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  هاي زرتشتي ستوش در متون فارسي ميانه و آيين
 *فرزانه گشتاسب

 چكيده

. به چند معنا در متون فارسي ميانه به كار رفته اسـت » سدوش/ ستوش«واژة آييني 
اني گوناگون اين واژه بررسي شده است، به مراسمِ بازمانده از آيين در اين مقاله مع

  .ستوش اشاره و در پايانِ مقاله اشتقاقي نو براي واژة ستوش پيشنهاد شده است
 .دين شبه، هماگ هاي پس از مرگ، پادافره سه ستوش، سدوش، آيين: ها كليدواژه

  مقدمه
هـاي   انه زرتشـتي، يكـي از كليـدواژه   ، در متون فارسي مي)stōš: پهلوي(» سدوش/ ستوش«

اين واژه را برخي مستشرقان و مترجمانِ متون فارسي ميانه بـه  . هاي درگذشتگان است آيين
و برخي ديگـر بـه   ) 40: 1379؛ تفضلي 139: 1379مكنزي (» چهارمين صبح پس از مرگ«
 Nyberg؛ 112: 1367؛ ميرفخرايي 86: 1385راشدمحصل (» سه شب نخستين پس از مرگ«

مزداپـور  (» مراسم ديني براي نخستين سه روز درگذشت تا بامـداد چهـارم  «يا ) 174 :1974
 sat-ōšتنها اشتقاقي كه براي اين واژه  پيشـنهاد شـده   . اند ترجمه و تفسيركرده) 174: 1369

برخاسـتن،  «بـه معنـي    -satan, sanصـفت مفعـولي از    satاست كـه بخـش اول آن يعنـي    
فرارسـيدن  «هم به معنـي   و روي» مرگ«به معني  ōšن واژة پهلوي و بخش دوم آ» بلندشدن

  )Nyberg 1974: 174. (است» مرگ
در متـون پهلـوي بررسـي    » ستوش«در اين مقاله، نخست سه تعبير ارائه شده براي واژة 

، كه احتماالً بازماندة مراسـم كهـن   »ِ شَبگيره يشت«شود؛ آنگاه ضمن بررسي آيين كنوني  مي
  .شود بارة اشتقاق اين واژه پيشنهادي ارائه ميستوش است، در
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  معنا و مفهوم ستوش در متون فارسي ميانه
بامـداد  «رسد تعبير نخستين و اصلي اين واژه نيز باشد  معناي پركاربرد ستوش كه به نظر مي

همراه ) āmār(» )سنجش(=  آمار«؛ در اين معنا، اغلب با واژة  1است» شب سوم پس از مرگ
شبه دوبار براي روان اتفـاق   پادافره سه. پس از مرگ ارتباط دارد» ادافره سه شبةپ«است و با 

» رستاخيز و تن پسين«و بار دوم در » سه شب نخستين پس از مرگ«بار نخست در : افتد مي
هنگامي كه گناهكاران پس از بازيافتن تن خويش، سه شبانه روز در دوزخ رنـج و پـادافره   

  )12.ي ،106: 1369؛ 80.، ي394: 1378 مزداپور( 2.كنند تحمل مي
  در سه شب نخست پس از مرگ چنين توصيف» شبه پادافره سه«در متون فارسي ميانه، 

  :شده است
گريد  رود و مي هنگامي كه بدكاري بميرد، روانش سه شبانه روز در نزديكي سر آن كافر مي

اي كه در گيتي  و هر گناه و بزه اكنون به كجا روم و اكنون كه را به پناه گيرم؟]: گويد و مي[
  )26: 1379تفضلي . (بيند ه چشم ميكرده است، در آن سه شبانه روز ب

  : شبه در هنگام رستاخيز چنين است توصيف پادافره سه
ودروند را به دوزخ افكنند، و سه روزشبان، با داشتن تن، ] بهشت برند[گرزمان ] به[اشو را 

رامـش  ] در[گرزمان، در سه روز، ] در[اشو با داشتن تن، . ددر دوزخ پادافره كنن] دروند را[
  )404، 394: 1378مزداپور ]. (و به سر برند[بهشتي مانند

يعنـي پـس از   » پادافره سه شبة نخستين«به سنجش روان پس از » آمار ستوش«بنابراين 
؛ راشدمحصـل  52: 1386آموزگـار و تفضـلي   ؛71: 1379تفضـلي  ←( كنـد  مرگ اشاره مي

. آمارگران ستوش، سروش و رشن راست هستند). Jaafari-Dehaghi 1998: 56؛ 86: 1385
)←Jaafari-Dehaghi 1998: 62- 63, 88-89(  

ايـن تعبيـر برداشـتي    . است» سه روز بعد از مرگ«دومين معناي ستوش در متون فارسي ميانه، 
همراه » پادافره«معموالً با واژه اين معنا . ثانويه از معناي اصلي است و بنابراين كمتر به كار رفته است

  :است آمده) 101: 1369مزداپور (ناشايست  شايستاز  16/8مثالً در قطعة  3است؛
آن افـزوده   بـر ( .از وي بازايستد] گناه آن[كرده باشد، پس ) توبه(=گناه رواني را چون پتت 

، پـس در  جبـران نكنـد  ] آن را[، و اگـر  ]است[جبران كند، پس درست ] آن را[اگر  )نشود
  .4]شود[اشو ] و[سدوش او را پادافره كند 

 andar sē šabagجملـة ، شبيه بـه  pad stōš pādifrāh bē kunēnd در اين قطعه، جملة 

pādifrāh kunēnd  )گناهكـار  » شـبة  پـادافره سـه  «است كه در همين متن دربارة ) 96: همان
  5.است ارزان آورده شده مرگ
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هايي اشاره دارد كه در بامداد شب سوم پس از  يايشسومين معناي ستوش به مراسم و ن
 يـا فعـل  ) پرسـتش ( yazišnشود و در اين مفهوم معموالً بـا واژة پهلـوي    مرگ برگزار مي

yaštan  )بـراي  »بامداد سومين شب«طور كه ستوش، يعني  همان. شود همراه مي) پرستيدن ،
رسـد در   ستوش هم به نظر مـي نيز به كار رفته است، آيين » سه شب پس از مرگ«اشاره به 

هـاي سـه روز    بوده و بعدها براي برگزاري آيـين » مراسم بامداد سومين شب«اصل به معني 
هـايي كـه در    آيين. هاي درگذشتگان به كار رفته است اول پس از مرگ يا به طور كلي آيين

  .6نام دارد» دين هماگ«شود  هر يك از سه روز اول برگزار مي
هايي است كه در هريـك از سـه روز اول درگذشـت خوانـده      ايشهمة ني» دين هماگ«
يك يسنا به خشنومن سروش در هاون گاه هر روز، يك درون سـروش در  «شود، يعني  مي

هر گاه، خورشيد نيايش و مهرنيايش با پتت در هرگاه روشن، سروش يشت سرشب با پتت 
گاه، يك ونديداد  ر اُشهيندر گاه ايوسروترم، و ماه نيايش و سروش يشت هادخت با پتت د

دين و سه بار يشـت و   خواندن سه هماگ) 230: 1369مزداپور(7».و گاهي حتي سه ونديداد
هـا بايـد بـراي ايـزد      است و تمامي اين نيـايش  درون در سه روز پس از مرگ سفارش شده

  )Jaafari-Dehaghi 1998: 88 ؛373: 1381؛ 225: 1369مزداپور. (سروش خوانده شود
از  نيرنگسـتان و  روايت پهلوي، ناشايست شايستكه در » يشتن ستوش«ديگر،  از سوي

هـاي متـأخرتر، مثـل     هاي واجب زرتشتي نام برده شده اسـت، در نوشـته   آن به عنوان آيين
و در نماز پتت پشيماني » روان پدران و مادران و ديگر خويشان] يشتن[«با عنوان  صددرنثر

و معــادل تمــامي ) 175- 173: 1369مزداپــور (اســت آمــده » روزة درگشــتگان«بــا عنــوان 
بنابراين شايد . شود هايي است كه پس از مرگ براي شادي روان درگذشتگان انجام مي آيين

ترين صورت مراسم درگذشتگان اصالً سدوش باشد و مراسـم ديگـر، در    كهن«بتوان گفت 
اسـت و، بـه جـاي آن،     هآغاز، بيشتر براي يادكردن روان و نه ياوري براي رستگاري او بـود 

است تا نيايشي براي او انجام  كرده هركس، بنابر وصيت، چيزي را براي روان خود وقف مي
يعنـي  ). همانجـا (» انـد  داشـته  گيرد يا ديگران چنين مراسمي را به ميل خود براي او برپا مي

ه برگزاري آيين ستوش كه شامل خواندن سه يسنا در بامداد سومين شب پس از مـرگ بـود  
ترين شكل مراسم درگذشتگان بوده و بعدها در سه روز پس از درگذشت نيز  است، قديمي

خواندن ونديـداد بـراي سـتوش كـه بعـدها بـه       . خواندند هاي ديگر را مي سه يسنا و نيايش
خواندن سه ونديداد براي ايزد سروش در گاه اُشهين سه روز نخسـت افـزايش پيـدا كـرد،     

هـا و مراسـم سـه روز     با افزوده شـدن نيـايش  ) Boyce 1996: 180( .رسمي جديدتر است
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آوردن مراسم يسنا براي سـروش، در سـه روز    نخست، سفارش شده است كه، اگر به جاي
ناچار يك يشت سروش بايد كردن و درون يشتن و پتت «نخستين پس از مرگ ميسر نشد، 

ب سوم و اگر نشد تا پانزده ها را بعد از مراسم ش بايد برگزار شود و بقية نيايش» و آفرينگان
يعنـي مراسـم   (روز فرصت دارند كه به جاي آورند، و اگر باز هم نشد، در هر مراسم روزه 

 .تواننـد آن را برگـزار كننـد    ، و اگر باز هم انجام آن امكان پذير نشد، در سالگرد مي)هر ماه
)Unvala 1922: V1, 160(  

روان پـدران و  ] يشـتن [«وان كلـي  ، عنـ »ستوش يشـتن «به اين ترتيب، به جاي عبارت 
  .قرار گرفته است» روزة درگشتگان«يا » مادران و ديگر خويشان

رود؛  اكنون، در ايران و هند، واژة ستوش براي هيچ يك از مراسم زرتشتيان به كار نمـي 
كه براي مراسم بعدازظهر سـومين روز درگذشـت بـه     ،»سد«يا » سذ«ممكن است اصطالح 

نزد پارسيان هنـد نيـز،   ). 456: 1384مزداپور(باشد » ستوش«رود، بازماندة واژة آييني  كار مي
يكي از وارثان فرد درگذشته، در بعدازظهر روز سوم و پس از اجراي مراسـم دينـي، انجـام    

ل برگزاري تعـدادي نيـايش بـراي فـرد     پذيرد كه شام را مي sōsh bhavāviاي به نام  وظيفه
 sōshرسد  با توجه به كيفيت اين مراسم، به نظر مي )Modi 1995: 79- 80( .درگذشته است

  .باشد stōšصورت تغييريافتة واژة پهلوي 
» يشـت شـبگيره  «امروزه در ايران در بامداد سومين شب پس از مرگ، مراسمي بـه نـام   

در . است  جانشين مراسم ستوش قديمي شده) 179 :1996(شود كه به نظر بويس  برگزار مي
نيك،  و اشتاد، دومي براي واي  شود كه اولي براي رشن يشت شبگيره چهار درون خوانده مي

نيـايش بـراي   «در مـتن پهلـوي   . اشو و چهارمي براي اردافروهر اسـت  سومي براي سروش
همين شـكل آمـده اسـت،    ها به  ترتيب درون روايات داراب هرمزيارو كتاب » درگذشتگان

  : خواندن سه درون در گاه اُشهين سومين روز سفارش شده است ناشايست شايستولي در 
] بـراي [به، سـديگر   واي] براي[اشتاد، دوديگر ] و[رشن ] براي[يكي : سه درون بايد يشت

  )226: 1369مزداپور( .»بايد نهاد اردافرورد، و جامه را بر درون اردافرورد
، نيـز از سـه درون بـه خشـنومن رشـن و اشـتاد،       4- 1، بنـد 29، فصل ينيداتستان ددر 

، صددرنثر، و در )Jaafari-Dehaghi 1998: 90- 91( رفته استنيك سخن  خداي و واي فره
وه  اشـتاد و يكـي بـه خشـنومن نـاي       يكي به خشنومن رشن«در هشتادوهفتم به سه درون 

  )Dhabhar 1909: 61( .ه استاشاره شد» و يكي به خشنومن اردافروهر) وه واي(=
نظر بويس دربارة تفاوت متون با يكديگر و با رسم كنـوني ايـن اسـت كـه، در ترتيـب      
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آخرين دروني است كه خوانده مي شود، شايد به اين دليل كه » درون اردافروهر«جديد نيز، 
 چون عدد سه در ديـن زرتشـتي  . دم و عزيمت روان به جهان مينو است تر به سپيده نزديك

قابل توجه است و بر » درون سروش«نقش محوري دارد، اضافه شدن يك درون ديگر يعني 
 ←؛ نيـز  Boyce 1996: 180( .كند اهميت و خويشكاري اين ايزد در نجات روان تأكيد مي

  )225: 1369مزداپور 
  
  گيري نتيجه

بامـداد  «عني اول م: در متون فارسي ميانه براي ستوش بايد سه معنا و تعبير را در نظر داشت
سه شب پس از «همراه است؛ دوم  āmārكه اغلب با واژة پهلوي » سومين شب پس از مرگ

مراسم سومين شب پس «شود و سوم  كه در اين معنا معموالً با واژة پادافره همراه مي» مرگ
  . شود همراه مي yaštan يا فعل yazišnكه در اين معنا بيشتر با واژة » از مرگ

 ōšbāmكه در متون پهلوي، با عبارت » بامداد سومين شب پس از مرگ«رسد  به نظر مي

ī sidīgar ياsidīgar ōšbām  šab ī  بنـابراين  . باشـد » سـتوش «بيان شده است، معناي اصلي
» دم سومين سـپيده «يعني  [stykl ’wšb’m] يافتة را بتوان صورت تخفيف [stwš]شايد واژة 

  .در نظر گرفت
ترين آيين براي درگذشـتگان، دو معنـي و دو رمـز     عنوان مهم به اين ترتيب، ستوش، به

اي كه با  و لحظه» دم سپيده«و ديگري » عدد سه«كند، يكي  آوري مي يسني را ياد َ مهم دين مزد
گيرد و، به بـاور زرتشـتيان،    تابش نخستين پرتوهاي نور، سومين روز پس از مرگ پايان مي

  .و به جهان مينو پرواز كندروان درگذشته بايد جهان خاكي را ترك 
  
  نوشت پي

: 1384؛ 226: 1369مزداپـور   ←( sidīgar ōšbām šab īيـا   ōšbām ī sidīgar: در زبان پهلوي .1
  )184: 1382؛ ژينيو 457

ناميـده  » پادافره فرشـگرد «و دومي » پادافره سدوش«، اولي 6و 5، بند 13قطعة  داتستان دينير د .2
همـان اسـت كـه    » پادافره اصلي«رسد  به نظر مي). Jaafari-Dehaghi 1998: 62- 63(است  شده

شـود پـيش    واقع مـي » سه شب نخست پس از مرگ«شود و آنچه در  هنگام رستاخيز برقرار مي
 .اي است از رخداد پاياني نمونه

  )Ibid( .دهد است كه در هنگام تن پسين روي مي» پادافره فرشگرد«در مقابل » پادافره سدوش« .3
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كه مرد گيتي آرا و مينـو بـر هـم زن در    « ): 40: 1379تفضلي (مينوي خرد  10/20قطعة  ←يا  .4
؛ »چنين تباه شـود كـه بـا آتـش رخشـان چـون آب بـر آن رسـد        ) شبه سه(=مجازات سدوش 

  .:Jaafari-Dehaghi 1998 70 ,62←نيز
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