس شناسمنمی را کسی تو جز من! «مزدا» ای. باشید ما بخشِپناه! کُنشخوب
 .بخش پناه را ما ،«اَشه»

 از. ]دانیم 5«مینوسپند» آنِ  از را مردمان و ستوران کردار، گفتار، اندیشه، -6بند 
 از. ]داریمهمی درست پسرانِ و درست زندگیِ درست، هارپایانِچ رسا، چهارپایانِ که[ اوست
 دادارْ» آفرینشِ  در ما که بشود[. ها]پاکی از ما برخورداریِ و رسایی و توانایی[ اوست
 .ببینیم بتوانیم را آفریدگار فروغِ ،«مزدااهوره

 آزمایشِ  ترینگبزر هنگامِ به. کنیممی نیایش و نماز را تو! «مزدااهوره آذرِ » ای -7بند 
 ارزانی ما به ار -«اَمُرداد» و «خرداد» - بزرگ شادمانی و بخشش و فرازآی ما سوی به ایزدی،
 .گردان

                                                           
 .«مهر یشت»از  3بنگرید به پاورقی بند  -1

 و تمام طور به ،آریایی باورهای هنوز که دارد روزگاری از نشان ،«امشاسپندان» به آقرینش کردن منسوب -2
را  عت بودندنماد طبی و آریاییانِ باستان، ایزدانی که مظهر .بود نگرفته قرار زرتشتی وحدانیتِ تاثیرتحت کمال

ا، ایزد هو«: اندروای»ها، ایزد آب«: آناهیته»ایزد خورشید، « مهر»اند: جملهدادند. از آنمورد پرستش قرار می
ین آورندة د "زرتشت"قع ها ایزد دیگر. درواایزد بادها و ده«: واته»ایزد باران، «: تِشتَر»ایزد آتش، «: آذر»

. انی بدهدی ایرد تا با زدودن خرافات، چهارچوبی مشخص و عقالنی به باورهاکوشیجدیدی نبود. بلکه وی می
رار گیرد. از قیرانیان باور ا به عنوان تنها خدای واحد مورد« اهورامزدا»وی اعتبارِ تمام ایزدان را پایین آورد تا 

غازِ در آ« نپنداامشاس»شناخته شدند. « امشاسپندان»ترین ایزدان گذشتة ایرانی، به عنوان این پس مهم
ای اندازهسال بهای کهنکار رفتند. اما قدمتِ باورهبه« اهورامزدا»پیدایش دین زرتشتی، به عنوان القابی برای 

دا دارای مجد« نامشاسپندا»رفته درطول زمان نمود. لذا رفتهبود که فراموشیِ این ایزدان را غیرممکن می
« امزدااهور» فرشتگانِ -تریبه زبان امروزی -جایگاه ایزدان و هایی مستقل گردیده و در نهایت در شخصیت

یی، تیِ آریارزرتشقلمداد شدند. برای آگاهی بیشتر در باب دین زرتشتی و چگونگی پیوستگیِ آن با ادیان غی
 از همین نگارنده.« زرتشت و زرتشتیان» بنگرید به کتاب

 ،«بهمن: »«ذکرم امشاسپندانِ» به است ایاشاره و هداشت مذکر ساختارِ دستوری لحاز اوستا از متنِ در -3
 .«سروش» -منابع ای ازپاره در و - «شهریور» ،«اردیبهشت»

: «مونث امشاسپندِ» سه به است ایاشاره و داشته مونث ساختارِ دستوری لحاز اوستا از متنِ در -4
 .«اَمُرداد» و «خرداد» ،«سپندارمذ»

 «.یشتخورنه »از  44بنگرید به بند  -5
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! «مزدااهوره» ای. ستاییممی آن بندهای برترین با را 1«یسن ستود» سراسرِ -8بند 
[ جهانِ فروغِ] نتری[پایگاه]بلند آن: دانیممی تو آنِ از پیکرها، میان در را پیکر زیباترین

 .خوانندمی خورشید را او که را زَبَرین

 .است جهان دادِ  نخستین که را «یسن ستود» ستاییممی -9بند 

 .هفتادودوم                                                       هات

[ هاراه] دیگر همة ؛[است] «اَشه»[ راهِ] آن[ و است] یکی[ جهان در] راه -11بند       
 2[.است] بیراهه

                                                           
 دورة تایاوس» نسکِ 21 از یکی نام. «شدهستوده هاینیایش» معنای به ؛«یَسنیه ستئوت»: اوستایی -1

 «ساسانیاوستای» از پنجمیک شامل که «کنونیاوستای»بود.  «اوستا» از بخش ترینمقدس و «ساسانی
 چارد «اوستا» هایبخش دیگر همچون نیز «یسن ستود» است و شده آشفتگی و نابسامانی دچار است،

 در آن از مقدارچه و بوده «اوستا» از بخش کدام شامل «یسن ستود» کهاین در. است گردیده احوالیپریشان
 اکبرعلی ردکت" سرانجام. بود نظراختالف پژوهشگران میانِ هامدت تا است، ماندهباقی «کنونیاوستای»

 هایاندهبازم میان در را «یسن ستود» تمام ید تاگرد موفق مستمر، پژوهش سالپانزده از پس "جعفری
یسنا، تمام  هاتِ چهاردهِ از اول هات، بندگاتها، هفت یسن شامل ستود»: کند بازشناسی ،«فعلیاوستای»

 برای. «استبوده  دیگر کوتاه پارة چند و هشتِ یسنا، فشوتومانثرهووششِ یسنا، تمام هاتِ پنجاههاتِ پنجاه
 . (فروهر انتشارات: تهران) نخست نوبت ،یسن ستوت ،(1359)اکبرعلی جعفری،: نگرید بهب بیشتر آگاهی

 یک درجز. رسدیم پایان به بند این با ،«یسنا» موجودِ هاینسخه تمام و است« یسنا» از بند آخرین این -2
 به یکسره [را تو] که ایبیراهه»: استآمده بند،این  دنبالةدر که میالدی1379 تاریخبه نویسدستنسخة
 «  .کشاندمی دیوپرستان کردارِ و زندگی به و اهریمن، بخشِزیان کیشِ
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 وندیداد

ین نام اباشد. شکلِ پهلویِ می« اوستای دورة ساسانیان»نوزدهمین نسک از « وندید»
 قوانین ضد»تر: روانتر و جامعو به معنای « دادِ دوردارندة دیو»به معنای « وی دَیَْو دادَ»

 . است« دیوها

باشد که می« گانة ساسانیان 21اوستای »، تنها بخش از «گاهان»این نسک، در کنار 
ها و آیین نخورده و سالم به دست ما رسیده است. محتوای اصلی وندیداد، شرحدستتقریبا 

 اسخ بهپشرح برخی مسائل شرعی ها و قوانین جزایی و حقوق افراد و اصناف و دادگزاری
باشد که می« دهشمغانِ زرتشتی»ها، بازماندة اعتقاداِت های دینی است که بیشترِ آنپرسش

 از ادیاِن قدیِم آریایی، دروِن دین زرتشتی گردیده و در آن حل گشته است.

شود. تقسیم می« بند»به چند « فرگرد»باشد که هر می 1«فرگرد» 22دارای « وندیداد»
، دارای سبکِ نگارش و محتوایی «وندیداد»واپسینِ « فرگرد»نخست و چهار « فرگرد»دو 

، «الذکرفرگرِد فوق»از شش « فرگرد»یقینا چهار  .هستند« گردهافر»متفاوت از دیگر 
گاهاِن »ها هم در ترین اساطیرِ آریایی هستند که ریشة برخی از آنای از کهنبازمانده
قابل مشاهده  2«مهابهارات»و « وداها»ترین مکتوباتِ هندیان نظیر و هم در کهن« زرتشت

های بسیار( نیز از ودوم )با دستکاری( و بیستنوزدهم )به صورت کامل« فرگرد»است. دو 
گردد. قبل از اشکانیان بازمی دورانِ باشد که قدمت آن بههای کهن زرتشتیان میافزوده

های بسیار مهم جغرافیایی به صورت مبسوط در فرگرد نخست آمده همچنین برخی آگاهی
 که بسیار ارزشمند است. 

 د توجهاما  بایپرداخته خواهد شد « ادوندید» ترین بندهایدر ادامه به معرفی کهن
ه از اشند ک، بندهای قدیمی دیگری نیز وجود داشته ب«وندیداد»داشت که  بعید  نیست در 

 چشم نگارنده دور مانده است.

                                                           
   «فصل» =« فرگرد» -1
یت انسکرسیکی از دو حماسة بزرگ هندیان است که در حدود قرن پنج و شش پیش از میالد به زبان  -2

ارسی فر زبان د« شاهنامه»تراز با هم« مهابهارات»باشد. نگاشته شد و شامل بیش از صدهزار بیت سروده می
ه ها و نبردهایی کگران معتقدند که ریشة جنگدر ادبیات یونانی است. پژوهش« ایلیاد و اودیسه»و 

ها با نآ ابلِشرح تقبه درون شدنِ آریاییان به هند و نظیر را تشکیل داده است، مایة این اثرِ بیدرون
 گردد. ازمیب ؛ در حدود هزارة دومِ پیش از میالد،جزیره هندوستان()ساکنین قدیمیِ شبه« هادراویدی»
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 «وندیداد»های ترین بخشمتن کهن

 .یکم                                                       فرگرد
روِد نیکوی »بر کرانة « ویچایران»آفریدم،  1نخستین سرزمین و کشوری که من -3ند ب      

را در  3«اژدها»سر رسید و به پتیارگی، « مرگتنْاهریمنِ همه»گاه پس آن 2بود.« دایتی
 را بر جهان چیره ساخت.« آفریدهزمستانِ دیو»بیآفرید و « رود دایتی»

و دو ماه تابستان؛ آن دو ماه نیز هوا برای آب و  جا ده ماه زمستان استدر آن -4بند 
 4آورد.جا فرود میها را در آنزمستان بدترین آسیب زا[ست.خاک و درختان، سرد ]و آسیب

گاه بود. پس آن« جلگة سُغد»آفریدم،  5من دومین سرزمین و کشوری که -5بند 
را بیآفرید که  7«سْکَیتْیَه»به نام  6سر رسید و به پتیارگی، خْرَْفسْتْری« مرگتنْاهریمنِ همه»

 مرگ در گلة گاوان افکند.

                                                           
ها دست برده آن اما در دوران ساسانی در هستنداست. این بندها بسیار کهنسال « اهورامزدا»اشاره به  -1

 ست.های متاخر ا، محتمال حاصل دستکاری«اهورامزدا»شده است. نقلِ این مناطقِ جغرافیایی از زبان 

 «.آبان یشت»از  104رید به پاورقی بند بنگ -2

 خواه(. اند )جلیل دوستنیز ترجمه کرده« مارهای سرخ»واژة فوق را  -3

ست که در شدة آریایی اوشهای بازمانده از تاریخِ فرامترین بخشاین دو بند، یکی از بکرترین و کهن -4
زمین سر»ا اتی بدان رفته است. ظاهراشار به صورت پراکنده دیگر متونِ ایرانی و هندیِ کهنسال نیز

ا و ار سرمدر آخرین عصر یخبندان دچ -خاستگاه نخستینِ آریاییان در حوالیِ خوارزم)؟( -« ویچایران
ر شد. های دیگها از وطن به سرزمینسازِ مهاجرتِ آریاییهای طوالنی گردید. این اتفاق، زمینهزمستان

رعی از فیک دستة  زودیبه )و نمودندبه درونِ ایران مهاجرت  ا کرده،را ره« ویچایران» هاسان آریاییبدین
با  ها،یاییادریِ آرم؛ سرزمین «ویچایران»(. از این روی در بیشترِ متونِ بعدی، از کوچیدندبه هند نیز ها آن

بندان و خا و یای از اساطیر مکتوب کردند. ظاهرا این سرمحسرت یاد شده و خاطراتِ آن را توام با هاله
 داد کرده،قلم« ناهریم»سرما را آفریدة  ها تاثیر منفی گذاشت کهمهاجرتِ اجباری، چنان در روحیة آریایی

شبیه تدیوان   اهریمنان و ِبندان به محل زندگیشمال( را به دلیل وجود سرما و یخ =« )اَپاختر»منطقة 
رد و مکانی س شکلِ ، دوزخ )جهنم( را به خودبعدها در هنگامِ تحوّل و تکاملِ باورهای مذهبیِ و حتی ندکرد
ادیانِ  های دیگرِزودی در شاخهبه بندان،به سرما و نفرت از یخ تصویر کشیدند. این نوع نگرشزده بهیخ

 شنایی باآ یی وآریا-آگاهی از این باورهای زرتشتی نیز نهادینه شد. برای -از جمله دین زرتشتی  -آریایی 
 «.نامهارداویراف»ت و دوزخ در باورِ زرتشتیان، بنگرید به کتاب: تصوّرِ بهش چگونگیِ

 .3بنگرید به پاورقی بند  -5
 های مختلفِ حشرات و بندپایان و...یک نام عام برای تمام موجودات مضرّ اعم از گونه -6
ذی و ای مومشخص نیست این نام اشاره به چه موجودی باشد. اما آشکار است که منظور از آن حشره -7

   >> "دارمستتر"است. کردهمردمان را فراهم میرسانی و ناراحتیِ زیان  ِخسارت، موجباتزاست که با زدنِآفت
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بود. پس « مَروِ نیرومند و پاک»آفریدم،  1من سومین سرزمین و کشوری که -6بند 
را « آلودههای به گناهخواهش»سر رسید و به پتیارگی، « مرگتنْاهریمِن همه»گاه آن

 بیآفرید.

بود. « درفشبلخِ زیبای افراشته»آفریدم،  1منچهارمین سرزمین و کشوری که  -7بند 
 را بیآفرید. 2«ْبرَوَرَه»سر رسید و به پتیارگی، « مرگتنْاهریمِن همه»گاه پس آن

 - مرو ودر میاِن بلخ  -« نِسایه»آفریدم،  1پنجمین سرزمین و کشوری که من -8بند 
را « باوریگناهِ سُست» سر رسید و به پتیارگی،« مرگتنْاهریمنِ همه»گاه بود. پس آن

 بیآفرید.

بود.  -اشو دریاچه -« هرات»آفریدم،  1ششمین سرزمین و کشوری که من -9بند 
را  3«دیدهسرشک و اشکِ»سر رسید و به پتیارگی، « مرگتنْاهریمنِ همه»گاه پس آن
 بیآفرید.

بود. پس  4«کِرِتَة بد سایهوَئِه»آفریدم،  1هفتمین سرزمین و کشوری که من -10بند 
را بیآفرید که به « تیخْنَئی»ارگی، پریِ سر رسید و به پتی« مرگتنْاهریمنِ همه»گاه آن
 5پیوست. "گرشاسپ"

                                                                                                                                              
ای موذی فرض کرده است که در میانِ غلّه و علوفة را حشره« سْکَیتْیَه»با توجه به محتوای کلّیِ بند،   <<

به طور کلی این بند به  شدند.دچار بیماری و مرگ میچهارپایان پنهان شده و گاوها با نشخوار کردنِ آن، 
است که هزاران سال « سغد»گیرشدنِ نوعی بیماریِ حیوانی در ای اساطیری به همهاحتمال بسیارقوی، اشاره

ترین حیوان اهلیِ جماعتِ آریایی بود؛ چرا پیش، شاید موجب مرگ گاوهای زیادی در منطقه گردید. گاو مهم
ن برای تغزبه، پوست آن برای ساخت پوشاک، استخوان آن برای ساخت سالح و فضله و که شیر و گوشت آ

شدت زندگی اقوام قدیم ایرانی بهکیفیتِ شد. از همین روی، کردن آتش استفاده میاضافات آن برای روشن
آفریده پس از  ترین اساطیر آریایی، گاو دومینای بود که در کهنداشت. این وابستگی به اندازه بستگیبه گاو 

به عنوان  -بعدها -نمادهای آفرینش و  نخستین گوشورون( یکی از=)« روان گاو»تعبیر گردید و  "کیومرث"
تبار نگهبان و نگهدارِ چارپایان و ستوران قلمداد گشت. امروزه نیز تقدس گاو در میانِ برخی قبایلِ آریایی

سالِ تاریخی و اساطیری است. این خرافه در برخی ة کهنای از این سابققابل مشاهده است که یقینا بازمانده
 گیرد.الذکر، گاو مورد پرستش قرار میهای فوقاز اقوامِ بدویِ هندی همچنان رواج داشته و در سرزمین

 .3بنگرید به پاورقی بند  -1
 اند.دانسته شنآن را نارو معنی "دوستخواه"، "نیبرگ"ترجمه کرده اما « مورچه»آن را  "اسفندیار جی" -2

ر ضبط ی دیگنظر است. برخی آن را اشک، برخی شیون و زاری و برخی معاندر ترجمة واژة دوم اختالف -3
 شد.وب میاند. در کل در سنت ایرانیان باستان، گریه و زاری و غم و اندوه، فعلی ناپسند محسکرده

 «.کابل»احتماال  -4

« آتش»برای کام گرفتن از وی، به  "گرشاسپ"ا فریفت و ر "گرشاسپ"او  ،پریِ شهوت. بنابر اساطیر -5
   >> و "گرشاسپ"را وعدة دوزخ داد. اما پس از پشیمانی  "گرشاسپ"روی، از همین« اهورامزدا»اهانت کرد. 
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های اوژوَی دارای چراگاه»آفریدم،  1هشتمین سرزمین و کشوری که من -11بند 
وایِی فرمانر»سر رسید و به پتیارگی، « مرگتنْاهریمنِ همه»گاه بود. پس آن« سرشار

 را بیآفرید.« ستمگرانه

بود. پس « گرگان»در « خْنِْنَته»آفریدم،  1نهمین سرزمین و کشوری که من -12بند 
 را بیآفرید. 2«مرزیکون»سر رسید و به پتیارگی، « مرگتنْاهریمِن همه»گاه آن

 گاهبود. پس آن« هَرَهوَئیتیِ زیبا»آفریدم،  1دهمین سرزمین و کشوری که من -13بند 
 را بیآفرید. 3«سپاریِ مُردگانگناه خاک»سر رسید و به پتیارگی، « مرگتنْاهریمنِ همه»

بود. « مندههیرمندِ رایومندِ فر»آفریدم،  1یازدهمین سرزمین و کشوری که من -14بند 
ا ر« بارِ جادوانجادوی زیان»و به پتیارگی،  سر رسید« مرگتنْاهریمنِ همه»گاه پس آن
 بیآفرید.

بود که سه َرد در آن « ری»آفریدم،  1دوازدهمین سرزمین و کشوری که من -16د بن
گناِه برانگیختِن »سر رسید و به پتیارگی، « مرگتنْاهریمنِ همه»گاه پس آن 4فرمانروایند.

 را بیآفرید.« باوریسُست

                                                                                                                                              
گونه که وی پیش از داد. بدین "گرشاسپ"یک فرصت دیگر به « اهورامزدا»، «روانِ زرتشت»گریِ میانجی  <<

)و در برخی منایع تا روزگار  "اوشیدرماه"عمیقی فرو رفت و این خواب تا زمانِ برآمدنِ  مرگ، به خوابِ
، گناه خود را جبران نماید. «دهاکآژی»یابد تا در آن زمان با کشتن ( ادامه می"سوشیانت سوم"برآمدنِ 

 روایات»از کتاب  «روان گرشاسپ»و داستان « خورنه یشت»از  92برای آگاهی بیشتر بنگرید به پاورقی بند 
 « .پهلوی

 .3بنگرید به پاورقی بند  -1
 لواط -2

، «خاک» ،«آب»های دین زرتشتی، چهار عنصر سالِ آریایی و متعاقب آن در آموزهدر باورهای کهن -3
گشت. در د مینابخشودنی قلمداکردنِ هر یک از آنان، گناهی بزرگ و مقدس بوده و آلوده« هوا»و « آتش»

یا هر  آدمیزاد ردارِدفن کردنِ مُ  روی،از همینشد. ناپاک دانسته می ،ها و حیواناتمُردارِ انسان حال نیزعین
ای بود که سنت اندازهاین تقدس بهدانستند. می عظیمدر خاک را توهین به خاک و گناهی موجود دیگری 

رّنده، دانورانِ کردند تا جیعت رها میدر طباموات را  هاباستان رایج نبود و آنایران تدفینِ اموات در خاک، در
 هایی کهدر دخمهجمعی ماندة میّت را به صورت دستههای باقیگوشت مُرده را بخورند. سپس استخوان

  .دادندمیشد، قرار دان( نامیده میاستخوان=)« استودان»

« خداخانه»دارد:  آمده است که هر سرزمینی پنج َرد )بزرگ، سرور( «یسنا» 19از هات  18در بند  -4
ه )پادشا« ارشهری»)فرماندار شهر(، « شهربان»سفید روستا(، )کدخدا و ریش« خداده»)سرپرست خانوار(، 

یز توجه کنید(. ن« مهر یشت»از  17است )به پاورقی بند  "زرتشت"ها نیز کشور( و سرور و بزرگِ تمام این
 کنند. تنها سه رَد فرمانروایی می«  ری»اما در 
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بود. « چَخرَة نیرومند وپاک»آفریدم،  1سیزدهمین سرزمین و کشوری که من -17بند 
« گناهِ نابخشودنیِ مُردارسوزان»سر رسید و به پتیارگی، « مرگتنْاهریمنِ همه»گاه پس آن

 را بیآفرید.

بود که « َورِنَة چهارگوشه»آفریدم،  1چهاردهمین سرزمین و کشوری که من -18بند 
اهریمنِ »گاه در آن]جا[ زاده شد. پس آن -«دهاکآژی»فروکوبندة  - "فریدون"

 را بیآفرید.« سختگرمای»و « 2دشتاِن نابهنجارِ زنان»پتیارگی، رسید و بهرس« مرگتنْهمه

گاه بود. پس آن 3«هفت رود»آفریدم،  1پانزدهمین سرزمین و کشوری که من -19بند 
« گرمای سخت»و « 2دشتاِن نابهنجارِ زنان»سر رسید و به پتیارگی، « مرگتنْاهریمنِ همه»

 را بیآفرید.

سرزمینِ گرداگردِ سرچشمة »ین سرزمین و کشوری که من آفریدم، شانزدهم -20بند 
اهریمِن »گاه کنند. پس آنزندگی می 5«سَرمردمانِ بی»بود؛ ]همان[جایی که  4«رودِ اَرَنگ

 را بیآفرید.« زمستانِ دیوآفریده»سر رسید و به پتیارگی، « مرگتنْهمه

 .                             دوم                                       فرگرد
                                                                          .                                                                                                  6بخش نخست      
سر آمد و این زمین پر از صد زمستان به، سی7"جم"به ]هنگام[ شهریاری  -8بند       
های سرخِ فروزنده گردید؛ و ]چون ها و چارپایان و مردمان و سگان و پرندگان و آتشرمه

                                                           
 .3بنگرید به پاورقی بند  -1
 ود.اری شجعادت حیض ماهانة زنان که خارج از موعد معمول؛ مثال بر اثر استرس یا دالیل دیگر،  -2
 پنجابِ کنونی. -3
 «.مهر یشت»از  104بنگرید به پاورقی بند  -4
ه صحیح ه است کدترجمه کر« پذیرندمردمانی که فرمانروایانی برای خود نمی»این عبارت را  "دارمستتر" -5

رز مانی در ممرد»ز اهای اوایل قرونِ اسالمی که صحبت آن را با افسانه "جلیل دوستخواه"آید. اما به نظر می
 ست.یکی دانسته ا« شان قرار داشته استهایشان روی شانههایایران و چین که سر ندارند و چشم

 ت. خالصة ایناس« اهورامزدا»و  "زرتشت"یان وگویی ماز این فرگرد، دربرگیرندة گفت 7تا  1بندهای  -6
 وپیامبری  آیا پیش از من کسی را برای»پرسد: می« اهورامزدا»از  "زرتشت"بندها بدین صورت است که 

دم اما او پیشدادی را برای این کار برگزیجمشید »دهد: پاسخ می« اهورامزدا»و « آوری برگزیدی؟دین
ایشِ برای آس ین راآگاهی آموخته نشده بود. او تنها پذیرفت که زمی و دینبُردارنپذیرفت؛ چرا که برای دین

از همین  17و 13، 9مطمئنا این مقدمه نسبتا طوالنی )به همراه بندهای « ها، گسترده و بالنده سازد.آفریده
ت، تا ده اسبو اصلی فرگرد( از اضافاتِ جدیدترِ زرتشتیان در دورة میانه )هنگام تدوین اوستای نو( به متنِ

 بیشتر رنگ و بوی دینی دهند.  ترتیب به این روایتِ کهنسال، هرچهبدین
   «.فروردین یشت»از  130بنگرید به پاورقی بند  -7
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ها و چارپایان و مردمان بر این ]زمین[ جای ]برای زیستن[ ها افزون گشت[ رمهشمار آفریده
 نیافتند. 

یمروز به راهِ خورشید فراز رفت. او این به روشنی، به سوی ن "جم"گاه آن -10بند 

، بسایید و بنواخت و چنین گفت: ای 2«اَشْتْرا»و به  1«سوْورای زرّین»زمین را به 
ها و چارپایان و مردمان را به مهربانی فراخ رو و بیش فراخ شو که رمه 3«!سپندارمذ»

 «برتابی.

خشید بیشتر بود، فراخی چه که پسوم، بیش از آناین زمین را یک "جم"پس  -11بند 

اِم کنان که د؛ چوجا فراز رفتنها و چارپایان و مردمان بدانو به خواست و به کامِ خویش، رمه
 هرکس بود.

ها ز رمهآمد و این زمین پر اسر، ششصد زمستان به"جم"گاه به شهریارِی آن -12بند 

مار چون شده گردید؛ و ]های سرخِ فروزنو چارپایان و مردمان و سگان و پرندگان و آتش
ن[ زیست ها و چارپایان و مردمان بر این ]زمین[ جای ]برایها افزون گشت[ رمهآفریده

 نیافتند.

او این  به روشنی، به سوی نیمروز به راِه خورشید فراز رفت. "جم"گاه آن -14بند 

فت: ای ، بسایید و بنواخت و چنین گ2«اَشْتْرا»و به  1«سوْورای زرّین»زمین را به 
دمان را ها و چارپایان و مربه مهربانی فراخ رو و بیش فراخ شو که رمه 3«!سپندارمذ»

 «برتابی.

بخشید  چه که پیشتر بود، فراخیاین زمین را دو سوم، بیش از آن "جم"پس  -15بند 

 امِ کنان که د؛ چوجا فراز رفتنها و چارپایان و مردمان بدانو به خواست و به کامِ خویش، رمه
 هرکس بود.

                                                           
ا اند، که اگر بهآن را سازی همچون شیپور و کرنا و نفیر ترجمه کرد "مهرداد بهار"و  "شهرام هدایتی" -1

، درست توان گفت که احتماال نظر دو پژوهشگرتطبیق دهیم، می« های زادسپرمگزیده»مندرجات کتاب 
  باشد.

شد. آید صحیح باآن را شمشیر ترجمه کرده است که به نظر نمی "دارمستتر"افزاری ناشناخته است.  -2
ژة وا "داوودپور"ن اند که احتمال درستیِ آن بیشتر است. همچنیآن را تازیانه دانسته "ولف"و  "بارتولومه"

 را چوبدستی تعبیر کرده است. فوق

« دخردا»، «دامردا»، «هآناهیت»در کنار « سپندارمذ». زمین نگهبانِ ترین ایزدان آریایی و ایزدبانویاز کهن -3
 «.یسنا» 56از هات  1بنگرید به پاورقی بند همچنین . و... از ایزدان مونثِ ایرانی بودند
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ها و آمد و این زمین پر از رمهسر، نهصد زمستان به"جم"گاه به شهریاریِ آن -16بند 

های سرِخ فروزنده گردید؛ و ]چون شمار چارپایان و مردمان و سگان و پرندگان و آتش
ها و چارپایان و مردمان بر این ]زمین[ جای ]برای زیستن[ ها افزون گشت[ رمهآفریده
 د.نیافتن

او این  به روشنی، به سوی نیمروز به راهِ خورشید فراز رفت. "جم"گاه آن -18بند 

! «پندارمذس»ت: ای ، بسایید و بنواخت و چنین گف«اَشْتْرا»و به « سوْورای زرّین»زمین را به 
 «بی.ها و چارپایان و مردمان را برتابه مهربانی فراخ رو و بیش فراخ شو که رمه

خشید بچه که پیشتر بود، فراخی سوم، بیش از آناین زمین را سه "جم"پس  -19بند 

اِم کنان که د؛ چوجا فراز رفتنها و چارپایان و مردمان بدانو به خواست و به کامِ خویش، رمه
 هرکس بود.

جا فراز رفتند؛ چونان که ها و چارپایان و مردمان بدان...و به کامِ خویش، رمه -20بند 

 1کاِم هرکس بود.

                                                                                                         .                                                                                                      2بخش دوم

؛ با برترین 3«ویچایران»در « رودِ نیکوی دایتی»بر کرانة  "رمهجمشید خوب" -21بند     .

؛ «ویچایران»در « رودِ نیکوی دایتی»بر کرانة  "رمهجمشید خوب"مردمان، انجمن فراز برد. 
 همگام با مردماِن گرانمایه بدان انجمن درآمد.

                                                           
انگیزترین شگفت به پایان رسید، یکی از 20ز شده و در بند آغا 8چسب که از بند این روایت جذاب و دل -1

یستی تان، بابه یادگار باقی مانده است. این داس« وندیداد»ترین اساطیر ایرانی است که در سالو کهن
روتمند گیری شده، ثهای مادیِ چشمها دچار پیشرفتای مبهم و غبارآلود از زمانی باشد که آریاییخاطره

  های مهمی در زمینة کشاورزی دست یافتند.شان زیاد گردید و به پیشرفتد نفوسگشتند. تعدا

 ون سخت برای محافظت از مردمان در برابر یک زمستا "جمشید"این بخش شرحِ ساختِ دژی است که  -2
مین ه . از دلِایرانی هستند های اساطیریِ ترین داستانترین و کهنهولناک برپا کرد. این بندها، یکی از مهم

جاتِ نسازیِِِ او برای و شرحِِِ کشتی "اوئناپیشتیم"اسطورة « های باستانسومری»اسطوره است که بعدها، 
را  "سازتیحِ کشنو"ها بعد، یهودیان آن اسطوره را مصادره کرده و داستانِ عبریِ بشریت را ساخته، و قرن

جه داشت اید توب اساطیرِ ایرانی است. باری ترینترین و قدیمیاز کهنسال« وندیداد»ساختند. این بخش از 
یانِ پاسخ م ای عبارات که اکثرا به صورت پرسش ودر دورة ساسانی، پاره« اوستا»در زمانِ تالیفِ  که
 ود رنگ وایت موجاست، توسطِ موبدانِ زرتشتی به متنِ اصلی الحاق شده است تا رو« اهورامزدا»و  "زرتشت"

راه تمامیِ بندهای ، به هم40و  39، 22، 21ای از عبارات بندهای قات شامل پارهبوی زرتشتی گیرد. این الحا
 باشد.می 43و  32، 31

  «.آبان یشت»از  104بنگرید به پاورقی بند  -3
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بدترین زمستان بر جهاِن استومند «! ویونگهان»پسر « َجِم هورچهر»( ای 1)... -22بند 
آور است. آن بدترین زمستان بر جهاِن مرگ ] دراز و[د آید که آن زمستانی سختفرو

 .2ها به بلندای اَِردوَیها ببارند بر بلندترین کوهاستومند فرود آید که پربرف است. برف

ها هستند، یترین جاآمیزها که در هراساز سه ]جای[، گاوها برسند: آن -23بند 
 ها.مانندهها که بر ژرفای روستاها هستند بدان کا هستند و آنهها که بر بلندای کوهآن

اشند بیاهان ها بارآورِ گپیش از ]آن[ زمستان، در پیِ تازشِ آب، این سرزمین -24بند 
ای رمه ی پایجا را[ بپوشانند، اگر جاها ]همه]اما پس از آن زمستان و[ از آن پس که برف

 گفتی خواهد بود.شود، جای شدر جهانِ استومند دیده

، و 4را بساز؛ هر یک از چهار برش به درازای اسپْریسی 3«وَر»پس آن  -25بند 
های سرِخ فروزنده را ها و چارپایان و مردمان و سگان و پرندگان و آتشهای رمهتخمه
را بساز؛ هر یک از چهار برش به درازای اسپْریسی برای زیستگاِه « وَر»جا ببر. پس آن بدان

 ن؛ هر یک از چهار برش به درازای اسپْریسی برای آخورِ گاوان و گوسپندان.مردما

. و 5هایی به درازای یک هاسَرها را روان ساز در آبراههجای، آبو بدان -26بند 
جای، جای، گیاهان برویان همیشه سبز و خُرَّم، همیشه خوردنی و نکاستنی. و بدانبدان
 نواز]تر[.نواز با پیرامونِ دلمرتبه، دلایی[ بلند]ه]ها[ را بر پا ساز، خانهخانه

ِن ادینگاهای نرینگان و مترین و برترین و نیکوترین تخمهجای، بزرگو بدان -27بند 
یاِن های چارپاترین و برترین و نیکوترین تخمهجای، بزرگروی زمین را فراز بر. و بدان
 گوناگونِ روی زمین را فراز بر.

                                                           
 "جمشید"ز ارگان ، بزگردیدبا توجه به مندرجات بند پیشین، در انجمنی که میان بزرگانِ ایرانی برگزار -1

زِ این ما در آغاروی را دارند. ااتخاذ تدبیر، برای نجات از آفتِ زمستانِ سهمگینِ پیش برهایی مبنیدرخواست
تماال است. اح های دورة ساسانیکه حاصل دستکاریآمده است « گاه اهورامزدا به جم گفتآن»: بند، عبارتِ

 مده بود.آاصلی  متنِ در« گاه آن مردمانِ گرانمایه به جم گفتندآن»به جای عبارت فوق، عبارتی شبیه به: 
ت اس« سوَررِدویاَرودِ اساطیریِ »گیری بوده باشد و یا مقصود همان مشخص نیست این واژه، واحد اندازه -2

 جا به عنوانِ مثالی برای بلندی قرار گرفته است )دوستخواه(.که در این
 دژ و پناهگاه. -3

ی جا و در معنااست اما در این« دوانیاسبمیدان »، در لغت به معنای "جلیل دوستخواه"به نقل از  -4
دان های میها، با فاصلهگیریِ راهباستان، واحدهای اندازهجمله، واحدی است برای مسافت. در ایران

 وده باشد. دو فرسنگ ب -هم در درازا و هم در پهنا -ظاهرا اندازة آن بایستی  دوانی مرتبط بود.اسب

ما در ااز آن.  ی کمتردوران ساسانیان این واحد برابر بود با یک فرسنگ یا کمگیری. در از واحدهای اندازه -5
 .استرسنگ فا دو تر از دوران ساسانیان است، این واحد احتماال برابر بمتن فوق که قدمتِ محتوای آن کهن
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ترینند ترین و خوشبوهایی که بر این زمین، بلندجای، بذِر همة رُستنیو بدان -28بند 
ترینند را ترین و خوشبوهایی که بر این زمین، بلندجای، تخمِ همة خوردنیرا فراز بر. و بدان

نارفتنی؛ برای ایشان که مردماِن میانجفت کن و ازتها را[ برای ایشان جفز بر. و ]آنفرا
 هستند. « وَر»ماندگار در آن 

، 2، فریفتار، کَسوْیش1پشت، خُل، ْدریَوَکَهمباد که گوژپشت، گوژسینه، بی -29بند 
جای ]راه بدان 4خوردگاِن اهریمنیک از داغتن و هیچدندان، پیِس جداکرده، تباه3ویزْباریش

 یابند[.

ش ش «[وَر]»، در میانة ]گذرگاه[ نُه«[ وَر»]پس[ در بلندترین جا]ی  -30بند 
ر دنگان را سه گذرگاه بساز. هزار تخمة نرینگان و مادی«[ وَر]»و در پایینِ ]گذرگاه[ 

نه های میاهای بلند ]بگذار،[ ششصد ]تخمة نرینگان و مادینگان را[ در گذرگاهگذرگاه
 ها را به. آنهای پایین بگذار]بگذار،[ و سیصد ]تخمة نرینگان و مادینگان را[ در گذرگاه

 ای بساز.دری و پنجره« وَر»بران و بدان « وَر»، بدان «ینسووْرای زرّ»

گونه که ناین زمین را به پاشنه بسپَرد و به دست بورزید؛ بدا "جم"گاه آن -32بند 
 کنند.خاِک شفته را نرم می اکنون مردمانْ

 ودرازای اسپْریسی، یک از چهار برش بهرا بساخت: هر« وَر»آن  "جم"گاه آن -33بند 
ا نده رهای سرِخ فروزها و چارپایان و مردمان و سگان و پرندگان و آتشهای رمههتخم
ی درازای اسپْریسیک از چهار برش بهرا بساخت: هر« وَر»آن  "جم"گاه جا ببرد. آنبدان
 .وسپندانگان و درازای اسپْریسی برای آخورِ گاویک از چهار برش بهمردمان؛ هرزیستگاهِبرای

 وسَر. هایی به درازای یک هاها را روان ساخت در آبراههجای، آببدان پس -34بند 
جای، بدان وجای، گیاهان برویانید همیشه سبز و خُرَّم، همیشه خوردنی و نکاستنی. بدان
 [.نواز]ترنواز با پیرامونِ دلمرتبه، دل]هایی[ بلند]ها[ را بر پا ساخت، خانهخانه

های نرینگان و مادینگانِ ترین و برترین و نیکوترین تخمهجای، بزرگو بدان -35بند 
های چارپایانِ ترین و برترین و نیکوترین تخمهجای، بزرگروی زمین را فراز برد. و بدان
 گوناگونِ روی زمین را فراز برد.

                                                           
 زنازاده )؟( -1
 ترجمه کرده است.« دیو کین و کیفر»آن را  "پورداوود" -2

 است.معنای آن نامشخص  -3

 یعنی افرادی که دچار نقص جسمی یا روانی هستند. -4
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ترینند ترین و خوشبوهایی که بر این زمین، بلندجای، بذرِ همة رُستنیو بدان -36بند 
ترینند ترین و خوشبوهایی که بر این زمین، بلندجای، تخمِ همة خوردنیاز برد. و بدانرا فر

نارفتنی؛ برای ایشان که مردماِن میانجفت کرد و ازتها را[ برای ایشان جفبرد. و ]آن را فراز
 هستند. « وَر»ماندگار در آن 

کَه، ریَوَ پشت، خُل، دْجای، ]راه[نو]ویافتند[ گوژپشت، گوژسینه، بیو بدان -37بند 
خوردگاِن یک از داغتن و هیچدندان، پیِس جداکردهفریفتار، َکسوْیش، ویزْباریش، تباه

 اهریمن.

[ شش «وَر]»، در میانة ]گذرگاه[ نُه«[ وَر»]سپس[ در بلندترین جا]ی  -38بند 
در  گان راینسه گذرگاه بساخت. هزار تخمة نرینگان و ماد«[ وَر]»و در پاییِن ]گذرگاه[ 

انه های میهای بلند ]بگذاشت،[ ششصد ]تخمة نرینگان و مادینگان را[ در گذرگاهگذرگاه
ها را نشت. آهای پایین بگذا]بگذاشت،[ و سیصد ]تخمة نرینگان و مادینگان را[ در گذرگاه

 ای بساخت.دری و پنجره« وَر»براند و بدان « َور»، بدان «سووْرای زرّین»به 

جای[ پدیدار شدن و پنهان گشتِن ستارگان و ماه و خورشید، یک بار دان]ب -401بند 

 شود.]در سال[ دیده می

جای[ از ]آمیزشِ[ جفتی پندارند. و ]بدانو ایشان ]هر[ روز را چون سالی می -41بند 

شوند، همچنین است از چارپایاِن  ای زادهای و مادینهنرینه و مادینه به چهل زمستان، نرینه
 ترین زندگانند.نیکوزیست 2«کَردوَرِ َجم»های اگون. و این مردمان در آن خانهگون

 ..                                                                                                 نوزدهم فرگرد
                                                                          .                                                    3بخش نخست      
های سرزمین»، از 4«سرزمینِ اَپاختر»، ساالرِ دیوان، از «آفریناهریمنِ مرگ» -1بند       

                                                           
 کنند. بنابر اعتقادیزندگی م« کَردوَِر جَم»شرحِ زندگانیِ جاودانة مردمانی است که در  41و  40بندهای  -1

 زییَند.نیاکان، این افراد همواره زنده بوده و در تندرستی کامل می
 «.دژی که جمشید بنا کرد»به معنای:  -2
های لین ساترین روایات زرتشتیان است که به ظنِّ قوی در نخستاین بخش بازگو کنندة یکی از کهن -3

« سانیشده در دورة سااوستای تدوین»سروده شده است. متن اصلی داستان در  "زرتشت"پس از مرگِ 
رد هشت از فرگ یک بندو تکرار « اَهونَ وَیرْیَه»هایی شده است. این تحریفات شامل: دعای کاریدچار دست

 باشد.می 10تا  8به همراه تمام بندهای  2در بند 
و « شرق=خاور»، «جنوب=نیمروز»، «شمال=اَپاختَر»اصلی در ادبیات باستانی ما:  جهتِ چهار -4
   >>شد. قلمداد می« دیوان»و جایگاه « دوزخ»)شمال( محلِ « اَپاختَر»در باورهای آریایی، «. غرب=باختر»
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به «! روجدُ»چنین گفت: ای « کاربازِ تباهآفرینِ نیرنگاهریمنِ مرگ»به پیش تاخت. « اَپاختر
کنان ، تاخت3«مَرِشَونَه»و  2«بویتی»و  1«روجدُ»بتاز و او را تباه کن.  "تِ اَشَوَنزرتش"سوی 

 بیامدند.

« روِد دایتِی نیک»های نیِک ، آب( نیایشی برخواند4به بانگِ بلند )... "زرتشت" -2بند 
، «مَرِشَونَه»و « بویتی»و « روجدُ»را بستود و به پیروی از داِد مزداپرستاِن خستو شد. 

 هراسان بگریختند.

 فرّة«! »کاراهریمنِ تباه»را چنین گفت: ای « اهریمن»، «بازدروجِ نیرنگ» -3بند 
 دانم. ]در اینچنان بزرگ است که من کشتن وی را از هیچ راهی شدنی نمی «زرتشت
ه[ یشید ]کود اندکار را دید و با خدر نهاِد خویش، دیوان و ُدروندانِ تباه "زرتشت"هنگام[ 

 اند.سخنی نشستهبه هماز برای کشتنِ من، ان آن

و دشواریِ « اهریمن»هیچ ترسی از بیمِ از جای برخواست و بی "زرتشت" -4بند 
گرفته « مزدای آفریدگاراهوره»ای را که از های بدخواهانة او، سنگی به اندازة خانهچیستان

که بر فراِز کوهی در کرانة پرسید: تو « اهریمن»بود، در دستاِن خویش به چرخش در آورد. 
ای، این سنگ را از کجای این ایستاده)پدر زرتشت(  "پوروَشْسپ"در خانة  5«رودِ َدرِجا»

 ای؟ دورکرانه برگرفته و برای چه آن را به چرخش درآورده 6ِسانزمینِ پهناوِر گوی

دیو را  من آفرینشِ«! کاراهریمنِ تباه»پاسخ داد: ای « اهریمن»به  "زرتشت" -5بند 

را « آفریدهدیو 8تیِ پریِ خَنَثَی»کوبم. من میرا فرو« دیوآفریده 7نسوی»کوبم. من فرومی

                                                                                                                                              
های شمالی که منجر به مهاجرت بندان در سرزمینین اعتقاد، احتماال به همان ماجرای شیوعِ یخا  <<

 گردد.آریاییان گردید، بازمی

 «.دیوِ آفرینندة پلیدی»جا پلیدی؛ در این -1

 "پورداوود"اند. دهخوانده ش« دیوآساترین دیوان»ای بزرگ از دیوان قرار دارد که در شمار دسته« بویتی» -2
ژه، ه این واک، معتقد است "پورداوود"ضمن تایید نظر  "دوستخواه"دانسته است و « پرستیدیو بُت»آن را 

و « تبُ»با « ویتیب»اما ارتباطِ  "بهارمهرداد ")فارسی( است. « بُت»)پهلوی( و « بوت»های سرمنشاءِ واژه
 کند.را قاطعانه رد می« پرستیبُت»
  دیو زوال و فراموشی. -3

 .های جدید استافزودهآمده که از  8از فرگرد  19جا یک دعای زرتشتی و سپس بخشی از بند در این -4

دی که ؛ رو«سوی تپهای آندَرِج»به معنای: « دَرْجِنْ زْبار»؛ پهلوی: «دَرِجْیَه پَیتی زْبَرَهه»اوستایی:  -5
  د.آورِ آن گردیرا پذیرفت و پیام «اهورامزدا»بار دینِ آن، نخستینکرانة کوهی درفرازِبر "زرتشت"

 سالِ دیگر مبنی بر آگاهیِ ایرانیان باستان از گِرد بودنِ زمین.یک سند کهن -6

« نسو» ست بزند،آن د راند و اگر کسی به مُردار نزدیک شود یا بهردگان فرمان میمُ  نام دیوی که بر پیکرِ -7
 آالید.یافته و او را میهای تنِ او به درونِ پیکرِ وی راه از همة سوراخ

های اهورایی بیافرید. بنابر برخی آن را برای گمراه کردن آفریده« اهریمن»دیو ماده( شهوت که =پریِ ) -8
   >> میان، او را وادار بهکرد و در اینخوابگی با خویش ترغیبرا به هم "گرشاسپ"روایات، همین پری بود که 
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از سرزمین « دریای کیانسیه»از  "سوشیانتِ پیروز و دیوافکن"روز که کوبم. تا بدانمیفرو
 های نیمروز، پا به پهنة گیتی بگذارد.نیمروز، از سرزمین

زرتشِت "؛ آفریدگارِ جهانِ بدی، دگرباره به او گفت: ای «ازباهریمنِ نیرنگ» -6بند 

هستی و از مادِر خویش زاده  "پوروَشسْپ"های مرا نابود مکن. تو پسرِ ! آفریده"اَشَوَن
 2روایی که آن کشندة مردمانمبگردان تا از آن کا. تو از دیِن نیِک مزداپرستان روی1ایِشده

 مند شوی.دار بود، بهرهاز آن برخور -فرمانروای جهان -

ز دینِ اچنین گفت: نه! من هرگز « اهریمن»در پاسخ به  "اِسپیتمان زرتشت" -7بند 

 برنگردانم. اگرچه تن و جان و روانم از هم بگسلد.نیکِ مزداپرستان روی

                                                                          .                                                                                        3بخش دوم

هنگام که روزگاِر زندگِی کسی سپری شود و بمیرد، دیوانِ بدکاِر ( بدان4)... -28بند       

تازند. چون سومین شب بگذرد و بامداد، پگاه پدیدار گردد و روشنایی برآید دوزخی بر او می
بخش را سرشار کند افزارها، کوهسارانِ سراسر شادی؛ ]آن[ دارندة بهترین رزم«د مهرایز»و 

 و خورشید سر بزند...

زیسته را کارِ درگناههای دُروَندانِ تباهخوانند، روان 5«ویَزرِشَه»...دیوی که او را  -29بند 

که به « ساختهزُروان راهِ»کار و نیکوکار، هر دو از برد. روانِ دُروندانِ تباهفروبسته می

                                                                                                                                              
ترتیب وی را گناهکار ساخت. همچنین بنگرید به پاورقی بند و بدین اهانت و خاموش کردنِ آتش نمود  <<
 «.وندیداد» 1از فرگرد  10

یز پس[ تو نپرستیدند؛ ]نیاکانِ تو مرا می»این نیز جمله آمده است: « وندیداد»زند( =در گزارش پهلویِ ) -1
 «.مرا پرستش کن.

 «.دهاکآژی»اشاره به  -2

ة یشتر جنببکه « اهورامزدا»و  "زرتشت"هایی است میان پرسش و پاسخ بیشترِ بندهای این بخش شامل -3
حال باز این تر باشد اما باسالاندکی کهن« وندیداد»رسد که از دیگر فرگردهای فقهیِ فقهی دارد. به نظر می

 ن؛ مبنی برکه دارای باورهایی که 34تا  28دانست. تنها بندهای  کهنهتوان قدمت آن را خیلی هم نمی
ین بخش اهای قدیمیِ از فقره قریب به یقینباشند، به احتمال چگونگیِ احوالِ روانِ مردم پس از مرگ می

 هستند.
اهورامزدا » بارت:ع -که از بندهای جدیدتر هستند -در ابتدای این بند برای ایجاد پیوند با بندهای قبلی  -4

 اضافه شده است.« پاسخ داد

با  گناهکاران را؛ وظیفة او آن است که روانِ«کِشَدا کسی را به هر سویی میکسی که چیزی ی»به معنای:  -5
 شت را باان نیکوسراست که روان پاکان و مردم« نَریوْسَنگ»در مقابل او،  بِکِشَد.« پُلچینوَت»زنجیر تا 
 کند.همراهی می «پُلچینوَت»احترام تا 



 141                                                                                          بهمن انصاری                   

، آنان پاداشِ کردارهای نیکِ جهانی «پُلچینوَت»گذرند. بر سرِ پیوندد، میمی 1«پُلچینوَت»
 جویند.اند، میجای آوردهرا که پیش از آن برای جان و روانِ خویش به

و اندام، نیرومند، بلندباال، بازشناسنده، آراسته ای خوشهنگام، دوشیزهپس آن -30بند 
رسد. او روانِ فرامی -هایی در دو سوی اوبا سگ -دست و بسیارزیرک برازنده، کارآمد و چیره

گذراند و در برابر ایزدانِ مینُوی جای می« پُلچینوَت»و از « البرز کوه»نیکوکار را از فرازِ 
 دهد.می

ای اَشَوَن!  آورد:خیزد و بانگ برمیاز سریرِ زرّینِ خویش برمی 2«وُهوْمَنَه» -31بند 
 آیی؟ای و به سوی ما میچگونه از آن جهانِ پرآسیب به این جهانِ جاودانه درآمده

، به «مزدااهوره»های نیکوکاران به شادکامی به نزدیِک اورنگِ زرّینِ روان -32بند 
ای ، به سر«مزدااهوره»، به سرای «گَرزْمان»، به «امشاسپندان»های زرّینِ نزدیکِ تخت

 رسند.، به سرای همة دیگر مینُویاِن اَشَوَن می«ندانامشاسپ»

ه ش پالودز آالیمَردی که خود را اارِ بدکردار پس از مرگِ اَشَوَنکدیوانِ تباه -33بند 
 زده.هراسند که گوسفندی گرگباشد، چنان از بوی خوشِ روانِ او می

 - «مزدااهوره»دوستِ  - 3«ایزد نَریوسَنگ»جا با های نیکوکاران در آنروان -34بند 
 کنند.همنشینی می

                                                                          .                                4بخش سوم
، «دیوْ 6سَوْروَ» ،«دیو 5ایندَر»، ساالر دیوان، «آفریناهریمن مرگ» -43بند       

                                                           
شت اند، راهی بهدههایی که در زندگی کرها یا گناهثوابپلی که روانِ مردمان پس از گذر از آن؛ بنا به  -1

 یکه فرد آمده است: هنگامی« کَردکتاب نهم دین»شود. در )در آن سوی پل( یا دوزخ )در زیر پل( می
سانی از آن بگذرد. و آنیزه گسترده شده تا او به  9کند، پهنای پل به اندازة نیکوکار از روی این پل عبور می

به  جاآن گردد تا وی ازتیغی محدود می گذرد، پهنای آن به اندازة لبةفردی بدکردار از آن میهنگامی که 
 ست. امطرح شده « عبور از پل صراط»پایین )به دوزخ( بیافتد. این روایت، در اسالم با عنوان 

  «.خورنه یشت»از  46بنگرید به پاورقی بند  -2

ست. ا« اهورامزدا» آور و پیکِ ؛ ایزدِ پیام«نَرسی»؛ فارسی: «یوسَنگنَر»؛ پهلوی: «نَریوسَنگهه»اوستایی:  -3
 کارِ یکدیگرند.همکار و خویش« سروش»و «نَریوسَنگ»
 د.رسد ناقص باشاست که به نظر می "زرتشت"شدنِ سال از زادهاین بخش، شرحِ داستانی کهن -4
سپند امشا» و هماوردِ« اهریمن»ن یاران تریترین باورهای هندوایرانی، او یکی از نزدیکبنابر کهن -5

خدای »وان خدای بزرگِ هندوان است که از وی به عن« ایندرا»وی همان « وداریگ»است. در « اردیبهشت
 نام برده شده است.« خدای جنگ»و « آب

 است.« امشاسپند شهریور»و هماوردِ « اهریمن»ترین یاران از نزدیک -6
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 5اَکََتشَه» ،«4درفشخونیندیوِ خشمِ»، «دیو 3زَیریچ»، «دیو 2ویتور»، «دیو 1هَیثَیهنانگ»
 5کَسْوی»، «دیو 9دَیوی»، «دیو 8دْریوی»، «دیو 7بویتی»، «دیو کشندة پدران 6زاوْرون»، «دیو
ناک دیوآساترینِ همة دیوان، نگران و اندیش« 10َمرِشَوَنَه»و « دیو 5شهَپیتی»، «دیو

 رفتند.سوی میسوی و آنبدین

چنین گفت: چرا درنگ کردیم؟ « آفرینکاِر مرگباِز تباهاهریمِن نیرنگ» -44بند 
 گردآیند. 11«اَرِزوَر»کاِر بدسرشت بر فراِز دیوانِ تباه

دیودند  کارِ بدسرشت،کاِر بدسرشت، دویدند و گریختند. دیوانِ تباهدیوانِ تباه -45بند 
« زوَررِ اَ»بر فرازِ  رشت، دویدند و بانگ برآوردند:کاِر بدسو به بدچشمی نگریستند. دیوانِ تباه

 گردآییم...

او  ونه کشتنِزاده شد. چگ "پوروشَسْپ"در خانة  "زرتشتِ اَشَوَن"اکنون ...هم -46بند 
ن و دُروجا ویوان افزاری دیوافکن است. اوست که با درا به انجام رسانیم؟ هستِی او، خود رزم

 گویان را ناچیز کند.بستیزد و دروغِ دروغ «نسوی دیوآفریده»دیوپرستان و 

به کارِ بدسرشت، کارِ بدسرشت، دویدند و گریختند. دیوانِ تباهدیوانِ تباه -47بند 
 (12)... .ژرفای تاریکی، به دوزخ سهمناگ گریختند

 .                                                                                            13تمـبیس  فرگرد
 ،تنِ پیشدادمنِد رویینفرخندة توانگرِ فره]کاردانِ[ نخستین پزشکِ خردمندِ  -2بند       

                                                           
 است.« ایزدبانو سپندارمذ»و غرور. هماوردِ سری دیوِ ناخشنودی و خیره -1

 است.« ایزدبانو خرداد»کند. هماوردِ دیوِ تشنگی که آب را زهرآگین می -2

 باشد.می« ادایزدبانو اَمُرد»او دیو گرسنگی است و هماوردِ «. سبز رنگ»یا « زرد رنگ»به معنای  -3

 است.« ایزد سروش»دِ ترین دیوان. هماورترین و پلشترحمدیوِ خشم و از بی -4

 از دیوان. -5

 دیوِ آورندة پیری. -6

 «.وندیداد» 19از فرگرد  1بنگرید به پاورقی بند  -7

 دیوِ دریوزگی و گدایی. -8

 ترجمه کرده است.« دیوِ فریب»این نام را  "پورداوود" -9

 .دیو زوال و نابودی -10

 دروازة دوزخ. -11

 ست.های جدیدترِ زرتشتیان اآمده است که از افزوده« واَشِم وُه»جا دعای معروف در این -12

)نسبت  3رتشت( و ز واهورامزدا  گفتگوی) 2و عباراتی در البالی بندهای  1، تمام بند «فرگرد»در این  -13
)یه جز  14تا  5که منتسب به اهورامزداست( و تمام بندهای « من»)ضمیر  4ها به اهریمن( و دادنِ بیماری

 .ینی دهنددنگ و بوی به متنِ اصلی است، تا به این روایتِ کهنسال، ر واردشدهاضافاتِ جدیدترِ (، از 12بند 
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بود که بیماری را به بیماری بازگرداند، که مرگ را به مرگ بازگرداند، که  1"ثریتَه"
  2بار، نوکِ دشنه و آتشِ تب را از تِن مردمان دور براند.نخستین

امشاسپند »های درمان برآمد و ود که به جستجوی داروها و شیوهاو ب -3بند 
برای پایداری در برابر بیماری، در برابر مرگ، در برابر درد و تب، در برابر ناخوشی  3«شهریور

رسانی به تنِ مردمان که اهریمن به پتیارگیِ خویش برای آسیب -و پوسیدگی و گندیدگی 
 را بدو بخشید و آموخت...های درمان داروها و شیوه -آفرید

درخِت »هزارها، گرداگرِد و من گیاهان دارویی را که صدها و هزارها و ده -4بند 
 روییده است، بدو فرو فرستادم. 4«گوکِرِنَه

همة  ها را، مرگ ها و های بیماریهمة گونه« گرامی 5اَیرَْیمَنَة»بشود که  -12بند 
 را فروکوبد.« کارباهت 6هایجَینی»ها را و همة جادوان و پری

 .                                                                          ویکم     بیست فرگرد
بخشی. درود بر تو که افزونی«. گاوِ نیکوکار». درود بر تو ای 7«گاوِ پاک»درود بر  -1بند       

نشده را بهروزی زادههنوزشَوَن و اَشَوَنِرویانی، درود بر تو که بهترین اَدرود بر تو که می
 سازی. را نابود می« آشموغِ نااَشَوَن و فرمانروای ستمگر»و  «جهی»بخشی. درود بر تو که می

بیا! شتابان بیا! در درازنای آسمان، از میاِن هوا به سوی زمین، هزار « ابر»ای  -2بند 

باره نابود ها را به یک( چنین گوی تا همة بیماری8هزار دانه باران بباران. )...دانه ]و[ ده

                                                           
« پزشکی دانش»که به فراگیریِ  بودکسی ، پهلوان بزرگ ایرانی است. او نخستین "گرشاسپ"پدرِ  -1

 پاخاست. ها بهپرداخت و به مبارزه با بیماری

ده لرز ش طور فردی که دچار تب وخمی و شمشیرخورده؛ و همینیعنی وی نخستین کسی بود که فردِ ز -2
 .کردبود را درمان 

 ت.های بعدی اساز افزوده« امشاسپند»؛ ایزدِ نگهبانِ فلزات. واژة «خْشَثرَوَیرْیَه»اوستایی:  -3

بسیار  هاست. این واژخوانده شده« شهریارِ گیاهانِ دارویی»که در اساطیر ایرانی و هندی، « هوم سپید» -4
لحاقیِ ابا بندِ  یافتنِ این بند)اشاره به اهورامزدا( برای ارتباط« من»قدیمی است. در ابتدای این بند، ضمیر 

 نخست، به متن اصلی اضافه شده است.

 دست در هایناخوش درمانِ که اندشمرده مینُوی پزشکِ نخستین را او. آرامش و پیوند و دوستی ایزد -5
 .است آمده «روناوَ» و «مهر» کنار در همواره او نام که بزرگ است ایزدی «اَریَمَن» ،«وداریگ» در. اوست

ز رآمده ابهای گوناگونِ نام موجودی است که گَندِ بیماری «جَینی»گوید که می "جلیل دوستخواه" -6
را با  ین ناما "دارمستتر"کند. سوم نیرومندتر میهای مردمان به اندازة یکهای آلوده را در اندامدخمه

 اند که از ریشه خطاست.نوشته« های کافرجن»داند. برخی نیز آن را معادل یکی می« جَهی»

 «.فروردین یشت»از  43بنگرید به پاورقی بند  -7

 آمده است که از اضافات جدیدتر است.« ای زرتشتِ اَشَوَن»جا عبارت در این -8
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را به « جَینی»های پدیدآورندة باره نابود سازی، تا همة بیماریسازی، تا مرگ را به یک
 1«گَذَه»باره نابود سازی، تا را به یک« جَینی»باره نابود سازی، تا همة مرگِ پدیدآورندة یک

 را نابود سازی. 1«َگذَهاَپَه»و 

]همچنین[ زا، شامگاهان فراز آید، درمان آن در بامدادان است. مرگاگر بیماریِ -3بند 

اگر ]همچنین[ زا، بامدادان فراز آید، درمان آن در شامگاهان است. مرگاگر بیماریِ
های تازه هنگام فراز آید، درمان آن در بامدادان است. بشود که باران، آبزا، شبمرگبیماریِ

را نو سازد، درختان را سرسبز کرده و نوتندرستی و نوتوانمندی در کارِ درمان فروبارد، خاک 
 پدید آورد.

. تو نیز بر آ و به 2هاستجای گردآمدنِ همة آب« کرتدریای فراخ«! »ابر»ای  -4بند 

 (3باال فراز رو و به زمین فرود آی. به زمین فرود آی و به باال فراز رو. )...

و در درازنای آسمان بچرخ و بر « البرز»بر آ از فراِز «! زاسبخورشیدِ تی»ای  -5بند 

اند، راهی آبی که آنان ( در درازنای راهی که ایزدان ساخته4بیافشان. )... غجهان فرو

 5اند.گشوده

هاست. تو نیز بر آ و به جای گردآمدِن همة آب« 6کرتدریای فراخ«! »ابر»ای  -8بند 

 (7آی. به زمین فرود آی و به باال فراز رو. )...باال فراز رو و به زمین فرود 

                                                           
بهِ مونة مشاودِ نن آگاهیِ بیشتری در دست نیست. به دلیل نبنام نوعی بیماری است که از چند و چونِ آ -1

های شناخته بیماری تطبیق آن با« زند اوستا»این واژه در متون دیگر و نبودِ توضیحات در باب این واژه در 
 شده عمال غیرممکن است.

جایی بود که ز آنااد است. دلیل این اعتقیکی« روشنایی»و « آب»ایرانیان بر این باور بودند که سرچشمة  -2
هریشت( برآمده ماز  13 )برای دانستن جایگاه البرز بنگرید به پاورقی بند« البرز»روشنایی )خورشید( از فرازِ 

که  -« ی استآب، روشنای»المثل متداولِ گردند. ریشة ضربسرازیر می« های البرزقلّه»و رودها نیز از 
 جاست.یناز هم -تاسها جاریوز نیز بر زبانهمچنان تا امر

آمدن و برای بر ندا راای آن که اهورامزدا راهی در بل»در پایان این بند عبارتی آمده است با این مضمون:  -3
ساسانی  های جدیدتر دورانکه بایستی از افزوده« بالیدنِ تو پدید آورده است! بر آی و به چرخش در آی

 باشد.
 د.های جدید باشآمده است که بایستی از افزوده« ورامزدادر درازنای راهِ اه»در اینجا عبارت:  -4
ای نظره، م«باران»و « مِه»انداز نقاط مرتفع کوهستانی است که در ترکیبی از چشم« راهی آبی»منظور از  -5

 آورد.وجود مینواز را بهچشم
 «.فروردین یشت»از  59بنگرید به پاورقی بند  -6

 .21رگرد از ف 4بنگرید به پاورقی بند  -7
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و در درازنای آسمان « البرز»بر آ از فراِز  1!«ماهِ دربرگیرندة تخمة گاو»ای  -9بند 
اند، راهی آبی که ( در درازنای راهی که ایزدان ساخته2بیافشان. )... غبچرخ و بر جهان فرو

 2اند.آنان گشوده

با خروش برآیید! ]از برای[ دور «! ستارگان»ای «! هما»ای «! خورشید»ای  -17بند 
 را.« جَهِی به جادو خو گرفته»را، دور راندِن  4«اَیِهی»را، دور راندِن  3«َکخوژی»راندنِ 

 
 

                                                           
« یمناهر»ورش یپس از « گاوِ نخستین»و  "کیومرث"برپایة اساطیر ایرانی، در آغاز خلقت، هنگامی که  -1

درخشندگیِ  برد.« ماه»را که بسیار درخشان بودند، به « گاو»های درونِ بدنِ نطفه« اهورامزدا»از بین رفتند، 
شدند که ه زاد« گاوی ماده»و « گاوی نر»ها، ها از همین روی است. سپس از آن نطفهشبدر نیمه« ماه»

نگرید آگاهی بیشتر ب نوع از جانوران و حیوانات را پدید آوردند. برای 270دیگر جفتگیری کرده و اینان با یک
 «.بندهشن»به کتاب 

 «.وندیداد» 21از فرگرد  5بنگرید به پاورقی بند  -2
 «.اهریمن»ی است برای ؛ صفت«کاهدکسی که از روشنایی می»به معنای:  -3

 «.اهریمن»؛ صفتی است برای «نازایی»به معنای:  -4
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 شدة ایرانیماتیکان یوشت فریان؛ اسطورة فراموش

 گفتارپیش

 هاییادگار رینتدلچسب و ترینشگرف از« فریان یوشت ماتیکان» ارزشمند کتاب
 .است شده نوشته ساسانیان زمان در و میانه )پهلوی(پارسیِ زبان به که ماست نیاکان

بود که در شهر  "فریان"ای به نام زادهبزرگ -نوادگان از شاید و یا - پسر "یوشت"
مردی بود از بزرگ "فریان"در اساطیر ایرانی، . کردمی زندگی« گزارانپرسش»
 1«گاهان» در "زرتشت"روی، از همین و برخاست "زرتشت" به حمایت از که «مینزتوران»
 «اهورامزدا» از او را در شمار یاران خویش نام برده و -«اوستا»ترین بخش از نخوردهدست -

 2«هایشت»ترین همچنین در کهن .گردید او اخالفِ و شخص این بزرگی و برکت خواهان
باالی این افسانه داستان رفته است که اصالت و قدمِت بسیاراین کهن نیز به اختصار ذکری از

را  "یوشت فریان"، 3«داتستان دینیک»سازد. کتاب پهلوی در میان ایرانیان را آشکار می
زند »فردی غیرزرتشتی اما در شمار ارادتمندان به دین زرتشتی نام برده است. در کتاب 

« اهورامزدا»به درگاه  "زرتشت"است که در پِس آن، نیز ذکر ماجرایی آمده  4«بهمن یشت
را فناناپذیر و  6"پشوتن"و  5"گوپدشاه"، "یوشت فریان"خواهد تا نماز برده و از وی می

 مرگ گرداند.بی

در طمع یورش  «اَخت» نام به جادوگری که شوداین ماجرای جذاب، از جایی آغاز می
ریانش که متشکل از دیوان و بدخویان بودند، با لشگ تا کوشد، می«گزارانپرسش» به شهر

 خاندان» برای "زرتشت" دعای بنابر ظاهرا- شهر این که آنجا از اما. شهر را چپاول کند

                                                           
 12، بند 46هات  گاهان؛ یسنا -1
 83تا  81، بندهای 20یشت، کردة آبان -2
 3 -1؛ بندهای 90فصل  -3
 1؛ بند 2فصل  -4
 در همین کتاب.« خوَرنَه یشت»از  77بنگرید به پاورقی بند  -5
  در همین کتاب.« فروردین یشت»از  98د بنگرید به پاورقی بن -6



 اساطیر ایرانی                                                                                                             148

 را آن نابودی توان نیرویی هیچ، است« امشاسپندان» و ایزدیفرّه تحت حمایت -«فریان
شده  این موضوع، درون شهر آگاهی از با «جادواَخت»پس . نادانی نیروی جهل و مگر ندارد

روی همین جا حاکم سازد. ازایزدی از شهر، نادانی را بر آنکوشد تا برای دور راندنِ فرّهمی و
ساله را به حضور خویش فراخوانده و شروع به پرسیدن سواالتی علمی از هر نوجوانان پانزده

نادانان قرار گرفته و دانست، در شمار نماید. سپس هرکس که پاسخ را نمیها مییک آن
کشت. در این میان، فردی به نام در دَم او را می« اَخت»ایزدی از او دور گردیده و فرّه

را برای  "یوشت فریان"که از پیران و خردمندان شهر است؛ جوانی دانا به نام  "مهراسپند"
داده و دو خردمندی خود را نشان  "یوشت"در همان آغاز کار،  کند.این مباحثه معرفی می

شود که آگاه می« جادواَخت»سازد. با خود به همراه دارد باطل می« اَخت»طلسمی را که 
کند. با دیگران تفاوت دارد، پس خود را برای یک مبارزة طوالنی آماده می "یوشت فریان"

برای پیروزی در این مبارزة علمی، از تمام  کرده و مطرح پیچیده را پرسشِ 33 بدین منظور
 اطالعات گاه ،اخالقی گاه دینی، گاه فلسفی، گاه هاپرسش گیرد. اینانایی خویش بهره میتو

اما با  "یوشت" .است گانهبچه سواالتی گاه و ریاضیات شناسی، گاه ازستاره از گاه، عمومی
پرسش پاسخ داده و سپس ابتکار عمل را در  33، به تمام «امشاسپندان»نیروی خِرَد و یاری 

برای یافتن پاسخ « اَخت» پرسد.می« جادواَخت»فته و سه سوال پیچیده از دست گر
اما « اهریمن»یاری بخواهد. « اهریمن»رود تا از  سواالت، نیرنگی به کار بسته و به دوزخ می

از پاسِخ این سه « جادواَخت»کند؛ چه در صورت آگاهی از یاری رساندن به او خودداری می
خواهد شد. « اهریمن»ای نیرومند گشته و تهدیدی برای یندهگونة فزاپرسش، وی به

ناکام و مضطرب به میدان مبارزه بازگشته و با ناامیدی از دادن پاسخ به سه پرسش « اَخت»
دعایی خوانده و با کمک یک کاردِ  "یوشت فریان"کند. پس ، اعالم ناتوانی می"یوشت"

بر این پیروزیِ بزرگ، افزون برد. باین مییورش برده و او را از ب« جادواَخت»مقدس، به 
های ترین شخصیتنیز در شمار مهم "یوشت فریان"یافتن شهر از یورش دیوان، نجات

از مرگ  -«بندهشن»از جمله کتاب سترگ -زرتشتی قرار گرفته و بنابر دیگر کتب زرتشتی 
آخرالزمان( در کنار )« پَسین روز»گیرد تا در رهایی یافته و در شمار جاودانان قرار می

و دیگر جاودانان زرتشتی، در شمار لشگریان  "بهرام ورجاوندکی"، "گرشاسپ"، "پشوتن"
 سازی جهان از پلشتِی اهریمنان، بکوشد.برای پاک -منجی دین زرتشتی - "سوشیانت"

با دیگر کتب زرتشتیِ بازمانده از « ماتیکان یوشت فریان»با تطبیق مندرجات رساله 
 ، در حدود«جادواَخت»و  "یوشت"توان تخمین زد که ماجرای مباحثه اسانیان، میدوران س

 از« هایشت»بخشِ  همچنین در .داده است روی "زرتشت" مرگ از پس سال هشتاد
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 که است آن بر گواه اشارات این به این داستان رفته است.« گونهمثل»اشاراتی  1«اوستا»
باستان تا پایان دوران ساسانیان  روزگاران از ،«جادوختاَ»و  "یوشت فریان"ماجرای مبارزة 

است. اما مهمترین تفاوتی که میان روایت  بوده معروف و سرشناس بسیار میان ایرانیان
آید، این نکته است به چشم می« ماتیکان یوشت فریان»و روایت مستقل « اوستا»مندرج در 

 شده ذکر پرسش 99 ،"یوشت" از« جادواَخت» سواالت شمار «اوستا هاییشت» که در
 باشد آن خاطر به شاید این. است آمده پرسش 33 تنها «فریان یوشت ماتیکان» در اما است

 هاپرسش از بسیاری، این روایت سینةبهسینه و شفاهی بازگویی و زمان گذر درازنای در که
تنها  «وشت فریانماتیکان ی» نویسندگان رساله یا نویسنده و به دست فراموشی سپرده شده

 .بیافزایند بدان خود از چیزی نخواستند و مانده اکتفا کرده باقی هایپرسش به

 که "فریان یوشت" نگشته است. ادا مطلب حق هرگز "فریان یوشت" اسطوره مورددر
، "پهلوان گرشاسپ" ،"کمانگیر آرش" چون در کنار اساطیری، اعتبار مقام در روزگاری

 و گرد در را او ایرانیان و مانده باقی ناشناخته امروزه قرار داشت، و... "نگهوش"، "جمشید"
 ،«ماتیکان یوشت فریان»که این ترجمه از  باشد. اندفراموشی سپرده تاریخ، به دست غبار
  .شدة ایرانی باشدفراموش اسطوره این و احیای بازشناسی برای ایبهانه

اژه ورجمه ت»رجمه این متن، از تلفیق دو روش الزم به توضیح است که نگارنده برای ت
اژه به ترجمه و بهره برده است. بدین معنا که تمرکز اصلی بر روی« ترجمه آزاد»و « به واژه

ه ببندها  خی ازواژه و نقل هر عبارت، عین متن پهلوی آن بوده است. اما با این حال، در بر
ها ارهذر هزواجه هستیم که در میان گدلیل کهن بودن متن، با عبارات و جمالتی نامنوس م

یی، ن بندهاا چنیمنسوخ گردیده و با گوشِ انسانِ امروزی، ناآشناست. لذا در هنگام مواجهه ب
ای لب براطممحتوا و تر شدن فهم و به جهت آسان -از ترجمه روان و آزادتری استفاده شده 

ید گردند. همچنین با تری منعکسکوشش شده است تا جمالت به شیوه امروزی - مخاطب
، از ممکن توجه داشت که تالش نگارنده در هنگام ترجمه این اثر بر این بود که تا جای

جمه، ین ترابرداری شده و از ورود واژگانی با ریشة بیگانه در واژگان اصیل پارسی بهره
 جلوگیری به عمل آید.  

با مفاهیمی کهن و « نماتیکان یوشت فریا»که در هنگام مطالعة متنِ نگته آخر آن
سال ایرانی دارند. نگارنده شده برخواهیم خورد که همه ریشه در فرهنگ کهننسبتا فراموش

ها عنوان کند. با شدنِ این مفاهیم، توضیحاتی را در پاورقیکوشیده است تا برای روشن
ی، و مناسکِ کیشِ زرتشت ی قدیمیحال برای درکِ بهترِ مفاهیمِ مربوط به باورهااین

                                                           
 120 بند یشتفروردین و 83 تا 81 بند یشت آبان -1
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 -«انتشارات آروَن»طبع  -از همین نگارنده « زرتشت و زرتشتیان»شود تا کتاب پیشنهاد می
 را مطالعه نمایید.
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 متن کامل ماتیکان یوشت فریانترجمه 

 دادار یزدان نام به
 .یزدان یاریِ به باد،فرخ فریان یوشت ماتیکان این

 شهر درون سپاهی ارهز هفتاد با "جادواَخت" که زمان آن در که گویند چنین
تنومنِد  1پیالنِ  در زیر پاهای را گزارانپرسش شهر»: برآورد بانگ گردید، او «گزارانپرسش»

 «کرد. خواهم ماللگد خویش،
 هر از پس .باشند 2سالهپانزده که فراخواند را مردمی به درون شهر آمد، کههنگامی و

 .بکشت را او نداشتی، را دندا پاسخ توان هرکه و کرد هاییپرسش هاآن از یک
: گفت جادو رااَخت او ."مهراسِپَند" نام به بود مردیگزاران بزرگپرسش شهر در و

جوانی ، شهر ینا اندر مَُکش که را بیگناه مردمِ  و مکن پیالن مالِ لگد را گزارانپرسش شهر»
 پاسخ ، تو رارا پرسیدی وا که پرسشی هر زییَد ومی "فریان یوشت" نام به باشد سالهپانزده
 «.گفت خواهد

 تو از پرسشوسهسی که آی من بسوی» :فرستاد پیغام فریان یوشت به جادواَخت پس
 «کشت. خواهم را تو زمانهمان دانم،نمی بگویی یا ندانی پاسخ اگر پرسم و

 از را 3الشة آدمی اَخت، که رویآن از ولی .آمدی جادواَخت درگاه به فریان یوشت پس
 به او .نشد جاآن درون فریان یوشت، پنهان کرده بود خود بستر زیر در جادو و طلسم برای
 روی که دراز آن دارید و خود بستر زیر در را الشة آدمی شما» :فرستاد پیغام اَخت

نشوند، من نیز درون نخواهم شد تا آن  درون 4امشاسپندان است، الشة آدمی کهجاییآن
و اگر  .ور شود که من نیازمند یاری و پشتیبانی امشاسپندان هستمجا دالشه از آن

 «.پاسخ نتوانم داد را تو هایپرسش گاهامشاسپندان درون نشوند، آن

                                                           
 هافیل -1
 سالگی، سنِّ رسیدن به رشدِ کامل و بلوغ است.در سنّتِ زرتشتی، پانزده -2
ادو، جسم و یعنی جمجمه و اسکلت آدمیزاد. در روزگاران دور، ساحران و جادوگران برای انجامِ طل -3

 داشتند.استخوان آدمیزاد و حیوانات را همراهِ خود نگاه می
ل فته درطورا  رفته بودند. ام« اهورامزدا»ترین باورهای دین زرتشتی، القابی برای در کهن« امشاسپندان» -4

شتگانِ فر -تریبه زبان امروزی -هایی مستقل گردیده و در نهایت در جایگاه ایزدان و زمان دارای شخصیت
 قدیم ر باورهاید« امشاسپندان»قلمداد گردیدند. باید توجه داشت که هر یک از این « اهورامزدا»هِ درگا

تر، هی بیشهمچنین برای آگاگشتند. ایرانی )پیش از زرتشت( نمایندة یکی از عناصر طبیعت قلمداد می
 در همین کتاب.« یسنا» 56از هات  5بنگرید به پاورقی بند 
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بود،  نهفته آن درونِ  الشة آدمی که را بستر و تخت آن تا داد دستور جادواَخت پس
 .افکندند نو بستری و تخت و سپس بردند بیرون

 بنشین الشب و جامه این بر و بیا» :گفت و خواست دگرباره اندر را یانفر یوشت پس او
 «.ده پاسخ درستی به را هایمپرسش و

 2ساینَ بالش این چه ننشینم.بالش می این بر !1دُروند کارِ تبه ای»: گفت فریان یوشت
 بالش ینا بر اگر -هستند من پناهجان و یاور که- امشاسپندان و ایزدان و، است مُردگان
پاسخ نتوانم  را تو هایپرسش گاهآن و ایستاد خواهندباز یاری و پشتیبانی من از، بنشینم

 «.داد
  .آوردند نو بالشی و بردند را بالش تا داد فرمان جادواَخت پس
 .بنشست نو، بالشِ  آن بر فریان درون شد و بار یوشتاین

 است بهتر گیتی به بهشت» :رسیدپ چنین فریان یوشت از جادواَخت را پرسش نخستین
 3«مینو؟ به یا

 و ستمگر دُروندِ تبهکارِ مَردِ ای باشی تنگدستی در را زندگی»: پاسخ داد فریان یوشت
 در که کسی که رویاز این .است بهتر گیتی به بهشت بیافتی! چه دوزخ به مرگ از پس

 به اگر کهآن دیگر نشان و .بود نخواهد رسیفریاد را او مینو در نکردی، 4کرفه و کار گیتی
 «نرسد. نیکی جهان آن به نکنی نیکو کاری گیتی

 َیشتی مردی که ایاندازه به و زده گردیدشگفت شنید، را پاسخ آن چون جادواَخت
 -جادواَخت -من بدبختیِ»: گفتچنین را او سپس چون به خود آمد، .ماند گیجی در ،5کند

، مَرد دلیرترین بر دلیر مَردِ  همچون .هستی چیره من بر که تاس این -فریان یوشت - تو از
 زمین بر که آسمان همچون و گاو دلیرترین بر دلیر گاوِ ، اسب دلیرترین بر دلیر اسبِ

 یزشِ چندان آنان که ،امکشته را 6مُغ نهصد پرسش این با من که چرا .کندمی فرمانروایی

                                                           
 دسرشتبددین، کژکردار، ب -1
اورهای ببنابر  ه.های گوشت یا استخوانِ انسان یا حیوان ِمُردپاره؛ «نَسا»، پهلوی: «نَسو»اوستایی:  -2

دن زدست  گردید که باید اززرتشتیان، به محض خروج روح از بدن، جسم آدمی تبدیل به عنصری نجس می
 کردند. رد را تطهیر میبدان پرهیز نمود. در صورت تماس با پیکر مُرده، طی آدابی مذهبی، ف

ا به است، ی ت کردن بهترزمین را همچون بهشبا آباد ساختنِ زمین، »: اللفظی آن چنین استمعنی تحت -3
 «؟انتظارِ مرگ نشستن برای دستیابی به بهشتِ اُخروی

 کار و کوشش -4
 های دینی در آیینِ زرتشتی.کردنِ سرودهعبادت کردن. زمزمه -5
 روحانیون و پیشوایان دین زرتشتی. ؛«موبد»پهلوی:  -6
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 از دختر نُه همچنین و 3بود. شده زرد ،2راهومپ نوشیدنِ خاطرِ  به که اندکرده 1یزدان
 از مروارید و زر به افسری را ستاییدین یک از ایشان هر که کشتم را 4«سپیتمان دودمان»

 به یا است بهتر گیتی به بهشتپرسیدم که  اینان از من که هنگامی .5اندنستانده پادشاهان
 مینو به بهشت که چنیناین گفتم من پس .است بهتر مینو به بهشت که دادند پاسخ مینو؟
 را هاآن پس .شوید درون مینو بهشتِ به که باشد آن بهتر همیدون، است نیکوتر شما برای

 «بکشتم.

 اگر که است کدام 6اورمزد هایآفریده از»: است که این پرسش من از تو اکنون دوم
 « است؟ ایستاده که زمانی از باشد بلندتر بنشیند،

 و ستمگر ندِدُرو تبهکارِ مَردِ ای باشی تنگدستی در را زندگی»: پاسخ داد فریان یوشت
 «باشد. سگ تو پاسخ بیافتی! چه دوزخ به مرگ از پس

 «7نَنَهَد؟ گام اما برَوَد که چیست آن اورمزد هایآفریده از»: که بپرسید این پرسش سوم

 پس و تمگرس دُروندِ هکارِتب مَردِ ای باشی تنگدستی در را زندگی»: بگفت فریان یوشت
 «نَنََهد. گام اما برود که است گنجشک آن پاسخ بیافتی! چه دوزخ به مرگ از

 و شاخ از دندانش که چیست آن اورمزد، هایآفریده از»: که بپرسید این پرسش چهارم
 «؟باشد گوشت از شاخش

 پس و ستمگر روندِدُ تبهکارِ مَردِ ای باشی تنگدستی در را زندگی»: بگفت فریان یوشت

 خروس آن چون و .پرهیزگار سروشِ  مرغِ، است خروس آن بیافتی! پاسخ دوزخ به مرگ از
  8«.دارد باز اورمزد هایآفریده از پتیاره کند، بانگ

                                                           
 نیایش کردن؛ عبادت کردن. =ن( شْزِش )یا یَزِیَ -1
شاخه درخت انار( ) «هذانَئپَتا» ٔ  ساقه ٔ  فشرده و شیر و آبزور با که است «هوم گیاهِ»فشردة  «پراهوم» -2

 اشت. داج باشد. نوعی نوشیدنی مقدس بود که از روزگاران کهن، در میان آریاییان رو شده آمیخته
نم مراه کگبودم  من پیش از این با طرح این پرسش، توانسته»اللفظی این بند چنین است: معنی تحت -3

ارشان  رخسنهصد نفر از روحانیون مومنی را که از شدت اخالص در عبادت به خلسة معنوی رسیده و رنگِ
ایزدی فرّه ور شدنو سپس با د  -باشد به مانند کسی که بر اثر استعمال شرابِ پراهوم زرد شده -پریده بود 

 «.را به قتل رساندم هاة آنها، هماز آن
 «.یشت مهر»از  140بنگرید به بند  نیز از این خاندان بود. "زرتشت" و دودمانی مقدس بودند -4
 ؟(.گردیدند )گریز نمیای پایبند به دین بودند که با زر و سیم شاهان نیز دینیعنی به اندازه -5
 «.خداوند»؛ در معنای امروزیِ «هرمزد»، «اورمزد»؛ پهلوی: «اهورامزدا»اوستایی:  -6
 رود؟یعنی: آن چیست که بدون گام برداشتن و قدم زدن، راه می -7
در  ان، خروسیرانیبه باور ادهد. ای به آوازِ سحرگاهیِ خروس که پایان شب و آغاز روز را مژده میاشاره -8

 بود.« ایزد سروش»پیوند با 
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 «کمتر؟ 1خورشِ یا است بهتر کوچک کاردِ »: که بپرسید این پرسش پنجم

 پس و ستمگر دُروندِ تبهکارِ مَردِ یا باشی تنگدستی در را زندگی»: بگفت فریان یوشت

 2بَرسَم کوتاه کاردِ  با چه .است اندک خورشِ  از بهتر کوتاه بیافتی! کاردِ  دوزخ به مرگ از

  «.انگیزد باد رسد چون و نرسد شکم به اندک خورشِ ولی ،چیدن و بریدن

 پُر هرگز کهآن چیست و پُرنیمه چیست و پُر چیست»: که بپرسید این پرسش ششم

 «نباشد؟

 پس و تمگرس دُروندِ تبهکارِ مَردِ ای باشی تنگدستی در را زندگی»: بگفت فریان یوشت

 پرهیزگار میردب چون که است توانایی دارای مَردِ است پُر که چهبیافتی! آن دوزخ به مرگ از

 پرهیزگار روانش بمیرد چون که است بدزیست بینوای درویشِ باشد پُرنیمه که چهباشد؛ آن

 ناپرهیزگار و دُروند بمیرد چون که زندگانیستبد َمردِ بدبختِ است، تُهی چه کهآن باشد؛ و

 «.بمیرد

 ار آن اما کردننهان خواهند مردمان که چیست آن»: که بپرسید این پرسش هفتم

 «نتوانند؟ کردننهان

 پس و تمگرس دُروندِ تبهکارِ مَردِ ای باشی تنگدستی در را زندگی» :بگفت فریان یوشت

 خود زمان، نتوان؛ چه کردنش نهان کس که است 3زُروان آن بیافتی! چه دوزخ به مرگ از

 «.بُوَد پیدا

 و ببیند را 4"ویهاتاستی" که زنده مردمِ  آن است کدام»: که بپرسید این پرسش هشتم

 برایش یرد،بم و را ببیند او دوباره نیز اگر شود و زنده باز که باشد کام ایدون را او و بمیرد

  5«آید؟ آسان
 پس و ستمگر دُروندِ تبهکارِ مَردِ ای باشی تنگدستی در را زندگی»: بگفت فریان یوشت

 و .باشد نخورده پراهوم و باشد نکرده َیشت که است مردمی آن بیافتی! چه دوزخ به مرگ از
 که مردمی آن دیگرسه و .باشد نگرفته زن و باشد رسیده زناشویی گاهِ به که مَرد آن دیگر

                                                           
 خوراک، غذا -1
اسکی را و من ها به دست گرفتهشده از درخت هوم یا گز که زرتشتیان در نیایشهای مقدسِ بُریدهشاخه -2

 کنند.اجرا می
 «.مهر یشت»از  67ایزدِ زمان. بنگرید به پاورقی بند  -3
 نام دیوِ مرگ در اعتقاداتِ کهنِ آریاییان. -4
 تمام را تمامیمهنپس از مرگ، آرزو دارند تا مجددا زنده شوند تا کارهایی چه کسانی هستند که »یعنی:  -5

 «کنند و سپس به آسودگی بمیرند؟
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 باشد گفته و باشد نکرده یزش و است نداده 1اشوداد و است نکرده یَشت، بودن زنده زمانِ  در
 که هنگامی کسآن پس .باشد نداده شکنی کرده و[اما ]پیمان بدهم مردم به اشوداد که

 گمر و ببیند ویهاتاستی و بمیرد دوباره شود و زنده باز که است گونهاین او کامِ بمیرد
  «.شود آسان برایش

 و سگ و زن و گوسفند و گاو و خر و شتر و اسب و پیل»: که بپرسید این پرسش نهم
 «زایند؟ ماه چند به گربه و خوک

 پس و تمگرس دُروندِ تبهکارِ مَردِ ای باشی تنگدستی در را زندگی»: بگفت فریان یوشت
 و زایند ماههدوازد به خر و اشتر و اسب و زاید سالسه به پیل بیافتی! چه دوزخ به مرگ از

 به گربه و زایند ماهچهار به خوک و سگ و زاید ماهپنج به گوسفند و زایند ماهنه به زن و گاو
 «.زاید روزچهل

 2«؟زیَد ترآسان و تررامش به کدام مردم»: که بپرسید این پرسش دهم
 پس و تمگرس دُروندِ هکارِتب مَردِ ای باشی تنگدستی در را زندگی»: بگفت فریان یوشت

 و، تربیمبی زندگی در که زیَد ترآسان و تررامش به مردمی آن بیافتی! چه دوزخ به مرگ از
 «.است تردارا و ترخرسند دارد آنچه به

 امشاسپندان و اورمزد به گیتی در کهآن چیست»: که بپرسید این پرسش یازدهم
 «است؟ همانند

 پس و ستمگر دُروندِ تبهکارِ مَردِ ای باشی تنگدستی در را دگیزن»: بگفت فریان یوشت
 جای است و همانند امشاسپندان و اورمزد به 3بُدده گیتی در بیافتی! چه دوزخ به مرگ از
 اندر بُدانده و .امشاسپندانند همانند بُدانده دستیاران است و روشن 4گرزمان همانند بُدده

 و کارخویش که هنگامی مردم خوانند؛ دیگر پرویز که است ستاره آن همانند دربار؛
 «.آسمانند در که کوچکند ستارگان دیگر همانند، استوارند

 «است؟ ترخوشمزه و ترخوش خورش کدام»: که بپرسید این پرسش دوازدهم
 پس و تمگرس دُروندِ تبهکارِ مَردِ ای باشی تنگدستی در را زندگی»: بگفت فریان یوشت

که مَرد  اناست در میان مردم تربامزه و ترخوشمزه خورش آن بیافتی! چه زخدو به مرگ از
 کار هِ را از را آن و باشد شده اندوخته و پرداخته ُدرُست، به دست آورده، کوششِ راهِ از آن را

  «.بدارند و خورند باز کرفه و

                                                           
 خیرات، صدقه -1
 «کنند؟چه کسانی در آرامش زندگی می» :یعنی -2
 کدخدا / شاه -3
 اعلیبهشت، عرش -4
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 نجپ و چه؟ چهار و چه؟ سه و چه؟ دو و چه؟ یک»: که بپرسید این پرسش سیزدهم
  1«چه؟ ده و چه؟ نه و چه؟ هشت و چه؟ هفت و چه؟ شش و چه؟

 پس و ستمگر دُروندِ تبهکارِ مَردِ ای باشی تنگدستی در را زندگی»: بگفت فریان یوشت
 و برآوردن دو، دارد. روشن همة جهان را که 2بی خورشید یک، بیافتی! چه دوزخ به مرگ از

 گیاه و زمین و آب چهار، است. نیک گفتار و نیک کردار، نیک پندار سه، است. 3دَم فروبردن
 هفت، است. هفت 5گاهنبار شش همان شش، است. 4"کِی" پنج همان ستور است. پنج، و

 است و ده، مردمان تن در سوراخ نه همان . نه،6است بِههشتیِ نامی، هشت امشاسپند است.
 «.است دست انگشتِ ده همان

 «سردتر؟ هچ»: که بپرسید این پرسش سوم و بیست
 پس و ستمگر دُروندِ تبهکارِ مَردِ ای باشی تنگدستی در را زندگی»: بگفت فریان یوشت

 دانم: تومی من که چون چنان بلکه، اندیشی تو که چون چنان بیافتی! نه دوزخ به مرگ از
برنتابد؛  آن بر هرگز خورشید و نشیند کوه اندر که است سردتر برف که اندیشیدی چنان

 نشان را آن است؛ و سردتر دُروند، مَردِ مَنِشِ زیرا، نیست اندیشیدی تو که نانچآن ولی
 خورشید با نه را آن تو که دارد جای دل به زهر چندی را او ،دُروند است برادری را تو کهاین

 7«.بگدازد گیرم مُشت به را زهر آن من چون گداختن، و نتوان آتش با نه و

                                                           
 سوال است. 33سوال از  10این پرسش به تنهایی شامل  -1
ای فعل های دیگر، به جهایی از گویش لُری، لکی و برخی از گویشهنوز در شاخه. «تاس» = «بی» -2
  گوید:می "باباطاهر" شود.میاستفاده « بی»از فعل « است»

 دیگران بی همه زیبا به چشمِ          هزاران الله و گل در جهان بی 
 نفس -3
 ."گشتاسپکی" و "لهراسپکی" ،"وخسرکی" ،"کاووسکی" ،"قبادکی" کیانی: بزرگ شاه پنج -4
 را جهان اهورامزدا که است روزی شش یا «گاه» شش نام آریایی، و زرتشتی هایاسطوره در گاهنبار -5

 «ااوست» مندرجات بربنا که آوردند پدید را گانة گاهنبارشش هایجشن باستان ایرانیانِ نشانة آن، به و آفرید
 .                                                                         : است گونهبدین

 .          شد.ته میبه نشانه آفرینش آسمان، جشن گرف ماه،اردیبهشت پانزدهم روز که در« میدیوزَرِیم» -   
 .                      شد. به نشانه آفرینش آب، جشن گرفته می تیرماه، پانزدهم روز که در «میدیوشوِیم» -   
  .            شد.   به نشانه آفرینش زمین، جشن گرفته می شهریورماه، امسی روز که در« شَوهیمپَویته» -   
 شد.به نشانه آفرینش گیاهان، جشن گرفته می مهرماه، امسی که در روز «اَیاسرِم»  -   
 شد.ران، جشن گرفته میبه نشانه آفرینش جانو ماه،دی بیستم که در روز « میدیارِم» -   
 شد.یکه در آخرین روز سال، به نشانه آفرینش مردمان، جشن گرفته م« هَومَوسپَوتمَدُم» -   
 مضمون این جمله مشخص نیست. -6
دهد پرسد که چه چیزی در جهان از همه سردتر است؟ یوشت فریان پاسخ میجادو میدر این بند اخت -7

   >>خورشید نیز تابشِ نشیند و حتی ها میبرفی است که در قلة کوهستانآن دانم پاسخ مدنظر تو که من می
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 بیرون او دل از را زهر و بکشتند و آوردند را خویش برادر که داد فرمان جادواَخت پس
 را آن فریان یوشت پس .توانایِی گداختن نبود آتش، آن زهر را نه و خورشید نه ولی .آوردند

 .درنگ بگداختبی و آن زهر، خویش بگرفت مُشتِ اندر
 «تر؟گرم چه»: که بپرسید این پرسش چهارم و بیست
 پس و تمگرس دُروندِ تبهکارِ مَردِ ای باشی تنگدستی در را زندگی»: بگفت فریان یوشت

 زهرِ  که این نشان را آن و .است ترگرم پرهیزگار مَردِ  ُمشتِ بیافتی! چه دوزخ به مرگ از

 «.گداخت را من آن مُشتِ  ولی گداختن نتوانست آتش نه و خورشید نه را برادرت
 از و بهتر است؟ شود، کدام فرو که هاآن از»: که بپرسید این پرسش پنجم و بیست

 «است؟ بهتر کدام بمیرد، که هاآن از و شود، کدام بهتر است؟ سرد که هاآن
 پس و تمگرس دُروندِ تبهکارِ مَردِ ای باشی تنگدستی در را زندگی»: بگفت فریان یوشت

 شآت شد،با شده سرد چهآن است. و بهتر آب شود، فرو چهآن بیافتی! از دوزخ به مرگ از

 آب اگر است! چه باشد، بهتر تو چون ستمگری دُروندِ تبهکارِ  مَردِ  بمیرد، چهنآ و است. بهتر
همة  گاهنمیرد؛ آن تو چون ستمگری دُروندِ تبهکارِ و نشود سرد آتش و نشود فرو

 گهدارین و شود تو چون ستمگری دُروندِ تبهکارِ و آتش و آب از پُر جهان]چهارگوشة[ 
 «.کرد نتوان جهان

 کاردِ  از چه است؟ و 1ترگران کوه، از چه»: که بپرسید این پرسش ششم و بیست

 تر است؟ وچرب دنبة میش، از چه است؟ و ترشیرین ،2انگبین از چه است؟ و تیزتر پوالدین،
 «است؟ ترراست که راستان، از است؟ و رادتر که ،3رادان از

 پس و ستمگر دُروندِ تبهکارِ مَردِ یا باشی تنگدستی در را زندگی»: بگفت فریان یوشت
]دوم  است؛ و ترگران کوه، از ناراستی و دروغکه[ ]نخست آنبیافتی!  دوزخ به مرگ از

همانا  مادر، و برای پدرکه[ ]سوم آن است؛ و تیزتر پوالدین، کاردِ از مردمان زبانِ که[آن
 4سپندارمذِ »، ترچرب میشبةدن ازکه[ ]چهارم آن تر است؛ وشیرین انگبین نیکو از فرزند

                                                                                                                                              
ها سردتر هم وجود دارد و کنی و از برف کوهستانتوانایی آب کردن آن را ندارد اما بدان که اشتباه می  <<

ن شبیه به چه بدذاتیِ درونِ دلِ برادر تو، اکنوهای گناهکار و پلید است. چنانآن سردیِ بدذاتیِ انسان
ای زهرآلود و سرد است که نه با تابش خورشید و نه با افروختن آتش، گرم نخواهد شد اما اگر من آن را ماده

 شود!به دست گیرم، ذوب می
 .ترتر، مستحکمسنگین -1
 عسل. -2
  .جوانمردان -3
 «.یسنا» 56از هات  1بنگرید به پاورقی بند  .ایزدبانوی نگهبانِ زمین -4
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از  که[]ششم آن است؛ و 1«تیشتر ایزدِ»رادتر،  رادان از که[]پنجم آن است؛ و «باران و زمین
 خدای و رشوه نستاند و ندارد شرم و آزرم کسهیچ از است چرا که 2«وایو»تر، راستان راست

 . 4دارد راستی به دیگری به یکی را 3بنده و
 بسیار است؟ چه نیکوتر و ترنیک پای کدام»: بپرسید که این پرسش هفتم و بیست

 من زنِ  که خواهرِ تو و - "هوفریا" پای، هاآن میان از ولی اممن در زندگانی دیده  که پاهایی
 «.است نوازترنیکوتر و چشم -است

 پس و ستمگر دُروندِ تبهکارِ مَردِ ای باشی تنگدستی در را زندگی»: بگفت فریان یوشت
 که هرجای که آن نشان را تو و .است نیکوتر و ترنیک آب پای بیافتی! چه دوزخ به مرگ از

 جا خشکآن نهاد، پای هوفریا هرجای که ولی .بِرَست جا سبزهدر آن، نَهاد پای آب
   5«.گردید

 «چیست؟ زنان رامش ترینبزرگ»: که بپرسید این پرسش هشتم و بیست
 پس و تمگرس دُروندِ تبهکارِ مَردِ ای باشی تنگدستی در را زندگی»: بگفت فریان یوشت

 دانم. تویم من که چون چنان بلکه، اندیشی تو که چون چنان بیافتی! نه دوزخ به مرگ از
 است سزاوار کدبانوییِ و گوناگون هایجامه از رامش بزرگترین را زنان که اندیشیدی ایدون

 «.است خویش شوی کنارِ بودن رامش، ترینبزرگ را زنان دارند؛ ولیکن که
 هوفریا زدن بیا اکنون .بکشم پرسش این به را تو من و بگویی دروغ»: که گفت جادواَخت

 «ید.نگو و نگفته دروغ هرگز که او .است من زنِ و تو خواهرِ که او شویم؛ رهسپار
 این و بنشین گفتند ایشان پس .شدند هوفریا نزد به پس بود. همداستان فریان یوشت

 زا رامش، بزرگترین را زنان»: که پرسید فریان یوشت سپس .بگذار راستی به پرسش
 بودن رامش، ترینبزرگ را دارند؟ یا زنان که است سزاوار کدبانوییِ و گوناگون هایجامه
 «خویش است؟ شوی کنارِ 

                                                           
. ییان بودام آریاکه مورد احترترین خدایان قدیمِ آریایی مهمترین و بزرگ؛ ایزد باران و یکی از «تیر» -1

 «.یشت تیر»بنگرید به 
ه است. ام برده شداز او ن «اوستا»در « زبردست»است و بیشتر با لقب « اندروای»ایزد باد. نام دیگر او  -2
ز اون هندی در مت نی است که هم در متون کهن ایرانی و همایرا-یکی از اسرارآمیزترین خدایان هندو« وایو»

ذرخش از ان و آکشند و نسیم و باد و طوفنشسته که صد اسب آن را میبرای او یاد شده است. او بر گردونه
 در همین کتاب.« رام یشت»اوست. بنگرید به 

 .ارباب و رعیت -3
 وزد.می یکسان به ندار، و چه دارا همة آدمیان؛ چه برای باد زیرا -4
 شود.می هاآن مایة نابودیِدست که گیاهان لگدمال کردنِ به اشاره -5
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 ُدروندِ تبهکارِ این که است آمده سرم به بدبختی چه»: که اندیشید هوفریا با خویش
 بهتر ایدون ولیکن. شوممی دُروند من هم و کشدمی را برادرم هم بگویم دروغ مگر، اگرست
 ولی دهم دست از را دین و داد و شوم دُروند خود بگویم دروغ اگر چه .بگویم راست که

 «گردید. خواهم بکشد، پرهیزکار گوییراست به مرا چون
 شوی کنارِ بودن از رامش، رینتبزرگ را زنان»: که گفت و انداخت سر بر پوششی پس
 «است. خویش

 .رفت 1گرزمان به هوفریا روان .بکشت را هوفریا ایدشنه با پاسخ این شنیدن با اَخت
 ای اما. پرهیزکارترم اکنون، بودم پرهیزکار نکوکاری»: که برآورد بانگ او روان آنگاه
 «.ایگشته دُروندتر اکنون، بودی دُروند تو جادو،اَخت

 و چشم شش و سر سه و پا ده که چیست آن»: که بپرسید این پرسش نهم و بیست
 و دارد پشت سه و شاخ چهار و بینی سه و دست دو و خایه سه و ُدم دو و گوش شش

 «؟اوست از جهان خوراک و زندگی
 او یاری برای اورمزد پس .خواست یاری اورمزد از پس ندانست آن پاسخ فریان یوشت

پس  .گماشت فریان اندیشة یوشت در را پاسخ نَریوْسَنگ و فرستاد را 2«نَریوْسَنگ» ایزد
 از پس و ستمگر دُروندِ تبهکارِ  مَردِ  ای باشی تنگدستی در را زندگی»: بگفت فریان یوشت
 شخم را زمین که است برزیگری مرد و نر گاو جفت یک آن بیافتی! چه دوزخ به مرگ

 مردمانِ خوراکِ و روزی و گشته بارَور زمین، گاو دو آن شخمِ  و برزیگر آن کوشش از .زندمی
 «.آوردمی بار به را جهان

 گردید زدهشگفت داد، پاسخ نتوان را پرسش این فریان یوشت پنداشتمی که جادواَخت
روز، نهپس از سه شبا .برد سر به هوشیبی در روزشبانه سه و آوردبر فریاد درپیو پی

  .دنبال کرد را هاپرسش ،آمد هوش به هنگامی که
 «است؟ بهترین اسب کدام»: که بپرسید این پرسش امسی

 پس و تمگرس دُروندِ تبهکارِ مَردِ ای باشی تنگدستی در را زندگی»: بگفت فریان یوشت
 شاهی اسبانِ اب را آن بتوان که دیدهآموزش نژاد ونَرِ پاکاسبِ بیافتی! آن دوزخ به مرگ از

 «سب بهترین است.داشت، آن ا نگاه
 چیست آن و ؛بِوَزَد و است خشک که چیست آن»: که بپرسید این پرسش یکم و سی

 «؟بسوزَد و است تَر که

                                                           
 عرش اعلی، بهشت. -1

ادیان  در «جبرائیل»ترازِ ؛ هم«سروش»و  «نَریوْسَنگ»دو ایزدِ  در ادیان آریایی، .«اهورامزدا» پیکِ -2
  .شدندقلمداد می ابراهیمی
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 پس و ستمگر دُروندِ تبهکارِ مَردِ ای باشی تنگدستی در را زندگی»: بگفت فریان یوشت
 بسوزد، و است تر که آن و ؛است باد بِوَزَد، و است خشک که آن بیافتی! چه دوزخ به مرگ از

 «است. پیه
 «بهتر است؟ پادشاه کدام»: که بپرسید این پرسش دوم و سی

 پس و تمگرس دُروندِ تبهکارِ مَردِ ای باشی تنگدستی در را زندگی»: بگفت فریان یوشت
 «تر باشد.نیک او دانشِ و خِرَد و تربخشاینده که بهتر پادشاه آن بیافتی! چه دوزخ به مرگ از

 «؟است چند دارایی را تو»: که بپرسید این پرسش سوم و سی
 پس و تمگرس دُروندِ تبهکارِ مَردِ ای باشی تنگدستی در را زندگی»: بگفت فریان یوشت

 و، پوشم کهآن دیگر، خورَم کهآن یکی است: سه دارایی بیافتی! چه مرا دوزخ به مرگ از
 «دهم. درویشان به کهآن دیگرسه

 سه را تو»: گفت گاهداد؛ آن پاسخ را جادواَخت پرسش سه و سی سراسر وشتی چون
 چند به 1زمین تخمِ  مُشت ارزشِ یک کهآن نخست .کنی پاسخ نتوانی را آن که کنم پرسش

؟ ارزد چند زدِن زمین بپردازد بهبه شخم 2"ورزا گاو" که ارزشِ کسی که باآن ارزد؟ دوم
 «ارزد؟ چند به کرفه و کار را 3ودهارزشِ خُوَید کهآن دیگرسه

 .کند 4پیشاب تا خواست زمان پس به بهانه، .ندانست را پاسخ و ماند شگفت در اَخت
 .دوزخ شد و از اهریمن یاری خواست راهیِ  جادو، نیروی با فریان پذیرفت و اَخت یوشت

تو  به را آن پاسخ اگر اهریمن پاسخ داد که پاسخ این هر سه پرسش را دانم اما نگویم. چه
گردید و  اندوهگین تو افزون گردیده و همآوردِ من خواهی شد. اَخت توانایی و نیرو گویم،

 تو به امشاسپندان و اورمزد را ندانستی چهآن»: گفت فریان یوشت به ایدون .بازگشت
 «.نگفت پاسخم و گذارد ناکام مرا او داشتم اهریمن به امید که من و، گفتند

 7«دروج» کشت؛ و را جادواَخت 6دینینیرنگِ با ،5چینبَرسَم کاردِ  با ریانف یوشت آنگاه
  .کرد ناکار بود او تنِ اندر که را

                                                           
 .بذر -1
هاست و انبود که نیای تمام انس "کیومرث"ان، نخستین موجود آفریده شده در اساطیر ایران باست -2

 بود که نیای تمام ستوران و چارپایان است.« گاو ورزا»دومین موجود آفریده شده 
 ازدواج با خویشانِ نزدیک. -3
 .ادرار -4
 بُرند.را برای انجام اعمالِ مذهبی، می« بَرسَم»های کاردی که با آن شاخه -5
 ها و خواندنِ دعاهای مقدسِ دینی است.کردنِ سرودهبه معنیِ زمزمه« دینی ِنیرنگ» -6
 .پلیدی -7
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 اسطورة رستم، در منابع سغدی

 گفتارپیش

اسطورة رستم، است. دربارة کهن «شاهنامه»پهلوان ایرانی و قهرمان جهان "رستم"
و « سکایی»ناگونی دارند. گروهی او را از اساطیرِ پژوهشگران و محققانِ تاریخ، آرای گو

. برخی نیز اسطورة 1دانندمی« سکاییپیش»گروهی دیگر او را متعلق به سنّتِ ادبی/بومیِ 
اند که صحیح نیست. دانسته« اشکانیان»رستم را ساخته و پرداختة ایرانیان شرقی در دوران 

های ترین اساطیر و افسانهن و درخشانتریبا این همه هرچه که باشد، رستم یکی از مهم
 زمین است.ملّیِ ایرانی و متعلق به فرهنگ کهنِ ایران

ب بالی کتر الترین روزگاران در میاِن ایرانیان رواج داشته است. دافسانة رستم از کهن
، «روستخم و سپنددات»، «درخت آسوریک»، «بندهشن»قدیمِ ایرانی، همچون 

ها آن امی ازنب دیگری که در پیچ و خمِ روزگار از میان رفته و و احتماال کت-« سکسیران»
 ه دستباز وی یاد شده است. مجموعِ این روایاِت پراکنده،  -به دست ما نرسیده است

میش هبه نظم درآمده و برای  "طوسیحکیم ابوالقاسم فردوسی"توانمندِ دانای طوس، 
 حفظ گشته است. 

ت که س اسة رستم، داستانی کهن و بکر نیز در دستراما در میان روایات متعدد دربار
ن آست و ایک از منابع دیگر نیز ثبت نشده خبر بوده و در هیچاز وجود آن بی "فردوسی"

 روایتی از رستم است که در کشور چین یافت گردیده.

                                                           
آن  در "رستم"، افسانة «رخج»و « زرنگ»معتقد است هنگام یورش سکاها به ایاالت  "نولدکه" -1

 ست. رایِ دان ییرا یک اسطورة سکا "رستم"توان اصل و ریشة اسطورة ها رواج داشته و بنابراین نمیسرزمین
که در نوجه به آتکار برد. با های مهم اساطیرِ ایرانی بهتوان برای بازیابیِ یکی از حلقهرا می "نولدکه"اخیر 
ای از اسطوره "گرشاسپ"که اند و علم به آندانسته "گرشاسپ"را از تبار  "رستم"های جدیدتر، سنت

ان توپس می مربوط است،« زرنگ»سکاییِ بومیِ پیش به سنّتِ "رستم"ایرانیان شرقی است، اگر بپذیریم 
 ساب او بهنامة رستم و انتشجره»اند، چه که اخیرا برخی از پژوهشگران بازگو کردهپذیرفت که؛ برخالف آن

 سال است.ای بسیارکهن، نه از باورهای جدیدتر، که دارای ریشه«گرشاسپ
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در « توئن هوانگ»شناسان در نزدیکی شهر میالدی، باستان 1900در حوالی سال 
مند از دورانِ باستان بود. این هایی ارزشرهایی را یافتند که در اصل، کتابخانهکشور چین، غا

های مقدِس بوداییان بوده و دهانة غارها ها اغلب بودایی و حاویِ اوراقِ مربوط به کتابکتاب
نخورده باقی مانده بود. هفت سال پس از کشف این سال بسته و دست 900نیز نزدیک به 

االصِل تبعة بریتانیا در جریان بازدید از شناس مجارستانیباستان "ستینسر اورل ا"غارها، 
شده را )غار هزاربودا(، برخی از متونِ بودایِی یافت« غاِر موگای»یکی از این غارها به نام 

شناِس دانشمندِ چین "پلیو"برای تحقیق و پژوهش با خود به انگلستان برد. مدتی بعد، 
دید به عمل آورد و بخشی دیگر از متونِ باستانی را با خود به کتابخانة فرانسوی نیز از غار باز

ای بکر از ملّیِ فرانسه برد. بعدها در جریان ترجمة این اوراق و در البالی متون بودایی، نسخه
داستانی مربوط به رستم پیدا شد که بخش بزرگِ آن در میان اوراقِ کتابخانة ملّیِ فرانسه و 

انگیز از رستم، به میان اوراِق موزة بریتانیا قرار داشت. این داستانِ شگفت تر دربخشِ کوچک
زبان سُغدی مکتوب گردیده و حکایت از آوازة اسطورة رستم تا دورترین نقاط فالت ایران در 

شده، ناقص است. آغاز و پایان آن افتاده و مرز با چین را دارد. شوربختانه این داستانِ یافت
تر باشد. موضوع داستان نیز نبردِ رستم با ه بخشی از یک داستان بزرگرود کگمان می

 دیوان است. 

انگیز نیست. چرا که میانه، البته شگفتپیدا شدنِ چنین داستانی از رستم در آسیای
های باستانی، داستان رستم در فرارود بسیار سرشناس بوده است. برای نمونه در بنابر یافته

؛ مربوط به سدة هشت هجری، «پنجکنت»اشراِف سُغد، در  هایهای کاخویرانه
و « سیمرغ»در نبرد با دیوان، در کنار « رخش»هایی از رستم سوار بر دیوارنگاره

ها به اندازه مشهور است که این بخش از حکاکی شده است. این دیوارنگاره 1"بانوگشنسپ"
 اند.گذاری کردهنام« اتاق رستم»الذکر را به نام کاخِ فوق

ای دیگر از متون غیربودایی نیز یافت جدا از موارد باال، در میان اوراقِ غار هزاربودا، تکه
شناِس شهیر، در پژوهشی که ایران "ایلیا گریشویچ"شده است که بسیار حاثز اهمیت است. 

را در این نوشته « َاشِم وُهو»بر روی این متون به عمل آورده، دعای معروفِ زرتشتیِ 
با خط و کاغِذ « اَشِم وُهو»داده است. با توجه به یکسان بودنِ خط و کاغذِ دعای  تشخیص

گمان هر دو متن باید مربوط به یک مجموعه باشند. از طرفی داستاِن رستم، بیقطعه
در واپسین  -اطالعات تاریخی، وجودِ اقلیتی بسیار کهن از زرتشتیان در حوالیِ ُسغد 

                                                           
 .دخترِ رستم -1
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. همچنین باید 1را به اثبات رسانده است -طوری هخامنشیهای پیش از سقوط امپراسال
به دست آمده و « مانویان»توجه داشت که در میانِ اوراِق غارهای هزاربودا، متونی نیز از 

 بعید نیست که داستان رستم توسط مانویان در سُغد، مکتوب گردیده باشد.

کوه او نیوز  -« سیمز ویلیوامز»های ها و بازخوانیدر ترجمة فارسیِ این متن، از بازسازی
بورداری شوده و همچنوین برخوی بهره -است« گرشویچ»و « هنینگ»های متاثر از راهنمایی

های توازه بورای فهومِ موتن، بهتور بوه نظور که نسبت به بازسازی« بنونیست»تغییراتِ کهنِ 
آمد، محترم شمرده شده است. همچنین کوشش نگارنوده بور ایون بووده اسوت توا موتن می
مه، هرچه بیشتر به اصلِ متنِ سُغدی نزدیک باشد. همچنین برای پاس داشوتنِ زبوان و ترج

بورداری ادبیاتِ شیرینِ پارسی، در ترجمة متنِ اصلی از واژگانی با ریشوة اصویلِ پارسوی بهره
شده است و تالش این نویسنده بر آن بود تا از ورود واژگان بیگانوه بوه موتن، جلووگیری بوه 

برای درک بهتر این روایت، در هرکجایی از متن که بوا سونگینی محتووا  عمل آید. همچنین
مواجه شدیم، در پاورقی تفسیر و توضیحاتی از بند مربوطه نگارش یافت که توجوه بودان در 

 فهم متن بسیار موثر است.

                                                           
های بخش وز بهها سال بعد، هنتا پایان دوران هخامنشیان و حتی تا ده که دینِ زرتشتبا علم به این -1

  ِرقین نقاط شورتریغربی فالت ایران نرسیده بود، استقرار این اقلیت زرتشتی در اواخر دوران هخامنشی در د
 در شرقِ فالت ایران. "زرتشت"فالتِ ایران، دلیلی است برای اثباتِ ظهور 
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 اسطوره رستم در منابع سغدیمتن ترجمة 

  1ترجمة تکة اول

های شهرِ همچنان تا نزدیکِی دروازه "رستم"گریختند. دَم به شهر ( دیوان در همان2)...
مال شدند و شان بود. بسیاری از دیوان ]در هنگاِم گریز[ در شلوغی، پایها به دنبالآن

]تن[ از دیوان، توانستند به شهر درون شده و زنده بمانند. سپس مُردند. اما نزدیک به هزار
 ها را بستند.دروازه

ر دید. نامی بازگشت. به چراگاهی رسوزی[، با استواری و نیکرستم ]پس از این پیر
از  رزم[ راامة ]جزار رها کرد. سپس جا ایستاد و زین را از اسب برداشته، او را در سبزههمان

واب ختن درآورد، خوراکی خورد. چون سیر گردید، بستری گسترد و دراز کشیده و به 
 فرورفت.

اد، ن رویدای»ها[ بگفت: شور ایستادند و ]یکی از آنسوی[ دیوان در انجمن به ]از آن
ختیم و م گریتن سوار شکست خورده و چنین پُر بی مایة شرمساری بود از برای ما که از یک

یا  ومیریم، به شهر پناه آوردیم. چرا نزنیم؟ یا همگی ]شکست خورده،[ نابود شده و می
 «ستانیم.شویم و[ کیِن خدایان را از او بازمی]پیروز می

خود را به ساز و برگِ  -در برده بودندکه از جنِگ پیشین، جان بهآنان -]پس[ دیوان 
های شهر را گشودند. چه بسیار کمانگیر، گرانِ جنگی، بیاراستند و با شتاِب فراوان، دروازه

(، چه بسیار 3سوار، چه بسیار )...ران[، چه بسیار پیلسوار ]و ارّابهچه بسیار گردونه
سوار، چه بسیار مارسوار و سوسمارسوار، چه سوار، چه بسیار سگسوار، چه بسیار روباهوکخ

رفتند و چه بسیار واژگون: سر بسیار پیاده، چه بسیار در پرواز همانند الشخور و خفاش می
 به پایین و پاها به باال.

را  هاندد. غرّشی برکشیدند ]و[ زمانی دراز باران و برف و تگرگ و تندر برانگیختن
 ند.ر گشتبازگشودند و آتش و شعله و دود رها ساختند و به جستجوی رستمِ دلیر، رهسپا

                                                           
 شود.ملّیِ فرانسه نگهداری می این متن در کتابخانة -1

پیدا  ،«زاربوداهغار »ز آغازِ این داستان در میانِ اوراقِ به دست آمده اگونه که پیشتر نیز گفته شد، همان -2
 نشده است.

 جا یک واژه ناخوانا و مخدوش است.در این -3
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دارندة  1رخشِ »]چون دیوان به چراگاهی که رستم در آن آرمیده بود، نزدیک شدند،[ 
پلنگِ ]خویش بیامد و رستم را بیدار کرد. رستم از خواب برخاست. جامة پوستِ« شامة تیز

را بر پُشت ببست. ]سپس[ بر رخش سوار شد و به سوی دیوان  2دانکرد. ترکشرا[ بر تن 
 شتافت.

دید، ن گرکه رستم ]به لشگر دیوان نزدیک شد و[ از دور ]لشگرِ[ دیوان نمایاهنگامی
نگل جه سوی ببیا ای سرور، از دیوان بگریزیم. و کاری کنیم که دیوان را »رخش را بگفت: 

 ... «]بکشانیم[

 

  3کة دومترجمة ت

ت [ به پشوشید ... رخش ]نیز[ این کار را بپسندید. پس در َدم، رستم ]لگامِ اسب را برک
 بازگشت. 

ه پیش ده بچون دیوان چنین دیدند، با شتاِب بیشتری هم سپاِه سواره و هم سپاهِ پیا
ر ددیگر  اکنون ارادة سردار شکسته است و»ها به دیگران[ بگفت: تاختند و ]یکی از آن

نده باید ز و؛ چهاندیشة پیکار با ما نیست. هرگز رهایش نکنید. اما بپرهیزید از اوباریدِن ا
 «ای سخت و دردناک نشانش دهیم.دستگیر شود تا شکنجه

                                                           
مند یکر تنوکه توانست پ رخش تنها مادیانی بود»، «شاهنامه»اسب مشهور رستم است. بر پایة « رخش» -1

کند که چون می چنین نقل "فردوسی" .برگزید دیگر مادیان هاده میان از را او رستم را حمل نماید و رستم
 رستم رخش را برای خویشتن برگزید، قیمت آن را از چوپان بپرسید:

 بها ؟ خواهد که را این و چندست به          اژدهوا اینکه   بپرسید چووپوان  ز
 زمین است:و چوپان پاسخ داد که بهای این اسب، بوم و برِ ایران

 راست کرد جهان خواهی تو بر،بدین          بهاست  ایران ، بومِ و بر را   این مر
خوان، فتهها برداشت. در نخستین خوان از زمین گامپای رستم در صیانت از مرز و بومِ ایرانرخش هم

ر تمام دفادارانه وها کرد. رخش پای رستم دالوریشمارِ با تورانیان، پایهبردهای بیشیری را از بین برد و در ن
 برکند، -ریِ رستمنابراد - "شغاد"کنار او بود و سرانجام نیز در کنارِ رستم در چاهی که درطول عمر رستم 

ه ای قرار دادمهگوردخدستان، کشته شد. پیکر رستم را در سیستان، در پهلوان رستمبرافتاد و در کنار جهان
کارا یک ن، آشو در روبروی آرامگاه وی نیز رخش را ایستاده دفن کردند. )توجه کنید که این شیوة تدفی

 روشِ تدفینِ مرسومِ سکایی است.(

 آویختند.پشتی، به پشتِ خود میگذاشتند و همچون کولهابزاری که تیرهای کمان را در آن می -2

 شود.انیا  نگهداری میاین متن در موزة بریت -3
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دیوان یکدیگر را سخت برانگیختند و همگی به شادمانی و پیروزی فریاد برکشیدند و از 
 پیِ رستم روان گشتند.

ستم بازگشت و به سوی دیوان تاخت. همچون شیری در پِی در آن هنگام ]ناگهان[ ر
نخچیر؛ و یا کفتاری در پیِ رمة گوسپندان؛ و یا شاهینی در پیِ خرگوش؛ و یا خارپشتی در 

 (1پیِ اژدها )...

                                                           
ختانه شورب گفتارِ این مبحث عنوان گردید، داستان فوق، داستانی ناقص است وگونه که در پیشهمان -1

 جا نیز همچونتوان حدس زد که در اینحال میانتهای آن نیز همچون آغازِ آن، از بین رفته است. با این
 گردد.ازمیبدگاه بارِ دیگر با پیروزی از آورپهلوان یکنهای رستم، دشمن تارومار گشته و جهادیگر داستان
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 اسطورة عاشقانة زریادرس و اوداتیس )زریر و آتوسا( 

 گفتارپیش

قانة ایرانی های عاشترین افسانهیکی از کهن 2"اوداتیس"و  1"زَریادَرِس"روایت عاشقانة 
 داستاْن خود را تا به امروز رسانیده است. است که علیرغم تحریفات بسیار، اصلِ

ای که بنابر شواهد و گونههای ایرانی بود. بهاین روایت، روزگاری از مشهورترین داستان
های ز این اسطوره را بر روی دیوارههایی ااسناِد تاریخی، در دوران مادها و هخامنشیان، نگاره

بنابر و  3کردندشخصیِ مردماْن نقاشی میهای های اشراف و حتی خانهمعابد، کاخ
کاراکترها و ای که مردم به دلیل عالقهاز تاریخ، به ایدر برهه ،"مری بویس"های بژوهش

 "اوداتیس"را  های این افسانه داشتند، بسیاری از ایرانیان نامِ دخترانِ خویششخصیت
  .4نهادند)آتوسا( می

 5"خارس میتلینی"های ترین روایتِ بازمانده از این داستان مربوط به یادداشتکهن
 است.  "اسکندر مقدونی"نگارِ درباِر نگار و روایتتاریخ

سازد که یماما نقل این داستان از زبان یک رویدادنگارِ یونانی، این پرسش را مطرح 
 اند؟ آیا ایندر این داستان، در کجای تاریخ و فرهنگِ ایرانی قرار داشته اسامی یاد شده

 است؟ یا ساخته و پرداختة ذهن یونانیان است؟روایت، اصالتا ایرانی

برده در این های نامخصیتبرای پاسخ به این پرسش، بهتر است اسامی برخی از ش
و یک شخصیت شخصیت محوری  ودشدة های یونانیاگر نام داستان را واکاوی کنیم:کهن

به  از زبان یونانی را مجددا 6"هیستاسِْپس"و  "اوداتیس" ،"َزریاَدِرس"داستان، یعنی مکمّلِ 

                                                           
1 - Zariadres  
2 - Odatis   

 19-18: 1378تفضلی،  -3

4 - Boyce, 1955: 463-477  
5 - Chares of Mytilene 
6 - Hystaspes   
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 "هوتوسا" ،1"زریر"ترتیب با این اسامی مواجه خواهیم شد: اصلِ پارسیِ خود بازگردانیم، به
 .3"گشتاسپ"و  2)آتوسا(

تان، در اصلِ های داسهای شخصیتایرانیِ نامجا با توجه به داشتنِ ریشة پس تا این
دید که آیا اثری از این داستان؛  ماند. اکنون بایدبودنِ روایت، جای تردیدی باقی نمیایرانی

در منابِع ایرانی باقی مانده است یا خیر؟ برای  ،که روزگاری از مشهورترین روایات ایرانی بود
 دکی با روایتِ موجود، آشنایی پیدا کنیم:پاسخ به این پرسش، در گاِم نخست باید ان

برادر کوچکترِ  "َزریادَرِس"است و  4«های مادسرزمین»شاِه بخشی از  "هیستاسْپِس"
در عالم  "زَریادَرِس"کند. شبی روایی میهای شمالیِ این سرزمین، فرمانوی نیز در بخش

گردد. باقیِ روایت، ختة او میبارا دیده و دل 5«هامراثی»شهدختِ سرزمینِ  "اوداتیس"رویا، 
 . با اوستو ازدواج  "اوداتیس"برای یافتِن  "زَریادَرِس"های ها و کوششداستان مسافرت

با کندکاوی در اساطیر ایرانی، متوجه خواهیم شد که این خطِّ سیرِ داستان، برای ما 
آن، با تغییراتی  و وقایِع پس از "اوداتیس"به  "زَریادَرِس"ناآشنا نیست. عشِق رویاگونة 

قابل مشاهده است. با این تفاوت که در روایتِ شاهنامه، این  6«شاهنامة فردوسی»جزیی در 
دختِر  7"کتایون"باختة است که عاظم سرزمین روم شده و در عالِم رویا، دل "گشتاسپ"
 کند. گردد و نهایتا پس از رویدادهای بسیار، با او ازدواج میمی« قیصر روم»

                                                           
 در همین کتاب.« فروردین یشت»از  101بنگرید به پاورقی بند  -1
  در همین کتاب.« فروردین یشت»از  139بنگرید به پاورقی بند  -2
 در همین کتاب.« فروردین یشت»از  99بنگرید به پاورقی بند  -3
اد توسط هیِ مگمان نگارنده بر آن است که قدمتِ این داستان مربوط به پیش از تاسیسِ سلسلة پادشا -4
 باشد. "دیاکو"

5 - Marathi  
ه توسط کنسخة منثوری به نظم کشیده است را از روی « شاهنامه»، "فردوسی"باید توجه داشت که  -6

ود. بر درآمده تحری رشتهبه« ای ساسانیهنامهخدای»های به اساطیرِ ایرانی، از روی بازماندهتن از آگاهانِ چهار
ور نیان مشهمیان ایرا هزاران سال پیش دراست که از  ملی یروایتواقع منظومِ ، در «شاهنامه»بنابراین روایتِ 

 "سیفردو"گر ا پس از اسالم، و مکتوب گردید «نامهخدای»اشکانی و سپس ساسانی با نام ورة دبوده و در 
انی، سال ایرهای بزرگی از اساطیرِ کهننمود، چه بسا ما امروز از بخشاقدام به منظوم کردن آن نمی

 توانستیم آگاهی داشته باشیم.نمی
سا( ذکر )آتو "ساهئوتو"، "گشتاسپ"ساسانی، نام همسر  های بازمانده از دورانِو دیگر کتاب« اوستا»در  -7

م و س از اسال. احتماال پباشدمی« بانوجهان»معنای  در ینام خاص نیست بلکه لقب یک« کتایون»شده است. 
 ایرانیان در -انجامیدکه حدودا دو قرن به طول -با گسترش زبان عربی، به دلیل کمرنگ شدن زبان فارسی 

 لقبی برای ترپیش که« کتایون». از همین روی گردیدندرخی واژگان دچار مشکالتی شناسایی معانیِ ب
 .گردید فرضبه عنوان یک اسم خاص  شد، به اشتباهقلمداد می)آتوسا(  "هئوتوسا"
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، یک «شاهنامه»در  "کتایون"و  "گشتاسپ"حتی قابل فهم است که روایت به را
)آتوسا( در منابع پهلوی بوده  "هوتوسا"و  "گشتاسپ"بازنویسیِ جدیدتر از داستانِ عاشقانة 

)هئوتوسا(  "اوداتیس")زریر( و  "زریادرس"نامة سالِ عشقو آن نیز تحریف شدة روایتِ کهن
آن را در اواخر  "خارس میتلینی"است که داستانی مان کهنالذکر، هاست. پس روایت فوق

دوران هخامنشیان یادداشت کرده و برای ما به یادگار گذاشته است. با این تفاوت که بر اثرِ 
های داستان و مناطقِ جغرافیاییِ وقوعِ رویدادها، دچارِ تغییراتی گذرِ زمان، جای شخصیت

 شده است. 

 ست. اینصی نیها و تحریفات، البته متوجه فرد یا افرادِ مشخیگناهِ این دگرگونگمان بی
 دیگر بر اثریدلیل انتقالِ شفاهی از نسلی به نسلِ بعدی و از سوسوی بهها، از یکدگرگونی

. شته استگدیدار پهای درازِ تاریخی، خموپارسی از پیچقدمتِ باالی روایات و گذرانِ ادبیاتِ 
توِن مرها در توان باتغییرات در بازگویِی روایات اساطیرِی ایرانی را میدستهایی از ایننمونه

کتاب، های دیگرِ همینساِل ایرانی مشاهده کرد که در بخشپارسی و باورهای کهن
 های آن قابل مشاهده است. نمونه

بار است که برای نخستینجا الزم به یادآوری است که نگارنده در این کتاب، در این
به زبانِ فارسی  -به صورت جامع و کامل-را  "اوداتیس"و  "زَریادَرِس"داستاِن کهن ترجمة

شده، احیا گردیده کند. شایسته است اکنون که این روایتِ اساطیریِ فراموشمنتشر می
الذکر به سالِ ایرانی نیز در جهتِ انتقالِ متنِ فوقداران و دلسوزانِ فرهنگِ کهناست؛ دوست

ای دیگر از یادگارهای نیاکاِن ن کوشا باشند تا در کنار یکدیگر، از گوشهوطنادیگر هم
 مان، نگهداری و نگهبانی نماییم.اهورایی
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 1داستان زریر و آتوسامتن ترجمة 

بودند که  5«آدونیس»و  4«آفرودیت»، دو پسرِ 3"زریر"و برادر کوچکترش  2"گشتاسپ"
و « ماد»بر  "گشتاسپ"کردند. شاهی میهای ایرانی پادهایی از سرزمینبر بخش

« دریای مازندران»های میاِن در سرزمین "زریر"ترِ آن چیرگی داشت و های پایینسرزمین
 کرد. فرمانروایی می 6«تنائیس»تا 

 8"اومارتِس"ای به نام زادهبود که بزرگ 7«هاسرزمیِن مراثی»، «تنائیس»سوی آن
همتا که در زیبایی و آراستگی بی 9"آتوسا"داشت به نام  دختری "اومارتِس"پادشاه آن بود. 

 شناختند.بود. وی را به عنوان زیباترین بانوی آسیا می

                                                           
بر شده، افزونهترجم بودنِ این روایتِ قدیمی، کوشش نگارنده بر این بوده است تا در متنِبه دلیل ایرانی -1

و  فاده کردههای داستان استهای شخصیتنامی واژگانی با ریشة پارسی، حداالمکان از تلفّظِ پارسیِ بکارگیر
 ید. ها عنوان نماآمده است، تنها در پاورقی "خارس میتلینی"تلفّظِ یونانیِ اسامی را که در متنِ 

  "هیستاسْپِس"در متن یونانی:  -2

 "زَریادَرِس"در متن یونانی:  -3
4- Aphrodite .ه ترین ایزد بشبیه «آناهیتا»در میان ایزدان ایرانی، ؛ الهة عشق و زیبایی در یونان باستان
 باشد.می« آفرودیت»
5- Adonis ،ه بند بنگرید ب« )رداداَمُ»؛ نماد طبیعت و نوزایی و تجدیدحیاتِ ساالنه. در میان ایزدانِ ایرانی

 «آدونیس» ترین ایزدان بهتا حدودی شبیه« اَرْشتاد»ین( و )ایزد نگهبانِ زم« زامیاد»از خوَرنه یشت(،  46
خارس "ه کداشت این  ، ایزدی مذکر است. باید توجه«اَرْشتاد»و « اَمُرداد»برخالفِ « آدونیس»هستند. البته 

ه نوان کردونانی عرا فرزندان دو خدای ی "زَریادرِس"و  "هیستاسْپِس"، دو شاهزادة ایرانی یعنی "میتلینی
مان است گبر این  گارندهریشه در باورهای یونانیِ او دارد و از تحریفات وی به این روایتِ ایرانی است. ناست، 

یاستان، انیرانیاجهت است که همواره در باورِ که این شیوة انتساب دو شاهزادة ایرانی به خدایان، از آن
روی مینهین کتاب( بودند و از در هم« خورنه یشت»)بنگرید به فصل « فرّة ایزدی»پادشاهان دارای 

به مثابه  یرانی راااورِ وطنانِ وی، در درکِ این باور و اعتقاد، دچار اشتباه شده و این بو هم "خارس میتلینی"
 اند. قلمداد کرده« خدازادگیِ پادشاهان ایرانی»
6- Tanaisایة پست. بر روسیه اباشد که امروز بخشی از خاک شرقیِ دریای سیاه می ِشهری در گوشة شمال ؛

؛ «هدریای سیا»تا « دریای مازندران»کرد حدفاصلِ در آن فرمانروایی می "زریر"ای که منطقه، این گزارش
ان و رمنستاغربیِ روسیه و تمامِ کشورهای آذربایجان،  ِهای از جنوبهای شرقیِ ترکیه، بخششامل گوشه

 گرجستانِ امروزی است.
7- Marathiبودند.« سکایی»از اقوامِ  ای؛ ظاهرا شاخه 
8- Omartes؟(« دانهجاو»و « نامُردنی»در معنای « اَمَرت»)؟( یا شاید « مَرد»باستان ؛ در پارسی( 
 "اوداتیس"در متن یونانی:  -9
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را دید که از ای انگیز دید. او در خواب، شاهزادهخوابی شگفت "آتوسا"شب یک
گون را دگر "آتوسا"های ایرانی به سراغِ او آمده است. این خواِب شیرین، زندگیِ سرزمین

 نشین ساخت.ساخته و این دختِر شاداب را گوشه

 ورا دیده « هاسرزمینِ مراثی»دختِ نیز شبی در خواب، شاه "زریر"در همین زمان، 
 باختة او گردید. دل

 سرزمینِ »، روانة "آتوسا"، تاج و تخِت شاهی را رها کرده و برای یافتن "زریر"پس 
دخِت نِ شاههای بسیار، سرانجام کامیاب به یافتگردید. او پس از تحمّلِ سختی« هامراثی

 "ارتِساوم"واژگون،  ِزیبا شد و با شادمانی وی را از پدرش خواستگاری نمود. اما از بخت
 ز تبارادخترش با مَردی را رد کرد زیرا خواهانِ آن بود که یگانه "زریر"درخواستِ 

 ین نمود.را بیش از پیش اندوهگ "آتوسا"پیمان زناشویی بندد. این رویداد « هامراثی»

اِن بزرگ برای یافتنِ شوهری شایسته از "اومارتِس"روزگاری از این زمان سپری شد. 
 روی جشن بزرگی برپاساخت وکرد. از همینریزی میبرای دخترش، برنامه« مراثی»

 خویشان، نزدیکان و بزرگاِن شهر را به این جشن، فراخواند.

 "زریر"اش، پیکی برای با یاریِ یکی از دوستانِ درباری "اآتوس"پیش از آغاِز جشن، 
دخِت شاه»آوردنِ دستکه زمان را برای به "زریر"فرستاده و او را از این رویداد آگاه ساخت. 

ای بنشست، از ای سکایی بر تن کرد و بر گردونهدرنگ جامهدید، بیشایسته می« هامراثی
 "زریر"رساند. جشن آغاز شده بود که « هامیِن مراثیسرز»بگذشت و خود را به « تنائیس»
 گونة ناشناس، درونِ کاخ گردید.به

گونه که از پیش، زمینه همان - "اومارتِس"فرارسیده بود.  "آتوسا"اکنون زمانِ ازدواجِ 
داد و از وی خواست تا به میانِ بزرگان  "آتوسا"جامی از ِمی به دستِ  -را مهیا ساخته بود

 مِی را به جاِم کسی که خواهانِ پیوند با اوست، بریزد.رفته و 

را  "زریر"اندکی در تاالر گام برداشت و چشم به هر سویی نهاد. سرانجام  "آتوسا"
روِز گونه در آنشناخت و با شادکامی به سوی وی شتافت، و جامِ او را پر کرد. بدین

ثی، به فرخندگی با یکدیگر پیمان دختِ مراشاه "آتوسا"شاهزادة ایرانی و  "زریر"خجسته، 
 زناشویی بستند.
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 تاریخچه و پیشینة الفبای فارسی

 الفبای امروز ما، یک الفبای عربی است یا فارسی؟

 به که امروزینی الفبای که است گردیده مطرح عزیز میهنانهم میان در سخنی اخیرا
 ساسانیان شاهنشاهی فروپاشی از پس که باورند این بر و است عربی الفبایی نویسیم،می آن
 که- پهلوی دبیره و گشته تحمیل ایرانیان بر اعراب الفبای و دبیره ایران، بر اعراب چیرگی و

 .شد فراموش -بود ایرانیان گذشته الفبای

 -غیرایرانیان پای به پا- ایرانیان ما از بسیاری که گردید فراگیر ایاندازه به باور این
 کوشیده پژوهش این نگارندة. پنداریممی عربی الفبای از منشعب را رسیفا الفبای و دبیره
 پاسخ پرسش این به اعراب، و ایرانیان میان در الفبا و خط تاریخ دقیق بررسی با تا است
 ؟باشدمی ایرانی اصیل الخطرسم یک یا بوده اعراب به متعلق فعلی، الفبای اساسا آیا که دهد

 مطرح را پرسشی. است عربی الفبایی فعلی، الفبای که این به فرض با نخست؛ گام در 
 اگر و خیر؟ یا گرددبازمی( حجاز) عربستان جزیرهشبه اعرابِ به الفبا، این ریشة آیا ؛کنیممی

 اند؟آورده کجا از را دبیره این اعراب است، خیر پاسخ

 و دبیره وجود از نشانی ،اسالم از پیش تا شناسی،باستان دستاوردهای و تاریخ گواهِ به
 نشده دیده -حجاز اعراب میان در ویژهبه- اعراب میان در آموزش و دیوان و خط و الفبا
 ایران شاهنشاهی فرمان زیر یکی که غسان و حیرهنواحیِ ) حجاز شمالیِ اعراب از تنها. است

 هآمد دستبه شناسیباستان سند چند( شدمی اداره روم امپراطوری فرمان زیر دیگری و
 و خط وجود از همچنین. گرددمی باز پیش سال هزاروپانصد به آنها ترینکهنه که است،
 و دارد یمن مردم با پیوند که است آمده بدست هایینشانه نیز سینا بیابان جنوبِ  در الفبا
  .شدندمی اداره ساسانیان شاهنشاهی فرمان زیر حیره، مردم همانند نیز آنان

 «جهان در خط آفرینش و پیدایش در ایرانیان سهم» کتاب در "فرخهمایون دکتر"
 شمار مگر. اندیوده بهرهبی خط و نوشتن از نشینی،بیابان سبب به حجاز مردم»: است آورده
 و داشته آمد و رفت شام و عراق در غسان و حیره به اسالم، از پیش کمی که هاآن از اندکی
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 مکتوب عِبرانی یا سُریانی یا نََبطی الفبای با را خود عربیِ زبانِ  و آموخته را نوشتن
 «.کردندمی

: گویدمی اعراب میان در کتابت و دبیری و خط نبودِ باب در نیز "فرنکل زیگموند"
 بیگانه هایزبان از دارند؛ پیوستگی نگارش، با عربی زبان در که واژگانی تمام کمابیش»

 انگاشته سامی اصیل هایواژه از مانیدیرز تا که قلم: است جمله آن از. اندشده گرفته
 چنانچه «.دارد آریایی اصل و بوده Khalamos ریشة از یونانی ایواژه حقیقت در اما شد؛می
 همچنین. است شده گرفته ایرانی هایزبان از ،"الگارد" هایگفته بنابر نیز دوات واژه
 .است آرامی ریشة دارایز نی -کتاب معنی به- ِسفر و سُریانی ریشة دارای حِبر هایواژه

 شده تکرار کرّات به «طبری تاریخ» همچون تاریخی اولِدست منابع در دیگر سوی از
 نوشتن و خواندن اعراب که روی آن از ایرانیان، بر اعراب چیرگی از پس که است
 باید حال .گزیدندبرمی را ایرانیان دبیری، و دیوانی کارهای برای همواره دانستند،نمی
 خوانند،می «عربی الفبای» با قاطعیت امروزه که را الخطیرسم است، چگونه که یشیداند

 و شناختندنمی و دانستهنمی را آن -صدراسالم در چه و جاهلی دوران در چه- اعراب
 نیکی به را آن ایرانی ساالرانِدیوان و دبیران اما بخوانند و بنویسند بدان توانستندنمی
  شناختند؟می

 اعراب که آیدبرمی چنین شناسی،باستان هاییافته و مورّخین هایپژوهش موعِمج از
 یک حتی - اینوشته هیچ زیرا دانستند؛می نوشتن و خواندن نه و داشتند الفبایی نه حجاز
 امثال و پاپیروس نبشته،پوست نبشته،استخوان نبشته،سنگ نبشته،گل نبشته،خشت نمونه

 از سواد، و خط و دبیره وجودِ از امروز تا اینشانه هیچ و نشده افتی هاآن سرزمین در -آن
ساکنان  و ؛شمال در غسان و حیره قبایل میان در مگر. است نیامده دست به حجاز اعراب
 .داشتند قرار رومی و ایرانی فرهنگ تاثیرکه تحت جنوب در یمن

 چگونه عربی، اصطالحبه الفبای ریشة باب در اعراب خودِ عقیدة که پرسید باید اکنون
 است شده برگرفته «نَبَطی الفبای» از شان،کنونی الفبای که باورند این بر خود اعراب است؟

  .است گشته منشعب «هافنیقی» از نیز آن و «آرامی الفبای» وامدار نیز نبطی الفبای و

 نبطیه در میالد، از پیش سال 150 حدود از که دارد «نبط قوم» به اشاره نبطی واژه
 اردن و سوریه از شانقدرت اوج در و بوده نژادسامی - اعراب همچون - نبطیان. زیستندمی

 از آمده دستبه اسناد و هایافته میان در. داشتند خود تسلط تحت را حجاز در سینا بیابان تا
 دوهزار قدمتی دارای که شودمی دیده نیز الفبا و خط از آثاری حجاز، شمال در قوم این
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 بوده خالص عربی زبان به که برد نام «الّنماره» نبشتهسنگ از توانمی جملهآن از. است ساله
 الفبای در ریشه درستیبه فعلی الفبای آیا که این. است گردیده مکتوب نبطی الفبای با و

 .پرداخت خواهیم بدان پژوهش این ادامه در خیر، یا دارد نبطی

 ترکیه مرز در) «حرّان» منطقه از نبشتهسنگ دو ناسی،شباستان کاوهای و کند کمک با
 دو هر که است آمده دست به( فرات رود نزدیکی در ایویرانه) «زَبَد» و( فعلی سوریة و

 به بسیاری شباهت کتیبه دو هر. است اسالم پیدایش از قبل کمی زمانی فاصله به متعلق
 کتاب از یکم دفتر در "بهار رایالشعملک" استاد. دارند اعراب و ما امروزین الفبای

 که حرّان کتیبة ترجمة و متن. است آورده را نبشتهسنگ نمونه دو این «شناسیسبک»
 است، -ساسانی انوشیروان خسرو شاهنشاهی با همزمان- میالدی 568 سال به متعلق
 :است شده آورده زیر در که است گونهبدین
 

 
 

 خیبر َمفسد بعد 463 سنه المرطول ذا بَنَیتُ  "ُلموظَ بن شُرَحیل" اَنا»: نبشتهسنگ متن
 «.بعم

 در خیبر، ویرانی از پس ،463 سال به را مرطول این "ظالم پسر شرحیل" من»:: ترجمه
 «.ساختم سال یک

 قرار از است، میالدی 511 سال به متعلق ظاهرا که نیز زَبَد نبشتةسنگ ترجمه و متن
 :باشدمی زیر

 
 

 شرحو" و "القیس مر بر ظبی" و "منفو امت بر شرحو" االله نصر هب»: نبشتهسنگ متن
 «."(بتمیمی) وستریحو" و "سعد بر

 شرحو" و "امرءالقیس پسر ظبی" و "منفو امت پسر شرحو" خدا، یاری به»:: ترجمه
 «.بتمیمی وستریحو" و "سعد پسر
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 شود،می مدادقل کنونی الفبای پدر که الفبایی با و عربی زبان به که کتیبه دو این
 1200 حکومت دوران تمام در و همواره که اندشده یافت مناطقی از اند،گردیده مکتوب

 ایرانی امپراطوری و ایران خاک از بخشی ساسانیان و اشکانیان هخامنشیان، مادها، سالة
 نیز( اسالم پیامبر عموی) "عباسابن" از که داشت توجه باید کهآن ضمن. شدمی محسوب

 در ایرانی شهرهای از) انبار شهر در بار نخستین را عربی خط»: که است شده نقل یتیروا در
 امروزین دبیره که آن گویای است، سندی و گواهی نیز این که« .ساختند( ساسانی دوران

 به و است باستان ایران هایدبیره پیرو و رودنباله میشود، نامیده عربی خط دروغ به که
 نبطی، به موسوم الفبای واقع در. است شده آفریده بزرگ، ایران اکخ در و ایرانیان دست

 مکتوب برای آن از نگارش، برای خط نداشتن دلیل به نبطیان که است ایرانی الفبای یک
 نبطیان الفبای را آن ورزانه،غرض شاید یا اشتباه؛ به برخی و بردندمی بهره شانزبان کردن
 .اندنامیده

 شان،امروزین خط و الفبا که باورند این بر خود اعراب دید،گر ذکر که گونههمان
 روی،همین از. دارد آرامی الفبای در ریشه نیز همو و است نبطی الفبای از شده منشعب

 بودند؟ که هاآرامی که پرسید باید حال. پندارندمی عربی الفبای مادر را آرامی الفبای اغلب
. کردندمی زندگی رودانمیان جنوبِ  و حجاز شمال حدفاصل در که بودند اقوامی هاآرامی
 از پیش نخست هزارة در آنها. گردیدند ساکن آنجا در و شده رهسپار رودانمیان به سپس
 گزارباج زودیبه و نیافته دوامی ولی کردند برپا مستقل فرمانروایی یک خود برای میالد،
 سخن آرامی زبان به که نیمردما جغرافیایی گستردگی دلیلِ  به. شدند آشور کشور

 فالت باختری هایبخش از مناطقی در همینطور و رودانمیان تا صغیرآسیای از گفتند؛می
 .است آرامی «زبان» به شده، یافت هایکتیبه و هانبشتهسنگ از بسیاری ایران،

 را دبیره این سند، و گواهی کدامین پایةبر که پرسید خواهد خود از هوشمند، ذهن اما
 نبشته الفبا این با آرامی زبان به هایینوشته که انگیزه این به تنها! خوانند؟می «آرامی خط»

 پارسی، انشانی، خوزی، هایزبان به هایینبشتهسنگ کهاین به پروا با پس! است؟ شده
 این چرا است، شده یافت اندگردیده مکتوب خط این با که نیز یونانی حتی و قِبطی هندی،

 !خوانیم؟نمی هندی یا انشانی یا خوزی الفبای را الفبا

 دلیلی را الذکرفوق دبیره کمک با آرامی زبانِ  مکتوباتِ و دانسته صحیح را سخن این اگر
 در التین، الفبای با گاه ایرانیان، از برخی که امروز پس بدانیم، خط این بودن آرامی بر

 دبیره چرا کنند،می یادداشت را خود هاینوشته اینترنتی هایگاهوب و اجتماعی هایشبکه
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 الفبا این با گاهی را فارسی زبان اینکه نه مگر! ننامیم؟ فارسی الفبای را التین الفبای و
 ؟!نویسیممی

 است، مضحک و پایهبی التین، دبیرة نامیدنِ  فارسی برمبنی ما ادعای که اندازههمان به
 زبان به نبشتهسنگ چند کهآن دلیلِ به تنها نیز همیانخاور باستانیِ  دبیرة خواندن آرامی
 دو زبان و دبیره. است مضحک و پایهبی ؛گردیده است مکتوب الخطرسم این با را آرامی
 آن نام به خط آن نامیدن بر دلیلی زبان، یک به نگارش وجود و هستند هم از جدا مقولة
 اما داریم، آلمانی و فرانسوی هایامن به هاییزبان اگرچه امروز که گونههمان. نیست زبان

 بردهنام هایدبیره القول،متفق همه و نیست باشنده ژرمنی یا فرانسوی الفبای نام به ایدبیره
 .شناسندمی التین الفبای نام با را

 راستیبه اند؛نامیده آرامی الفبای و خط دروغ، به که الفبایی این که پرسید باید اکنون
  است؟ داشته نامی هچ و بوده خطی چه

 در "بزرگ داریوش" که است ایزبانهسه کتیبة ماست، دست در اکنون که مهمی سند
 را خویش پادشاهیِ نخستِ هایسال رویدادهای و گذاشته یادگار به خود از «بیستون کوه»

. شودمی باز نبشته،سنگ این چهارم ستون از بیستم بند در ما، کار گره. است کرده مکتوب
  :گویدمی چنین شاه داریوش بند این در

 خط منظور) ساختم من که است خطی ،[خوانیمی تو که] این اهورامزدا خواست به»
 روی بر هم "آریایی خط و زبان" به[ را متن این تا دادم دستور] این، جز به(. است میخی

 آن، جز و بساختم هم را خود پیکر آن، جز[ همچنین. ]شود نوشته چرم روی هم و لوح
 را هانوشته این من آن، از پس. شد خوانده نوشته این من پیش در. نوشتم را خود تبارنامة

  «.فرستادم کشورها میان در جاهمه

 که است شده یافت مصر الفیل جزیره در بیستون نبشتهسنگ از رونوشتی همچنین
 اصالت و ژادیننیک و است شده نوشته بیستون کتیبه روی از عینا آن، هایواژهدست

  .سازدمی استوار را بیستون نبشتهسنگ تاریخی

 شاه، داریوش آشکارا آن در که است ارزشمند یرواین از آن رونوشت و نبشتهسنگ این
 «آریایی الفبای و دبیره» اند،نامیده آرامی خط ورزانهغرض امروزه که را خطی و دبیره

 به دبیره این با شده نوشته الواح او دستور به که ورزدمی پافشاری این بر سپس و خواندمی
 شده ارسال از شرق تا غرب امپراطوری ایران، هخامنشیان حاکمیتتحت هایسرزمین تمام
 .است
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 نرم خط این. است نبوده میخی خط گمانبی چرم، روی به مکتوب ةدبیر است آشکار
 «آریایی خط» را آن یوشدار زمان در که بوده ایدبیره شد،می نوشته پوست روی به که
 «آرامی» -تعمدا و آگاهانه شاید و- اشتباه و نادرستی به را آن امروزه و نامیدندمی
 .خوانندمی

 گفتهنیز  پیشتر که گونههمان- خط و الفبا و نوشته و دیوانساالری و دبیره پیدایش
 و خط دایشپی آغاز «فردوسی شاهنامه» در. بازمیگردد کهن روزگاران به ایران در -شد

 "طهمورث" ایرانی، اساطیری پادشاه روزگاران به و دور بسیار دورانی به ایران در نوشته
 :گرددمیباز

 برافروختند  دانوش  به  را  دلوش

 پارسوی چه و تازی چه رومی، چه

 بشنویهمی  کآن  ایگونه هر   ز

 بیاموختند    خوسورو  به   نبشتن

 سی نزدیک که!  نوه ، یکی نبشتن

پهلوی چه و چینی چه سُغدی، چه

 در مادها از پیش شاید و مادها روزگار در و هخامنشیان از پیش تواندمی آریایی دبیره
 نیز رودانمیان در شدند، چیره آشور ویرانگر دولت بر مادها که زمانی و شده ابداع ایران

 شدن یکپارچه و مادها دست به آشوریان نابودی با که است چنین. باشد شده پراکنده
 زمان، مرور به و یافته رواج رودانمیان و ایران فالت تمام در آریایی خط ایران، سرزمین

 نگاشته خط این به هندی، و ِقبطی انشانی، خوزی، پارسی، آرامی، هایزبان به هایینوشته
 .شد

 هایشبخ میان در تنها نه اند،نهاده آن بر را آرامی نام دروغ به که آریایی الفبای
 سرزمین سراسر در شد، گفته که گونههمان بسا خاورمیانه؛ و ایران سرزمین نشینِ آرامی
 با را دبیره این چرا راستیبه که آوریم پیش را پرسش این باید و است شده یافت ایران

 هایزبان به هایینبشتهسنگ شد گفته پیشتر که گونههمان خوانند؟می آرامی خط پافشاری
 این گمانبی ولی است دست در دبیره این با یونانی و قبطی هندی، پارسی، شانی،ان خوزی،
 آرامی و نیست هم آرامی که گونههمان نیست؛... و یونانی قبطی، هندی، ایدبیره دبیره،

 .است تامل قابل و برانگیزشک کمی قطعیت، با خط این نامیدن

 و خط غرب، و عرب جهان در حالالمعلوم پژوهشگرانِ روی چه از چیست؟ امر حقیقت
 چه اند؟نامیده آرامی را آریایی الفبای و نَبَطی را ایرانی الفبای عربی، را فارسی الفبای

 سازیِ هویت و سازینهاد برای تاریخ تحریف و حقیقت کردنکژ مگر باشد تواندمی
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 ایرانیان از اییزدهویت و زداییچیستی سپس و خیزنفت ثروتمندِ اما تاریخبی هایسرزمین
. نیست و نبوده سازیتاریخ آخرین و اولین این هستند؟ آن اصلی و بنیادین وارثان که

 در مجعول سازیِهویت الملل،بین مجامع در فارس خلیج نام تغییر به بیاندازید نگاهی
دزدیدن مفاخر ایرانی توسط کشورهایی نظیر ترکیه و  و  شمالیآذربایجانِ   ِایرانی مناطق

 براینشین طلبی در مناطق کردنشین و بلوچتفرقه و استقالل منستان؛ و یا پراکندن تخمار
 .بزرگ ایرانِ بدنة کردن پارهپاره و نوین هاییملت ساخت

 و ایمداده گسترش و پذیرفته را باور این اندیشه، بدون نیز ما که آن انگیزترشگفت
 با همسو و خوانیممی عربی الفبای را ماننیاکان یادگارِ باستانیِ  خط و دبیره خودمان

 !ایمکرده پیشکش هاآن به دستی دو را مانپدران یادگارِ  بیگانه، مغرضِ بداندیشانِ

 با حتی و اندنداشته نوشتن برای خطی و دبیره هرگز اعراب است، گواه تاریخ که آنجا تا
 در و رفته حجاز به انبار و میرح از که ایدبیره. اندبوده بیگانه نیز نوشتن و خواندن هنرِ

 زبان که است پارسی دبیرة بلکه نیست عربی خط است، یافته گسترش اسالم پیدایش زمان
 و گوشه در رایج هایزبان دیگر و هندی و خوزی و قِبطی هایزبان کنار در- نیز را عربی
 از اعراب، دست به منطقه تاراج و ساسانیان سقوط از پس اما. نوشتندمی آن با -منطقه کنارِ
 تمام طبیعتا گردید، غربیآسیای تمام رایج زبان عربی زبان قرن چند تا که جهتآن

 کردند،می تحریر را عربی زبان آن، با که ایدبیره و یافته نگارش عربی زبانِ  به نیز مکتوبات
 ستانیبا دبیرة این ریشة و هویت چیستی، آسانی همین به و گردید رایج «عربی خط» نام به

 اکنون که ایرانی دبیرة این برای تا شد کوشش کنونی، زمانِ در سپس و گشت دگرگون
 ایران در رایج الفباهای از شده دگرگون نه را آن و ساخته ایشناسنامه شد،می نامیده عربی

 رامیآ نام به دروغین ایدبیره از بازمانده نیز را نََبطی و َنبَطی دبیره از بازمانده بلکه باستان،
 .بنامند است، نداشته خارجی وجود و نبوده باشنده تاریخ درازای در هرگز که

 روی به که بود نرم الفبایی بیستون، در بزرگ داریوش گفتة پایة بر که «آریایی خط»
 آن در ایرانی دبیران ایران، تاریخ درازنای در که بود ایدبیره شد،می نوشته چرم

 سُریانی، مانوی، سُغدی، ،اشکانیپارتیِ هایدبیره آن، یاری هب و آورده پدید هاییدگرگونی
 را دیگر خطوط بسیاری و دبیره، هام(دبیره دین) اوستایی ،کتابیپهلوی ای،کتیبهپهلوی

 آن ناآگاهی روی از و هستیم نوشتن سرگرم آن با امروزه که نیز فارسی الفبای. پدیدآوردند
. آمد پدید ایران در دبیره تکاملِ و فَرگَشت روند همین ایراست در خوانیم،می عربی خط را

قدمتِ هنرِ نویسندگی و عالقة ایرانیان به ثبت و ضبط عقاید و باورها و اساطیر و تاریخ و 
روزگاران، همواره در پی ترینفرهنگِ قومی و مّلی، دلیل محکمی بود تا ایرانیان از قدیم
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دقت  ترتیب بابدینباشند تا  های پیشیندبیرهتر از ساخت و ابداع الفباهایی جدید و کامل
این پیشرفت تا بیشتری بتوانند به ثبت و ضبط باورهای دینی و رویدادهای ملّی بپردازند. 

الفبای تاریخ ترین ترین و دقیقدوم حکومت ساسانیان کاملبدانجا پیش رفت که در نیمة
ساخته « دین دبیره»با نام  -ده خواهد شدگونه که در ادامه توضیحات الزم داهمان-بشریت 

 خود زمان الفبای و دبیراِن دانشمند و هوشمندِ ایرانی که معمواًل با یک یا چند دبیرهشد. 
 دبیره دیگری، کسِ  هر از بهتر توانستندمی اند،داشته آشنایی اوستایی و مانوی پهلوی، مانند

 آن به امروز ما که خطی بنابراین. دسازن مندآیین و آورده پدید را امروز فارسی خط و
 .باشدمی... و مانوی و اوستایی و پهلوی هایخط دنبالة نویسیم،می

 یک دروغ به که «الفبا» واژة. کرد اشاره نیز دیگر مهم نکتة یک به باید جااین در اما
 «هدبیر» که کسانی نخستین. است ایرانی صددرصد واژة یک اصل در پندارند،می عربی واژة

 و «الف» نام با دبیره این از حرف نخستین که رویآن از. بودند مانویان نامیدند، «الفبا» را
 آغاز گونهبدین فارسی الفبای نیز امروز کهچونان) شدمی تلفظ «با» نام با دوم حرف

 رایب امروز تا نام این و بردند بهره الفبا از دبیره واژة جای به مانویانروی، از همین( شودمی
 .است مانده یادگار به ما

 بر نوین نگرشی با سپس و شده آورده باال مطالب اثبات برای تصویر چند ،ادامه در
 خواهیم ثابت خود، باستانی هاینمونه با آن مقایسة و فارسی الفبای حروف از یک هر ریشة
 و «ستاییاو» ،«پهلوی» ایرانیِ دبیرة سه از منشعب فارسی، الفبای حروف تکتک که کرد

 .است «مانوی»
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 الفبای حروفِ از برخی آشکارِ شباهت -2تصویر

 کوفی. با اوستایی

 
 

 
 .خوانندمی نَبَطی دروغ به که خطی -4تصویر

 

 
 

 رسمی الفبای پهلوی؛ الفبای حروف -1تصویر

 ساسانیان. دوران

 

 

 
 

 آرامی را آن دروغ به که آریایی الفبای -3تصویر

  هایدبیره  اب اوبوفوال این  شباهت  به  .اندنامیده

 .کنید توجه پارسی میخی و اوستایی پهلوی،
 

 
.نوشتندمی آن به را «اوستا» ساسانیان، زمان در که( دبیرهدین) اوستایی الفبای -5تصویر

http://www.mehremihan.ir/undefined/
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 پهلوی الفبای      

 دوره در و گردید منشعب آریایی الفبای از اشکانیان دوره در بارنخستین پهلوی خط
 حروف با گوناگون آوای چند کاربردنبه دلیل به الفبا این. بود یانایران رسمی خط ساسانیان،

 کتب و بود ایرانی دبیرة پُرکاربردترین حال این با. است ناقص و استیک پُر ایدبیره همانند،
 تا اکثرا که یافت نگارش زبان این به اسالمی، نخست هایسده تا ساسانیان دورة از بسیاری

 دبیرة از شده برگرفته امروزین، فارسیِ الفبای حروف از بخشی. است مانده باقی نیز امروز
 .است پهلوی
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 مانوی الفبای        

 برای پهلوی، دبیرة بودنِ  پُرکاستی دلیل به او. بود باستانایران فرهیختة چهرة "مانی"
 هایدبیره از جستن یاری با بنابراین. بود تردقیق الفبایی نیازمند خود، دینِ  کتبِ نگارش

 الفبای اش،یینآ و او نامِ به که کرد ابداع را روان الفبایی نوآوری، اندکی و ترِ ایرانیکهن
 . شودمی نامیده مانوی
 
 

 



 اساطیر ایرانی                                                                                                             186

 

 (دبیرهدین) اوستایی الفبای      

 به. شدند مواجه بزرگ مشکلی با زرتشتی موبدان و دبیران ساسانیان، حکومت زمان در
 طول در که رفتمی و گشته سلب هاواژه درستِ  تلفظِ امکانِ  پهلوی، دبیرة بودن ناقص دلیل
 نویساندبیره و منداندانش بنابراین. شود مواجه دگرگونی و تحریف اب ،«اوستا» متون زمان
 امروز، تا که ساختند را ایدبیره پهلوی، الفبای در تغییراتی با و آمده گردهم ایرانی بزرگ
 . است جهان خط ترینموشکافانه و ترینآراسته ترین،کامل
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 ثبت را موسیقی هاینُت حتی آن، کمک با توانمی که است دقیق ایاندازه به الفبا این
شوند. بعد از پایان هر واژه نوشته می در این الفبا حروف به صورت منقطع و کنارهم. کرد

گونه قرار شود و اغلب در پایان هر جمله، سه نقطه به حالت مثلثیک نقطه گذاشته می
 گیرد. می

ای هر آوای صدادار؛ متناسب با نوع بیاِن نکته جالب توجه در این دبیره آن است که بر
اگر به صورت کشیده تلفظ شود، متفاوت « اُ»آن آوا، یک حرف وجود دارد. برای نمونه، آوای 

 فارسیِ الفبای حروف از از زمانی که به صورت کوتاه تلفظ شود ثبت خواهد شد. بخشی
 .است اوستایی دبیرة از شده برگرفته امروزین،
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ها و باستان، به روند تکامل این دبیرهاهی از نوع نگارش سه دبیرة مهم ایراناکنون با آگ
در اغلب این حروف، با تغییراتی جزئی  چگونگیِ پدید آمدن الفبای فارسی، خواهیم پرداخت.

مثل حذف برخی خطوط، چرخش حرف و یا اضافه شدن نقطه، حرف موردنظر در الفباهای 
 در الفبای فارسی تبدیل خواهد شد.قدیم، به حرف امروزین ایرانی
 

  الفبای مانوی: در  -آ

  : و پهلوی در الفبای اوستاییو      در الفبای مانوی: -ب

  در الفبای مانوی: -پ

   :و پهلوی در الفبای اوستاییو       در الفبای مانوی: -ت

  در الفبای مانوی: -ث

  در الفبای مانوی: -ج

  :در الفبای مانوی -چ

  -ح

  در الفبای مانوی: -خ

 و در الفبای پهلوی:      در الفبای مانوی: -د

      در الفبای مانوی: -ذ

 و در الفبای پهلوی:        در الفبای اوستایی: -ر

   و در الفبای اوستایی و پهلوی:       در الفبای مانوی: -ز

   در الفبای مانوی: -ژ

   در الفبای مانوی: -س

 و در الفبای پهلوی:   و  و در الفبای اوستایی:      در الفبای مانوی: -ش

   در الفبای مانوی: -ص

  -ض

  -ط

  -ظ

   در الفبای مانوی: -ع

 و در الفبای اوستایی:     در الفبای مانوی: -غ
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     در الفبای مانوی: -ف

     در الفبای مانوی: -ق

  -ک

 و در الفبای اوستایی:      در الفبای مانوی: -گ

   و در الفبای پهلوی:     در الفبای مانوی: -ل

     در الفبای مانوی: -م

  -ن

   و در الفبای اوستایی:     در الفبای مانوی: -و

   و در الفبای اوستایی:    در الفبای مانوی: -هـ

     در الفبای مانوی: -ی
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که الفبای  گردیدالفبای فارسی، به خوبی روشن  روفاکنون و پس از بررسی یکایکِ ح
است.  برگرفته شده، یک الفبای صددرصد ایرانی است که از الفبای مانوی امروزینِ ما

یارِی آن بتوان قرآن را نویسان ایرانِی پس از اسالم، برای ساخِت الفبای جدیدی که بهدبیره
، نمودتحریر  ممکنبهترین شکلِترین و ادهسبه خوبی نوشته و مکتوبات فارسی و عربی را به 

ها همچنین آن. شکل گرفتکه اساس آن بر پایة دبیرة مانوی  زدندالفبایی  به ساختِ دست
از دو دبیرة اوستایی و پهلوی نیز بهره تر ساختنِ این الفبای نو، برای هرچه بهتر و روان

 -از صدر اسالم تا امروز -قرن زدهای را ابداع کردند که حدود سیترتیب دبیرهجسته و بدین
پابرجا بوده و تمام مردمان خاورمیانه؛ اعم از فارس و تُرک و کُرد و عرب، مکتوبات خود را 

 کنند.بدان نوشته و ثبت می

با یارِی  و شناسیباستان اسناداستناد به  و تاریخی هایداده گیری ازپس از بهره حال
 که نیست، عربی الفبای از برگرفته تنهانه فارسی الفبای که اثبات گردید شناسی،زبان علم
 اما. است ایران باستانی الفباهای تکامل روندِ ادامة در و ایرانی صددرصد دبیرة یک

 زداییهویت و ایرانی فرهنگ نابودیِ  روندِ ادامة در استثمار، و استعمار پردةپشت هایدست
 و نامیده عربی الفبای را فارسی الفبای ،ندانههوشم پاختیوساخت طی ؛ایرانی و ایران از

 دانشِ نبودِ و ناآگاهی دلیل به نیز ما شوربختانه. ساختند نیز جعلی ایشناسنامه آن برای
 پیشکشِ  دستی دو را ماننیاکان ارزشمند میراث و گشته همگام بیگانگان با ناخواسته کافی،
 . ایمنموده  ایراندشمنانِ  و فرهنگ دزدانِ

ترین از پیشینه و تاریخچة یکی از مهمو  را دانستهاین امر  حقیقتِ که اکنون باری
 مان،توان اندازة به یک هر تا بکوشیم که برماست ایم،مان آگاهی یافتهدستاوردهای نیاکان

 . نماییم کوشش رفته، یغما به میراثِ این گیریپسباز در
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 کتابنامه
 )به ترتیب حروف الفبا(

 
 پهلوی: نابعم

 معین(: تهران) دوم نوبت آموزگار،ژاله کوشش به ،(1382) هامنرافارداوی -1
: تهران) دوم نوبت خواه،دوست جلیل گزارش ،(1371) ایرانی هایسروه و هامتن کهنترین اوستا، -2

 مروارید( انتشارات
 توس(: تهران) اول نوبت مهرداد بهار، کوشش به ،(1369) بندهشن -3
 معین(: تهران) دوم نوبت آموزگار و احمدتفضلی،ژاله کوشش به ،(1386) پنجم کتاب نکرد،دی -4
 فرهنگی( تحقیقات و مطالعات موسسه: تهران) میرفخرایی مهشید به کوشش ،(1367) پهلوی روایت -5
 دران(جامه نشر: تهران) هدایت، صادق کوشش به( 1385) یشت بهمن زند -6
 تاریخ( کتاب جامع پرتال: تهران) انصاری، بهمن تصحیح به ناشناس، ،(1391) ایران شهرستانهای -7
 اساطیر(: تهران) دوم نوبت پورداوود، ابراهیم کوشش به ،(1384) گاهان -8
: تهران) اول نوبت هدایت، صادق کوشش به ،(1322) شکن / شکند ویمانیگ ویچارگمان گزارش -9

 جاویدان( نشر
 فرهنگی( تحقیقات و مطالعات موسسه: تهران) محصل راشد کوشش به ،(1366) زاتسپرم هایگزیده -10
 ایران( فرهنگ بنیاد انتشارات: تهران) تفضلی احمد کوشش به ،(1354) خرد مینوی -11
 (اساطیر: تهران) ماهیارنوایی یحیی کوشش به ،(1374) زریران یادگار -12
 

 منابع فارسی:

 بابل( انتشارات: تهران. )زردشت زندگی ٔ  اسطوره(. 1370) احمد تفضلی و ژاله آموزگار، -13
: تهران) اول نوبت حالت،ابوالقاسم ترجمه ،التاریخ فی الکامل ،(1371) محمدابنعلیعزالدین اثیر،ابن -14

 علمی(مطبوعاتیموسسه
: تهران) اول وبتن منزوی،نقیعلی تصحیح ،الهممو تعاقب األمم تجارب  ،(1376) ابوعلی مسکویه،ابن -15

 توس(
 .زرتشتیان آداب و مذهبی مراسم (،1352آذرگشسب ) اردشیر -16
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: تهران) اول نوبت شعار، ترجمه ،االنبیا و االرضملوک سنی ،(1346) حسنابنحمزه اصفهانی، -17
 ایران(فرهنگبنیادانتشارات

: تهران) اول نوبت ،جریه چهار تا دو قرن از طبرستان شهریاران ،(1395) بهمن انصاری، -18
 منشورسمیر(

 آروَن(: تهران) اول نوبت ،زرتشتیان و زرتشت ،(1396) بهمن انصاری، -19
 نشرنو(: تهران) اول نوبت روشن، محمد تصحیح ،طبری نامهتاریخ ،(1368) ابوعلی بلعمی، -20
: تهران) اول ی، نوبتبهرام عسکر ترجمه ،هاآن دین آداب و باورها زرتشتیان ،(1381) مری بویس، -21

 ققنوس(
 توس(: تهران) دوم نوبت ،شناسیسبک ،(1385) الشعراملک بهار، -22
 نشرچشمه(: تهران) پنجم نوبت ،آسمانی ادیان ،(1375) مهرداد بهار، -23
 زاخاو( چاپ: الیپزیگ) الخالیه القرون عن آثارالباقیه ،(م1923) ابوریحان بن محمد بیرونی، -24
 نشرمعین(: تهران) اول نوبت بهار،محمدتقی تصحیح ،(1381) ستانسی تاریخ -25
 سوم نوبت آموزگار، ژاله کوششبه ،اسالم از پیش ایران ادبیات تاریخ ،(1378) احمد تفضلی، -26

 سخن( نشر: تهران)
 هور؟( چاپخانه: بمبئی) مزدیسنا موعود سوشیانس ،(م1927) ابراهیم پورداوود، -27
 ایرانی( زرتشتیان انجمن انتشارات: بمبئی) هایشت مزدیسنا ادبیات ،(تا بی) اهیمابر پورداوود، -28
 نشرلیلی(: تهران) هشتم نوبت ،بزرگ ادیان با آشنایی ،(1385) حسین توفیقی، -29
 فروهر( انتشارات: تهران) نخست نوبت ،یسن ستوت ،(1359)اکبر علی جعفری، -30
 پژواک(: تهران) اول نوبت ،بدوی دیانا تاریخ ،(1387) اصغرعلی حکمت، -31
 امیرکبیر(: تهران) نوایی اهتمامبه ،گزیده تاریخ ،(1364) بکرابی ،مستوفیحمداهلل -32
 پازینه( نشر: تهران) ایران باستانی هایزبان و فرهنگ ،(1388) محبوبه خدایی، -33
 وهر(فر انتشارات: تهران) زرتشتی دین راهنمای ،(1352) هاشم رضی، -34
های جشنمرکزی شورای : تهران) هخامنشی شاهنشاهان هایفرمان ،(تابی) نارمنرَلف  شارپ، -35

 شاهنشاهی(
 راستی(: تهران) اول نوبت ،ساسانیان از پس زرتشتیان تاریخ ،(1360) رشید شهمردان، -36
  اول. نوبت ،ایران در ادبیات تاریخ( 1332) اهلل،ذبیح صفا، -37
بنیاد : تهران) اول نوبت پاینده، ترجمه ،الملوک و الرسل تاریخ ،(1352) جریربنمحمد طبری، -38

 ایران(فرهنگ 
: تهران) دوم نوبت یاسمی، رشید ترجمه به ،ساسانیان زمان در ایران ،(1332) آرتور سن،کریستن -39
 سینا(ابن نشر
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