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*یک دیو ناشناخته در ادبیات پهلوي، و هماورد اهورایی آن

*نظري فارسانیمحسن

چکیده
آمده است. ایـن واژه  کتاب هشتم دینکردعنوان نام یک دیو در بندي از بهامالي 

نیز در هنگام بیان یک صحنۀ آخرالزّمانی ذکر شـده اسـت. در   هاي زادسپرمگزیدهدر رسالۀ 
وسـتایی و  هماورد این دیو ناشناخته است. در متون ا» اهلشونگ«هر دو بار کاربرد آن، ایزد 

عنوان هماورد این ایزدبانو یافـت نشـد. از ایـن رو، ایـن احتمـال بـه یقـین        پهلوي دیوي به
تر شد که نام این ایزدبانو به اشتباه در این دو بند ذکـر شـده اسـت. اکنـون بـا یـک       نزدیک

معادلۀ دومجهولی روبرو هستیم؛ نه نام دیو معلـوم اسـت و نـه نـام ایـزد سـتیزگر بـا آن را        
پیکـر سـخن   یم. تنها سرنخ این است که در آن صحنۀ آخرالزّمانی از یک آتش یا آتشدانمی

پیکـر، و آنچـه از او و دشـمنش در آغـاز آفـرینش      به میان آمده است. با تعیین هویت آتش
هـاي مختلـف   صادر شد، مطلب اندکی از ابهام مطلق بیرون آمد. با بررسی چند بند از مـتن 

دیم که نام این دیو صورت منفی نام هماورد اهـورایی آن اسـت.   سرانجام به این نتیجه رسی
اشتباه در قرائت یک واژه، و جایگزینی مترادف آن قرائت به جاي واژة اصلی موجـب ایـن   

ابهام و تناقض شده بود.
دیو، ایزد، خرد، بدعت، اشی، اشه.:هاکلیدواژه

. مقدمه1
کند با دینی که ادبیات اوستایی نمایندة آن اي که ادبیات پهلوي معرّفی میدین مزدیسنی
ها ناشی از عواملی هستند، از جمله هاي ریز و درشتی دارد. این تفاوتاست تفاوت

تغییراتی که در گذر زمان و دگرگونی اوضاع زمانه پدید آمد، درك بعضاً ناقص موبدان از 
ها و تفاسیر گاه شان از زبان اوستایی، و بیان ترجمهطر دانش ناکافیخامتون مقدس به

om.db10@yahoo.comهاي باستانی، دانشگاه تهران،فرهنگ و زبانايدکتر*

26/01/1397:، تاریخ پذیرش06/11/1396:تاریخ دریافت
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نادرست از آن متون، و از دست رفتن بخش بزرگی از متون اوستایی. یکی دیگر از این 
خاطر ابهام خطّ آن است. وقتی این هاي پهلوي بههاي نادرست از برخی واژهعوامل، قرائت

ي باشند، غالباً براي توجیه آن قرائت اشتباه تفاسیري بیان هاي دینی و کلیدها واژهگونه واژه
نشیند، و نیازي به اند. بدتر از این موارد، مواردي است که قرائت اشتباه در متن میکرده

هاي توجیه و تفسیر آن نیست. حال اگر این بدخوانی کاربرد زیادي داشته باشد و در متن
کند. به دیگر اش تردید نمیگیرد و در درستییمختلف تکرار شده باشد، ذهن با آن خو م

اي یا بندي در متنی پیدا شود شود. اگر عبارتی یا جملهمیسخن، ذهن گرفتار مغالطۀ تکرار 
اي بیان شده باشد که نتوان که با آن تکرارها ناهماهنگ باشد، و آن مطلب ناهماهنگ به گونه

توان از این سرنخ براي یافتن گاه میاند، آنهمان قرائت معمول و پذیرفته شده را در آن نش
حقیقت بهره برد.

شده است، نام یک دیو است که تا آنجـا کـه   پرداختهمجهول اصلی که در این مقاله بدان 
هـاي  گزیـده و دیگري در رسالۀ دینکردداند تنها در دو بند، یکی در کتاب هشتم نگارنده می

ایـزد همـاورد ایـن دیـو معرّفـی      » اهلشـونگ «تن ، به کار رفته اسـت. در هـر دو مـ   زادسپرم
است، ولی تردید دربارة درستی کاربرد نام این ایزد در اینجا به اندازة ابهـام نـام دیـوي    شده 

است که دشمن مستقیم او گفته شده است. براي معلوم کردن این دو مجهول، ایـن مسـیر را   
طی کردیم:

. دیو 2
:)Madan, 1911: 873(آمده است دینکردکتاب هشتم8از بخش 3در بند 

ud ān ī Wahman ud Spandarmad ud Srōš ud Ahlišwang was yazadān, +ō1 ān ī
Akōman ud Waran ud Xešm ud was dēwān, ān ī āfrīn [ud] nifrīn hudābagīh ud
dušdābagīh ud hunērangīh ud dušnērangīh ud husaxwanīh ud dušsaxwanīh, čē andar
ham dar.

و تقابل بهمن و سپندارمذ و سروش و اهلشونگ و بسیار ایزدان [دیگر] با اکومن و «
تقابل آفرین و نفرین، و زیرکی و و بسیار دیوان [دیگر]؛ و] ورن و خشم [

سخنی و بدسخنی؛ و هرچه در این باره نیرنگی و بدنیرنگی، و خوبفریبکاري، و خوب
»است.
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انـد،  قـرار گرفتـه  » سـروش «و » بهمـن «در برابـر  » خشـم «و » اکومن«وست با بیان اینکه 
نگ قـرار گرفتـه   ورن در دینکرد ششم در برابـر اَرد یـا اهلشـو   : «)West, 1892: 21(افزاید می

است؛ در اینجا ورن آشکارا در برابـر فرشـتۀ مؤنّـث دیگـر، سـپندارمذ، قـرار گرفتـه اسـت،         
او ایـن واژه را  » اسـت. An-āharاش درحالیکه اهلشونگ یا اشی در تضاد با مفهوم منفی ساده

»انـدر، اینـدرا  «خوانـده و  Anddar. سـنجانا واژه را  )Idem(معنی کـرده اسـت   » ناپرهیزکاري«
.)Sanjana, 1916: 19(معنی کرده است 

ـدغج صورت بار بهیکدیو ایننام هاي زادسپرمگزیدهرسالۀ35فصلاز 40در بند  و خ
:)Anklesaria, 1964: 159-160(آمده است صورت بار دیگر به

pas ān gāh Ātaxš wuzurg az ān asar rōšnīh +frōd āyēd pad hamāg zamīg payrōg be
abganēd, tāk-ēw pad dast dārēd pad homānāgīh ī draxt-ēw kē-š tākān azabar +rēšag ō
frōd, harw ahlaw-ēw rāy tāk-ēw harw druwand-ēw rāy rēšag-ēw, ud Ahlišwang
mādag-čihrag pad sar ī draxt ud خدغج dēw pad bun ī draxt ēstēd, ud Ahlišwang ahlaw-

ēw rāy tāk-ēw ud harw druwand-ēw rāy rēšag-ēw ō dast dahēnd, ēk az did ǰud
be bawēnd druwand az ahlaw.

پایان فرود آید، بر سراسر زمین فروغ افکند؛ گاه آتش بزرگ از آن روشنی بیپس آن«
اش به پایین است؛ هایش باال [و] ریشهکه شاخهدرختیانندي اي به دست دارد، به همشاخه

اي؛ و اهلشونگ به چهرة اي، براي هر دروندي ریشهبراي (= به تعداد) هر پرهیزکاري شاخه
به بن درخت ایستد؛ و اهلشونگ [هر] پرهیزکاري را خدغجمادي بر سر درخت، و دیو 

ت دهد؛ از یکدیگر جدا شوند دروند از اي به دسهر دروندي را ریشه، و ايشاخه
»پرهیزکار.

» خشم«، و منظور از آن را دیو خواندهāhrدکتر راشد محصل هر دو بار واژه را 
امالي بهژینیو و تفضّلی با توجه).260- 259و 105: 1385است (راشد محصل، دانسته 

اند، ولی آن را خواندهAn-ahrل ، واژه را با قید احتمادینکرداخیر در این بند از کتاب هشتم 
Gignoux(اند معنی نکرده and Tafazzoli, 1993: که. دمناش احتمال داده است )179 ,136-137

معنی کرده است، و مهرداد بهار » دیو خار«خوانده، و xārباشد، موله واژه را » ایندرا«این دیو 
ahrاند که اگر احتمال دادهتفضّلیژینیو و .)Ibid: 179(استدانستهرا محتمل»دیو آل«

کند، و از داللت می» ناباروري، غیرحاصلخیزي«باشد، نام این دیو بر ašiصورتی دیگر از 
.)Idem(رساند را می» حاصلیخشکی، بی«این رو مفهوم 
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آمده اسـت. در  هاي زادسپرمگزیدهدر رسالۀ تنهااین صحنۀ عجیب و جالب آخرالزّمانی 
: 1380دهی به مردمان بر عهدة سوشیانس نهاده شـده اسـت (بهـار،    کار پاداشبندهشرسالۀ 

»پس، سوشیانس از فرمان دادار کنش همۀ مردم را بسزا مزد و پاداش دهد.): «147
شده در روشنی، که از روشـنی بیکـران آفریـده    اخگر آتش پاك«یادآور » آتش بزرگ«آن 

واسطۀ او انجـام شـده اسـت    ۀ آفریدگان بهاست، که آفرینش همروایت پهلويدر » بودشده 
ــی،  ــش    306- 304و 128: 1390(میرفخرای ــه پرس ــخ ب ــوچهر در پاس ــه من ــان ک 63)؛ هم

پشـت):  177تـا:  ، بی35آن را چنین وصف کرده است (دستنویس ك دادستان دینیگرسالۀ
اش را آفرید که نام او نام هرمزد، و روشـنایی 1پیکرخداي از روشنایی ازلی، آتشهرمزد همه«

. او 3چـون زمـین (؟)  2اشاش چون انغر روشن بود، افزاینـدگی روشنایی آتش، و نسوزندگی
هـزار  شود. [انسان] سـه انسان را آفرید، [که] وجود مادي خوانده میپیکرآتش(= هرمزد) در 

پارسـایی اندیشـید کـه برتـرین     سال گرچه حرکت نکرد و نخورد و نخفت و نگفت، اما بـه 
دربـارة  بندهشو مؤلّف 4؛...»است و ستایش دین راست پاك، [و] کام (= دلخواه) آفریدگار. 

هرمزد از خودي (= ذات) خویش روشـنی مـادي، [و از   : «)Pakzad, 2005: 19(آن گفته است 
و گـرد و  پیکـر روشـن سـپید    واسـطۀ آتـش  روشنی مادي] تن آفریدگان خویش را آفرید به

پیکر) مینویی را [صادر کرد] که پتیارة انـدر هـر دو آفـرینش را از آن    آشکار؛ و از آن (= آتش
».، هست [کسی که گفت] زمان ــ ببرَد5فضا+هست [کسی که گفت] ــ

خویش یکی آتش روشن و سپید و گرد و آشکار، خوديکه هرمزد از دریافتیمتا اینجا 
پیکر، آفرید، یا بهتر بگوییم از خود جدا ساخت؛ آتشی که یک مینو از آن صادر شد. آتش

کند: پتیارة هر دو آفرینش گوید که نام آن مینو چیست، اما کار آن را بیان میگرچه متن نمی
ــ که در بندهشاول رسالۀ فصل 49و 48بندهاي را از مکان/ زمان بیرون بردن. 

هر دو آفرینش را از مکان/ زمان پتیارة«است آن که » دین«دهند که نشان میآید ــمیادامه
7اند.یکی» اهونور«و » دین«6،دینکردبر پایۀ این دو بند، و بندهاي متعدد از ». بردبیرون می

:Ibid(کند از سوي دیگر، اهریمن نیز همین روند را طی می 20(:
“Gan(n)āg-mēnōg az stī ī tārīgīh ān ī xwēštan dām frāz kirrēnīd pad ān kirb ī syā ī

نقآ÷غضت÷خت tom-arzānīg ī druwand čiyōn bazag-ēwēntar xrafstar. u-š az stī ī
xwad-dōšagīh Waran ī wad ī nēst-kirb frāz kirrēnīd čiyōn Waran abāyist.”
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گنامینو [از خودي خویش،] از وجود تاریکی، مخلوق خویشتن را آفرید به آن قالب «
 الیق تاریکیِ دروند، همچون [پوست] پلیدترین نوع خرفستر؛ از وجود ÷÷ختسیاه

»تن (= بدون تن) را بدآفرید، چون ورن الزم بود.، ورنِ بد نیست8خودپرستی
نیز تکرار شده اسـت، بسـیار شـبیه بـه     بندهشرسالۀ 34از فصل35بند اخیر که در بند 

اسـت. در آن بنـد آمـده اسـت     زادسـپرم هايگزیدهاز فصل نخست رسالۀ 30و 29بندهاي 
)Anklesaria, 1964: 8(:

u-š frazām-nigerīhā abzār-ēw az xwad gōhr tārīkīh kē-š nērōg ī zurwānīg padiš
paywastag pōst-ēwēnag +bazagīg +syā ud ÷÷خت frāz ō Ahreman burd, u-š pad
frāz-barišnīh pad awēšān9 guft kū zay +abāg ī Āz ēd ī tō be ǰōyēd xwad pad suy frōd
mīrēd ag pad sar ī 9000 sāl čiyōn-it +padistād pašt abar kard zamān [ī] abar kard nē
frazāmēnēd

اش نه ابزاري از گوهر خودش، تاریکی، را که نیروي زروانینگرااو (= زروان) فرجام«
، به اهریمن فراز برد ÷÷ختمانند، کثیف، سیاه و بدان پیوسته [بود]، [یعنی] پوست

اسلحۀ همراه، که [همان] آز است، تو را ”(= ارائه داد)؛ در هنگام فرازدهی به ایشان گفت: 
چنان که تعهد کردي، سالهزار یرد اگر در پایان نهببلعد [و] خود بر اثر گرسنگی فروم

»کرده را پایان ندهید.[یعنی] قول دادي، زمان تعیین کردي، زمانِ تعیین
چنین داریم:بندهشاکنون قضیه تا حدي روشن شده است. بر اساس متن رسالۀ 

؟←مینو (= دین) ←پیکر آتش←هرمزد 
ورن←خودپرستی ←آز ←اهریمن 

را که » آتش«زینر این چند بند را بررسی کرده، و به این نتیجه رسیده است که آن 
. این نظر )Zaehner, 1955: 136(است » سپهر«هرمزد از خودي خود ساخت، 

صدور بالفصل و همگوهر و همنام با » پیکرآتش«یا » آتش«، چون این نمایدنمیپذیرفتنی
، این دینکرددانست؟ در آغاز کتاب هفتم » سپهر«توان آن رااهورامزداست، پس چگونه می

10دانسته شده است» وهومنه«نخستین آفریده 
)Madan, 1911: 591(:

÷نت÷÷خـل÷÷÷& ÷÷فدغفل«... 
÷÷÷«. ...

11÷خـل÷غهبه چهر (= طبیعت، سرشت) دین بِه خیم هرمزد است، و خلق آن «

»امشاسپند.بهمننخستین آفریده، 
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در چند بند گاهانی هم آمده است که وهومنه نخستین بوده است، ولی مسئله ایـن اسـت   
هاي پهلوي که هر امشاسپند و ایـزد بـه مصـاف دشـمن     شده در متنکه در آخرالزمان تعریف

اسـت، و ایـن   » اکـومن «آز را بزند، ولـی دشـمن بهمـن    » آتش(پیکر)«رود، باید این میخود 
-Jamasp() 97: 1385؛ راشـد محصـل،   148: 1380جنگد (بهـار،  است که با آز می» سروش«

Asana, 1913: 106(دانست، چـون دشـمن اصـلی    » آتش(پیکر)«توان . ایزد سروش را نیز نمی
توان پذیرفت که یـک ایـزد/   میسخت)، و 148: 1380ر، است (بها» درفشخشم خونین«او 

هفـتم گفتـه آمـد،    دینکـرد امشاسپند هماورد دو دیو بـزرگ باشـد. در دنبالـۀ مطلبـی کـه از      
:)Madan, 1911: 591-592(خوانیم می

... ud niyābag wizārdārīh ī andar xwēš zamānag pad menīdārīh ud padiš wānīdārīh
ī druz ī ān zamānag ud petyārag, u-š az dādār hammōg menišn hamāg ān ī
Ohrmazd dēn gōwišn fradom, az weh dēn paydāgīh. abar bawišn-dahišnīh ī spās ī
ōy ī bawēnīdār ud dādār Spenāg-mēnōg

دهـی دروج و  و تفسیر درخور [دین] در زمانۀ خود با اندیشـوري، و بـا آن شکسـت   «... 
پتیاره آن زمانه؛ از [کتاب] دین بِه پیداست که آن (= دین) آموزه [و] اندیشۀ آفریدگار اسـت؛  

دین هرمزد، [آن] نخستین سخن (= اهونور) است. درباره خلقت هستی [و] سـپاس آن  همۀ
»ار: سپندمینو.کننده و آفریدگهست

همان » پیکرآتش«و 12آید که دین اندیشه و خرد هرمزد است،از این بند برمی
او که صدور اصلی و بالفصل و همگوهر و همنام هرمزد است، در اینجا ». سپندمینو«
نیز دینکردکتاب پنجم 19از فصل 2خوانده شده است. در بند » کننده و آفریدگارهست«

عنوان باید ... سپندمینوي نیکوکار را به): «64: 1388و تفضّلی، آمده است (آموزگار
، هرمزدپس آز دشمن سپندمینوست. اهریمن در برابر 13»آفریدگار آفرینش (پرستش کرد).

,Madan(دینکردمطلبی از ». ؟«پیکر، خودپرستی در برابر دین، ورن در برابر آز در برابر آتش

آراء دین مطلب در متن کوتاه اینخاطر ضبط بهتر بهاست؛در این باره روشنگر)473 :1911
شود:)، از آنجا نقل قول می427: 1358، 2(دستنویس ت. د. به مزدیسنان

andar axw [wārom-ēw ast yazad ī gāh dārēd ast druz ī rāh dārēd, andar wārom kāmag-

ēw ast yazad ī gāh dārēd ast druz ī rāh dārēd, andar kāmag] menišn-ēw ast yazad-ēw ī

gāh dārēd ast druz-+ēw ī rāh dārēd, ud andar menišn gōwišn-ēw ast yazad [ī] gāh dārēd

ast druz [ī] rāh dārēd, andar +gōwišn +kunišn-ēw ast yazad [ī] gāh dārēd ast druz [ī] rāh

dārēd. andar axw wārom [ī] Wahman gāh dārēd Akōman rāh dārēd, ud andar wārom
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kāmag [ī] Srōš gāh dārēd Xešm rāh dārēd, ud andar kāmag +menišn [ī] Spandarmad

gāh dārēd druz ī Tarōmad rāh dārēd, andar menišn +gōwišn [ī] ÷غنت gāh dārēd Waran

rāh dārēd, andar gōwišn +kunišn [ī] Dēn ī weh gāh dārēd ud Xwad-dōšagīh rāh dārēd.

در اخو یادي است، باشد که ایزدي گاه دارد (= مقیم است)، باشد که دیوي راه دارد (= «
، باشد که ایزدي گاه دارد، باشد که دیوي راه دارد؛ استاي تواند نفوذ کند)؛ در یاد ارادهمی

ه دارد؛ در اندیشه اي است، باشد که ایزدي گاه دارد، باشد که دیوي رااندیشهدر اراده 
است، کرداريگفتاري است، باشد که ایزدي گاه دارد، باشد که دیوي راه دارد؛ در گفتار 

دارد،گاهبهمنباشد که ایزدي گاه دارد، باشد که دیوي راه دارد. در اخو یاد[یاد]اکومن
سپندارمذده اندیشۀ راه دارد؛ و در اراخشمدارد، [ارادة] گاهسروشیاد ارادة در ودارد؛راه

گاه دارد، [گفتار] ÷غنتگفتار (= ترمنشی) راه دارد؛ در اندیشه ترومدگاه دارد، [اندیشۀ] 
»راه دارد.خودپرستی] کردارگاه دارد، [دین بِهراه دارد؛ در گفتار کردار ورن

: 1393و میرفخرایی (میرفخرایی، )Cantera, 2003: 21(و کانترا )Shaked, 1979: 2(شاکد
همardرا ÷غنتاست که اند. شاکد به ذکر این نکته بسنده کرده خواندهxradرا واژه) 33
در اینجا را به آینده موکول کرده است xradتوان خواند، و ذکر دالیل براي ترجیح قرائت می

)Shaked, 1979: 229(صورت ه. آلبرتو کانترا دیو هماورد سروش را بxwēš ،ضبط کرده است
که باید آن را اشتباه چاپی قلمداد کرد. او بر آن است که اگر در این بند روند ذکر 

xwaddōšagرا در برابر dastwardārīhیافت، هماوردهاي خوبی و بدي ادامه میجفت

14دیدیممی
)Cantera, 2003: 21(آوریم.. براي روشن شدن مطلب، شواهد دیگري می

:)Shaked, 1979: 4(این واژه آمده است نیزششم دینکرد5در اندرز شماره 
u-šān ēn-iz ōwōn dāšt kū kē ān čē dānēd kū kirbag ud nē kunēd ān tarmenišnīh,
tarmenišnīh xēm petyārag, ud kē ān čē dānēd kū wināh ud kunēd ān waranīgīh,

waranīgīh ÷غنت petyārag, ud kē ān čē nē dānēd kū kirbag ayāb wināh ud pēš ī ō
dānišn rasēd kunēd ān xwad-dōšagīh, xwad-dōšagīh dēn petyārag.

کسی که آنچه را که داند کرفه است و انجام ندهد، ”آنان به این نیز چنین قائل بودند: «
ست و انجام دهد، گناه اداندآن تکبر است و تکبر ضد خیم است؛ و کسی که آنچه را که 

است؛ و کسی که آنچه را که نداند کرفه ÷غنتپرستی ضد پرستی است و هوياین هوي
است یا گناه و پیش از اینکه به دانش رسد [آن کار را] انجام دهد، آن خودپرستی است و 

“.»خودپرستی ضد دین است
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یرفخرایی (میرفخرایی، و م)Cantera, 2003: 19(و کانترا )Idem(در این مورد نیز شاکد 
در÷غنتچرا واژة شویم که اند. فعالً وارد این بحث نمیخواندهxrad) واژه را 34: 1393

Ahlišwangهشتم دینکردآمده است، ولی در این بند از دینکرداین دو اندرز از کتاب ششم 

چنین آمده . در آنجا دینکرداز کتاب هشتمذکر شده است. بازگردیم به بند مورد بحث 
است:

Spandārmad ≠ Waran
Ahlišwang ≠ xwad-dōšagīh

اي داریم:از سوي دیگر، بر اساس آنچه تاکنون گفته شد، چنین رابطه
Dēn ≠ xwad-dōšagīh

÷غنت ≠ Waran

نشسته است. » دین«جاي به» سپندارمذ«عوض شده، و xwad-dōšagīhو waranجاي
و این دو در دامنۀ 15اند،در اصل یکیxwad-dōšagīhو waranچرا؟ پاسخ این است که 

را خواهر هم، و » اهلشونگ«و » دین«قرار دارند. در سوي دیگر نیز tarmenišnīhمعنایی 
و 17: 1384اند. این دو یاران سپندارمذ نیز هستند (آموزگار، دانسته» سپندارمذ«دختران 

,tarmenišnīh, waranاز سه دیو دینکردکتاب ششم 5). اینکه در اندرز شمارة 31- 30

xwad-dōšagīh سبب است که این سه در اصل و با هم و در یک مقوله سخن رفته، به این
توان آنها را مفهوم یکی هستند. در آن بند براي هر یک تعریفی ارائه شده است که می

,spandārmadکار برد. این موضوع براي جاي هم بهبه dēn بار 16کند.یز صدق مین÷غنتو
کنیم:دیگر معادله را مرور می

÷غنت←دین ←سپندمینو ←هرمزد 
ورن←خودپرستی ←آز ←اهریمن 

یا چیز دیگر؟ گفتیم » ارد/ اهلشونگ«است یا » خرد«در اینجا ÷غنتپرسش اینجاست که 
جاي توان بهمزداست، پس صادرشده از وهومنه است. از این جهت، میخرد اهوره» دین«که 

خواند، ولی بهتر » خرد«را ÷غنتو 17پیکر دانست،را هم برابر با آتشوهومنهسپندمینو، 
ششم را بخوانیم دینکرد246اندرز شمارة ، است براي رسیدن به پاسخ دقیق این پرسش

)Madan, 1911: 527(:
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… dēn petyārag ag-dēnīh ud an-ērīh u-š brādarōd ahlamōγīh, ÷غنت petyārag drōzanīh

u-š brādarōd waranīgīh, xēm petyārag tar-menišnīh u-š brādarōd xwad-dōšagīh.

(= اهلموغی) است و برادر دروغین آن بدعت؛ ضد 18اَنیريضد دین بددینی و «... 
پرستی؛ ضد خیم تکبر است و برادر دروغین است و برادر دروغین آن هويدروغزنی÷غنت

»آن خودپرستی است.
او «مقایسه کنیم: )Pakzad, 2005: 20-21(بندهشفصل اول 49و 48و آن را با بندهاي 

، آن مینویی که زداري آفریدگان بدروي[یعنی] د، (= اهریمن) نخست ذات دیوان را آفری
برآمد، از پلیدي آن دروغگویی، تاریکی بیکران، چون از وجود تاریکیِ او، هرمزد از آن بود

اي را آفرید که خویشتن را با [فروکاست] گنامینو عیان شد، چون او (= اهریمن) آن آفریده
بیکران آن قالب را آفرید، و مخلوقات تاریکی، چون از افتدیعنی از کار میآن بدتر کرد، 

خویشتن را از آن قالب بدآفرید، از آن خلقت خویش ناکار شود. هرمزد ... از هستی 
[یعنی] آفرینش [برآمد]، و از راستگویی افزونی آفریدگار عیان شد، راستگوییروشنی[اش] 

مخلوقات را نیز در، و همۀپیکر را از روشنی بیکران فراز آفریدمخلوقات، چون آتش
پیکر اهونور فراز شد؛ مینوي یثا پیکر از گذر زمان جدا بود؛ از آتشپیکر بیافرید؛ آتشآتش

شود [همان] دین است، چون و فرجام خلق از آن آشکار میآفرینشاهو ویریو که آغاز 
»دین همراه با آفرینش آفریده شد.

نه شاهدي در ادبیات » اشی«یا » دخر«عنوان ضد و دشمن به» دروغزنی/ دروغگویی«
پهلوي و اوستایی دارد، نه منطقاً پذیرفتنی است. همانگونه که گفته آمد، خودپرستی و ورن 

نیز باید چنین ÷غنتو اند؛ منطقاً دین و بعدها تشخّص جداگانه یافتهاند،یکیدر اصل 
-OP. arta)باید را ÷غنتاي داشته باشند. تردیدي نیست که در این موارد، رابطه >) ard

-artaتضاد 19خواند. (= aṣ̌a-) باdraoga-به توضیح و شاهد تر از آن است که نیازشدهشناخته
راه «، که همان دین است، در تضاد با دروغ با مفهوم »راه راست«با مفهوم ÷غنتداشته باشد. 

ژة اخیر صورتی دیگر در واخدغجگیرد. بخش است، قرار می20، که همان »نادرست
در ahlamōγبینیم. هم می÷خدغجهرا در واژة خدغج، بخش ÷است. جز واژة ÷غنتاز 

بوده است -ṛtamauga*آمده است؛ در ایرانی باستان -aṣ̌amaoγaاوستا به صورت 
)Malandra and Ichaporia, 2010: 102-103( صورت فارسی باستان آن .*artamauga- و ،

ahlamōγشدة صورت قلب*arhamōγ ا است که از این واژه ساختهدر خدغجشده است. ام
، در frauuaši-(Bartholomae, 1904: 992)کند. این واژه در اوستا فرق میجاخدغج÷واژة 
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frawahrهاي صورت، و در زبان پهلوي به )fravarti-)Kent, 1953: 198فارسی باستان 

,fraward(MacKenzieو 1971: بندهایی که در این مبحث ذکر شد، 21به کار رفته است.(33
را ÷غنتدهند که دینمردان و مفسران متأخر زردشتی واژة و بندهاي پرشمار مشابه، نشان می

جاي اند بهخواندهard (= aši)در این بندها و بندهایی که مضمون مشابه دارند گاه اشتباهاً 
ard (< arta-) ًو بعضا ،ahlišwangاند، و گاه آن را را جایگزین آن کردهxradاند. این خوانده

قرائت اخیر موجه است، چون اشه برآمده از خرد هرمزد است.
دینکـرد کتـاب هشـتم   43از بخش 23است، بند مربوطبحثمطلب دیگري که به این 

نوشته شده است. ایـن  وندیداد5فرگرد 38و 37، 36، 35عنوان خالصۀ بندهاي است که به
بند چنین است:

abar mar ī druwand ahlomōγ ī anahlaw zyandag ud az abāgīh pahrēxtan.

»اهلموغ نااهلَو زنده، و از همراهی [با او] پرهیز کردن.دروندتبهکاردربارة«
:)Jamasp, 1907: 177-179(وندیداد5زند فرگرد 38-35بندهاي

35. ... agar ast mar ī druwand ī dō-zang (anēr) ēdōn ahlomōγ ī anahlaw čand
Spenāg Mēnōg dāmān ō ham gumēxtēd (pad hamrēt) az-išān čand abar gumēxtēd
(pad patrēt).

36. u-š guft Ohrmazd [kū] ... zyandag Spītāmān Zarduxšt mar ī druwand ī dō-

zang (anēr) ēdōn ašmōγ ī anahlaw Spenāg Mēnōg dāmān ō ham gumēxtēd (pad
hamrēt ...) abar gumēxtēd (pad patrēt ...).

37. zyandag āb zanēd zyandag ātaxš frōyēd zyandag gōspand pad wardagīh be
rawēnēd zyandag mard ī ahlaw pad ān ī frāz-az-bōy snēh ǰud-kirrēnīd-ǰān zanēd nē
ēdōn ka mīrēd (nē rēman).

38. čē zyandag Spītāmān Zarduxšt mar ī druwand ī dō-zang (anēr) ēdōn
ahlomōγ ī anahlaw az mard ahlaw sagrīh ī xwarišn ud wastarag ud namad ud āhen-

iz be barēd nē ēdōn ka mīrēd (nē rēman).

، کـه هـر چهـار بـا هـم      anērو ahlomōγو druwandهـاي همراه بـا واژه anahlawآمدن 
هـاي  اسـت. واژه anahlشخصی است کـه بازیچـۀ دیـو    anahlawدهد که مترادفند، نشان می

tarmenišnīh, waran, xwad-dōšagīh.ابتالئات آن شخص است
پرسید ): «31: 1385آمده است (تفضلی، مینوي خرددر بخش هفتم رسالۀ موسوم به 

اورمزد این آفریدگان را چگونه و به چه آیین آفرید؟ و امشاسپندان و دانا از مینوي خرد که 
مینوي خرد را چگونه و به چه آیین ساخت و آفرید؟ ... مینوي خرد پاسخ داد که آفریدگار 
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و به آفرین 22اورمزد این آفریدگان و امشاسپندان و مینوي خرد را از روشنی خویش
دادستانو روایت پهلويجه به آنچه در آغاز بحث از با تو» دعاي) زروان بیکران آفرید.(=

است. گفتیم که از » آتش (پیکر)«در اینجا همان » روشنی خویش«نقل شد، منظور از دینیگ
ارد «است صادر شد، و از مینو هم » دین«که همان » مینو«پیکر، که همان سپندمینوست، آتش

پرسیده )mēnōg ī ard(» مینوي ارد«دانا از رسد که اکنون بر این اساس، به نظر می». (= اشه)
را ÷غنتگرچه در عنوان این رساله ». مینو (= دین) که [همان] راستی [است]«است، یعنی از 

xrad56)، و این معنی در بسیاري از مواردي که در بخش 64: 1385اند (تفضلی، خوانده
دهد که واژه موارد هم نشان میاین رساله براي این مینو ذکر شده مناسب است، ولی برخی 

بوده است. براي نمونه، نگاه داشتن و نشاندن تخم مردمان و 23»ارد (= اشه)«در اصل 
ها، استقرار زمین و آمیزش آب در زمین و رویش چارپایان در شکم، و تغذیه و رشد اندام

د و ماه، و گیاهان و بوي و مزه و خوشی، و استقرار البرز پیرامون جهان، و حرکت خورشی
: 1385بیزد (تفضلی، گیرد و به پیمانه به زمین میپل چینور، و اینکه ابر از دریا آب را می

.Skt(» رته«خاطر ) به66- 65 ṛta-(شود که اشه نظمی است یا نظم است. باز هم تأکید می
م و اشه اندیشه و خرد هرمزد، و دین یا اهونور کالم اوست، و کال24برآمده از خرد هرمزد.
اندیشۀ او یکی است.

تر این واژه است، در مقدمۀ همین قرائت دقیقardدهد ردپاي دیگري که نشان می
به جاهاي مختلف رفته، و بسیاري از ÷غنتگوید براي یافتن است که مؤلف میرساله
توانند از ها و مذاهب را بررسی کرده، و به این نتیجه رسیده است که آن مذاهب نمیکیش

(تفضلی، » زیرا که دین ایزدان راستی، و قانونشان درستی است«آفرینش ایزدان باشند، 
داللت دارد، نه بر خرد.» اشه«)، و این جمله پایانی بر 66- 65: 1385

گیري. نتیجه3
هاي پهلوي ذکـر  طور پراکنده در برخی رسالهروایتی کمتر آشنا از آغاز آفرینش و رستاخیز به

نقـش اصـلی را دارد. او تجلـی بالفصـل و همنـام هرمـزد       » پیکرآتش«شده است، که در آن 
آن هـایی از مانند، و با دادن شاخهاي درختاست، و در پایان جهان با در دست داشتن شاخه

پیکـر  کند. نشان دادیم که ایـن آتـش  به پرهیزکاران، رهروان راه راستی را از گمراهان جدا می
همان سپندمینوست. از سپندمینو مینوي دین، یعنی اهونور، صادر شد. دین همان اشـه اسـت   
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که تجسم نظم و راه راستی است، و کـامالً هماهنـگ بـا خـرد هرمـزد، و بلکـه خـود خـرد         
است.هرمزد

35فصلاز 40و در بنددینکردهشتم در بند مورد بحث از کتابشد،آنچه گفتهپایۀبر
با است، و ard (< arta-)متأخر جایگزینahlišwang، هاي زادسپرمگزیدهرسالۀ

ــ دیو هماورد آن است.anardــ که صورت دیگري است از anahlقرائت 

هانوشتپی
برگرفته از رسالۀ دکتري نگارنده است، بـه راهنمـایی اسـتاد ارجمنـدم دکتـر سـید       اصل این مقاله .*

شـود. بـدیهی اسـت کـه     هاي نسبتاً زیاد ارائه مـی مقامی، که اکنون با جرح و تعدیلاحمدرضا قائم
مسئولیت همۀ اشکاالت احتمالی این نوشته بر عهدة نگارنده است.

(āsrō kirb)کافی نشان داده است، گیمن با ارائۀ شواهد. همانگونه که دوشن1

» پیکر، به شکل آتشآتش«اوستایی است به معنی -āϑrō.kəhrpaپهلوي برابر با 
)Duchesne-Guillemin, 1964: 16-17( و نباید با ،āsrōg/nآسرون، دینمرد«معنی به «

شود.اشتباه
.)Dhabhar, 1949: 13(آمده است abzōnīg(īh)اوستایی، در زند -spǝnta. براي مشتقات 2
. قرائت بر نگارنده معلوم نیست.÷÷ثشظ. در متن: 3
.34: 1383سن، کریستنMolé, 1963: 408-409;←هاي دیگر از این عبارت . براي ترجمه4
اوسـتایی  -θwāšaعنـوان معـادل   ) اشـتباهاً بـه  ÷÷(شاید در اصل: ÷÷. ظاهراً واژة 5

آمده است.» فضا، مکان«معنی به
.)Madan, 1911: 873(دینکردنسک از کتاب نهم ، آغاز بغنمونهبراي . 6
آیـد کـه منظـور از دیـن،     ) نیـز برمـی  72-70: 1393(هینتسه، 19یسن8و 4-1از بندهاي . 7

تـو کـه مزدا،اهورهايکالم،آنبودچه: ... رامزدااهورهزردشتپرسید. 1««است: » اهونور«
ازپـیش گـاو، ازپـیش زمین،ازپیشآب،ازپیشآسمان،) خلقت(ازپیش. 2گفتیمنبه

مـزدا اهـوره پـس . 3؟... ،)اشـون (درستکارمردازپیشمزدا،اهورهپسرآتش،ازپیشگیاه،
) خلقـت (ازپـیش . 4گفـتم، تـو بـه مـن کـه سپیتمان،زردشتايبود،اهونورقطعۀ: گفت

ازپیشها،آسمانخلقتازپیششدگفته... کالماین. 8... . آب،) خلقت(ازپیشآسمان،
ا شــود؛آفریــدهآشـکارش هیئــتبــهخورشـید کــهآنازپـیش ... آب، خلقــتازپــسامـ

.»امشاسپندان
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است، و در زمینۀ دین » خودسري«xwad-dōšagīh. همانگونه که کانترا نیز اشاره کرده، معنی 8
کنـد. همچنـین فـرد    صالح نیست داللت مینظر ذيبر پیروي خودسرانه از کسی که صاحب

,Cantera(کند نظر نیست، ولی به رأي خود عمل میخودرأیی را گویند که در دین صاحب

از ایـن  »خودپرسـتی «رسید. معـادل  ahlomōγīhتوان به مفهوم . از این مفهوم می)18 :2003
و waranاسـالمی ایـن واژه بـر    ـبرگزیده شد کـه در عرفـان ایرانـی   xwaddōšagīhرو براي 

tarminišnīh.و خودسري و خودرأیی داللت دارد
اند.کتابت شدهguft kūها پس از . این دو در نسخه9

یست، و شده، مطلب متأخري ننخستین آفریده دانسته» بهمن«. اینکه در برخی متون پهلوي 10
Humbach(آمده است 31یسنگردد. براي نمونه در بند هفتم قدمت آن به گاهان بازمی

and Ichaporia, 1994: 34-35(» : ها پر فضاي باز با روشنایی”نخستین کسی که اندیشید
:Ibid(خوانیم مییسن؛ و در بند یازدهم همین »با خردش راستی (= اشه) را آفرید“ شود،

ها ات آنچه را که نخستین است براي ما آفریدي، داراییاه که اي مزدا، با اندیشهآنگ: «)36-37
خردآسنیبهنید«ازواز این دو بند گاهانی، ...». هاي دینی را و خردها را، را و بینش

بِه،نید)bun-tōhmag(منشأ. ... نوستیسپندمبهمنِفرزند... خردآسنو... است،
.بردیپنویسپندموبهمنتنگاتنگرابطۀبهتوانیم،نکردید117صفحۀدر»نوستیسپندم

مزدا با خردش آن را برقرار ساخت.اشه همان نظمی است که اهورهپس 
,Molé(معنی کرده است » همکاري«خوانده، و ham-niyāftīhرا ÷خـل÷غه. موله واژة 11

(راشد محصل، » به هم رسیدن«خوانده با معنی ham wiyāftīh؛ راشد محصل )1-2 :1967
).197و 10: 1389

.94-88: 1393زنر، ←. این مطلب شواهد زیادي در ادبیات پهلوي دارد. براي نمونه 12
.110: 1383نیبرگ، ←. نیز 13
به هم مربـوط اسـت، ولـی    » نداشتن دستور (= مرجع دینی)«و » خودسري«. گرچه موضوع 14

اي گرفت. آنچه را که کانترا در برابر هم قرار داده است، ناشـی از  آن چنین نتیجهتوان از نمی
خلط دو مقولۀ مرتبط ولی مستقل است.

جاي هم؛ مثالً در اند، و هم بهکار رفته. این دو مترادفند و در موارد پرشمار هم با هم به15
مطلبی را از کتاب سوم . کانترا )Zaehner, 1937: 307-308(دینکردکتاب سوم 22صفحۀ 
اند. مد نظر قرار داده، که در آن برخی صفات مثبت و برابر منفی آنها فهرست شدهدینکرد

. دمناش )Madan, 1911: 22(آمده است ÷ئفـت÷غنتواژه xwad-dōšagīhدر برابر 
و خوانده ardēstārīh، کانترا )de Menasce, 1973: 44(معنی کرده » ارتشتاري«آن را 

است با ard-yaštārīh. قرائت واژه )Cantera, 2003: 22, 24(معنی کرده است » جنگندگی«
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آمده است، نه xwad-dōšagīhنکته مهم این است که این واژه در برابر ». اَردپرستی«معناي 
waran.

در خور بندهش، این مطلب از رسالۀ »سپندارمذ«و » دین«. براي نشان دادن ارتباط نزدیک 16
دین دانش هرمزد و پناه سپندارمذ است، که همۀ هستان، ): «115: 1380کر است (بهار، ذ

بودان و بوندگان از آن پیدا شوند. نخست بر بهمن آشکار شد. ... او را گزارش این است که 
نیز ÷غنتدربارة ارتباط سپندارمذ و واژة » دیوي را از ایزدي جدا و آشکار کرده است.

.116: 1383نیبرگ، ←کنیم. نیز مطالبی ذکر می
) قرابت وهومنه با سپندمینو را تذکر داده است.134و 128-127. نیبرگ (همان: 17
mar ī druwand ī dō-zangعنـوان متـرادف   بهanēr، وندیداد5فرگرد 38-35. در بندهاي 18

ašmōγو مترادف  ī anahlaw آمده است)Jamasp, 1907: 177-179(.
شـود. در عبـارتی کـه در آغـاز     بیان مـی ahlāyīhدر ادبیات پهلوي غالباً با واژة » ارد/ اشه. «19

بـه  «... ذکر شد، رابطۀ این واژه با دین چنین بیان شده است:  دادستان دینیکبحث از رسالۀ 
ام (= اندیشید که برترین است، و ستایش دین راست پاك [است]، [و] کـ )ahlāyīh(پارسایی 

آمـده اسـت   -aṣ̌aعنـوان معـادل واژة اوسـتایی    ایـن واژه بـه  » دلخواه؛ اراده) آفریدگار است.
)Bartholomae, 1904: 237( نیـز بـراي   51یسن13. در زند بندašahyā ... paϑō  اوسـتایی

.)rāh ī frārōn)Ibid: 231, 238آمده است با توضیح ahlāyīh rāhمعادل 
آمده، این جمله ذکر » دین«درست در پایان مطالبی که دربارة بندهشجالب است که در رسالۀ 

ایـن جملـه   » ارد مینوي پرهیزکاري و بهشـتی بـودن اسـت.   ): «115: 1380شده است (بهار، 
اند که دربارة ایزد اشی بیـان  اشتباه در آغاز مطالبی آوردهاست، ولی آن را به» دین«مربوط به 

مینوي پرهیزکاري و بهشتی بودن است، » رد (= ارته، اشه)ا«شده است، درصورتیکه مشخّصاً 
سخن گفته » سپندارمذ«با » اهالیی«در زند هم از رابطۀ نزدیک ». ارد (= اشی، اهلشونگ)«نه 

، در (Bartholomae, 1904: 240)دو بار در اوستا به کار رفته -aṣ̌a-paoiryaشده است. واژة 
ahlāyīh fradomبا زند 19یسن19بند  dām  بـا ایـن زنـد    ویسـپرد 19کـرده  2، و در بنـد

)Dhabhar, 1949: 319(:
dām yazom kē Spandarmad kē pad ān ī ōy dahišn ahlāyīh-iz (Ašawahišt) ī

ahlawān ahlāyīh ī fradom dāmān (kū paydāg kū fradom Spandarmad dād
pas abārīg dām-iz ī ahlaw).

یم کـه سـپندارمذ اسـت؛ کسـی کـه بـا آفـرینش او پارسـایی نیـز          سـتا دام (= آفرینش) را مـی «
ــ [آفریـده شـد]؛ (یعنـی    که پارسایی پارسایان، که نخستین آفریدگان استوهشت) ــ(اشه

»پیداست که نخست سپندارمذ را آفرید، پس از آن دیگر آفریدگان پاك را هم [آفرید]).
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ه با آفرینش او پارسایی هم آفریده شـد.  عبارت دوم بسیار جالب است. سپندارمذ کسی است ک
کند.این عبارت ارتباط تنگاتنگ سپندارمذ را با اهالیی (= اشه) بیان می

اند. نکتۀ مهم با هم مترادفtarmenišnīh, waran, xwad-dōšagīh. همانگونه که گفته شد، 20
آمده است tarǝmanōعنوان معادل بهنت÷، امالي فرهنگ اویمو جالب این است که در 

)Klingenschmitt, 1968: 179( این واژه را جز .anardتوان خواند، چیز دیگري نمی
است.همان نت÷. پیداست که )Idem(همانگونه که رایشلت خوانده است 

بـه  . mąnaiiәn ahe yaϑa nā mәrәγō huparenō ...آمـده اسـت:   یشتفروردین72. در بند 21
، و »مرغمـرد «را باید ترکیب به شمار آوریم با معنـی  mәrәγōو nāه دو واژة کرسدمینظر 

منظـور از مرغمـرد همـان    » بال.چنانکه گویی مرغمردي نیک«... عبارت را چنین معنی کنیم: 
فروهر است.

.10در یادداشت شمارة 31یسن. بنگرید به بند هفتم 22
.139-135: 1383نیبرگ، ←» اشه«. دربارة 23
←خرد در برابـر ورن قـرار گیـرد. بـراي نمونـه      . همین امر موجب شده است که گاه آسن24

Madan, 1911: 67.

نامهکتاب
، تهران: سمت.7، چ تاریخ اساطیري ایران). 1384آموزگار، ژاله (

، تهران: معین.2، چ کتاب پنجم دینکرد). 1388آموزگار، ژاله و تفضّلی، احمد (
، تهران: توس.2، چ بندهش). 1380(گزارنده). (مهردادبهار، 

، تهران: توس.4، چ مینوي خرد). 1385تفضلی، احمد (مترجم). (
(بخـش دوم)، بـه کوشـش    بندهش ایرانی، روایات امید اشاوهیشتان و جز آن ). 1358(2دستنویس ت د 

هـاي  پهلوي و پژوهشهاي آسا و دیگران، گنجینه دستنویسدکتر ماهیار نوابی و دستور ك. جاماسب
، شیراز: بخش زبانشناسی (مؤسسه آسیائی سابق) دانشگاه شیراز.55ایرانی شماره 

و ، به کوشش ماهیار نـوابی  2، دادستان دینیک، روایات پهلوي 1روایات پهلوي تا). (بی35دستنویس ك 
، شیراز: بخـش  47هاي ایرانی، شماره هاي پهلوي و پژوهش، گنجینه دستنویسآساکیخسرو جاماسپ

زبانشناسی (مؤسسه آسیائی سابق) دانشگاه شیراز.
ــدتقی ( ــل، محم تهــران: پژوهشــگاه علــوم انســانی و 2، چ وزیــدگیهاي زادســپرم). 1385راشــد محص ،

فرهنگی.مطالعات
، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.دینکرد هفتم). 1389راشد محصل، محمدتقی (

، تهران: توس.2اي، چ ، ترجمۀ فریدون بدرهتعالیم مغان). 1393زنر، آر. سی. (
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، اي ایـران هاي نخسـتین انسـان و نخسـتین شـهریار در تـاریخ افسـانه      نمونه). 1383(، آرتورسنکریستن
، تهران: چشمه.2ترجمۀ ژاله آموزگار و احمد تفضلی، چ 

تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.،2، چ روایت پهلوي). 1390(، مهشیدمیرفخرایی
ــی ــیدمیرفخرای ــم  ). 1393(، مهش ــرد شش ــی دینک ــانی و   2، چ بررس ــوم انس ــگاه عل ــران: پژوهش ، ته
فرهنگی.مطالعات

آبـادي، کرمـان: انتشـارات    الدین نجم، ترجمۀ سیفهاي ایران باستاندین). 1383(نیبرگ، هنریک ساموئل 
ان.دانشگاه شهید باهنر کرم

17، ج تـاریخ ادبیـات فارسـی   مقـامی،  ، ترجمۀ احمدرضا قائم»ادبیات اوستایی). «1393هینتسه، آلموت (
.110- 37)، زیر نظر دکتر احسان یارشاطر، تهران: سخن، ص 1(پیوست 
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