
  اهونور، نخستين آفريده

  

  ∗∗∗∗سيدي فاطمه

  

  چكيده

ترين و  مقدس (yaϑ ā ahū vairiiō / ahunawar)  "اهونور/ يثااهووئيريو "نيايش 
ترين نيايش زردشتيان است كه احتماالً پيش از بازنويسـي اوسـتا در دوران    شايد باستاني

هـاي كنـايي گاهـان و     اين قطعـة منظـوم ويژگـي   . ساساني، درآمدي بر گاهان بوده است
سـروده شـده اسـت، ولـي در      "اهونودگـاه "ن را دارد و در وزن همانند سنگيني معاني آ

دعـاي اهونـور از جهـت    . اوستاي كنوني، بنـد سـيزدهم از يسـن بيسـت و هفـتم اسـت      
مايه در بردارنده معاني ژرف و از جهت لفظي داراي معاني كنايي و استعاري دقيقي  درون

پيش رو كوشيده شده اين نياش  در گفتار. سازد است كه دريافت درست آن را دشوار مي
هاي پيشين، و براساس مفاهيم اوستاي گاهاني و جديـد، و نيـز    با در نظر داشتن پژوهش

، كه در برگيرندة بخش اعتقـادي  "بغ نسك"با تكيه بر متون پهلوي، بويژه فرگرد نخست 
. ودگران قرار گرفته است، بررسي شـ  دينكرد نهم بوده و تاكنون كمتر مورد توجه پژوهش

هاي اوستاي دوره ساساني است كـه هـر چنـد مـتن اوسـتايي آن       بغ نسك يكي از نسك
اي از مطالب آن براساس دريافت مولف دينكرد، در دينكرد نهم  باقي نمانده است، خالصه

اوستاسـت،   21و  20، 19نيـز كـه در بردارنـده سـه يسـن       "بغـان يشـت  ". آمده اسـت 
ستايي از سه دعاي مهم زردشتي برجـاي مانـده   ترين تفسيري است كه به زبان او قديمي

  .است
  
  كليد واژه

  .اهونور ـ يثا اهووئيريو ـ بغان يشت ـ بغ نسك ـ دينكرد نهم

                                                      
نمايي  به راه» رسي بغ نسك از كتاب نهم دينكردبر«اين مقاله مستخرج از رسالة دكتري گزارنده با عنوان  ∗

آموختـة   دانـش . گاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران است دكتر محمد تقي راشد محصل در دانش
  .واحد علوم و تحقيقات تهران، ايران –گاه آزاد اسالمي  دكتري رشتة زبان و ادبيات فارسي، دانش
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  مقدمه

اوسـتاي دورة ساسـاني يعنـي    ) كتـاب (=كتاب نهم دينكرد در بردارندة سه نسك 
از اين سه نسك، بغ نسـك  . است 3"بغ نسك"و  2"ورشت مانسرنسك"، 1"سوتگرنسك"

. كه تاكنون به فارسي ترجمه نشده، به مسايل اعتقـادي ديـن زردشـتي پرداختـه اسـت     
ينگهـه  "و  "اشم وهو/ اهاليي "، "اهونور"عنوان سه فرگرد نخست از بغ نسك به ترتيب 

است كه نام سه دعاي مهم زردشـتي اسـت و در اوسـتاي كنـوني بـه ترتيـب در        "هاتام
  .اي دارديسن بيست و هفتم ج 15و  14، 13بندهاي 

متن گاهان همواره در تأليف آثار فارسي ميانه بويژه دينكرد، مورد توجـه موبـدان   
هاي گاهـان   هاي خود را مستقيم يا غيرمستقيم بر داده رسد غالباً برداشت بوده و بنظر مي

هاي مهم دينكرد نهم است كه بوضـوح بـه بنـدهايي از     بغ نسك از نسك. اند متكي كرده
در نخستين فرگرد از بغ نسك، نويسنده دينكـرد بـه بيـان برداشـت و     . گاهان اشاره دارد

پرداخته است؛ بـديهي اسـت كـه بـه هنگـام      ) 27از يسن  13بند (تفسير خود از اهونور 
هـا و تفاسـير خـود را     را نيز در نظر داشـته و دريافـت   19نگارش متن، اوستا و زند يسن 

اين يسن مانند تمـام تفاسـير پهلـوي     بيان كرده است؛ هر چند برگردان و تفسير پهلوي
  .بجا مانده از متون اوستايي، درست مطابق متن نيست

تـرين   اوستاسـت، قـديمي   21و  20، 19كه در بردارنده سه يسـن   4"بغان يشت"
و ينگهـه   6، اشـم وهـو  5يثـااهووئيريو «تفسيري است كه به زبان اوسـتايي از سـه دعـاي    

است كه سـومين نسـك    "بغ نسك"وزي بازمانده بغان يشت امر. بجا مانده است» 7هاتام
  .از بيست و يك نسك اوستاي دوره ساساني بوده است

  پيشينة تحقيق

هاي خـارجي دارد كـه از آن    هايي بسيار به زبان متن اوستايي يثااهووئيريو ترجمه
ــي ــان م ــتتر  مي ــه دارمس ــوان ترجم ــف)198: 1883( 8ت ــلت)64-1910( 9، ول    10، رايش

ــرد كــه ) 19: 1994( 12و هومبــاخ) 101: 1988( 11، كلنــز)173و  73: 1911( ــام ب را ن
بوده است، امـا  ) 95: 1، ج 1889( 13ها در ترجمه، متن ويراسته گلدنر اساس كار همه آن

  .ديگر منطبق نيست ها بر يك توان گفت كه هيچ يك از اين ترجمه به جرأت مي
بـه زبـان فارسـي    . اسـت در خرده اوستا بچـاپ رسـانيده    14متن زندان آن را دابار

ــورداوود  ــمي )56، 55: 1310(پ ــاني )40: 1375(، ابوالقاس ــز ) 148: 1379(، عاليخ ني
يثااهووئيريو را همـراه بـا    "بغان يسن"در ) 1382(ميرفخرايي . اند هايي ارايه داده ترجمه
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گزارنده در نگـارش  . و زند آن به فارسي برگردانده و بررسي واژگاني كرده است 19يسن 
  .گفتار از آن بهرة بسيار برده است اين

هـايي   خواني دارد، اما تفـاوت  آن چه در بغ نسك آمده گر چه با متن زند غالباً هم
. اي درست از دينكرد نهم در دست باشد كند ترجمه نيز در آن مشهود است كه اقتضا مي

دينكـرد   مـتن پهلـوي آن در  . اي به فارسي انتشار نيافته است از اين متن تاكنون ترجمه
  ، 1928( 16و سـنجانا ) 12س 876ص -7س 873ص: فرگرد نخسـت بـغ نسـك   ( 15مدن

ــت)64-58: 18ج  ــويس  ، دس ــت)5س 435ص-15س 430ص( J5ن ــويس  ، دس  D10ن
نگارنـده در ايـن   . آمـده اسـت  ) 587ص( Bنـويس   و دست) 4س593ص-9س 591ص(

ي چـاپي فـوق   ها ها و نسخه نويس گفتار ترجمة فارسي بغ نسك را براساس مقايسه دست
  .گذاري بندها مطابق با متن سنجانا است شماره. ارائه داده است

  اهونور در اوستا و متون ميانه

Ahunawar  برگرفته ازahū vairiiō : هاي  سرور برگزيدني، نخستين واژه/ هستي
تـرين و   گرچه متن آن در اوستاي كهـن نيامـده، مقـدس   . است 27بند سيزدهم از يسن 

احتمـاالً  . رود بشـمار مـي  ) 359: 1374بـويس  (رين نيـايش زردشـتيان   تـ  شايد باسـتاني 
 "اهونودگـاه "قرار داشته، زيرا بـه لحـاظ وزنـي مشـابه بـا       28يثااهووئيريو در آغاز يسن 

(ahunavaitī gāϑā) سروده شده است.  
را  17نسك اوستا 21به گفته دينكرد اهوره مزدا . واژه است 21قطعه اهونور داراي 

ايـن قطعـة   . اسـت  18لمات اهونور فرو فرستاد چون اهونور بنياد دين و دانـش به تعداد ك
هجا از آن  7. هجا دارد 16هر بيت آن . تشكيل شده است (afsman)منظوم، از سه بيت 

  )8: 1383ابوالقاسمي . (هجاي ديگر در مصراع دوم است 9اول و  (pada)در مصراع 
دربـارة تقسـيم   ) 75، 76: 1380راشـد محصـل   (هاي زادسپرم  وزيدگي 28فصل 

  :گويد كتاب اوستا براساس اهونور، چنين مي
گاهان نيز سه بخش دارد كه سه گـاه،  . بخش شد) بيت(= اهونور به سه پيمان . 1

  .ها نيز در سه بخش گاهاني، هادمانسري و دادي است نسك. چهارگاه و پنج گاه است
. نيـز شـش بخـش اسـت     گاهان. بخش شد) مصراع(= اهونور به شش نيم گاه . 2

  19.ها گاه و هفت اهونودگاه، اشتودگاه، سپندمدگاه، وهوخشثرگاه، وهيشتوايشت
. دارد 20)"ايـريمن "تا  "يانيم من"از (يسن  21گاهان نيز . واژه دارد 21اهونور . 3

  .بوده است 21ها نيز  تعداد نسك
ن كـه در  اهوره مزدا اين نيايش را به فرّوشي زردشت آموخت و زردشت پـس از آ 



 

 نامة فرهنگ و ادب پژوهش 194 �

 

 

مطابق با دينكرد ) 360: 1374بويس . (دنياي مادي زاييده شد، آن را به مردم تعليم داد
مـرا  «: كنـد  اهوره مزدا به زردشت اين گونه خطاب مـي ) فرگرد دوم ورشت مانسر نسك(

» .دوست دار اي زردشت به عنوان اهو و رد چنان كه تو خـود اهومنـد و ردمنـد هسـتي    
  )115: 1345تفضلي (

كه در تفسير يثااهووئيريو در اوستاي جديـد   "بغان يشت"از ) 1-4بند ( 19 يسن
تدوين شده است، به پرسش و پاسخ زردشت و اهوره مزدا در مورد اهونور اشاره مستقيم 

  .دارد
يثااهووئيريو در فصـل رادي  «: در روايات داراب هرمزديار درباره اهونور آمده است

و هـيچ  . مزديسني، راسـتي اسـت و سـپس رادي    و سخاوت كردن است؛ چه سر دين به
  )22، 1ج : 1922اونواال (» .چيز بهتر از اين دو كرفه نيست

هومبـاخ  . (هـاي جـادويي دارد   اي اسـت كـه ويژگـي    اهونور دستور ديني رازگونـه 
بنا بر بندهش سه هزار سال پـس از آفـرينش مينـوي و بـه هنگـام تـازش       ) 2، ج1991

اي را  چون هرمزد يثااهووئيريوي بيست و يـك واژه «: از سروداهريمن، هرمزد اهونور را فر
بخواند، فرجام پيروزي خويش و از كار افتادگي اهريمن و نابودي ديوان و رستاخيز و تن 

اهـريمن، چـون از كـار    . پتيارگي جاودانة آفريدگان را بـه اهـريمن نشـان داد    پسين و بي
تـاريكي   >جهـان <حس شد و بـه   و بيافتادگي خويش و نابودي همه ديوان را ديد، گيج 

  )34: 1375بهار (» .باز افتاد
دادار اورمـزد بـه زردشـت فرمـوده اسـت كـه       «مطابق با روايات داراب هرمزديـار  

از اين رو هنگامي كه ) 14: 1922اونواال (» .است و پاسبان تن "زدار ديوان"يثااهووئيريو 
سرود؛ همـة ديـوان انـدر زمـين نهـان       زردشت پرهيزگار، اهونور فراز >در ايرانشهر<... «

  )238: 1389راشد محصل، دينكرد هفتم (» .كه كالبد ايشان بشكست >زيرا<شدند 
: داند در جاي ديگر تأثير اين دعا را نه فقط براي ايرانيان بلكه براي همة مردم مي

 >مـردم <ع و براي انوا) سرزمين(= شهر براي ايرانيان، بلكه در هر بوم  نه تنها اندر ايران«
راشـد  (» .زردشـت آشـكار شـد    >به وسـيله <شكستن كالبد ديوان با فراز سرودن اهونور 

  )237: 1389محصل، دينكرد هفتم 
از مشـي و  ) ايزد نگهبـان خانـه و چراگـاه   (= به گفته دينكرد هنگامي كه هديش 

را  مشيانه درست كردن نان از دانه را خواست، براي بـاز ايسـتادن ديـوان دو بـار اهونـور     
  )199: 1389راشد محصل، دينكرد هفتم . (سرود

داري  بـراي پـاي  ) ونيز اشم وهو و ينگهه هاتام(درباره تأثير يثااهووئيريو  61يسن 
يثـااهووئيريو را همـي خـوانيم انـدر     « : در مقابل آزار اهريمن و ناپاكان سروده شده است
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پاك و دشمنان مرد پـاك؛ از  از براي برانداختن و راندن كشندگان مرد ... زمين و آسمان 
گزار ناپاك پرآسيب، از براي برانـداختن و رانـدن    براي برانداختن و راندن آشموغ و فرمان

» .هر دروند نادرست انـديش، نادرسـت گفتـار، نادرسـت كـردار، اي سـپيتمان زردشـت       
  )79: 2ج 1340پورداود (

نـد چيـز   هنگامي كـه ضـحاك بـه جـادويي در بابـل چ     «: مطابق با دينكرد هفتم
پرسـتي روي آورده بودنـد و    ها را خورده و به بـت  آور ساخته بود و مردم فريب آن شگفت

كـه زردشـت   ) اهونور(= ها بود، با آن سخنِ پيروزبخش دين  آن >ناشي از<تباهي جهان 
  )97: 1384آموزگار، تفضلي (» .اثر شدند عليه آن جادوگري برخواند، همه نابود و بي

جان، بت ديو و سيز نهـان روشِ فريفتـار از سـوي ابـاختر بـه      و نيز زماني كه درو
راشـد  . (سوي زردشت تاختند، زردشت اهونور را فراز سرود، آنان گيج شـده و بازگشـتند  

  )237: 1389محصل، دينكرد هفتم 
ــر يشــت  ــا ب ــااهووئيريو چنــين شــكايت مــي 2بنــد  17بن   : كنــد ، اهــريمن از يث

با سالحي به سنگيني يك سنگ، به بزرگي يك خانه  مرا با يثااهووئيريو،) زردشت(= او «
زردشـت پرهيزكـار   «: گويـد  نيز در اين باره مي) 41بند  4فرگرد (دينكرد هفتم » .زند مي

از دادار اورمزد يافتـه   >آن را<اي بود، كه  سنگي فراز داده به دست داشت كه اندازة خانه
  )237: 1389راشد محصل، (» .بود، مينوي يثااهووئيريو بود

اورمزد بـه  ) 76، 75: 1380راشد محصل (هاي زادسپرم  در فصل نخست وزيدگي
  :دهد وسيله اهونور سه ويژگي را به اهريمن نشان مي

از ايـن پيداسـت چيـزي كـه     . هر آن چيز نيك است، كه خواست اورمزد است. 1
  .است 21»واي بد گوهر«خواست اورمزد نيست، از اصل 

  .اورمزد است، آن گاه مزد و پاداش از آن اوستكسي كه آن كند كه خواست . 2
  .خدايي اورمزد را آن كس افزايد كه بال را از درويشان دور گرداند. 3

راشـد  . (شناسـد  اهونور را به عنوان سالج پيروزمند سروش مـي  22بند  57يسن 
بـا گفـتن آن   «: چنان كه مطابق با فرگـرد يكـم هادخـت نسـك     هم) 59: 1382محصل 

منـدي و پيروزگـري روان و ديـن     ، نيـرو >ديني<گفته شده به وسيله دستور اهونور فراز 
  )139: 1386ميرفخرايي . (افزوده شود

پارچگي ديـن و   در اهميت اتحاد و يك) 40بند (فصل  نوزدهم شايست ناشايست 
 >و<، چونان كه موي با فره روي، >است<دين با  اهونور چنان پيوسته «: گويد اهونور مي

فـره روي جـدا    >از<مـويي را   >در هنگـام <؛ زيرا كـه  >نيست<هيچ  >از آن<تر  پيوسته
  )338: 1364مزداپور . (بريده شود >آن موي<كردن، 
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اهونـور را  «: هنگامي كه امشاسپندان به خانه گشتاسب وارد شدند، بـه او گفتنـد  
= (را و ستايش نكردن ديـوان را بگـوي   ) اشم وهو(= بسراي و بستاي برترين پرهيزكاري 

راشـد  . (>باشـي <كه بر افرازندة ايـن ديـن    >اين است<چه كامه اورمزد از تو ) اعالم كن
  )244: 1389محصل، دينكرد هفتم 

سودمندي گشتاسب بر دين مزديسني را چنين ) 46: 1354تفضلي (مينوي خرد 
از گشتاسب اين سودها بود مانند پذيرفتن و پرستش ديـن بـه مزديسـنان    «: شمارد برمي

گفتار بغان اهونور، سخن آفريدگار اورمزد، و تباه كردن و شكسـتن كالبـد ديـوان و    بنا بر 
  »...دروجان و 

پيرامـون  "اسـت كـه    "خرده اوسـتا "نخستين بخش  "اشم وهو"اهونور به همراه 
هاي اوستا آمده  ناميده شده است؛ شايد به سبب آن كه اين دو بند در همه بخش "يشت
-34يسـن  (به هنگام خواندن هر يك از هفت گاه اهونود  )39: 1376ابوالقاسمي . (است

به ايـن دسـتور در ابتـداي    ) 122: 1378پورداوود . (، اهونور بايد چهار بار تكرار شود)28
را چهـار  ) دعاي اهونـور ... (= قطعه چون اهوكامه «: چنين اشاره شده است 19زند يسن 

  )109: 1382ميرفخرايي، (» .بايد گفت ]به بانگ بلند) ايستاده(=از پاي [بار 
احتماالً اهونور پيش از بازنويسي اوستا در دوران ساساني، درآمدي بر گاهان بوده 

انـد، امـا بـر رمـز و راز      رانـده  دار روزانه و به دفعات آن را بر زبان مي زردشتيان دين. است
فضلي ت( 22فرگرد يكم سوتگرنسك) 7: 1382ميرفخرايي، . (اند نهفته در آن گاهي نداشته

گويـد   آيد، سخن مي دربارة نيرو و پيروزي كه از گفتن يثااهووئيريو بدست مي) 3: 1345
  23.شمارد و تأثير و تفضيل اين دعا را در مواقع مختلف برمي

انگيـز و معنـادار    هاي زردشت كه در اين نيايش آمده چنان حيرت ظرافت انديشه
: 1376بـويس  . (سـازد  ا دشوار مياست كه توافق دربارة معناي دقيق اين سرود مقدس ر

شـود، بـه پيچيـدگي مفـاهيم دو      كه پيش از گاهان خوانده مـي  24"خشنومن"نماز ) 36
معنـي كـالم   ... براي خشنودي اهـوره مـزدا   25اي زوت«: مصراع نخست اهونور، اقرار دارد

yaϑā ahū vairiiō پـاك و فرزانـه معنـي كـالم      26بكند كه راسپي. را براي ما آشكار ساز
aϑā ratūš ašātcīt hacā 102: 1339ها   پورداوود، گات. (را براي ما آشكار كند(  

  اهونور در بغان يشت و بغ نسك

بنـد اسـت و بـا سـتايش      22نخستين فرگرد بغ نسك، اهونور نام دارد كه شامل 
. >اسـت <نخست بغان، اهونور «: گويد بند دوم از آفرينش اهونور مي. شود اورمزد آغاز مي

ة آفريدن اورمزد پيش از هر دهش، جدا از امشاسـپند، بـه سـبب نيازمنـدي رسـته      دربار
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تـرين و   هـا، آسـان   همـه آگـاهي   >كـه در بردارنـده   <سخن دين فرزانه  >به<امشاسپند 
  .>است<ترين پيكر  نيك رمه >براي<ترين حصار  خالصه

ي همه هسـت  >آفرينش<پيش از ... «كند كه اهونور  تصريح مي 19بند دوم يسن 
فراز گفته شـده  » ...هاي مزدا آفريدة راست سرشت همه خوبي >آفرينش<مادي، پيش از 

  .است
اين گفتـار را، كـه اهومنـد    «: گويد نيز اورمزد چنين مي 19در بند هشتم از يسن 

ردمند است، فراز گفته ام، پيش از آفرينش آسـمان، پـيش از آب، پـيش از زمـين،      >و<
او چهارپا، پيش از آفرينش مرد پارساي دو پـا، پـيش از   پيش از گياه، پيش از آفرينش گ

ميرفخرايـي،  (» .آن كه خورشيد در قالبش آفريده شـود، پـس از آفـرينش امشاسـپندان    
1382 :50(  

شـود كـه آفـرينش اهونـور پـس از       از مقايسه دينكرد و اوستا چنين استنباط مي
بنـدهش بـا ايـن گفتـار      ها مقدم است، اما اشـاره  آفرينش امشاسپندان، بر ديگر آفرينش

  :مغاير است
كران فراز آفريد و آفريـدگان را نيـز همـه در     كران را از روشني بي هرمزد تن بي«

فـراز   "اهونـور "كـران   از تن بي. كران از گذراييِ زمان جداست تن بي. كران بيافريد تن بي
باشـد   >شود<كه آغاز آفرينش و فرجام آفريدگان از او آشكار  "يثااهووئيريو"شد، مينوي 

  )36: 1375بهار (» .، چون دين به همراه آفرينش آفريده شده است>خوانند<كه دين 
زمـان تعيـين   : هرمزد به اهـريمن گفـت  «خوانيم كه  در بخشي ديگر از بندهش مي

. »پس هرمزد اهونور فـراز سـرود  ... كن تا كارزار را بدين پيمان به نه هزار سال فراز افكنيم 
ده بندهش در جايي سـرودن اهونـور را پـيش از آفـرينش واي درنـگ      رسد نويسن بنظر مي

  )34: 1375بهار . (داند ، و در جاي ديگر پس از آن مي)زمان كرانمند(= خداي 
واي درنـگ خـداي، از    >آفرينش<پس از «: عالوه بر اين بندهش تصريح دارد كه

 19زدهـم از يسـن   بنـد دوا ) 37: 1375بهار (» .امشاسپندان، نخست بهمن را فراز آفريد
او را،  >اهونور<اين گونه «: داند نيز، در تفسير اهونور، نخستين آفريده را انديشه نيك مي
. كنـد  است، تعيـين مـي   >نيك<اهوره مزدا را، براي آفريدگان، كه نخستين آنان انديشه 

  )51: 1382ميرفخرايي (
از گفـت، بـه هنگـام    اهوره مزدا، اهونور را دو بار فـر ) 15بند ( 19بنا بر زند يسن 

 ]بـراي پـرورش آفريـدگان   [هرمـزد بـراي بالنـدگي    «: آفرينش و به هنگام حمله اهريمن
دوباره نيـز، هنگـامي   . ]يعني آن را پايان بود[اهونور را فراز گفت و در بالندگي كمال بود 

  )113: 1382ميرفخرايي . (]اهريمن اندر تاخت >زماني كه<يعني [بود ) آزار(=كه زنش 
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دانـد   مـي  (fradom nāmčišt)يكم بغ نسك، اهونور را نخستين نام خـاص   فرگرد
) بنـد سـوم و چهـارم   . (كه از دادار گرفته شده و اساس همـه گفتارهـاي ديـن بـه اسـت     

يثااهووئيريو مينويي است كه به وسيله آن فرزانگي دين در ميان آفريـدگان رواج يابـد و   
  )بند ششم. (مرگ هستند امشاسپندان به سبب آن، دانا و بي

اسـت   (uxδōtəməm)و مؤثرترين سخني  (hu-saxwantom)ترين  اهونور  نيك سخن
و ) 10بنـد   19بند هفتم فرگـرد يكـم و نيـز يسـن     (كه تاكنون فراز گفته شده و خواهد شد 

و بكار  (ōšmurišn / hišmārīm)، بياد آوردن (hammōxtišn/saxšaēm)مردم با آموختن 
پيوسـته آن، تـن را    (ēstišnīh)ان را از دوزخ و به سبب مداومت آن، رو (warzišn)بردن 

  )11بند  19بند هشتم فرگرد يكم، نيز يسن . (از مرگ بپايند
ها را  ديگر بر زبان راند و نيز بايد ترتيب واژه اي در هنگام سرودن اهونور نبايد واژه

نخسـتين كسـي   زردشـت   14بنـد   9بنا بر يسن . رعايت كرد و چيزي را از آن نينداخت
است كه در آرياويچ چهار بار نماز يثااهووئيريو را با مراعات درنگ سرود  و نيمـه دوم آن  

  )163: 1340پورداود . (را به آواز بلندتر خواند
و  (a-widār / anapiiūxδa / abē-gōwišnīh) 27اگـر اهونـور بغـان بـدون درنـگ     

سـروده شـود، كرفـه     (a-sūdagīhā / anapišūta / abē-sūdagīh)ها  جايي واژه بدون جابه
بند نهـم فرگـرد يكـم،    . (سودگي سروده شود يك صد رد گاهان دارد كه بدون وقفه و بي

  ) 5بند  19نيز يسن 
است بسـتايد، سـرودن    (stōt-yašt) 28كسي كه اهونور را كه خالصه ستوت يشت

ز پل چينـود و  است و به سبب آن روان ستاينده را سه بار از فرا (nāwar) 29"يشت نابر"
  )6بند  19بند دهم فرگرد يكم، نيز يسن . (بگذرانند (pahlom axwān)گرودمان 

  :متن دعاي اهونور و برگردان فارسي آن چنين است
Yaϑā ahū vairiiō     aϑā   ratuš ašātcīt hacā  vaηhəuš  dazdā manaηhō   
šiiaoϑənanm aηhəuš mazdāi xšaϑrəmca ahurāi.  Yim drigubiiō dadāt 

vāstārəm. 
، >كه بايد<به وسيله هستي برگزيدني است، داوري اي  >داوري<گونه كه  همان«

به مزدا و شهرياري بـه اهـوره    >اعمال شود<بنا بر راستي، بر كارهاي انديشه نيك جهان 
  ».كند شود كه او را به عنوان شبان براي درويشان تعيين مي واگذار مي

حكـم  / ه الهام شده از سـوي مـزدا اسـت، پـنج آمـوزش      اهونور ك 19بنا بر يسن 
(panca kaēša) را در بردارد:  

  .است (ahu vairiiō) "هستي برگزيدني/ سرور"اهوره مزدا . 1
  .است (ratuš ašāt) "داور راستي/ رد "اهوره مزدا . 2
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دانـد، بـدين ترتيـب او را بزرگتـرينِ همـه       اين نيايش اهوره مزدا را اهو و رد مـي 
  )12بند  19يسن . (كند مي تعيين

يسـن  . (است (vaηəuš dazdā manaηhō)  "انديشه نيك"اهوره مزدا آموزگار . 3
  )13بند  19

. شـود  به اهوره مزدا واگـذار مـي    (šiiaoϑənanam aηhəš) "كارهاي هستي".  4
  )13بند  19يسن (

  .است (xšaϑrəm ahurāi.ā)از آن اهوره مزدا  "شهرياري". 5
گونه كه آفريدگان را بـراي او؛   كند، همان را براي آفريدگان تعيين مي اهونور، مزدا

  )14بند  19يسن . (گذارد و شهرياري را به اهوره وا مي
در بند دوازدهم از فرگرد يكم بغ نسك اشاره شده كه در گيتي، دهبـد و دسـتور   

دي اند؛ بنابراين كسي كـه تـن را بـه بنـدگي دهـد و شـاگر       دين شايسته سروري و ردي
  دستور دين دهد، نسبت به اورمـزد فروتنـي كـرده باشـد؛ چنـان كـه نخسـتين آفريـده        

هـاي   عمل به اين حكم را، روا كردن آمـوزه  19زند بند دوازدهم از يسن . كرد) اهونور(= 
  .داند گاهاني مي

ايـن  «: گويد فرگرد يكم بند پانزدهم و شانزدهم بغ نسك در تفسير حكم سوم مي
(= ا از آن خـويش كـرده باشـد، كسـي كـه كـار نيـك در يـاد دارد         نيز كه مزد بهمـن ر 

و از ايـن بيـاموزم    >است<به مينو از برترين امشاسپندان، بهمن، او را رهبر ) ... بينديشد
كسي كه با بهمن هم هنر است با او هم كرفه است و متناسب بـا كرفـه هـم مـزد      >كه<

  ».باشد
كه او را به عنـوان شـبان بـراي    ... «: بخش پاياني اهونور چنين سروده شده است

  ».كند درويشان تعيين مي
: تكـرار شـده اسـت    9بنـد   53و نيز يسن  14بند  19مشابه اين عبارت در يسن 

» .ترين را به درويشان درسـت زي بـدهي   اي مزدا اين نيرو از توست تا باشد كه با آن به«
  )59: 1382ميرفخرايي (

راستين كيش زردشت، خداپرستي فروتن و پيرو «مفهوم  (drigu) "درويش"واژه 
رسـد نيـايش    بنظـر مـي  . رساند را مي» با تقوي كه هيچ نداشته و تنها به خدا توكل دارد

اش پشـتيبان و محـافظ درويـش     هـا و اراده  دارد اهوره مزدا با توانايي اهونور كه اعالم مي
ظـت را تـأمين   تـرين محاف  است، تنها شهادت به ايمان نيست بلكه مانسري است كـه بـه  

  )360: 1، ج1374بويس . (ترين سالح در برابر نيروهاي اهريمني است كند و پرتوان مي
از اين روست كه اورمزد در خداوندگاري گيتي چيزي را برتر از نجـات آفريـدگان   
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و كسي كـه درويشـان   ) فرگرد يكم 18بند . (قرار نداد (ēbgat)درويش از يورش اهريمن 
  )فرگرد يكم 19بند . (يتمان بوده و دين را رواج داده استرا نجات دهد، دوست سپ

فرگرد نخست بغ نسك، دعاي اهونور در بردارنده دين اورمزد اسـت   21بنا بر بند 
و چهـــار پيشـــه » هومـــت، هوخـــت، وهورشـــت«: (ϑri.afsməm)بـــا ســـه پيمـــان 
(caϑru.pištrəm) :»   و پــنج ردي » آســروني، ارتشــتاري، واستريوشــي و هوتخشــايي

(panca.ratu) :» و » )زردشـت ترينـي  (= مانبدي، ويسبدي، زندبدي، دهبدي و زردشتوم
نيـز همـين    19از يسـن   18و  17، 16بندهاي . خالصه آيين كه رادي خداي نيك است

  .مضمون را دارند
خالصه سخن اين كه اهونور نخستين كالمي است كه به وسيله اورمزد همه آگاه، 

تا به كمك رمز و رازي كه در آن نهفته اسـت آفـرينش    قبل از آفرينش مادي سروده شد
پاك اورمزد را از هجوم اهريمن زداركامه در امان دارد و در دوران آميختكي، مرد اشـو را  

گرچه ايـن نيـايش در گاهـان نيامـده، ولـي بـه       . در نبرد با ديوان و دروجان ياري رساند
در تفسـير اهونـور نكـاتي     يسن نوزدهم و زنـد آن . سبك اوستاي كهن سروده شده است

در متون مختلف پهلوي، بـويژه دينكـرد هفـتم و نهـم، بارهـا بـه       . دهد  ارزنده را ارائه مي
اهونور اساس همه گفتارهاي دين مزديسني است كه به . تقدس اين دعا اشاره شده است

ردي اين نيايش با تأكيد بـر داوري و  . يابد وسيله آن فرزانگي در ميان آفريدگان رواج مي
دارد و بـه گفتـه    اورمزد، سروري او را بر جهان بر مبناي راستي و انديشه نيك اعالم مـي 

زي  دارد كه نجات دهنده درويش راست دينكرد، اورمزد اين سروري را به كسي ارزاني مي
  .و پرهيزكار باشد

  هانوشت پي

1. sūdgar nask 
2. warštmānsar nask 
3. bay nask 
4. bayān yašt 
5. yaϑā  ahū vairiiō 
6. ašəm vohū 
7. yenhē hātām 
8. Darmesteter 
9. Wolf 
10. Reichelt 
11. Kellens 
12. Humbach 
13. Geldner 
14. Dhabhar 
15. Madan 
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16. Sanjana 
-117: 1348؛ دارمستتر 403و  402: 1378پورداوود  ←هاي اوستاي ساساني  براي نسك .١٧

120  

تفضـلي  . (يثااهووئيريو سر شـش دانـش اسـت   ) فرگرد نخست بند يكم(بنا بر سودگر نسك  .١٨
شمارد كه شـش قسـمت    روايات داراب هرمزديار الفاظ آن را بيست و يك بر مي) 3: 1345

ها علمي را ذكر كرده و شرح داده است كه اول و باالتر علومند و از  است و هر يك از قسمت
: 1922اونـواال  . (اين دانسته شود كه جمله علوم ديني در صفت يثااهووئيريو حاصـل اسـت  

131(  
اي زادسپرم براي اين كه كتاب ديـن را بـا اهونـور هماهنـگ كنـد      ه ظاهراً نويسنده وزيدگي .١٩

ها را نيز ششمين بخش گاهان ناميده است، در صورتي كـه در هـيچ جـاي ديگـر در       هفت
  )147: 1380راشد محصل، . (رديف گاهان نيامده است

  .دارد  (ā airiiəmā) 54و يسن  (yānīm manō) 28هاي يسن  اشاره به نخستين واژه .٢٠
او يكي از اسـرارآميزترين خـدايان هنـد و اروپـايي     . تجسمي است از فضا و نيز از باد "واي" .٢١

او در بخش زيرين . برد يا استويهاد،  ديو مرگ است و زندگي را از ميان مي "واي بد". است
  )40: 1375بهار . (راند خأل ميان جهان روشني و تاريكي فرمان مي

  نخستين بخش از دينكرد نهم .٢٢

؛ روايــات داراب 54و  49: 1380هــاي خوانــدن يثــااهووئيريو پــورداوود  كــاندر مراتــب و م .23
ــار  ــت 281و 280: 2ج-14و  13: 1ج  1922هرمزدي ؛ 240-237: 1369؛ شايســت نشايس

  18: 1367روايت پهلوي 
در آغاز هر يك از پنج گاه، نماز خشنومن براي خشنودي اهوره مزدا، امشاسـپندان، گاهـان،    .24

. شـود  اين نماز جزء گاهـان شـمرده نمـي   . شود يوتكيشان سروده ميفروهرهاي نيكان و پور
  )102: 1378پورداود (

نخستين موبد در رأس هفت موبد برگزار كننده مراسم ديني است كـه مراسـم يـزش را بـه      .25
  .آورند جاي مي

  .كند موبدي است كه زوت را در خواندن يسنا همراهي مي .26
  اوستا و زند هاي دينكرد، به ترتيب از چپ به راست، واژه .27
شود و داراي  اصطالحي است كه به بخشي از يسنا اطالق مي (staota yesnya)استوت يشت  .28

فصل آن جزء گاهان است و سه نمار يثـااهووئيريو، اشـم وهـو و ينگهـه      22فصل است،  33
فصـل   11. هاتام در اين قسمت وارد است كه به نظم سروده شده و به سبك گاهـاني اسـت  

در تقسيمات سـه گانـه اوسـتا،    ) 110: 1348دارمستتر . (اوستاي جديد استديگر به نثر و 
نـام نسـك   ) 403: 1378پـورداوود  . (استوت يشت در رأس هفت نسك گاهانيگ قـرار دارد 

كـرده دارد و صـفت خـداي و     33آن كتـاب  . نسك اوسـتا سـتوت يشـت اسـت     21اول از 
  )9: 1922اونواال . (فرشتگان در آن است
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مراسم پاگشايي موبد است و اصطالحاً به كسي كه بتازگي واجد شـرايط   (nava-bara)يشت نابر 
بـراي  . شـود  ها شده است، اطالق مـي  انجام دادن مراسم نيايش براي ايزدان و تقديم هدايا به آن

در . رود ها بشمار مـي  اين كه شخص به مقام موبدي برسد، بايد مراحلي را بگذراند كه سرآغاز آن
انجامد، شخص با بريـدن از تعلقـات دنيـوي و انـزوا      اندن اين مراسم بطول مييك ماهي كه گذر

كند تا براي رسيدن به مقام موبـدي آمـاده    گزيدن و ساده زندگي كردن، نفس خود را تزكيه مي
 14بند  9هاي (در يسناي پهلوي .  Modi, 197-204 ←براي آگاهي بيشتر از اين مراسم . شود

ميرفخرايـي  . (شت ناور ببا سرودن اهونـور برابـر دانسـته شـده اسـت     پاداش ي) 6بند  19و هاي 
1390 :374(  
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