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 پيشگفتار ونديداد

است كه برخي از پژوهشگران، آن را به كلي جدا و متمايز از ” اوستاي نو“يكي از بخش هاي پسين ” ونديداد“ 
به جز فرگرد  -از اين بخش  .ديگر بخش ها و نماينده ي آيين ها و دادگذاري هاي مغان باختري يا مادي مي دانند

تاكنون ترجمه ي فارسي رسايي كه هم از حيث زبان و هم از نظر يادداشت ها و توضيح ها  - )دوم آن (داستان جم
و درك و دريافت دشواري هاي فراوان متن، امروزي و علمي باشد و بتواند پرسش هاي خواننده ي پژوهنده ي 

 ]1[ .كنوني را پاسخ گويد، انتشار نيافته است

استاد گزارش اين بخش را در سال هاي اوج كار و  .خالي ماند” ونديداد“ نيز، جاي” پورداوود“ي ”اوستا“در گزارش 
كوشش پژوهشي خود به انجام رسانده؛ اما ويرايش و تدوين نهايي آن را موكول به پايان يافتن كار انتشار ديگر 

، چنين وي در پاسخ اين پرسش نگارنده كه چرا اقدام به انتشار آن نمي كند .بخش هاي گزارش خود كرده بود
استدالل مي كرد كه اين گزارش، چند ده سال پيش صورت پذيرفته و نيازمند بررسي و مقابله ي دوباره با متن و 
منابع مربوط بدان و ويرايشي سرتاسري است كه در سال هاي پيري و ناتواني، ديگر از وي برنمي آيد و انتشار آن 

وار است كه روزي يكي از همكاران و دوستان جوان وي اين را به همان صورتي كه هست نيز روا نمي داند و اميد
 ]2[ .كار را به نحو شايسته اي به سرانجام برساند

تا واپسين روزهاي زندگي استاد، روي ميز كار او بود؛ اما متاسفانه پس ” ونديداد“دست نويس سالخورده ي گزارش 
مد و آن دست نويس نيز در ميان كاغذها و از درگذشت وي، دقت كافي در حفظ ميراث پژوهشي او به عمل نيا

يادداشت هاي ديگر وي پراكنده شد و در نقل و انتقال هاي خانوادگي از ميان رفت و بدين سان، كار انتشار 
 ]3[ .پورداوود به كلي منتفي شد” ونديداد“گزارش فارسي 

ي نوشتارهاي اوستايي بوده، بر  نگارنده ي اين گفتار كه در دو دهه ي اخير، دست اندركار گزارش سرتاسري همه
به هر كدام از شاخه هاي دين  -اين باور است كه در يك پژوهش اوستاشناختي جامع، اين بخش از نامه ي كهن را 

زرتشتي كه منسوب شمرده شود و نسبت سازگاري يا ناسازگاري مضمون و محتواي آن با ديگر بخش هاي اوستا، 
ها  اين بخش را نيز در كنار ديگر بخشاز اين رو ترجمه ي  .و نبايد ناديده انگاشت نمي توان -به هر اندازه كه باشد 

برعهده گرفت و اينك گزارش كامل همه ي فرگردهاي بيست و دوگانه ي آن را در اين مجموعه عرضه مي دارد تا 
بخش ها را در كنار  خواننده و پژوهنده ي ميراث فرهنگي و فكري ايرانيان باستان، فرصت مطالعه و بررسي همه ي

 .هم داشته باشد

، صورت تحريف شده و غلط مشهوري است از شكل ”ونديداد“نام اين بخش از نامه ي كهن ديني ايرانيان، يعني 
پيشوندي است كه بر سر ” وي“جزء نخست آن  :اين نام تركيبي، سه جزء دارد  .”وي دئودات“اصلي اوستايي آن 

بسياري از نام ها يا ريشه ي فعل هاي اوستايي آمده و معني دوري و جدايي بدان ها مي دهد و در فارسي به 
همان ” دئو“جزء دوم آن  .باقي مانده است” گسستن“و ” گريختن“در بسياري از واژه ها، از جمله در ” -گـُ “صورت 

به ” دات“] جزء سوم آن 4[.به تنهايي و در تركيب هايي چند، ديده مي شود” ديو“به صورت  است كه در فارسي
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” وي دئودات“ .و تركيب هاي آن را از همين ريشه داريم” داد“است كه در فارسي ” قانون“و ” نظم“و ” سامان“معني 
 .است” وستيزداد دي“يا به تعبير گسترده تر، ” داد دوردارنده ي ديو“بر روي هم به معني 

از نسك هاي بيست و يك  )دفتر”(نَسك“بنابر نوشته هاي ديني زرتشتيان، اين بخش از اوستاي نو، نوزدهمين 
را تشكيل مي داده ” نسك هاي داتيك“گانه ي اوستاي روزگار ساسانيان بوده و به شش نسك گم شده ي ديگر، 

تنها نسكي از اوستاست كه به همان  -از گاهان  گذشته -بود و ” دانش و داد و كار جهاني“كه موضوع آن ها 
 .صورت كهن بر جا مانده است

] هر چند همه ي اوستاشناسان 5[.را دوره ي اشكانيان مي داند” ونديداد“تاريخ نگارش و تدوين ” كريستن سن“
در سنجش  با اين نظر همداستان نيستند؛ اما بيشتر پژوهشگران با توجه به سبك و شيوه ي نگارش اين بخش كه

برخي نادرستي هاي دستوري دارد و در پاره اي از موردها تقليدي است از بخش هاي كهن تر اوستا و ” يشت ها“با 
هاي  جديدتر از روزگار انشاء ديگر بخشبا در نظر گرفتن چگونگي محتواي آن، تاريخ نگارش و تدوين آن را بسيار 

دين مزداپرستي و چكيده ي باورها و برداشت هاي مغان مادي اوستا دانسته و آن را منسوب به شاخه ي باختري 
با مجموعه ي پيكره ي اوستا ترديدي روا ” ونديداد“در هر حال هيچ يك از اوستاشناسان، در پيوند  .شمرده اند

 .نداشته است

ي آن دربار با و هماهنگ” خشيارشا“را برآيند نفوذ گسترده ي مغان مادي در دربار ” ونديداد“برخي از پژوهندگان، 
 .روحانيت زرتشتي مي دانند

متفاوت با ديگر فرگردها دارد و  محتوايي و نگارش سبك ،”ونديداد“ واپسين فرگرد چهار و نخستين فرگرد  دو
احتماال بازمانده اي است از اساطير كهن آريايي كه نمي دانيم به چه علت با فرگردهاي سوم تا هيجدهم همراه و 

آن ها را ” اهوره مزدا“] در فرگرد نخست، سخن از شانزده سرزميني مي رود كه 6[.در يك مجموعه آمده است
مي توان اين  .با پتياره آفريني هاي خود، بر هر يك از اين سرزمين ها وارد آورد” اهريمن“آفريد و آسيب هايي كه 

 -هر چند به شكلي اساطيري  -فرگرد را كهن ترين نوشته ي ايراني دانست كه گزارشي جغرافيايي از جهان كهن 
 .به دست مي دهد

طوره هاي آريايي كه نه تنها ن اسمنظومه اي است تمام عيار از يكي از ديرينه تري )فرگرد دوم (داستان جم
” مهابهارته“و حماسه ي ” وداها“هاي بسيار كهن آن را در اساطير باستاني هند و ايراني و در سرودهاي  ريشه

يابيم، بلكه بازتاب ها و تاثيرگذاري هاي بعدي آن را در اسطوره ها و افسانه هاي اقوام سامي و اقوام كهن  مي
 .ان نيز مي بينيمساكن سرزمين هاي ميان رود

در تقابل با يكديگر قرار مي ” اهريمن“و ” زرتشت“فرگرد نوزدهم، گزارش و بيان اسطوره اي است كهن كه در آن، 
هاي  بدو به نگارش درآمده باشد، نشانهگيرند و هرچند به نظر نمي رسد كه در روزگار زرتشت يا دوره هاي نزديك 

و حتي از آن برتر، اساطير هند و ايراني ” يشت ها“حماسي  -اساطيري و سرودهاي ” گاهاني“آشكاري از ادبيات 
 .در آن به چشم مي خورد
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] فرگرد بيستم، چهره ي 7[.مي سنجد” ابوالهول“و ” اديپوس“مضمون اين فرگرد را با رويارويي ” دارمستتر“
رمان بيماري هاي نخستين پزشك جهان و چگونگي برخورد ايرانيان با دانش پزشكي و د” ثريت“اساطيري 

در ميان است كه نمونه ” گاو نخستين“يا ” گاوپاك“در فرگرد بيست و يكم، سخن از  .گوناگون را به ما مي شناساند
ي نوعي ستوران به شمار مي آيد و باز هم دورنمايي اساطيري از كوشش هاي ايرانيان براي دست يابي بر محيط 

ناخوشي ها را در برابر چشم ما مي گذارد و سرانجام فرگرد بيست و  زيستي پاك و بي آاليش و بدور از گزندها و
به گونه اي دنباله ي دو فرگرد پيش از آن است و محتواي آن را سخن از نوعي  -هر چند ناتمام مي نمايد  -دوم 

] (و 8“[منثره درماني “ديگر از درمان و تالش براي دور راندن بيماري و مرگ تشكيل مي دهد كه مي توان آن را 
 .ناميد )”روان درماني“يا ” گفتار درماني“به تعبير امروزي 

در فرگردهاي سوم تا هيجدهم با مجموعه ي مدون و منظم و مشروحي از قانون نگاري ها و دادگذاري هاي 
ايرانيان كهن در مورد حقوق فردي و اجتماعي انسان و مناسبات گوناگون ميان افراد و حتي رعايت حقوقي ويژه 

و  )راي جانوران اهلي و نيز آداب و آيين هاي پااليش تن و روان و دوري از آلودگي و گند و الشه و مردار (نسوب
تعيين دستمزد پزشكان و پاك كنندگان و مسائل ديگري از اين دست برمي خوريم كه هر فصل آن، سزاوار 

 .ه به شمار مي آيدپژوهشي ژرف است و در زمينه ي مباحث جامعه شناختي ايران سندي ارزند

را در كتاب هاي  )يعني اصول قانون جزا و فرمان هاي تطهير”(ونديداد“بيشترين بخش مباحث حقوقي و فقهي 
نشايست و كتاب هاي روايان نيز  -پهلوي مانند دينكرد، بندهشن، گزيده هاي زاد سپرم، ارداويراف نامه، شايست 

از اين لحاظ، مطالعه ي كامل اين بخش از اوستا در ضمن فرصت  به همان صورت يا با اندك دگرگوني مي بينيم و
 .مناسبي است براي سنجش محتواي آن با ادبيات ديني پارسي ميانه

، نشان مي دهد كه اين بخش از نامه ي ديني كهن ”ونديداد“دقت فرهنگي و نگرش جامعه شناختي در محتواي 
از آن و ناخوشايند نمودن برخي از آداب و رسوم بيان شده در  به رغم ظاهر خشك و قهرآميز پاره هايي -ايرانيان 

 .گنج شايگاني است از ريشه دارترين و بنيادي ترين بن مايه هاي اساطير و فرهنگ ايرانيان -آن 

در پژوهش هاي امروزي مي توان از اين بن مايه ها بهره گرفت و محتواي آن ها را در عرصه ي ادبيات، اسطوره 
، جامعه شناسي، مردم شناسي و يزدان شناخت سنجشي، با دستاوردهاي ديگر قوم ها و دين هاي شناسي، حقوق

 .پيشين و پسين سنجيد و موقعيت فكري و فرهنگي ايرانيان را در پهنه ي گسترده تري بازشناخت

مي توان ن .است” اوستا“، بخشي از مطالعه ي سرتاسري ”ونديداد“بررسي و شناخت دادگذاري ها و فرمان هاي 
ها و ”يشت“و ” يسنه“شورانگيز زرتشت را خواند و با آن همه نيايش و نماز و اسطوره و آيين و حماسه در ” گاهان“
چشم پوشيد و پژوهش در كاركرد ” ونديداد“آشنا شد؛ اما از مطالعه ي جدي و اصولي ” خرده اوستا“و ” ويسپرد“

 .اين ها همه جنبه ها و نمودهاي گوناگون يك پديدارند .انستانديشه و فرهنگ ايرانيان دوران باستان را كامل د
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” ونديداد“] به معرفي و تحليل 9”[تحول قانون ايراني“در گفتاري به نام ” مدي.ج.رستم ج“پژوهنده ي پارس 
 : پرداخته و نوشته است

ديني مزداپرستان است  ونديداد كه از گذشته ي باستاني بسيار دور به طور كامل به دست ما رسيده، تنها كتاب“
وجود چنين قانوني در ايران كهن، نشان  .كه محتواي عمده ي آن را قانون جزايي ايران باستان تشكيل مي دهد

 ... مي دهد كه ايرانيان آن روزگاران، چندان از مالك و معيار تمدن عصر جديد دور نبوده اند

ن آفريده شده است، نه براي سودجويي اين يا آن گوهر دين زرتشتي اين است كه جهان براي برخورداري همگا
 ... شخص بخصوص

پژوهش در فرمان هاي ونديداد، نشان مي دهد كه ايرانيان تا چه اندازه به آزادي و حقوق فردي انسان احترام مي 
شده در اين فرمان ها مي بينيم كه وارد آوردن كم ترين گزندي به تن آدمي، به شدت ناروا شمرده  .گذاشته اند

 ...است

هرگاه جريان تاريخ را سه هزار سال به عقب بازگردانيم، در تركيب قانون و سازمان ها و نهادهاي ايران باستان، 
 ”.بسياري چيزهاي شگفتي آور و ستايش انگيز مي يابيم

 : نوشته است” ونديداد“نيز درباره ي اهميت ” مهرداد بهار“

، داراي مطالب بسيار حقوقي و )جغرافيايي و تاريخي (هر چند افسانه اياين اثر، عالوه بر داشتن مطالبي  ...“
آييني نيز هست كه آن را از نظر جامعه شناسي تاريخي و ارتباط فرهنگي و اجتماعي مردم نجد ايران با بين 

 .النهرين و غرب آسيا، شايان اهميت بسيار مي سازد

 كه)دوستخواه دكتر جليل  :پژوهندهمطالب ياد شده در فصل هاي اول و دوم كتاب اوستا (جلد دوم، گزارش و  ...
داراي اصلي اوستايي است، بايد محتمال بسيار كهن و مربوط به اعصار پيش از تاريخ گسترش و سپس سكونت 

 ]10[ ”.اقوام هند و ايراني در آسياي ميانه، دره ي سند و نجد ايران باشد

دارد و آن را نمونه ي بارز وضع مغان در دوران ناتواني و ” ونديداد“] نظريه ي ديگري درباره ي 11”[هنينگ .ب.و“
 ]12[ .در زير سلطه ي يونانيان مي شمارد

، گوياترين نمايشگاه ”اوستا“در كنار ديگر بخش هاي مجموعه ي كهن سال ” ونديداد“روي هم رفته مي توان گفت 
ادگار گذاشته است و ما امروز ماست كه هر كس در هر عصري و به دليلي، چيزي در آن به يفرهنگ باستاني 

ي آن را با وجود ناهمگوني هايي كه در ميان پاره ها و بخش هاي آن به چشم مي خورد، در برابر ديدگان خود  همه
انمان را با حوصله و دقت و بر ماست كه اين مرده ريگ قرون و اعصار و اين كهن سال ترين يادمان نياك .داريم

بردباري و آزادمنشي و به دور از هر گونه پيشداوري و يكسونگري مطالعه كنيم و در آن به پژوهش بپردازيم و 
 :”پورداوود“هرگز از ياد نبريم كه به گفته ي 
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ا و نمودار داستان ها و يادگارهاي كهن فرهنگ ما هر چه هست، زاييده ي زندگي قوم ما و پرورده ي سرزمين م“
اگر بد بودند يا خوب، اگر تنگدل و تنگدست بودند  .سرشت نياكان ما و راست ترين گواه بد و خوب پدران ماست

يا رادمرد و گشاده دست، اگر پهلوان و دلير بودند يا ترسو و بزدل، اگر بزرگ منش و آزاده بودند يا گدامنش و 
ها هويداست و بهتر و روشن تر و بي طرف تر از تاريخ واقعي  درويش، همه ي اين زشت و زيباها از همين داستان

 ]13[ ”.ايران و مردم اين كشور است

وظيفه ي خود مي دانم كه در اين فرصت، از يكايك دوستان و سروران دانش پژوه و فرهنگ دوستي كه در كار 
كردند و برخي از مآخذ ناياب را مشوق من بودند و مرا دلگرمي بخشيدند و در مواردي راهنمايي ” ونديداد“گزارش 

كه هر دو از ” احمد تفضلي“و دكتر ” بهرام فره وشي“بزرگوارانه در اختيار من گذاشتند و به ويژه از آقايان دكتر 
رهروان ديرين اين راهند و بر اهمين و ضرورت اين كار در زمينه ي ايران شناسي تاكيد ورزيدند، سپاسگزاري 

 .كنم

 

 دوستخواه ليلج

 1364 )مهرروز مهرماه (مهرگان -هان اصف
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 :اپانوشت ه

، ”راهنماي كتاب“در ماهنامه ي ” دكتر بهرام فره وشي“براي آشنايي با چگونگي اين امر نگاه كنيد به مقاله ي  .1
 .1342آبان  - 8، شماره ي 6سال 

ونديداد استناد شده و پاره هايي از آن گفتني است كه در طي گزارش اوستاي پورداوود، بارها به نوشته هاي  .2
 .گزارش گم شده، آمده است

نگارنده خود در همان سال ها، آن دست نويس را در كتابخانه ي استاد مطالعه كرد و بخش هايي از فرگردهاي  .3
 .آورد” اوستا، نامه ي مينوي آيين زرتشت“پنجم و هفتم آن را در كتاب 

 .نايي آن نگاه كنيد به يادداشت هاي اوستاو دگرگوني مع” ديو“درباره ي  .4

 .121مزدا پرستي در ايران قديم، ترجمه ي دكتر ذبيح اهللا صفا، ص  :كريستن سن  .آ .5

كه در دين زرتشتي  -دكتر احمد تفضلي احتمال داده است كه دو فرگرد نخستين به سبب ارتباط با زمين  .6
(نگاه كنيد به .بر مطالب اصلي ونديداد افزوده شده باشد -باشد مقدس به شمار مي رود و بايد از آلودگي بدور 

 )داعي االسالم .ع .گزارش م” ونديداد“پيشگفتار چاپ دوم 

 .19نگاه كنيد به زيرنويس فرگرد  .7

 .در يادداشت هاي اوستا” منثره درماني“و ” منثره“نگاه كنيد به  .8

9.Rustam J.J. Modi: The Evolution of Iranian Law. Professor Jackson 
Memorial Volume. pp.199-215 

 .ديباچه، ص چهارده و پانزده - )پژوهشي در اساطير ايران (پاره ي نخست :مهرادد بهار  .10

11  .W. B. Henning 

 .55و  54ص  .زرتشت .12

، 2پيشداديان و كيانيان، نشريه ي انجمن فرهنگ ايران باستان، سال چهارم، شماره ي  :ابراهيم پورداوود  .13
 .1345اسفندماه 
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1 

 : اهوره مزدا با سپيتمان زرتشت همپرسگي كرد و چنين گفت

2 

 .به چشم مردمانش خوش آيد -هر چند بس رامش بخش نباشد  -من هر سرزميني را چنان آفريدم كه 

به چشم مردمانش خوش آيد،  -هر چند بس رامش بخش نباشد  -اگر من هر سرزميني را چنان نيافريده بودم كه 
 .روي مي آوردند” ايران ويج“همه ي مردمان به 

3 

 .ي نيك”دايتيا“بود بر كرانه ي رود ” ايران ويج“آفريدم،  -اهوره مزدا  -نخستين سرزمين و كشور نيكي كه من 

ديو ” زمستان“را در رود دايتيا بيافريد و  )2”(اَژدها“بيامد و به پتيارگي،  )1اهريمن ِهمه تن مرگ (پس آنگاه 
 .آفريده را بر جهان هستي چيرگي بخشيد

4 

 )3(.در آن جا ده ماه زمستان است و دو ماه تابستان و در آن دو ماه نيز، هوا براي آب و خاك و درختان سرد است

 .ها را در آن جا فرود مي آوردزمستان بدترين آسيب 

5 

 .بود” سغد“آفريدم، جلگه ي  -اهوره مزدا  -دومين سرزمين و كشور نيكي كه من 

را بيافريد كه مرگ در گله ي ” سكـَيتيه“پس آنگاه اهريمن ِهمه تن مرگ بيامد و به پتيارگي، خرَفستري به نام 
 .گاوان افگند

6 

 .نيرومند و پاك بود” مرو”آفريدم، -اهوره مزدا  -سومين سرزمين و كشور نيكي كه من 

 .را بيافريد )4”(خواهش هاي گناه آلود“پس آنگاه اهريمن ِهمه تن مرگ بيامد و به پتيارگي، 

7 

 .زيباي افراشته درفش بود” بلخ“آفريدم،  -اهوره مزدا  -چهارمين سرزمين و كشور نيكي كه من 
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 .را بيافريد” برَور“به پتيارگي،  پس آنگاه اهريمن ِهمه تن مرگ بيامد و

8 

 .در ميان بلخ و مرو بود” نسايه“آفريدم،  -اهوره مزدا  -پنجمين سرزمين و كشور نيكي كه من 

 .را بيافريد” سست باوري“پس آنگاه اهريمن ِهمه تن مرگ بيامد و به پتيارگي، گناه 

9 

 )5(.و درياچه اش بود” هرات“م، آفريد -اهوره مزدا  -ششمين سرزمين و كشور نيكي كه من 

 .را بيافريد )6”(سرشك و آبگونه ي پرمايه“پس آنگاه اهريمن ِهمه تن مرگ بيامد و به پتيارگي 

10 

 .بود )7ي بد سايه (” وئه كرتَه“آفريدم،  -اهوره مزدا  -هفتمين سرزمين و كشور نيكي كه من 

 .پيوست” گرشاسپ“را بيافريد كه به ” خنَثَي تي“پري  پس آنگاه اهريمن ِهمه تن مرگ بيامد و به پتيارگي،

11 

 .ي داراي چراگاه هاي سرشار بود”اورو“آفريدم،  -اهوره مزدا  -هشتمين سرزمين و كشور نيكي كه من 

 .را بيافريد )8”(خودكامگي و فريفتاري“پس آنگاه اهريمن ِهمه تن مرگ بيامد و به پتيارگي، گناه 

12 

 .در گرگان بود” خننت“آفريدم،  -اهوره مزدا  -نيكي كه من  نهمين سرزمين و كشور

 .را بيافريد )9”(كون مرزي“پس آنگاه اهريمن ِهمه تن مرگ بيامد و به پتيارگي، گناه نابخشودني 

13 

 .زيبا بود )10”(هرَهويتي“آفريدم،  -اهوره مزدا  -دهمين سرزمين و كشور نيكي كه من 

 .را بيافريد )11”(خاك سپاري مردگان“مرگ بيامد و به پتيارگي، گناه نابخشودني پس آنگاه اهريمن ِهمه تن 

14 

 .رايومند فَره مند بود” هيرمند“آفريدم،  -اهوره مزدا  -يازدهمين سرزمين و كشور نيكي كه من 
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 .پس آنگاه اهريمن ِهمه تن مرگ بيامد و به پتيارگي، جادويي زيانبار جادوان را بيافريد

15 

پس هرگاه جادو گام پيش نهد و به افسون شيون  .[افسوني]از راه نگاه  :شودو سرشت جادو بدين گونه پديدار 
 )12(.بركشد، بيشتر كارهاي كشنده ي جادويي پيش رود

16 

 )13(.بود كه سه رد در آن فرمانروايند” ري“آفريدم،  -اهوره مزدا  -دوازدهمين سرزمين و كشور نيكي كه من 

 .را بيافريد )14”(برانگيختن سست باوري“آنگاه اهريمن ِهمه تن مرگ بيامد و به پتيارگي، گناه پس 

17 

 .ي نيرومند و پاك بود” چخرَ“آفريدم،  -اهوره مزدا  -سيزدهمين سرزمين و كشور نيكي كه من 

 )15(.را بيافريد” مردار سوزان“پس آنگاه اهريمن ِهمه تن مرگ بيامد و به پتيارگي، گناه نابخشودني 

18 

فرو  -ي چهارگوشه بود كه فريدون ”ورِنَ“آفريدم،  -اهوره مزدا  -چهاردهمين سرزمين و كشور نيكي كه من 
 .در آن زاده شد -كوبنده ي اَژي دهاك 

را  و بيدادگري فرمانروايان بيگانه )16نابهنجار زنان (” دشتان“پس آنگاه اهريمن ِهمه تن مرگ بيامد و به پتيارگي، 
 .بيافريد

19 

 .بود )17”(هفت رود“آفريدم،  -اهوره مزدا  -پانزدهمين سرزمين و كشور نيكي كه من 

 .نابهنجار زنان و گرماي سخت را بيافريد” دشتان“پس آنگاه اهريمن ِهمه تن مرگ بيامد و به پتيارگي، 

20 

” رنگ ها“رداگرد سرچشمه ي رود آفريدم، سرزمين گ -اهوره مزدا  -شانزدهمين سرزمين و كشور نيكي كه من 
 )18(.بود؛ جايي كه مردمان بي سر زندگي مي كنند

 .پس آنگاه اهريمن ِهمه تن مرگ بيامد و به پتيارگي، زمستان ديو آفريده را بر جهان چيرگي بخشيد



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                                    ونديداد
 

 12 برگ  
 

21 

 .آفريدمسرزمين ها و كشورهاي زيبا و بس رامش بخش و درخشان و بالنده ي ديگري نيز هست كه من آن ها را 
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 : پانوشت ها

 .اهريمن كه همه ي هستي و تن او مرگ است  .1

 .نيز ترجمه كرده اند” مارهاي سرخ“اين واژه را   .2

 : دكتر محمد معين نوشته است .3

اول آمده  در زماني بسيار كهن، فصل سرما شامل ده ماه و فصل گرما شامل دو ماه بود؛ چنانكه در ونديداد، فرگرد“
 .)158، ص 1ج  .مقا”(.است

ديگران آن را نظير آنچه ما در  .آن را دو واژه ي ناشناخته خوانده است” نيبرگ“آمده كه ” مزدا ويثوشا“در متن  .4
 .اين گزارش آورده ايم، تعبير كرده اند

سرزمين هاي آبخور هري رود يا در گزارش خويش، آن را ناحيه هرَيوه يا ” دارمستتر“آمده كه ” هرُيو“در متن  .5
 .شك كرده است” درياچه هايش“هرات دانسته و در مفهوم 

آورده ” پشه ي آلوده“به جاي آن ها ” دارمستتر“ .ي اوستايي است”دريويك“و ” سرَسك“اين دو واژه بر گردان  .6
” شيون و مويه“به پيروي از زند ونديداد، آن ها را به ” نيبرگ“ .و هيچ گونه توضيحي در اين باره نداده است

مايع “واژه ي دوم را به معني ” بيلي“برگردانده كه در دين مزداپرستي كاري است نكوهيده و اهريمني و 
 .گرفته است )يكي از اخالط چهارگانه” بلغم“اشاره به ”(غليظ

 .نگاه كنيد به يادداشت ها زير كابل بدسايه .7

 )زند( ونديداد)(گزارش پهلوي .”فرمانروايي ستمگرانه“يا بهتر است گفته شود  .8

 .8فرگرد  32نگاه گنيد به بند  .9

 )هروت (؟ ..10

 .3فرگرد  39تا  36نگاه كنيد به بندهاي  .11

 )(ونديداد، گزارش اسفنديارجي.جادويي از راه چشم يا گوش بكار آيد .12

 .18، بند 19نگاه كنيد به يسنا هات  .13

 (گزارش پهلوي) زند (ونديداد) .آنان كه خود سست باورند و انگيزه ي سست باوري ديگر مردمان مي شوند 143
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 .8فرگرد  74و  73نگاه كنيد به بندهاي  .15

 .16نگاه كنيد فرگرد  .16

 )(دارمستتر.نگاه كنيد به سرزمين هاي آبخور رود ايندوس يا پنجاب كنوني .17

به  19و  18در هر دو بند ” نيبرگ“ .را اهريمن دوبار مي آفريند” دشتان نابهنجار زنان“نيست كه چرا آشكار  .18
 .آورده كه هم تكراري و هم مبهم است” نشان شناسايي سركش“جاي آن 

 .نگاه كنيد به يادداشت ها .19

 ونديداد، سرزمين آبخور رود رنگ ها را با ناحيه ي ميان رودان )دارمستتر با اشاره به گزارش پهلوي (زند .20
(Mosopotamia) آمده است:” مردمان بي سر“رباره ي د .ونديداد )در گزارش پهلوي (زند .يكي دانسته است 

 ”مردمي كه هيچ فرمانروايي را به ساالري خويش نمي پذيرند“

 : دارمستتر افزوده است

است كه در دوره ي ساساني به  )سركشي، شورش، نافرماني در برابر قانون”(اسرَوشه“اين تركيب، ترجمه ي “
بكار مي  -كه پيرو كيش مزداپرستي نبوده اند  -درستي درباره ي مردم سرزمين هاي ميان دو رود دجله و فرات 

 -يا دست كم  -رچشمه من گمان مي برم كه بايد معني واژگاني اين تركيب را بپذيريم و در اين بند، س .رفته است
كهن ترين شكل افسانه هايي را كه درباره ي مردمان بي سر با چشماني بر شانه هاشان در برخي از منابع آمده 

جغرافيادانان ايراني از چنين مردماني نام مي برند و جاي آنان را در جزيره هاي خاوري نزديك  .است، بشناسيم
براي شناخت بنياد  )(به نقل فهرست اوزلي.به نزد خان تاتاران فرستادندچين ذكر مي كنند كه آنان را از آن جا 

 ”.اساطيري اين افسانه ها مي توان پيشينه ي آن ها را تا اساطير هندي و يوناني نيز دنبال كرد
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 فرگرد دوم
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 بخش يكم

1 

 : زرتشت از اهوره مزدا پرسيد

 ! اي اَشَون !اي دادار جهان اَستومند  !اي سپندترين مينو  !اي اهوره مزدا 

 نخست با كدام يك از مردمان، همپرسگي كردي ؟ -كه زرتشتم  -جز من  -كه اهوره مزدايي  -تو 

 كدامين كس بود كه تو دين اهوره و زرتشت را بدو فراز نمودي ؟

2 

 : اهوره مزدا پاسخ گفت

 ! اي زرتشت اشون

با او  -اهوره مزدا  -من  -زرتشت  -مردمان بود كه پيش از تو جم هور چهر خوب رمه، نخستين كس از 
 .همپرسگي كردم و آنگاه دين اهوره و زرتشت را بدو فراز نمودم

3 

 ! اي زرتشت

 : او را گفتم -كه اهوره مزدايم  -پس من 

 ! هان اين جم هورچهر، پسر ويونگهان

 .تو دين آگاه و دين بردار من [ در جهان ] باش

 ! اي زرتشت

 : آنگاه جم هورچهر، مرا پاسخ گفت

 .من زاده و آموخته نشده ام كه دين آگاه و دين بردار تو [ در جهان ] باشم
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4 

 ! اي زرتشت

 : او را گفتم -كه اهوره مزدايم  -آگاه من 

 ! اي جم

به نگاهداري [ اگر دين آگاهي و دين برداري را از من نپذيري، پس جهان مرا فراخي بخش؛ پس جهان مرا بباالن و 
 .جهانيان ] ساالر و نگاهبان آن باش

5 

 ! اي زرتشت

 : آنگاه جم هورچهر، مرا پاسخ گفت

 .من جهان تو را بباالنم و به نگاهداري [ جهانيان ] ساالر و نگاهبان آن باشم .من جهان تو را فراخي بخشم

 .مرگبه شهرياري من، نه باد سرد باشد، نه [ باد ] گرم، نه بيماري و نه 

6 

 )1(.ي زرنشان”اشتر“ي زرين و ”سوورا“ :او را دو زين بخشيدم  -كه اهوره مزدايم  -پس من 

7 

 ! اينك] جم، برنده ي شهرياري است[

8 

آنگاه به شهرياري جم، سيصد زمستان بسر آمد و اين زمين پر شد از رمه ها و ستوران و مردمان و سگان و 
 .ها و ستوران و مردمان، بر اين [ زمين ] جاي نيافتندپرندگان و آتشان سرخ سوزان؛ و رمه 

9 

 : پس من به جم هورچهر آگاهي دارم

 !اي جم هورچهر پسر و يونگهان
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و رمه ها و  .اين زمين پر شد و بر هم آمد از رمه ها و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و آتشان سرخ سوزان
 .ستوران و مردمان، بر اين [ زمين ] جاي نيابند

10 

زرين برسفت و به ” سوورا“او اين زمين را به  .به راه خورشيد فراز رفت )2آنگاه جم به روشني، به سوي نيمروز،(
 : بشفت و چنين گفت” اشترا“

 ! اي سپندارمذ

 )3(.و مردمان را برتابي به مهرباني فراز رو و بيش فراخ شو كه رمه ها و ستوران

11 

پس جم اين زمين را يك سوم بيش از آنچه پيش تر بود، فراخي بخشيد و بدان جا رمه ها و ستوران و مردمان فراز 
 .رفتند، به خواست و كام خويش، چونان كه كام هر كس بود

12 

ستوران و مردمان و سگان و آنگاه به شهرياري جم، ششصد زمستان بسر آمد و اين زمين پر شد از رمه ها و 
 .پرندگان و آتشان سرخ سوزان، و رمه ها و ستوران و مردمان بر اين [ زمين ] جاي نيافتند

13 

 : پس آنگاه من به جم هورچهر، آگاهي دادم

 ! اي جم هور چهر، پسر ويونگَهان

و رمه ها و  .تشان سرخ سوزاناين زمين پر شد و برهم آمد از رمه ها و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و آ
 .ستوران و مردمان، بر اين [ زمين ] جاي نيابند

14 

ي زرين برسفت و به ” سوورا“او اين زمين را به  .آنگاه جم به روشني، به سوي نيمروز، به راه خورشيد فراز رفت
 : بشفت و چنين گفت” اَشترا“

 ! اي سپندارمذ

 .رمه ها و ستوران و مردمان را برتابيبه مهرباني فراز رو و بيش فراخ شو كه 
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15 

پس جم اين زمين را دو سوم بيش از آنچه پيش تر بود، فراخي بخشيد و بدان جا رمه ها و ستوران و مردمان فراز 
 .رفتند، به خواست و كام خويش، چونان كه كام هر كس بود

16 

مه ها و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان آنگاه به شهرياري جم، نهصد زمستان بسر آمد و اين زمين پرشد از ر
 .و آتشان سرخ سوزان؛ و رمه ها و ستوران و مردمان، بر اين [ زمين ] جاي نيافتند

17 

 : پس من به جم هورچهر آگاهي دادم

 ! اي جم هورچهر، پسر ويونگهان

سرخ سوزان، و رمه ها و  اين زمين پر شد و برهم از رمه ها و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و آتشان
 .ستوران و مردمان، بر اين [ زمين ] جاي نيابند

18 

ي زرين برسفت و به ”سوورا“او اين زمين را به  .آنگاه جم به روشني، به سوي نيمروز، به راه خورشيد فراز رفت
 : بشفت و چنين گفت” اشترا“

 ! اي سپندارمذ

 .و ستوران و مردمان را برتابي به مهرباني فرازرو و بيش فراخ شود كه رمه ها

19 

پس جم اين زمين را سه سوم بيش از آنچه پيش تر بود، فراخي بخشيد و بدان جا رمه ها و ستوران و مردمان فراز 
 .رفتند، به خواست و كام خويش، چونان كه كام هر كس بود

20 

 .ويش، چونان كه كام هر كس بودو بدان جا رمه ها و ستوران و مردمان فراز رفتند، به خواست و كام خ ...
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 بخش دوم

21 

 .دادار اهوره مزدا بر [ كرانه ي ] رود دايتياي نيك در ايران ويج نامي، با ايزدان مينوي انجمن فراز برد

 .جمشيد خوب رمه بر [ كرانه ي ] رود دايتياي نيك در ايران ويج نامي، با برترين مردمان انجمن فراز برد

 .بر [ كرانه ي ] رود دايتياي نيك در ايران ويج نامي با ايزدان مينوي بدان انجمن درآمددادار اهوره مزدا 

جمشيد خوب رمه بر [ كرانه ي ] رود دايتياي نيك در ايران ويج نامي، همگام با مردمان گرانمايه بدان انجمن 
 .درآمد

22 

 : آنگاه اهوره مزدا به جم گفت

 ! اي جم هورچهر، پسر ويونگهان

 .بدترين زمستان بر جهان استومند فرود آيد كه آن زمستاني سخت مرگ آور است

برف ها بارد بر بلندترين كوه ها به بلنداي  .آن بدترين زمستان بر جهان استومند فرود آيد كه پر برف است
 )4(.اردوي

23 

 ! اي جم

آن ها كه در بيم گين ترين جاهايند؛ آن ها كه برفراز كوه هايند و آن ها  :از سه [ جاي ] ايدرگو [ سپند ]ان برسند 
 .كه در ژرفاي روستاهايند بدان كنده مان ها

24 

 ! اي جم

پيش از [ آن ] زمستان، در پي تازش آب، اين سرزمين ها بارآور گياهان باشند؛ [ اما در پي زمستان و ] از آن پس 
 .پاي رمه اي در جهان استومند ديده شود، شگفتي انگيزد كه برف ها بگدازند، اگر ايدر جاي
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25 

را بساز، هر يك از چهار برش به درازاي اَسپريسي و تخمه هاي رمه ها و  )5”(ور“] آن  - !اي جم  -پس [ تو 
 .ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و آتشان سرخ سوزان را بدان جا ببر

را بساز، هر يك از چهار برش به درازاي اَسپريسي براي زيستگاه مردمان؛ هر يك ” ور“] آن  - !اي جم  -پس [ تو 
 .از چهار برش به درازاي اَسپريسي براي استبل گاوان و گوسفندان

26 

 .و بدان جا آب ها فراز تازان در آبراهه هايي به درازاي يك هاسر ...

 .و خرم؛ هميشه خوردني و نكاستنيو بدان جا مرغ ها برويان هميشه سبز  ...

 .و بدان جا خانه [ها ] بر پاي دار؛ خانه [هايي ] فراز اشكوب، فروار و پيرامون فروار ...

27 

 .و بدان جا بزرگ ترين و برترين و نيكوترين تخمه هاي نرينگان و مادينگان روي زمين را فراز بر ...

 .تخمه هاي چهارپايان گوناگون روي زمين را فراز برو بدان جا بزرگ ترين و برترين و نيكوترين  ...

28 

 .و بدان جا تخم همه ي رستني هايي را كه بر اين زمين، بلندترين و خوشبوي ترينند، فراز بر ...

 .و بدان جا تخمه ي همه ي خوردني هايي را كه بر اين زمين، خوردني ترين و خوش بوي ترينند، فراز بر ...

 .اند”ور“براي ايشان جفت جفت كن و از ميان نارفتني؛ براي ايشان كه مردمان ماندگار در [ آن ] و [ آن ها را ]  ...

29 

مباد كه گوژپشت، گوژسينه، بي پشت، خُل، دريوك، ديوك، كـَسويش، ويزباريش، تباه دندان، پيس جدا كرده تن 
 .] و هيچ يك از ديگر داغ خوردگان اهريمن، بدان جا [ راه يابند

30 

 .بدان فرازترين جاي نه گذرگاه كن؛ بدان ميانه شش و بدان فرودين سه
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هزار تخمه ي نرينگان و مادينگان را به گذرگاه هاي فرازترين جاي، ششصد تا را بدان ميانه و سيصد تا را بدان 
 .فرودين، فراز بر

 .روشن از درون بنشاندري و روزني خود ” ور“بران و بدان ” ور“ي زرين، بدان ”سوورا“آن ها را به 

31 

 : آنگاه جم [ با خود ] انديشيد

 ”چگونه من اين ور را بسازم كه اهوره مزدا به من گفت ؟“ -

 : پس اهوره مزدا به جم گفت

 ! اي جم هورچهر، پسر ويونگهان

 .اين زمين را به پاشنه بسپر و به دست بورز؛ بدان گونه كه اكنون مردمان خاك شفته را نرم مي كنند

32 

اين زمين را به پاشنه بسپرد و به دست بورزيد؛ بدان گونه كه اكنون  :آنگاه جم چنان كرد كه اهوره مزدا خواست 
 .مردمان خاك شفته را نرم مي كنند

33 

را بساخت، هر يك از چهار برش به درازاي اسپريسي و تخمه ي رمه ها و ستوران و مردمان و ” ور“آنگاه جم [ آن ] 
 .ندگان و آتشان سرخ سوزان را بدان فراز بردسگان و پر

را بساخت، هر يك از چهار برش به درازاي اسپريسي براي زيستگاه مردمان؛ هر يك از ” ور“آن گاه جم [ آن ] 
 .چهار برش به درازاي اسپريس براي استبل گاوان و گوسفندان

34 

 .اسرپس بدان جا آب ها فراز تازاند در آبراهه هايي به درازاي يك ه

 .و بدان مرغ ها برويانيد هميشه سبز و خرم، هميشه خوردني و نكاستني ...

 .و بدان جا خانه [ها ] بر پاي داشت؛ خانه [هايي ] فراز اشكوب، فروار و پيرامون فروار ...
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35 

 .و بدان جا بزرگ ترين و برترين و نيكوترين تخمه هاي نرينگان و مادينگان روي زمين را فراز برد ...

 .و بدان جا بزرگ ترين و برترين و نيكوترين تخمه هاي چهارپايان گوناگون روي زمين را فراز برد ...

36 

 .و بدان جا تخم همه ي رستني هايي را كه بر اين زمين، بلندترين و خوشبوي ترينند، فراز برد ...

 .و خوش بوي ترينند، فراز برد و بدان جا تخمه ي همه ي خوردني هايي را كه براين زمين، خوردني ترين ...

 .اند” ور“و [ آن ها را ] براي ايشان جفت جفت كرد و از ميان نارفتني؛ براي ايشان كه مردمان ماندگار در [ آن ]  ...

37 

و بدان جا [ راه ] ن[ـيافتند ] گوژپشت، گوژسينه، بي پشت، خُل، دريوك، ديوك، كـَسويش، ويزباريش، تباه  ...
 .پيس جدا كرده تن و هيچ يك از ديگر داغ خوردگان اهريمندندان، 

38 

 .بدان فرزاترين جاي نُه گذرگاه كرد؛ بدان ميانه شش و بدان فرودين سه

هزار تخمه ي نرينگان و مادينگان را به گذرگاه هاي فرازترين جاي، ششصد تا را بدان ميانه و سيصد تا را بدان 
 .فرودين، فراز برد

 .دري و روزني خود روشن از درون بنشاند” ور“براند و بدان ” ور“ي زرين، بدان ”ووراس“آن ها را به 

39 

 ] : زرتشت پرسيد [

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 جمكرد پرتو مي افشانند ؟” ور“كه چنين در آن خانه هاي  -اي اهوره مزداي اشون  -پس آن روشني ها از چه اند 

40 

 : گفتآنگاه اهوره مزدا 

 )6(.روشني هاي خود آفريده و هستي آفريده
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 .بدان جا ] پديدار و پنهان شدن ستارگان و ماه و خور[شيد ]، يك بار [ در سال ] ديده مي شود [

41 

و [ بدان جا ] از [ آميزش ] جفتي مادينه و نرينه به چهل زمستان،  .روز را چون سالي مي پندارند )7و ايشان (
 .نرينه اي و مادينه اي زاده شوند، همچنين است از ستوران گونه گون

 .جمكرد، نيك زيست ترين زندگانند” ور“و اين مردمان در آن خانه هاي 

42 

 ! اي اشون !اي دادار جهان جهان استومند 

 جمكرد برد ؟” ور“بدان جا، بدان خانه هاي چه كسي دين مزداپرستي را 

 : آنگاه اهوره مزدا گفت

 ! اي سپيتمان زرتشت

 )8(.مرغ” كرشفت“

43 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 را مهتر و رد است ؟ )7چه كس ايشان (

 : آنگاه اهوره مزدا گفت

 ! اي زرتشت

 .و تو كه زرتشتي )9”(اوروتت نَرَ“
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 : پانوشت ها

1.Suwra  و astra. نگاه كنيد به يادداشت ها. 

 نيمروز = جنوب .2

به شمار مي آيد، در اوستاي نو ” مزدا اهوره“كه در گاهان، يكي از فروزه هاي ” سپندارمذ“يا ” سپنت آرميتي“ .3
زمين يكي مي او را با ” جم“امشاسپند بانوي نماد و نگاهبان زمين است و با زمين، اين هماني دارد و در اين جا 

 .شمرد و آنچه را مي خواهد در زمين بشود، از اين امشاسپند بانو خواستار مي شود

است كه مثال ” اردويسور“در اين جا نام اندازه اي است و يا مقصود همان رود اساطيري مشهور ” اردوي“آيا  .4
 بلندي قرار گرفته ؟

نگاه كنيد به  .اهوره مزدا براي مردمان و ستوران ساختنام پناهگاه زيرزميني است كه جم به رهنموني ” ور“ .5
 .يادداشت ها

 .همين ماده .نگاه كنيد به يادداشت ها .6

 .”ور“ساكنان  .7

 )(نگاه كنيد به يادداشت هاي همين ماده.كرشفت نام پرنده اي است اساطيري .8

 )(نگاه كنيد به يادداشت هاي همين ماده.نام پسر زرتشت است .9
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 فرگرد سوم
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 بخش يكم

1 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 )2در آن جا بيشتر از همه جا شاد كام شود ؟( )1كجاست نخستين جايي كه زمين (

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 ! اي سپيتمان زرتشت

هاون در دست، شير چنين جايي، آن جاست كه اشوني بر آن گام پيش نهد؛ هيزم پاك در دست، برسم در دست، 
پيشكشي در دست، به درست باوري در كار آيين گزاري و به آواي بلند، مهر فراخ چراگاه و رام بخشنده ي چراگاه 

 .هاي خوب را نيايش كنان

2 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 كجاست دومين جايي كه زمين در آن جا بيشتر از همه جا شاد كام شود ؟

3 

 : پاسخ داداهوره مزدا 

چنين جايي، آن جاست كه اشوني خانه اي بر پاي دارد با موبدي در آن؛ با گله اي گاو، كدبانويي، فرزنداني و رمه 
خانه اي كه در آن، گله ي گاوان به خوبي پرورده شود؛ اشوني افزوني گيرد؛ خوراك ستورن  .هايي خوب در آن

ب شود؛ فرزندان ببالند؛ آتش فروزان بماند و هر يك از نيايش فراوان باشد؛ سگ خوب پرورش يابد؛ كدبانو كاميا
 .هاي نيك زندگي به خوبي برخوانده شود

4 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 كجاست سومين جايي كه زمين در آن جا بيشتر از همه جا شادكام شود ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 ! اي سپيتمان زرتشت
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اشوني هر چه بيشتر گندم و گياه و درختان ميوه بكارد؛ جايي كه چنين كسي زمين چنين جايي، آن جاست كه 
 .هاي خشك را آبياري و زمين هاي تر را زه كشي كند

5 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 كجاست چهارمين جايي كه زمين در آن جا بيشتر از همه جا شادكام شود ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .جاست كه هر چه بيشتر رمه ها و ستوران را در آن بپرورند چنين جايي، آن

6 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 كجاست پنجمين جايي كه زمين در آن جا بيشتر از همه جا شاد كام شود ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .چنين جايي، آن جاست كه رمه ها و ستوران، كود فراوان بر جاي نهند
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 دومبخش 

7 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 كجاست نخستين جايي كه زمين در آن جا به تلخ ترين اندوه دچار شود ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به پيش تازند )دوزخ”(دروج“است كه بر فراز آن، گروه هاي ديوان از كنام ” اَرزور“چنين جايي، گردنه ي 

8 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 كجاست دومين جايي كه زمين در آن جا به تلخ ترين اندوه دچار شود ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .چنين جايي، آن جاست كه مردارهاي بسياري از مردمان و سگان را به خاك سپارند

9 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 دچار شود ؟ كجاست سومين جايي كه زمين در آن جا به تلخ ترين اندوه

  : اهوره مزدا پاسخ داد

 )3(.چنين جايي، آن جاست كه در آن دخمه هاي بسيار بر پا كنند و مردارهاي مردمان را در آن ها بينبارند

10 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 كجاست چهارمين جايي كه زمين در آن جا به تلخ ترين اندوه دچار شود ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 )4(.چنين جايي، آن جاست كه النه هاي آفريدگان اهريمن در آن فراوان باشد
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11 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 كجاست پنجمين جايي كه زمين در آن جا به تلخ ترين اندوه دچار شود ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 ! اي سپيتمان زرتشت

در راهي خشك و گردآلود، به بندگي برده باشند و  )5مرد]ي را (چنين جايي، آن جاست كه زن و فرزندان اشون [ 
 .آنان شيون برآورند
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 بخش سوم

12 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 كيست نخستين كسي كه زمين را بيشتر از همه شادكام كند ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .را از خاك برآوردكسي است كه هر چه بيشتر مردارهاي مردمان و سگان 

13 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 كيست دومين كسي كه زمين را بيشتر از همه شادكام كند ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .كسي است كه دخمه هاي انباشته از مردار را فرو ريزد

14 

هرگاه كسي خود به تنهايي مرده اي را به دخمه  .هيچ يك از مردمان نبايد خود به تنهايي، مرده اي را به دخمه برد
بر او مي تازد تا او را از راه بيني و چشم و زبان و آرواره ها و اندام نرينگي يا مادينگي و پشت مرده، ” نسو“برد، 

 .آلوده كند و به پليدي بيااليد

 .ز آن پس، همواره ناپاك ماندبر او فرو افتد و او را تا بن ناخن ها بيااليد و او ا” نسو“، اين ”دروج“اين 

15 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 كجاست جاي كسي كه خود به تنهايي، مرده اي را به دخمه برد ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد
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جاي چنين كسي، بي آب و گياه ترين و تهي ترين و خشك ترين جاي اين زمين است كه رمه ها و گله ها كمتر از 
در آن كمتر برافروخته شود؛ كه دسته هاي برسم ويژه ي آيين كمتر  -پسر اهوره مزدا  -آتش آن بگذرند؛ كه 

 .بدان جا برده شود؛ كه مردم اشون كمتر از آن جا بگذرند

16 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 چه اندازه دور از آتش ؟

 چه اندازه دور از آب ؟

 آيين ؟چه اندازه دور از دسته هاي برسم ويژه ي 

 چه اندازه دور از مردم اشون ؟

17 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .سي گام دور از آتش

 .سي گام دور از آب

 .سي گام دور از دسته هاي برسم ويژه ي آيين

 .سه گام دور از مردم اشون

18 

ناگوارترين  :و در درون آن، او را خوراك و جامه دهند  )6مزداپرستان بايد گرداگرد آن جا چينه اي برآورند (
 .خوراك و فرسوده ترين جامه؛ خوراكي ناچيز و تن پوشي اندك مايه

19 

 .آنگاه او را در آن جا رها كنند كه بزيد تا به روزگار پيري يا فرسودگي يا فرتوتي برسد
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20 

چيره دست را هنگامي كه به روزگار پيري يا فرسودگي يا فرتوتي رسيد، مزداپرستان بايد مردي توانا و زورمند و 
آنگاه مردار او را نزد آزمندترين  .فرمان دهند تا بر سر كوه، پوست از تن وي بركشد و سر از تن او برگيرد

 : آفريدگان مردارخوار اهوره مزدا، نزد غرابان آزمند بيفگنند و اين سخنان را برخوانند

21 

اگر  .ي اهريمني خويش پشيمان شده استمردي كه در اين جاست، از همه ي انديشه ها و گفتارها و كردارها“
ويژه ي او بخشوده شده است؛ اما اگر هيچ كردار ” پتت“كردار اهريمني ديگري از او سرزده باشد، در آيين 

 )7”(.اهريمني ديگري از او سر نزده باشد، بدين پشيماني خويش، جاودانه بخشوده و آمرزيده است

22 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 كيست سومين كسي كه زمين را بيشتر از همه شادكام كند ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .كسي است كه هر چه بيشتر النه هاي آفريدگان اهريمن را بينبارد

23 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 كيست چهارمين كسي كه زمين را بيشتر از همه شادكام كند ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 ! سپيتمان زرتشتاي 

كسي است كه هر چه بيشتر گندم و گياه و درختان ميوه بكارد؛ كسي است كه زمين هاي خشك را آبياري و زمين 
 .هاي تر را زه كشي كند

24 

زميني كه ديرزماني كشت نشده بماند و بذري بر آن نيفشانند، ناشادكام است و برزيگري را آرزو كند؛ همچون 
 .كه ديرزماني بي فرزند مانده باشد و شوهري خوب آرزو كنددوشيزه اي خوش اندام 
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25 

 ! اي سپيتمان زرتشت

زمين بدو فراواني  )8كسي كه زمين را با دست چپ و دست راست، با دست راست و دست چپ كشت كند،(
بخشد؛ همچون دوشيزه اي تازه به خانه ي شوي رفته كه در بستر خويش، شوهر را فرزنداني بزايد، زمين نيز ميوه 

 .هاي فراوان ببار آورد

26 

 ! اي سپيتمان زرتشت

 : كسي كه زمين را با دست چپ و دست راست، با دست راست و دست چپ كشت كند، زمين بدو چنين گويد

27 

 ! اي آن كه مرا با دست چپ و دست راست، با دست راست و دست چپ كشت كردي !مرد  اي

در اين جا من همواره بار آورم و همه گونه خوراك و گندم  .مردم هميشه بدين جا درآيند و خواستار نان شوند
 )9(.فراوان بهره ي تو شود

28 

 ! اي سپيتمان زرتشت

 : با دست راست و دست چپ كشت نكند، زمين بدو چنين گويد كسي كه زمين را با دست چپ و دست راست،

29 

 ! اي آن كه مرا با دست چپ و دست راست، با دست راست و دست چپ كشت نكردي !اي مرد 

همواره بر در بيگانگان و در ميان خواستاران نان بايستي؛ همواره در آن جا چشم به راه ماني تا تو را از در 
 )10(.برانند

 .پاسخي كه توانگران به تو دهندچنين است 

30 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 
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 )11كدام است خوراكي كه دين مزدا را سير كند ؟(

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 ! اي سپيتمان زرتشت

 .كشت گندم است ديگر باره و ديگر باره

31 

او دين مزدا را برتر و برتر مي روياند؛ او دين مزدا را چندان نيرومند مي كند كه  .كسي كه غله بكارد، اشه مي كارد
 .با صد نيايش توان كرد؛ كه با هزار نياز توان كرد؛ كه با ده هزار پيشكشي توان كرد

32 

 .هنگامي كه جوببار آيد، ديوان از جا برمي جهند

 .زدهنگامي كه گندم فراوان برويد، دل ديوان از هراس مي لر

 .هنگامي كه گندم آرد شود، ديوان ناله برمي آورند

 .هنگامي كه گندم خرمن شود، ديوان نابود مي شوند

 .در خانه اي كه گندم اين چنين ببار آيد، ديوان بيش نمي پايند

 .از خانه اي كه در آن گندم اين چنين ببار آيد، ديوان دور رانده مي شوند

 .گندم باشد، چنان است كه آهن سرخ گدازان در گلوگاه ديوان به گردش درآيدهنگامي كه در خانه اي انباري از 

33 

 : بشود كه موبد اين منثَره ي ورجاوند را به مردمان بياموزد

هيچ كس بي خوراك، توان آن ندارد كه به آيين اشه رفتار كند؛ توان آن ندارد كه برزيگري كند؛ توان آن ندارد “
 .كه فرزنداني پديد آورد

 ”.هر يك از آفريدگان جهان استومند با خوردن زنده ماند و از نخوردن بميرد
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34 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 كيست پنجمين كسي كه زمين را بيشتر از همه شادكام كند ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 ! اي سپيتمان زرتشت

 .بسپاردكسي است كه زمين را به خوبي كشت كند و آن را به اشوني 

35 

 ! اي سپيتمان زرتشت

سپندارمذ او را در تاريكي  )12كسي كه زمين را كشت كند و آن را به مهرباني و پرهيزگاري، به اشوني نسپارد،(
 .فرو افگند )زمين، در جهان اندوه و پريشاني، در سرزمين شوربختي و تباهي، در كنام دروج (دوزخ
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 بخش چهارم

36 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 كسي كه مردار مردمان يا سگان را به خاك سپارد و تا شش ماه از خاك برنياورد، پاداَفره ي گناهش چيست ؟

 :اهوره مزدا پاسخ داد

 .”چرَنَ -سرَوشُو “، پانصد تازيانه با ”اشترا -اسپهه “پانصد تازيانه با 

37 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 كسي كه مردار مردمان يا سگان را به خاك سپارد و تا يك سال از خاك برنياورد، پادافره ي گناهش چيست ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .چرَنَ -اشترا، هزار تازيانه با سرَوشُو  -هزار تازيانه با اسپهه 

38 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

سگان را به خاك سپارد و تا دو سال از خاك برنياورد، پادافره ي گناهش چيست و تاوان كسي كه مردار مردمان يا 
 گناهكاري او كدام است و چگونه مي تواند و خود را از آلودگي بدان گناه پاك كند ؟

39 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

اين دادشكني است  .انديشيد چنين گناهكاري را هيچ چاره اي نتوان .چنين گناهي را هيچ پادافره و تاواني نيست
 .و هيچ پادافره و تاواني، گناه آن را پاك نتواند كرد

40 

 در چه هنگام چنين است ؟
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 )13(.هنگامي چنين است كه گناهكار، آموزگار دين مزدا يا دين آگاه باشد

كه ديگر هرگز  هرگاه گناهكار، آموزگار دين مزدا يا دين آگاه نباشد و به گناه خويش خستو شود و پيمان بندد
 .چنين كردار ناروايي از او سر نزند، مزدا گناهش را مي بخشايد

41 

 ! اي سپيتمان زرتشت

 .براستي دين مزدا كسي را كه به اين دين درآيد، از بندهاي گناهانش رهايي مي بخشد

 )14(.دين مزدا گناه نادرستكاري را مي بخشايد

 )15(.بخشايددين مزدا گناه كشتن يكي از اشونان را مي 

 )16(.دين مزدا گناه خاك سپاري مردار را مي بخشايد

 .دين مزدا گناه كردارهايي را كه هيچ تاواني براي آن ها نيست، مي بخشايد

 .دين مزدا پادافره ي سنگين ترين گناه را مي بخشايد

 .دين مزدا هر گناهي را كه مردمان مي توانند بدان دست بيااليند، مي بخشايد

42 

 ! سپيتمان زرتشتاي 

دين مزدا اشون را از هر گونه انديشه و گفتار و كردار بد پاك مي كند؛ همچون بادي پرتوان و شتابان كه دشت 
 )17(.را

 ! اي سپيتمان زرتشت

 دين مزدا گناه تو را تاواني گران داده است .بشود كه از اين پس، همه ي كردارهاي تو نيك باشد
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 : پانوشت ها

به شمار مي آيد، در اوستاي نو ” مزدا اهوره“كه در گاهان، يكي از فروزه هاي ” سپندارمذ“يا ” آرميتيسپنت “ .1
او را با زمين يكي مي ” جم“امشاسپند بانوي نماد و نگاهبان زمين است و با زمين، اين هماني دارد و در اين جا 

 .خواستار مي شود شمرد و آنچه را مي خواهد در زمين بشود، از اين امشاسپند بانو

 .هم مي بينيم” دانا و مينوي خرد“ 5و  4پرسش ها و پاسخ هايي را كه در اين فرگرد آمده است، در بخش هاي  .2

 .دخمه هايي كه دير زماني برپاي مي ماند و مردارهاي بسياري در آن ها انباشته مي شود و زمين را مي آاليد .3

 )(گزارش پهلوي ونديداد.هستبسيار در آن ” خرفستران“جايي كه  .4

 )(زيرنويس دارمستتر در گزارش ونديداد.اشون مردي كه به دست يكي از دشمنان كشته شده است .5

 .مي خوانند” جاي شخص ناپاك“يعني ” ارمشتگاه“چنين جايي را  .6

 : در ارداويراف نامه، داوري درباره ي چنين گناهكاري از اين هم سخت تر است .7

 .مردي را ديدم كه گوشت جسد مردمان را با خون و ريم و ديگر ريمني و گند به خوردن (وي( مي دهندروان  ...“
اين روان آن مرد دروند است كه به  :پرسيدم كه اين تن چه گناه كرد ؟ سروش پرهيزگار و ايزد آذر گويند كه 

يگانه مرده كش و ريمن بود و  گيتي مدفوع و جسد بر آب و آتش و تن خويش و نيز آن مردمان برد و همواره
 ”پيشه، نشست )(خويشتن را بنا به قواعد

 )267(ارداويراف نامه، ترجمه ي مرداد بهار، پژوهشي در اساطير ايران، ص 

 .برخي از گزارشگران، از سوي چپ و از سوي راست نوشته اند .8

هنگامي كه چيز خوبي برويد، نخستين بار براي تو مي  .نخستين بار دانه هاي خوراكي را براي تو مي آورم“ .9
 )گزارش پهلوي ونديداد”(.رويد

 )گزارش پهلوي ونديداد”(.آنان چيزهاي خوب به خود برمي دارند و چيزهاي بد را براي تو مي فرستند“. 10

 كدام است كارهاي نيكي كه دين مزدا را روايي بخشد و آن را چون خوراكي بپرورد ؟. 11

 .آمده است” به كار واداشتن در زمين“ر گزارش محمدعلي داعي الي االسالم، به جاي سپردن زمين، د. 12

 .موبد يا دستور باشد. 13

او مي داند كه دزدي نارواست؛ اما مي پندارد كه ربودن دارايي توانگر و بخشيدن آن به بينوايان، كرداري “. 14
 )گزارش پهلوي ونديداد”(.اشونانه است
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رواست؛ اما نمي داند كه چنين كاري را نمي توان بي فرمان داور ” مرگ ارزان“مي داند كه كشتن  او“. 15
 )گزارش پهلوي ونديداد”(.كرد

او مي داند كه خاك سپاري مردار نارواست؛ اما مي پندارد كه اگر او چنين كند تا سگان يا روباهان نتوانند آن “. 16
 )(گزارش پهلوي ونديداد.افگنند، او كرداري اشونانه داشته استمردار را برگيرند و به آتش يا آب در

او مي داند كه بدست آوردن باالترين بهره رواست؛ اما نمي داند كه چنين بهره گيري از مرد اشون . 17
 )(گزارش پهلوي ونديداد.نارواست

نيز  )19 .، بند51در دانا و مينوي خرد (بخش  .”از كاه و پوشال“ است:در گزارش پهلوي ونديداد، افزود ه شده . 18
 .همين تعبير را مي بينيم
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 فرگرد چهارم
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 بخش يكم

1 

كسي كه از بازگرداندن سپرده اي به دارنده اش، خودداري كند، كردارش بدان ماند كه آن سپرده را از دارنده اش 
تا هنگامي كه آن سپرده را در خانه ي خويش نگاه دارد، هر روز و هر شب كه بدان دست زند و آن  .دزديده باشد

 .را از خويش بشمارد، بدان ماند كه ديگر بار آن را دزديده باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                                    ونديداد
 

 43 برگ  
 

 بخش دوم

 )(الف

2 

 ! اي اشون !اي اهوره مزدا  !اي دادار جهان استومند 

 شمار پيمان هاي تو چند است ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 : شمار پيمان هاي من شش است

 .”پيمان -گفتار “نخست 

 .”پيمان -دست “دوم 

 .”پيمان -گوسفند “سوم 

 .”پيمان -گاو “چهارم 

 .”پيمان -مردم “پنجم 

 .؛ كشتزاري در زميني خوب، كشتزاري آباد و بارآور”پيمان -كشتزار “ششم 

 

 

 

 

 

 

 



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                                    ونديداد
 

 44 برگ  
 

 بخش دوم

 )(ب

3 

پيمان را  -پيمان دگرگون كند و بهاي دست  -پيمان را تنها گفتاري بينگارد، بايد آن را به دست  -كسي كه گفتار 
 .بدهد

4 

 .پيمان را به جاي آن بدهند -پيمان دگرگون شود و بهاي گوسفند  -پيمان بايد به گوسفند  -دست 

 .جاي آن بدهند پيمان را به -پيمان دگرگون شود و بهاي گاو  -پيمان بايد به گاو -گوسفند 

 .پيمان را به جاي آن بدهند -پيمان دگرگون شود و بهاي مردم  -پيمان بايد به مردم  -گاو 

 .پيمان را به جاي آن بدهند -پيمان دگرگون شود و بهاي كشتزار  -پيمان بايد به كشتزار  -مردم 
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 بخش دوم

 )(پ

5 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 پيمان را بشكند، تا چه اندازه گرفتار گناه خويش شود ؟ -گفتاركسي كه 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 ]1[.گناه وي، نزديك ترين خويشاوندانش را بدهكار ِتاواني سيصد برابر ِبهاي آن پيمان كند

6 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 خويش شود ؟پيمان را بشكند، تا چه اندازه گرفتار گناه  -كسي كه دست 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .گناه وي، نزديك ترين خويشاوندانش را بدهكار ِتاواني ششصد برابر ِبهاي آن پيمان كند

7 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 پيمان را بشكند، تا چه اندازه گرفتار گناه خويش شود ؟ -كسي كه گوسفند 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .ترين خويشاوندانش را بدهكار ِتاواني هفتصد برابر ِبهاي آن پيمان كندگناه وي، نزديك 

8 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 پيمان را بشكند، تا چه اندازه گرفتار گناه خويش شود ؟ -كسي كه گاو 

 : اهوره مزدا پاسخ داد
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 .بهاي آن پيمان كندگناه وي، نزديك ترين خويشاوندانش را بدهكار ِتاواني هشتصد برابر ِ

9 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 پيمان را بشكند، تا چه اندازه گرفتار گناه خويش شود ؟ -كسي كه مردم 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .گناه وي، نزديك ترين خويشاوندانش را بدهكار ِتاواني نهصد برابر ِبهاي آن پيمان كند

10 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 پيمان را بشكند، تا چه اندازه گرفتار گناه خويش شود ؟ -كسي كه كشتزار 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .گناه وي، نزديك ترين خويشاوندانش را بدهكار ِتاواني هزار برابر ِبهاي آن پيمان كند
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 بخش دوم

 )(ت

11 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 پيمان را بشكند، پادافره گناهش چيست ؟ -كسي كه گفتار 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .چرَنََ -اشترا، سيصد تازيانه با سرَوشُو  -سيصد تازيانه با اسپهه 

12 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 پيمان را بشكند، پادافره گناهش چيست ؟ -كسي كه دست 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .چرَنَ -اشترا، ششصد تازيانه با سرَوشُو  - ششصد تازيانه با اسپهه

13 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 پيمان را بشكند، پادافره ي گناهش چيست ؟ -كسي كه گوسفند 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .چرَنَ -اشترا، هفتصد تازيانه با سرَوشُو  -هفتصد تازيانه با اسپهه 

14 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 پيمان را بشكند، پادافره گناهش چيست ؟ -كسي كه گاو 

 : اهوره مزدا پاسخ داد
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 .چرَنَ -اشترا، هشتصد تازيانه با سرَوشُو  -هشتصد تازيانه با اسپهه 

15 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 پيمان را بشكند، پادافره گناهش چيست ؟ -كسي كه مردم 

 : داداهوره مزدا پاسخ 

 .چرَنَ -اشترا، نهصد تازيانه با سرَوشُو  -نهصد تازيانه با اسپهه 

16 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 پيمان را بشكند، پادافره گناهش چيست ؟ -كسي كه كشتزار 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .چرَنَ -اشترا، هزار تازيانه با سرَوشُو  -هزار تازيانه با اسپهه 
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 بخش سوم

 )(الف

17 

 .است” آگرِپت“كسي كه به آهنگ زدن ديگري برخيزد، گناهش 

 .است” اَواُيريشتَ“كسي كه بر سر ديگري فرود آيد تا او را بزند، گناهش 

 .است” اَرِدوش“كسي كه بدخواهانه آغاز به زدن ديگري كند، گناهش 

 .شود” پـِشوتـَنو“هرگاه پنج بار ديگر بدين كار دست زند، 

18 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 آلوده شود، پادافره گناهش چيست ؟” آگرِپت“كسي كه به گناه 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .چرَنَ -اشترا، پنج تازيانه با سرَوشُو  -پنج تازيانه با اسپهه 

 .چرَنَ -اشترا، ده تازيانه با سرَوشُو  -دومين بار ده تازيانه با اسپهه 

 .چرَنَ -اشترا، پانزده تازيانه با سرَوشُو  -سومين بار پانزده تازيانه با اسپهه 

19 

 .چرَنَ -اشترا، سي تازيانه با سرَوشُو  -چهارمين بار سي تازيانه با اسپهه 

 .چرَنَ -اشترا، پنجاه تازيانه با سرَوشُو  -پنجمين بار پنجاه تازيانه با اسپهه 

 .چرَنَ -اشترا، شصت تازيانه با سرَوشُو  -انه با اسپهه ششمين بار شصت تازي

 .چرَنَ -اشترا، نود تازيانه با سرَوشُو  -هفتمين بار نود تازيانه با اسپهه 
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20 

پادافره گناهش  -بي آن كه تاوان بارهاي پيشين را داده باشد  -آلوده شود ” آگرِپت“كسي كه هشتمين بار به گناه 
 چيست ؟

 : مزدا پاسخ داداهوره 

 -اشترا، دويست تازيانه با سرَوشُو  -است و پادافره گناهش دويست تازيانه با اسپهه ” پـِشوتـَنو“كردار او كردار 
 .چرَنَ است

21 

 آلوده شود و از دادن تاوان آن سرباز زند، پادافره گناهش چيست ؟” آگرِپت“كسي كه به گناه 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 -اشترا، دويست تازيانه با سرَوشُو  -است و پادافره گناهش دويست تازيانه با اسپهه ” پـِشوتـَنو“كردار  كردار او
 .چرَنَ است

22 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 آلوده شود، پادافره گناهش چيست ؟” اَواُيريشت“كسي كه به گناه 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .چرَنَ -اشترا، ده تازيانه با سرَوشُو  -ده تازيانه با اسپهه 

 .چرَنَ -اشترا، پانزده تازيانه با سرَوشُو  -دومين بار پانزده تازيانه با اسپهه 

23 

 .چرَنَ -اشترا، سي تازيانه با سرَوشُو  -سومين بار سي تازيانه با اسپهه 

 .چرن -سروشواشترا، پنجاه تازيانه با  -چهارمين بار پنجاه تازيانه با اسپهه 

 چرَنَ -اشترا، هفتاد تازيانه با سرَوشُو  -پنجمين بار هفتاد تازيانه با اسپهه 

 .چرَنَ -اشترا، نود تازيانه با سرَوشُو  -ششمين بار نود تازيانه با اسپهه 
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24 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

پادافره  -آن كه تاوان بارهاي پيشين را داده باشد  بي -آلوده شود ” اَواُيريشت“كسي كه هفتمين بار به گناه 
 گناهش چيست ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 -اشترا، دويست تازيانه با سرَوشُو  -است و پادافره گناهش دويست تازيانه با اسپهه ” پـِشوتـَنو“كردار او كردار 
 .چرَنَ است

25 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 آلوده شود و از دادن تاوان آن سرباز زند، پادافره گناهش چيست ؟” اَواُيريشت“كسي كه به گناه 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 -اشترا، شصت تازيانه با سرَوشُو  -است و پادافره گناهش دويست تازيانه با اسپهه ” پـِشوتـَنو“كردار او كردار 
 .چرَنَ است

26 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 آلوده شود، پادافره گناهش چيست ؟” اَرِدوش“كه به گناه  كسي

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .چرَنَ -اشترا، پانزده تازيانه با سرَوشُو  -پانزده تازيانه با اسپهه 

27 

 .چرَنَ -اشترا، سي تازيانه با سرَوشُو  -دومين بار سي تازيانه با اسپهه 

 .چرَنَ -اشترا، پنجاه تازيانه با سرَوشُو  -سومين بار پنجاه تازيانه با اسپهه 

 .چرَنَ -اشترا، هفتاد تازيانه با سرَوشُو  -چهارمين بار هفتاد تازيانه با اسپهه 
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 .چرَنَ -اشترا، نود تازيانه با سرَوشُو  -پنجمين بار نود تازيانه با اسپهه 

28 

 !اي اشون !اي دادار جهان استومند 

پادافره گناهش  -بي آن كه تاوان بارهاي پيشين را داده باشد  -آلوده شود ” اَرِدوش“گناه كسي كه ششمين بار به 
 چيست ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 -اشترا، شصت تازيانه با سرَوشُو  -است و پادافره گناهش، دويست تازيانه با اسپهه ” پـِشوتـَنو“كردار او كردار 
 .چرَنَ است

29 

 ! اي اشون ! اي دادار جهان استومند

 آلوده شود و از دادن تاوان آن سر باز زند، پادافره گناهش چيست ؟” اَرِدوش“كسي كه به گناه 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 -اشترا، دويست تازيانه با سرَوشُو  -است و پادافره گناهش، دويست تازيانه با اسپهه ” پـِشوتـَنو“كردار او كردار 
 .چرَنَ است

30 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 كسي كه ديگري را بزند و آسيب سختي بدو برساند، پادافره گناهش چيست ؟

31 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .چرَنَ -اشترا، سي تازيانه با سرَوشُو  -سي تازيانه با اسپهه 

 .چرَنَ -اشترا، پنجاه تازيانه با سرَوشُو  -دومين بار پنجاه تازيانه با اسپهه 

 چرَنَ -اشترا، هفتاد تازيانه با سرَوشُو  -سومين بار هفتاد تازيانه با اسپهه 
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 چرَنَ -اشترا، نود تازيانه با سرَوشُو  -چهارمين بار نود تازيانه با اسپهه 

32 

گناهش پادافره  -بي آن كه تاوان بارهاي پيشين را داده باشد  -كسي كه پنجمين بار بدين گناه آلوده شود 
 چيست ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 -اشترا، دويست تازيانه با سرَوشُو  -است و پادافره گناهش دويست تازيانه با اسپهه ” پـِشوتـَنو“كردار او كردار 
 .چرَنَ است

33 

 كسي كه بدين گناه آلوده شود و از دادن تاوان آن سر باز زند، پادافره گناهش چيست ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 -اشترا، دويست تازيانه با سرَوشُو  -است و پادافره گناهش دويست تازيانه با اسپهه ” پـِشوتـَنو“كردار او كردار 
 .چرَنَ است

34 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 كسي كه ديگري را چنان بزند كه خون وي را بريزد، پادافره گناهش چيست ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .چرَنَ -اشترا، پنجاه تازيانه با سرَوشُو  -تازيانه با اسپهه پنجاه 

 .چرَنَ -اشترا، هفتاد تازيانه با سرَوشُو  -دومين بار هفتاد تازيانه با اسپهه 

 .چرَنَ -اشترا، نود تازيانه با سرَوشُو  -سومين بار نود تازيانه با اسپهه 

35 

پادافره گناهش  -بي آن كه تاوان بارهاي پيشين را داده باشد  -كسي كه چهارمين بار بدين گناه آلوده شود 
 چيست ؟
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 : اهوره مزدا پاسخ داد

 -اشترا، دويست تازيانه با سرَوشُو  -است و پادافره گناهش دويست تازيانه با اسپهه ” پـِشوتـَنو“كردار او كردار 
 .چرَنَ است

36 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 ديگري را چنان بزند كه خون وي روان شود و از دادن تاوان آن سر باز زند، پادافره گناهش چيست ؟كسي كه 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 -اشترا، دويست تازيانه با سرَوشُو  -است و پادافره گناهش دويست تازيانه با اسپهه ” پـِشوتـَنو“كردار او كردار 
 .چرَنَ است

37 

 ! اي اشون ! اي دادار جهان استومند

 كسي كه ديگري را چنان بزند كه استخواني از وي بشكند، پادافره گناهش چيست ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .چرَنَ -اشترا، هفتاد تازيانه با سرَوشُو  -هفتاد تازيانه با اسپهه 

 .چرَنَ -اشترا، نود تازيانه با سرَوشُو  -دومين بار نود تازيانه با اسپهه 

38 

پادافره گناهش  -داده باشد  بي آن كه تاوان بارهاي پيشين را -كه سومين بار بدين گناه آلوده شود كسي 
 ؟چيست

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 -اشترا، دويست تازيانه با سرَوشُو  -است و پادافره گناهش دويست تازيانه با اسپهه ” پـِشوتـَنو“كردار او كردار 
 .چرَنَ است
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39 

 ! اي اشون !ن استومند اي دادار جها

 ؟سر باز زند، پادافره گناهش چيست كسي كه ديگري را چنان بزند كه استخواني از وي بشكند و از دادن تاوان آن

  : اهوره مزدا پاسخ داد

 -اشترا، شصت تازيانه با سرَوشُو  -است و پادافره گناهش دويست تازيانه با اسپهه ” پـِشوتـَنو“كردار او كردار 
 .چرَنَ است

40 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 كسي كه ديگري را چنان بزند كه وي بيهوش شود، پادافره گناهش چيست ؟

  : اهوره مزدا پاسخ داد

 .چرَنَ -اشترا، شصت تازيانه با سرَوشُو  -نود تازيانه با اسپه 

41 

 پادافره گناهش چيست ؟ -بارهاي پيشين را داده باشد بي آن كه تاوان  -كسي كه ديگر بار بدين گناه آلوده شود 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 -اشترا، دويست تازيانه با سرَوشُو  -است و پادافره گناهش دويست تازيانه با اسپهه ” پـِشوتـَنو“كردار او كردار 
 .چرَنَ است

42 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 وي بيهوش شود و از دادن تاوان اين گناه سر باز زند، پادافره گناهش چيست ؟ كسي كه ديگري را چنان بزند كه

  : اهوره مزدا پاسخ داد

 -اشترا، دويست تازيانه با سرَوشُو  -است و پادافره گناهش دويست تازيانه با اسپهه ” پـِشوتـَنو“كردار او كردار 
 .چرَنَ است
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43 

 ]2[.و پيرو منثَره ي ورجاوند و دين اهورايي اند و اينان از آن پس در زندگي شان اشون ...
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 بخش دوم

 ]3[ )(ث

44 

] را از ديگري 4با يكديگر پيماني ببندند تا يكي كااليي [ -خواه همدين، خواه بردار، خواه دوست  -هرگاه دو تن 
] آن كس كه كااليي را خواستار 6وي بياموزد،[] از خاندان او را به همسري برگزيند يا دانشي را از 5بگيرد يا زني [

است بايد آن را بدو بدهند؛ آن كس كه زني را به همسري برگزيده است بايد همسرش را بدو بسپارند تا با او 
 ... زناشويي كند و آن كس كه خواستار دانش ديني است بايد منثَره ي ورجاوند را بدو بياموزند

45 

نخستين و واپسين بخش روز، در نخستين و واپسين بخش شب، آموزش يابد تا انديشه اش او بايد بتواند در  ...
سرشار از دانش شود و در اشوني به چنان پايگاهي برسد كه بتواند در انجمني بنشيند و سپاس و نيايش پيشكش 

 .ايزدان كند؛ كه بتواند دانش خويش را پيوسته بيفزايد

بخش مياني شب بياسايد و از آن پس، آموزش خويش را چندان پي گيرد كه بتواند او بايد در بخش مياني روز و  ...
 .همه ي گفتارهاي هيربدان پيشين را بياموزد و بر زبان راند
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 بخش سوم

 )(ب

46 

 ! اي سپيتمان زرتشت

همسايه اي بدو ] كسي گستاخي نورزد و گرفتن ورزاو يا پوشاكي را كه 7بشود كه در برابر آب و آتش فروزان،[
 .سپرده است، دروغ نخواند

47 

 ! اي سپيتمان زرتشت

 .مردي كه همسري دارد، برتر از كسي است كه همسري ندارد و پسراني پديد نمي آورد

 .كسي كه خانه اي دارد، برتر از كسي است كه خانه اي ندارد

 .كسي كه دارايي دارد، بسي برتر از كسي است كه هيچ ندارد

48 

ميان دو كس، آن يك كه خود را با گوشت سير كند، بيش از آن يك كه چنين نكند، از منش نيك سرشار و از  ...
 ]8[.شود

، به ارزش يك گوسفند، به ارزش يك ورزاو، به ارزش ”اَسپـِرِنَ“سير به ارزش يك  .گرسنه، مرده اي بيش نيست
 .يك آدمي بر گرسنه برتري دارد

 )(الف 49

هموست كه مي تواند در برابر  .به ستييزه درايستد” اَستو ويذُتو“برابر تاخت و تازهاي سير مي تواند در  ...
“هموست كه مي تواند با نازك ترين جامه در برابر ديو زمستان به ستيزه  .به ستيزه درايستد” ايشوش هواثـَخت

 .هموست كه مي تواند در برابر فرمانرواي خودكامه و تبهكار به ستيزه درايستد و او را به سر فروكوبد .درايستد
 ]9[...ناپارسا كه چيزي نمي خورد، به ستيزه درايستد” اَشموغ“هموست كه مي تواند در برابر 

 )(ب 49

 .راه دومين بار باشد] بي آنكه چشم به 10در همان نخستين باري كه بدين گناه آلوده شود،[ ...
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50 

اين پادافره از بريدن اندام هاي تن  .پادافره چنين گناهي در دوزخ سخت تر از هر درد و آزاري در اين جهان است
 .آدمي با كاردهاي مفرغين نيز هراس انگيزتر است

51 

از ميخ كوب كردن اين پادافره  .پادافره چنين گناهي در دوزخ، سخت تر از هر درد و آزاري در اين جهان است
 .اندام هاي تن آدمي با ميخ هاي مفرغين نيز هراس انگيزتر است

52 

اين پادافره از سرنگون افگندن  .پادافره چنين گناهي در دوزخ، سخت تر از هر درد و آزاري در اين جهان است
 .كسي از بلنداي يك صد باالي آدمي به درون پرتگاهي نيز هراس انگيزتر است

53 

اين پادافره از بر دار كشيدن تن  .چنين گناهي در دوزخ، سخت تر از هر درد و آزاري در اين جهان استپادافره 
 .آدمي نيز هراس انگيزتر است

54 

گناه كسي كه آگاهانه در برابر گوگرد زرين و آب بازشناسنده ي اشه از دروج،  -در دوزخ پادافره چنين گناهي 
 .سخت تر از هر درد و آزاري در اين جهان است -د را گواه گيرد و مهر دروج باش” رشن“

55 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

را گواه گيرد و مهر دروج باشد، ” رشن“كسي كه آگاهانه در برابر گوگرد زرين و آب بازشناسنده ي اشه از دروج 
 پادافره گناهش در اين جهان چيست ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .چرَنَ -اشترا، شصت تازيانه با سرَوشُو  -اسپهه هفتصد تازيانه با 

  

 



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                                    ونديداد
 

 60 برگ  
 

 : پانوشت ها

گذاشته شده و شماره هايي كه در متن  )در روايات بزرگ، بار گناه تنها بر دوش گناهكار (و نه خويشاوندان وي .1
به عنوان سيصد تا هزار برابر بهاي پيمان آمده، به شماره ي سال هايي كه روان گناهكار بايد در دوزخ بسر برد، 

 .دگرگون شده است

يعني اين گناهكاران، پس از آن كه تاوان گناه خويش را دادند و پادافره ي آن را پذيرفتند، مانند ديگر  .2
 .مزداپرستان مي توانند در آيين هاي ديني شركت كنند

 .است 16در اين بخش باز هم سخن از پيمان ها مي رود و جاي درست آن پس از بند . 3

 .پيمان بر سر كاال، تعريفي است كلي براي پيمان بر سر گوسفند، گاو و كشتزار .4

شود و پيمان درباره ي وي در شمار پنجمين گونه ي زن نيز مانند گله ي گاو يا كشتزار موضوع پيمان واقع مي  .5
 .پيمان هاست و ارزش آن پيمان بيش از پيمان بر سر گله ي گاو و كمتر از پيمان بر سر كشتزار است

 .پيمان ميان شاگرد و آموزگار نيز در همان رده ي پنجم جاي مي گيرد .6

 .گزار مي شودآب و آتش فروزان كه در برابر آن، آيين سوگند خوردن بر .7

ما نيز  .كساني هستند كه روزي را بي خوردن چيزي مي گذرانند و از لب زدن به گوشت، خودداري مي كنند .8
پرهيز مي كنيم؛ اما از هر گناهي در انديشه و گفتار و كردار، در دين هاي ديگر، مردمان از خوراك روزه مي گيرند؛ 

 )83اما در دين ما از گناه (صد در، 

 .است 46در واقع دنباله ي بند  )(ب 49و بند  )(ب 49و  46تا اين جا فاصله اي است ميان بندهاي  47بند از  .9

 .از آن ياد شد 46همان گناه سوگند دروغ خوردن در برابر آب و آتش فروزان را مي گويد كه در بند  .10
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 فرگرد پنجم
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 بخش يكم

 )(الف

1 

اي مرده باشد و مرغي از فراز كوه بدان جا فرود آيد و پاره اي از آن مردار را بخورد و به  هرگاه مردي در ته دره
باالي كوه بازگردد و بر درختي سخت چوب يا نرم چوب بنشيند و بر آن درخت قي كند يا پيخال بيندازد يا پاره 

 ... اي از مردار را فرو ريزد

2 

برآيد و از آن درخت هيزم برگيرد و بشكند و تكه تكه كند و آن را در  پس آنگاه مردي از ته دره به باالي كوه ...
 بسوزاند، پادافره ي گناهش چيست ؟ -پسر اهوره مزدا  -آتش 

3 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 ... مرداري كه پرنده يا سگ يا گرگ يا باد يا مگس بياورد، كسي را گناهكار نمي كند

4 

گ يا گرگ يا باد يا مگس بياورد، كسي را گناهكار كند، بزودي اين جهان چه، اگر مرداري كه پرنده يا س ...
ها مي شود كه به ناپاكي آلوده ”پـِشوتـَنو“تنها جاي  -با فراواني آفريدگاني كه بر زمين مي ميرند  -استومند من 

 ]1[.اند و روان آنان بانگ و شيون برمي آورد
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 بخش يكم

 )(ب

5 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

سومين بار روان  .ديگر باره روان مي كند .آب را به سوي كشتزار روان مي كند .مردي كشتزاري را آبياري مي كند
 ... چهارمين بار روان مي كند .مي كند

 هرگاه سگي يا روباهي يا گرگي، مرداري را به بستر جوي بياورد، پادافره ي گناه آن مرد چيست ؟ ...

6 

 : پاسخ داداهوره مزدا 

 ... مرداري كه پرنده يا سگ يا گرگ يا باد يا مگس بياورد، كسي را گناهكار نمي كند

7 

چه، اگر مرداري كه پرنده يا سگ يا گرگ يا باد يا مگس بياورد، كسي را گناهكار كند، بزودي اين جهان  ...
ها مي شود كه به ناپاكي آلوده ”ـِشوتـَنوپ“تنها جاي  -با فراواني آفريدگاني كه بر زمين مي ميرند  -استومند من 

 .اند و روان آنان بانگ و شيون برمي آورد
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 بخش دوم

 )(الف

8 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 آيا آب كشنده است ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

او را چنين فروبسته مي ” بدواي“است كه آدمي را به بند مي افگند و ” اَستوويذُتو“ .آب هيچ كس را نمي كشد
پس آنگاه پرندگان پيكر او را مي خورند تا  .] آنگاه سيالب او را فرامي برد؛ فرومي برد و بر كرانه مي افگند2[.برد

 .بخت، او را بدين جا يا بدان جا بكشاند
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 بخش دوم

 )(ب

9 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 آيا آتش كشنده است ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

او را چنين فروبسته مي ” بدواي“است كه آدمي را به بند مي افگند و ” اَستوويذُتو“ .آتش هيچ كس را نمي كشد
 .آنگاه آتش، تن و جان وي را مي سوزاند تا بخت، او را بدين جا يا بدان جا بكشاند .برد
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 بخش سوم

10 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 چون تابستان سپري شود و زمستان فرا رسد، مزداپرستان چه بايد بكنند ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .براي نگاهداري مردگان بسازند” كده“در هر خانه اي و هر كويي بايد 

11 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 هاي مردگان چه اندازه بايد باشد ؟” كده“بزرگي اين 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .] را نيازارد3چندان بزرگ كه سربرافراشته، پاهاي كشيده و دست هاي گشوده [

 .دين هاي مردگان برابر دستور”كده“چنين بايد باشد 

12 

بايد مرده را دو شب يا سه شب يا يك ماه در آن جا نگاه دارند تا بدان هنگام كه پرندگان به پرواز درآيند، گياهان 
 .برويند، سيالب ها روان شوند و باد بهاري آب هاي روي زمين را بخشكاند

13 

و باد بهاري آب هاي روي زمين را پس همين كه پرندگان به پرواز درآمدند، گياهان رستند، سيالب ها روان شدند 
 .خشكاند، مزداپرستان بايد تن مرده را در دخمه در آفتاب بگذارند

14 

هرگاه مزداپرستان تا يك سال، تن مرده را در دخمه در آفتاب نگذارند، همان پادافره كسي كه اشوني را بكشد، 
 .سزاوار آنان خواهد بود
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باران بر آن و بر همه ي دخمه فروبارد، بازمانده هاي چركين را فرو شويد پيكر مرده بايد چندان در دخمه بماند كه 
 .و پرندگان مردار را بخورند
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 بخش چهارم

15 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 روان مي كني ؟” فراخ كرت“آيا اين راست است كه تو آب را با ابرها و باد، از درياي 

16 

آب ها را بر مردارها و دخمه ها و بازمانده هاي چركين و استخوان ها روان مي كني و  - !اي اهوره مزدا  -كه تو ...
 آنگاه آن ها را پنهاني بازمي گرداني ؟

 بازمي گرداني ؟” پويتيك“آن آب ها را به درياي  - !اي اهوره مزدا  -كه تو  ...

17 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .چنين است كه تو گفتي !آري اي زرتشت 

 .روان مي كنم” فراخ كرت“آب ها را با ابرها و بادها از درياي  -اهوره مزدا  -من 

18 

 .آب ها را بر مردارها و دخمه ها و بازمانده هاي چركين و استخوان ها روان مي كنم -اهوره مزدا  -من 

 .آب ها را پنهاني باز مي گردانم -اهوره مزدا  -آنگاه من 

 .باز مي گردانم” پويتيك“آب ها را به درياي  -اهوره مزدا  -من 

19 

به جوش و خروش درمي آيند و هنگامي ” پويتيك“در دل درياي  .در آن جا آب ها به جوش و خروش درمي آيند
پيش ” ويسپوبـِيش“روي مي آورند و به سوي درخت ” فراخ كرت“كه از آاليش پالوده شوند، ديگر باره به درياي 

 .روندمي 

 ... صدها، هزارها، صدها، هزارها :در آن جا بذر هر يك از گونه هاي گياهان من مي رويد 
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20 

باران بر آن ها فرومي بارم تا مردم اشون و گاو افزوني بخش را خوراك و گياه  -اهوره مزدا  -بذر گياهاني كه من 
 .را گياهاني برويانند كه مايه ي زندگي آن ها شودپديد آورند؛ تا مردم مرا خوراك آماده كنند و گاو افزوني بخش 
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 بخش پنجم

21 

 .گفتي - !اي زرتشت نيك كردار  -] اين است زيباترين كارها؛ همان گونه كه تو 4[.اين است بهترين كارها

 ]5[.اهوره مزداي اشون بدين سخنان، به جان زرتشت پاك رامش بخشيد

بايد براي [ آباداني ِ] جهان كوشيد و آن را  .پاكي از هنگام زادن، بهترين [ كار در زندگي ] است !اي آرميتي “
 ]6”[.بدرستي نگاهباني كرد و به سوي روشنايي برد

22 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 اين داد، اين داد ديوستيز زرتشت تا چه پايه مهتر و بهتر و زيباتر از ديگر دين هاست ؟

23 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

فراخ “اين داد، اين داد ديوستيز زرتشت در مهي و بهي و زيبايي چندان از ديگر دين ها برتر است كه درياي 
 .از ديگر آب ها” كرت

24 

اين داد، اين داد ديوستيز زرتشت در مهي و بهي و زيبايي در برابر ديگر دين ها چنان است كه آبي كالن، آبي 
 .خود فرو برد خرد را در

اين داد، اين داد ديوستيز زرتشت در مهي و بهي و زيبايي در برابر ديگر دين ها چنان است كه درختي تناور، 
 .گياهان خرد را در سايه سار خويش بپوشاند

25-26 

د زمين اين داد، اين داد ديوستيز مزدا در مهي و بهي و زيبايي در برابر ديگر دين ها چنان است كه آسمان گرداگر
 .را فرا گيرد

باشد ” درونَ“خواه آن آيين  -خواستار برگزاري آيين شوند ” ورِز -سرَوشا “يا  )موبدان موبد”(رد“هنگامي كه از 
باشد كه بايد بخش شود يا آن كه نبايد بخش شود ” درونَ“كه بايد برگزار شود يا آن كه نبايد برگزار شود، خواه آن 

 ]7[.ند يك سوم از پادافره گناهكار را ببخشايدموبدان موبد مي توا -
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ي ويژه ي او بخشوده شده است؛ اما اگر هيچ كردار ”پتـِت“اگر كردار اهريمني ِديگري از او سر زده باشد، در آيين 
 .اهريمني ديگري از او سر نزده باشد، بدين پشيماني خويش، جاودانه بخشوده و آمرزيده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                                    ونديداد
 

 72 برگ  
 

 ششمبخش 

27 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

يك به هم غنوده باشند؛ دو تن نزديك نزد هاي بالين و پيوسته هاي فرش بر  هرگاه گروهي از مردمان در يك جا
چند تن از آنان را به ” نسو“به يكديگر يا پنج يا پنجاه يا صد تن تنگاتنگ و از آن گروه ناگهان يكي بميرد، دروج 

 پليدي مي آاليد ؟گند و 

28 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 ! اي سپيتمان زرتشت

 ]8[.تاخت مي آورد؛ بر يازدهمين تن فرود مي آيد و ده تن را مي آاليد” نَسو“هرگاه مرده آتُروباني باشد، دروج 

 ! اي سپيتمان زرتشت

 .آيد و نُه تن را مي آاليدتاخت مي آورد؛ بر دهمين تن فرود مي ” نَسو“هرگاه مرده ارتشتاري باشد، دروج 

 ! اي سپيتمان زرتشت

 .تاخت مي آورد؛ بر نهمين تن فرود مي آيد و هشت تن را مي آاليد” نسو“هرگاه مرده برزيگري باشد، دروج 

29 

 ! اي سپيتمان زرتشت

 .آاليدتاخت مي آورد؛ بر هشتمين تن فرود مي آيد و هفت تن را مي ” نسو“هرگاه مرده سگ چوپاني باشد، دروج 

 ! اي سپتمان زرتشت

 .تاخت مي آورد؛ بر هفتمين تن فرود مي آيد و شش تن را مي آاليد” نسو“هرگاه مرده سگي خانگي باشد، دروج 

30 

 ! اي سپيتمان زرتشت
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 .تاخت مي آورد؛ بر ششمين تن فرود مي آيد و پنج تن را مي آاليد” نسو“هرگاه مرده سگ ولگرد باشد، دروج 

 ! تاي سپتمان زرتش

 .تاخت مي آورد؛ بر پنجمين تن فرود مي آيد و چهار تن را مي آاليد” نسو“هرگاه مرده توله سگي باشد، دروج 

31 

 ! اي سپيتمان زرتشت

 .تاخت مي آورد؛ بر چهارمين تن فرود مي آيد و سه تن را مي آاليد” نسو“هرگاه مرده سياه گوشي باشد، دروج 

 ! اي سپيتمان زرتشت

 .تاخت مي آورد، بر سومين تن فرود مي آيد و دو تن را مي آاليد” نسو“يي باشد، دروج ”جژو“ هرگاه مرده سگ

32 

 .تاخت مي آورد؛ بر دومين تن فرود مي آيد و ديگري را مي آاليد” نسو“يي باشد، دروج ”اَيويزو“هرگاه مرده سگ 

 ! اي سپيتمان زرتشت

آورد؛ بر نزديك ترين كس فرود مي آيد و او را مي  تاخت مي” نسو“يي باشد، دروج ”ويژو“هرگاه مرده سگ 
 ]9[.آاليد

33 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 ] باشد، چند تن از آفريدگان سپند مينو را آشكارا يا پنهاني مي آاليد ؟10”[اوروپي“هرگاه مرده سگي 

34 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

يك از آفريدگان سپند مينو را نمي آاليد، مگر كسي كه او را بزند هيچ  -آشكارا يا پنهاني  -هرگز ” اوروپي“سگ 
 .يا بكشد كه آلوده مي شود و همواره آلوده مي ماند

35 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 
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ناپارسايي باشد، چند تن از آفريدگان سپند مينو را آشكارا يا ” اشموغ“هرگاه مرده تبهكار يا هرزه اي دو پا يا 
 مي آاليد ؟ پنهاني

36 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 ! اي سپيتمان زرتشت

] آن تبهكار يا هرزه ي دو پا يا 11[.به اندازه ي وزغي كه افزون بر سالي از مرگ او گذشته و زهر او خشكيده باشد
 .ناپارسايي در درازناي زندگي خويش، آفريدگان سپند مينو را آشكارا يا پنهاني مي آاليد” اشموغ“

37 

 .در درازناي زندگي خويش، آب را مي آاليد؛ آتش را خاموش مي كند و ستوران را مي ربايد و مي كـُشد او

 .او در درازناي زندگي خويش، اشون را با مشتي كشنده چنان مي زند كه جان از تن وي جدا مي شود

 .او پس از مرگ ديگر چنين نمي كند

38 

 ! اي سپيتمان زرتشت

ناپارسا در زندگي خويش، هرگز از بي بهره ساختن اشون از ” اشموغ“رزه ي دوپا يا براستي آن تبهكار يا ه
 .خوراكش، جامه اش، خانه اش، بسترش و آوندهايش باز نمي ايستد

 .او پس از مرگ ديگر چنين نمي كند
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 بخش هفتم

39 

 ! اي اشون !اي اهوره مزدا  !اي دادار جهان استومند 

خانه هامان آتش و برسم و جام و هوم و هاون فراهم آورده ايم، اگر مردي يا سگي از اين هنگامي كه ما اينجا، در 
 جا بگذرد و ناگهان بميرد، ما مزداپرستان چه بايد بكنيم ؟

40 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 ! اي سپيتمان زرتشت

 .بايد آتش و برسم و جام و هوم و هاون را از خانه بيرون بريد

بريد تا در آن جا دريده و  -به جايي كه به دستور دين، پيكر مردگان را بايد بدان جا برد  -دخمه  بايد مرده را به
 .خورده شود

41 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 در چه هنگامي مي توان آتش را به خانه اي كه كسي در آن مرده است، بازآورد ؟

42 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

در تابستان يك ماه بايد درنگ كرد و از آن پس آتش را به خانه اي كه كسي در آن مرده در زمستان نُه شب و 
 .است، بازتوان آورد

43 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

آتش را به خانه اي كه كسي در آن مرده  )يا يك ماه (در تابستان )هرگاه كساني در ميان آن نه شب (در زمستان
 است بازآورند، پادافره گناهشان چيست ؟
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43 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

اشترا، دويست تازيانه با سوشو  -است و پادافره گناهشان دويست تازيانه با اسپهه ” پـِشوتـَنو“كردار آنان كردار 
 .چرن است -
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 بخش هشتم

45 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

هرگاه در خانه ي مزداپرستان زن آبستني پس از بارداري يك يا دو يا سه يا چهار يا پنج يا شش يا هفت يا هشت 
 يا نه يا ده ماهه، كودكي مرده بزايد، مزداپرستان آن زن را به كجا بايد ببرند ؟

46 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

زرتشتي كه زمين آن بي آب و گياه ترين جا باشد؛ گله هاي گاوان و گوسفندان كمتر از آن  به جايي در آن خانه ي
كمتر در آن برافروخته شود؛ دسته هاي برسم ويژه ي آيين كمتر بدان برده  -پسر اهوره مزدا  -بگذرند؛ آتش 

 .شود و مردم اشون كمتر از آن بگذرند

47 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 ندازه دور از آتش ؟چه ا

 چه اندازه دور از آب ؟

 چه اندازه دور از دسته هاي برسم ويژه ي آيين ؟

 چه اندازه دور از مردم اشون ؟

48 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .سي گام دور از آتش

 .سي گام دور از آب

 .سي گام دور از دسته هاي برسم ويژه ي آيين

 .سه گام دور از مردم اشون
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49 

 .پرستان بايد گرداگرد آن جا چينه اي برآورند و در درون آن، او را خوراك و جامه دهندمزدا 

50 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 نخستين خوراكي كه بدان زن بايد داده شود، چيست ؟

51 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 ]13[.گور درون زهدان وي شسته شود آميخته با خاكستر بياشامد تا” گـُميز] “12بايد سه يا شش يا نُه جام [

52 

پس آنگاه مي تواند شير گرم ماديان يا گاو يا ميش يا بز يا گوشت پخته و نان و شراب ناب بياشامد و بخورد؛ اما 
 ]14[.نوشيدن آب بر او روا نيست

53 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

هنگام بايد تنها با اين گونه گوشت و نان و شراب زندگي كند چنين زني تا چه هنگام بايد بدين سان بماند و تا چه 
 و از نوشيدن آب بپرهيزد ؟

54 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

بايد تا سه شب با اين گونه گوشت و نان و شراب زندگي كند و از نوشيدن آب  .بايد تا سه شب بدين سان بماند
و آب در كنار نه گودال بشويد ” گميز“ي خويش را با پس هنگامي كه اين سه شب سپري شد، تن و جامه  .بپرهيزد

 .] و بدين سان پاك شود15[

55 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 
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 چنين زني تا چه هنگام بايد بدين سان بماند ؟

پس از سپري شدن آن سه شب، تا چه هنگام بايد تنها بماند و جدا از ديگران زندگي كند و جا و خوراك و جامه 
 جدا باشد ؟اش 

56 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

بايد تا نه شب پس از سپري شدن آن سه شب تنها بماند و جدا از ديگر  .بايد تا نه شب بدين سان بماند
 .مزداپرستان زندگي كند و جا و خوراك و جامه ي او جدا باشد

 ]16[.و پاك كندپس هنگامي كه اين نه شب سپري شد، تن و جامه ي خويش را با گميز و آب بشويد 

57 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

يا ” آبـِرت“يا ” فَربرتَر“يا ” آتروخش“يا ” هاونَن“يا ” زوت“آيا هنگامي كه آن جامه ها يك بار شسته و پاكيزه شد، 
 بپوشد ؟ يا آتروبان و ارتشتار و برزيگر ديگري مي تواند آن ها را” سرَوشاورِز“يا ” راسپي“يا ” آسنَتَر“

58 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

هيچ زوت يا هاونَن يا آتروخش يا فَربرتَر يا آبرت يا آسنتر يا راسپي يا سرَوشاورز يا آتُروبان و ارتشتار و برزيگري 
 .بپوشد -هر چند شسته و پاكيزه شده باشد  -نمي تواند آن جامه ها را 

59 

] بماند، مي توان 17”[اَرمشتگاه“باشد كه بايد در ” اَرمشت“ي بيمار يا مردي اما هرگاه در خانه ي مزدا پرستان زن ...
 ]18[.آن جامه ها را تا هنگامي كه بتواند دست هايش را آزادانه به كار گيرد براي پوشاك يا بستر وي داد

60 

گيريم، تباه كنيم؛ هر چند براستي اهوره مزدا روا نمي دارد كه ما هيچ چيز ارزشمندي را كه مي توانيم از آن بهره 
باشد؛ هر چند همچند ريسماني باشد كه دختري هنگام نخ ريسي به ” اَسپـِرِنَ“همچند ريسماني به سنگيني يك 

 .دور مي اندازد
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61 

هر چند ارزش آن جامه به اندازه ي ريسماني باشد كه دختري  -] 19كسي كه جامه اي را بر پيكر مرده اي بيفگند [
تا هنگامي كه زنده است مردي اشون به شمار نمي آيد و هنگامي كه بميرد، به  -ي به دور مي اندازد هنگام نخ ريس

 .سرزمين بهروزي (بهشت( راه نمي يابد

62 

] كه از تاريكي ساخته شده است؛ كه زاده ي تاريكي 20او به جهان ديوان، بدان جهان تاريك مي رود [ ...
 ]21[.است

 ! اي گناهكاران

 .كردارها و روان هايتان بدان جهان، بدان سرزمين اندوه و پريشاني درمي آييدشما با 
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 : پانوشت ها

 .34، بند 8نگاه كنيد به فرگرد  .1

 .29، بند 19نگاه كنيد به فرگرد  .2

 )(گزارش پهلوي ونديداد .آدمي زنده .3

 .پاك و بي آاليش كردن زمين و آب ها .4

دريافت كه مردمان مي توانند با كردار نيك خويش از آاليش گناه رهايي يابند، شادمان هنگامي كه زرتشت  .5
 )(گزارش پهلوي ونديداد .شد

 .5، بند48نگاه كنيد به گاهان، يسنا  .6

(صد .هنگامي كه موبدان موبد يك سوم از پادافره گناهكار را ببخشايد، اهوره مزدا همه ي آن را مي بخشايد .7
 )29در، 

روايات بزرگ  .اين پاسخ با اين فرض داده شده است كه يازده تن در جايي خفته باشند و يكي از آنان بميرد .8
برداشت ديگري از اين پاسخ داده است كه هرگاه گروهي در جايي خفته باشند و يكي از آنان بميرد، از هر 

 .سوي ِآن مرده تا يازده تن آلوده مي شوند

 .و يادداشت ها 16، بند 13سگان نگاه كنيد به فرگرد درباره ي نام هاي اين  .9

10. =)urupi  او آفريده شده است تا با مار گرز و ديگر گزندگاني كه در سوراخ ها  .از آفريدگان مزداست )راسو
 )47(بن دهشن، بخش  .زيست مي كنند، بجنگد

شمار مي آيد؛ زيرا در درياي فراخ كرت بر وزغ يا قورباغه، آفريده ي اهريمن و يكي از زشت ترين آفريدگان به  .11
هر جا كه وزغ بلغزد، آن را ” كـَرَ“شنا مي كند تا آن را بجود؛ اما ماهي خداگونه ي ” هوم سفيد“گرد درخت 

 )18(بن دهشن، بخش .نگاهباني مي كند

 .سه يا شش يا نه جام بر حسب توانايي وي .12

در گزارش  .در زهدان وي از ميان برود” نسو“را چنين زني بايد بنوشد تا  )گميز(= پيشاب با شاش گاو نر .13
همين كار پاك كردن زهدان  -اگر از آتش بهرام برگرفته شده باشد  -پهلوي ونديداد آمده است كه خاكستر نيز 

 .را مي كند

(نگاه كنيد به .بيااليد انگيزه ي بازداشتن چنين زني از نوشيدن آب، شدت آلودگي اوست كه مي تواند آب را. 14
 )70، بند 7فرگرد 
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 .9نگاه كنيد به فرگرد  )براي آشنايي بيشتر با اين آيين پاك كردن (= برشنوم نُه شَبه .15

هر گاه زني پس از آبستني يك تا ده ماهه، نوزادي مرده به جهان آورده  :روش جديد به گونه اي ديگر است  .16
آتش و خاكستر خواهد بود و تا چهار روز روا نمي دارند كه آب يا نمك يا  ...)گميز”(= نيرنگ“نخستين خوراك وي 

در چهارمين روز به وي نيرنگ مي دهند و او مي  .هر خوراك ديگري كه با آب يا نمك پخته شده باشد، بخورد
خستين چهل تواند خود و جامه ي خويش را بدان بشويد و پاك كند و روا نمي دارند كه خود و جامه اش را در ن

 )568(روايات بزرگ، .روز با آب بشويد

، 9كسي كه شكسته و از كار افتاده باشد و بايد گفت كسي كه ناپاك است در دوره ي ناپاكي (فرگرد ” ارمشت“ .17
جايي است كه ارمشت در اين دوره در آن بسر ” ارمشتگاه“ .و هنگامي كه همه ي كارها براي او نارواست )33بند 

 )15، بند 5شگفتار دارمستتر بر گزارش ونديداد، بخش (پي.مي برد

ناپاك تا هنگامي كه پاك نشده است، بايد دست هايش را در تكه كتاني كهنه بپيچد تا مبادا به چيزي پاك  .18
جامه هايي را كه مرده آلوده است، حتي پس از اين كه شسته شده و شش ماه در پرتو  .دست بزند و آن را بيااليد

 .خورشيد و ماه گذاشته شده باشد، تنها زن دشتان مي تواند بپوشد

(نگاه كنيد .از اين بندها برمي آيد كه مرده را بايد برهنه بر فراز كوه بگذارند تا روشنايي آسمان او را بپوشاند. 19
 )25تا  23، بندهاي 8و فرگرد  51، بند 6به فرگرد 

 : روش جديد پارسيان اين است كه جامه هاي كهنه را بر تن مرده مي پوشانند

 .هنگامي كه مردي بميرد و فرمان يابد كه اين جهان را ترك گويد، بهترين پوشاك براي او كهنه ترين آن هاست“
بازماندگان مرده نبايد هيچ پوشاك نويي بر پيكر مرده  .شداين پوشاك بايد كهنه و بكار رفته، اما بخوبي شسته با

بيندازند؛ زيرا در زند ونديداد آمده است كه اگر پوشاكي به ارزش پاره پشمي از گلوله ي پشم نرشته، بيش از آنچه 
الزم است بر مرده بيفگنند، هر رشته اي از آن در جهان ديگر، مار سياهي خواهد شد كه بر دل سازنده ي آن 

آن پوشاك كه تو براي من  :پوشاك مي چسبد و حتي مرده نيز به ستيزه با او برخواهد خاست و خواهد گفت 
 ”.ساختي، خوراك كرم ها و حشره ها مي شود

 )12(صد در، 

چيزي بيش از تاريكي  )28(گزارش پهلوي ونديداد، و اوگمدئچا  .جايي كه تاريكي را مي توان با دست گرفت .20
 .ديدني

دروج كه از تخم گناهكار بارور  .جاي آنان كه از تاريكي بارور شده اند :در گزارش پهلوي ونديداد آمده است  .21
 )30، بند 18(نگاه كنيد به فرگرد .مي شود، از آن جا مي آيد
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 بخش يكم

1 

 رها شود ؟زميني كه سگان يا مردمان بر آن مرده باشند، تا كي بايد كشت ناشده 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 ! اي زرتشت اشون

 .زميني كه سگان يا مردمان بر آن مرده باشند، بايد تا يك سال كشت ناشده رها شود

2 

تا يك سال، هيچ مزداپرستي نبايد بر آن بخش از زمين كه سگان يا مردمان بر آن مرده باشند، بذر بيفشاند يا آب 
 .ديگر بخش هاي زمين بذر بيفشاند و آب روان كند روان كند، او مي تواند بر

3 

كسي كه تا يك سال بر زميني كه سگان يا مردمان بر آن مرده باشند، بذر بيفشاند يا آب روان كند، گناهش برابر 
 .گناه كسي است كه مردار در آب يا در خاك يا در پاي گياهان بيندازد

4 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

مزداپرستان تا يك سال بر زميني كه سگان يا مردمان بر آن مرده باشند، بذر بيفشانند يا آب روان كنند، اگر 
 پاداَفره گناهشان چيست ؟

5 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

چرن  -اشترا، دويست تازيانه با سروشو  -هستند و پادافره گناهشان دويست تازيانه با اسپهه ” پـِشوتـَنو“آنان 
 )1(.است

6 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 
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، آن را شخم زنند و بر آن بذر بيفشانند و آب )2اگر مزداپرستان بخواهند زمين را ديگر باره آماده ي كشت كنند (
 روان كنند، چه بايد بكنند ؟

7 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

جا بازمانده باشد، بر آن زمين به جست و آنان بايد در پي استخوان، موي، گوشت، سرگين يا خوني كه شايد در آن 
 .جو پردازند

8 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

اگر آنان در پي استخوان، موي، گوشت، سرگين يا خوني كه شايد در آن جا بازمانده باشد، بر آن زمين به جست و 
 جو نپردازند، پاداَفره گناهشان چيست ؟

9 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

چرن  -اشترا، دويست تازيانه با سروشو  -هستند و پاداَفره گناهشان دويست تازيانه با اسپهه ” ـِشوتـَنوپ“آنان 
 .است

 

 

 

 

 

 

 

 



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                                    ونديداد
 

 86 برگ  
 

 بخش دوم

10 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

را بر زمين بيندازد و چربي يا  -همچند بند سر انگشت كوچك  -اگر كسي استخواني از سگان يا مردمان مرده 
 مغز آن استخوان در زمين فرونشيند، پاداَفره گناهش چيست ؟

11 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .چرن -اشترا، سي تازيانه با سروشو  -سي تازيانه با اسپهه 

12 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

بيندازد و چربي يا مغز را بر زمين  -همچند بند سر انگشت اشاره  -اگر كسي استخواني از سگان يا مردمان مرده 
 آن استخوان در زمين فرو نشيند، پاداَفره گناهش چيست ؟

13 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .چرن -اشترا، پنجاه تازيانه با سروشو  -پنجاه تازيانه با اسپهه 

14 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

را بر زمين بيندازد و چربي يا مغز  -نگشت مياني همچند بند سر ا -اگر كسي استخواني از سگان يا مردمان مرده 
 آن استخوان در زمين فرو نشيند، پاداَفره گناهش چيست ؟

15 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .چرن -اشترا، هفتاد تازيانه با سروشو  -هفتاد تازيانه با اسپهه 
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16 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 مغز يا چربي و بيندازد زمين بر  را -همچند انگشتي يا دنده اي  -مردمان مرده اگر كسي استخواني از سگان يا 
 ؟ چيست گناهش پاداَفره نشيند، فرو زمين در استخوان آن

17 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .چرن -اشترا، نود تازيانه با سروشو  -نود تازيانه با اسپهه 

18 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 مغز يا چربي و بيندازد زمين بر  را -همچند دو انگشت يا دو دنده  -استخواني از سگان يا مردمان مرده اگر كسي 
 ؟ چيست گناهش پاداَفره نشيند، فرو زمين در استخوان آن

19 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

اشترا، دويست تازيانه با سروشو  -هستند و پاداَفره گناهش دويست تازيانه با اسپهه ” پـِشوتـَنو“كردار او كردار 
 .چرن است -

20 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 و بيندازد زمين بر  را -همچند استخوان بازو يا استخوان ران  -اگر كسي استخواني از سگان يا مردمان مرده 
 ؟ چيست گناهش پاداَفره نشيند، فرو زمين در استخوان آن مغز يا چربي

21 

 : مزدا پاسخ داداهوره 

 .چرن -اشترا، چهارصد تازيانه با سروشو  -چهارصد تازيانه با اسپهه 
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22 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 آن مغز يا چربي و بيندازد زمين بر  را -همچند كاسه ي سر  -اگر كسي استخوان از سگان يا مردمان مرده 
 ؟ چيست گناهش پاداَفره نشيند، فرو زمين در استخوان

23 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .چرن -اشترا، ششصد تازيانه با سروشو  -ششصد تازيانه با اسپهه 

24 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

اگر كسي تمام پيكر سگ يا آدمي مرده را بر زمين بيندازد و چربي يا مغز آن استخوان در زمين فرو نشيند، 
 پاداَفره گناهش چيست ؟

25 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .چرن -اشترا، هزار تازيانه با سروشو  -هزار تازيانه با اسپهه 
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 بخش سوم

26 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 هرگاه مزداپرستي پوينده يا دونده يا سواره يا ارابه رانان به مرداري در آب روان برخورد، چه بايد بكند ؟

27 

 : داداهوره مزدا پاسخ 

 ! اي زرتشت

 .بر اوست كه كفش و جامه از تن برگيرد و به درون آب رود و مردار را از آب برآورد

 )3(.بر اوست كه در آبي تا قوزك پا، تا زانو، تا كمر يا تا باالي آدمي فرو رود تا بدان مردار برسد

28 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 و از هم پاشيدن باشد، آن مزداپرست چه بايد بكند ؟ اگر آن مردار در كار پوسيدن

29 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

بر اوست كه هر چه بيشتر بتواند تكه هاي مردار را با دو دست خويش بگيرد، از آب بيرون آورد و بر زمين خشك 
 .بگذارد

بازمانده باشد، هيچ گناهي  از آن پس استخوان، موي، چربي، گوشت، سرگين يا خوني كه شايد از آن مردار در آب
 .بر گردن وي نگذارد

30 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 تا چه اندازه از آب استخري را به گند و پليدي و ناپاكي مي آاليد ؟” نسو“دروج 
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31 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .شش گام در هر يك از چهارسوي

 .اك و آشاميدني نيستتا هنگامي كه مردار را از آب بر نگيرند، آن آب پ

 ... پس بايد مردار را از استخر بيرون كشند و بر زمين خشك فرو گذارند

32 

پس از آن  .بيرون كشند -به فراخور توانايي  -و از آب استخر، نيمي يا يك سوم يا يك چهارم يا يك پنجم را  ...
كه مردار از آب گرفته شد و آب را بيرون كشيدند، بازمانده ي آب پاك است و ستوران و مردمان مي توانند مانند 

 .پيش تر از آن آب بياشامند

33 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 تا چه اندازه از آب چاهي را به گند و پليدي و ناپاكي مي آاليد ؟” نسو“دروج 

34 

 : مزدا پاسخ داد اهوره

 .تا هنگامي كه مردار را از آب چاه بر نياورند، آب آن پاك و آشاميدني نيست

 ... پس بايد مردار را از چاه برآورند و بر زمين خشك فرو گذارند

35 

پس از آن كه  .بيرون كشند -به فراخور توانايي  -و از آب چاه، نيمي يا يك سوم يا يك چهارم يا يك پنجم را  ...
مردار از آب گرفته شد و آب را بيرون كشيدند، بازمانده ي آب پاك است و ستوران و مردمان مي توانند مانند 

 .پيش تر، از آن آب بياشامند

36 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 
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 آاليد ؟تا چه اندازه از يك اليه برف يا تگرگ را به گند و پليدي و ناپاكي مي ” نسو“دروج 

37 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .سه گام از هر يك از چهار سوي

 .تا هنگامي كه مردار را از برف يا تگرگ برنگيرند، آب آن پاك و آشاميدني نيست

 ... پس بايد مردار را از برف يا تگرگ برگيرند و بر زمين خشك فرو گذارند

38 

تگرگ پاك است و ستوران مردمان مي توانند مانند پيش تر، پس از آن كه مردار بر گرفته شد، آب آن برف يا  ...
 .از آن آب بياشامند

39 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 تا چه اندازه از آبي روان را به گند و پليدي و ناپاكي مي آاليد ؟” نسو“دروج 

40 

 .سه گام از پايين دست آب، نه گام از باال دست آب و شش گام از پهناي آب

 .هنگامي كه مردار را از آب برنگيرند، آن آب پاك و آشاميدني نيست تا

 ... پس بايد مردار را از آب بيرون كشند و بر زمين خشك فرو گذارند

41 

(، آن آب پاك است و ستوران و مردمان مي توانند 4پس از آن كه مردار برگرفته شد و آب سه بار گذشت ( ...
 .بياشامندمانند پيش تر، از آن آب 
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 بخش چهارم

42 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 را هرگاه با مردار سگان يا مردمان برخورد يابد، مي توان ديگرباره پاك كرد ؟” هوم“آيا 

43 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

  ! اي زرتشت اشون

 ]5[.به تباهي يا مرگ بيااليد هيچ مرداري نمي تواند نوشابه ي هوم را كه براي آيين پيشكش آماده شده باشد،

اگر هوم براي آيين پيشكش فشرده نشده باشد، شاخه ي آن در برخورد با مردار به دارازاي چهار انگشت آلوده 
پس سزاوار است كه آن اندازه از دارازاي شاخه را در ميان خانه به خاك بسپارند و تا يك سال بر جاي  .مي شود

 .بگذارند و از آن پس، هر اشوني مي تواند نوشابه ي برگرفته از آن را بياشامد
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 بخش پنجم

44 

 ! اي اشون !اي اهوره مزدا  !اي دادار جهان استومند 

 كجا بايد برد و در كجا بايد گذاشت ؟ پيكر مردگان را به

45 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 ! اي زرتشت اشون

 .برفراز كوه، در جايي كه هميشه سگان و پرندگان مردار خوار به سر مي برند

46 

مزدا پرستان بايد پاها و موهاي مرده را با مفرغ و سنگ و سرب در زمين استوار كنند؛ مبادا كه سگان و پرندگان 
 .دار خوار، استخوان ها را برگيرند و در آب يا در پاي درختان بيندازندمر

47 

هرگاه آنان پيكر مرده را در زمين استوار نكنند و سگان و پرندگان مردار خوار، استخوان ها را برگيرند و در آب يا 
 در پاي درختان بيندازند، پاداَفره گناهشان چيست ؟

48 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

اشترا، دويست تازيانه با  -است و پاداَفره گناهشان دويست تازيانه با اسپهه ” پـِشوتـَنو“كردار آنان كردار 
 .چرن است -سروشو 

49 

 ! اي اشون !اي اهوره مزدا  !اي دادار جهان استومند 

 استخوان هاي مردگان را به كجا بايد برد و در كجا بايد گذاشت ؟
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50 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .؛ در جايي دور از گذار سگ و روباه و گرگ)6مزداپرستان بايد استوداني بسازند در جايي كه آب باران نايستد (

51 

بر پا كنند و اگر نتوانند بايد پيكر مرده را زير تابش  )7آنان بايد اگر بتوانند استوداني با سنگ و ساروج و خاك (
 .بالشي كه از آن او بوده است، بر زمين بگذارند ستارگان و ماه و خورشيد، برهنه روي فرش و
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 : پانوشت ها

و اگر آب بر زمين روان كنند، يك تنافوهر و اگر ” تنافوهر“اگر شخم بزنند و بذر بيفشانند، تاوان گناهشان يك . 1
 )زند( ونديداد)(گزارش هاي پهلوي  .شخم بزنند و بذر بيفشانند و آب بر آن روان كنند، دو تنافوهر است

 .حتي هنگامي كه يك سال گذشته باشد، زمين خود به خود از اين تحريم آزاد نمي شود. 2

(يعني يكي .دارد” تنافوهر“اگر او بتواند مردار را از آب برگيرد و چنين كند، كردار او اَشَونانه است و ارزش يك  .3
؛ اما اگر بتواند و چنين نكند، كار او گناهي است ).افوهر است، بخشوده مي شوداز گناهان وي كه پاداَفره آن يك تن

است، يعني گناهي ” مرگ ارزان“اين گناه  :گويد ” گوگشسب“ .كه پادافره اي برابر يك تنافوهر بر آن رواست
 )زند( ونديداد)(گزارش هاي پهلوي .بزرگ

 )(زيرنويس دارمستتر بر گزارش ونديداد .هنگامي كه سه موج گذشته باشد .4

گياه زندگي بخشي و بي مرگي است، هنگامي كه شيره ي آن را براي آيين پيشكش ” هوم“به سبب آن كه  .5
مرده با چشيدن شيره ي هوم سفيد زندگي  )24بخش  -(بندهشن .گرفته باشند، شهريار گياه درمان بخش است

 )31بخش  .(همان.جاودانه يابد

باران كه بازمانده هاي تن مردگان را مي شويد، نبايد در دخمه ها بماند، بلكه بايد به گودال هايي كه براي  آب .6
 )زند( ونديداد)(گزارش هاي پهلوي .اين كار مي كـَنند، روان شود

 .را در اين جا قابل ترديد دانسته است” خاك“واژه ي  .جيمز دارمستتر .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                                    ونديداد
 

 96 برگ  
 

 

 

 فرگرد هفتم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                                    ونديداد
 

 97 برگ  
 

 بخش يكم

1 

 : زرتشت از اهوره مزدا پرسيد

 ! اي اَشَون !اي دادار جهان استومند  !اي سپندترين مينو  !اي اهوره مزدا 

 بر او مي تازد ؟” نسو“چون كسي بميرد، در چه هنگامي دروج 

2 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 ! اي سپيتمان زرتشت

به پيكر مگسي وزوزكنان با زانوان ِِاز پيش و ” نَسو“شود، دروج بي درنگ پس از مرگ، همين كه جان از تن جدا 
تران از سرزمين هاي  م از پس برآمده، همه تن آلوده به آاليش ها، همچون پليدترين خـْرَفـْسـمي  )1اَپاختَر ( -د

 .آيد و بر تن مرده مي تازد

3 

آن را بخورد يا پرندگان مردارخوار به سوي آن يا  )2او بر تن مرده درنگ مي كند تا هنگامي كه سگ بر آن بنگرد (
 )3(.پرواز كند

به پيكر ” نسو“هنگامي كه سگ بر آن بنگرد يا آن را بخورد يا پرندگان مردارخوار به سوي آن پرواز كنند، دروج 
فستران مگسي وزوزكنان با زانوان ِِاز پيش و دم از پس برآمده، همه تن آلوده به آاليش ها، همچون پليدترين خرَ

 .به سرزمين هاي اَپاختر، واپس مي گريزد

4 

 ! اي اَشَون !اي دادار جهان استومند 

اگر مرده را سگي يا گرگي دريده باشد يا به جادويي يا به كين توزي يا در پي فروافتادن از پرتگاهي يا به داوري 
بر او مي ” نسو“پس از مرگش دروج  داوران يا در يك درگيري كشته شده و يا خود را كشته باشد، در چه هنگامي

 تازد ؟
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5 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

به پيكر مگسي وزوزكنان با زانوان ِِاز پيش و دم از پس برآمده، همه تن آلوده ” نسو“، دروج )4پاسي پس از مرگ (
تران از سرزمين هاي  5(.ده مي تازداَپاختَر مي آيد و بر تن مر -به آاليش ها، همچون پليدترين خـْرَفـْسـ( 
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 بخش دوم

6 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 نزديك تن دو باشند؛ غنوده هم به نزديك هاي بالين و پيوسته هاي فرش بر  هرگاه گروهي از مردمان در يك جا
چند تن از آنان را به ” نسو“دروج  بميرد، يكي ناگهان گروه آن از و تنگاتنگ تن صد يا پنجاه يا پنج يا يكديگر به

 گند و پليدي مي آاليد ؟

7 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 ! اي سپيتمان زرتشت

 .تاخت مي آورد؛ بر يازدهمين تن فرود مي آيد و ده تن را مي آاليد” نَسو“هرگاه مرده آتـُرباني باشد، دروج 

 ! اي سپيتمان زرتشت

 .تاخت مي آورد؛ بر دهمين تن فرود مي آيد و نُه تن را مي آاليد” نَسو“هرگاه مرده ارتشتاري باشد، دروج 

 ! اي سپيتمان زرتشت

 .تاخت مي آورد؛ بر نهمين تن فرود مي آيد و هشت تن را مي آاليد” نسو“هرگاه مرده برزيگري باشد، دروج 

8 

 ! اي سپيتمان زرتشت

 .ر هشتمين تن فرود مي آيد و هفت تن را مي آاليدتاخت مي آورد؛ ب” نسو“هرگاه مرده سگ چوپاني باشد، دروج 

 ! اي سپتمان زرتشت

 .تاخت مي آورد؛ بر هفتمين تن فرود مي آيد و شش تن را مي آاليد” نسو“هرگاه مرده سگي خانگي باشد، دروج 

9 

 ! اي سپيتمان زرتشت
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 .آيد و پنج تن را مي آاليدتاخت مي آورد؛ بر ششمين تن فرود مي ” نسو“هرگاه مرده سگ ولگرد باشد، دروج 

 ! اي سپتمان زرتشت

 (6(.تاخت مي آورد؛ بر پنجمين تن فرود مي آيد و چهار تن را مي آاليد” نسو“هرگاه مرده توله سگي باشد، دروج 

 بخش سوم

10 

 ! اي اَشَون !اي دادار جهان استومند 

 ناپاكي مي آاليد ؟كدام بخش از بستر و بالش مرده را به گند و پليدي و ” نسو“دروج 

11 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .اليه ي رويي بستر مرده و جامه ي زيرپوش وي را به گند و پليدي و ناپاكي مي آاليد” نسو“دروج 

12 

 ! اي اهوره مزداي اَشَون !اي دادار جهان استومند 

 مي توان پاك كرد ؟ -جامه اي كه با مردار سگ يا آدمي برخورد داشته است  -آيا چنين جامه اي را 

13 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 ! اي زرتشت اَشَون

 .آري مي توان آن را پاك كرد

 چگونه چنين كاري را مي توان كرد ؟

اگر آن جامه با مني يا خَوي يا چرك يا قي آلوده شده باشد، مزداپرستان بايد آن را پاره پاره كنند و در زير خاك 
 )7(.فروبرند
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14 

 .آن جامه با مني يا خوي يا چرك يا قي آلوده نشده باشد، مزداپرستان بايد آن را با گـُميز بشوينداما اگر  ...

15 

اگر آن جامه چرمي باشد، آنان بايد آن را سه بار با گميز بشويند؛ سه بار خاك مال كنند؛ سه بار با آب بشويند و  ...
 .بگذارند از آن پس تا سه ماه در هواي آزاد در كنار پنجره ي خانه

اگر آن جامه بافته باشد، آنان بايد آن را شش بار با گميز بشويند؛ شش بار خاك مال كنند؛ شش بار با آب بشويند 
 .و از آن پس تا شش ماه در هواي آزاد در كنار پنجره ي خانه بگذارند

16 

 ! اي زرتشت اَشَون

مردان، كودك را در زهدان زنان و شير را در پستان مادران نام دارد، تخمه را در تن ” اَرِدويسور“آبي كه چشمه ي 
 .پاك مي كند

17 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

يا ” آبـِرت“يا ” فَربرتَر“يا ” آتروخش“يا ” هاونَن“يا ” زوت“آيا هنگامي كه آن جامه ها يك بار شسته و پاكيزه شد، 
 آتروبان و ارتشتار و برزيگر ديگري مي تواند آن ها را بپوشد ؟ يا” سرَوشاورِز“يا ” راسپي“يا ” آسنَتَر“

18 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

هيچ زوت يا هاونَن يا آتروخش يا فَربرتَر يا آبرت يا آسنتر يا راسپي يا سرَوشاورز يا آتـُربان و ارتشتار و برزيگري 
 .بپوشد - هر چند شسته و پاكيزه شده باشد -نمي تواند آن جامه ها را 

19 

بماند، مي توان  )8”(اَرمشتگاه“باشد كه بايد در ” اَرمشت“اما هرگاه در خانه ي مزدا پرستان زني بيمار يا مردي  ...
 )9(.آن جامه ها را تا هنگامي كه بتواند دست هايش را آزادانه به كار گيرد براي پوشاك يا بستر وي داد
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20 

كه ما هيچ چيز ارزشمندي را كه مي توانيم از آن بهره گيريم، تباه كنيم؛ هر چند براستي اهوره مزدا روا نمي دارد 
باشد؛ هر چند همچند ريسماني باشد كه دختري هنگام نخ ريسي به ” اَسپـِرِنَ“همچند ريسماني به سنگيني يك 

 .دور مي اندازد

21 

هر چند ارزش آن جامه به اندازه ي ريسماني باشد كه دختري  - )10كسي كه جامه اي را بر پيكر مرده اي بيفگند (
تا هنگامي كه زنده است مردي اشون به شمار نمي آيد و هنگامي كه بميرد، به  -هنگام نخ ريسي به دور مي اندازد 

 .راه نمي يابد )سرزمين بهروزي (بهشت

22 

ريكي ساخته شده است؛ كه زاده ي تاريكي كه از تا )11او به جهان ديوان، بدان جهان تاريك مي رود ( ...
 )12(.است

 ! اي گناهكاران

 )13(.شما با كردارها و روان هايتان بدان جهان، بدان سرزمين اندوه و پريشاني درمي آييد
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 بخش چهارم

23 

 ! اي اَشَون !اي دادار جهان استومند 

 ديگر باره پاك شود ؟آيا كسي كه مردار سگ يا آدمي را خورده باشد، مي تواند 

24 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 ! اي زرتشت اَشَون

 ! نمي تواند !نه 

 .چشمان روشن او از چشمخانه بيرون مي آيد .زندگي او از هم دريده مي شود .آلونكي مي شود )14النه ي او (
 .بر او فرو مي افتد و پيكرش را تا بن ناخن ها به سختي مي گيرد و از آن پس تا ابد ناپاك مي ماند” نسو“دروج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                                    ونديداد
 

 104 برگ  
 

 بخش پنجم

25 

 ! اي اَشَون !اي دادار جهان استومند 

 باره پاك شود ؟آيا كسي كه مردار چركيني را در آب يا آتش بيفگند و هر يك از آن دو را بيااليد، مي تواند ديگر 

26 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 ! اي زرتشت اَشَون

 ! نمي تواند !نه 

دگرگون مي شوند و پشه ها و ملخ ها را افزوني مي ” نسو“او از آن مردماني است كه به  .او از دوزخيان است
 )15(.بخشند

دگرگون مي شوند و خشكسالي نابود كننده ي گياهان را ” نسو“او از آن مردماني است كه به  .او از تباهكاران است
 .افزوني مي بخشند

27 

دگرگون مي شوند و نيروي زمستان را افزوني مي بخشند؛ ” نسو“او از آن مردماني است كه به  .او از دوزخيان است
مي كند؛ برف ها مي بارد ستبر؛ سيالب ها روان مي كند و  زمستاني ديو آفريده؛ زمستاني كه گله ي گاوان را نابود

 .خشمگين و پر گزند در همه جا راه مي يابد

 .بر او فرو مي افتد و پيكرش را تا بن ناخن ها به سختي مي گيرد و از آن پس تا ابد ناپاك مي ماند” نسو“دروج 
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 بخش ششم

28 

 ! اي اهوره مزدا !اي اَشَون  !اي دادار جهان استومند 

 آيا هيزمي را كه مردار سگان يا مردمان بر آن افتاده باشد، مي توان پاك كرد ؟

29 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 ! اي زرتشت اَشَون

  .آري مي توان پاك كرد

 چگونه چنين توان كرد ؟

مزداپرستان بايد هيزم را هرگاه خشك باشد به  )16را نزده باشند (” نسو“اگر هنوز سگان يا پرندگان مردارخوار 
گرداگرد مردار بر زمين بگذارند و يك بار ” فـْراراثــْني“و هرگاه تر باشد به درازاي يك ” ويتـَستي“دارازاي يك 

 .بر آن آب بپاشند و آن هيزم از آن پس، پاك باشد

30 

، بايد هيزم را هرگاه خشك باشد به دارازاي يك )17را زده باشند (” نسو“اما اگر سگان يا پرندگان مردارخوار  ...
گرداگرد مردار بر زمين بگذارند و يك بار بر آن آب بپاشند و ” فرابازو“و هرگاه تر باشد به دارازاي يك ” فراراثني“

 .آن هيزم از آن پس، پاك باشد

31 

بايد بر زمين گذاشت، يك بار بر آن اين است آن اندازه اي از هيزم خشك يا تر، سخت يا نرم گرداگرد مردار كه 
 .آب پاشيد و آن هيزم از آن پس پاك باشد

32 

 ! اي اَشَون !اي اهوره مزدا  !اي دادار جهان استومند 

 آيا دانه هاي خوراكي و گياهان خوراك ستوران را كه با مردار برخورد يابد، مي توان پاك كرد ؟
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33 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 ! اَشَوناي زرتشت 

  .مي توان چنين كرد

 چگونه چنين توان كرد ؟

را نزده باشند، بايد دانه هاي خوراكي و گياهان خوراك ستوران را ” نسو“اگر سگان يا پرندگان مردارخوار هنوز 
هرگاه خشك باشد به دارازي يك فراراثني و هرگاه تر باشد به درازاي يك فرابازو گرداگرد مردار بر زمين فرو 

 .ارند و يك بار بر آن ها آب بپاشند و آن دانه ها و گياهان و از آن پس پاك باشدبگذ

34 

، بايد دانه هاي خوراكي و گياهان خوراك ستوران را )18اما اگر سگان يا پرندگان مردارخوار نسو را زده باشند ( ...
گرداگرد مردار بر زمين فرو ” بازووي “هرگاه خشك باشد به درازاي يك فرابازو و هرگاه تر باشد به دارازاي يك 

 .بگذارند و يك بار بر آن ها آب بپاشند و آن دانه ها و گياهان از آن پس پاك باشد

35 

خشك يا تر، كاشته يا خودرو، درو شده يا  -اين است آن اندازه اي از دانه هاي خوراكي و گياهان خوراك ستوران 
گرداگرد مردار كه بايد بر زمين فرو گذاشت و يك بار بر آن  -ناسرشته درو نشده، انباشته يا نينباشته، سرشته يا 

 .ها آب پاشيد و آن دانه ها و گياهان از آن پس پاك باشد
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 بخش هفتم

 )(الف

36 

 ! اي اَشَون !اي دادار جهان استومند 

چه كسي بايد بيازمايد  اگر مزداپرستي بخواهد پزشكي كند، نخستين بار كارآزمودگي و چيره دستي خويش را بر
 ؟ بر مزداپرستان يا بر ديوپرستان ؟

37 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .بهتر آن است كه نخستين بار، كارآزمودگي و چيره دستي خويش را بر ديوپرستان بيازمايد تا بر مزداپرستان

 .همواره پزشكي ناشايسته است، بيمار بميرد، آن مزداپرست )19اگر سه بار هنگام درمان ديوپرستان با كارد (

38 

 .از آن پس هيچ گاه نبايد بگذارند او به درمان مزداپرستان دست زند ...

اگر او به درمان مزداپرستان دست  .هيچ گاه نبايد بگذارند مزداپرستي را با كارد درمان كند و تن وي را بخراشد
 .تن آگاهانه بر او رواستزند يا مزداپرستان را با كارد درمان كند، پادافره گناه كش

39 

اگر او سه بار ديوپرستان را با كارد درمان كند و بيمار تندرستي خويش را بازيابد، از آن پس همواره پزشكي 
 .شايسته است

40 

او مي تواند مزداپرستان را با كارد درمان كند و بهبود  .او مي تواند هرگونه بخواهد به درمان مزداپرستان دست زند
 .بخشد
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 )(ب

41 

، خانه خدا را به ارزش ورزاو كم بهايي، دهخدا را به )20پزشك بايد موبد را در برابر آفرين و آمرزش خواهي وي (
درمان  )21ارزش ورزاو ميانه بهايي، شهربان را به ارزش ورزاو پربهايي و شهريار را به ارزش گردونه اي چهار اسبه (

 .كند

42 

را به ارزش ماده خري، همسر دهخدا را به ارزش ماده گاوي، همسر شهربان را به ارزش مادياني و بانوي خانواده  ...
 .شهر بانو را به ارزش ماده اشتري درمان كند

43 

پسر دهخدا را به ارزش ورزاو پربهايي، ورزاو پربها را به ارزش ورزاو ميانه بهايي، ورزاو ميانه بها را به ارزش  ...
 )22(.ايي، ورزاو كم بها را به ارزش گوسفندي و گوسفند را به ارزش يك خوراك گوشت درمان كندورزاو كم به

44 

 ! اي سپيتمان زرتشت

اگر پزشكان چندي با يكديگر به درمان بيمار پردازند، يكي با كارد پزشكي، ديگري با گياه درماني و آن ديگري با 
 )23(.از همه بيماري را از تن بيمار اشون دور مي كند ، اين سومين است كه بهتر”منـْثــَره درماني“
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45 

 ! اي اَشَون !اي دادار جهان استومند 

چه هنگام پس از آن كه مردار آدمي در آفتاب بر زمين فرو افتد، زمين ديگر باره پاكي نخستين خويش را باز مي 
 يابد ؟

46 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 ! اي زرتشت اَشَون

يك سال پس از آن مردار آدمي در آفتاب بر زمين فرو افتد، زمين ديگر باره پاكي نخستين خويش را باز مي 
 )24(.يابد

47 

 ! اي اَشَون !اي دادار جهان استومند 

 چه هنگام پس از خاك سپاري مردار آدمي، زمين ديگر باره پاكي نخستين خويش را باز مي يابد ؟

48 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 ! اي سپيتمان زرتشت

 )25(.پنجاه سال پس از خاك سپاري مردار آدمي، زمين ديگر باره پاكي نخستين خويش را باز مي يابد

49 

 ! اي اَشَون !اي دادار جهان استومند 

چه هنگام پس از آن كه مردار آدمي را در دخمه فرو گذارند، زميني كه دخمه بر آن بر پاي شده است، ديگر باره 
 پاكي نخستين خويش را باز مي يابد ؟
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50 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 ! اي سپيتمان زرتشت

 )26(.هنگامي كه خاك مردار با خاك زمين در آميزد

 ! اي سپيتمان زرتشت

 )27(.همگان را در جهان استومند به فرو ريختن دخمه ها وادار

51 

ريزد، گناهاني كه در انديشه و گفتار و كردار از او  فرو -هر چند به اندازه ي تن خويش  -كسي كه دخمه ها را 
بخشوده ” پتت“سرزده است، آمرزيده مي شود و تاوان آن گناهان بر گردن او نمي ماند؛ همچون كسي كه در آيين 

 )28(.مي شود

52-54 

م نهد، ستارگان و هنگامي كه به سراي بهروزي ابدي گا )29دو مينو براي دست يابي بر روان وي ستيزه نمي كنند (
 :به ديدار او شادمان مي شوم و چنين مي گويم -اهوره مزدا  -و ماه و خورشيد به ديدار او شادماني مي كنند و من 

 ”.تو آني كه هم اكنون از جهان پر آسيب به سراي جاودانگي شتافته اي !درود بر تو اي آفريده ي من “

55 

 ! اي اَشَون !اي دادار جهان استومند 

 ديوان كجاست ؟ جاي

 جاي ديوپرستان كجاست ؟

 كجاست آن جايي كه گروه هاي ديوان از آن جا همگام تاخت مي آورند ؟

 كجاست آن جايي كه گروه هاي ديوان از آن جا تاخت كنان در مي آيند ؟

هزارها ده كجاست آن جايي كه گروه هاي ديوان از آن جا همگام تاخت مي آورند تا پنجاه ها صدها، صدها هزارها، 
 هزارها، ده هزارها ده هزارها ده هزارها تن را بكشند ؟
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56 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 ! اي سپيتمان زرتشت

 .آن جا كه دخمه هايي روي زمين بر پا داشته شده است و مردارها را در آن جا فرو نهاده اند

 .آن جاست جاي ديوان

 .مي آورندآن جاست كه گروه هاي ديوان از آن جا همگام تاخت 

 آن جاست آن جايي كه گروه هاي ديوان از آن جا تاخت كنان در مي آيند ؟

آن جاست كه گروه هاي ديوان از آن جا همگام تاخت مي آورند تا پنجاه ها صدها، صدها هزارها، هزارها ده 
 .هزارها، ده هزارها ده هزارها ده هزارها تن را بكشند

57 

 ! اي سپيتمان زرتشت

 .ها، ديوان خوراك مي خورند و آن چه را خورده اند از گلو بر مي آورنددر آن دخمه 

 .آنان خوراك مي خورند؛ همان گونه كه شما مردمان در جهان استومند، خوراك و گوشت پخته مي خوريد

 ! اي مردمان

 .اين بوي خوراك آن هاست كه شما در آن جا مي شنويد

58 

گند بيماري هاي گر، تب،  .برجاست، ديوان در آن جا شادماني مي كنندتا هنگامي كه گندمايه در آن دخمه ها 
 .ناتواني، نرم استخواني و سپيدمويي نابهنگام از دخمه ها برآيد )30آبگونه هاي چركين (

 .در آن جا از شامگاهان تا بامدادان، مرگ بيشترين زورمندي و چيرگي را بر مردمان دارد

59 

آن بيماري ها را در پاها و  )31”(جيني“ند كه به جست و جوي مينوي بهتر برنيايند، اگر ديوپرستاني در آن جا باش
 .دست ها و گيسوان آنان به اندازه ي يك سوم نيرومندتر مي كند
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60 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

يا پنج يا شش يا هفت يا هشت هرگاه در خانه ي مزداپرستان زن آبستني پس از بارداري يك يا دو يا سه يا چهار 
 يا نه يا ده ماهه، كودكي مرده بزايد، مزداپرستان آن زن را به كجا بايد ببرند ؟

61 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

به جايي در آن خانه ي زرتشتي كه زمين آن بي آب و گياه ترين جا باشد؛ گله هاي گاوان و گوسفندان كمتر از آن 
كمتر در آن برافروخته شود؛ دسته هاي برسم ويژه ي آيين كمتر بدان برده  -مزدا پسر اهوره  -بگذرند؛ آتش 

 .شود و مردم اشون كمتر از آن بگذرند

62 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 چه اندازه دور از آتش ؟

 چه اندازه دور از آب ؟

 چه اندازه دور از دسته هاي برسم ويژه ي آيين ؟

 م اشون ؟چه اندازه دور از مرد

63 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .سي گام دور از آتش

 .سي گام دور از آب

 .سي گام دور از دسته هاي برسم ويژه ي آيين

 .سه گام دور از مردم اشون
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64 

 .مزدا پرستان بايد گرداگرد آن جا چينه اي برآورند و در درون آن، او را خوراك و جامه دهند

65 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 نخستين خوراكي كه بدان زن بايد داده شود، چيست ؟

66 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 )33(.آميخته با خاكستر بياشامد تا گور درون زهدان وي شسته شود” گـُميز“ )32بايد سه يا شش يا نُه جام (

67 

و شراب ناب بياشامد و بخورد؛ اما  پس آنگاه مي تواند شير گرم ماديان يا گاو يا ميش يا بز يا گوشت پخته و نان
 )34(.نوشيدن آب بر او روا نيست

68 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

چنين زني تا چه هنگام بايد بدين سان بماند و تا چه هنگام بايد تنها با اين گونه گوشت و نان و شراب زندگي كند 
 و از نوشيدن آب بپرهيزد ؟

69 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

بايد تا سه شب با اين گونه گوشت و نان و شراب زندگي كند و از نوشيدن آب  .بايد تا سه شب بدين سان بماند
و آب در كنار نه گودال بشويد ” گميز“پس هنگامي كه اين سه شب سپري شد، تن و جامه ي خويش را با  .بپرهيزد

 )36(.و بدين سان پاك شود )35(

70 

 ! اي اَشَون !اي دادار جهان استومند 
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اگر تن ناپاك آن زن دچار تب لرزه شود يا آسيب هاي دوگانه ي گرسنگي و تشنگي بدو روي آورد، آيا رواست كه 
 آب بنوشد ؟

71 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

اما اگر پيش از آن كه مردي پاك و  .رواست كه آب بنوشد؛ زيرا نخستين خويشكاري او رهايي ِزندگي خويش است
اشون و دين آگاه اين كار را روا بداند، خود به دلخواه آب بنوشد، بر شما مزداپرستان است كه پادافره گناهش را به 

 .گردن گيريد

 .از موبدان موبد يا سرَوشاورِز دادخواهي كنيد تا به پادافره گناهتان داوري كند

72 

 ست ؟پادافره چنين گناهي چي

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 -اشترا، دويست تازيانه با سروشو  -است و پادافره اش دويست تازيانه با اسپهه ” پـِشوتـَنو“اين كردار، كردار 
 )37(.چرن است
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73 

 ! اي اَشَون !اي دادار جهان استومند 

گاه با مردار سگان يا مردمان برخورد يابد مي توان آيا آوندهايي را كه مردمان در آن ها خوراك مي خورند، هر 
 پاك كرد ؟

74 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 ! اي زرتشت اَشَون

 .مي توان چنين كرد

 چگونه چنين توان كرد ؟

 .آوندهاي زرين را بايد يك بار با گميز بشويند؛ يك بار خاك مال كنند و يك بار با آب بشويند؛ آنگاه پاك شود

 .ن را بايد دو بار با گميز بشويند؛ دو بار خاك مال كنند و دوبار با آب بشويند؛ آنگاه پاك شودآوندهاي سيمي

75 

 .آوندهاي برنجين را بايد سه بار با گميز بشويند؛ سه بار خاك مال كنند و سه بار با آب بشويند؛ آنگاه پاك شود

مال كنند و چهار بار با آب بشويند؛ آنگاه پاك  آوندهاي آهنين را بايد چهار بار با گميز بشويند؛ چهار بار خاك
 .شود

آوندهاي سنگي را بايد شش بار با گميز بشويند؛ شش بار خاك مال كنند و شش بار با آب بشويند؛ آنگاه پاك 
 .شود

 .آوندهاي گلين يا چوبين يا سفالين، همواره ناپاك مي ماند
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76 

 ! اي اَشَون !اي دادار جهان استومند 

 آيا ماده گاوي كه مردار سگان يا مردمان را خورده باشد، مي تواند پاك شود ؟

77 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 ! اي زرتشت اَشَون

 .آري مي تواند؛ اما تا يك سال موبد نبايد از آن گاو شير و پنير براي آيين برسم و گوشت براي آيين زور برگيرد

 )38(.سال، مرد پارسا مي تواند همچون پيش تر، از آن گاو خوراك بدست آوردپس از سپري شدن يك 
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78 

 ! اي اهوره مزداي اَشَون

 آن كيست كه در انديشه ي اشوني است؛ در آرزوي اشوني است؛ اما از راه اشوني گمراه مي شود ؟

 گام مي نهد ؟آن كيست كه در انديشه ي اشوني است؛ اما به راه دروج 

79 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

آن كه در انديشه ي اشوني است؛ در آرزوي اشوني است؛ اما از راه اشوني گمراه مي شود، آن كه در انديشه ي 
اشوني است؛ اما به راه دروج گام مي نهد، كسي است كه آب آلوده به مردار را به آيين پيشكش آورد؛ كسي است 

 )39(.پيش از برآمدن خورشيد، زور نياز آوردكه پس از فرورفتن و 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                                    ونديداد
 

 118 برگ  
 

 : پانوشت ها

و  25و فرگرد بيست و دوم، بند  1(نگاه كنيد به فرگرد نوزدهم، بند .جاي دارد )دوزخ در اپاختر (= شمال .1
 )12، بند 36بندهشن بخش 

ديد آييني است كه ريشه در اساطير كهن هند و ايراني دارد و  -سگ  .انجام پذيرد” ديد -سگ “تا هنگامي كه  .2
بر تن مرده و راهي كه مرده و راهي كه مرده را از  )بنابر آن آيين، سگي را (با ويژگي هايي كه برايش بر مي شمرند

آاليش از آن محيط از آن جا مي گريزد و  )ديو الشه و مردار”(نسو“آن به دخمه مي برند، مي گذرانند و بر آنند كه 
 )(جيمز دارمستتر.دور مي شود

ديد مي تواند به وسيله ي پرندگان شكاري نيز صورت پذيرد و هنگامي كه سايه ي آن ها بر تن مرده  -سگ  .3
زده و گريزان مي شود ” نسو“دروج  )بيفتد (همچنان كه در مورد سگ، وقتي پوزه ي او به تن مرده نزديك شود

 )(ونديداد زند) (گزارش هاي پهلوي

بي درنگ مي آيد؛ اما ” نسو“هر گاه كسي خود به خود بميرد، دروج  .روز به پنج پاس يا نوبت بخش شده است .4
اگر مرگ در پي رويدادي ناگهاني پيش آيد، غافلگير مي شود و نياز به زماني دارد تا از آن آگاه شود و 

 )(زيرنويس دارمستتر بر گزارش ونديداد.بيايد

 .همين فرگرد است 2مانند بند ” پيكر مگسي“دنباله ي جمله پس از  .5

 .فرگرد پنجم 30تا  27بندهاي  = .6

بنا به نوشته ي پاره اي از گزارشگران، تنها آن بخش از جامه كه آلوده شده باشد، پاره پاره مي شود و مي توان  .7
 )ونديداد(زيرنويس دارمستتر بر گزارش .از بازمانده ي آن استفاده كرد

، 9كسي كه شكسته و از كار افتاده باشد و بايد گفت كسي كه ناپاك است در دوره ي ناپاكي (فرگرد ” ارمشت“ .8
جايي است كه ارمشت در اين دوره در آن بسر ” ارمشتگاه“ .و هنگامي كه همه ي كارها براي او نارواست )33بند 

 )15، بند 5 (پيشگفتار دارمستتر بر گزارش ونديداد، بخش.مي برد

ناپاك تا هنگامي كه پاك نشده است، بايد دست هايش را در تكه كتاني كهنه بپيچد تا مبادا به چيزي پاك  .9
جامه هايي را كه مرده آلوده است، حتي پس از اين كه شسته شده و شش ماه در پرتو  .دست بزند و آن را بيااليد

 .ي تواند بپوشدخورشيد و ماه گذاشته شده باشد، تنها زن دشتان م

(نگاه كنيد .از اين بندها برمي آيد كه مرده را بايد برهنه بر فراز كوه بگذارند تا روشنايي آسمان او را بپوشاند .10
 )25تا  23، بندهاي 8و فرگرد  51، بند 6به فرگرد 

 : روش جديد پارسيان اين است كه جامه هاي كهنه را بر تن مرده مي پوشانند
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 .بميرد و فرمان يابد كه اين جهان را ترك گويد، بهترين پوشاك براي او كهنه ترين آن هاست هنگامي كه مردي“
بازماندگان مرده نبايد هيچ پوشاك نويي بر پيكر مرده  .اين پوشاك بايد كهنه و بكار رفته، اما بخوبي شسته باشد

شمي از گلوله ي پشم نرشته، بيش از آنچه بيندازند؛ زيرا در زند ونديداد آمده است كه اگر پوشاكي به ارزش پاره پ
الزم است بر مرده بيفگنند، هر رشته اي از آن در جهان ديگر، مار سياهي خواهد شد كه بر دل سازنده ي آن 

آن پوشاك كه تو براي من  :پوشاك مي چسبد و حتي مرده نيز به ستيزه با او برخواهد خاست و خواهد گفت 
 ”.ها مي شودساختي، خوراك كرم ها و حشره 

 )12(صد در، 

چيزي بيش از تاريكي  )28(گزارش پهلوي ونديداد، و اوگمدئچا  .جايي كه تاريكي را مي توان با دست گرفت .11
 .ديدني

دروج كه از تخم گناهكار بارور  .جاي آنان كه از تاريكي بارور شده اند :در گزارش پهلوي ونديداد آمده است  .12
 )30، بند 18(نگاه كنيد به فرگرد .مي شود، از آن جا مي آيد

 .فرگرد پنجم 62تا  57بندهاي  = .13

(زيرنويس .خوانده شده است” النه“چون چنين كسي به مردارخواري آزمند همانند شده، خانه ي او هم  .14
 )دارمستتر بر گزارش ونديداد

شك كرده و نوشته است كه شايد معني درست آن ” به نسو دگرگون مي شود ...“ :جيمز دارمستتر در معني  .15
 .باشد” سازندگان نسو“

 .ديد انجام نگرفته باشد -هنوز سگ  .16. 11

و از اصول عمومي مربوط به ناپاكي، چنين  )99و  38و  36و  35از بندهاي همانند (فرگرد هشتم بندهاي  .17
بايد جابجا شده  30در بند ” زده باشند ...اما اگر “و عبارت  29در بند ” نزده باشند ...اگر هنوز “برمي آيد كه عبارت 

(زيرنويس دارمستتر بر  .ديد انجام گرفته است، ناپاكي گسترش كمتري دارد -باشد، زيرا در جايي كه سگ 
 )دگزارش ونديدا

 .نيز مي توان كرد 34و  33را در مورد بندهاي  30و  29همان يادآوري مربوط به بندهاي  .18

 .جراحي و عمل پزشك روي تن بيمار .19

برخي مي گويند هرگاه  .اين پاداش، برابر پولي ندارد ).(به بهشت خواهد رفت.چنين پزشكي پاك خواهد شد .20
تير“موبدي سه هزار  (ونديداد زند) (گزارش هاي پهلوي.نداشته باشد، پزشك او را بدين گونه درمان مي كند” سـ( 

در [ ميان ] زردشتيان دعاهايي كه مال براي “ .در زيرنويس ونديداد گزارش محمد علي داعي االسالم آمده است
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 .م آفرينگان آن داراي ميوه و شيريني و شراب و جز آن ها هم هستمردم مي خواند، اغلب مفصل است و قس
 ”.آفرينگان كه باعث خرج مال مي شود، الزم نيست .مقصود اين است كه بايد براي پزشك، تنها دعا را بخواند

تير. 21 (ونديداد زند )(گزارش هاي پهلوي.به ارزش هفتاد سـ( 

 .فرگرد نهم آمده است 37تعرفه ي دستمزد پاك كنندگان در بند  .22

اه كنيد به (نگ.درمان بيمار از راه برخواندن گفتار ايزدي است” منثره درماني“گفتار ايزدي است و ” منثره“ .23
 )6اردي بهشت يشت، بند 

 .1نگاه كنيد به فرگرد ششم، بند  .24

 .36نگاه كنيد به فرگرد سوم، بند  .25

نگاه كنيد به فرگرد سوم،  )(ونديداد زند) (گزارش هاي پهلوي.شود فاصله ي زماني كه پنجاه سال برآورد مي .26
 .13بند 

 .13و  9نگاه كنيد به فرگرد سوم، بند . 27

 )(ونديداد زند) (گزارش هاي پهلوي.از اين راه بخشوده شود” تنافوهر“يك گناه  .28

بر روان وي به جنگ و ستيز  هنگامي كه شخص مي ميرد، دوزخ و بهشت و ديوان و ايزدان بر سر دست يافتن .29
روان گناهكاران را به دوزخ مي كشانند و مهر و سروش و رشْن و ” بدواي“و ” ويزَرِش“و ” اَستوويذ ُتو“مي پردازند؛ 

و هادخت نسك و دانا و مينوي  29(نگاه كنيد به فرگرد نوزدهم، بند .روان نيكوكاران را به بهشت مي برند” به واي“
به دارازا مي كشد و در اين سه شبانروز، بستگان مرده، نيايش  )اين كشمكش سه شبانروز (سديس )2خرد بخش 

نگاه كنيد به  .ها و نيازهايي پيشكش سروش و رشن و به واي مي كنند تا مرده را به پشتيباني ايشان دلگرم كنند
 )(زيرنويس دارمستتر بر گزارش ونديداد.56فرگرد نهم، بند 

(نگاه كنيد به فرگرد .آمده كه جيمز دارمستتر در گزارش خود، آن را مشكوك دانسته است” ئـِزَهنـَ“در متن  .30
 )17شانزدهم، بند 

نگاه كنيد به فرگرد بيست و يكم، بند  .آورنده ي بيماري ها باشد jahi همان jaini گمان مي رود .31
 )(زيرنويس دارمستتر بر گزارش ونديداد.2

 .جام بر حسب توانايي ويسه يا شش يا نه  .32

در گزارش  .در زهدان وي از ميان برود” نسو“را چنين زني بايد بنوشد تا  )گميز(= پيشاب با شاش گاو نر .33
همين كار پاك كردن زهدان  -اگر از آتش بهرام برگرفته شده باشد  -پهلوي ونديداد آمده است كه خاكستر نيز 

 .را مي كند
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(نگاه كنيد به .چنين زني از نوشيدن آب، شدت آلودگي اوست كه مي تواند آب را بيااليدانگيزه ي بازداشتن  .34
 )70، بند 7فرگرد 

 .9نگاه كنيد به فرگرد  )براي آشنايي بيشتر با اين آيين پاك كردن (= برشنوم نُه شَبه .35

 .5فرگرد  5و  54بندهاي  = .36

هرگاه به سبب ترس از مرگ يا بيماري “ .زني بايد بر گردن گيرددر روش تازه، اين پادافره را شوهر ِچنين  .37
آب بنوشد، شوهر وي بايد  -پيش از زمان روا داشته  -شديد، زني كه در چنين تنگنايي است، ناگزير شود كه 

بر ب به نقل زيرنويس دارمستتر  98[؟] .زك”(.شركت كند” پتت“، در آيين ”دستور“براي اين گناه او را در برابر 
 )گزارش ونديداد

اگر آن گاو  .آن چه از آن گاو بدست مي آيد، اگر خود فرو ريزد پاك، و اگر از او برگرفته شود، ناپاك است .38
آبستن باشد، گوساله اش هر گاه پيش از مردار خوردن او زاده شود، پاك است؛ اما اگر پس از آن زاده شود، ناپاك 

 )دونديدا( زند) (گزارش هاي پهلوي.است

 از چه هنگامي آب هاي نيك را مي توان پيشكش آورد ؟ .39

كسي كه آب هاي نيك را پس از فرو رفتن خورشيد و پيش از دميدن دوباره ي  .از دميدن تا فرو رفتن خورشيد
(نيرنگستان در .آن، نياز آورد، كردار او بهتر از كردار كسي نيست كه آن نيازها را در كام مار زهرآگين فرو ريزد

 .94بسنجيد با آبان يشت، بند  )76پهلوي، ص  -فرهنگ زند 
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 بخش يكم

1 

 اگر سگي يا آدمي در خانه اي چوبين يا كلبه اي جگن پوش بميرد، مزداپرستان چه بايد بكنند ؟

2 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

آنان بايد همه ي گرداگرد خود را در پي يافتن دخمه اي جست و جو  .آنان بايد به جست و جوي دخمه اي برآيند
 .كنند

اگر بردن مرده از آن خانه براي ايشان آسان تر از جابجا شدن از آن جا باشد، بايد مرده را از خانه بيرون برند و 
يا هر گياه ” نَئپتا -هذا“يا ” كرتي -وهو“يا ” گون -وهو“يا ” اورواسني“خانه را بگذارند برپا بماند و آن را با 

 .خوشبوي ديگري، خوشبو كنند

3 

اگر جابجا شدن از آن خانه براي ايشان آسان تر از بيرون بردن مرده باشد، بايد از آن خانه دور شوند و مرده را 
هر گياه  يا” نئپتا -هذا “يا ” كرتي -وهو “يا ” گون -وهو“بگذارند در همان جا بماند و خانه را با اورواسني يا 

 .خوشبوي ديگري، خوشبو كنند
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 بخش دوم

4  

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

يا تاريكي  )1اگر در خانه ي مزداپرستان ناگهان سگي يا آدمي بميرد و در همان هنگام باران يا برف ببارد يا بوزد (
 مزداپرستان چه بايد بكنند ؟ )در كارِ فرارسيدن باشد (هنگامي كه گله ها و مردمان راه خويش را گم مي كنند

5-7 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 كجاست جاي كسي كه خود به تنهايي، مرده اي را به دخمه برد ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

ترين و تهي ترين و خشك ترين جاي اين زمين است كه رمه ها و گله ها كمتر از جاي چنين كسي، بي آب و گياه 
در آن كمتر برافروخته شود؛ كه دسته هاي برسم ويژه ي آيين كمتر  -پسر اهوره مزدا  -آن بگذرند؛ كه آتش 

 .بدان جا برده شود؛ كه مردم اشون كمتر از آن جا بگذرند

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 ه اندازه دور از آتش ؟چ

 چه اندازه دور از آب ؟

 چه اندازه دور از دسته هاي برسم ويژه ي آيين ؟

 چه اندازه دور از مردم اشون ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .سي گام دور از آتش

 .سي گام دور از آب

 .سي گام دور از دسته هاي برسم ويژه ي آيين

 .سه گام دور از مردم اشون
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 : سخ داداهوره مزدا پا

به جايي در آن خانه ي زرتشتي كه زمين آن بي آب و گياه ترين جا باشد؛ گله هاي گاوان و گوسفندان كمتر از آن 
كمتر در آن برافروخته شود؛ دسته هاي برسم ويژه ي آيين كمتر بدان برده  -پسر اهوره مزدا  -بگذرند؛ آتش 

 .شود و مردم اشون كمتر از آن بگذرند

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 چه اندازه دور از آتش ؟

 چه اندازه دور از آب ؟

 چه اندازه دور از دسته هاي برسم ويژه ي آيين ؟

 چه اندازه دور از مردم اشون ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .سي گام دور از آتش

 .سي گام دور از آب

 .سي گام دور از دسته هاي برسم ويژه ي آيين

 )2(.گام دور از مردم اشونسه 

8 

آنان بايد در آن جا گوري بكنند (اگر زمين سخت باشد، به گودي نيم گام و اگر نرم باشد به گودي نيمي از باالي 
 )3(.و بر كف آن گور، خاكستر يا تپاله ي گاو بريزند و سر آن را با تكه هاي آجر يا سنگ يا كلوخ بپوشانند )آدمي

9 

دو شب يا سه شب يا يك ماه در آن جا بگذارند تا هنگامي كه پرندگان به پرواز درآيند و گياهان آنان بايد مردار را 
 .برويند و سيالب ها روان شوند و باد، آب هاي روي زمين را بخشكاند

10 

هنگامي كه پرندگان به پرواز درآمدند و گياهان روييدند و سيالب ها روان شدند و باد، آب هاي روي زمين را 
را فرا  )5و دو مرد چيره دست و نيرومند ( )4اند، مزداپرستان بايد شكافي در ديوار خانه پديد آورند (خشك
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و مردار را برگيرند و به ساختماني كه از سنگ و  )6خوانند و آنان بايد جامه هاي خويش را از تن بدر آورند (
 .ن مردارخوار هستند، ببرنددر جايي كه هميشه سگان و پرندگا )7ساروج و خاك ساخته شده است (

11 

 : رو به مزداپرستان چنين بانگ برآورد )8پس از آن، نـَسو كشان در سه گامي مرده بنشيند و آنگاه موبد (

 ! اي مزداپرستان

 .بدين جا پيشاب بياوريد تا نسو كشان گيسو و تن خويش را بدان بشويند

12 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

نسو كشان بايد گيسو و تن خويش را بدان بشويند، كدام است ؟ پيشاب گوسفند يا گاو نر ؟ پيشاب پيشابي كه 
 مرد يا زن ؟

13 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

پيشاب گوسفند يا گاو نر، اما نه پيشاب مرد و نه پيشاب زن، مگر آن كه مرد يا زن، نزديك ترين خويشاوند مرده 
 .باشند

 )9(.آماده كنند تا نسو كشان گيسو و تن خويش را بدان بشويندمزداپرستان بايد پيشاب 
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 بخش سوم

14 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

و دسته هاي برسم ويژه ي  -پسر اهوره مزدا  -آيا گله هاي گوسفندان و گاوان و گروه هاي مردان و زنان و آتش 
 كه مردار سگان و مردمان از آن برده شده است، بگذرند ؟آيين و مردم اشون مي توانند بار ديگر از راهي 

15 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

نه دسته هاي برسم ويژه  -پسر اهوره مزدا  -نه گله هاي گوسفندان و گاوان، نه گروه هاي مردان و زنان، نه آتش 
 .ي آيين و نه مردم اَشَون مي توانند از آن راه بگذرند

16 

 )10(.چشم يا سگ سفيد زرد گوشي را سه بار از دارازاي آن راه بگذرانيد شما بايد سگ زرد چهار

به پيكر مگسي ” نسو“هنگامي كه سگ زرد چهار چشم يا سگ سفيد زرد گوش بدان جا آورده شود، دروج 
تران به وزوزكنان با زانوان از پيش و دم از پس برآمده، همه تن آلوده به آاليش ها، همچون پليدترين  خـْرَفـْسـ

 .سرزمين هاي اپاختـَر، واپس مي گريزد

17 

هرگاه سگ با بيزاري از آن راه بگذرد، بايد سگ زرد چهار چشم يا سگ سفيد زرد گوشي را شش بار از دارازي آن 
 )11(.راه بگذرانيد

كر مگسي به پي” نسو“هنگامي كه سگ زرد چهار چشم يا سگ سفيد زرد گوش بدان جا آورده شود، دروج 
تران به  م از پس برآمده، همه تن آلوده به آاليش ها، همچون پليدترين خـْرَفـْسـوزوزكنان با زانوان از پيش و د

 )12(.سرزمين هاي اپاختـَر، واپس مي گريزد

18 

آن هرگاه سگ با بيزاري از آن راه بگذرد، بايد سگ زرد چهار چشم يا سگ سفيد زرد گوشي را نـُه بار از دارازي 
 .راه بگذرانيد
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به پيكر مگسي ” نسو“هنگامي كه سگ زرد چهار چشم يا سگ سفيد زرد گوش بدان جا آورده شود، دروج 
تران به  م از پس برآمده، همه تن آلوده به آاليش ها، همچون پليدترين خـْرَفـْسـوزوزكنان با زانوان از پيش و د

 )12(.سرزمين هاي اپاختـَر، واپس مي گريزد

19 

 : بايد موبدي پيشاپيش از دارازاي آن راه بگذرد و اين پيروزمندترين و چاره بخش ترين باژ را از برخواند

 ”... يثَه اَهوويريو“

20 

 ! اي مزدا

از كردارشان كارآمد مي ” اشه“كه  -تو ]” منش [ نيك “و ” آذر“بدان هنگام كه دروند آزردن ِمرا كمر مي بندد، جز 
 پناه خواهد بخشيد ؟ چه كس مرا -شود 

 ! اي اهوره

 )13(.مرا از اين آموزش بياگاهان” دين ِ“

 ! اي اهوره

 : اين را از تو مي پرسم؛ مرا به درستي [ پاسخ ] گوي

 را پناه مي بخشد ؟ )14كيست آن پيروزمندي كه در پرتو آموزش هاي تو، هستان (

 ! اي مزدا

بدو و به هر كس ” منش ِنيك“و ” سروش“زندگي بياگاهان و [ بگذار ] مرا آشكارا از برگماشتن آن رد درمان بخش 
 )15(.كه تو خود، او را خواستاري، روي آورند

21 

پندارمد !اي مزدا  اي سـ ! 

 .ما را از كين توزي ِدشمنان نگاه داريد

 ! اي دروج ِديوخوي
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 .نابودشو

 ! اي ديوزادگان

 .نابود شويد

 ! اي دروج

 .دورشو و بمير

 ! دروجاي 

مباد كه تو جهان استومند سپـَند مينو را نابود  .به سرزمين هاي اپاختر دورشو و بمير .از اين جا بگريز و دورشو
 .كني

22 

و دسته هاي برسم ويژه ي  -پسر اهوره مزدا  -پس آنگاه مزداپرستان مي توانند گوسفند و گاو و مرد و زن و آتش 
 .بگذرانندآيين و مردم اشون را از آن راه 

آن خانه پاك مي شود و  .مزداپرستان مي توانند در آن خانه، خوراك گوشتي و شراب داشته باشند )16از آن پس (
 .همچون پيش تر، زندگي در آن جا گناهي ندارد
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 بخش چهارم

23 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

تا قوزك پاها را بپوشاند، بر پيكر مرده بيندازد، پادافره ي اگر كسي جامه ي چرمي يا بافته را به اندازه اي كه 
 )17گناهش چيست ؟(

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .چرن -اشترا، چهارصد تازيانه با سروشو  -چهارصد تازيانه با اسپهه 

24 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

را بپوشاند، بر پيكر مرده بيندازد، پادافره ي اگر كسي جامه ي چرمي يا بافته را به اندازه اي كه هر دو ساق 
 گناهش چيست ؟

 .چرن -اشترا، ششصد تازيانه با سروشو  -ششصد تازيانه با اسپهه 

25 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

ناهش اگر كسي جامه ي چرمي يا بافته را به اندازه اي كه همه ي تن را بپوشاند، بر پيكر مرده بيندازد، پادافره ي گ
 چيست ؟

 .چرن -اشترا، هزار تازيانه با سروشو  -هزار تازيانه با اسپهه 
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 بخش پنجم

26 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 اگر مردي به زور با مردي ديگر كون مرزي كند، پادافره ي گناهش چيست ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .چرن -تازيانه با سروشو اشترا، هشتصد  -هشتصد تازيانه با اسپهه 

27-30 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

اگر مردي به سازش با مردي ديگر كون مرزي كند، پادافره ي گناهش چيست و تاوان آن كدام است و چگونه 
 كسي مي تواند از اين گناه و آلودگي پاك شود ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

اين دادشكني است  .چنين گناهكاري را هيچ چاره اي نتوان انديشيد .ي نيستچنين گناهي را هيچ پادافره و تاوان
 .و هيچ پادافره و تاواني، گناه آن را پاك نتواند كرد

 در چه هنگام چنين است ؟

 )18(.هنگامي چنين است كه گناهكار، آموزگار دين مزدا يا دين آگاه باشد

نباشد و به گناه خويش خستو شود و پيمان بندد كه ديگر هرگز هرگاه گناهكار، آموزگار دين مزدا يا دين آگاه 
 .چنين كردار ناروايي از او سر نزند، مزدا گناهش را مي بخشايد

 ! اي سپيتمان زرتشت

 .براستي دين مزدا كسي را كه به اين دين درآيد، از بندهاي گناهانش رهايي مي بخشد

 )19(.دين مزدا گناه نادرستكاري را مي بخشايد

 )20(.دين مزدا گناه كشتن يكي از اشونان را مي بخشايد

 )21(.دين مزدا گناه خاك سپاري مردار را مي بخشايد
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 .دين مزدا گناه كردارهايي را كه هيچ تاواني براي آن ها نيست، مي بخشايد

 )22(.دين مزدا پادافره ي سنگين ترين گناه را مي بخشايد

 .وانند بدان دست بيااليند، مي بخشايددين مزدا هر گناهي را كه مردمان مي ت

 ! اي سپيتمان زرتشت

دين مزدا اشون را از هر گونه انديشه و گفتار و كردار بد پاك مي كند؛ همچون بادي پرتوان و شتابان كه دشت 
 )23(.را

 ! اي سپيتمان زرتشت

 )24(.دين مزدا گناه تو را تاواني گران داده است .بشود كه از اين پس، همه ي كردارهاي تو نيك باشد

31 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 ديو كيست ؟

 ديو پرست كيست ؟

 همخوابه ي نرينه ي ديوان كيست ؟

 همخوابه ي مادينه ي ديوان كيست ؟

 ماده ديو كيست ؟

 كيست كه در اندرون خويش همسان ديو است ؟

 همسان ديو است ؟كيست كه در همه ي هستي خويش 

 .كيست كه پيش از مرگ همسان ديو است و پس از مرگ يكي از ديوان ناپيدا شود

32 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .مردي كه با مردي كون مرزي كند يا مردي كه بگذارد مردي با اون كون مرزي كند، ديو است
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 . اوست كه ديو پرست است

 .اوست كه همخوابه ي نرينه ي ديوان است

 .اوست همخوابه ي مادينه ي ديوان است

 .اوست كه ماده ديو است

 .اوست كه در اندرون خويش همسان ديو است

 .اوست كه در همه ي هستي خويش همسان ديو است

 .اوست كه پيش از مرگ همسان ديو است و پس از مرگ يكي از ديوان ناپيدا شود

 )25(.بگذارد مردي با او كون مرزي كندچنين است مردي كه با مردي كون مرزي كند يا مردي كه 
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 بخش ششم

33 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 دست زند، پاك است ؟ -كه بيش از سالي از مرگش گذشته باشد  -آيا كسي كه به تن خشكيده ي مرده اي 

34 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 )26(.چنين كسي پاك است؛ زيرا خشك با خشك درنمي آميزد

بزودي اين جهان استومند من،  -با فراواني آفريدگاني كه روي زمين مي ميرند  -هرگاه خشك با خشك درآميزد 
 )27(.ها مي شود كه به ناپاكي آلوده اند و روان آنان بانگ و شيون برمي آورد”پشوتنو“تنها جاي 
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 بخش هفتم

35 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 كه به مردار سگان يا مردمان دست زند، مي تواند پاك شود ؟ آيا كسي

36 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 ! اي زرتشت اشون

 .چنين كسي مي تواند پاك شود

 چگونه چنين تواند شد ؟

 پس آن از و بشويد  را زده باشند، او بايد تن خويش را با گميزد و آب” نسو“هرگاه سگان يا پرندگان مردارخوار 
 )28(.شود پاك

37 

، مزداپرستان بايد سه گودال در زمين بكنند و )29را نزده باشند (” نسو“اما اگر سگان يا پرندگان مردار خوار هنوز 
 .بشويد -و نه با آب  -ناپاك بر سر آن گودال ها تن خويش را با گميز 

 (.نه جز اين(بايد چنين كنند و .(30آنگاه سگ مرا برخيزانند و در برابر آن ناپاك بياورند (

38 

 -و نه با آب  -مزدا پرستان بايد سه گودال ديگر در زمين بكنند و ناپاك بر سر آن گودال ها تن خويش را با گميز 
 .بشويد

پس چندان درنگ كنند كه تن او تا واپسين موي تارك  .آنگاه سگ مرا برخيزانند و در برابر آن ناپاك بياورند
 )31(.سرش خشك شود

39 

 .بشويد -و نه با گميز  -گودال ديگر در زمين بكنند و ناپاك بر سر آن گودال ها تن خويش را با آب پس سه 



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                                    ونديداد
 

 136 برگ  
 

40 

 .اگر دست هايش نخست شسته نشود، همه ي تن خويش را ناپاك كند .نخست بايد دست هايش را بشويند

 .هنگامي كه دست هايش را سه بار با آب شستند، بايد بر تارك سر او آب بريزند

41 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 )32به كجا مي گريزد ؟(” نسو“هنگامي كه آب پاك بر تارك سر وي برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به پيش، به ميان ابروان مي گريزد” نسو“دروج 

42 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟ ”نسو“هنگامي كه آب پاك به ميان ابروان برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به پشت سر مي گريزد” نسو“دروج 

43 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“هنگامي كه آب پاك به پشت سر برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به پيش، به گونه ها مي گريزد” نسو“دروج 

44 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“هنگامي كه آب پاك به پيش، به گونه ها برسد، دروج 
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 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به گوش راست مي گريزد” نسو“دروج 

45 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 گريزد ؟به كجا مي ” نسو“هنگامي كه آب پاك به گوش راست برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به گوش چپ مي گريزد” نسو“دروج 

46 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“هنگامي كه آب پاك به گوش چپ برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به شانه ي راست مي گريزد” نسو“دروج 

47 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“هنگامي كه آب پاك به شانه ي راست برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به شانه ي چپ مي گريزد” نسو“دروج 

48 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“هنگامي كه آب پاك به شانه ي چپ برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد
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 .به زير بغل راست مي گريزد” نسو“دروج 

49 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“هنگامي كه آب پاك به زير بغل راست برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به زير بغل چپ مي گريزد” نسو“دروج 

50 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“چپ برسد، دروج هنگامي كه آب پاك به زير بغل 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به باالي سينه مي گريزد” نسو“دروج 

51 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“هنگامي كه پاك به باالي سينه برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به پشت مي گريزد” نسو“دروج 

52 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“هنگامي كه آب پاك به پشت برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به سر پستان راست مي گريزد” نسو“دروج 
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53 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 ؟ به كجا مي گريزد” نسو“هنگامي كه آب پاك به سر پستان راست برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به سر پستان چپ مي گريزد” نسو“دروج 

54 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“هنگامي كه آب پاك به سر پستان چپ برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به پهلوي راست مي گريزد” نسو“دروج 

55 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“هنگامي كه آب پاك به پهلوي راست برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به پهلوي چپ مي گريزد” نسو“دروج 

56 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“هنگامي كه آب پاك به پهلوي چپ برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به سرين راست مي گريزد” نسو“دروج 
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57 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“هنگامي كه آب پاك به سرين راست برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به سرين چپ مي گريزد” نسو“دروج 

58 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“برسد، دروج هنگامي كه آب پاك به سرين چپ 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

(اگر ناپاك، مرد باشد نخست بايد به پشت وي آب بپاشند و .به اندام نرينگي يا مادينگي مي گريزد” نسو“دروج 
 ).پس از آن به پيش؛ اما اگر زن باشد، نخست بايد به پيش وي آب بپاشند و پس از آن به پشت

59 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“هنگامي كه آب پاك به اندام نرينگي يا مادينگي برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به ران راست مي گريزد” نسو“دروج 

60 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 كجا مي گريزد ؟به ” نسو“هنگامي كه آب پاك به ران راست برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به ران چپ مي گريزد” نسو“دروج 
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61 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“هنگامي كه آب پاك به ران چپ برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به زانوي راست مي گريزد” نسو“دروج 

62 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“هنگامي كه آب پاك به زانوي راست برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به زانوي چپ مي گريزد” نسو“دروج 

63 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“هنگامي كه آب پاك به زانوي چپ برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به ساق راست مي گريزد” نسو“دروج 

64 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“هنگامي كه آب پاك به ساق راست برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به ساق چپ مي گريزد” نسو“دروج 
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65 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“برسد، دروج هنگامي كه آب پاك به ساق چپ 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به قوزك راست مي گريزد” نسو“دروج 

66 

 !اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“هنگامي كه آب پاك به قوزك راست برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به قوزك چپ مي گريزد” نسو“دروج 

67 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“هنگامي كه آب پاك به قوزك چپ برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به پاشنه ي راست مي گريزد” نسو“دروج 

68 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 گريزد ؟به كجا مي ” نسو“هنگامي كه آب پاك به پاشنه ي راست برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به پاشنه ي چپ مي گريزد” نسو“دروج 
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69 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“هنگامي كه آب پاك به پاشنه ي چپ برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .)مي آيد، همانند بال مگسي است (و در آن جا آن چه از او به چشم.به كف پاي راست مي گريزد” نسو“دروج 

70 

 .پس بايد ناپاك، انگشتان هر دو پا را بر زمين بفشارد و پاشنه ها را باال بگيرد تا بر كف پاي راست او آب بريزند

 .پس بايد بر كف پاي چپ او آب بريزند .به كف پاي چپ او مي گريزد” نسو“آنگاه دروج 

مي گريزد (و در آن جا آن چه از او به چشم مي آيد، همانند بال به سرانگشتان پاي راست ” نسو“سپس دروج 
 .)مگسي است

71 

 .پس بايد پاشنه هايش را بر زمين بفشارد و سرانگشتان را باال بگيرد و بر انگشتان پاي راست او آب بريزند

 .زندپس بايد به سرانگشتان پاي چپ او آب بري .به سرانگشتان پاي چپ مي گريزد” نسو“آنگاه دروج 

به پيكر مگسي وزوزكنان با زانوان از پيش و دم از پس برآمده، همه تن آلوده به آاليش ها، ” نسو“سپس دروج 
تران به سرزمين هاي اپاختَر، واپس مي گريزد 33(.همچون پليدترين خـْرَفـْسـ( 

72 

 : پس بر تست كه اين پيروزمندترين و چاره بخش ترين باژ را از بر بخواني ...

 ”... يثَه اَهوويريو“

 ! اي مزدا

از كردارشان كارآمد مي ” اشه“كه  -تو ]” منش [ نيك “و ” آذر“بدان هنگام كه دروند آزردن ِمرا كمر مي بندد، جز 
 چه كس مرا پناه خواهد بخشيد ؟ -شود 

 ! اي اهوره
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 .مرا از اين آموزش بياگاهان” دين ِ“

 ! اي اهوره

 : ا به درستي [ پاسخ ] گوياين را از تو مي پرسم؛ مر

 كيست آن پيروزمندي كه در پرتو آموزش هاي تو، هستان را پناه مي بخشد ؟

 ! اي مزدا

بدو و به هر كس ” منش ِنيك“و ” سروش“مرا آشكارا از برگماشتن آن رد درمان بخش زندگي بياگاهان و [ بگذار ] 
 .كه تو خود، او را خواستاري، روي آورند

پندارمد !اي مزدا  اي سـ ! 

 .ما را از كين توزي ِدشمنان نگاه داريد

 ! اي دروج ِديوخوي

 .نابودشو

 ! اي ديوزادگان

 .نابود شويد

 ! اي دروج

 .دورشو و بمير

 ! اي دروج

مباد كه تو جهان استومند سپـَند مينو را نابود  .به سرزمين هاي اپاختر دورشو و بمير .از اين جا بگريز و دورشو
 )34(.كني
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 بخش هشتم

73 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

اگر مزداپرستان پوينده يا دونده يا سواره يا ارابه رانان به آتش برسند كه مرداري را در آن مي پزند يا مي 
 سوزانند، چه بايد بكنند ؟

74 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 )35(.بايد مردار سوز را بي چون و چرا بكشند .آنان بايد كسي را كه مردار مي سوزاند، بكشند

 .آنگاه بايد ديگ و سه پايه را از جاي بركند و سرنگون بيفگند

75 

خواه هيزم درختاني كه تخمه ي آتش در آن هاست، خواه بسته هيزم  -آنگاه همه ي هيزمي را كه در آن جاست 
 .بدان آتش برافروزند -هايي كه براي همان آتش آماده شده است 

 .پس آن ها را از هم بپاشند و بپراگنند تا آتش هر چه زودتر خاموش شود

76 

دور از آتش مردارسوز بگذارند و از هم بپاشند و بپراگنند ” ويتـَستي“، يك )36بايد نخستين بسته را روي زمين (
 .تا آتش هر چه زودتر خاموش شود

77 

تش مردارسوز بگذارند و از هم بپاشند و بپراگنند تا آتش دور از آ” ويتستي“بايد دومين بسته را روي زمين، يك 
 )37(.هر چه زودتر خاموش شود

دور از آتش مردارسوز بگذارند و از هم بپاشند و بپراگنند تا آتش ” ويتستي“بايد سومين بسته را روي زمين، يك 
 .هر چه زودتر خاموش شود

آتش مردارسوز بگذارند و از هم بپاشند و بپراگنند تا دور از ” ويتستي“بايد چهارمين بسته را روي زمين، يك 
 .آتش هر چه زودتر خاموش شود
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دور از آتش مردارسوز بگذارند و از هم بپاشند و بپراگنند تا آتش ” ويتستي“بايد پنجمين بسته را روي زمين، يك 
 .هر چه زودتر خاموش شود

ردارسوز بگذارند و از هم بپاشند و بپراگنند تا آتش دور از آتش م” ويتستي“بايد ششمين بسته را روي زمين، يك 
 .هر چه زودتر خاموش شود

دور از آتش مردارسوز بگذارند و از هم بپاشند و بپراگنند تا آتش ” ويتستي“بايد هفتمين بسته را روي زمين، يك 
 .هر چه زودتر خاموش شود

مردارسوز بگذارند و از هم بپاشند و بپراگنند تا دور از آتش ” ويتستي“بايد هشتمين بسته را روي زمين، يك 
 .آتش هر چه زودتر خاموش شود

78 

دور از آتش مردارسوز بگذارند و از هم بپاشند و بپراگنند تا آتش ” ويتستي“بايد نهمين بسته را روي زمين، يك 
 )38(.هر چه زودتر خاموش شود

79-80 

 ! اي سپيتمان زرتشت

يا هر چوب خوشبوي ” نَئپتا -هذا “يا ” كرِتي -وهو “يا ”“ گـَونَ -وهو““يا ” اورواسني“هرگاه كسي اشونانه از چوب 
ديگري، هيزم براي آتش بياورد، از هر سويي كه باد، بوي خوش آن آتش را ببرد، هزاران تن از ديوان ناپيدا، 

مي افتند  -پسر اهوره مزدا  -ن آتش هزاران جفت از جادوان و پريان در آ -زادگان تاريكي  -هزاران تن از ديوان 
 .و كشته مي شوند
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 بخش نهم

81 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 بازگرداند، پس از جدا شدن جان از تن او، پاداش وي چيست ؟” آتش دادگاه“كسي كه آتش مردار سوز را به 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .برده باشد” آتش دادگاه“جهان استومند، ده هزار پاره آتش را به  پاداش وي همان پاداش كسي است كه در اين

82 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

شدن جان از تن او، پاداش وي بازگرداند، پس از جدا ” آتش دادگاه“را به  )39كسي كه آتش سرگين سوز (
 ؟چيست

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .برده باشد” آتش دادگاه“اين جهان استومند، هزار پاره آتش را به پاداش وي همان پاداش كسي است كه در 

83 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 بازگرداند، پس از جدا شدن جان از تن او، پاداش وي چيست ؟” آتش دادگاه“را به  )40كسي كه آتش تـَپاله سوز (

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .برده باشد” آتش دادگاه“اين جهان استومند، پانصد پاره آتش را به  پاداش وي همان پاداش كسي است كه در

84 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

بازگرداند، پس از جدا شدن جان از تن او، پاداش وي ” آتش دادگاه“را به  )41كسي كه آتش كوره ي آجر پزي (
 چيست ؟
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 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .برده باشد” آتش دادگاه“كه در اين جهان استومند، چهارصد پاره آتش را به پاداش وي همان پاداش كسي است 

85 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

بازگرداند، پس از جدا شدن جان از تن او، پاداش وي ” آتش دادگاه“كسي كه آتش كوره ي سفال گري را به 
 چيست ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

است كه در اين جهان استومند، به شمار سفالينه هايي كه در آن آتش پخته شده پاداش وي همان پاداش كسي 
 .برده باشد” آتش دادگاه“است، پاره هاي آتش را به 

86 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

بازگرداند، پس از جدا شدن جان از تن او، پاداش وي ” آتش دادگاه“كسي كه آتش كوره ي گاو آهن سازي را به 
 ست ؟چي

 : اهوره مزدا پاسخ داد

پاداش وي همان پاداش كسي است كه در اين جهان استومند، به شماره ي گياهاني كه در پي كار با گاو آهن هاي 
 .برده باشد” آتش دادگاه“ساخت آن كوره در كشتزار روييده است، پاره هاي آتش را به 

87 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 بازگرداند، پس از جدا شدن جان از تن او، پاداش وي چيست ؟” آتش دادگاه“ي زرگري را به  كسي كه آتش بوته

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .برده باشد” آتش دادگاه“پاداش وي همان پاداش كسي است كه در اين جهان استومند، يكصد پاره آتش را به 
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88 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

بازگرداند، پس از جدا شدن جان از تن او، پاداش وي ” آتش دادگاه“سيم گدازي را به  كسي كه آتش بوته ي
 چيست ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .برده باشد” آتش دادگاه“پاداش وي همان پاداش كسي است كه در اين جهان استومند، نود پاره آتش را به 

89 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

بازگرداند، پس از جدا شدن جان از تن او، پاداش وي ” آتش دادگاه“برنج گدازي را به  كسي كه آتش بوته ي
 چيست ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .برده باشد” آتش دادگاه“پاداش وي همان پاداش كسي است كه در اين جهان استومند، هشتاد پاره آتش را به 

90 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

بازگرداند، پس از جدا شدن جان از تن او، پاداش وي ” آتش دادگاه“ه ي آهن گدازي را به كسي كه آتش كور
 چيست ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .برده باشد” آتش دادگاه“پاداش وي همان پاداش كسي است كه در اين جهان استومند، هفتاد پاره آتش را به 

91 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 بازگرداند، پس از جدا شدن جان از تن او، پاداش وي چيست ؟” آتش دادگاه“تنور نانوايي را به كسي كه آتش 

 : اهوره مزدا پاسخ داد
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 .برده باشد” آتش دادگاه“پاداش وي همان پاداش كسي است كه در اين جهان استومند، شصت پاره آتش را به 

92 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 بازگرداند، پس از جدا شدن جان از تن او، پاداش وي چيست ؟” آتش دادگاه“را به  )42ديگ (كسي كه آتش زير 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .برده باشد” آتش دادگاه“پاداش وي همان پاداش كسي است كه در اين جهان استومند، پنجاه پاره آتش را به 

93 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 بازگرداند، پس از جدا شدن جان از تن او، پاداش وي چيست ؟” آتش دادگاه“اردوگاهي را به كسي كه آتش 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .برده باشد” آتش دادگاه“پاداش وي همان پاداش كسي است كه در اين جهان استومند، چهل پاره آتش را به 

94 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 بازگرداند، پس از جدا شدن جان از تن او، پاداش وي چيست ؟” آتش دادگاه“ا به كسي كه آتش شبانان ر

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .برده باشد” آتش دادگاه“پاداش وي همان پاداش كسي است كه در اين جهان استومند، سي پاره آتش را به 

95 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 بازگرداند، پس از جدا شدن جان از تن او، پاداش وي چيست ؟” آتش دادگاه“كسي كه آتش كوچ نشينان را به 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .برده باشد” آتش دادگاه“پاداش وي همان پاداش كسي است كه در اين جهان استومند، بيست پاره آتش را به 
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96 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

شدن جان از تن او، پاداش وي بازگرداند، پس از جدا ” آتش دادگاه“كسي كه آتش آتشدان خانوادگي را به 
 ؟چيست

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .برده باشد” آتش دادگاه“پاداش وي همان پاداش كسي است كه در اين جهان استومند، ده پاره آتش را به 
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 بخش دهم

97 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 با مرداري برخورد يابد، مي تواند پاك شود ؟ )43جايي دور، در بياباني ( آيا كسي كه در

98 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 ! اي سپيتمان زرتشت

 .آري، او مي تواند پاك شود

 چگونه چنين تواند شد ؟

بشويد و را پيش از آن زده باشند، او بايد تن خويش را سي بار گميز ” نسو“هرگاه سگان يا پرندگان مردارخوار 
 )44(.سي بار با دست خشك بمالد و هر بار از سر خويش آغاز كند

99 

را نزده باشند، او بايد تن خود را پانزده بار با گميز بشويد و ” نسو“اما اگر سگان يا پرندگان مردارخوار هنوز  ...
 )45(.پانزده بار با دست خشك بمالد

100 

 : خويش به كسي برخورد و به بانگ بلند بدو بگويدآنگاه بايد هزار گام بدود تا در راه  ...

اين منم در اين جا؛ كسي كه بي هيچ گونه آهنگ گناه در انديشه و گفتار و كردار، به مردار برخورده است و مي “
 ”.خواهد پاك شود

 .اگر آن مرد به پاك كردن وي نكوشد، يك سوم از گناه وي بخشوده مي شود

101 

 .يگر بدود تا به مردي برخوردپس بايد هزار گام د ...

 .اگر آن مرد به پاك كردن وي نكوشد، نيمي از گناه وي بخشوده مي شود
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102 

 .سپس بايد هزار گام ديگر بدود تا به مردي برخورد ...

 .اگر آن مرد به پاك كردن وي نكوشد، همه ي گناه وي بخشوده مي شود

103 

 : برسد و به بانگ بلند بگويد -خانه اي يا روستايي يا شهري  -پس آن گاه بايد چندان بدود تا به جايي آباد 

اين منم در اين جا؛ كسي كه بي هيچ گونه آهنگ گناه در انديشه و گفتار و كردار، به مردار برخورده است و مي “
 ”.خواهد پاك شود

و از آن پس پاك مي اگر مردمان آن جا به پاك كردن وي نكوشند، او بايد تن خويش را با گميز و آب پاك كند 
 )46(.شود

104 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 ، پادافره گناهش چيست ؟)47اگر او بر سر راه خويش به آبي برخورد و تاوان گناه آلودن آب بر او روا گردد (

105 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .چرن -اشترا، چهارصد تازيانه با سروشو  -چهارصد تازيانه با اسپهه 

106 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 ؟ناهش چيستبر او روا گردد، پادافره گ )48اگر او بر سر راه خويش به درختاني برخورد و تاوان گناه آلودن آتش (

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .چرن -اشترا، چهارصد تازيانه با سروشو  -چهارصد تازيانه با اسپهه 
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107 

 او جاي گمان بي زند، سرباز آن از كه كسي  بدين فرمان تن در دهد؛ اما  تاوان گناه كسي كهاين است پادافره و 
 .باشد )49( دروج كـُنام
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 : پانوشت ها

هنگامي كه باران مي بارد يا گمان بارندگي مي رود، هيچ مرداري را نبايد به “ .10نگاه كنيد به فرگرد پنجم، بند  .1
اگر بارش ناگهان در راه آغاز شود و جايي باشد كه بتوان مردار در آن گذاشت، بايد چنين كنند؛ و گر نه  .دخمه برد

هنگامي كه به  .اي خود برگردندبايد راه خود را دنبال كنند و مردار را در دخمه بگذارند؛ اما نبايد از روي جاي پ
 )(ونديداد زند) گزارش هاي پهلوي”(.درون دخمه مي روند، اگر آن جا را پر از آب بينند، نبايد مردار را فرو بگذارند

 .فرگرد پنجم 48تا  46فرگرد سوم و بندهاي  17تا  15بندهاي  = .2

 –گفته شده است كه مردار را بايد در خانه ي هميشگي مردگان (زاد  )10در موردي همانند (فرگرد پنجم، بند  .3
به نظر مي رسد روشي كه در اين جا مقرر گرديده است، كهن تر باشد كه اكنون منسوخ شده  .تنها بگذارند )مرگ

 )(زيرنويس دارمستتر بر گزارش ونديداد.و گذشته از اين، دشوارتر از روش تازه بوده است

(گزارش هاي .خدا و كدبانو را از شكافي در ديوار خانه بيرون مي برند و مردار ديگران را از درمردار خانه  .4
در بخش هايي از كشور آلمان مردم معتقدند كه مرده را نبايد از در معمولي خانه بيرون برند  )(ونديداد زند )پهلوي

 )گزارش ونديداد (زيرنويس دارمستتر بر.و راه عبور زندگان و مردگان نبايد يكي باشد

(نگاه كنيد به فرگرد .مرده را بايد دو تن از زمين بردارند .مي خوانند )مرده كش”(= نسوكـَش“اين دو تن را  .5
(گزارش .مي توانند يك مرد و يك زن يا دو زن باشند .مهم نيست كه اين دو تن چه كساني باشند )13سوم، بند 

 )ونديداد( زند )هاي پهلوي

ناميده مي شود، عوض مي ” جامه ي دخمه“هاي معمولي خود را با جامه ي ويژه ي حمل مرده كه آنان جامه  .6
 )ونديداد( زند )(گزارش هاي پهلوي.كنند

 .51نگاه كنيد به فرگرد ششم، بند  .منظور دخمه است .7

 )ونديداد( زند )(گزارش هاي پهلوي. .موبدي كه رهبري آيين دخمه گذاري مرده بدو واگذار شده است .8

(گزارش . .را با گميز ويژه ي اين آيين برگزار مي كنند” برشنوم“هنگام بازگشت به دهكده، آنان آيين معمول  .9
 )ونديداد( زند )هاي پهلوي

سگ بايد در سرتاسر راه از  :مي گويد ” مديوماه“ .سگ بايد يك راست در درازاي راه برود :مي گويد ” اَفرَگ“ .10
 )ونديداد( زند )(گزارش هاي پهلوي. .اين سو به آن سو برود

اگر سگ به دلخواه برود، سه بار بس است؛ اما اگر او را به زور ببرند، هيچ ارزش ندارد و اگر با بيزاري برود، باز  .11
 )ونديداد( زند )(گزارش هاي پهلوي. .همان سه بار بسنده است

 .است 16بند  = .12
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 .7، بند 46گاهان يسنا  = .13

را به ” هستان“ما  .”اينان كه هستند“ :آمده كه برگردان اين واژه به واژه ي آن مي شود ” يي هنتي“در متن  .14
 .به كار رفته است” نيستان“ :جاي آن آورديم كه در شعر مولوي هم در برابر 

 رسند مي هستان و رفتند نيستان      اندك اندك زين جهان هست و نيست

 )157(كليات شمس تصحيح بديع الزمان فروزانفر، جزو دوم، صفحه ي 

 .16، بند 44يسنا  = .15

يعني از روز چهارم به بعد؛ زيرا در نخستين سه شبانروز پس از مرگ شخص، روا نيست كه در خانه اش گوشت  .16
 )ونديداد( زند )(گزارش هاي پهلوي. .پخته شود

 .20، بند 7 .و فر 60، بند 5 .كنيد به فر نگاه .17

 .موبد يا دستور باشد .18

او مي داند كه دزدي نارواست؛ اما مي پندارد كه ربودن دارايي توانگر و بخشيدن آن به بينوايان، كرداري “ .19
 )گزارش پهلوي ونديداد”(.اشونانه است

كه چنين كاري را نمي توان بي فرمان داور  رواست؛ اما نمي داند” مرگ ارزان“او مي داند كه كشتن “ .20
 گزارش پهلوي ونديداد(”(.كرد

او مي داند كه خاك سپاري مردار نارواست؛ اما مي پندارد كه اگر او چنين كند تا سگان يا روباهان نتوانند آن “ .21
 )ونديداد (گزارش پهلوي.مردار را برگيرند و به آتش يا آب درافگنند، او كرداري اشونانه داشته است

او مي داند كه بدست آوردن باالترين بهره رواست؛ اما نمي داند كه چنين بهره گيري از مرد اشون  .22
 )(گزارش پهلوي ونديداد.نارواست

نيز  )19 .، بند51در دانا و مينوي خرد (بخش  .”از كاه و پوشال“ :در گزارش پهلوي ونديداد، افزود ه شده است  .23
 .بينيمهمين تعبير را مي 

 .فرگرد سوم 42تا  39بندهاي  = .24

مي تواند بكشد (نگاه  -درباره ي وي داوري كرده باشد ” دستور“بي آن كه  -چنين گناهكاري را هر كس  .25
(گزارش پهلوي .و با چنين كشتني مي توان گناهي بزرگ را جبران كرد )همين فرگرد 74كنيد به پانوشت بند 

 )ونديداد
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در تماس با مسيحيان و بت پرستان “ .متداول است -حتي مسلمانان  -هم در ميان ايرانيان  اين اصل هنوز .26
، نجاست تنها در صورتي منتقل مي شود كه لباس هاي آنان تر باشد و اگر لباس هاي آنان خشك باشد، )(كافران

بيشتري دارند، حكمرانان به همين دليل در شهرهايي كه ماليان و حكيمان نفوذ و قدرت  .نجاست منتقل نمي شود
شهر، خارج شدن مسيحيان را از منازل خود به هنگام باران ممنوع مي كنند تا مبادا مسلمانان در برخورد با آنان 

به نقل از زيرنويس دارمستتر بر گزارش  G. du Chinon. P. 88 sep.: cf. Charein (”.نجس شوند
 )ونديداد

 .4نگاه كنيد به فرگرد پنجم، بند  .27

 )(زيرنويس دارمستتر بر گزارش ونديداد.ديد انجام پذيرفته باشد، شستشويي ساده بسنده است -اگر سگ  .28

(زيرنويس .براي ناپاك ضروري است” برشنوم“ديد هنوز انجام نپذيرفته باشد، برگذاري آيين  -اگر سگ  .29
 )دارمستتر بر گزارش ونديداد

(گزارش .يعني هر بار كه ناپاك از سر گودالي به سر گودالي ديگر مي روداين كار سه بار بايد صورت پذيرد؛  .30
كه در تن وي ” نسو“پهلوي ونديداد( اين كار را بدين انگيزه مي كنند كه سگ بر آن ناپاك نگاه كند يا دست كم بر 

ا مي ر” ...اشم وهو “جاي گرفته است، بنگرد و اين هم زمان است با هنگامي كه موبد نيايش ديوافگن 
 )(زيرنويس دارمستتر بر گزارش ونديداد.خواند

 )(زيرنويس دارمستتر بر گزارش ونديداد.او بايد تن خود را با مشت هاي پر از خاك بمالد .31

به گونه اي متقارن از اندامي به اندامي ديگر بيرون رانده مي شود؛ از سوي راست تن به سوي چپ و از ” نسو“ .32
(زيرنويس دارمستتر بر گزارش .و بدين سان از فرق سر تا نوك انگشتان پا مي گريزد بخش پيشين به بخش پسين

 )ونديداد

 .همين فر 16بند  = .33

 .همين فرگرد 21و  20و  19بندهاي  = .34

چهار تن  ...گناهي بزرگ است ” نسو“سوزاندن يا پختن  .را بسوزاند، بايد كشته شود )مردار”(نسو“كسي كه  .35
مردارسوز، راهزن، كون مرز و تبهكاري كه هنگام  :به دست هر كسي كشته شوند ” دستور“بايد بي داوري 

 )(گزارش پهلوي ونديداد.تبهكاري گرفته شده باشد

چنين مي نمايد كه  .اين روش كهن تا به امروز نيز پايدار است .در گودالي كه براي همين كار كنده شده است .36
آتش ناپاك در نه بسته و در نه گودال به نمايش درمي آيد، همچنان  .است” برشنوم“، وانمودي از آيين اين آيين

فرگرد  12همين فرگرد و بند  37نگاه كنيد به بند  .كه شخص ناپاك بر سر نه گودال، خود را مي شويد
 )(زيرنويس دارمستتر بر گزارش ونديداد.نهم
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دنبال  76مي يابد، مانند بند  ادامه” ...بايد هشتمين “از آن كه تا  اين جمله و شش جمله ي ديگر پس .37
 .شود مي

 .تمام مي شود 76اين جمله نيز مانند بند  .38

 )(ونديداد گزارش اسفنديارجي و روايات بزرگ.آتش داروسازان و رنگرزان .39

 )(ونديداد گزارش اسفنديارجي.آتش گرمابه .40

 )پهلوي ونديداديا كوره ي آهك پزي (گزارش  .41

 .آتش آشپزخانه .42

 )(زيرنويس دارمستتر بر گزارش ونديداد.ميسر نيست )جايي كه روند معمول پاك كردن (آيين برشنوم .43

و  35نگاه كنيد به بندهاي  .بسنده است )سي بار شستن”(شو -سي “انجام پذيرفته باشد، ” ديد -سگ “اگر  .44
 )بر گزارش ونديداد(زيرنويس دارمستتر .همين فرگرد 36

هنوز انجام نپذيرفته باشد، او بايد خود را تا اندازه اي كه مي تواند، پاك كند تا به جايي ” ديد -سگ “اگر  .45
همين  71و  37نگاه كنيد به بندهاي  .به پاك كردن كامل خويش بپردازد” برشنوم“برسد كه بتواند در آيين 

 )داد(زيرنويس دارمستتر بر گزارش وندي.فرگرد

او مي تواند از آن پس به كار خويش سرگرم شود و تا هنگامي كه كسي بدو نگويد، نبايد به نياز بردن دست  .46
(گزارش پهلوي .را بجاي آورد، مي تواند كار خود را دنبال كند” برشنوم“زند و تا هنگامي كه ناگزير نشود كه آيين 

 )ونديداد

 .ديعني با گذشتن از آب، آن را بياالي. 47

اگر چنين كسي بدان درختان دست زند،  .درختاني كه مي توان از آن ها براي افروختن آتش، هيزم برگرفت .48
(گزارش پهلوي ونديداد و .آتشي كه هيزم آن را از آن درختان برگيرند، بر اثر كردار نارواي او ناپاك مي شود

 )زيرنويس دارمستتر بر گزارش ونديداد

 .18نگاه كنيد به فرگرد چهاردهم، بند  .دوزخ .49
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 فرگرد نهم

 بخش يكم

 )(الف

1 

 : زرتشت از اهوره مزدا پرسيد

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند  !اين سپندترين مينو 

 )1كسي كه بخواهد تن آلوده به مرداري را پاك كند، به كدام كس بايد روي آورد؟ (

2 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 ! سپيتمان زرتشتاي 

آن گونه  -به اشون مردي كه راست سخن بگويد؛ منثره ي ورجاوند را آموخته باشد و روش هاي آاليش زدايي را 
 .به نيكوترين شيوه بداند -كه در دين مزدا آمده است 

 .بركند” وي بازو“چنين مردي بايد گياهان را از روي زمين چهار گوشه اي به گستردگي نه 

3 

 ! اي اشون !گوشه بايد در آن بخش از زمين باشد كه در آن كمترين اي دادار جهان استومند اين چهار 

 كجاست جاي كسي كه خود به تنهايي، مرده اي را به دخمه برد ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

از  جاي چنين كسي، بي آب و گياه ترين و تهي ترين و خشك ترين جاي اين زمين است كه رمه ها و گله ها كمتر
در آن كمتر برافروخته شود؛ كه دسته هاي برسم ويژه ي آيين كمتر  -پسر اهوره مزدا  -آن بگذرند؛ كه آتش 

 )2(.بدان جا برده شود؛ كه مردم اشون كمتر از آن جا بگذرند

4 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 
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 چه اندازه دور از آتش ؟

 چه اندازه دور از آب ؟

 دسته هاي برسم ويژه ي آيين ؟چه اندازه دور از 

 چه اندازه دور از مردم اشون ؟

5 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .سي گام دور از آتش

 .سي گام دور از آب

 .سي گام دور از دسته هاي برسم ويژه ي آيين

 )3(.سه گام دور از مردم اشون

6 

 يخ بندان باشد به گودي چهار انگشتپس گودالي بكنند؛ اگر تابستان باشد به گودي دو انگشت و اگر زمستان و 
... 

7 

و گودال هاي دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم را نيز همان گونه بكنند؛ اگر تابستان باشد به گودي دو  ...
 )4(.انگشت و اگر زمستان و يخ بندان باشد به گودي چهار انگشت

8 

 اين گودال ها چه اندازه بايد از يكديگر دور باشد ؟

 .يك گام

 يك گام چه اندازه است ؟

 )5(.به اندازه ي سه پا
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9 

؛ اگر تابستان باشد به گودي دو انگشت و اگر زمستان و يخ بندان باشد به گودي )6آن گاه سه گودال ديگر بكنند (
 .چهار انگشت

 چه اندازه دور از شش گودال پيشين ؟

 .سه گام

 گام هايي به چه اندازه ؟

 .تن برداشته مي شودبدان اندازه كه هنگام راه رف

 چنين گام هاي سه گانه اي چه اندازه است ؟

 .به اندازه ي نه پا

10 

 .پس با كاردي فلزي، گرداگرد اين زمين شياري بكشند

 چه اندازه دور از گودال ها ؟

 .سه گام

 گام هايي به چه اندازه ؟

 .بدان اندازه كه هنگام راه رفتن برداشته مي شود

 اي چه اندازه است ؟چنين گام هاي سه گانه 

 .به اندازه ي نُه پا

11 

سه شيار گرداگرد نخستين سه گودال، سه شيار گرداگرد نخستين شش گودال، سه  : )7بايد دوازده شيار بكشند (
 .شيار گرداگرد آخرين سه گودال و سه شيار گرداگرد همه ي نُه گودال

سنگ ها يا سفالينه ها يا كنده هاي درخت يا كلوخ ها و يا هر چيز  )8بايد در هر يك از فاصله هاي نه پايي (
 )9( .سخت ديگري را همچون پله اي بر سر گودال ها بگذارند
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 بخش يكم

 )(ب

12 

 : در كنار شيار بايست و برخوان - !اي زرتشت  -آنگاه بايد ناپاك به سوي گودال ها گام بردارد و تو 

 ! اي شهريار بزرگ !اي مزدا “

 خويش[  پايدار نيروي به تو تا آورم مي تو سراي به را همه دل، شور و آرميتي نيايش و اشونان روان و نيك  منش
 )10(”.باشي نگاهدار جاودانه]  را ها آن

 : و ناپاك نيز اين گفتار را برخواند ...

 ! اي شهريار بزرگ !اي مزدا “

پايدار  همه را به سراي تو مي آورم تا تو به نيرويو شور دل، ” آرمئيتي“منش نيك و روان اشونان و نيايش 
 )11”(.خويش آن ها را] جاودانه نگاه دار باشي[

13 

بر زبان راندن هر يك از واژگان اين نيايش، اهريمن را فرو كوبد، ديو خشم خونين درفش را فرو افگند، ديوان 
 .ناتوان و ناتوان تر كندمزندري را در هم شكند، همه ي ديوان را به ستوه آورد و دروج را 

14 

 ! اي سپيتمان زرتشت

 )12(.چوبي نـُه گره بجوي و چمچه اي برنجين يا سربين را بر سر آن چوب ببند و با آن بر تن ناپاك، گميز بريز

15 

 .اگر دست هايش نخست شسته نشود، همه ي تن خويش را ناپاك مي كند .نخست بايد دست هايش را بشويند

 .هايش را سه بار شستند، بايد بر سر او گميز بريزندهنگامي كه دست 

 .به پيش، به ميان ابروان وي مي گريزد” نسو“آنگاه دروج 
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16-27 

 .اگر دست هايش نخست شسته نشود، همه ي تن خويش را ناپاك كند .نخست بايد دست هايش را بشويند

 .آب بريزند هنگامي كه دست هايش را سه بار با آب شستند، بايد بر تارك سر او

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“هنگامي كه آب پاك بر تارك سر وي برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به پيش، به ميان ابروان مي گريزد” نسو“دروج 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“هنگامي كه آب پاك به ميان ابروان برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به پشت سر مي گريزد” نسو“دروج 

 !اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“هنگامي كه آب پاك به پشت سر برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به پيش، به گونه ها مي گريزد” نسو“دروج 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“هنگامي كه آب پاك به پيش، به گونه ها برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به گوش راست مي گريزد” نسو“دروج 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“هنگامي كه آب پاك به گوش راست برسد، دروج 
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 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به گوش چپ مي گريزد” نسو“دروج 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“هنگامي كه آب پاك به گوش چپ برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به شانه ي راست مي گريزد” نسو“دروج 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“برسد، دروج هنگامي كه آب پاك به شانه ي راست 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به شانه ي چپ مي گريزد” نسو“دروج 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“هنگامي كه آب پاك به شانه ي چپ برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به زير بغل راست مي گريزد” نسو“دروج 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“هنگامي كه آب پاك به زير بغل راست برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به زير بغل چپ مي گريزد” نسو“دروج 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 ؟ به كجا مي گريزد” نسو“هنگامي كه آب پاك به زير بغل چپ برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد
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 .به باالي سينه مي گريزد” نسو“دروج 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“هنگامي كه پاك به باالي سينه برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به پشت مي گريزد” نسو“دروج 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“پاك به پشت برسد، دروج هنگامي كه آب 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به سر پستان راست مي گريزد” نسو“دروج 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“هنگامي كه آب پاك به سر پستان راست برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .مي گريزد به سر پستان چپ” نسو“دروج 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“هنگامي كه آب پاك به سر پستان چپ برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به پهلوي راست مي گريزد” نسو“دروج 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 كجا مي گريزد ؟به ” نسو“هنگامي كه آب پاك به پهلوي راست برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به پهلوي چپ مي گريزد” نسو“دروج 
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 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“هنگامي كه آب پاك به پهلوي چپ برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به سرين راست مي گريزد” نسو“دروج 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“هنگامي كه آب پاك به سرين راست برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به سرين چپ مي گريزد” نسو“دروج 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“هنگامي كه آب پاك به سرين چپ برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

(اگر ناپاك، مرد باشد نخست بايد به پشت وي آب بپاشند و .اندام نرينگي يا مادينگي مي گريزدبه ” نسو“دروج 
 ).پس از آن به پيش؛ اما اگر زن باشد، نخست بايد به پيش وي آب بپاشند و پس از آن به پشت

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“دروج هنگامي كه آب پاك به اندام نرينگي يا مادينگي برسد، 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به ران راست مي گريزد” نسو“دروج 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“هنگامي كه آب پاك به ران راست برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به ران چپ مي گريزد” نسو“دروج 
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 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“هنگامي كه آب پاك به ران چپ برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به زانوي راست مي گريزد” نسو“دروج 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“هنگامي كه آب پاك به زانوي راست برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به زانوي چپ مي گريزد” نسو“دروج 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“هنگامي كه آب پاك به زانوي چپ برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به ساق راست مي گريزد” نسو“دروج 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند  

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“پاك به ساق راست برسد، دروج هنگامي كه آب 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به ساق چپ مي گريزد” نسو“دروج 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“هنگامي كه آب پاك به ساق چپ برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به قوزك راست مي گريزد” نسو“دروج 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 
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 به كجا مي گريزد ؟” نسو“هنگامي كه آب پاك به قوزك راست برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به قوزك چپ مي گريزد” نسو“دروج 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“هنگامي كه آب پاك به قوزك چپ برسد، دروج 

 : مزدا پاسخ داداهوره 

 .به پاشنه ي راست مي گريزد” نسو“دروج 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“هنگامي كه آب پاك به پاشنه ي راست برسد، دروج 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به پاشنه ي چپ مي گريزد” نسو“دروج 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 به كجا مي گريزد ؟” نسو“آب پاك به پاشنه ي چپ برسد، دروج هنگامي كه 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .(و در آن جا آن چه از او به چشم مي آيد، همانند بال مگسي است(.به كف پاي راست مي گريزد” نسو“دروج 

 .كف پاي راست او آب بريزندپس بايد ناپاك، انگشتان هر دو پا را بر زمين بفشارد و پاشنه ها را باال بگيرد تا بر 

 .پس بايد بر كف پاي چپ او آب بريزند .به كف پاي چپ او مي گريزد” نسو“آنگاه دروج 

به سرانگشتان پاي راست مي گريزد (و در آن جا آن چه از او به چشم مي آيد، همانند بال ” نسو“سپس دروج 
 .)مگسي است

 .تان را باال بگيرد و بر انگشتان پاي راست او آب بريزندپس بايد پاشنه هايش را بر زمين بفشارد و سرانگش

 .پس بايد به سرانگشتان پاي چپ او آب بريزند .به سرانگشتان پاي چپ مي گريزد” نسو“آنگاه دروج 



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                                    ونديداد
 

 169 برگ  
 

به پيكر مگسي وزوزكنان با زانوان از پيش و دم از پس برآمده، همه تن آلوده به آاليش ها، ” نسو“سپس دروج 
تران به سرزمين هاي اپاختَر، واپس مي گريزدهمچون پليدتري 13(.ن خـْرَفـْسـ( 

28 

 .آزادتر شود” نسو“بر سر نخستين گودال، ناپاك از 

 : پس تو بايد اين سخنان ديوافگن و بسيار درمان بخش را به بانگ بلند برخواني

پيروزمندترين و چاره بخش ترين باژ را از يثه اهوويريو بايد موبدي پيشاپيش از دارازاي آن راه بگذرد و اين “
 : برخواند

 ”... يثَه اَهوويريو“

 ! اي مزدا

از كردارشان كارآمد مي ” اشه“كه  -تو ]” منش [ نيك “و ” آذر“بدان هنگام كه دروند آزردن ِمرا كمر مي بندد، جز 
 چه كس مرا پناه خواهد بخشيد ؟ -شود 

 ! اي اهوره

 .آموزش بياگاهانمرا از اين ” دين ِ“

 ! اي اهوره

 : اين را از تو مي پرسم؛ مرا به درستي [ پاسخ ] گوي

 كيست آن پيروزمندي كه در پرتو آموزش هاي تو، هستان را پناه مي بخشد ؟

 ! اي مزدا

 بدو و به هر كس” منش ِنيك“و ” سروش“مرا آشكارا از برگماشتن آن رد درمان بخش زندگي بياگاهان و [ بگذار ] 
 .كه تو خود، او را خواستاري، روي آورند

پندارمد !اي مزدا  اي سـ ! 

 .ما را از كين توزي ِدشمنان نگاه داريد

 ! اي دروج ِديوخوي
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 .نابودشو

 ! اي ديوزادگان

 .نابود شويد

 ! اي دروج

 .دورشو و بمير

 ! اي دروج

مباد كه تو جهان استومند سپـَند مينو را نابود  .به سرزمين هاي اپاختر دورشو و بمير .از اين جا بگريز و دورشو
 .كني

 .آزادتر شود” نسو“بر سر دومين گودال، ناپاك از 

 : پس تو بايد اين سخنان ديوافگن و بسيار درمان بخش را به بانگ بلند برخواني

ش ترين باژ را از يثه اهوويريو بايد موبدي پيشاپيش از دارازاي آن راه بگذرد و اين پيروزمندترين و چاره بخ“
 : برخواند

 ”... يثَه اَهوويريو“

 ! اي مزدا

از كردارشان كارآمد مي ” اشه“كه  -تو ]” منش [ نيك “و ” آذر“بدان هنگام كه دروند آزردن ِمرا كمر مي بندد، جز 
 چه كس مرا پناه خواهد بخشيد ؟ -شود 

 ! اي اهوره

 .مرا از اين آموزش بياگاهان” دين ِ“

 ! اي اهوره

 : اين را از تو مي پرسم؛ مرا به درستي [ پاسخ ] گوي

 كيست آن پيروزمندي كه در پرتو آموزش هاي تو، هستان را پناه مي بخشد ؟

 ! اي مزدا
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بدو و به هر كس ” منش ِنيك“و ” سروش“مرا آشكارا از برگماشتن آن رد درمان بخش زندگي بياگاهان و [ بگذار ] 
 .ري، روي آورندكه تو خود، او را خواستا

پندارمد !اي مزدا  اي سـ ! 

 .ما را از كين توزي ِدشمنان نگاه داريد

 ! اي دروج ِديوخوي

 .نابودشو

 ! اي ديوزادگان

 .نابود شويد

 ! اي دروج

 .دورشو و بمير

 ! اي دروج

مباد كه تو جهان استومند سپـَند مينو را نابود  .به سرزمين هاي اپاختر دورشو و بمير .از اين جا بگريز و دورشو
 )15(.كني

 .آزادتر شود” نسو“بر سر سومين گودال، ناپاك از 

 : پس تو بايد اين سخنان ديوافگن و بسيار درمان بخش را به بانگ بلند برخواني

چاره بخش ترين باژ را از يثه اهوويريو بايد موبدي پيشاپيش از دارازاي آن راه بگذرد و اين پيروزمندترين و “
 : برخواند

 ”... يثَه اَهوويريو“

 ! اي مزدا

از كردارشان كارآمد مي ” اشه“كه  -تو ]” منش [ نيك “و ” آذر“بدان هنگام كه دروند آزردن ِمرا كمر مي بندد، جز 
 چه كس مرا پناه خواهد بخشيد ؟ -شود 

 ! اي اهوره
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 .مرا از اين آموزش بياگاهان” دين ِ“

 ! ي اهورها

 : اين را از تو مي پرسم؛ مرا به درستي [ پاسخ ] گوي

 كيست آن پيروزمندي كه در پرتو آموزش هاي تو، هستان را پناه مي بخشد ؟

 ! اي مزدا

بدو و به هر كس ” منش ِنيك“و ” سروش“مرا آشكارا از برگماشتن آن رد درمان بخش زندگي بياگاهان و [ بگذار ] 
 .خواستاري، روي آورند كه تو خود، او را

پندارمد !اي مزدا  اي سـ ! 

 .ما را از كين توزي ِدشمنان نگاه داريد

 ! اي دروج ِديوخوي

 .نابودشو

 ! اي ديوزادگان

 .نابود شويد

 ! اي دروج

 .دورشو و بمير

 ! اي دروج

مباد كه تو جهان استومند سپـَند مينو را نابود  .به سرزمين هاي اپاختر دورشو و بمير .از اين جا بگريز و دورشو
 )15(.كني

 .آزادتر شود” نسو“بر سر چهارمين گودال، ناپاك از 

 : پس تو بايد اين سخنان ديوافگن و بسيار درمان بخش را به بانگ بلند برخواني

اره بخش ترين باژ را از يثه اهوويريو بايد موبدي پيشاپيش از دارازاي آن راه بگذرد و اين پيروزمندترين و چ“
 : برخواند
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 ”... يثَه اَهوويريو“

 ! اي مزدا

از كردارشان كارآمد مي ” اشه“كه  -تو ]” منش [ نيك “و ” آذر“بدان هنگام كه دروند آزردن ِمرا كمر مي بندد، جز 
 چه كس مرا پناه خواهد بخشيد ؟ -شود 

 ! اي اهوره

 .مرا از اين آموزش بياگاهان” دين ِ“

 ! اهوره اي

 : اين را از تو مي پرسم؛ مرا به درستي [ پاسخ ] گوي

 كيست آن پيروزمندي كه در پرتو آموزش هاي تو، هستان را پناه مي بخشد ؟

 ! اي مزدا

بدو و به هر كس ” منش ِنيك“و ” سروش“مرا آشكارا از برگماشتن آن رد درمان بخش زندگي بياگاهان و [ بگذار ] 
 .خواستاري، روي آورندكه تو خود، او را 

پندارمد !اي مزدا  اي سـ ! 

 .ما را از كين توزي ِدشمنان نگاه داريد

 ! اي دروج ِديوخوي

 .نابودشو

 ! اي ديوزادگان

 .نابود شويد

 ! اي دروج

 .دورشو و بمير

 ! اي دروج
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مباد كه تو جهان استومند سپـَند مينو را نابود  .به سرزمين هاي اپاختر دورشو و بمير .از اين جا بگريز و دورشو
 )15(.كني

 .آزادتر شود” نسو“بر سر پنجمين گودال، ناپاك از 

 : پس تو بايد اين سخنان ديوافگن و بسيار درمان بخش را به بانگ بلند برخواني

ره بخش ترين باژ را از يثه اهوويريو بايد موبدي پيشاپيش از دارازاي آن راه بگذرد و اين پيروزمندترين و چا“
 : برخواند

 ”... يثَه اَهوويريو“

 ! اي مزدا

از كردارشان كارآمد مي ” اشه“كه  -تو ]” منش [ نيك “و ” آذر“بدان هنگام كه دروند آزردن ِمرا كمر مي بندد، جز 
 چه كس مرا پناه خواهد بخشيد ؟ -شود 

 ! اي اهوره

 .مرا از اين آموزش بياگاهان” دين ِ“

 ! اهورهاي 

 : اين را از تو مي پرسم؛ مرا به درستي [ پاسخ ] گوي

 كيست آن پيروزمندي كه در پرتو آموزش هاي تو، هستان را پناه مي بخشد ؟

 ! اي مزدا

بدو و به هر كس ” منش ِنيك“و ” سروش“مرا آشكارا از برگماشتن آن رد درمان بخش زندگي بياگاهان و [ بگذار ] 
 .خواستاري، روي آورندكه تو خود، او را 

پندارمد !اي مزدا  اي سـ ! 

 .ما را از كين توزي ِدشمنان نگاه داريد

 ! اي دروج ِديوخوي

 .نابودشو
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 ! اي ديوزادگان

 .نابود شويد

 ! اي دروج

 .دورشو و بمير

 ! اي دروج

مباد كه تو جهان استومند سپـَند مينو را نابود  .به سرزمين هاي اپاختر دورشو و بمير .از اين جا بگريز و دورشو
 )15(.كني

 .آزادتر شود” نسو“بر سر ششمين گودال، ناپاك از 

 : پس تو بايد اين سخنان ديوافگن و بسيار درمان بخش را به بانگ بلند برخواني

چاره بخش ترين باژ را از يثه اهوويريو بايد موبدي پيشاپيش از دارازاي آن راه بگذرد و اين پيروزمندترين و “
 : برخواند

 ”... يثَه اَهوويريو“

 ! اي مزدا

از كردارشان كارآمد مي ” اشه“كه  -تو ]” منش [ نيك “و ” آذر“بدان هنگام كه دروند آزردن ِمرا كمر مي بندد، جز 
 چه كس مرا پناه خواهد بخشيد ؟ -شود 

 ! اي اهوره

 .مرا از اين آموزش بياگاهان” دين ِ“

 ! اي اهوره

 : اين را از تو مي پرسم؛ مرا به درستي [ پاسخ ] گوي

 كيست آن پيروزمندي كه در پرتو آموزش هاي تو، هستان را پناه مي بخشد ؟

 ! اي مزدا
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بدو و به هر كس ” منش ِنيك“و ” سروش“مرا آشكارا از برگماشتن آن رد درمان بخش زندگي بياگاهان و [ بگذار ] 
 .را خواستاري، روي آورندكه تو خود، او 

پندارمد !اي مزدا  اي سـ ! 

 .ما را از كين توزي ِدشمنان نگاه داريد

 ! اي دروج ِديوخوي

 .نابودشو

 ! اي ديوزادگان

 .نابود شويد

 ! اي دروج

 .دورشو و بمير

 ! اي دروج

مباد كه تو جهان استومند سپـَند مينو را نابود  .به سرزمين هاي اپاختر دورشو و بمير .از اين جا بگريز و دورشو
 )15(.كني

29 

 )16(.پس از آن ناپاك بايد در درون شيارها، چهار انگشت بيرون از شيارهاي شش گودال نخستين بنشيند

 .در آن جا بايد تن خويش را با مشت هاي پر از خاك بمالد

30 

 .خويش را با آن خاك بمالد بايد پانزده بار براي او از زمين خاك برگيرند تا تن

 .پس چندان درنگ كنند كه تن وي تا واپسين موي تارك سرش خشك شود

31 

 .هنگامي كه تن او خشك شد، بايد بر سر گودال هاي آب بايستد

 .بر سر نخستين گودال، بايد تن خود را يك بار با آب بشويد
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 .بر سر دومين گودال، بايد تن خود را دوبار با آب بشويد

 .سر سومين گودال، بايد تن خود را سه بار با آب بشويدبر 

32 

نئپتا يا هر گياه  -كرتي يا هذا  -گون يا وهو  -با خوشبوهايي چون اورواسني يا وهو  )17سپس بايد تن خويش را (
 .خوشبوي ديگري، خوشبو كند و پس از آن مي تواند جامه هايش را بپوشد و به خانه اش بازگردد

33 

او نبايد به آتش و آب و خاك و  .و جدا از ديگر مزداپرستان بماند )18درون خانه در جاي ناپاكان ( او بايد در
 .نزديك شود -خواه مرد، خواه زن  -چارپايان و درختان و اشونان 

پس از گذشتن سه شب، تن خويش را بشويد و پوشاك خود را با گميز و آب  .و بدين سان سه شب را سپري كند
 .ك كندبشويد و پا

34 

او نبايد به آتش و آب و خاك و  .پس ديگر باره در درون خانه در جاي ناپاكان و جدا از ديگر مزداپرستان بماند
 .نزديك شود -خواه مرد، خواه زن  -چارپايان و درختان و اشونان 

گميز و آب پس از گذشتن سه شب، تن خويش را بشويد و پوشاك خود را با  .و بدين سان شش شب را سپري كند
 )19(.بشويد و پاك كند

35 

او نبايد به آتش و آب و خاك و  .پس ديگر باره در درون خانه در جاي ناپاكان و جدا از ديگر مزداپرستان بماند
 .نزديك شود -خواه مرد، خواه زن  -چارپايان و درختان و اشونان 

پس از گذشتن سه شب، تن خويش را بشويد و پوشاك خود را با گميز و آب  .و بدين سان نـُه شب را سپري كند
 )20(.بشويد و پاك كند

36 

 .نزديك شود -خواه مرد، خواه زن  -از آن پس، او مي تواند به آتش و آب و خاك و چارپايان و درختان و اشونان 
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 بخش دوم

37 

، شهريار را به ارزش اشتر نر پر بهايي، شهربان را )21وي (پاك كننده بايد موبد را در برابر آفرين و آمرزش خواهي 
 .به ارزش نرياني، دهخدا را به ارزش ور زاوي و خانه خدا را به ارزش ماده گاو سه ساله اي پاك كند

38 

پاك كننده بايد بانوي خانواده را به ارزش ماده گاو شخم زني، كنيز خانواده را به ارزش ماده گاو باركشي و كوچك 
 )22(.رين فرزند خانواده را به ارزش بره اي پاك كندت

39 

اما اگر نتوانند  .بايد به پاك كننده بدهند -اگر بتوانند  -چنين است نام هاي چارپايان گونه گوني كه مزداپرستان 
اين دستمزد را بدهند، بايد هر گونه پاداش ديگري كه مي توانند، بدو بدهند تا آن مرد پاك كننده خشنود و بي 

 ... رنجش از خانه شان بيرون رود

40 

 از راه بيني و چشم ها و زبان” نسو“زيرا اگر پاك كننده ناخشنود و رنجيده خانه شان را پشت سر گذارد، دروج  ...
 .و آرواره ها و اندام هاي نرينگي و مادينگي و پشت، تن آنان رامي آاليد

41 

 .بر آنان فرود مي آيد و تا بن ناخن هاشان را مي گيرد و از آن پس، همواره ناپاك مي مانند” نسو“دروج 

 ! اي سپتمان زرتشت

 .شوند براستي خورشيد و ماه و ستارگان از تابش بر آلودگان به مردار، اندوهناك مي

42 

 ! اي سپيتمان زرتشت

كسي كه پاك كننده را خشنود كند، آتش را خشنود مي كند؛ آب را خشنود مي كند؛ خاك را خشنود مي كند؛ 
 .درختان را خشنود مي كند؛ اشون مردان و اشون زنان را خشنود مي كند
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43 

 : زرتشت از اهوره مزدا پرسيد

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 پاك كند، پس از جدا شدن جان از تن وي چيست ؟” نسو“پاداش كسي كه آلوده به مرداري را از 

44 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .تو مي تواني او را نويد دهي كه در جهان ديگر، آسايش و خوشي پايدار بهشت، پاداش اوست

45 

 : زرتشت از اهوره مزدا پرسيد

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 كه از پيكر مرده به تن زنده مي تازد، نبرد كنم ؟” نسو“چگونه با دروج 

 كه از پيكر مرده برمي آيد و زنده را مي آاليد، بستيزم ؟” نسو“چگونه با 

46 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .آن بخش هايي از گاهان را كه بايد دو بار خوانده شود، به بانگ بلند برخوان

 .كه بايد سه بار خوانده شود، به بانگ بلند برخوان آن بخش هايي از گاهان را

 .آن بخش هايي از گاهان را كه بايد چهار بار خوانده شود، به بانگ بلند برخوان

كه موسمي  -همچون جامه ي زمين  -هنگام پايان سال  -، همچون فرش زمين )23دروج همچون تير خودپر (
 )24(.دور و ناپديد شود -بيش نپايد 
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 سومبخش 

47 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

نياموخته باشد و بخواهد  -آن گونه كه در دين مزدا آمده است  -اگر كسي شيوه هاي پاك كردن آلودگان را 
 ناپاكي را پاك كند، مزداپرستان چه بايد بكنند ؟

 كه از پيكر مرده به تن زنده مي تازد، نبرد كنم ؟” نسو“چگونه با دروج 

 كه از پيكر مرده برمي آيد و زنده را مي آاليد، بستيزم ؟” نسو“با چگونه 

48 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .نيرومندتر از آن مي شود كه پيش از آن بود” نسو“دروج 

ه بيش از پيش بر مردمان چيرگي نيرومندتر مي شود و از آن پس، بيماري و مرگ و تباهي ديو آفريد” نسو“
 .يابد مي

49 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 پادافره گناه چنين كسي چيست ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

مزداپرستان بايد او را به بند دركشند؛ نخست دست هايش را ببندند؛ آن گاه جامه هايش را از تن برگيرند؛ پس آن 
آزمندترين پرندگان آفريده ي سپند مينو، گاه پوستش را از تن بركشند و سرش را از تن ببرند و مردارش را نزد 

 : نزد پرندگان مردارخوار، نزد غرابان بيندازند و چنين بگويند

 ... مردي كه در اين جاست، از همه ي انديشه ها و گفتارها و كردارهاي اهريمني خويش پشيمان شده است“

50 

و گفتارها و كردارهاي اهريمني خويش  مردي كه در اين جاست، از همه ي انديشه ها“اگر كردار اهريمني  ...
ويژه ي او بخشوده شده است؛ ” پتت“اگر كردار اهريمني ديگري از او سرزده باشد، در آيين  .پشيمان شده است
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اما اگر هيچ كردار اهريمني ديگري از او سر نزده باشد، بدين پشيماني خويش، جاودانه بخشوده و آمرزيده 
 )25”(.است

 51 

 ! مزدااي اهوره 

 آن كيست كه هراس به دل ها مي افگند ؟

 آن كيست كه فراواني و افزوني را از جهان برمي گيرد و بيماري و مرگ مي آورد ؟

52 

 ! اي سپيتمان زرتشت

نااشوني است كه در اين جهان استومند بخواهد ناپاكي را پاك كند، بي آن كه شيوه هاي ” اشموغ“چنين كسي 
 .به روش دين مزدا آموخته باشدپاك كردن آلودگان را 

53 

 ! اي سپيتمان زرتشت

از آن پس، آسايش و باروري و تندرستي و درمان و فراواني و افزوني و رويش و باليدن گندم و گياه از آن سرزمين 
 )26(.و از آن كشتزارها دور مي شود

54 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

درمان و فراواني و افزوني و رويش و باليدن گندم و گياه، ديگر باره بدان كي آسايش و باروري و تندرستي و 
 سرزمين و بدان كشتزارها بازمي گردد ؟

55-56 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

آسايش و باروري و تندرستي و درمان و فراواني و افزوني و رويش و باليدن گندم و گياه هرگز بدان سرزمين و 
نااشون را بكشند و در آن جا سه شبانروز در برابر آتش فروزان و ” اشموغ“گردد تا آن بدان كشتزارها و بازنمي 

 )27(.برسم دسته بسته، هوم بر دست گيرند و سروش پارسا را بستايند و نياز پيشكش آورند
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57 

ر باره پس آن گاه آسايش و باروري و تندرستي و درمان و فراواني و افزوني و رويش و باليدن گندم و گياه ديگ
 .بدان سرزمين و بدان كشتزارها بازمي گردد
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 : پانوشت ها

مشهور است؛ ” برشنوم نه شبه“به  )آييني كه در اين فرگرد توصيف مي شود، در ميان پارسيان (زرتشتيان هند .1
بيشتر درباره ي جزئيات اين آيين، (براي توضيح .همين فرگرد 35نگاه كنيد به بند  .زيرا نه شب به درازا مي كشد

 )نگاه كنيد به يادداشت ها

 .فرگرد سوم است 15دنباله ي جمله مانند بند  .2

 .فرگرد سوم 17و  16بندهاي  .3

 زند )(گزارش هاي پهلوي. .در اين شش گودال كه بايد به ترتيب از اپاختر به نيمروز كنده شود، گميز مي ريزند .4
 )ونديداد(

در اين جا، درازي كف پاي يك شخص معمولي بزرگسال باشد كه سه برابر آن يك گام ” پا“منظور از شايد  .5
 .شمرده مي شود

 .در اين سه گودال آب مي ريزند .6

پاك كننده هنگام  .اين شيارها را بايد با كارد و در هنگام روز، هم زمان با خواندن نيايش هاي ويژه بكشند .7
” سروش باژ“و سه بار ” ...به خشنودي سروش “سه بار ” ...فرورانه “سه بار ” ...اشم وهو “كشيدن شيارها، سه بار 

 )ونديداد( زند )(گزارش هاي پهلوي. .اين شيارها بايد از اپاختر به نيمروز كنده شود .مي خواند

به وسيله ي شياري  .در آيين هاي نيايش مزداپرستان، نقشي چشم گيرتر از ديگر آيين ها دارد )”كش“شيار (يا 
كه با نيايش هاي ويژه و بنا بر روش هاي جنگ رواني كشيده مي شود، آدمي يا ديو را به تنگنا مي اندازند و يا آن 

 )6و خرداد يشت بند 5هفدهم، بند  (نگاه كنيد به فرگرد.كه در جنگ با ديو، براي خود سنگري آماده مي كنند

به بند درمي آيد و بدين سان او را به بيرون از جهان مي تارانند و با ” كش“در چنين هنگامي، دروج در درون 
نيروي آب و نيايش هاي ايزدي، گام به گام باز پس مي رانند تا سرانجام پناهگاهي جز دوزخ نيابد و جهان از گزند 

 )ارمستتر بر گزارش ونديداد(زيرنوس د.وي بياسايد

نُه پا ميان گودال ها گميز و گودال هاي آب، نُه پا ميان گودال ها و شيارها و نه پا ميان آخرين گودال ها و  .8
 .شيارها

 .اين پله را براي آن مي گذارند كه پاي ناپاك نبايد با زمين برخورد يابد و آن را بيااليد .9

 .10، بند 49گاهان، يسنا  .10

 .تكرار مي شود 49يسنا  10همان بند  .11
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در تمام مدتي كه پاك كننده از گودال ها گميز يا آب برمي گيرد و بر تن ناپاك مي ريزد، بايد از دست زدن  .12
 )(زيرنوس دارمستتر بر گزارش ونديداد.بدو يا گام نهادن در شيارها خودداري كند

 با اندك دگرگوني .فرگرد هشتم 71تا  40بندهاي  = .13

 .فرگرد هشتم 21تا  19بندهاي  = .14

 .سه سطر آغاز همين بند = .15

ميان شيارهاي گرداگرد نخستين شش گودال كه گميز در آن هاست و شيارهاي گرداگرد آخرين سه گودال كه  .16
 .آب در آن هاست

 )24(نگاه كنيد به فرگرد نوزدهم، بند .و اگر بتواند، جامه هايش را .17

 )15(نگاه كنيد به فرگرد سوم، بند .آرمشتگاه .18

 .”شش شب“به ” سه شب“است با دگرگوني  33مانند بند  .19

 .”نه شب“به ” سه شب“است با دگرگوني  33مانند بند  .20

برخي مي گويند هرگاه  .اين پاداش، برابر پولي ندارد ).(به بهشت خواهد رفت.چنين پزشكي پاك خواهد شد .21
تير“موبدي سه هزار  زند )(گزارش هاي پهلوي. .نداشته باشد، پزشك او را بدين گونه درمان مي كند” سـ 

در [ ميان ] زردشتيان دعاهايي كه “ .در زيرنويس ونديداد گزارش محمد علي داعي االسالم آمده است) ونديداد(
مال براي مردم مي خواند، اغلب مفصل است و قسم آفرينگان آن داراي ميوه و شيريني و شراب و جز آن ها هم 

آفرينگان كه باعث خرج مال مي شود، الزم  .مقصود اين است كه بايد براي پزشك، تنها دعا را بخواند .هست
 ”.نيست

 .را مشكوك دانسته است” گاو باركش“و ماده ” ماده گاو شخم زن“جيمز دارمستتر  .22

23. “و يادداشت ها )(الف 49نگاه كنيد به فرگرد چهارم، بند  .”ايشوش هواثـَخت. 

 .هر دو كنايه از سبزه و گياه است” جامه ي زمين“و ” فرش زمين“ .24

 .فرگرد سوم 21بند  = .25

 .مفرگرد سيزده 52نگاه كنيد به بند  .26
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 .شهرت دارد، يعني نياز آوردني كه روان را زنده و سزاوار درآمدن به بهشت مي كند” زنده روان“اين آيين به  .27
(زيرنوس دارمستتر بر گزارش .را به جاي مي آورد، برگزار مي شود” پتت“اين آيين تنها هنگامي كه گناهكار آيين 

 )ونديداد
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 فرگرد دهم
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1 

 : زرتشت از اهوره مزدا پرسيد

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند  !اي سپندترين مينو !اي اهوره مزدا 

 كه از پيكر مرده به تن زنده مي تازد، نبرد كنم ؟” نسو“چگونه با دروج 

 كه از پيكر مرده برمي آيد و تن زنده را مي آاليد، بستيزم ؟” نسو“چگونه با دروج 

2 

 : مزدا پاسخ داداهوره 

 .آن بخش هايي از گاهان را كه بايد دو بار خوانده شود، به بانگ بلند برخوان

 .آن بخش هايي از گاهان را كه بايد سه بار خوانده شود، به بانگ بلند برخوان

 .آن بخش هايي از گاهان را كه بايد چهار بار خوانده شود، به بانگ بلند برخوان

كه موسمي بيش  -همچون جامه ي زمين  -هنگام پايان سال  -همچون فرش زمين دروج همچون تير خودپر، 
 )1(.دور و ناپديد شود -نپايد 

3 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 )2كدام است آن بخش هايي از گاهان كه بايد دو بار خوانده شود ؟(

4 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 : دو بار برخوانده شود و تو بايد دو بار آن ها را به بانگ بلند برخوانياين است آن بخش هايي از گاهان كه بايد 

 ! اي سپند مينو !اي مزدا “

 .اينك در آغاز با دست هاي برآورده، تو را نماز مي گزارم و خواستار بهروزي و رامشم

 .را خشنود كنم” گوشورون“، ”منش نيك“و با همه ي خرد و ” اشه“بشود كه ] با كردارهاي  [
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 ! اي مزدا اهوره

كساني همچون ما را نويد ” دين ِ“آوران تو خوانده شديم و [ آن را ] پذيرفتيم و به پاداشي كه سرودخوانان و پيام
 .دادي، خرسنديم

 : ] زوت [

جا و در هرجاي ديگر ورزيده شده است و ي نيك، گفتار نيك و كردار نيك را كه در اينانديشه” ...هومتـَنـَم “
 .گوييم و [ خود ] نيز با جان [ و دل ] به نيكي همي كوشيمورزيده خواهد شد، درود مي

 : ي به همه كار توانا چنين بر نهاده است”مزدا اهوره“

 .بهروزي از آن كسي است كه ديگران را به بهروزي برساند

 .نيرو و پايداري را به راستي از تو خواستارم

 ! اي آرمئيتي

 .شه، فر و شكوهي را كه پاداش زندگي در پرتو منش نيك است، به من ارزاني داربراي نگهباني از ا

 .، هريك از آفريدگان از بهترين پاداش هر دو جهان برخوردار شود”اشه“، به همسايگي ”اشه“به ساالري 

به سپند مينو و گفتار و كردار ” بهترين منش“خويش كسي را كه با ” آرمئيتي“و ” شهرياري مينوي“با ” مزدا اهوره“
 .و اشه بپيوندد، رسايي و جاودانگي خواهد بخشيد

 ! اي اهوره مزدا

آن چنان كه تو به نيكي انديشيدي و سخن گفتي و رفتار كردي، ما انديشه و گفتار و كردار نيك خويش را به 
 .پيشگاه تو فراز مي آوريم

 ! اي اهوره مزدا

 .همچنان تو را نماز مي بريم و سپاس مي گزاريم .همچنان تو را مي ستاييم و نيايش مي كنيم

 .به دستياري پيوند ِنيك با اَشَه، با پاداش نيك و با پرهيزگاري ِ نيك، به سوي تو مي آييم

 ”... يِنگهِه هاتَم“

 ! اي مزدا
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از آن كسي خواهد شد كه با شور دل،  -شايان ترين بخشش آرماني در پرتو اشه  -نيك تو ” شهرياري مينوي“
 .بهترين كردارها را به جاي آورد

 .اكنون و از اين پس تنها به [ بر آمدن ] اين [ آرزو ] خواهم كوشيد

 ! اي در ميان باشندگان، خوب كنش ترين

 .تو را فرخنده و كامياب و ايزد از اشه برخوردار دانيم

 ! بشود كه تو در هر دو جهان [ نگاهبان ] تن و جان ما باشي

زرتشت سپيتمان برآورده شده است؛ چه مزدا اهوره در پرتو اشه او را زندگي خوش ديرپا بهترين خواست 
 )3”(.بخشيده است و آنان كه با وي سر ستيز داشتند نيز [ اكنون ] در گفتار و در كردار، دين نيكش را آموخته اند

5 

ترين و چاره بخش ترين باژ را از بر پس از آنگه دوبار اين بخش هاي گاهان را برخواندي، بر تست كه اين پيروزمند
 : بخواني

من اهريمن را از اين خانه، از اين روستا، از اين شهر، از اين كشور، از پيكر مرد به مردار آلوده، از پيكر زن به “
 ... مردار آلوده، از خانه خدا، از دهخدا، از شهربان، از شهريار و از همه ي جهان پاك اهورايي دور مي رانم

6 

من آاليش آشكار و پنهان را از اين خانه از اين روستا، از اين شهر، از اين كشور، از  .من نسو را دور مي رانم ...
پيكر مرد به مردار آلوده، از پيكر زن به مردار آلوده، از خانه خدا، از دهخدا، از شهربان، از شهريار و از همه ي 

 )4(...جهان پاك اهورايي دور مي رانم 

7 

 ! اي اشون !ادار جهان استومند اي د

 كدام است آن بخش هايي از گاهان كه بايد سه بار برخوانده شود ؟

8 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 : اين است آن بخش هايي از گاهان كه بايد سه بار برخوانده شود و تو بايد سه بار آن ها را به بانگ بلند برخواني
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 ”... اشم وهو““

 ! اي شهرياري مينوي !اي منش نيك  !اي اشه ي گيتي افزاي  !اي تواناترين  !اي مزدا اهوره 

 .به من گوش فرادهيد و آن گاه كه پاداش هر كسي را مي بخشيد بر من بخشايش آوريد

 :به راستي شهرياري را از آن كسي شمريم و از آن كسي دانيم و براي كسي خواستاريم كه بهتر شهرياري كند 
 )5”(.مزدا اهوره و ارديبهشت

9 

پس از آن كه سه بار اين بخش هاي گاهان را برخواندي، بر تست كه اين پيروزمندترين و چاره بخش ترين باژ را از 
 : بر بخواني

آلوده به من ايندرَ، سورو و نانگ هيثــْيه ديو را از اين خانه، از اين روستا، از اين شهر، از اين كشور، از پيكر مرد “
مردار، از پيكر زن آلوده به مردار، از خانه خدا، از دهخدا، از شهربان، از شهريار و از همه ي جهان اهورايي دور مي 

 ... رانم

10 

من تـَوروي و زيريچ را از اين خانه، از اين روستا، از اين شهر، از اين كشور، از پيكر مرد آلوده به مردار، از پيكر  ...
 )6“( ...به مردار، از خانه خدا، از دهخدا، از شهربان، از شهريار و از همه ي جهان اهورايي دور مي رانمزن آلوده 

11 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 كدام است آن بخش هايي از گاهان كه بايد چهار بار برخوانده شود ؟

12 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

بايد چهار بار برخوانده شود و تو بايد چهار بار آن ها را به بانگ بلند اين است آن بخش هايي از گاهان كه 
 :برخواني

 ”... يثَه اهوويريو““

 ! اي مزدا



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                                    ونديداد
 

 191 برگ  
 

 .مرا از بهترين گفتارها و كردارها بياگاهان تا به راستي در پرتو اشه با منش نيك و به آزادكامي تو را بستايم

 ! اي اهوره

 .خود، زندگاني نو و سرشار از اشه را به ما ارزاني داربا شهرياري مينوي خويش و به خواست 

 : ] زوت و راسپي [

 ! اي اَيريمن ِگرامي

 .ي را كه در خور پاداشي گرانبهاست”دين“بدين جا آي مردان و زنان زرتشتي را؛ ياري منش ِنيك را؛ ياري ِهر آن 

 .دهش آرماني اشه را كه اهوره مزدا ارزاني دارد، خواستارم

 )7”“(...اَشم وهو “

13 

پس از آن كه چهار بار اين بخش هاي گاهان را برخواندي، بر تست كه اين پيروزمندترين و چاره بخش ترين باژ را 
 : از بر بخواني

من ديو خشم خونين درفش و آكـَتـَش را از اين خانه، از اين روستا، از اين شهر، از اين كشور، از پيكر مرد آلوده “
مردار، از پيكر زن آلوده به مردار، از خانه خدا، از دهخدا، از شهربان، از شهريار و از همه ي جهان اهورايي دور به 

 ... مي رانم

14 

من ديوان ورِنَ و ديو وات را از اين خانه، از اين روستا، از اين شهر، از اين كشور، از پيكر مرد آلوده به مردار، از  ...
پيكر زن آلوده به مردار، از خانه خدا، از دهخدا، از شهربان، از شهريار و از همه ي جهان اهورايي دور مي رانم 

...)8( 

15 

 .كه بايد دو بار برخوانده شوداين است آن بخش هايي از گاهان 

 .اين است آن بخش هايي از گاهان كه بايد سه بار خوانده شود

 .اين است آن بخش هايي از گاهان كه بايد چهار بار خوانده شود
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16 

 .اين است سخناني كه اهريمن را فرو مي كوبد

 .اين است سخناني كه ديو خشم خونين درفش را فرو مي كوبد

 .كه ديوان مزندري را فرو مي كوبداين است سخناني 

 .اين است سخناني كه همه ي ديوان را فرو مي كوبد

17 

كه از پيكر مرده به تن زنده مي تازد؛ ” نسو“به كار آيد؛ دروج ” نسو“اين است سخناني كه در همستاري با دروج 
 .كه از پيكر مرده برمي آيد و تن زنده را مي آاليد

18 

بايد در بي آب و گياه ترين بخش زمين، در تهي ترين و خشك ترين جاي اين زمين نـُه  - !اي زرتشت  -پس تو 
آن پاكي كه مردمان از دين  :گودال بكني؛ زيرا پاكي در زندگي اين جهاني، بزرگ ترين نيكي براي مردمان است 

 .مزدا دريابند تا خويشتن را با انديشه و گفتار و كردار نيك پاك كنند

19 

 ! اشوناي مرد 

خود را با  :هر كس در اين جهان زيرين مي تواند پاكي را براي خويشتن بدست آورد  !خويشتن را پاك بدار 
 .انديشه و گفتار و كردار نيك پاك كند

20 

 : بايد موبدي پيشاپيش از دارازاي آن راه بگذرد و اين پيروزمندترين و چاره بخش ترين باژ را از برخواند

 ”... اَهوويريويثَه “

 ! اي مزدا

از كردارشان كارآمد مي ” اشه“كه  -تو ]” منش [ نيك “و ” آذر“بدان هنگام كه دروند آزردن ِمرا كمر مي بندد، جز 
 چه كس مرا پناه خواهد بخشيد ؟ -شود 

 ! اي اهوره



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                                    ونديداد
 

 193 برگ  
 

 .مرا از اين آموزش بياگاهان” دين ِ“

 ! اي اهوره

 : درستي [ پاسخ ] گوياين را از تو مي پرسم؛ مرا به 

 كيست آن پيروزمندي كه در پرتو آموزش هاي تو، هستان را پناه مي بخشد ؟

 ! اي مزدا

بدو و به هر كس ” منش ِنيك“و ” سروش“مرا آشكارا از برگماشتن آن رد درمان بخش زندگي بياگاهان و [ بگذار ] 
 .كه تو خود، او را خواستاري، روي آورند

پندارمد !اي مزدا  اي سـ ! 

 .ما را از كين توزي ِدشمنان نگاه داريد

 ! اي دروج ِديوخوي

 .نابودشو

 ! اي ديوزادگان

 .نابود شويد

 ! اي دروج

 .دورشو و بمير

 ! اي دروج

مباد كه تو جهان استومند سپـَند مينو را نابود  .به سرزمين هاي اپاختر دورشو و بمير .از اين جا بگريز و دورشو
 .كني
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 : پانوشت ها

 .، فرگرد نهم46بند  .1

نيايش هايي كه ناپاك، هنگام پاك كردن خويش بايد  .در روند پاك كردن، صدا و دست با هم سرگرم كارند .2
برخواند، در فرگرد پيشين آمد؛ اما در اين فرگرد با فهرست تفصيلي نيايش هايي كه بايد دو تا چهار بار خوانده 

هنگام خواندن اين نيايش ها ذكر نشده است و ما نمي دانيم كه آن ها را همراه نيايش هايي كه  .شود، برمي خوريم
و در اين صورت بايد در مدت شستن  -در فرگرد پيشين به خواندن آن ها فرمان داده شده است مي خوانند 

 .و يا براي اجرا در تمام مراسم، در نظر گرفته شده است -ناپاك خوانده شود 

برگرفته شده  -كهن ترين و ورجاوندترين بخش اوستا  -” گاهان“از  -همانند نيايش هاي پيشين  -نيايش ها اين 
از آن چه كه در  -چنان كه در همه ي آيين ها اتفاق مي افتد  -و براي اين منظور خاص نوشته نشده است؛ اما 

از  .اص به كار آيد، استفاده شده استسرودهاي ورجاوند كهن مي تواند كم و بيش به آساني در اين وضعيت خ
برخواني اين بندهاي گاهان با عزايم خواني دنبال مي شود كه به زبان معمولي اوستايي به نگارش درآمده و آشكار 

 )(زيرنوس دارمستتر بر گزارش ونديداد.است كه براي همين مورد تصنيف شده است

 .5، بند 41يسنا، هات  .1، بند 28يسنا، هات  .3

 .1 بند ،43 هات يسنا،  .2، بند 35نا، هات، يس

 .1 بند ،47 هات يسنا،  .8، بند 35يسنا، هات 

 .1 بند ،51 هات يسنا،  .4، بند 39يسنا، هات 

 .1 بند ،53 هات يسنا،  .3، بند 41يسنا، هات 

 .است 5دنباله ي جمله مانند بند  .4

 .9، بند 53يسنا، هات  - 5، بند 35يسنا، هات  - 11، بند 33يسنا، هات  - 14، بند 27يسنا، هات . 5

 .است 9دنباله ي جمله مانند بند  .6

 .1، بند 54يسنا، هات  - 15، بند 34يسنا، هات  - 13، بند 27يسنا، هات  .7

 .است 13دنباله ي جمله مانند بند  .8

 .فرگرد هشتم 21تا  19بندهاي  .9
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1 

 : مزدا پرسيد زرتشت از اهوره

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند  !اي سپندترين مينو  !اي اهوره مزدا 

چگونه خانه را، آتش را، آب را، خاك را، ستوران را، گياهان را، اشون مرد را، اشون زن را، ستارگان را، ماه را، 
 )1را پاك كنم ؟( -مينو  زادگان سپند -خورشيد را، روشني بي پايان را و همه ي آفريدگان نيك مزدا 

2 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

تو نيايش هاي ويژه ي پاك كردن آلودگان را برخوان، آنگاه خانه، آتش، آب، خاك، ستوران، گياهان، اشون مرد، 
پاك مي  -زادگان سپند مينو  -اشون زن، ستارگان، ماه، خورشيد، روشني بي پايان و همه ي آفريدگان نيك مزدا 

 .شوند

3 

 .بر توست كه اين پيروزمندترين و چاره بخش ترين باژ را بربخواني

 : را پنج بار بسرايي” ...اهونَ ويريه “بر توست كه 

 : بايد موبدي پيشاپيش از دارازاي آن راه بگذرد و اين پيروزمندترين و چاره بخش ترين باژ را از برخواند

 ”... يثَه اَهوويريو“

 ! اي مزدا

از كردارشان كارآمد مي ” اشه“كه  -تو ]” منش [ نيك “و ” آذر“دروند آزردن ِمرا كمر مي بندد، جز  بدان هنگام كه
 چه كس مرا پناه خواهد بخشيد ؟ -شود 

 ! اي اهوره

 )2(.مرا از اين آموزش بياگاهان” دين ِ“

4 

 : چون بخواهي خانه را پاك كني، اين نيايش را به بانگ بلند برخوان
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بزرگ ترين ستيهنده با من است؛ [ مني ] كه خواستار [ رهنموني و ] خشنودي ” بـِندو“كه ديرگاهي است 
 .گمراهان در پرتو اشه ام

 ! اي مزدا

 )3(.با پاداش نيك به سوي من آي و مرا پناه بخش تا در پرتو منش نيك او را شكست دهم

 : چون بخواهي آتش را پاك كني، اين نيايش را به بانگ بلند برخوان

 ! اي مزدا اهوره

 .نخست به ميانجي كنش آذر و به دستياري سپند مينوي تو، به تو نزديك مي شويم

 )4(.آذر كسي را گزند رساند كه تو آزردن او را خواسته باشي

5 

 : چون بخواهي آب را پاك كني، اين نيايش را به بانگ بلند برخوان

 .آمده و روان شده و خوب كنش اَهورايي رااينك آب ها را مي ستاييم؛ آب هاي فروچكيده و گرد 

 ] ! اي آب ها [

شو و بخشايش دو جهانيد،  ت وشما را كه به خوبي روان و به خوبي در خور شناوري و به خوبي سزاوار شس
 )5(.ستاييم ] [مي

 : چون بخواهي خاك را پاك كني، اين نيايش را به بانگ بلند برخوان

 .كه ما را در بر گرفته استاينك زمين را مي ستاييم؛ زميني 

 ! اي اََهوره مزدا

 )6(.زناني را كه از آن ِتو به شمار آيند و از بهترين اَشَه برخوردارند، مي ستاييم .زنان را مي ستاييم

6 

 : چون بخواهي ستوران را پاك كني، اين نيايش را به بانگ بلند برخوان

گوييم به دانايان و نادانان، به شهرياران و شهروندان كه جهان را آباد  از پي پاداش پسين، بهترين كنش را همي
 )7(.كنند و رامش بخشند
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 : چون بخواهي گياهان را پاك كني، اين نيايش را به بانگ بلند برخوان

 به ما ارزاني مي -[ دو دهش ِ] ارجمند منش نيك را  -به راستي او پناهگاه نيك ماست و پايداري و توش و توان 
 .دارد

 )8(.مزدا اهوره در پرتو اشه از آغاز زندگي، گياهان را بر آن برويانيد

7 

 : چون بخواهي اشون مرد يا اشون زني را پاك كني، اين نيايش را به بانگ بلند برخوان

 ] : زوت و راسپي [

 ! اي اَيريمن ِگرامي

 .ي را كه در خور پاداشي گرانبهاست”دين“هرآن بدين جا آي مردان و زنان زرتشتي را؛ ياري منش ِنيك را؛ ياري ِ

 .دهش آرماني اشه را كه اهوره مزدا ارزاني دارد، خواستارم

 )9”(...اَشم وهو “

8 

 .پس بر توست كه اين پيروزمندترين و چاره بخش ترين باژ را از بر بخواني

 : را هشت بار بسرايي” ...اهون ويريه “بر توست كه تو 

 : پيشاپيش از دارازاي آن راه بگذرد و اين پيروزمندترين و چاره بخش ترين باژ را از برخواندبايد موبدي 

 ”... يثَه اَهوويريو“

 ! اي مزدا

از كردارشان كارآمد مي ” اشه“كه  -تو ]” منش [ نيك “و ” آذر“بدان هنگام كه دروند آزردن ِمرا كمر مي بندد، جز 
 بخشيد ؟چه كس مرا پناه خواهد  -شود 

 ! اي اهوره

 )10(.مرا از اين آموزش بياگاهان” دين ِ“
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9 

 .من خشم را دور مي رانم

 .را دور مي رانم” نسو“من 

 .من آاليش آشكار را دور مي رانم

 .من آاليش پنهان را دور مي رانم

 .را دور مي رانم” خـْرو“من 

 .را دور مي رانم” خـْرويغني“من 

 .را دور مي رانم” بويذي“من 

 .را دور مي رانم” بويذيژا“من 

 .را دور مي رانم” كوندي“من 

 .را دور مي رانم” كونديزَ“من 

 .زرد را دور مي رانم” بوشاسپِ“من 

 .دراز دست را دور مي رانم” بوشاسپِ“من 

 .را دور مي رانم” مويذي“من 

 .را دور مي رانم” كـَبست“من 

 .گياه فرود آيد، دور مي رانممن آن پري را كه بر آتش و آب و خاك و ستور و 

 .من آن ديو ناپاكي را كه بر آتش و آب و خاك و ستور و گياه فرود آيد، دور مي رانم

10 

 ! اي اهريمن تبهكار

من تو را از آتش و آب و خاك و ستور و گياه و اشون مرد و اشون زن، از ستارگان و ماه و خورشيد و فروغ بي آغاز 
 .دور مي رانم -زادگان سپند مينو  -مزدا و از همه ي آفريدگان نيك 
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11 

 .پس بر توست كه اين پيروزمندترين و چاره بخش ترين باژ را از بر بخواني

 : را چهار بار بسرايي” ...اهون ويريه “بر توست كه 

 : بايد موبدي پيشاپيش از دارازاي آن راه بگذرد و اين پيروزمندترين و چاره بخش ترين باژ را از برخواند

 ”... يثَه اَهوويريو“

 ! اي مزدا

از كردارشان كارآمد ” اشه“كه  -تو ]” منش [ نيك “و ” آذر“بدان هنگام كه دروند آزردن ِمرا كمر مي بندد، جز 
 چه كس مرا پناه خواهد بخشيد ؟ -شود  مي

 ! اي اهوره

 )11(.مرا از اين آموزش بياگاهان” دين ِ“

12 

 .خشم دور رانده شود

 .دور رانده شود” نسو“

 .آاليش آشكار دور رانده شود

 .آاليش پنهان دور رانده شود

 .دور رانده شود” خـْرو“

 .دور رانده شود” خـْرويغني“

 .دور رانده شود” بويذي“

 .دور رانده شود” بويذيژا“

 .دور رانده شود” كوندي“

 .دور رانده شود” كونديز“
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 .زرد دور رانده شود” بوشاسپ“

 .دست دور رانده شود دراز” بوشاسپ“

 .دور رانده شود” مويذي“

 .دور رانده شود” كبست“

 .آن پري را كه بر آتش و آب و خاك و ستور و گياه فرود آيد، دور رانده شود

 )12(.آن ديو ناپاكي را كه بر آتش و آب و خاك و ستور و گياه فرود آيد، دور رانده شود

13 

 ! اي اهريمن تبهكار

خاك و ستور و گياه و اشون مرد و اشون زن و ستارگان و ماه و خورشيد و روشني بي پايان و تو از آتش و آب و 
 .دور رانده شوي -زادگان سپند مينو  -همه ي آفريدگان نيك مزدا 

14 

 .پس بر توست كه اين پيروزمندترين و چاره بخش ترين باژ را از بر بخواني

 : بر توست كه اين نيايش را چهار بار بسرايي

 ! اي مزدا

 .مرا از بهترين گفتارها و كردارها بياگاهان تا به راستي در پرتو اشه با منش نيك و به آزادكامي تو را بستايم

 ! اي اهوره

 )13(.با شهرياري مينوي خويش و به خواست خود، زندگاني نو و سرشار از اشه را به ما ارزاني دار

15 

 .من خشم را دور مي رانم

 .مي رانمرا دور ” نسو“من 

 .من آاليش آشكار را دور مي رانم
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 .من آاليش پنهان را دور مي رانم

 .را دور مي رانم” خـْرو“من 

 .را دور مي رانم” خـْرويغني“من 

 .را دور مي رانم” بويذي“من 

 .را دور مي رانم” بويذيژا“من 

 .را دور مي رانم” كوندي“من 

 .را دور مي رانم” كونديزَ“من 

 .رد را دور مي رانمز” بوشاسپِ“من 

 .دراز دست را دور مي رانم” بوشاسپِ“من 

 .را دور مي رانم” مويذي“من 

 .را دور مي رانم” كـَبست“من 

 .من آن پري را كه بر آتش و آب و خاك و ستور و گياه فرود آيد، دور مي رانم

 .رانممن آن ديو ناپاكي را كه بر آتش و آب و خاك و ستور و گياه فرود آيد، دور مي 

16 

 ! اي اهريمن تبهكار

من تو را از آتش و آب و خاك و ستور و گياه و اشون مرد و اشون زن، از ستارگان و ماه و خورشيد و فروغ بي آغاز 
 )14(.دور مي رانم -زادگان سپند مينو  -و از همه ي آفريدگان نيك مزدا 

17 

 .از بر بخوانيپس بر توست كه اين پيروزمندترين و چاره بخش ترين باژ را 

 : را چهار بار بسرايي” اَيريمن ايشيه“بر توست كه نيايش 

 ] :زوت و راسپي [ 
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 ! اي اَيريمن ِگرامي

 .ي را كه در خور پاداشي گرانبهاست”دين“بدين جا آي مردان و زنان زرتشتي را؛ ياري منش ِنيك را؛ ياري ِهرآن 

 .دارد، خواستارمدهش آرماني اشه را كه اهوره مزدا ارزاني 

 )15”(...اَشم وهو “

18 

 .خشم دور رانده شود

 .دور رانده شود” نسو“

 .آاليش آشكار دور رانده شود

 .آاليش پنهان دور رانده شود

 .دور رانده شود” خـْرو“

 .دور رانده شود” خـْرويغني“

 .دور رانده شود” بويذي“

 .دور رانده شود” بويذيژا“

 .دور رانده شود” كوندي“

 .دور رانده شود” كونديز“

 .زرد دور رانده شود” بوشاسپ“

 .دراز دست دور رانده شود” بوشاسپ“

 .دور رانده شود” مويذي“

 .دور رانده شود” كبست“

 .آن پري را كه بر آتش و آب و خاك و ستور و گياه فرود آيد، دور رانده شود

 .آيد، دور رانده شود آن ديو ناپاكي را كه بر آتش و آب و خاك و ستور و گياه فرود
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19 

 ! اي اهريمن تبهكار

تو از آتش و آب و خاك و ستور و گياه و اشون مرد و اشون زن و ستارگان و ماه و خورشيد و روشني بي پايان و 
 )16(.دور رانده شوي -زادگان سپند مينو  -همه ي آفريدگان نيك مزدا 

20 

 .باژ را از بر بخواني پس بر توست كه اين پيروزمندترين و چاره بخش ترين

 : را چهار بار بسرايي” ...اهون ويريه “بر توست كه 

 : بايد موبدي پيشاپيش از دارازاي آن راه بگذرد و اين پيروزمندترين و چاره بخش ترين باژ را از برخواند

 ”... يثَه اَهوويريو“

 ! اي مزدا

از كردارشان كارآمد مي ” اشه“كه  -تو ]” منش [ نيك “و  ”آذر“بدان هنگام كه دروند آزردن ِمرا كمر مي بندد، جز 
 چه كس مرا پناه خواهد بخشيد ؟ -شود 

 ! اي اهوره

 )17(.مرا از اين آموزش بياگاهان” دين ِ“
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 : پانوشت ها

خوانده مي شود، تركيب يافته ” نسو“از نيايش هايي كه براي دور راندن  -مانند فرگرد پيشين  -اين فرگرد  .1
خانه، آب، آتش، و جز  :است؛ اما ويژگي هاي ديگري هم دارد؛ همچون اشاره به چيزهاي خاصي كه بايد پاك شود 

كه كامال و يا نسبتا به چيزهاي خاصي كه ” انگاه“سطري از  :هر يك از نيايش ها دو بخش را در بر مي گيرد  .آن
بايد پاك شود، اشاره دارد و نيايشي عام به زبان معمولي اوستايي كه هنگام پاك كردن همه ي چيزها به گونه اي 

 )(زيرنويس دارمستتر بر گزارش ونديداد.يكسان خوانده مي شود

 .فرگرد هشتم 20و  19بندهاي  .2

 .1، بند 49يسنا، هات  .3

 .1، بند 36يسنا، هات  .4

 .3، بند 38يسنا، هات  .5

 .1، بند 38يسنا، هات  .6

 .4، بند 35يسنا، هات  .7

 .6، بند 48يسنا، هات  .8

نيايش هاي ويژه اي براي پاك كردن ستارگان، ماه، خورشيد و روشني بي پايان كه ذكر  .1، بند 54يسنا، هات . 9
ت؛ زيرا كه هيچ ناپاكي آن ها را آلوده نمي كند و آن ها تنها با ديدن گذشت، نيامده اس 2و  1آن ها در بندهاي 

از اندوه رهايي  و همين كه او پاك شود، آن ها نيز )41ناپاك، اندوهگين مي شوند (فرگرد نهم، بند 
 )(زيرنويس دارمستتر بر گزارش ونديداد.يابند مي

 .فرگرد هشتم 20و  19بندهاي  .10

 .فرگرد هشتم 20و  19بندهاي  .11

 .تكرار مي شود” دور رانده شود“به ترتيب با  9همه ي نام هاي بند  .12

 .15، بند 34يسنا، هات  .13

 .همين فرگرد 10و  9بندهاي  .14

 .1، بند 54يسنا، هات  .15

 .همين فرگرد 13و  12بندهاي  .16
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 .فرگرد هشتم 20و  19بندهاي  .17
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1 

 باشد ؟ )1”(اپه مان“بايد در  -پسر براي پدر و دختر براي مادر  -هرگاه پدر يا مادر كسي بميرد، تا كي 

 )2تا كي براي نيكوكار و تا كي براي گناهكار ؟(

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .باشد” اپه مان“براي نيكوكار سي روز و براي گناهكار شصت روز بايد در 

2 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 پاك كنم ؟ )3چگونه خانه را (

 چگونه خانه را ديگر باره پاك توان كرد ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

با  .با پيشكش بردن نيازي نزد آتش من .با سه بار برخواندن گاهان .با سه بار شستن جامه ها .با سه بار شستن تن
 .پيشكش بردن برسم ِدسته بسته و با نياز بردن آشاميدني نزد آب نيك

 ! اي سپيتمان زرتشت

 .پس آن خانه پاك شود و آب و آتش و امشاسپندان بدان خانه درآيند

3 

 باشد ؟” اپه مان“بايد در  -پدر براي پسر و مادر براي دختر  -هرگاه پسر يا دختر كسي بميرد، تا كي 

 نيكوكار و تا كي براي گناهكار ؟تا كي براي 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 )4(.باشد” اپه مان“براي نيكوكار سي روز و براي گناهكار شصت روز بايد در 

4 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 
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 چگونه خانه را پاك كنم ؟

 چگونه خانه را ديگر باره پاك توان كرد ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

با  .با پيشكش بردن نيازي نزد آتش من .با سه بار برخواندن گاهان .با سه بار شستن جامه ها .شستن تنبا سه بار 
 .پيشكش بردن برسم ِدسته بسته و با نياز بردن آشاميدني نزد آب نيك

 ! اي سپيتمان زرتشت

 )5(.پس آن خانه پاك شود و آب و آتش و امشاسپندان بدان خانه درآيند

5 

 باشد ؟” اپه مان“بايد در  -برادر براي برادر و خواهر براي خواهر  -يا خواهر كسي بميرد، تا كي  هر گاه برادر

 تا كي براي نيكوكار و تا كي براي گناهكار ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 )4(.باشد” اپه مان“براي نيكوكار سي روز و براي گناهكار شصت روز بايد در 

6 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 چگونه خانه را پاك كنم ؟

 چگونه خانه را ديگر باره پاك توان كرد ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

با  .با پيشكش بردن نيازي نزد آتش من .با سه بار برخواندن گاهان .با سه بار شستن جامه ها .با سه بار شستن تن
 .آب نيك پيشكش بردن برسم ِدسته بسته و با نياز بردن آشاميدني نزد

 ! اي سپيتمان زرتشت

 )5(.پس آن خانه پاك شود و آب و آتش و امشاسپندان بدان خانه درآيند
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7 

 باشند ؟” اپه مان“تا كي بايد در  )6هرگاه خانه خدا يا بانوي خانواده بميرد، آنان (

 تا كي براي نيكوكار و تا كي براي گناهكار ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .باشند” اپه مان“ماه و براي گناهكار يك سال بايد در براي نيكوكار شش 

8 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 چگونه خانه را پاك كنم ؟

 چگونه خانه را ديگر باره پاك توان كرد ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

با  .با پيشكش بردن نيازي نزد آتش من .با سه بار برخواندن گاهان .با سه بار شستن جامه ها .با سه بار شستن تن
 .پيشكش بردن برسم ِدسته بسته و با نياز بردن آشاميدني نزد آب نيك

 ! اي سپيتمان زرتشت

 )5(.پس آن خانه پاك شود و آب و آتش و امشاسپندان بدان خانه درآيند

9 

بزرگ و نبيره ي مادينه براي مادر نبيره ي نرينه براي پدر  -هرگاه پدربزرگ يا مادربزرگ كسي بميرد، تا كي 
 باشد ؟” اپه مان“بايد در  -بزرگ 

 تا كي براي نيكوكار و تا كي براي گناهكار ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .باشد” اپه مان“براي نيكوكار بيست و پنج روز و براي گناهكار پنجاه روز بايد در 

10 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 
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 پاك كنم ؟چگونه خانه را 

 چگونه خانه را ديگر باره پاك توان كرد ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

با  .با پيشكش بردن نيازي نزد آتش من .با سه بار برخواندن گاهان .با سه بار شستن جامه ها .با سه بار شستن تن
 .پيشكش بردن برسم ِدسته بسته و با نياز بردن آشاميدني نزد آب نيك

 ! اي سپيتمان زرتشت

 )7(.پس آن خانه پاك شود و آب و آتش و امشاسپندان بدان خانه درآيند

11 

پدربزرگ براي نبيره ي نرينه و مادربزرگ براي  -هرگاه نبيره ي نرينه يا نبيره ي مادينه ي كسي بميرد، تا كي 
 بايد در اپه مان باشد ؟ -نبيره ي مادينه 

 تا كي براي نيكوكار و تا كي براي گناهكار ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 )8(.باشد” اپه مان“براي نيكوكار بيست و پنج روز و براي گناهكار پنجاه روز بايد در 

12 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 چگونه خانه را پاك كنم ؟

 چگونه خانه را ديگر باره پاك توان كرد ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

با  .با پيشكش بردن نيازي نزد آتش من .با سه بار برخواندن گاهان .با سه بار شستن جامه ها .با سه بار شستن تن
 .پيشكش بردن برسم ِدسته بسته و با نياز بردن آشاميدني نزد آب نيك

 ! اي سپيتمان زرتشت

 )7(.پس آن خانه پاك شود و آب و آتش و امشاسپندان بدان خانه درآيند
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13 

برادرزاده يا خواهرزاده ي نرينه براي عمو يا دايي و  -دايي يا خاله ي كسي بميرد، تا كي  هرگاه عمو يا عمه يا
 باشد ؟” اپه مان“بايد در  -برادرزاده يا خواهرزاده ي مادينه براي عمه يا خاله 

 تا كي براي نيكوكار و تا كي براي گناهكار ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .باشد” اپه مان“اهكار چهل روز بايد در براي نيكوكار بيست روز و براي گن

14 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 چگونه خانه را پاك كنم ؟

 چگونه خانه را ديگر باره پاك توان كرد ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

با  .با پيشكش بردن نيازي نزد آتش من .با سه بار برخواندن گاهان .با سه بار شستن جامه ها .با سه بار شستن تن
 .پيشكش بردن برسم ِدسته بسته و با نياز بردن آشاميدني نزد آب نيك

 ! اي سپيتمان زرتشت

 )9(.پس آن خانه پاك شود و آب و آتش و امشاسپندان بدان خانه درآيند

15 

 باشد ؟” اپه مان“كي بايد در هرگاه عموزاده يا عمه زاده يا دايي زاده يا خاله زاده ي كسي بميرد، تا 

 تا كي براي نيكوكار و تا كي براي گناهكار ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .باشد” اپه مان“براي نيكوكار پانزده روز و براي گناهكار بايد سي روز در 
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16 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 چگونه خانه را پاك كنم ؟

 توان كرد ؟چگونه خانه را ديگر باره پاك 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

با  .با پيشكش بردن نيازي نزد آتش من .با سه بار برخواندن گاهان .با سه بار شستن جامه ها .با سه بار شستن تن
 .پيشكش بردن برسم ِدسته بسته و با نياز بردن آشاميدني نزد آب نيك

 ! اي سپيتمان زرتشت

 )9(.امشاسپندان بدان خانه درآيندپس آن خانه پاك شود و آب و آتش و 

17 

 هر گاه نبيره ي عمو يا عمه يا دايي يا خاله ي كسي بميرد، تا كي بايد در اپه مان باشد ؟

 تا كي براي نيكوكار و تا كي براي گناهكار ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .باشد” اپه مان“براي نيكوكار ده روز و براي گناهكار بيست روز بايد در 

18 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 چگونه خانه را پاك كنم ؟

 چگونه خانه را ديگر باره پاك توان كرد ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

با  .با پيشكش بردن نيازي نزد آتش من .با سه بار برخواندن گاهان .با سه بار شستن جامه ها .با سه بار شستن تن
 .پيشكش بردن برسم ِدسته بسته و با نياز بردن آشاميدني نزد آب نيك

 ! اي سپيتمان زرتشت



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                                    ونديداد
 

 214 برگ  
 

 )9(.پس آن خانه پاك شود و آب و آتش و امشاسپندان بدان خانه درآيند

19 

 ؟ باشد” اپه مان“هرگاه نبيره ي عموزداه يا عمه زاده يا دايي زاده يا خاله زاده ي كسي بميرد، تا كي بايد در 

 تا كي براي نيكوكار و تا كي براي گناهكار ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 )10(.باشد” اپه مان“براي نيكوكار پنج روز و براي گناهكار ده روز بايد در 

20 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 چگونه خانه را پاك كنم ؟

 چگونه خانه را ديگر باره پاك توان كرد ؟

 : داداهوره مزدا پاسخ 

با  .با پيشكش بردن نيازي نزد آتش من .با سه بار برخواندن گاهان .با سه بار شستن جامه ها .با سه بار شستن تن
 .پيشكش بردن برسم ِدسته بسته و با نياز بردن آشاميدني نزد آب نيك

 ! اي سپيتمان زرتشت

 )11(.پس آن خانه پاك شود و آب و آتش و امشاسپندان بدان خانه درآيند

21 

 هرگاه بيگانه اي كه پيرو دين راستي نباشد، بميرد، چند تن از آفريدگان سپند مينو را آشكارا و پنهاني مي آاليد ؟

22 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 ! اي سپيتمان زرتشت

آن تبهكار يا هرزه ي دو پا يا  .به اندازه ي وزغي كه افزون بر سالي از مرگ او گذشته و زهر او خشكيده باشد
 .ناپارسايي در درازناي زندگي خويش، آفريدگان سپند مينو را آشكارا يا پنهاني مي آاليد” اشموغ“
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23 

 .او در درازناي زندگي خويش، آب را مي آاليد؛ آتش را خاموش مي كند و ستوران را مي ربايد و مي كـُشد

 .مشتي كشنده چنان مي زند كه جان از تن وي جدا مي شوداو در درازناي زندگي خويش، اشون را با 

 .او پس از مرگ ديگر چنين نمي كند

24 

 ! اي سپيتمان زرتشت

ناپارسا در زندگي خويش، هرگز از بي بهره ساختن اشون از ” اشموغ“براستي آن تبهكار يا هرزه ي دوپا يا 
 .ايستدخوراكش، جامه اش، خانه اش، بسترش و آوندهايش باز نمي 

 )12(.او پس از مرگ ديگر چنين نمي كند
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 : پانوشت ها

رهنمودهاي پاك كردن آلودگان به مردار در فرگردهاي پيشين، جنبه ي همگاني دارد و به خويشاوندي با  .1
اما آن چه در اين فرگرد مي آيد، تنها به خويشاوندان نزديك مرده پيوستگي  .شخص درگذشته پيوند نمي يابد

) (جيمز دارمستتر.براي خويشاوندان گوناگون است” اپه مان“موضوع بندهاي اين فرگرد، مدت ماندن در  .مي يابد
 .و موضوع اين فرگرد، نگاه كنيد به يادداشت ها” اپه مان“براي توضيح درباره ي 

 باشد ؟” پـِشوتـَنو“شخص مرده در وضعيت پاكي و تقدس باشد و تا كي اگر وي در حالت  تا كي اگر .2

 .خانه اي كه پدر يا مادر خانواده در آن مرده باشد .3

 .همين فرگرد 1دنباله ي بند  .4

 .همين فرگرد 2بند  = ..5

 .همه ي خانواده، اعم از خويشاوندان و خدمتگزاران .6

 .همين فرگرد 2بند  = .7

 .همين فرگرد 9دنباله ي بند  .8

 .همين فرگرد 2بند  = .9

آمده است، مانند موردهاي پيشين، هر نرينه اي بايد پس از مرگ  19و  17و  15در موردهايي كه در بندهاي  .10
اپه “خويشاوند نرينه و هر مادينه اي پس از مرگ خويشاوند، مادينه ي خويش در مدتي كه مقرر شده است، در 

 .بماند” مان

 .همين فرگرد 2بند  = .11

 .فرگرد پنجم 38تا  36بندهاي  ..12
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 فرگرد سيزدهم
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 بخش يكم

 )(الف

1 

كدام است آن آفريده ي نيك در ميان آفريدگان سپند مينو كه از نيمه شب تا دميدن خورشيد، هزاران آفريده ي 
 اهريمن را مي كشد ؟

2 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .مي نامندش )2”(دوژَاك“كه مردم بد زبان  )1”(ونگهاپرَه“خار پشت بلند و باريك پوزه، سگ سگ 

اين است آن آفريده ي نيك در ميان آفريدگان سپند مينو كه از نيمه شب تا دميدن خورشيد، هزاران آفريده ي 
 .اهريمن را مي كشد

3 

 ! اي زرتشت

بكشد،  -مي نامندش ” دوژَاك“كه مردم بد زبان  -را ” نگهاپرهو“هر كس سگ خارپشت بلند و باريك پوزه، سگ 
روان خويش را تا نُه پشت مي كشد و اگر تاوان گناه خود را در زندگاني اين جهاني با پيشكش بردن نيازي نزد 

 )3(.نبايد” چينـَودپل“ندهد، راهي به ” سروش“

4 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 -مي نامندش ” دوژَاك“كه مردم بد زبان  -را ” ونگهاپره“بلند و باريك پوزه، سگ  اگر كسي سگ خار پشت
 بكشد، پادافره ي گناهش چيست ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .چرَنَ -اشترا، هزار تازيانه با سرَوشو  -هزار تازيانه با اسپهه 
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 بخش يكم

 )(ب

5 

كه از نيمه شب تا دميدن خورشيد، هزاران آفريده ي سپند  كدام است آن آفريده ي بد در ميان آفريدگان اهريمن
 مينو را مي كشد ؟

6 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

ينگوره“ديوي كه  يري مـ4”(ز(  نام دارد و مردم بد زبان“ياكيري مز)”مي نامندش )5. 

هزاران آفريده ي سپند اين است آن آفريده ي بد در ميان آفريدگان اهريمن كه از نيمه شب تا دميدن خورشيد، 
 .مينو را مي كشد

7 

 ! اي زرتشت

بكشد، گناهانش در انديشه و گفتار  -مي نامندش ” زيري مياك“كه مردم بد زبان،  -را ” زير مينگوره“هر كس ديو 
 .بخشوده شود و تاوان آن داده شود -را به جاي آورده باشد ” پتت“بدان گونه كه آيين  -و كردار 
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 دومبخش 

9 

را بزند و بكشد، روان او هنگام رفتن به  )7يا سگ پرورده اي ( )6هر كس سگ گله، سگ خانگي يا سگ ولگرد (
جهان ديگر، با شيوني بلندتر از شيون گوسفندي كه گرگي در جنگلي بزرگ بدو شبيخون زده باشد، پرواز 

 )8(.كند

9 

او ديدار نكند و در برابر زوزه و شبيخون ديوان، به وي هيچ رواني در جهان ديگر با روان از تن جدا شده ي  ...
 .ياري نرساند

 .در برابر زوزه و شبيخون ديوان، به وي ياري نرساند” چينودپل“سگ نگهبان 

10 

هرگاه كسي سگ گله اي را چنان بزند كه از كار بيافتد و يا گوش يا چنگالش را ببرد و دزد يا گرگي به گله دستبرد 
را بربايد و سگ نتواند هيچ گونه هشداري بدهد، او بايد تاوان گوسفند ربوده را بدهد و براي زند و گوسفندي 

 .زخمي كه بر سگ زده است، پادافره ي گناه زخمي كردن آگاهانه بر او رواست

11 

 هرگاه كسي سگي خانگي را چنان بزند كه از كار بيافتد و يا گوش يا چنگالش را ببرد و دزد يا گرگي به خانه
دستبرد زند و كااليي [ يا گوسفندي ] را بربايد و سگ نتواند هيچ گونه هشداري بدهد، او بايد تاوان كاال [ يا 

 .گوسفند ] ربوده را بدهد و براي زخمي كه بر سگ زده است، پادافره ي گناه زخمي كردن آگاهانه بر او رواست

12 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 اي را چنان بزند كه از هوش برود و جان بدهد، پادافره ي گناهش چيست ؟ هرگاه كسي سگ گله

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .چرن -اشترا، هشتصد تازيانه با سروشو  -هشتصد تازيانه با اسپهه 

13 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 
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 ي گناهش چيست ؟هرگاه كسي سگي خانگي را چنان بزند كه از هوش برود و جان بدهد، پادافره 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 )9(.چرن -اشترا، هفتصد تازيانه با سروشو  -هفتصد تازيانه با اسپهه 

14 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 هرگاه كسي سگي ولگرد را چنان بزند كه از هوش برود و جان بدهد، پادافره ي گناهش چيست ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 )10(.چرن -اشترا، ششصد تازيانه با سروشو  -با اسپهه  ششصد تازيانه

15 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 هرگاه كسي توله سگي را چنان بزند كه از هوش برود و جان بدهد، پادافره ي گناهش چيست ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 )11(.چرن -اشترا، پانصد تازيانه با سروشو  -پانصد تازيانه با اسپهه 

16 

و  )15تيز دندان (” اوروپي“، سياه گوش، سگ )14” (ويژو“، سگ )13” (جژو“، كيفر كشتن سگ )12همين پادافره (
 .است )16روباه تندرو (

 .است )17” (سگ آبي“، كيفر كشتن هرگونه سگي جز )12همين پادافره (
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 بخش سوم

17 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 بايد آن را سگ گله خواند ؟ كدام است سگي كه

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .گردا گرد گله مي گردد و آن را از گرگ و دزد پاسداري مي كند” يوجـْيستي“سگي است كه تا يك 

18 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 كدام است سگي كه بايد آن را سگ خانگي خواند ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .گرداگرد خانه مي گردد و آن را از گرگ و دزد پاسداري مي كند” هاسر“ سگي است كه تا يك

19 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 كدام است سگي كه بايد آن را سگ ولگرد خواند ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .)18سگي است كه هيچ يك از توانايي هاي سگان ديگر را نشان نمي دهد و تنها در پي تن پروري است (
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 بخش چهارم

20 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 كسي كه به سگ گله اي خوراك بد بدهد، گناه او چه اندازه است ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .خوراك بد بدهد )19گناه او همچند گناه كسي است كه به سرور بزرگ ترين خانواده (

21 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 كه به سگ خانگي خوراك بد بدهد، گناه او چه اندازه است ؟كسي 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .گناه او همچند گناه كسي است كه به سرور بزرگ ترين خانواده اي ميان مايه خوراك بد بدهد

22 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 كسي كه به سگ ولگرد خوراك بد بدهد، گناه او چه اندازه است ؟

 : هوره مزدا پاسخ دادا

 .گناه او همچند گناه كسي است كه به آترُباني اشون كه به خانه اش بيايد، خوراك بد بدهد

23 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 كسي كه به توله سگي خوراك بد بدهد، گناه او چه اندازه است ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 )20(.نوجواني اشون زاده و به پانزده سالگي رسيده، خوراك بد بدهدگناه او همچند گناه كسي است كه به 
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24 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 هرگاه كسي به سگ گله اي خوراك بد بدهد، پادافره ي گناهش چيست ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

چرن  -دويست تازيانه با سروشو اشترا،  -است و پادافره اش دويست تازيانه با اسپهه ” پشوتنو“كردار او كردار 
 )21(.است

25 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 هرگاه كسي به سگ خانگي خوراك بد بدهد، پادافره ي گناهش چيست ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .چرن است -اشترا، نود تازيانه با سروشو  -پادافره گناهش نود تازيانه با اسپهه 

26 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 هرگاه كسي به سگ ولگرد خوراك بد بدهد، پادافره ي گناهش چيست ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .چرن است -اشترا، هفتاد تازيانه با سروشو  -پادافره گناهش هفتاد تازيانه با اسپهه 

27 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 خوراك بد بدهد، پادافره ي گناهش چيست ؟هرگاه كسي به توله سگي 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .چرن است -اشترا، پنجاه تازيانه با سروشو  -پادافره گناهش پنجاه تازيانه با اسپهه 
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28 

در ميان آفريدگان سپند مينو، اين سگ است كه اگر بدو خوراك ندهند و همواره سرگرم به كار پاسداري از 
 .بهره اي از آن ها بدو نمي رسد، زودتر از همه پيرو ناتوان مي شودچيزهايي باشد كه 

 )22(.پس او را شير و چربي و گوشت بياور كه خوراك بايسته ي اوست
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 بخش پنجم

29 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 باشد، مزدا پرستان چه بايد بكنند ؟ )23اگر در خانه ي مزداپرستي، سگ هار يا سگي ناگاه گير (

30 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

بر  -از چوب نرم  -و يا به ستبري دو اشتي  -از چوب سخت  - )24آنان بايد چنبري چوبين به ستبري يك اشتي (
 .گردن او بگذارند و او را از دو سوي آن چنبر به جايي ببندند

31 

ناگاه گير، تن گوسفندي را به دندان بگزد يا كسي را زخمي كند، پادافره ي اگر چنين نكنند و سگ هار يا سگ  ...
 )25(.گناه خونريزي آگاهانه بر آن سگ رواست

32 

اگر سگي، گوسفندي را به دندان بگزد يا كسي را زخمي كند، نخستين بار بايد گوش راستش را ببرند و دومين بار 
 ... گوش چپش را

33 

 ... و چهارمين بار پاي چپش را )26را (سومين بار پاي راستش  ...

34 

 .و پنجمين بار دمش را ...

اگر چنين نكنند و سگ  .بنابراين بايد چنين سگي را از دو سوي چنبري كه بر گردنش مي گذارند، به جايي ببندند
هار يا سگ ناگاه گير، تن گوسفندي را به دندان بگزد يا كسي را زخمي كند، پادافره ي گناه خونريزي آگاهانه بر 

 )27(.آن سگ رواست

35 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 
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 ؟اگر در خانه ي مزداپرستي، سگي نابويا يا سگي هار باشد، مزداپرستان چه بايد بكنند 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .بايد از او نگاهداي كنند و به درمانش بكوشند؛ همان گونه كه درباره ي يكي از پرهيزگاران مي كنند

36 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 اگر آنان به درمان آن سگ بكوشند و با ناكامي روبرو شوند، چه بايد بكنند ؟

37 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

بر  -از چوب نرم  -و يا به ستبري دو اشتي  -از چوب سخت  -بايد چنبري چوبين به ستبري يك اشتي آنان 
 )28(.گردن او بگذارند و او را از دو سوي آن چنبر به جايي ببندند

38 

اگر چنين نكنند و سگ نابويا در گودال يا چاه يا پرتگاه يا رودخانه يا جويي بيافتد و زخمي شود سپس بميرد، 
 .مي شوند” پشوتنو“آنان 
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 بخش ششم

39 

 ! اي سپيتمان زرتشت

آن دارنده ي جامه و پاي پوش بر تن پيوسته، آن نگاهبان شب زنده دار و تيز دندان را آفريدم  -اهوره مزدا  -من 
 .كه زاده شده است تا خوراك خويش را از مردمان بگيرد و كاال و دارايي آنان را نگاهباني كند

سگ را با تني نيرومند و هوشي سرشار براي نبرد با بدكاران و نگاهباني از كاال و دارايي تو  -اهوره مزدا  -من 
 .آفريدم

40 

 .هر آن كس كه به بانگ او بيدار شود، نه دزد و نه گرگ مي تواند بي آگاهي او چيزي از خانه ي وي بربايد

 .ر رانده و گريزان مي شودگرگ با تن زخم خورده و پاره پاره از خانه ي او دو
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 بخش هفتم

41 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

گرگي زاده از سگي نرينه و گرگي مادينه يا گرگي زاده از گرگي نرينه و سگي  -كدام يك از دو گونه ي گرگ 
 بيشتر تبهكاري مي كند و سزاوارتر است كه كشته شود ؟ -مادينه 

 : داداهوره مزدا پاسخ 

از اين دو گونه ي گرگ، آن كه از سگي نرينه و گرگي مادينه است بيشتر تبهكاري مي كند و از آن يك كه از 
 .گرگي نرينه و سگي مادينه زاده شده، سزاوارتر است كه كشته شود

42 

تازند و اين گونه سگان زاده از سگي نرينه و گرگي مادينه، به سگ گله، سگ خانگي، سگ ولگرد و سگ پرورده ب
 )29(.چنين سگاني براي گله ها خونريزتر و زيانبارتر و ويرانگرتر از همه ي ديگر سگانند .گله ها را تباه كنند

43 

اين گونه گرگان زاده از سگي نرينه و گرگي مادينه، به سگ گله، سگ خانگي، سگ ولگرد و سگ پرورده بتازند و 
 )29(.چنين گرگاني براي گله ها خونريزتر و زيانبارتر و ويرانگرتر از همه ي ديگر گرگانند .گله ها را تباه كنند
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 بخش هشتم

44 

سرشت آتربان، ارتشتار، برزيگر، خنياگر آواره، دزد، جانور درنده،  :هر سگي سرشت هشت گونه از مردم را دارد 
 .روسپي و كودك

45 

 .ريزه خوار خوان ديگران است )30همچون آتربان (

 .همچون آتربان سپاسگزار است

 .همچون آتربان به آساني خورسند مي شود

 .همچون آتربان تنها خواستار نان پاره اي است

 .همچون ارتشتار پيشگام است

 .همچون ارتشتار به نگاهباني از بهترين چارپايان نبرد مي كند

 .خانه بيرون مي رودهمچون ارتشتار نخستين كسي است كه از 

46 

 .همچون برزيگر هوشيار و كم خواب است

 .همچون برزيگر نخستين كسي است كه از خانه بيرون مي رود

 .همچون برزيگر واپسين كسي است كه به خانه باز مي گردد

 .همچون خنياگر آواره آوازخوان است

 .همچون خنياگر آواره ميهمان ناخوانده است

 .نزار استهمچون خنياگر آواره 

 .همچون خنياگر آواره بينواست
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47 

 .همچون دزد تاريكي را دوست مي دارد

 .همچون دزد در تاريكي پرسه مي زند

 .همچون دزد بي پروا خوراك مي خورد

 )31(.همچون دزد نگاهدارنده اي سست پيمان است

 .همچون جانور درنده تاريكي را دوست مي دارد

 .پرسه مي زندهمچون جانور درنده در تاريكي 

 .همچون جانور درنده بي پروا خوراك مي خورد

 .همچون جانور درنده نگاهدارنده اي سست پيمان است

48 

 .همچون روسپي نغمه سرايي مي كند

 .همچون روسپي ميهمان ناخوانده است

 .همچون روسپي در گذرگاه ها پرسه مي زند

 .همچون روسپي نزار است

 .همچون روسپي بينواست

 .كودك پرخواب استهمچون 

 .همچون كودك رمنده است

 .همچون كودك زبان دراز است

 .همچون كودك چهار دست و پا راه مي رود
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 بخش نهم

49 

گذارشان به خانه ي هر يك از مردم اشون مي افتد، هرگز نبايد  -سگ گله و سگ خانگي  -اگر آن دو سگ من 
سگ گله و سگ  -آفريده اي روي زمين جز با بودن آن دو سگ من آن ها را بيرون رانند؛ زيرا هيچ خانه ي اهوره 

 )32(.ماندگار نيست -خانگي 
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 بخش دهم

50 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 بميرد، روان او به كجا مي رود ؟ )33هنگامي كه سگي با مغز استخوان تباه شده و تخمه ي خشكيده (

51 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 ! اي سپيتمان زرتشت

مي رود و در آن جا از هر هزار سگ نرينه و هر هزار سگ مادينه دو سگ آبي  )34روانش به سرچشمه ي آب ها (
 )35(.پديد مي آيد -يك سگ آبي نرينه و يك سگ آبي مادينه  -

52 

 ! اي سپيتمان زرتشت

ها را مي خشكاند و از آن پس آسايش و كسي كه سگ آبي را بكشد، چنان خشكسالي پديد مي آورد كه چراگاه 
باروري و تندرستي و درمان و فراواني و افزوني و رويش و باليدن گندم و گياه، از آن سرزمين و از آن كشتزارها 

 .دور مي شود

53 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

باليدن گندم و گياه، ديگر باره بدان كي آسايش و باروري و تندرستي و درمان و فراواني و افزوني و رويش و 
 سرزمين و بدان كشتزارها بازمي گردد ؟

54-55 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

آسايش و باروري و تندرستي و درمان و فراواني و افزوني و رويش و باليدن گندم و گياه هرگز بدان سرزمين و 
ند و سه شبانروز در برابر آتش فروزان و بدان كشتزارها بازنمي گردد؛ مگر آن كه كشنده ي سگ آبي را بكش

 )36(.برسم دسته بسته، هوم بردست گيرند و روان پاك آن سگ را نياز پيشكش آورند
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56 

پس آنگاه آسايش و باروري و تندرستي و درمان و فراواني و افزوني و رويش و باليدن گندم و گياه ديگر باره بدان 
 )37(.سرزمين و بدان كشتزارها بازمي گردد
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 : پانوشت ها

1. vanghapara =) دهد  اشاره از وجود اسطوره اي خبر مي اين .از نيمه شب تا بامداد نبرد مي كند )خارپشت
كه در آن، پرتوهاي خورشيد از نيمه شب تا بامداد مي تابد تا پرده ي تاريكي را سوراخ كند و در اين شكل و هيأت 

 )(زيرنويس دارمستتر بر گزارش ونديداد.ماند به خارهاي يك خارپشت مي

2. Duzaka  نام  )”ژوژه“و ” ژوژ“(در فارسي  .معني مي دهد” بد سرشت“نام عاميانه ي خارپشت است و
اين نكته خالي از اهميت نيست كه درباره ي آن گفته شده  .بايد اشاره اي باشد به كيفيت اساطيري آن” ونگهاپره“

سرشت هر  )(ونديداد زند) گزارش پهلوي”(.ا به نام اصلي اش بخوانند، نيرومند استهنگامي كه او ر“ :است 
 )(زيرنويس دارمستتر بر گزارش ونديداد .موجودي را تا اندازه اي در نامش مي توان يافت

 : اسفنديارجي بخش اخير اين جمله را چنين ترجمه كرده است .3

 ”.تواند تاوان گناه خود را در اين جهان بدهد او با پيشكش بردن نياز نزد سروش نيز نمي ...“

” سبزه خور“در ونديداد، گزارش محمد علي داعي االسالم به  .دانسته است” سنگ پشت“اسفنديارجي آن را  .4
نوشته است كه اين نام ” بنونيست“ .باشد” موش صحرايي“برگردانده شده و در زيرنويس حدس زده شده است كه 

(نگاه كنيد به دين ايراني بر پايه ي متن هاي مهم يوناني، ترجمه ي بهمن .برگردانده اند” يموش آب“را معموال به 
 )69سركاراتي، ص 

نامي خوش يمن ” زيري مياك“ )(ونديداد زند )گزارش پهلوي”(.هنگامي كه آن را چنين نخوانند، ناتوان است“ .5
را جانور ” سنگ پشت“كه اشاره به تازگي آب و شادابي سبزه دارد، مربوط مي شود و بنابراين ” زيري ميا“است و با 

(ونديداد، .دگرگون شده است )آسيب رسان به آب تازه”(زيري مينگوره“آب تازه معرفي مي كند و از اين رو به 
 .آمده است” خرامنده در سبزه“د، گزارش محمد علي داعي االسالم معني اين نام در ونديدا )گزارش اسفنديارجي

6.  هونَزگهمين فرگرد 19فرگرد پنجم و بند  30نگاه كنيد به بند  :و. 

 )سگ شكاري ؟ (زيرنويس دارمستتر بر گزارش ونديداد .7

 )(ونديداد زند )(گزارش پهلوي .از بهشت .8

 .شماره ي هفتصد به جاي هشتصدبا  12نگاه كنيد به بند  .9

 .با شماره ي ششصد به جاي هشتصد 12نگاه كنيد به بند  .10

 .با شماره ي پانصد به جاي هشتصد 12نگاه كنيد به بند  .11

 .پانصد تازيانه .12
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ي زيرنويس دارمستتر بر گزارش ونديداد، اين دو نام را ناشناخته شمرده؛ اما ونديداد، گزارش محمد علي داع .13
 .ترجمه كرده است” توله سگ هنوز به آواز نيامده“و دومي را ” توله سگ تازه به آواز آمده“االسالم، اولي را 

 .و پانوشت آن 33نگاه كنيد به فرگرد پنجم بند  .14

 )19(بندهشن، بخش .مي جنگد khava روباه به آفرينش نيك بستگي دارد، چرا كه با ديو .15

 زند )(گزارش پهلويجدا كردن سگ آبي از ديگر سگان براي آن است كه كيفر كشتن آن بسيار سنگين است  .16
 .همين فرگرد و فرگرد چهاردهم 52نگاه كنيد به بند  )(ونديداد

او نمي تواند همان كاري را بكند كه سگ چوپان يا سگ خانگي مي كند؛ اما خرفستران و جانداران آسيب  .17
اين سگ آواره و ولگرد است؛ اما ارزش  )(ونديداد زند )(گزارش پهلوي .را مي زند” نسو“گيرد و رسان را مي 

براي ” سگ ديد“و يكي از سگاني است كه در آيين  )همين فرگرد 22بسياري براي آن قائلند (نگاه كنيد به بند 
 )(زيرنويس دارمستتر بر گزارش ونديداد.از آن بهره مي گيرند” نسو“زدن 

 )(زيرنويس دارمستتر بر گزارش ونديداد.كه به ميهماني فراخوانده شده باشد .18

را مي زند و ” نسو“سگ ولگرد جا و پناهگاهي ندارد و بنابراين با سرور يك خانواده سنجيده نشده است؛  .19
 )ش ونديداد(زيرنويس دارمستتر بر گزار.مانند اتروباني اشون از گروه آوارگان و گونه اي درويش پرسه زن است

بستن كشتي و در ”(زود -نو “شايد منظور از اين عبارت نوجواني است كه به سن پانزده سالگي رسيده و آيين . 20
توله سگ نيز در چهار ماهگي در خدمت دين مزدا  .براي وي برگزار شده باشد )آمدن به جرگه ي مزداپرستان

 )تر بر گزارش ونديداد(زيرنويس دارمست.را بزند” نسو“درمي آيد و مي تواند 

 : 269ص  )پژوهشي در اساطير ايران (پاره ي نخست :ارداويراف نامه ترجمه ي مهرداد بهار  .21

آن مرد نان به سگان دهد و نخورند و سينه و  .روان مردي را ديدم كه وي را ديوان، درست چون سگ مي دريدند“
پرسيدم كه اين تن چه گناه كرد كه روان [ وي ] چنان گران پادافره برَد ؟  .پاي و شكم و ران آن مرد مي خورند

سروش پرهيزگار و ايزد آذر گويند كه اين روان آن مرد دروند است كه به گيتي خورش [ از ] سگ هاي شبان و 
 ”.خانه بان بازداشت يا [ آن ها را ] زد و كشت

زيرا در ميان  ...ه از آن را كنار بگذارد و به سگ بدهد هنگامي كه كسي خوراك مي خورد، بايد سه پار .22
 )31(صد در، .بينوايان، سگ از همه بينواتر است

 .سگي كه ناگهان و بي پارس كردن مي گزد .23

خوانده و  ishti آمده كه دارمستتر آن را اندازه اي ناشناخته دانسته و اسفنديارجي آن را ashti در متن .24
 .معني كرده است” )آجري به ستبري خشتي (يا“
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از آن جا كه هيچ تفاوت بنيادي ميان مردمان و جانوران نيست، جانور نيز بايد پاسخ گوي گناهكاري خويش  .25
سگي كه كسي را گزيده باشد، بايد بدان شخص سپرده شود تا او را به كنده ي درخت ” سولون“بنابر قانون  .باشد

(؛ اسبي كه كسي را كشته باشد، بايد كشته (Plutarchus, slolon)  يا خرسنگي به دارازي چهار گز ببندد
  )به نقل زيرنويس دارمستتر بر گزارش ونديداد( (Eusebius, Prep. Evang 5) ).شود

 )(آنكتيل دوپرون.تنها تكه اي از گوشت پايش را مي برند .26

 .31نگاه كنيد به بند  .27

 .30نگاه كنيد بند  .28

خوانده شده اند با تعريفي كه در بند پيش و بند بعد آمده ” سگ“اين بند از اين گونه جانوران كه ميان تعريف  .29
 .به شمار آمده اند، تناقضي به چشم مي خورد” گرگ“است و 

 )همين فرگرد 22(نگاه كنيد پانوشت بند  .آترباني آواره .30

 )ونديداد( زند) (گزارش پهلوي.ي خوردهنگامي كه كسي چيزي را با اعتماد بدو مي سپارد، آن را م .31

 )31(صد در، .اگر سگ نبود، يك سر از ستوران در جهان هستي بر جا نمي ماند .32

تخمه ي مرد  )71(مهريشت بند .مغز استخوان جاي زندگي و تيره ي پشت، ستون و سرچشمه ي زندگي است .33
را  majja-samudbhava هندوان نيز همين باور را دارند و تخمه ي مرد )16(بندهشن بخش  .از آن آيد

افالطون نيز همين نظر را پذيرفته بود، اما ارسطو آن را رد  .گويند كه از مغز استخوان زاده مي شود مي
 )(زيرنويس دارمستتر بر گزارش ونديداد.كرد

 .ايزد بانوي آب ها” اردوي سور“به سرچشمه ي  .34

اين برآورد براي درك مفهوم  .بنابراين در پيكر هر سگ آبي، همچند هزار سگ، نيروي زندگي و پاكي هست .35
 .بندهاي بعد، ضروري است

 .فرگرد نهم 56و  55پانوشت بندهاي  .36

 .فرگرد نهم 57تا  53بندهاي  .37
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1 

 : زرتشت از اهوره مزدا پرسيد

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند  !اي سپندترين مينو  !اي اهوره مزدا 

چنان بزند كه جان از تن  -سگي كه از هزار سگ نرينه و هزار سگ مادينه زاده شده است  -كسي كه سگ آبي را 
 )1وي جدا شود، پادافره ي گناهش چيست ؟(

2 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

او بايد اشونانه و پرهيزگارانه  .بدو بزنند )2چرن ( -اشترا، ده هزار تازيانه با سروشو  -اسپهه بايد ده هزار تازيانه با 
 .بياورد )3ده هزار بسته هيزم سخت و خشك و پاك را چون تاواني به روان سگ آبي، به آتش اهوره مزدا (

3 

وهو “يا ” گونَ -وهو “يا ” اورواسني“ب او بايد اشونانه و پرهيزگارانه ده هزار بسته هيزم نرم و خشك و پاك از چو
 .يا هر گياه خوشبوي ديگري را چون تاواني به روان سگ آبي، به آتش اهوره مزدا بياورد” نَئپتا -هذا “يا ” كرِتي -

4 

 .او بايد اشونانه و پرهيزگارانه ده هزار بسته برسم را ويژه ي آيين كند

آن را به پاكيزگي  )4به پاكيزگي آماده و به خوبي وارسي شده را (كه اشوني ( او بايد ده هزار زور با هوم و شير پاك
 .چون تاواني به روان سگ آبي، پيشكش ايزد بانوي آب ها كند )آماده و به خوبي وارسي كرده باشد

5 

 .او بايد ده هزار مار ِبر شكم خزنده را بكـُشد

 .را بكـُشد )5او بايد ده هزار مار ِسگ نماي (

 .يد ده هزار سنگ پشت را بكـُشداو با

 .، بكـُشد)6او بايد ده هزار از قورباغگاني را كه در خشكي مي زيند (

 )7(.او بايد ده هزار مور دانه كش را بكـُشد
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 .را بكـُشد )8او بايد ده هزار مور گزنده و گودال كن و آسيب رسان (

6 

 .او بايد ده هزار كرم خاكي را بكـُشد

 .را بكـُشد )9مگس چندش انگيز (او بايد ده هزار 

 )10(.او بايد ده هزار گودال ناپاك را بيانبارد

 .او بايد اشونانه و پرهيزگارانه چهارده دست افزارهاي آتش را چون تاواني به روان سگ آبي، به اشون مردان بدهد
 : اين افزارها چنين است

7 

ته پهن و سر باريك، تبري تيز تيغه با دسته  )12افروزي (، جاروب، انبر، دم آتش )11دو بار سوخت ويژه ي آتش (
و تيشه اي تيز تيغه با دسته اي نوك تيز كه مزداپرستان بتوانند بدان ها براي آتش اهوره مزدا  )13اي نوك تيز (
 .هيزم بشكنند

8 

چون تاواني به روان سگ او بايد اشونانه و پرهيزگارانه دستي از افزارهاي آيين نيايش را كه موبدان به كار گيرند 
 : اين افزارها چنين است .آبي، به اشون مردان بدهد

، جام هاي )15، آوندميزد، جام هاي شيره ي گياه ()14چرَنَ ( -، شيردان، پنام، خرفسترغن، سروشو )14اَشترا (
 .هوم، برسم و هاوني براي كوبيدن گياه هوم

9 

رزم افزار را كه ارتشتاران به كار گيرند، چون تاواني به روان سگ آبي، به  او بايد اشونانه و پرهيزگارانه دستي
 : اين افزارها چنين است )16(.اشون مردان بدهد

نخست زوبين، دوم خنجر، سوم گرز، چهارم كمان، پنجم تركشي با شانه بند و سي چوبه تير برنجين پيكان، ششم 
، دهم خود، )18، نهم پنام ()17هفتم زره، هشتم زره گردن پوش (فالخني با بند بازو آويز و سي سنگ فالخن، 

 .يازدهم كمربند و دوازدهم جفتي ساق پوش
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10 

او بايد اشونانه و پرهيزگارانه دستي از افزارهاي كار برزيگران را چون تاواني به روان سگ آبي، به اشون مردان 
 : اين افزارها چنين است .بدهد

، هاوني سنگي، دست آسي براي آرد كردن )19و يوغ، تازيانه و گَوازه ( )خيش زن (گاو يا اسبگاو آهني با چارپاي 
 ... گندم

11 

 .بيلي براي كندن و كاشتن زمين، پيمانه ي سيم پيمايي و پيمانه ي زرپيمايي ...

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 چه اندازه سيم ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 به بهاي نرياني

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 چه اندازه زر ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .به بهاي اشتري

12 

 .او بايد اشونانه و پرهيزگارانه جوي آبي را چون تاواني به روان سگ آبي، براي برزيگري اشون آماده كند

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 جويي به چه اندازه ؟

 : داد اهوره مزدا پاسخ

 )20(.به گودي و پهنايي برابر باالي سگي
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13 

 .او بايد اشونانه و پرهيزگارانه زميني بارآور را چون تاواني به روان سگ آبي، به اشون مردان بدهد

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 زميني به چه اندازه ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .آبياري كرد -آن چنان كه گفته شد  -بدان اندازه كه بتوان آن را با دو جوي 

14 

را چون تاواني به روان سگ آبي،  )21”(نمت“او بايد اشونانه و پرهيزگارانه خانه اي با آغلي به دارازاي نُه هاسر با نُه 
 .)22براي اشون مردان بسازد (

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 خانه اي به چه اندازه ؟

 : داداهوره مزدا پاسخ 

 .به اندازه اي كه در باالي آن دوازده و در ميان آن نُه و در پايين آن شش گذرگاه باشد

او بايد اشونانه و پرهيزگارانه بسترهايي نيكو با زيرانداز و روي انداز و بالش را چون تاواني به روان سگ آبي، به 
 .اشون مردان بدهد

15 

دوشيزه ي مرد ناديده اي را چون تاواني به روان سگ آبي، به اشون مردي او بايد اشونانه و پرهيزگارانه دختر 
 .بدهد

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 چگونه دختري ؟

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .يكي از خواهران يا دختران جوان وي كه از مرز پانزده سالگي گذشته و گوشواره هايي در گوش ها داشته باشد
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16 

 .اشونانه و پرهيزگارانه چهارده سر ستور كوچك را چون تاواني به روان سگ آبي، به اشون مردان بدهداو بايد 

 .او بايد چهارده توله سگ را بپرورد و چهارده پل بر آب هاي روان ببندد

17 

و  او بايد هيجده استبل ويران شده را بازسازي كند و هيجده سگ را از آب گونه هاي چركين، موي چركين، كك
 .شپش و همه ي ناخوشي هايي كه به تن سگ روي مي آورد، پاك كند و درمان بخشد

 .و شراب ميهمان كند” هورا“او بايد هيجده اشون مرد را به خوراكي سير از گوشت و نان و 

18 

 .چنين است تاوان و پادافره اي كه او بايد بار آن را بر دوش كشد تا از گناه كردار نارواي خويش، پاك شود

اگر او اين تاوان و پادافره را بپذيرد، به جهان اشونان درآيد؛ اما اگر آن را نپذيرد، به جهان دروندان، بدان جهان 
 )23(.تاريك كه از تاريكي ساخته شده و زاده ي تاريكي است، فرو افتد
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 : پانوشت ها

و شرح مفصلي از چگونگي تاوان دادن براي  )به بعد 50اين فرگرد، پيوست واپسين بندهاي فرگرد پيش (بند  .1
از آن جا كه سگ آبي، پاك ترين همه ي سگان و حلقه ي پيوندي است ميان خدا و سگان،  .كشتن سگ آبي است

فرگرد چهاردهم بيش از همه ي فرگردهاي  .روند تاوان دادن براي خون وي نيز بايد سرشتي ويژه داشته باشد
آيا دادگذاري ونديداد هرگز به گونه ي آييني زنده و واقعي وجود داشته است “ :د كه ديگر، اين شك را برمي انگيز

 )زيرنويس دارمستتر بر گزارش ونديداد”(؟

اگر اين تاوان را بپذيرد، گناه او بنا بر  .براي بخشوده شدن گناه خود بدهد )درهم 60،000”(=تنافوهر“ 50او بايد  .2
ي كامل برگزار ”يزشنَ“بخشود مي شود؛ اما اگر نپذيرد، بايد براي او يك آيين روشي كه در اوستا بيان شده است، 

 )نديداد(و زند) (گزارش پهلوي.كنند

بردن هر چيز بد بوي به آتشكده و سوزاندن  .اين هيزم را بايد به آتش بهرام كه بنياد همه ي آتش هاست، ببرد .3
بايد هيزم را  .نارواست -هر چند كه سخت و خشك هم باشد  -افروختن چوب سبز رنگ  .آن در آتش نارواست

در گردش خود در ” ارداويراف“ )(روايات بزرگ.سه بار وارسي كنند كه مبادا مويي يا چيزي ناپاك در ميان آن باشد
مي خواند (يعني كسي كه هيزم تر بر ” ترهيزم“جهان مينوي به جايي مي رسد كه ايزد آذر او را پذيره مي شود و 

، ايزد آذر دريايي بزرگ از آب كبود را بدو نشان مي دهد و مي گويد ”ارداويراف“و در برابر انكار  )آتش نهاده است
(نگاه كنيد به ارداويراف نامه، ترجمه ي دكتر رحيم .از هيزمي كه تو بر من نهادي بچكيد اين همان آبي است كه :

 )33، ص 10عفيفي، فرگرد 

بايسته است آماده و ” يزشن“مي خوانند، همه ي چيزهايي را كه براي برگزاري آيين ” سردار“موبدي كه او را  .4
 .پاكيزه مي كند و مي آرايد

به نظر مي رسد جانوري كه  .ماران سگ نماي اند كه روي بخش پسين تن خود مي نشينند” مار بانَك“در متن  .5
در تفسيري بر اين بند در يك روايت پارسي گربه در شمار جانوران  .بدين نام خوانده شده است، همان گربه باشد

 ,India Office Library .گزندرسان آمده كه كشتن آن ها براي بخشايش گناهان سفارش شده است

VIIII,13 زيرنويس دارمستتر بر گزارش ونديداد)( 

 )نديداد(و زند) (گزارش پهلوي .قورباغگاني كه مي توانند از آب بيرون روند و بر خشكي هم زندگي كنند .6

 : فردوسي بدين فرمان اعتراض مي كند .7

 .”است خوش شيرين جان و دارد جان كه             ميازار موري كه دانه كش است“

مال فيروز موبدان مشهور پارسيان، اين بيت را در پندنامه ي خويش آورده است كه ممكن است نويد بخش روزگار 
 )(زيرنويس دارمستتر بر گزارش ونديداد.بهتري براي اين جانور باشد



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                                    ونديداد
 

 245 برگ  
 

آيا منظور همان موريانه  .ونديداد، مورچگان دارك آمده است، يعني مورچگان چوب )در گزارش پهلوي (زند .8
 )است ؟(زيرنويس دارمستتر بر گزارش ونديداد

 .مگس الشه و مردار .9

نگاه كنيد به فرگرد ) نديداد(و زند) (گزارش پهلوي .گودال هايي كه شخص ناپاك بر سر آن ها شسته مي شود .10
 .6نهم، بند 

(ونديداد، گزارش .ريزند تا در آتش بسوزدمنظور دوبار هيزم و دوبار بخور است كه بر روي چوب مي  .11
 )اسفنديارجي

 .يا باد بزن .12

 .مي نويسد” خميده -تيز “اسفنديارجي معني واژگاني آن را  .13

 .چرن -اشترا و سروشو  -زير اسپهه  .نگاه كنيد به فرگردهاي پيشين و يادداشت ها .14

را از هاون  )نئپتا كه همراه با هوم كوبيده شود -هذا  جام هايي كه شيره ي هوم يا اوروران (تركه هاي گياه .15
 )نديداد(و زند) (گزارش پهلوي .بدان ها مي ريزند

از افزارهاي جنگي ” هرودوت“رزم افزارهايي كه نام هاي آن ها در اين جا آمده است تا اندازه اي با آن چه  .16
 )62و  61(هرودوت، كتاب هفتم،  .پارس ها و مادها برمي شمارد، هماهنگي دارد

 )نديداد(و زند) (گزارش پهلوي .زره اي كه خود را به زره تن پوش مي پيوندد و گردن و شانه ها را مي پوشاند .17

 )نديداد(و زند) (گزارش پهلوي .پيراهني بوده است كه رزم آوران در زير زره مي پوشيده اند .18

 .چوب گاوراني .19

 )نديداد(و زند) (گزارش پهلوي .يك گام گودي و يك گام پهنا :برآورد مي شود  .20

دارمستتر اين واژه را ناشناخته تلقي كرده و در ونديداد، گزارش محمدعلي داعي االسالم، گونه هاي علف كه  .21
 .به چارپايان مي دهند، ترجمه شده است

 )36، بند 37و بخش  6، بند 4(دانا و مينوي خرد، بخش .پرهيزگارانهاو بايد كاروانسرايي بسازد كه كاري است  .22

 .62نگاه كنيد به فرگرد پنجم، بند  .23
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 بخش يكم

1 

را رهايي مي شوند و پشيماني و دادن تاوان، آنان ” پشوتنو“گناهاني كه اگر مردمان بدان ها دست بيااليند، 
 )1بخشد چندتاست ؟( نمي

2 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 ! اي زرتشت پاك

 : شمار چنين گناهاني پنج است

 .نخست آن كه كسي كيش و آييني بيگانه و نادرست را با دانش و آگاهي از گناه اين كار، به يكي از اشونان بياموزد

 .اين گناهي است كه او را پشوتنو مي كند

3 

 .ناجويدني يا خوراكي بسيار داغ به سگ گله يا سگ خانگي بدهددوم آن كه كسي استخواني بسيار سخت و 

4 

اگر آن استخوان چنان در ميان دندان هاي سگ فرو رود يا در گلوي او گير كند يا آن خوراك داغ چنان دهان و 
ا زبانش را بسوزاند كه آسيبي ماندگار بدو برسد و بميرد، اين گناهي است كه دهنده ي استخوان يا خوراك ر

 )2(.مي كند” پشوتنو“

5 

) 3سوم آن كه كسي ماده سگي آبستن را بزند يا با دويدن از پي وي يا با فرياد زدن يا با به هم كوفتن دست ها (
 .بترساندش

6 

اگر ماده سگ در گودالي يا چاهي يا پرتگاهي يا رودخانه اي يا جويي بيافتد و آسيبي ماندگار بدو برسد و بميرد، 
 )4(.مي كند” پشوتنو“كه زننده يا ترساننده ي سگ را  اين گناهي است
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7 

اين گناهي  .دشتان مرزي كند -خواه دشتان بهنجار، خواه دشتان نابهنجار  -چهارم آن كه مردي با زن دشتان 
 )5(.مي كند” پشوتنو“است كه آن مرد را 

8 

خواه شير در پستانش آمده  - )6پنجم آن كه مردي با زني كه جنبش دشتك را در زهدان خويش درمي يابد (
 .درآميزد -باشد، خواه نه 

 )7(.مي كند” پشوتنو“اگر آسيبي ماندگار بدان زن برسد و بميرد، اين گناهي است كه آن مرد را 
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 بخش دوم

9 

يا نه، خواه به خواه آن دختر يا بانو وابسته به ساالر خانواده باشد  -اگر مردي با دختري دوشيزه يا بانويي جوان 
همخوابگي كند و آن دختر يا بانو از او آبستن شود، نبايد از شرم مردم با آب و  - )8شوهر داده شده باشد يا نه (

 .( در خود دشتان نابهنجار پديد آورد9گياه (

10 

 )10(.گردن اوستاگر آن دختر يا بانو از شرم ِمردم با آب و گياه در خود دشتان نابهنجار پديد آورد، گناهي بر 

11 

خواه آن دختر يا بانو وابسته به ساالر خانواده باشد يا نه، خواه به  -اگر مردي با دختري دوشيزه يا بانويي جوان 
همخوابگي كند و آن دختر يا بانو از او آبستن شود، نبايد از شرم ِمردم، ميوه ي  -شوهر داده شده باشد يا نه 

 .دارد، نابود كندزندگي را كه در زهدان خويش 

12 

اگر آن زن از شرم مردم، ميوه ي زندگي را در زهدان خويش نابود كند، گناه كشتن فرزند بر گردن او و پدر اوست 
 .بر هر دوان رواست )11و پادافره گناه كشتن آگاهانه (

13 

خانواده باشد يا نه، خواه به خواه آن دختر يا بانو وابسته به ساالر  -اگر مردي با دختري دوشيزه يا بانويي جوان 
تو مرا آبستن “ :از او آبستن شود و بگويد  )12همخوابگي كند و آن دختر يا بانو ( -شوهر داده شده باشد يا نه 

 ”.بر آي و از او بخواه كه دشتك تو را بياندازد )13به جست و جوي پيرزني (“ :و مرد پاسخ دهد ” .كرده اي

14 

يا ” فـْرسپات“يا ” غـْنان“يا ” شئت“يا ” بنگ“و زن نزد پيرزن برود و از او بخواهد كه دشتك را بيندازد و پيرزن  ...
و او ميوه ي ” .ميوه ي زندگي خود را دور بيانداز“ :داروهاي ديگري كه دشتك را مي اندازد، بدو بدهد و مرد بگويد 

 .مرد، زن و پيرزن :ه يكسان بر گردن سه تن است زندگي خويش را دور بياندازد، گناه اين كار ب
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 بخش سوم

15 

خواه آن دختر يا بانو وابسته به ساالر خانواده باشد يا نه، خواه به  -اگر مردي با دختري دوشيزه يا بانويي جوان 
از او آبستن شود، بايد تا هنگامي كه كودك  )14همخوابگي كند و آن دختر يا بانو ( -شوهر داده شده باشد يا نه 

 .زاده شود، از آن زن نگاهداري كند

16 

اگر او آن چنان كه سزاوار است از زن نگاهداري نكند و گزندي به كودك برسد، براي سر باز زدن از 
 .نگاهداري ِشايسته، پادافره گناه كشتن آگاهانه بر او رواست

17 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 اگر زمان زايمان آن زن فرا رسد و در گذرگاهي بزايد، كدام مزداپرستي بايد از او نگاهداري كند ؟

18 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

خواه آن دختر يا بانو وابسته به ساالر خانواده باشد يا نه، خواه به  -اگر مردي با دختري دوشيزه يا بانويي جوان 
همخوابگي كند و آن دختر يا بانو از او آبستن شود، بايد تا هنگامي كه كودك زاده  -نه شوهر داده شده باشد يا 

 )15(.شود، از آن زن نگاهداري كند

19 

 )16( ...اگر او از زن نگاهداري نكند 

خواه دوپا، خواه چارپا، خواه زن، خواه ماده  -اين خويشكاري ِهر اشون مردي است كه هر مادينه ي بارداري را 
 .نگاهدار باشد -سگ 

20 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 فرا رسد و در گذرگاهي بزايد، كدام مزداپرستي بايد از او نگاهداري كند ؟ )17اگر زمان زايمان [ ماده سگي ] (
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21 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

بايسته است، فراهم آورد  كسي كه خانه اش به زايشگاه سگ نزديك تر است بايد آن چه را براي نگاهداري از وي
 .و تا هنگام زادن و باليدن توله سگ ها از آن ها نگاهداري كند

22 

اگر او آن چنان كه سزاوار است از ماده سگ نگاهداري نكند و به توله ها گزندي برسد، براي سرباز زدن از 
 .نگاهداري ِشايسته، پادافره گناه كشتن آگاهانه بر او رواست

23 

 ! اي اشون !استومند  اي دادار جهان

 اگر زمان زايمان ماده سگي فرا رسد و در اُشترخاني بزايد، كدام مزداپرستي بايد از او نگاهداري كند ؟

24 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

بايد آن چه را براي نگاهداري از وي  )18آن كس كه اشترخان را ساخته است يا كسي كه آن را در دست دارد (
 )19(.بايسته است، فراهم آورد و تا هنگام زادن و باليدن توله سگ ها از آن ها نگاهداري كند

25 

اگر او آن چنان كه سزاوار است از ماده سگ نگاهداري نكند و به توله ها گزندي برسد، براي سرباز زدن از 
 )20(.آگاهانه بر او رواست نگاهداري ِشايسته، پادافره گناه كشتن

26 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 )21اگر زمان زايمان ماده سگي فرا رسد و در آخور اسبي بزايد، كدام مزداپرستي بايد از او نگاهداري كند ؟(

27 

 : اهوره مزدا پاسخ داد



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                                    ونديداد
 

 252 برگ  
 

چه را براي نگاهداري از وي بايسته آن كس كه آخور اسب را ساخته است يا كسي كه آن را در دست دارد بايد آن 
 )22(.است، فراهم آورد و تا هنگام زادن و باليدن توله سگ ها از آن ها نگاهداري كند

28 

اگر او آن چنان كه سزاوار است از ماده سگ نگاهداري نكند و به توله ها گزندي برسد، براي سرباز زدن از 
 )20(.بر او رواستنگاهداري ِشايسته، پادافره گناه كشتن آگاهانه 

29 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

اگر زمان زايمان اگر زمان زايمان ماده سگي فرا رسد و در آخور گاوي بزايد، كدام مزداپرستي بايد از او نگاهداري 
 )23كند ؟(

30 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

بايد آن چه را براي نگاهداري از وي بايسته آن كس كه آخور گاو را ساخته است يا كسي كه آن را در دست دارد 
 )22(.است، فراهم آورد و تا هنگام زادن و باليدن توله سگ ها از آن ها نگاهداري كند

31 

اگر او آن چنان كه سزاوار است از ماده سگ نگاهداري نكند و به توله ها گزندي برسد، براي سرباز زدن از 
 )20(.آگاهانه بر او رواستنگاهداري ِشايسته، پادافره گناه كشتن 

32 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

اگر زمان زايمان اگر زمان زايمان ماده سگي فرا رسد و در آغـُل گاوي بزايد، كدام مزداپرستي بايد از او نگاهداري 
 )24كند ؟(

33 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

دست دارد بايد آن چه را براي نگاهداري از وي آن كس كه آغل گوسفند را ساخته است يا كسي كه آن را در 
 )25(.بايسته است، فراهم آورد و تا هنگام زادن و باليدن توله سگ ها از آن ها نگاهداري كند
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34 

اگر او آن چنان كه سزاوار است از ماده سگ نگاهداري نكند و به توله ها گزندي برسد، براي سرباز زدن از 
 )26(.گناه كشتن آگاهانه بر او رواستنگاهداري ِشايسته، پادافره 

35 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

اگر زمان زايمان اگر زمان زايمان ماده سگي فرا رسد و بر سر ديوار خانه اي بزايد، كدام مزداپرستي بايد از او 
 )27نگاهداري كند ؟(

36 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

ساخته است يا كسي كه آن را در دست دارد بايد آن چه را براي نگاهداري آن كس كه ديوار را بر كشيده است يا 
 )25(.از وي بايسته است، فراهم آورد و تا هنگام زادن و باليدن توله سگ ها از آن ها نگاهداري كند

37 

ز اگر او آن چنان كه سزاوار است از ماده سگ نگاهداري نكند و به توله ها گزندي برسد، براي سرباز زدن ا
 )26(.نگاهداري ِشايسته، پادافره گناه كشتن آگاهانه بر او رواست

38 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 )28اگر زمان زايمان ماده سگي فرا رسد و در كـَنده اي بزايد، كدام مزداپرستي بايد از او نگاهداري كند؟(

39 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

ساخته است يا كسي كه آن را در دست دارد بايد آن چه را براي نگاهداري از آن كس كه كـَنده را كنده است يا 
 )29(.وي بايسته است، فراهم آورد و تا هنگام زادن و باليدن توله سگ ها از آن ها نگاهداري كند
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40 

از  اگر او آن چنان كه سزاوار است از ماده سگ نگاهداري نكند و به توله ها گزندي برسد، براي سرباز زدن
 )30(.نگاهداري ِشايسته، پادافره گناه كشتن آگاهانه بر او رواست

41 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

اگر زمان زايمان ماده سگي فرا رسد و در ميان چراگاه يا كشتزاري بزايد، كدام مزداپرستي بايد از او نگاهداري 
 )31كند ؟(

42 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

يا كشتزار را كشت كرده است يا كسي كه آن را در دست دارد بايد آن چه را براي نگاهداري از آن كس كه چراگاه 
 )29(.وي بايسته است، فراهم آورد و تا هنگام زادن و باليدن توله سگ ها از آن ها نگاهداري كند

43 

 .جاي دهد تا بياسايداو بايد به مهرباني و نيك خواهي سگ را روي شاخ و برگ درختان و بر تخته پـِهـِني 

او بايد از ماده سگ نگاهداري كند تا هنگامي كه توله هايش بتوانند زندگي خود را بگذرانند و از خود پدافند 
 .كنند

44 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 كي سگ ها مي توانند زندگي خود را بگذرانند و از خود پدافند كنند ؟

45 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

مي توان آن ها را به خود واگذاشت؛ خواه زمستان باشد،  ).32هنگامي كه بتوانند گرداگرد چهارده خانه بدوند (
 .خواه تابستان

 .توله سگ ها را تا شش ماه و كودكان آدمي را تا هفت سال بايد بپرورند
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 )33(.نگاهباني مي كند همان گونه كه نگاهبان يك زن است، از ماده سگ آبستن نيز -پسر اهوره مزدا  -آذر 
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 بخش چهارم

46 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 اگر مزداپرستان بخواهند ماده سگي را به گـُشن گيري ببرند تا توله اي نيرومندتربزايد، چه بايد بكنند ؟

47 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

در زمين سخت به گودي تا زانو و در زمين نرم به گودي تا  :بايد گودالي در زمين ميان آغل گوسفندان بكـَنند 
 .كمر

48 

و او را بپايند تا سگي  )34دور نگاه دارند ( -پسر اهوره مزدا  -آن گاه در آغاز، ماده سگ را از كودكان و از آتش 
پس بگذارند سگ نرينه ي ديگري بدو نزديك شود و سرانجام سومين  .نرينه از جايي بيايد و بدو نزديك شود

سگ نرينه را بگذارند و بدو نزديك شود و هر يك از اين سگان را از ديگري جدا نگاه دارند تا مبادا به يكديگر 
 .بپرند

49 

مي آيد و  ماده سگي كه بدين گونه سه سگ نرينه بدو نزديك شده اند، آبستن مي شود و شير در پستان هايش
 .توله اي كه از سه سگ نرينه پديد آمده است مي زايد

50 

ماده سگي آبستن را از سه سگ نرينه كه شير در پستان آورده و توله اي  -كسي كه چنين ماده سگي را بزند 
 پادافره ي گناهش چيست ؟ -پديد آمده از سه سگ نرينه زاده است 

51 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 )35(.چرن -اشترا، هفتصد تازيانه با سروشو  -با اسپهه هفتصد تازيانه 
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 : پانوشت ها

را ” پشوتنو“دويست تازيانه است، اما در اين بخش، ” پشوتنو“در فرگردهاي پيشين بارها ديديم كه پادافره گناه .1
 )(؟.و كسي كه گناهش بخشودني نيست، مي بينيم” مرگ ارزان“به معني 

داغ به سگ بدهد كه گلوي او را بسوزاند يا استخواني به سگ بدهد كه گلوي او را پاره كسي كه خوراك بسيار  .2
 )639(روايات بزرگ .است” مرگ ارزان“كند، 

 )31(صد در، .يا با پاي كوفتن بر زمين .3

اگر ماچه سگي آبستن باشد و كسي فرياد بزند يا سنگ بدو بپراند، چنان كه توله هايش آسيب ببينند و  .4
 )639(روايات بزرگ .است” مرگ ارزان“ند، آن شخص بمير

 .14نگاه كنيد به فرگرد شانزدهم، بند  .5

هنگامي كه زن، آبستن ِكودكي چهار ماه و ده روزه باشد؛ زيرا از آن هنگام است كه كودك شكل مي گيرد و  .6
 )563، ص 2(آنكتيل دوپرون، زند اوستاي آنكتيل دوپرون، ج.روان در تن وي مي آيد

اگر مردي در هنگام آبستني با همسرش درآميزد و آن زن دچار “ .اگر كودك بميرد :بهتر است گفته شود  ..7
 )ب 115(روايات كهن .است” مرگ ارزان“آسيب شود و كودكي مرده بزايد، آن مرد 

به خانه ي خواه شوهري در خانه ي پدر و مادر خويش داشته باشد يا نه، خواه از خانه ي پدر و مادر خويش  .8
 )نديداد(و زند) (گزارش پهلوي .يا نه )شوهر رفته باشد (وابسته به ساالر خانواده ي ديگري باشد

 .با كاربرد داروها .9

(گناه نخستين او اين است كه اجازه داده است فريبش .اين گناه روي گناه است .است” تنافوهر“اين گناه  .10
و مرد فريبنده با آگاهي از  )اگر اين گناه نخستين بر او وارد نباشد (به زور از راه بدر برده شده باشد ).دهند

شرمساري زن بخواهد او را رهايي بخشد، بايد پدر و مادر و خواهر و برادران و شوهر و خدمتگزاران و چاكران و 
كودكي از من در زهدان خويش دارد و من از اين كار  اين زن،“ :ساالر و بانوي خانواده ي زن را فراخواند و بگويد 

آن گاه بايد ” .ما اين را مي دانيم و شادمانيم كه شرمساري از ميان رفته است“ :و آنان بايد پاسخ دهند ” .شادمانم
 )نديداد(و زند) (گزارش پهلوي .آن مرد، مانند يك شوهر از آن زن حمايت كند

 .38بند نگاه كنيد به فرگرد هفتم،  .11

 .”دختر يا بانو ...“تا  9مانند بند  .12

 )پرستار (ونديداد، گزارش اسفنديارجي .13
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 .”دختر يا بانو ...“تا  9مانند بند  .14

 15بند  = .15

و  17چنين مي نمايد كه بندهاي  .تمام كرده است 16اسفنديارجي آن را مانند بند  .جمله ناتمام رها شده است .16
است كه به اشتباه در اين قسمت داخل شده و اشاره به  20تكرار بند  17بند  .بخشي از متن اصلي نبوده است 18

 .است كه به عنوان پاسخي بدان آمده است 15تكرار بند  18زايمان زن دارد و بند 

) ه كه معني ايجاب مي كرد، از روي گزارش پهلوي (زندآن گون” ماده سگي“در متن، نهاد جمله نيامده است و  .17
 .ونديداد افزوده شد

داد و (وندي زند) (گزارش پهلوي.دارنده يا مالك اشترخان يا كسي كه آن را به گرو يا به اجاره گرفته است .18
 )ونديداد، گزارش اسفنديارجي

 .21مانند بند  .19

 .22مانند بند  .20

 .به جاي اشترخاني” آخور اسبي“با  23مانند بند  .21

 .24مانند بند  .22

 .به جاي اشترخاني” آخور گاوي“با  23مانند بند  .23

 .به جاي اشترخاني” آغل گوسفندي“با  23مانند بند  .24

 .24مانند بند  .25

 .22مانند بند  .26

 .به جاي اشترخاني” بر سر ديوار خانه اي“با  23مانند بند  .27

 .به جاي اشترخاني” كنده اي“با  23مانند بند  .28

 .24مانند بند  .29

 .22مانند بند  .30

 .به جاي اشترخاني” ميان چراگاه يا كشتزاري“با  23مانند بند  .31
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 .17نگاه كنيد به فرگرد سيزدهم، بند  .”يوجيـِستي“شايد به اندازه ي يك  .32

افروزند تا او و كودك نوزادش را از گزند ديوان ايمن هنگامي كه زني زائو رنج مي كشد، آتشي بزرگ برمي  .33
 )(زيرنويس دارمستتر بر گزارش ونديداد.نگاه دارند

 )نديداد(و زند) (گزارش پهلوي .از كودكان تا مبادا آنان را بگزد و از آتش تا مبادا بدان آسيب برساند .34

 .را مغشوش و معني آن ها را مشكوك دانسته است )51تا  49دارمستتر در گزارش خود، متن سه بند اخير ( .35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                                    ونديداد
 

 260 برگ  
 

 

 

 فرگرد هفدهم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                                    ونديداد
 

 261 برگ  
 

 بخش يكم

1 

 : زرتشت از اهوره مزدا پرسيد

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند  !اي سپندترين مينو  !اي اهوره مزدا 

بدان پايه مي افزايد كه آيين پرستش و كدام است مرگ آورترين كردار مردمان كه نيروي رنج آور ديوان را تا 
 نيازآوري براي آنان برگذار شده باشد ؟

1 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

چنين كرداري آن است كه كسي موي خويش را شانه زند يا بتراشد يا ناخن هاي خود را بگيرد و موي و ناخن از 
 )2(.در گودال يا شكافي بريزد )1تن جدا شده را (

3 

 .بي پروايي به برگزاري آيين هاي ديني، ديوان در زمين پديدار مي شوندآنگاه در پي 

آنگاه در پي بي پروايي به برگزاري آيين هاي ديني، آن خـْرفـْستـَران كه مردمان شپش مي خوانندشان و آن ها 
 .ديدار مي شوندكه در كشتزارها گندم را مي خورند و آن ها كه در جامه خانه ها جامه ها را مي جوند، در زمين پ

4 

 ! اي زرتشت

هرگاه موي خويش را شانه زدي يا تراشيدي يا ناخن خويش را گرفتي، موي و ناخن جدا شده از تن را ده گام از 
 .مردم اشون، بيست گام از آتش، سي گام از آب و پنجاه گام از برسم ِدسته بسته دورتر ببر

5 

سخت و به ژرفاي دوازده انگشت در زمين نرم بكن و آن موي و پس آنگاه گودالي به ژرفاي ده انگشت در زمين 
 : ناخن را در آن جا فرو بگذار و اين پيروزمندترين و چاره بخش ترين باژ را از بر بخوان
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به ما ارزاني مي  -را ” منش نيك“[ دو دهش ِ] ارجمند  -براستي او پناهگاه نيك ماست و پايداري و توش و توان “
 .دارد

 )3”(.در پرتو اشه از آغاز زندگي، گياهان بر آن برويانيد” هورهمزداا“

6 

را سه يا شش يا نُه بار ” اهونَ ويريه“سپس با كاردي فلزي سه يا شش يا نُه شيار گرداگرد آن گودلي بكش و نيايش 
 )4(.برخوان
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 بخش دوم

7 

انگشت كوچك و تراشه هاي ناخن را در آن فرو ريز و اين بيرون از خانه گودالي بكـَن به ژرفاي نخستين بند 
 : پيروزمندترين و چاره بخش ترين باژ را از بر بخوان

 ! اي نيك ترين !از مزدا “

، [ ديگر مردمان نيز ] به گفتار من ”مگونان“به سوي من آي و نمايان شو تا در پرتو اشه و منش نيك، گذشته از 
 .گوش فرا دهند

 )5”(.بايسته ي ماست و نمازي كه شايسته ي توست به روشني در ميان ما آشكار گردد بشود كه آن چه

8 

را سه يا شش يا نُه بار ” اهونَ ويريه“سپس با كاردي فلزي سه يا شش يا نُه شيار گرداگرد آن گودلي بكش و نيايش 
 )6(.برخوان

9 

 : آنگاه اين گفتار را بر زبان آور

 ! ”اَشوزوشت“اي پرنده ي 

، )7بشود كه آن ها تو را در نبرد با ديوان مزَندري ( .در اين جا ناخن هايي است كه از آن تـُست .بدين جا بنگر
 .نيزه ها و خنجرها و كمان ها و تيرهاي به پر شاهين نشانده و سنگ هاي فـَالخَن باشد

10 

كمان ها و تيرهاي به پر شاهين نشانده و پيشكش نشود، نيزه ها و خنجرها و ” اشوزوشت“اگر ناخن ها به پرنده ي 
 .سنگ هاي فالخن مي شود و در دست ديوان مزندري جاي مي گيرد

11 

اند و همه ي خوار ”داد“به پيكرشان راه يافته است، خوارشمارندگان ” دروج“همه ي اين گونه گناهكاران كه 
ر برابر آفريدگار، نا اشونند و پادافره هر ، سركشان در برابر آفريدگارند و همه ي سركشان د”داد“شمارندگان 

 )8(.نااشوني مرگ است
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 : پانوشت ها

 .بدون برگزاري آيين هاي ويژه .1

درمي آيد و جاي ناپاكي و مرگ مي ” ديو“هر چيز از تن جدا شده در شمار مردار است و از اين رو در تصرف  .2
بنابراين موي و ناخن، همين كه از تن بريده شود، بي درنگ از آن اهريمن مي شود و بايد با نيايش هاي ويژه،  .شود

 -از نيروي اين نيايش ها  .ديوان را از درون آن ها بيرون راند؛ همان گونه كه آنان را از تن مردگان بيرون مي رانند
(نگاه كنيد به فرگرد  .ي پنهان درون زمين دور رانده مي شوندديوان به جاها -كه نيايشگران برگزيده مي خوانند 

 )11نهم، بند 

اين فرگرد كه مجال گسترده اي به بذله گويي هاي طعنه آميز بسياري از كسان داده است، از ديدگاه 
در  كه اگرنه بنياد و تأويل جهان، دست كم كهن ترين گزارش خرافه باوري در گستره ي جهان را -اساطيرشناسان 

نه تنها در بمبئي، بلكه در سراسر جهان مردمي يافت مي شوند كه باور دارند  .سندي گرانبهاست -آن مي يابند 
 .كه موي و ناخن رزم افزارهايي است در دست نيروهاي اهريمني

زمين  مردم استوني در كرانه هاي درياي بالتيك بيشترين دقت را به كار مي برند كه تراشه هاي ناخن خود را روي
نياندازند تا مبادا شيطان آن ها را برگيرد و آفتاب گرداني براي كاله خويش بسازد كه نيروي فراواني براي 

” اهون ويريه“(بسنجيد با خواندن  .گزندرساني به آدميان بدو مي بخشد؛ مگر آن كه نشاط صليب برخود بكشند
 )همين فرگرد 9و  8و  6در بندهاي 

لي از انداختن موهاي خويش در باد بيمناكند و آن را در سوراخ هايي كه در ديوار كنده هاي جلگه هاي شي” گاچو“
 )همين فرگرد 7و  5(بسنجيد با بندهاي .اند، مي گذارند

به مردم نيكوكار سفارش مي شود كه موهاي خويش را نه در جايي بيندازند و نه در ميان دندانه هاي ” ليژ“در 
 .كه عجوزه ي جادوگري آن ها را محكم بردست بگيرد و افسوني را بر آن ها طرح بريزدشاخه برجا بگذارند؛ مبادا 

 نيز متعلق به همين رشته باورها باشد كه در آن كشتي مرگباري ” نـَگل فـَر“چنين مي نمايد كه اسطوره ي اديك
 .رساند هاي زمين مي ه ديوان را به كرانهاز ناخن هاي مردگان ساخته مي شود و هنگام رستاخيز جهان، انبو

 )(زيرنويس دارمستتر بر گزارش ونديداد

 : در اساطير ايران، مي نويسد” سيمرغ“با اشاره به اثربخشي پرهاي ” كريستن سن“

مرغي  :تحول پيدا كرده است  -كه در شرق بسيار عموميت دارد  -افسانه اي تعليلي كه از نكته اي تخيلي “
مردي مي بخشد و بدو دستور مي دهد كه هرگاه به كمك وي نياز داشت، آن ها را خيالي يا يك پري، پرهايي را به 

 .)و غيره” هزارويك شب“بسوزاند؛ آنگاه اين موجود مافوق الطبيعه، بي درنگ فرامي رسد (داستان زبيده در كتاب 
ز تن او مانند انگشتان، اين بن مايه، از اين تصور ابتدايي ناشي مي شود كه ميان موجود زنده و اجزاء جدا شده ا

 ”.موي ها و پرها ارتباطي جادويي وجود دارد
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كريستين سن، نخستين انسان و نخستين شهريار در تاريخ افسانه اي ايران، ترجمه ي احمد تفضلي و ژاله  .(آ
 )263، ص 1آموزگار ج

بسياري از مردم، موي سر و دندان  )گفتني است كه تا دوره ي ما در اصفهان (و شايد در ديگر جاهاي ايران هم
هاي كنده شده ي خود را پنهان و بي آن كه آسمان ببيند، در سوراخ ها و شكاف هاي ديوار مي گذارند و تراشه 

در زير سفت ” .روشنايي بيا .تاريكي برو .روزي بيا .محنت برو .شادي بيا .غم برو“ :هاي ناخن خود را با خواندن ورد 
 .نه مي ريزنددر ِخا )(پاشنه ي

آدمي را  .در آن است” گياه“گزينش اين گفتار گاهاني در اين جا بر اساس وجود واژه ي  .6، بند 48يسنا  = .3
مي انگاشتند و چنين مي پنداشتند كه هر عنصري در وجود او از عنصري همانند آن در طبيعت ” جهان كوچك“

آمده است و پس از مرگ بدان باز مي گردد و از آن جاست كه بار ديگر به هنگام رستاخيز، استخوان هاي وي از 
 علماي ي رساله  و 31(بندهشن بخش .باز مي گرددخاك، خون وي از آب، موي وي از گياهان و زندگي وي از آتش 

 (ilias ، يونان (Rig-Veda X. 16, 3) هند در آن هاي نشانه كه است آريايي كهن ي نظريه يك اين )اسالم
(VII. 99; Empedocles,fr. 378 : cf. Epicharmus ap. Plut. Consol. Ad Apoll.15 

 )(زيرنويس دارمستتر بر گزارش ونديداد.يافت مي شودنيز  (Edda, Grimnismal 40) و اسكانديناوي

 )6(نگاه كنيد به خرداد يشت بند  .را برخوان” اهون ويريه“يعني با هر شياري كه مي كشي، يك بار نيايش  .4

 .7، بند 33يسنا  = .5

 .همين فرگرد 6بند  = .6

ناخن ها را دو پاره مي كنند و خرده ناخن ها را با اشاره ي مستقيم به سوي  .16نگاه كنيد به فرگرد دهم، بند  .7
در گودال  )2(نگاه كنيد به فرگرد هفتم، بند  -كه گفته مي شود نشانه روي به سينه ي ديوان است  -شمال 

 (Anquetil. Zend-Avesta II. 117 : India office Library. VIII. 80).ريزند مي

 .فرگرد شانزدهم 18بند  = .8
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 بخش يكم

1 

 : چنين گفت اهوره مزدا

 ! اي زرتشت اشون

دروغ ” .من آتـُربانم“ :هرگاه بگويد  )2بر دهان بندد، اما كمر به [ نگاهداري ] دين نبسته باشد ( )1”(پنام“كسي كه 
 .مي گويد

 ! اي زرتشت اشون

 .تو او را آتـُربان مخوان

 .چنين گفت اهوره مزدا

2 

من “ :بر دست گيرد، اما كمر به [ نگاهداري ] دين نبسته باشد، هرگاه بگويد  )1”(خـْرَفـْسـْتـْرَغـَن“كسي كه 
 .دروغ مي گويد” .آتربانم

 ! اي زرتشت اشون

 .تو او را آتربان مخوان

 .چنين گفت اهوره مزدا

3 

دروغ مي ” .من آتربانم“ :كسي كه دسته هاي برسم بر دست گيرد، اما كمر به آيين نبسته باشد، هرگاه بگويد 
 .گويد

 ! اي زرتشت اشون

 .تو او را آتربان مخوان

 .چنين گفت اهوره مزدا
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4 

 .دروغ مي گويد” .من آتربانم“ :را به كار گيرد، اما كمر به آيين نبسته باشد، هرگاه بگويد ” ميريه -اشترا “كسي كه 

 ! اي زرتشت اشون

 .تو او را آتربان مخوان

 )3(.چنين گفت اهوره مزدا

5 

نسرايد، در گفتار و كردار پريستار نباشد، هرگز نياموزد و ” گاهان“و ” يسنه“كسي كه در درازناي شب بخوابد، 
 .دروغ مي گويد” .من آتربانم“ :نياموزاند و آرزوي زندگي جاودانه داشته باشد، هرگاه بگويد 

 ! اي زرتشت اشون

 .تو او را آتربان مخوان

 )3(.چنين گفت اهوره مزدا

6 

 ! اي زرتشت اشون

آدمي چگونه مي تواند  :تو كسي را آتربان بخوان كه در درازناي شب بنشيند و جوياي خواست خداوندي شود كه 
جهان اشه،  -و از جهان ديگر  )4برسد (” چينودپـُل“از نگراني رهايي يابد و با دلي گشاده و سري پراميد، به سر 

 برخوردار شود ؟ - )جهان شكوهمند، بهترين جهان (بهشت

7 

 ! ] اي نيكوكار !اي زرتشت [ 

آفريدگانم، كه داناترينم، كه بهترين پاسخ گوينده ام هر  از من بخواه؛ از من كه آفريدگارم، كه بهتر از همه ي
 .پرسشي را كه از من شود

 .از من بخواه كه تو را بهتر است؛ كه تو را شادي بخش تر است
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8 

 : زرتشت از اهوره مزدا پرسيد

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 افزايد ؟را مي  -آن سج نهان روان  -” مرِشَونَ“چيست آن چه نيروي 

9 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .و كسي را گمراه كند )5كردار كسي است كه كيشي نادرست را بياموزد (

و گاهان ناسروده سپري كند و بي ستايش ايزد بانوي آب ها  )6كردار كسي است كه سه سال را كـُشتي نابسته (
 .بگذراند

10 

از كردار كسي نيست كه مردي را زنده پوست كـَنـَد و سر  كردار كسي كه آن گرفتار در زندان را آزاد كند، بهتر
 )7(.ببرد

11 

 .آفرين گويي بر يك تن اَشموغ نااَشَون تباهكار، از دهان آفرين گوي فراتر نمي رود

 .آفرين گويي بر دو تن اَشموغ نااَشَون تباهكار، از زبان آفرين گوي فراتر نمي رود

 .استآفرين گويي بر سه تن، ناسودمند 

 .آفرين گويي بر چهارتن، نفريني بر آفرين گوي است

12 

آفرين بر آن برخوانده، بدهد، كردارش بهتر ” ميزد“يا پاره اي از ” هوم“كسي كه اشموغ نااشون تباهكار را شيره ي 
ه هاي گاوان از كردار آن نيست كه با هزار اسب به شهرهاي مزداپرستان بتازد و مردمان را از دم تيغ بگذراند و گل

 .را به تاراج برد
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 بخش دوم

13 

 ! نيكوكار اي  ] !اي زرتشت [ 

از من بخواه؛ از من كه آفريدگارم، كه بهتر از همه ي آفريدگانم، كه داناترينم، كه بهترين پاسخ گوينده ام هر 
 .پرسشي را كه از من شود

 )8(.از من بخواه كه تو را بهتر است؛ كه تو را شادي بخش تر است

14 

 : زرتشت از اهوره مزدا پرسيد

 منثزه ي سخت رزم افزار، خداوند برتر منش ؟ -فرمانبر سروش پارساي نيرومند تن  )9”(سرَوشاورِز“كيست 

15 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 ! اي زرتشت اشون

مرغي كه هنگام بامداد  -مي خوانند  )11”(كـَهركـَتاس“كه مردم بدزبان، او را  - )10”(پرودرش“مرغي است به نام 
 : پگاه بانگ بر مي دارد

16 

 ! اي مردمان

 )12(.بپاخيزد و بهترين اشه را بستاييد كه ديوان را فرو افگند

درازدست بر فراز سر شما آيد و همه ي آفريدگان را كه در همان دم بيدار شده اند، ديگر  )13”(بوشاسپ“اينك 
 .باره به خواب فرو برد

 : بوشاسپ ديو، هر يك از مردمان را چنين گويد

 ! فرانرسيده است )14هنوز هنگام بيداري ( !در خواب بمان  !بخواب 
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17 

 : باز خروس گويد

 .انديشه ي نيك، گفتار نيك و كردار نيك :هرگز در سه كار نيك، سستي روا مدار 

 .انديشه ي بد، گفتار بد و كردار بد :همواره از سه كار بد روي گردان باش 

18 

 : خانه ْخدا را به ياري همي خواند و گويد -پسر اهوره مزدا  -در نخستين پاس شب، آتش 

19 

 ! اي خانه خدا

 .دستان خويش را بشوي و هيزم برگير و نزد من آور .جامه بر تن كن .كـُشتي بر ميان بند .از جاي برخيز

ديو آفريده بدين جا آيد و با مايه ي هستي من بستيزد و مرا نابود كند، مرا با هيزم پاك  )15”(آزي“پيش از آن كه 
 )16(.و با دستان پاك شسته، برافروز

20 

 : برزيگر را به ياري همي خواند و گويد -پسر اهوره مزدا  -در دومين پاس شب، آتش 

21 

 ! اي برزيگر

 .دستان خويش را بشوي و هيزم برگير و نزد من آور .جامه بر تن كن .كـُشتي بر ميان بند .از جاي برخيز

ديو آفريده بدين جا آيد و با مايه ي هستي من بستيزد و مرا نابود كند، مرا با هيزم پاك و با ” آزي“پيش از آن كه 
 )17(.دستان پاك شسته، برافروز

22 

 : به ياري همي خواند و گويدسروش پارسا را  -پسر اهوره مزدا  -در سومين پاس شب، آتش 

 ! اي سروش پارساي برزمند
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ديو آفريده بدين جا آيد و با مايه ي هستي من ” آزي“پيش از آن كه  -به ياري من بشتاب تا يكي از مردمان 
 .با دستان پاك شسته، هيزم پاك نزد من آورد -بستيزد و مرا نابود كند 

23 

بيدار  -مي خوانند ” كهركتاس“و مردم بد زبان او را  -نام دارد ” پرودرش“پس آنگاه، سروش پارسا، مرغي را كه 
 : مي كند و مرغ، بانگ برمي آورد و دميدن بامداد را نويد مي دهد

24 

 ! اي مردمان

 .بپاخيزد و بهترين اشه را بستاييد كه ديوان را فرو افگند

گان را كه در همان دم بيدار شده اند، ديگر باره به درازدست بر فراز سر شما آيد و همه ي آفريد” بوشاسپ“اينك 
 .خواب فرو برد

 : بوشاسپ ديو، هر يك از مردمان را چنين گويد

 ! هنوز هنگام بيداري فرانرسيده است !در خواب بمان  !بخواب 

25 

 : باز خروس گويد

 .انديشه ي نيك، گفتار نيك و كردار نيك :هرگز در سه كار نيك، سستي روا مدار 

 )18(.انديشه ي بد، گفتار بد و كردار بد :همواره از سه كار بد روي گردان باش 

26 

 : آنگاه هم بستران به يكديگر مي گويند

 .اين خروس است كه مرا مي خواند .برخيز

 .هر يك از آن دو كه نخست از جاي برخيزد، نخست به بهشت رود

برد، آتش از او خشنود  -پسر اهوره مزدا  -پاك نزد آتش هر يك از آن دو كه نخست با دستان پاك شسته، هيزم 
 : شود و بر او خشم نگيرد و آن چه را كه نياز دارد، بدو بخشد و براي او چنين خواستار افزوني شود
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27 

 .بشود كه گله هاي گاوان تو افزون شود و از پسران بسيار بهره مند شودي

 .بشود كه انديشه و زيركي تو افزايش يابد

 .بشود كه روان تو در تكاپو باشد

 .بشود كه همه ي شب هاي زندگي را با شادكامي و روان خوشي بسر آوري

چنين است افزون خواهي آتش، آورنده ي هيزم خشك را، هيزمي كه اشونانه در روشنايي روز وارسي و پاكيزه 
 .شده باشد

28 

به اشون مردي  )19( -نرينه اي و مادينه اي  -” درشپرو“كسي كه به مهرباني و پرهيزگاري جفتي از اين مرغ ِمن 
بدهد، چنان است كه خانه اي با صد ستون و هزار تير و ده هزار پنجره ي بزرگ و ده هزار دريچه بدو داده شده 

 )20(.باشد

29 

نيازي نمي بينم كه از او  -اهوره مزدا  -گوشت به اشون مرد بدهد، من ” پرودرش“كسي كه همچند مرغ ِمن 
 .او يكراست به بهشت خواهد رفت .پرسشي ديگر باره كنم

 

 

 

 

 

 

 

 



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                                    ونديداد
 

 274 برگ  
 

 بخش سوم

30 

 : سروش پارسا، گرز آخته در دست، از دروج پرسيد

 ! اي دروج تيره روز و تبهكار

 آيا تو در جهان استومند، به تنهايي و بي آن كه نرينه اي به تو نزديك شود، بارور مي شوي ؟

31 

 : پاسخ دادپس دروج ديو ِنيرنگ باز 

 ! اي سروش پارساي برزمند

 .من در جهان استومند، به تنهايي و بي آن كه نرينه اي به من نزديك شود، بارور نمي شوم .چنين نيست

32 

آنان همان گونه مرا آبستن فرزندان مي كنند كه ديگر نرينگان، مادينگان خويش  .چهار نرينه اند كه از آن منـَند
 .را

33 

 : گرز آخته در دست، از دروج پرسيدسروش پارسا، 

 ! اي دروج تيره روز و تبهكار

 كيست نخستين تن از نرينگان تو ؟

34 

 : پس دروج ديو نيرنگ باز پاسخ داد

 ! اي سروش پارساي برزمند

هر  -نخستين نرينه ي من كسي است كه اشوني به خانمان وي درآيد و او از گنجينه ي گرانبهاي خويش، چيزي 
 )21(.به وي ندهد -مايه  چند اندك
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35 

 .چنين كسي همان گونه مرا آبستن فرزندان مي كند كه ديگر نرينگان، مادينگان خويش را

36 

 : سروش پارسا، گرز آخته در دست، از دروج پرسيد

 ! اي دروج تيره روز و تبهكار

 چه چيز مي تواند تاوان اين كردار باشد ؟

37 

 : پس دروج ديو نيرنگ باز پاسخ داد

 ! اي سروش پارساي برزمند

چنين چيزي آن است كه آن مرد به مهرباني و پرهيزگاري و بي آن كه از او خواسته باشند، از گنجينه ي گرانبهاي 
 .به يكي از اشونان بدهد -هر چند اندك مايه  -خويش، چيزي 

38 

چارپاي، كودكي را از زهدان مادري او بدين كار خويش، فرزندان مرا در زهدان چنان از ميان مي برد كه گرگي 
 .بيرون كشد و بردرد

39 

 : سروش پارسا، گرز آخته در دست، از دروج پرسيد

 ! اي دروج تيره روز و تبهكار

 كيست دومين تن از نرينگان تو ؟

40 

 : پس دروج ديو نيرنگ باز پاسخ داد

 ! اي سروش پارساي برزمند

 .پاي خويش بشاشَد دومين نرينه من كسي است كه بر همه ي روي



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                                    ونديداد
 

 276 برگ  
 

41 

 .چنين كسي همان گونه مرا آبستن فرزندان مي كند كه ديگر نرينگان، مادينگان خويش را

42 

 : سروش پارسا، گرز آخته در دست، از دروج پرسيد

 ! اي دروج تيره روز و تبهكار

 )22چه چيز مي تواند تاوان اين كردار باشد ؟(

43 

 : پس دروج ديو نيرنگ باز پاسخ داد

 ! اي سروش پارساي برزمند

اَهون “چنين چيزي آن است كه آن مرد پس از برخاستن از شاشيدن و سه گام دور رفتن از آن جا، سه بار نيايش 
اَهون “، و بار ديگر نيايش )25”(...هوخشَثروتمام “، سه بار نيايش )24”(...هومتـَنم“، دو بار نيايش )23”(...ويريه 
 .را برخواند )26” (...يـِنگهه هاتـَم “و يك بار نيايش ” ...ويريه 

44 

او بدين كار خويش، فرزندان مرا در زهدان چنان از ميان مي برد كه گرگي چارپاي، كودكي را از زهدان مادري 
 )27(.بيرون كشد و بردرد

45 

 : سروش پارسا، گرز آخته در دست، از دروج پرسيد

 ! اي دروج تيره روز و تبهكار

 )كيست سومين تن از نرينگان تو ؟(

46 

 : پس دروج ديو نيرنگ باز پاسخ داد

 ! اي سروش پارساي برزمند
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 )29(.سومين نرينه ي من كسي است كه هنگام خواب مني فرو ريزد

47 

 .چنين كسي همان گونه مرا آبستن فرزندان مي كند كه ديگر نرينگان، مادينگان خويش را

48 

 : در دست، از دروج پرسيدسروش پارسا، گرز آخته 

 ! اي دروج تيره روز و تبهكار

 )30چه چيز مي تواند تاوان اين كردار باشد ؟(

49 

 : پس دروج ديو نيرنگ باز پاسخ داد

 ! اي سروش پارساي برزمند

، دو بار نيايش ”...اَهون ويريه “چنين چيزي آن است كه آن مرد، هنگام برخاستن از خواب، سه بار نيايش 
يـِنگهه “و يك بار نيايش ” ...اَهون ويريه “، و بار ديگر نيايش ”...هوخشَثروتمام “، سه بار نيايش ”...هومتـَنم“

 )31(.را برخواند” ...هاتـَم 

50 

او بدين كار خويش، فرزندان مرا در زهدان چنان از ميان مي برد كه گرگي چارپاي، كودكي را از زهدان مادري 
27(.ردبيرون كشد و برد( 

51 

 : پس آنگاه، آن مرد [ مني در خواب فروريخته ] امشاسپند سپندارمذ را بگويد

 ! اي سپندارمذ

او را بسان مردي شناساي  .من اين مرد را به تو مي سپارم، تو اين مرد را در روز بزرگ رستاخيز به من باز پس ده
منثره به من باز پس  -، مردي دين آگاه و پاسخ گوي رازهاي دين، مردي خردمند و زيرك و تن ”يسنه“و ” گاهان“

 .ده
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52 

پيوند يافته ” آتش“يا هر نام ديگري كه با ” آتش بوم“يا ” آتش زاد“يا ” آتش تبار“يا ” آتش داد“پس او را به نام 
 )32(.باشد، بخوان

53 

 : سروش پارسا، گرز آخته در دست، از دروج پرسيد

 ! اي دروج تيره روز و تبهكار

 كيست چهارمين تن از نرينگان تو ؟

54 

 : پس دروج ديو نيرنگ باز پاسخ داد

 ! اي سروش پارساي برزمند

ندد و بر تن نب” كـُشتي“كه پس از پانزده سالگي  -خواه مرد، خواه زن  -چهارمين نرينه ي من كسي است 
 .نپوشد” سدره“

55 

ما ديوان، بي درنگ زبان و مغز او را تباه كنيم و او از آن پس با نيرومندي گام در راه ويران  )33در چهارمين گام (
 .به تباهي جهان كمر بندد )34”(زنديكان“گذارد و همچون جاودان و ” سپند مينو“كردن جهان 

56 

 : پرسيدسروش پارسا، گرز آخته در دست، از دروج 

 !  اي دروج تيره روز و تبهكار

 چه چيز مي تواند تاوان اين كردار باشد ؟

57 

 : پس دروج ديو نيرنگ باز پاسخ داد

 ! اي سروش پارساي برزمند
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 .چنين گناهي را هيچ تاواني نيست

58 

 ... هنگامي كه مردي پس از پانزده سالگي كُشتي نابسته يا سدره ناپوشيده، گام بر دارد

59 

در چهارمين گام ما ديوان، بي درنگ زبان و مغز او را تباه كنيم و او از آن پس با نيرومندي گام در راه ويران كردن 
 )35(.به تباهي جهان كمر بندد” زنديكان“گذارد و همچون جاودان و ” سپند مينو“جهان 
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 بخش چهارم

60 

 ! ] اي نيكوكار !اي زرتشت [ 

از من كه آفريدگارم، كه بهتر از همه ي آفريدگانم، كه داناترينم، كه بهترين پاسخ گوينده ام هر از من بخواه؛ 
 .پرسشي را كه از من شود

 )36(.از من بخواه كه تو را بهتر است؛ كه تو را شادي بخش تر است

61 

 : زرتشت از اهوره مزدا پرسيد

 كيست كه تو را به تلخ ترين اندوه دچار مي كند ؟

 كه تو را با تلخ ترين درد، دردمند مي كند ؟كيست 

62 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 ! اي سپيتمان زرتشت

است كه به روسپيگري در پي اشون و نااشون، مزداپرست و ديوپرست و نيكوكار مي  )37”(جهي“چنين كسي 
 )38(.رود

63 

 .نگاه او يك سوم از سيالب هاي روان كوهساران را مي خشكاند

 .سوم از گياهان رويان زيباي زرين فام را مي پژمراند نگاه او يك

64 

 .مي پژمراند )39نگاه او يك سوم از رستني هايي را كه پوشش زمين است (

نزديك شدن بدو يك سوم از انديشه ي نيك، گفتار نيك و كردار نيك و يك سوم از نيرومندي و توان اشون مرد 
 )40(.را مي كاهد
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65 

 ! اي سپيتمان زرتشت

 : مي گويم -اهوره مزدا  -براستي من 

، بيش از گرگان زوزه كش، بيش از ماده گرگي درنده كه بر گله شبيخون )41چنين آفريدگاني بيش از ماران شيبا (
 .زند، بيش از ماده غوكي كه با هزار گله از تخم هايش بر آب ها فرود آيد، سزاوار كشتن اند

66 

 ! ] اي نيكوكار !اي زرتشت [ 

من بخواه؛ از من كه آفريدگارم، كه بهتر از همه ي آفريدگانم، كه داناترينم، كه بهترين پاسخ گوينده ام هر از 
 .پرسشي را كه از من شود

 .از من بخواه كه تو را بهتر است؛ كه تو را شادي بخش تر است

67-68 

 : زرتشت از اهوره مزدا پرسيد

دشتان مرزي كند و  -خواه دشتان بهنجار، خواه دشتان نابهنجار  -با زني دشتان  )42اگر مردي دانسته و آگاهانه (
آن زن به سازگاري و دانسته و آگاهانه بدين دشتان مرزي تن در دهد، تاوان و پادافره ي آن مرد براي گناهي كه او 

 و آن زن كرده اند، چيست ؟

69 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

دشتان مرزي كند و آن  -خواه دشتان بهنجار، خواه دشتان نابهنجار  -ا زني دشتان اگر مردي دانسته و آگاهانه ب
 )43(.زن به سازگاري و دانسته و آگاهانه بدين دشتان مرزي تن در دهد

70 

به آتش ” زور“آن مرد بايد اشونانه و پرهيزگارانه هزار سر ستور كوچك را بكشد و اندرونه ي آن ها را همراه با 
 .كند پيشكش )44(

 )45(.او بايد استخوان هاي شانه را به ايزد بانوي آب ها پيشكش كند
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71 

 -هذا “يا ” كرتي -وهو “يا ” گون -وهو “يا ” اورواسني“او بايد اشونانه و پرهيزگارانه هزار بسته هيزم از چوب نرم 
 .يا هر گياه خوشبوي ديگري نزد آتش برد” نئپتا

72 

 .ببندد و ويژه ي آيين نيايش كند را” برسم“او بايد هزار دسته 

كه اشون مردي آن ها را از  -و شير به پاكيزگي آماده شده ” هوم“همراه با ” زور“او بايد اشونانه و پرهيزگارانه هزار 
 .پيشكش ايزد بانوي آب ها كند” نئپتا -هذا “همراه با ريشه هاي گياه  -آاليش پالوده باشد 

73 

 )46(.نده و دو هزار از گونه هاي ديگر ماران را بكـُشداو بايد هزار مار بر شكم خز

 )47(.او بايد هزار تا از قورباغگاني را كه در خشكي مي زيند و دو هزار تا از قورباغگان آبزي را بكـُشد

 )48(.او بايد هزار مور دانه كش و دو هزار از گونه هاي ديگر موران را بكـُشد

74 

 .زداو بايد سي پل بر آبراهه ها بسا

 )49(.چرن را برتابد -اشترا، هزار تازيانه با سروشو  -او بايد هزار تازيانه با اسپهه 

75 

 .چنين است تاوان و پادافره ي كه او بايد بار آن را بر دوش كشد تا از گناه كردار نارواي خويش پاك شود

76 

اگر آن را نپذيرد، به جهان دروندان، بدان اگر او اين تاوان و پادافره را بپذيرد، به جهان اشونان درمي آيد؛ اما 
 .جهان تاريك كه از تاريكي ساخته شده و زاده ي تاريكي است، فرومي افتد
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 : پانوشت ها

 .8نگاه كنيد به فرگرد چهاردهم، بند  .1

 54بند (نگاه كنيد به  ”كـُشتي“برگردانده شده، همان است كه براي بستن ” بستن“واژه اي كه در اين جا به  .2
كمر به دين نبسته، همچون كمر با كشتي “ :بنابراين معني كامل عبارت، اين است  .به كار مي رود )همين فرگرد

يعني كسي كه هرگز دست از دين ” كمر به دين بسته، همچون كمر با كشتي بسته“ :و يا به صورت مثبت ” نبسته
، بر مي آيد، كسي كه همه ي انديشه ي او در راه دين ونديداد )نمي كشد يا بدان گونه كه از گزارش پهلوي (زند

 )همين فرگرد 5(نگاه كنيد به بند .است

 .3دنباله مانند بند  .3

 زند) (گزارش پهلوي .يعني با دلي قوي در برابر چينودپل بايستد )فرگرد نوزدهم 30(نگاه كنيد به بند  .4
 )نديداد(و

 )نديداد(و زند) پهلوي(گزارش  .گمراه كننده و فريفتار :اشموغ . 5

 .همين فرگرد 54نگاه كنيد به بند  .6

كسي كه او را از دوزخ رهايي بخشد، كردارش بهتر از كردار كسي نيست كه سر مردي را ببرد و دوباره او را  .7
 )نديداد(و زند) (گزارش پهلوي .زنده كند

 .همين فرگرد 7بند  = .8

 )نديداد(و زند) (گزارش پهلوي .تكاپو درآوردسروشاورز كسي است كه جهان را به  .9

 .”خروس“وصفي است براي ” .آن كه دميدن بامداد پگاه را از دور مي بيند“پرودرش به معني  .10

از زبان ” خروس“وصفي است براي ” .هنگامي كه چنين خوانده نشود، نيرومند است“كهركتاس به معني . 11
 )نديداد(و زند) (گزارش پهلوي .بدزبانان

در بامداد پگاه كه روشنايي بامدادان ديوان را خيره مي كند، خروس بانگ  .خروس را طبل جهان خوانده اند .12
 .برمي دارد و با روشني در پيروزي انباز مي شود و مردم بر اين باورند كه او به بانگ خويش، ديوان را دور مي راند

خروس و سگ دو هم پيمان سروش در ستيز با ديوان  ...خروس براي نبرد با ديوان و جادوان آفريده شده است 
 32نيز نگاه كنيد به تاريخ ميرخواند، بخش نخستين پادشاهان ايران و صددر،  )19(بن دهشن، بخش .اند

 )(زيرنويس دارمستتر بر گزارش ونديداد

(نگاه كنيد به  .از او ياد مي شود” درازدست“است كه همواره با صفت  ديو خواب ديرهنگام و اهريمني .13
 )ها يادداشت
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 )نديداد(و زند) (گزارش پهلوي .هنگام ورزيدن خويشكاري هاي ديني .14

در ستيزه  )آذر”(آتر“باشد كه در اساطير كهن با ” اژي“شكل ديگري از ” آزي“چنين مي نمايد كه  .15
” آذر“در برابر ايزد ” فرّ ناگرفتني“براي ربودن  )(اژي دهاك ”اژي“ )گزارش ونديداد(زيرنويس دارمستتر بر .است

 )50تا  46(نگاه كنيد به زامياد يشت بندهاي .قرار مي گيرد

بر تن ببندد، دستانش را بشويد و هيزم در آتش ” كـُشتي“مزداپرست همين كه از خواب برخيزد، بايد  .16
 )گزارش ونديداد(زيرنويس دارمستتر بر .بگذارد

 .همين فرگرد 19بند  = .17

 .همين فرگرد 17و  16بندهاي  = .18

 .خروسي و ماكياني .19

مفهوم عبارت اين است كه اندازه ي نيكي دادن جفتي خروس و ) نديداد(و زند) (گزارش پهلوي .در روز پاداش .20
است و يا آن كه در بهشت، چنان خانه اي ماكيان به مردي اشون، در شمار پسين همچند دادن خانه اي آن چنان 

 )(زيرنويس دارمستتر بر گزارش ونديداد.بدو داده خواهد شد

 .34نگاه كنيد به فرگرد سوم، بند  .21

 .همين فرگرد 36و  35بندهاي  = .22

 )8فرگرد دهم، بند ”(= ...اشم وهو “ = .23

 )4(= فرگرد دهم، بند  2، بند35يسنا  .24

 )8(= فرگرد دهم، بند  5 ، بند35يسنا  .25

 .26، بند 4يسنا  .26

 .همين فرگرد 38بند  = .27

 .”سومين“همين فرگرد با دگرگوني شماره به  39بند  = .28

 .همين فرگرد 40بند  = .29

 .36و  35بندهاي  = .30

 .همين فرگرد 43دنباله مانند بند  .31
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 : مي نويسد” نيبرگ“ .32

همه ي تشريفات  .است؛ يك عضو زاييده نشده ي تيره است” مرد كوچك“يك  نطفه بنابر باورداشت آريايي“
كه ناخواسته از مجموعه ي بزرگ برون تاخته و گمراه شده است، ” مرد كوچك“متوجه اين نكته است كه براي يك 

خداي مادينه ي تيره سپرده مي شود تا از اين راه، آن خدا ” آرميتي“از اين رو وي به  .بستگي به تيره را تأمين كند
اين چه كسي  .او را به هنگام نوسازي بزرگ جهاني، همچون فرزندي كه از همسر خود باردار شده، معرفي كند

است كه صورت تجلي ” وهومن“اين  .بايد تركيب شده باشد” آتر“است ؟ از راه نام پسرش اشاره مي شود كه با 
 ”.يافته اش آتر يعني آتش است

 )456دين هاي ايران باستان، ترجمه ي دكتر سيف اله نجم آبادي، ص  :نيبرگ  .سين .(هـ

از چهارمين گام به بعد، گناه  .چرن است -، سه تازيانه با سروشو ”كشتي“پادافره سه گام برداشتن بي  .33 
 )نديداد(و زند) پهلوي (گزارش .به شمار مي آيد” تنافوهر“

آمده و در زيرنويس دارمستتر بر گزارش ونديداد، به غول يا شخص خشن و ناپرورده  Zanda در متن .34
(نگاه .آمده به معني گمراه و پيرو عقيده ي باطل” زنديك“ونديداد،  )در گزارش پهلوي (زند .ترجمه شده است

 )كنيد به يادداشت ها

 .همين فرگرد 55بند  = .35

 .همين فرگرد 7بند  = .36

 .زن روسپي كه تجسمي از ماده ديوي به همين نام است .37

” مرگ ارزان“هرگاه با سه مرد همخوابه شود،  .چه او تن خود را به اشون بسپارد، چه به نااشون يكسان است .38
 )نديداد(و زند) (گزارش پهلوي .باشد

 )نديداد(و زند) (گزارش پهلوي .يك سوم از نيروي سپندارمذ را. 39

اگر زن روسپي به آب هاي روان بنگرد، باز ايستند؛ اگر به گياهان بنگرد، از رويش بازمانند؛ اگر با مرد پارسا . 40
 )67(صددر، .هم سخني كند، هوش و پاكي مردپارسا از ميان برود

” ماري شيپاك“پهلوي هم به صورت كه در ” مار شيبا“آمده؛ اما ” افعي“به معني ” شيبا“در فرهنگ هاي فارسي  .41
 : فخرالدين اسعد گرگاني در ويس و رامين گفته است .به كار رفته، به معني مار تند خزنده يا تندرو است

 ”ناشكيبا ها آن زخم از جهان         سر ديوار او پر مار شيبا“

 )، زيرنويس162، ص 1(نگاه كنيد به ابراهيم پورداوود، يسنا ج 
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 : (اوستا( نوشته شده استدر كتاب دين 

هر زني كه تن خويش را در يك روز به دو مرد بسپارد،  :درباره ي زن، من به تو مي گويم  !اي زرتشت سپيتمان “
كسي كه چنين زني را بكشد، چنان ثوابي بدست مي آورد كه با فراهم  .كشتني تر از گرگ يا شير يا مار است

آوردن هيزم براي هزار آتشكده يا ويران كردن هزار كنام مار گرزه يا ديگر ماران، كژدم، شير و يا گرگ مي تواند 
 ”.بدست آورد

 )ب 59(روايات كهن، 

 )نديداد(و زند) (گزارش پهلوي .با آگاهي از وضعيت زن و دانستن اين كه اين كار گناه است .42

 ”.تن دردهد ...“تا ” ...اگر مردي “از  68و  67بند  = .43

 .آتش بهرام .44

 )(ونديداد، گزارش اسفنديارجي.استخوان هايي كه گوشت آن ها را مردم پرهيزگار خورده باشند .45

(نگاه كنيد به .و ويژه ي او مي شمردندايرانيان هر يك از اندام هاي قرباني را به يكي از ايزدان پيشكش مي كردند 
 )4، پانوشت بند 11يسنا 

و در ” ماران سگ نماي“فرگرد چهاردهم در متن  5در بند ) نديداد(و زند) (گزارش پهلوي ”مار بانـَك“دو هزار  .46
 .آمده است” مار بانك“زيرنويس 

از آنان زيست كننده در خشكي و دسته اي قورباغگان از دوزيستان اند و معلوم نيست چرا در اين جا گروهي  .47
شايد منظور از گروه دوم، قورباغگان نوزاد باشد كه تا پيش از دگرديسي و بلوغ، كامال  .معرفي شده اند” آبزي“

 .آبزي اند و در بيرون از آب نمي توانند زيست كنند

 .5 درباره ي مور دانه كش نگاه كنيد به فرگرد چهاردهم، پانوشت چهارم بند .48

 .پنج تنافوهر كه برابر است با شش هزار درهم .49
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 بخش يكم

1 

 .اهريمن مرگ آفرين، ساالر ديوان از سرزمين اپاختر، از سرزمين هاي اپاختر پيش تاخت

 : اهريمن مرگ آفرين نيرنگ باز تبهكار چنين گفت

 ! اي دروج

 .تباه كن به سوي زرتشت اشون بتاز و او را

 )1(.تاخت كنان بيامدند -آن سج نهان روان، آن دوزخ زاده  -” مرِشَونَ“و ” بويتي“دروج و 

2 

 : را به بانگ بلند برخواند” ...اَهونَ ويريه “زرتشت 

 )2”(...يثَه اَهوويريو “

مزداپرستان ” داد“را بستود و به پيروي از  )3ي نيك (”دايتيا“پس آنگاه نيايشي ديگر برخواند؛ آب هاي نيك رود 
 .خستو شد

 .هراسان رو در گريز نهادند -آن سج نهان روان، آن دوزخ زاده  -” مرشون“و ” بويتي“دروج و 

3 

 : دروج نيرنگ باز، اهريمن را چنين گفت

 ! اي اهريمن تباهكار

 .زرتشت چنان بزرگ است كه من كشتن وي را هيچ راهي نمي يابم” فرّ“

 .ان تباهكار را ديد و با خود انديشيد”درونَد“زرتشت در نهاد خويش، ديوان و 

 .آنان كشتن مرا به هم سخني نشسته اند

4 

 -سنگي  )4زرتشت از جاي برخاست و بي هيچ لرزشي از بيم اهريمن و دشواري چيستان هاي بدخواهانه ي او،(
 .رفته بود، در دست هاي خويش به چرخش درآوردكه از آفريدگار اهوره مزدا گ )5را ( -همچند خانه اي 
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 : اهريمن پرسيد

ايستاده اي، اين سنگ را از كجاي اين  )7”(پوروشسب“( در خانه ي 6”(درجا“تو كه بر فراز كوهي در كرانه ي رود 
 زمين پهناور ِگوي سان ِدور كرانه برگرفته و براي چه آن را به چرخش درآورده اي ؟

5 

 : پاسخ دادزرتشت به اهريمن 

 ! اي اهريمن تباهكار

 .من آفرينش ديو را فرو مي كوبم

 .ي ديو آفريده را فرو مي كوبم”نسو“من 

 .ديو آفريده را فرو مي كوبم )8”(خـَنـَثـَي تي“من پري 

، از سرزمين نيمروز، از سرزمين هاي نيمروز پا ”كيانسيـِه“تا بدان هنگام كه سوشيانت پيروز و ديوافگن از درياي 
 .به پهنه ي زندگي بگذارد

6 

 : اهريمن نيرنگ باز، آفريدگار جهان بدي، ديگر باره بدو گفت

 ! اي زرتشت اشون

 .آفريدگان مرا نابود مكن

 )10(.و از مادر خويش زاده شده اي )9تو پسر پوروشَسبي (

از آن  -فرمانرواي جهان  - )11از دين نيك مزداپرستان روي برتاب تا از آن كامروايي كه آن كشنده ي مردمان (
 .برخوردار بود، بهره مند شوي

7 

 : سپيتمان زرتشت در پاسخ به اهريمن چنين گفت

 .من هرگز از دين نيك مزداپرستان روي برنتابم؛ اگر چه تن و جان و روانم از هم بگسلد !نه 
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8 

 : اهريمن نيرنگ باز، آفريدگار جهان بدي، ديگر باره بدو گفت

 گفتار بر من چيره مي شوي و مرا از خود مي راني ؟با كدامين 

 چيره مي شوند و آنان را از خود مي رانند ؟ -كه اهريمنم  -آفريدگان نيك با كدام رزم افزار بر آفريدگان من 

9 

 : سپيتمان زرتشت در پاسخ به اهريمن، چنين گفت

آموخته است، اين هاست رزم افزارهاي من؛  هاون [ پاك ]، تشت [ پاك ]، هوم و منثره ي ورجاوند كه مزدا مرا
 .بهترين رزم افزارهاي من

 ! اي اهريمن تباهكار

 .با اين منثره ي ورجاوند اهورايي، من بر تو چيره مي شوم و تو را از خود مي رانم

 .آفريدگان نيك، با اين رزم افزار بر تو چيره مي شوند و تو را از خود مي رانند

 .به من داد )12مينو در زمان بي كرانه ( اين رزم افزار را سپند

 .اين رزم افزار را امشاسپندان، شهرياران نيك خوب كنش، به من دادند

10 

 .را به بانگ بلند برخواند” ...اهون ويريه “زرتش نيايش 

 : زرتشت اشون به بانگ بلند چنين گفت

 ! اي اهوره“

 : گوياين را از از تو مي پرسم؛ مرا بدرستي [ پاسخ ] 

 چگونه [ بايد باشد ] نيايش فروتنانه ي دلدادگان تو ؟

 ! اي مزدا

پس در پرتو اشه ي گرامي، ما را ياري بخش تا  .بگذار ] كسي همچون تو، [ آن را ] به دوستي چون من بياموزد[ 
 )13”(.منش نيك به سوي ما آيد
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 بخش دوم

11 

 : زرتشت از اهوره مزدا پرسيد

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند  !اي سپندترين مينو  !اي اهوره مزدا 

نشسته، نيايش كنان و پرستش به بارگاه اهوره مزدا، به ” درجا“زرتشت بر فراز كوهي در كرانه ي رود [ 
 ].برده بود -بهمن و ارديبهشت و شهريور و سپندارمذ  -امشاسپندان نيك 

12 

 تباهكار رهايي بخشم ؟” اهريمن“آسيب و از ” دروج“چگونه جهان را از گزند 

 چگونه آاليش آشكار و نهان را از جهان دور كنم ؟

 را از خانمان مزداپرستان بيرون برانم ؟” نسو“چگونه 

 چگونه اشون مرد را از آاليش پاك كنم ؟

 چگونه اشون زن را از آاليش پاك كنم ؟

13 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 ! اي زرتشت

 .مزداپرستي را بستايدين نيك 

 ! اي زرتشت

 .امشاسپندان، شهرياران هفت كشور روي زمين را بستاي

 ! اي زرتشت

 .ايزد زبردست را بستاي” ويو“آسمان زبرين و زمان بي كرانه و 

 ! اي زرتشت



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                                    ونديداد
 

 292 برگ  
 

 .را بستاي -دختر زيباي اهوره مزدا  -باد نيرومند مزدا آفريده و سپندارمذ 

14 

 ! اي زرتشت

 .بستاي -كه اهوره مزدايم  -مرا فَرَوشي 

كه بزرگ ترين، بهترين، زيباترين، استوارترين، هشيارترين، برزمندترين و در اشه بلند پايگاه ترين  -فَرَوشي مرا 
 .بستاي -[ مينويان] ام و همه ي روانم منثره ي ورجاوند است 

 ! اي زرتشت

 .بستاي -كه اهوره مزدايم  -سراسر آفرينش مرا 

15 

 ] :اهوره مزدا چنين گفت[ 

 : ]زرتشت گفتار مرا پذيرفت و پيرو شد [ و گفت

 .سراسر آفرينش پاك اهوره مزدا را مي ستايم

 .مهر فراخ چراگاه، آن ايزد در بردارنده ي بهترين و شكوهمندترين و ديوافگن ترين رزم افزارها را مي ستايم

 .براي فروكوفتن بر سر ديوان در دست هاي خويش مي گرداندسروش پارساي برزمند را مي ستايم كه گرزي را 

16 

 .منثره ي ورجاوند فره مند اهورايي را مي ستايم

 .ايزد زبردست را مي ستايم” ويو“آسمان زبرين و زمان بي كرانه و 

 .را مي ستايم -دختر زيباي اهوره مزدا  -باد نيرومند مزدا آفريده و سپندارمذ 

“ستي، نيك مزدا پر” داد“ديو ستيز ِزرتشتي را مي ستايم” داد. 

17 

 : زرتشت از اهوره مزدا پرسيد
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 ! اي اهوره مزدا !اي دادار جهان نيكي 

 با كدامين نيايش، آفرينش اهوره مزدا را بستايم و بدان ياري رسانم ؟

18 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 ! اي سپيتمان زرتشت

برو و اين سخنان را  -آن درخت فراروييده و نيرومند در ميان درختان فراروييده  - )14به سوي آن درخت زيبا (
 : برگو

 ! درود بر تو اي درخت اشون مزدا آفريده

 ”... اشم وهو“

19 

را به درازاي گاوآهن و به ستبري دانه ي جو، از آن درخت ببرد؛ آن را به دست چپ ” برسم“اشوني بايد تا تركه ي 
ي نيك اشون ”راتا“و هنگام نيايش اهوره مزدا و امشاسپندان و هوم زرين برازنده ي زيبا و بهمن و  خويش برگيرد

 )15(.مزدا آفريده ي واال، چشم از آن برنگيرد

20 

 : زرتشت از اهوره مزدا پرسيد

 ! اي هماره هشيار !اي هميشه بيدار  !اي داناي دانايان  !اي اهوره مزدا 

 .ديواني كه در تن مردگان راه يافته اند، او را مي آاليند .و پنهان دچار آاليش مي شود اشون نيك منش، آشكارا

 اشون نيك منش، چگونه مي تواند تن و جامه ي خويش را از اين آاليش رهايي بخشد و پاك كند ؟

21 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

برگير و اشون آلوده را به دشت مزدا  )16( -بدان سان كه روش آيين است  -گـُميز ِورزاو اَخته ناشده اي را 
 )18(.ببر تا بر گرد خويش، شيار بكشد )17آفريده (
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22 

 .را يكصد بار برخوانـَد” ...اشم وهو “پس نيايش 

 .را دويست بار برخوانـَد” ...اهون ويريه “آنگاه نيايش 

 )19(.آفريده ي بغ بشويدسپس تن و جامه ي آلوده ي خويش را چهار بار با گميز و دوبار با آب 

23 

پس آنگاه جامه ي خويش را با دست چپ و دست راست، با  .بدين سان تن و جامه ي اشون نيك منش پاك شود
دست راست و دست چپ برگيرد و آن را در زير آسمان بلند، در پرتو اختران آفريده ي بغ بگذارد تا نُه شب 

 )20(.سپري شود

24 

گـَونَ به آتش  -شد، زور به آتش نياز كند، هيزم سخت چوب به آتش برَد، بخور وهو هنگامي كه نُه شب سپري 
 .برد و تن و جامه را بدان خوشبو كند

25 

پس آنگاه جامه ي خويش را با دست چپ و دست راست با  .بدين سان تن و جامه ي اشون نيك منش پاك شود
 : خوانددست راست و دست چپ برگيرد و به آواي بلند، چنين ب

 ! شكوه از آن ِاهوره مزدا باد

 ! شكوه از آن ِ امشاسپندان باد

 ! شكوه از آن ِهمه ي ديگر اشونان باد

26 

 : زرتشت از اهوره مزدا پرسيد

 ! اي داناي دانايان !اي اهوره مزدا 

 آيا اشون مرد و اشون زن را به دين تو فراخوانم ؟

آفريده و آب روان و گندم سرسبز و همه ي ديگر چيزهاي گرانبهاي خويش آيا ديو پرست تبهكار را كه زمين مزدا 
 را بيهوده و بي بهره گيري رها مي كند، به كار نيك اهورايي وادارم ؟
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 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .اين خويشكاري تـُست كه چنين كني .چنين كن

27 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند 

 و در كجا فراهم مي آيند ؟ كردارهاي نيك به كجا مي روند

كردارهاي نيكي را كه مردمان در زندگاني استومند براي آمرزش روان هاي خويش به جاي آورده اند، در كجا 
 بازمي يابند ؟

28 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

 .بدان هنگام كه روزگار زندگي كسي سپري شود و بميرد، ديوان ِبدكار ِدوزخي بر او مي تازند

شب بگذرد و بامداد پگاه پديدار شود و روشنايي برآيد و ايزدمهر، دارنده ي بهترين رزم افزارها، چون سومين 
 ... كوهساران سراسر شادي بخش را سرشار كند و خورشيد سر بر زند

29 

ان رو )21(.خوانند، روان هاي دروندان ِتبهكار در گناه زيسته را فرو بسته مي برد” ويزَرش“ديوي كه او را  ...
 -بر سر چينودپل  .مي پيوندد، مي گذرند” چينودپل“دروندان تبهكار و نيكوكار، هر دو از راه زمان ساخته كه به 

آنان پاداش كردارهاي نيك جهاني را كه پيش از آن براي جان و روان خويش به جاي  -پل اهورايي مزدا آفريده 
 )22(.آورده اند مي جويند

30 

، آراسته و برازنده، كارآمد و چيره دست و )23اندام، نيرومند، بلند باال، بازشناسنده (پس آنگاه دوشيزه ي خوش 
 )25(.فرا مي رسد )24بسيار زيرك، با سگاني در دو سوي او (

 .و از چينودپل مي گذراند و در برابر ايزدان مينوي جاي مي دهد )26او روان نيكوكار را از فراز البرز كوه (

31 

 : ير زرين خويش برمي خيزد و بانگ برمي آورداز سر )27بهمن (
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 ! اي اشون

 )28چگونه از آن جهان پر آسيب بدين جهان جاودانه درآمده اي و به سوي ما مي آيي ؟(

32 

روان هاي نيكوكاران به شادكامي به نزديك او رنگ زرين اهوره مزدا، به نزديك تخت هاي زرين امشاسپندان، به 
 .اهوره مزدا، به سراي امشاسپندان، به سراي همه ي ديگر مينويان اشون مي رسند، به سراي ”گرزمان“

33 

، چنان از بوي خوش روان او )29ديوان تبهكار بدكردار پس از مرگ اشون مردي كه خود را از آاليش پالوده باشد (
 .)30مي هراسند كه گوسفندي گرگ زده (

34 

 .دوست مزدا اهوره همنشيني مي كنند )31”(نَريوسنگ“روان هاي نيكوكاران در آن جا با ايزد 

 ! اي زرتشت

 .تو خود، اين جهان آفريده ي اهوره مزدا را بستاي

35 

 : زرتشت آن گفتار اهوره مزدا را پذيرفت

 .جهان اشون آفريده ي اهوره مزدا را مي ستايم

 .زمين و آب مزدا آفريده و درختان اشون را مي ستايم

 .را مي ستايمدرياي فراخ كرت 

 .آسمان درخشان را مي ستايم

 .گيهان زبرين و درخشان و جاودانه را مي ستايم

 36 

 .سراي روشن و پرفروغ و سرشار از كامروايي اشونان را مي ستايم

 .گرزمان، سراي اهوره مزدا، سراي امشاسپندان، سراي همه ي ديگر مينويان اشون را مي ستايم
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 .چينودپل مزدا آفريده را مي ستايمسراي كامروايي ِجاودانه و 

37 

“وكي نيك فراخ ديدگاه اشون را مي ستايم”س. 

 .فروشي هاي تواناي نيكوكاران را مي ستايم

 .همه ي آفرينش نيك را مي ستايم

 .ايزد بهرام اهوره آفريده، دارنده ي فرّ مزدا آفريده را مي ستايم

 .گاوي زرين شاخ درآيد، مي ستايمتشتر ستاره ي روشن و درخشان را كه به پيكر 

38 

 .را مي ستايم )32گاهان اشون نيك، شهرياران همه ي ردان (

 .اهونَودگاه را مي ستايم

 .اُشتَودگاه را مي ستايم

 .سپنتـَمدگاه را مي ستايم

 .وهوخشتـَرگاه را مي ستايم

 .وهيشتوايشت گاه را مي ستايم

39 

 .ستايمكشورهاي اَرزهي و سوهي را مي 

 .كشورهاي فردذفشو و ويدذفشو را مي ستايم

 .كشورهاي واوروبرِشتي و واوروجرِشتي را مي ستايم

 .درخشان را مي ستايم” خونيرَث“

 )33(.هيرمند درخشان و فره مند را مي ستايم

 .اشي نيك را مي ستايم
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 .چيستي نيك را مي ستايم

 .بهترين چيستي را مي ستايم

 .ايراني را مي ستايمفر سرزمين هاي 

 .فر جم ِخوب رمه را مي ستايم

40 

 .سروش پارساي برزمند ديوافگن را چون پرستش و نيايش كنند، شادمان شود و آن پرستش و نيايش را بپذيرد

 .زور و هيزم سخت چوب به آتش ببر

 .گون به آتش ببر -بخوروهو 

 .پرستش و نيايش كن و گوشت پخته و شير ِجوشان نزد وي ببرآتش وازيشت، فروافگننده ي سپـِنـْجغـْرَ ديو را 

41 

) مست را فرو افگند؛ ديوي كه بر دروج مردان  )34سروش ِپارسا را پرستش و نيايش كن كه كوند ديو بي مي
 .، بر ديو پرستان تبهكار در گناه زيسته فروافتد)35سست (

42 

 .ها، در زير آب ها مي زيدكـَرَ ماهي را مي ستايم كه در ژرفاي درياچه 

 .را مي ستايم )36كهكشان زبرين و كـُهن، بزرگ ترين آوردگاه دو مينو (

 .مي ستايم )37هـَفتورنگ درخشان را با فرزندان و گله هاشان (
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 بخش سوم

43 

ثــْيه ديو، توروي ديو،  يـديو، نانگ هورور ديو سيريچ ديو، ديو اهريمن مرگ آفرين، ساالر ديوان، ايندز
خشم ِخونين درفش، اَكـَتـَش ديو، زاورون ديو ِكشنده ي پدران، بويتي ديو، دريوي ديو، ديوي ديو، كـَسوي ديو، 

 .پيتي شَه ديو و مرِشَونَ ديو آساترين همه ي ديوان، نگران و انديشناك بدين سوي و آن سوي مي رفتند

44 

 : ن، چنين گفتاهريمن نيرنگ باز ِتبهكار مرگ آفري

 چرا درنگ كرده ايم ؟

 .گرد آيند )38”(اَرزور“ديوان ِتبهكار ِبد سرشت برفراز 

45 

 .ديوان تبهكار بدسرشت دويدند و گريختند

 .ديوان تبهكار بدسرشت دويدند و به بدچشمي نگريستند

 : ديوان تبهكار بدسرشت دويدند و بانگ برآوردند

 ... بر فراز ارزور گرد آييم

46 

 چگونه كشتن او را دست به كار زنيم ؟ .هم اكنون زرتشت اشون در خانه ي پوروشَسب زاده شد ...

ي ديو آفريده ”نسو“اوست كه با ديوان و دروجان و ديوپرستان و  .هستي او، خود رزم افزاري است ديوافگن
 .بستيزد و دروغ دروغگويان را ناچيز كند

47 

 .ختندديوان تبهكار بدسرشت دويدند و گري

 .ديوان تبهكار بدسرشت به ژرفاي تاريكي، به دوزخ ِسهمناك گريختند

 ”... اشم وهو“
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 : پانوشت ها 

در اين فرگرد، اهريمن مي كوشد تا زرتشت را بكـُشد و هنگامي كه در اين كار شكست مي خورد، به فريبكاري  .1
زرتشت با هر دو گونه رزم افزار استومند و مينوي در برابر اين تبهكاري اهريمن ايستادگي مي كند  .روي مي آورد

چگونه مي توان ديوان را از خود راند ؟  .و از اهوره مزدا خواستار آشكار كردن پاره اي از روش هاي آييني مي شود
از ميان برد ؟ پس از مرگ، بر روان آدمي چه مي چگونه آفرينش مزدا را بايد ستود ؟ چگونه ناپاكي را بايد شست و 

 گذرد ؟

اين فرگرد را  .اهريمن و گروه ديوان كارگزار وي نوميد مي شوند و ناتوان از تبهكاري خويش به دوزخ مي گريزند
نتيجه ي آن، در ميان بخش هاي يكم و سوم  .به شمار آورد” ونديداد“ناميد و استخوان بندي ” مكاشفه“مي توان 

نشان مي دهد و بخش سوم حاصل اين ” مكاشفه“بخش يكم كوشش ديوان را براي مانع شدن از  .ي گرفته استجا
كوشش را بيان مي دارد و بخش دوم در ميان اين دو بخش، تجريدي از روش هاي آيييني يا فشرده وخالصه ي 

 )دارمستتر(يادداشت افزوده بر آغاز اين فرگرد در گزارش .را در بر مي گيرد” ونديداد“

 .فرگرد هشتم 19بند  = .2

 .3نگاه كنيد به فرگرد يكم، بند  .3

و ” اديپوس“اين پاره اي از يك اسطوره ي كهن است كه در آن زرتشت و اهريمن، به ترتيب نقش هاي  .4
 )165تا  163، بندهاي ”اورمزد و اهريمن“(نگاه كنيد به .را بر عهده دارند” ابولهول“

همچنين آن را با چوب نـُه گره كه در آيين  .بوده است” اهون ويريه“اين سنگ، نماد نيايش برخي برآنند كه  .5
اين سنگ، نماد  )20يشت، (بند  )در اَرت (اشي .به كار مي رود، يكي شمرده اند )14فرگرد نهم، بند ”(برشنوم“

 .خوانده شده است” ...اهون ويريه “نيايش 

جيمز  .در كرانه ي آن، دين اهورايي را پذيرفت و پيام آور آن شد رودي است كه زرتشت بر فراز كوهي .6
كه از كوه سبالن در آذربايجان سرچشمه مي گيرد و به رود اَرس مي پيوندد، ” دره“دارمستتر آن را با رودي به نام 

 .يكي شمرده است

 .پدر زرتشت .7

 .10نگاه كنيد به فرگرد يكم، بند  .8

 ”.من مي دانم“ :ونديداد پيش از اين جمله آمده است  )در گزارش پهلوي (زند .9

مادرت از من ياري “ :شايد بتوان گفت كه از اين جمله چنين بر مي آيد  )همين فرگرد 46(نگاه كنيد به بند  .10
نياكان تو مرا مي پرستيدند؛ تو نيز مرا “ :ونديداد افزوده اي اين چنين دارد  )گزارش پهلوي (زند” .خواست

 ”.پرستش كن
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موجود اساطيري كه بنا بر اسطوره، هزار سال به كامراوايي بر جهان فرمانروايي ” اژي دهاك“اشاره است كه  .11
 .كرد

 )19(يسنا .پيش از آفرينش جهان به زرتشت فرو فرستاده شد” ...اهون ويريه “نيايش  .12

 .1، بند 44گاهان يسنا  = .13

 .درختي كه شاخه هاي برسم را از آن مي چينند .14

مزداپرستان برآنند كه موبد برگزار كننده ي آيين نيايش و پرستش، بايد در تمام مدت برگزاري آيين، چشم  .15
 )ب 97(روايات كهن،  .بر تركه هاي برسم كه در دست گرفته است، بدوزد

حتي اگر يك موي سياه بر تن او باشد، در خور چنين  .كامل سفيد باشدي بايد به طور ”ورزوا“رنگ چنين  .16
 (Sorabji Kavasji Khambata, in the Indian Antiquary, VII, 180) .كاري نيست

 .نام دارد” برشنوم گاه“منظور همان جاي شستشو دادن و پاك كردن آلودگان است كه  .17

 .10نگاه كنيد به فرگرد نهم، بند  .18

و فرگرد نهم، بند  37اين رهنمود پاك كردن تن و جامه با آن چه پيش از اين گفته شد (فرگرد هشتم، بند  .19
 .هماهنگ نيست )28

جامه ي او نيز بايد در اين مدت در  .منظور آن است كه در اين نُه شب در داخل خانه و در زير سقف نخوابد .20
 .12درباره ي جامه ي مرده نگاه كنيد به فرگرد هفتم، بند  .هواي آزاد گذاشته شود

هر كس بندي بر گردن خويش دارد كه پس از مرگ، اگر نيكوكار باشد از گردن او مي افتد و اگر تبهكار باشد،  .21
 .8نگاه كنيد به فرگرد پنجم، بند )نديداد(و زند) (گزارش پهلوي .او را بدان بند به دوزخ مي كشانند

 .33و فرگرد هيجدهم، بند  35و  34نگاه كنيد به فرگرد سوم، بند  .22

 .بازشناسنده ي نيكوكار از تبهكار .23

 )9(نگاه كنيد به فرگرد سيزدهم، بند .سگان نگهبان چينودپل .24

 .9بسنجيد با هادخت نسك فرگرد دوم، بند  .25

 .آن سر مي زند و آرامگاه ايزدان در آن جاست بنابر اساطير ايراني، البرز، كوهي است مينوي كه خورشيد از .26

 )(زيرنويس دارمستتر بر گزارش ونديداد.به گفته ي يكي از موبدان زرتشتي، بهمن نگاهبان در بهشت است .27
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 .52بسنجيد با فرگرد هفتم، بند  .28

 .را برگزار كرده باشد” برشنوم“يعني آيين  .29

روان هاي پيروان آن ها  )(بندهشن بخش يكم.همه آلودگي و گند استاهوره مزدا همه بوي خوش و اهريمن . 30
 .در آيين برشنوم، تن و روان هر دو خوشبو مي شود .نيز چنان است

 )7(نگاه كنيد به فرگرد بيست و دوم، بند .ايزد پيك و پيام آور اهوره مزدا .31

فرمان مي رانند و به وسيله ي آنان است كه ديگر شهرياران آفرينش كه بر همه ي ديگر ردان و فرمانروايان،  .32
 )نديداد(و زند) (گزارش پهلوي .آفريدگان ستوده مي شوند

 نگاه كنيد به فرگرد يكم .33

 .9نگاه كنيد به فرگرد يازدهم، بند  .كـَوندي = .34

 .پيروان دروج كه خويشكاري هاي ديني را فرومي گذارند .35

 .اَنگرَ مينيوسپـِنت مينيو و  .36

هفتورنگ يا ستارگان هفت گانه ي مشهور به هفت برادران را به گونه ي هفت تن داراي فرزندان و گله ها  .37
 .مجسم كرده اند )(كنايه از ستارگان

 )در يادداشت ها” ارزور“(نگاه كنيد به .دروازه ي دوزخ .38
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1 

 : مزدا پرسيدزرتشت از اهوره 

 ! اي اشون !اي دادار جهان استومند  !اي سپندترين مينو  !اي اهوره مزدا 

 )2و پيشداد ؟( )1چه كسي بود نخستين پزشك خردمند، فرخنده، توانگر، فره مند، رويين تن (

 )3چه كسي بود كه بيماري را به بيماري بازگرداند ؟(

 )3چه كسي بود كه مرگ را به مرگ بازگرداند ؟(

 چه كسي بود كه نخستين بار نوك دشنه و آتش تب را از تن مردمان دور راند ؟

2 

 : اهوره مزدا پاسخ داد

“بود نخستين پزشك خردمند، فرخنده، توانگر، فره مند، رويين تن و پيشداد كه بيماري را به بيماري ” ثريت
 )4(.و آتش تب را از تن مردمان دور راندبازگرداند، كه مرگ را به مرگ بازگرداند، كه نخستين بار نوك دشنه 

3 

براي پايداري در برابر  )5”(شهريور“او بود كه به جست و جوي داروها و شيوه هاي درمان برآمد و امشاسپند 
كه اهريمن به پتيارگي  -بيماري، در برابر مرگ، در برابر درد و تب، در برابر ناخوشي و پوسيدگي و گنديدگي 

 ... داروها و شيوه هاي درمان را بدو بخشيد و آموخت -ي به تن مردمان آفريد خويش براي گزندرسان

4 

 )6كه صدها و هزارها و ده هزارها، گرداگرد درخت گوكرِنَ ( -گياهان دارويي را  -كه اهوره مزدايم  -و من  ...
 .بدو فروفرستادم -روييده است 

5 

 ... و نيايش براي درمان ِتن مردمان فرا مي خوانيمهمه ي اين گياهان دارويي را با بزرگداشت و آفرين 
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6 

؟ ]، خوره، ”[ اَژَهو“؟ ]، بيماري ”[ اَژَنَ“پايداري در برابر بيماري، مرگ، درد، تب، سردرد، تب لرزه، بيماري،  ...
پتيارگي ؟ ]، بيماري همه گير، بدچشمي، پوسيدگي و گنديدگي را كه اهريمن به ”[ دوروك“مارگزيدگي، بيماري 

 .خويش براي گزندرساني به تن مردمان آفريد

7 

 .اي بيماري دور شو :من مي گويم 

 .اي مرگ دور شو :من مي گويم 

 .اي درد دور شو :من مي گويم 

 .اي تب دور شو :من مي گويم 

 )7(.اي ناخوشي دور شو :من مي گويم 

8 

 .را فرومي كوبيم” دروج“به نيروي گياهان دارويي 

 .را فروكوفت” دروج“آن ها مي توان به نيروي 

 ! اي اهوره

 .آن ها مي توانند ما را نيرو و توان بخشند

9 

 .من بيماري را دور مي رانم

 .من مرگ را دور مي رانم

 .من تب را دور مي رانم

 .رانم دور مي -اني به تن مردمان آفريد كه اهريمن به پتيارگي خويش براي گزندرس -من پوسيدگي و گنديدگي را 
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10 

 .من همه ي گونه هاي بيماري ها و مرگ ها را دور مي رانم

 .هاي تبهكار را دور مي رانم )8”(جيني“من همه ي جادوان و پريان و همه ي 

11 

گرامي بدين جا آيد، شادماني مردان و زنان زرتشتي را؛ شادماني اشون را با پاداشي سزاوار  )9”(ايريمن“بشود كه 
 .ين اهورايي پديد آورد؛ با بخشش پسنديده ي اشه كه اهوره مزدا ارزاني داردكه پيروي از د

12 

گرامي همه گونه هاي بيماري ها و مرگ ها را، همه جادوان و پريان را و همه جيني هاي تبهكار ” ايريمن“بشود كه 
 .را فروكوبد

13-14 

 : پيروزمندترين و چاره بخش ترين باژ را از برخواندبايد موبدي پيشاپيش از دارازاي آن راه بگذرد و اين 

 ”... يثَه اَهوويريو“

 ! اي مزدا

از كردارشان كارآمد ” اشه“كه  -تو ]” منش [ نيك “و ” آذر“بدان هنگام كه دروند آزردن ِمرا كمر مي بندد، جز 
 چه كس مرا پناه خواهد بخشيد ؟ -شود  مي

 ! اي اهوره

 .آموزش بياگاهانمرا از اين ” دين ِ“

 ! اي اهوره

 : اين را از تو مي پرسم؛ مرا به درستي [ پاسخ ] گوي

 كيست آن پيروزمندي كه در پرتو آموزش هاي تو، هستان را پناه مي بخشد ؟

 ! اي مزدا
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 بدو و به هر كس” منش ِنيك“و ” سروش“مرا آشكارا از برگماشتن آن رد درمان بخش زندگي بياگاهان و [ بگذار ] 
 .كه تو خود، او را خواستاري، روي آورند

پندارمد !اي مزدا  اي سـ ! 

 .ما را از كين توزي ِدشمنان نگاه داريد

 ! اي دروج ِديوخوي

 .نابودشو

 ! اي ديوزادگان

 .نابود شويد

 ! اي دروج

 .دورشو و بمير

 ! اي دروج

مباد كه تو جهان استومند سپـَند مينو را نابود  .به سرزمين هاي اپاختر دورشو و بمير .از اين جا بگريز و دورشو
 )10(.كني
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 : پانوشت ها

 )نديداد(و زند) (گزارش پهلوي .كه همچون اسفنديار، هيچ رزم افزاري در او كارگر نمي افتد .1

پيش از كسي كه “پيشداد يا پيشدادي نام نخستين دودمان شاهان داستاني ايران است و معني واژگاني آن  .2
 .است” ديگران داد آورد

 )نديداد(و زند) (گزارش پهلوي .يعني بيماري و مرگ را به بند كشيد .3

اهوره مزدا ده هزار گياه دارويي را كه بر  .ثريت نخستين كسي است كه بيماري و مرگ را از جهان دور مي راند .4
نام  .روييده است، از بهشت مي آورد و در دسترس او مي نهد -گوكرن يا هوم سفيد  -گرداگرد درخت جاودانگي 

” هوم“مي بينيم كه در شمار نخستين نيايشگران  )7، بند 9ثريت را جز در اين فرگرد، تنها يك بار در اوستا (يسنا 
 .آن چه درباره ي چيره دستي ثريت در كار پزشكي و درمان بخشي آمده است، با هوم پيوند دارد .پديدار مي شود

 .از آن جا كه هوم مايه ي زندگي و تندرستي است، نخستين نيايشگران وي نيز بايد نخستين پزشكان باشد

” ثريت“مي بينيم كه پيروزي بزرگ ثرئتون به ” ريگ ودا“از يك سو در  .يكي بوده است” ئتونَثر“ثريت در اصل با 
پسر آب ها( نسبت داده مي شود كه هم نيايشگري آسماني است و هوم را در باران ”(ثريت آپتيه“يا ” ثرايتانَ“يا 

گر مي بينيم كه ثريتون همان از سوي دي .مي افشاند و هم پهلواني گيهاني است و اژدهاي توفان را مي كشد
 .خويشكاري هايي را به سرانجام مي رساند كه ثريت

او بنيان گذار دانش پزشكي و داروسازي است و بر تعويذها يا عزايمي كه براي ” حمزه ي اصفهاني“بنا به نوشته ي 
ستا براي از ميان بردن در خود او .دفع موجودات شرير و درمان بيماري ها به كار مي رود، نام او را مي نگارند

بيماري هاي گري، تب، آبگونه هاي چركين گوناگون، ناتواني و آسيب هاي ديگري كه از مار پديد آمده است، 
از اين بند چنين برمي آيد كه ايرانيان، بيماري ها را  )131(فروردين يشت بند .فروشي ثرئتون ستوده مي شود

اين نظريه كه دانش جديد نيز آن را  .زهر آلودگي مي دانسته اند پديد آمده از مار و به ديگر سخن، گونه اي
(در اساطير يونان آسكلپيوس .يادآوري مي كند” آسكلپيوس“يكسره رد نمي كند، نقش بزرگ مار را در پرستش 

يا اسكوالپ در عين حال هم قهرمان و هم خداي پزشكي به شمار مي آيد و از نشانه هاي ويژه ي او مارهاي 
همان گونه كه  )فرهنگ اساطير يونان و روم، ترجمه ي احمد بهمنش :پير گريمال  .به دور يك چوب است پيچيده

از آن پديد آيد و به هر حال سبب آن كه كشنده ي  -يا مي تواند  -بيماري از مار پديد مي آيد، درمان آن نيز بايد 
 .دمار را مي ستودند، آن بود كه مي خواستند كاري بر ضد مار بكنن

حقي دوگانه دارد؛ چه هم نيايشگر هوم و هم ” نخستين پزشك“براي داشتن عنوان ” ثريتونَ“يا ” ثريت“بدين سان 
(ريگ ودا .خداي پزشكي بوده است” تريت“به نظر مي رسد كه در وداها نيز  .است )چيره شونده بر اژدها (= مار

 )13، بند 47كتاب هشتم، بخش 

 )(جيمز دارمستتر
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بنابراين، او  .نگاهبان فلزهاست و كاردي زرنشان به ثريت مي دهد )شهريور”(= خـْشَثرويريه“امشاسپند  .5
ين فرگرد هم 4از بند  )44(نگاه كنيد به فرگرد هفتم، بند .مي كند” كارد پزشكي“نخستين كسي است كه 

با منثره ي ورجاوند به كار ِپزشكي و  آيد كه ثريت در عين حال نخستين كسي است كه با گياهان دارويي و برمي
 )(نگاه كنيد به فرگرد بيست و دوم.درمان دست مي زند

گفته شده است كه گياهان دارويي به شمار ده  .گـَوكرِنَ يا هوم سفيد را شهريار گياهان دارويي خوانده اند .6
 .9(بندهشن بخش .هزار آفريده شده اند تا در برابر بيماري هاي بسياري كه اهريمن آفريده است، چاره گر باشند

شهريار  )هوم ايرانيان”(= سوم“در هند نيز گفته شده است كه  )2همچنين نگاه كنيد به فرگرد بيست و دوم، بند 
هر  :هنگام فرود آمدن از آسمان، گفتند ” گياهان دارويي“ .ويي است و اين گياهان از آسمان آمده اندگياهان دار

 )97و  17، بندهاي 10(ريگ ودا بخش .يك از مردمان كه بر ما دست زند، هرگز از هيچ زخمي رنج نبرد

 .نيز داده شده استدر ونديداد ساده، اين دورباش به همه ي بيماري هاي گفته شده در بند پيش  .7

و فرگرد بيست و يكم، در ونديداد، گزارش محمدعلي داعي االسالم، جيني  59نگاه كنيد به فرگرد هفتم، بند  .8
 )(؟.برگردانده شده است” جن هاي كافر“هاي تبهكار به 

 .نگاه كنيد به بند فرگرد بيست و دوم .9

 .فرگرد هشتم 21و  20و  19بندهاي  = .10
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 بخش يكم

1 

 )1(.درود بر گاو پاك 

 .درود بر تو اي گاو نيكوكار

 .درود بر تو كه افزوني مي بخشي

 .درود بر تو كه مي روياني

 .درود بر تو كه بهترين اَشَون و اشون هنوز نازاده را بهروزي مي بخشي

 .نااشون و فرمانرواي ستمگر را نابود مي كني” اَشموغ“و  )2”(جهي“درود بر تو كه 
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 بخش دوم

2 

 ! در درازناي آسمان، از ميان هوا به سوي زمين، هزاردانه، ده هزاران دانه باران فرو بار !شتابان بيا  !اي ابر بيا 

 ! اي زرتشت اشون

مرگ را يكباره نابود كني؛ تا همه ي بيماري هاي پديد چنين بگوي تا همه ي بيماري ها را يكباره نابود كني؛ تا 
؟ ] ”[ اَپه گـَذ َ“و ” گـَذ َ“آورده ي جيني را يكباره نابود كني؛ تا مرگ پديد آورده ي جيني را يكباره نابود كني؛ تا 

 .را يكباره نابود كني

3 

 .اگر بيماري مرگ زاي شامگاهان فرازآيد، درمان آن بامدادان برسد

 .بيماري مرگ زاي بامدادان فرازآيد، درمان آن شامگاهان برسداگر 

 .اگر بيماري مرگ زاي شب هنگام فرازآيد، درمان آن بامدادان برسد

بشود كه باران، آب هاي تازه فرو بارد؛ خاك را نو كند؛ درختان را سرسبز كند و تندرستي نو و توانايي تازه در كار 
 .درمان پديد آورد
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 سومبخش 

 )(الف

4 

 ! اي ابر

به  .تو نيز برآي و به راه هوايي فراز رو و به زمين فرود آي )3(.درياي فراخ كرت جاي گرد آمدن همه ي آب هاست
 )4(.زمين فرود آي و به راه هوايي فرازرو

 ! است آورده پديد  اي آن كه اهوره مزدا راه هوايي را براي برآمدن و باليدن تو

 .درآيبرآي و به چرخش 

5 

 ! اي خورشيد تيز اسب

در درازناي راه مزدا  .از فراز البرز برآي و در درازناي آسمان به چرخش درآي و بر جهان فروغ بيافشان !برآي 
 .كه آنان گشوده اند )5آفريده، در درازناي راهي كه ايزدان ساخته اند، راهي آبي (

6 

 )6(.خواهي ماندتو بدين نيايش ورجاوند، از گزند اهريمن آسوده 

 ! اي كودك

 .من تو را در زادن و باليدن پاك مي كنم

 ! اي زن

 ... من تو را زني پر فرزند و پر شير مي كنم .من نيرو و تن تو را بي آاليش مي كنم

7 

 .پر تخمه، پرشير، پرچربي، پر مغز استخوان و پر فرزند )7زني ( ...

 .كشتزارها پديد مي آورم كه فرزندان را خوراك دهندمن تو را هزار چشمه ي جوشان و روان به سوي 
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 بخش سوم

 )(ب

8 

 ! اي ابر

به  .تو نيز برآي و به راه هوايي فراز رو و به زمين فرود آي .درياي فراخ كرت جاي گرد آمدن همه ي آب هاست
 .زمين فرود آي و به راه هوايي فرازرو

 ! است آورده پديد  باليدن تواي آن كه اهوره مزدا راه هوايي را براي برآمدن و 

 )8(.برآي و به چرخش درآي

9 

 )9(!اي ماه در برگيرنده ي تخمه ي گاو 

در درازناي راه مزدا  .از فراز البرز برآي و در درازناي آسمان به چرخش درآي و بر جهان فروغ بيافشان !برآي 
 )10(.آفريده، در درازناي راهي كه ايزدان ساخته اند، راهي آبي كه آنان گشوده اند

10 

 .تو بدين نيايش ورجاوند، از گزند اهريمن آسوده خواهي ماند

 ! اي كودك

 .من تو را در زادن و باليدن پاك مي كنم

 ! اي زن

 ... من تو را زني پر فرزند و پر شير مي كنم .من نيرو و تن تو را بي آاليش مي كنم

11 

 .زني پر تخمه، پرشير، پرچربي، پر مغز استخوان و پر فرزند ...

 )11(.من تو را هزار چشمه ي جوشان و روان به سوي كشتزارها پديد مي آورم كه فرزندان را خوراك دهند



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                                    ونديداد
 

 315 برگ  
 

 بخش سوم

 )(پ

12 

 ! اي ابر

به  .تو نيز برآي و به راه هوايي فراز رو و به زمين فرود آي .آب هاستدرياي فراخ كرت جاي گرد آمدن همه ي 
 .زمين فرود آي و به راه هوايي فرازرو

 ! د آورده استپدي  اي آن كه اهوره مزدا راه هوايي را براي برآمدن و باليدن تو

 )12(.برآي و به چرخش درآي

13 

 )13(!اي ستارگان در برگيرنده ي تخمه ي آب ها 

در درازناي راه  .از فراز البرز برآييد و در درازناي آسمان به چرخش درآييد و بر جهان فروغ بيافشانيد !برآييد 
 )10(.مزدا آفريده، در درازناي راهي كه ايزدان ساخته اند، راهي آبي كه آنان گشوده اند

14 

 .تو بدين نيايش ورجاوند، از گزند اهريمن آسوده خواهي ماند

 ! اي كودك

 .را در زادن و باليدن پاك مي كنممن تو 

 ! اي زن

 ... من تو را زني پر فرزند و پر شير مي كنم .من نيرو و تن تو را بي آاليش مي كنم

15 

 .زني پر تخمه، پرشير، پرچربي، پر مغز استخوان و پر فرزند ...

 .خوراك دهند من تو را هزار چشمه ي جوشان و روان به سوي كشتزارها پديد مي آورم كه فرزندان را
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16 

 ! اي ابر

به  .تو نيز برآي و به راه هوايي فراز رو و به زمين فرود آي .درياي فراخ كرت جاي گرد آمدن همه ي آب هاست
 .زمين فرود آي و به راه هوايي فرازرو

 ! است آورده پديد  اي آن كه اهوره مزدا راه هوايي را براي برآمدن و باليدن تو

 )14(.برآي و به چرخش درآي

17 

 ! اي ستارگان !اي ماه  !اي خورشيد 

 .به جادويي خوگرفته را” جهي“را، دور راندن ” اَيـِهي“را، دور راندن ” كـَخوژِي“دور راندن  !برآييد با خروش 
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 بخش چهارم

18 

 .من بيماري را دور مي رانم

 .من مرگ را دور مي رانم

 .من تب را دور مي رانم

 .رانم دور مي -اني به تن مردمان آفريد كه اهريمن به پتيارگي خويش براي گزندرس -گنديدگي را من پوسيدگي و 

19 

 .من همه ي گونه هاي بيماري ها و مرگ ها را دور مي رانم

 .هاي تبهكار را دور مي رانم”جيني“من همه ي جادوان و پريان و همه ي 

20 

شادماني مردان و زنان زرتشتي را؛ شادماني اشون را با پاداشي سزاوار كه گرامي بدين جا آيد، ” ايريمن“بشود كه 
 .پيروي از دين اهورايي پديد آورد؛ با بخشش پسنديده ي اشه كه اهوره مزدا ارزاني دارد

21 

گرامي همه گونه هاي بيماري ها و مرگ ها را، همه جادوان و پريان را و همه جيني هاي تبهكار ” ايريمن“بشود كه 
 .را فروكوبد

22-23 

 : بايد موبدي پيشاپيش از دارازاي آن راه بگذرد و اين پيروزمندترين و چاره بخش ترين باژ را از برخواند

 ”... يثَه اَهوويريو“

 ! اي مزدا

از كردارشان كارآمد ” اشه“كه  -تو ]” منش [ نيك “و ” آذر“بدان هنگام كه دروند آزردن ِمرا كمر مي بندد، جز 
 چه كس مرا پناه خواهد بخشيد ؟ -شود  مي

 ! اي اهوره
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 .مرا از اين آموزش بياگاهان” دين ِ“

 !اي اهوره

 : اين را از تو مي پرسم؛ مرا به درستي [ پاسخ ] گوي

 كيست آن پيروزمندي كه در پرتو آموزش هاي تو، هستان را پناه مي بخشد ؟

 ! اي مزدا

بدو و به هر كس ” منش ِنيك“و ” سروش“بخش زندگي بياگاهان و [ بگذار ] مرا آشكارا از برگماشتن آن رد درمان 
 .كه تو خود، او را خواستاري، روي آورند

پندارمد !اي مزدا  اي سـ ! 

 .ما را از كين توزي ِدشمنان نگاه داريد

 ! اي دروج ِديوخوي

 .نابودشو

 ! اي ديوزادگان

 .نابود شويد

 ! اي دروج

 .دورشو و بمير

 ! اي دروج

مباد كه تو جهان استومند سپـَند مينو را نابود  .به سرزمين هاي اپاختر دورشو و بمير .از اين جا بگريز و دورشو
 )15(.كني
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 : پانوشت ها

ستايش گاو پاك، سرآغازي است  .او را كشت” جهي“گاو ِنخستين كه اهوره مزدا او را بيافريد و اهريمن با ياري  .1
در يك اسطوره ي كهن ابري را مي بينيم كه به گاوي همانند شده است و باران از آن فرو مي  .بر ستايش آب

اين بند را هنگام برخورد با گاو نر يا هرگونه چارپاي ديگري مي  )122، بند ”اورمزد و اهريمن“(نگاه كنيد .بارد
 )386(روايات بزرگ،  .خوانند

 .10و فرگرد بيستم، بند  59نگاه كنيد به فرگرد هفتم، بند  .جيني = .2

همچنان كه  .ايرانيان بر اين باور بودند كه آب و روشنايي از يك چشمه اند و در يك بستر روان مي شوند .3
برمي آيد، آب ها نيز از همان جا مي جوشند و  -[ كوهي كه گرداگرد جهان را فرا گرفته است ]  -روشنايي از البرز 

هر روز خورشيد و ماه و ستارگان از البرز برمي آيند و هر روز همه ي آب  )20(بندهشن، .به همان جا بازمي گردند
هاي روي زمين با هم به درياي فراخ كرت باز مي گردند و در آن جا فراهم مي آيند تا بار ديگر از فرازهاي البرز به 

از آن جا كه روشنايي از سه  )15، ونديداد فرگرد پنجم، بند 431روايات بزرگ  - 7(بندهشن، .زمين فرو ريزند
يك بار با خورشيد، بار ديگر با  :پديد مي آيد، آب ها را سه بار مي ستايند  )سرچشمه (خورشيد و ماه و ستارگان

 .ماه و سرانجام با ستارگان؛ چنان كه گويي باران سه خاستگاه دارد كه با سه سرچشمه ي روشنايي پيوسته است
 .گفتني است كه تا كنكون نيز مردم ايران در تعبير رؤيا، آب را نشاني از روشنايي مي دانند

 )15(نگاه كنيد به فرگرد پنجم، بند .آب ها از آسمان به زمين فرود مي آيند و از زمين به آسمان فرا مي روند .4

 .راه ابر و باران .5

 )(نگاه كنيد آبان يشت.ايزدبانوي آب هاست” ر اَناهيتااَردويسو“اين بند و بند پس از آن، از زبان  .6

دو واژه آمده است كه يكي اشاره ” شير“در متن براي  .باشد” مادينه اي“بهتر است كه در اين جا به جاي زني،  .7
 .به شير زن دارد و ديگري به شير گاو

 .همين فرگرد 4بند  = .8

مرد، هر چه در تخمه ي او روشن و نيرومند بود به فلك ماه برده شد و پس از  )هنگامي كه گاو (گاو نخستين .9
پاك شدن در پرتو نور ستارگان، دو آفريده از آن ها شكل گرفتند كه يكي نرينه بود و ديگري مادينه و از آنان 

 )127و  125اورمزد و اهريمن،  - 10و  4(بندهشن، .دويست و هفتاد گونه از جانوران پديد آمدند

 .همين فرگرد 5بند  = 10

 .همين فرگرد 7و  6بندهاي  = .11

 .همين فرگرد 4بند  = .12
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ايزد باران به شكل ستاره اي درمي آيد، چنين مي نمايد كه ميان ستاره و باران پيوندي ” تشتر“هنگامي كه  .13
 .هست

 .همين فرگرد 4و  7و  6بندهاي  = .14

 .فرگرد بيستم 14تا  9بندهاي  = .15
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 فرگرد بيست و دوم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                                    ونديداد
 

 322 برگ  
 

 بخش يكم

1 

 : اهوره مزدا به سپيتمان زرتشت چنين گفت

را ساختم، چنان كردم كه چشم اندازي زيبا  )1بدان هنگام كه اين سراي ( -اهوره مزدا، دادار آفرينش نيك  -من 
 )2(.و درخشان داشته باشد

2 

 99999اهريمن نااشون هرزه، آن مرگ آفرين، به پتيارگي خويش  )3(.آن نااشون ِهرزه در من نگريستپس، 
 .بيماري پديد آورد

 ! اي فره مندترين مينويان !اي منثره ي ورجاوند 

 .تو مرا به درمان بخشي ياور باش

3 

 .من به پاداش اين درمان بخشي، تو را هزار توسن تيزتك بادپاي مي بخشم

 .ي نيك اشون ِمزدا آفريده مي كنم”سوك“اين بادپايان را پيشكش  من

 .من به پاداش اين درمان بخشي، تو را هزار اُشتر ِبلندكوهان ِتيزتك بادپاي مي بخشم

 .من اين بادپايان را پيشكش سوك ي نيك اشون مزدا آفريده مي كنم

4 

 .نيرومند جوان خرمايي رنگ مي بخشممن به پاداش اين درمان بخشي، تو را هزار گاو 

 .من اين گاوان را پيشكش سوك ي نيك اشون مزدا آفريده مي كنم

 .من به پاداش اين درمان بخشي، تو را هزار سر از همه ي گونه هاي ستوارن كوچك مي بخشم

 .من اين ستوران را پيشكش سوك ي نيك اشون مزدا آفريده مي كنم
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5 

ورجاوند تو را آفرين مي گويم؛ نيايشي دوستانه و ورجاوند كه نيازمندان را بي نياز و بي نيازان من با نيايش نيك 
 .را بي نيازتر مي كند؛ نيايشي كه بيماران را به ياري مي آيد و تندرستي ديگر باره مي بخشد

6 

 : در پاسخ به من گفت -فرّه مندترين مينويان  -” منثره ي ورجاوند“

 درمان بخشي ياور باشم ؟ چگونه تو را به

 بيماري را از تو دور كنم ؟ 99999چگونه آن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                                    ونديداد
 

 324 برگ  
 

 بخش دوم

7 

 : را فراخواند و بدو گفت” نـَريو سنگ“دادار اهوره مزدا ايزد 

 ! اي پيك ايزدي !اين نويوسنگ 

 : رو و او را چنين بگوي” اَيريمن“شتابان به سراي 

8 

 : اشون چنين گفت تو را اهوره مزداي“

من ــ اهوره مزدا، آفريدگار آفرينش نيك ــ بدان هنگام كه اين سراي را ساختم، چنان كردم كه چشم اندازي 
 )4(.زيبا و درخشان داشته باشد

9 

بيماري  99999اهريمن نااشون هرزه، آن مرگ آفرين، به پتيارگي خويش  .پس، آن نااشون هرزه در من نگريست
 .پديد آورد

 ! بسيار پسنديدهاي ايريمن 

 ”.تو مرا به درمان بخشي ياور باش

10 

 .من به پاداش اين درمان بخشي، تو را هزار توسن تيزتك بادپاي مي بخشم

 .ي نيك اشون ِمزدا آفريده مي كنم”سوك“من اين بادپايان را پيشكش 

 .مي بخشممن به پاداش اين درمان بخشي، تو را هزار اُشتر ِبلندكوهان ِتيزتك بادپاي 

 .من اين بادپايان را پيشكش سوك ي نيك اشون مزدا آفريده مي كنم

11 

 .من به پاداش اين درمان بخشي، تو را هزار گاو نيرومند جوان خرمايي رنگ مي بخشم
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 .من اين گاوان را پيشكش سوك ي نيك اشون مزدا آفريده مي كنم

 .ي گونه هاي ستوارن كوچك مي بخشم من به پاداش اين درمان بخشي، تو را هزار سر از همه

 .من اين ستوران را پيشكش سوك ي نيك اشون مزدا آفريده مي كنم

12 

من با نيايش نيك ورجاوند تو را آفرين مي گويم؛ نيايشي دوستانه و ورجاوند كه نيازمندان را بي نياز و بي نيازان 
 )5(.يد و تندرستي ديگر باره مي بخشدرا بي نيازتر مي كند؛ نيايشي كه بيماران را به ياري مي آ
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 بخش سوم

13 

 : نريوسنگ، پيك ايزدي، فرمانبرداري گفتار اهوره مزدا را شتابان به سراي ايريمن رفت و او را چنين گفت

14 

 : چنين گفت تو را اهوره مزداي اشون“

سراي را ساختم، چنان كردم كه چشم اندازي من ــ اهوره مزدا، آفريدگار آفرينش نيك ــ بدان هنگام كه اين 
 .زيبا و درخشان داشته باشد

15 

بيماري  99999اهريمن نااشون هرزه، آن مرگ آفرين، به پتيارگي خويش  .پس، آن نااشون هرزه در من نگريست
 .پديد آورد

 ! اي ايريمن بسيار پسنديده

 ”.تو مرا به درمان بخشي ياور باش

16 

 .درمان بخشي، تو را هزار توسن تيزتك بادپاي مي بخشممن به پاداش اين 

 .ي نيك اشون ِمزدا آفريده مي كنم”سوك“من اين بادپايان را پيشكش 

 .من به پاداش اين درمان بخشي، تو را هزار اُشتر ِبلندكوهان ِتيزتك بادپاي مي بخشم

 .ممن اين بادپايان را پيشكش سوك ي نيك اشون مزدا آفريده مي كن

17 

 .من به پاداش اين درمان بخشي، تو را هزار گاو نيرومند جوان خرمايي رنگ مي بخشم

 .من اين گاوان را پيشكش سوك ي نيك اشون مزدا آفريده مي كنم

 .من به پاداش اين درمان بخشي، تو را هزار سر از همه ي گونه هاي ستوارن كوچك مي بخشم
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 .اشون مزدا آفريده مي كنممن اين ستوران را پيشكش سوك ي نيك 

18 

من با نيايش نيك ورجاوند تو را آفرين مي گويم؛ نيايشي دوستانه و ورجاوند كه نيازمندان را بي نياز و بي نيازان 
 )6(.را بي نيازتر مي كند؛ نيايشي كه بيماران را به ياري مي آيد و تندرستي ديگر باره مي بخشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                                    ونديداد
 

 328 برگ  
 

 بخش چهارم

19 

، به سوي جنگل )7ايريمن بسيار پسنديده بي درنگ، شتابان و آرزومندانه به سوي كوه پرسش هاي ايزدي (
 .پرسش هاي ايزدي رفت

20 

 )8(.ايريمن پسنديده، نُه نريان با خود برد

 .ايريمن پسنديده، نُه اشتر با خود برد

 .ايريمن پسنديده، نُه گاو با خود برد

 .كوچك با خود بردايريمن پسنديده، نُه ستور 

 )10(.با خود برد و نُه شيار بر زمين كشيد )9ايريمن پسنديده، نُه شاخه چوب (

21 

 .من بيماري را دور مي رانم

 .من مرگ را دور مي رانم

 .من تب را دور مي رانم

 .رانم ميدور  -دمان آفريد كه اهريمن به پتيارگي خويش براي گزندرساني به تن مر -من پوسيدگي و گنديدگي را 

22 

 .من همه ي گونه هاي بيماري ها و مرگ ها را دور مي رانم

 .هاي تبهكار را دور مي رانم )8”(جيني“من همه ي جادوان و پريان و همه ي 

23 

گرامي بدين جا آيد، شادماني مردان و زنان زرتشتي را؛ شادماني اشون را با پاداشي سزاوار  )9”(ايريمن“بشود كه 
 .دين اهورايي پديد آورد؛ با بخشش پسنديده ي اشه كه اهوره مزدا ارزاني داردكه پيروي از 
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24 

گرامي همه گونه هاي بيماري ها و مرگ ها را، همه جادوان و پريان را و همه جيني هاي تبهكار ” ايريمن“بشود كه 
 .را فروكوبد

25 

 : و چاره بخش ترين باژ را از برخواندبايد موبدي پيشاپيش از دارازاي آن راه بگذرد و اين پيروزمندترين 

 ”... يثَه اَهوويريو“

 ! اي مزدا

از كردارشان كارآمد ” اشه“كه  -تو ]” منش [ نيك “و ” آذر“بدان هنگام كه دروند آزردن ِمرا كمر مي بندد، جز 
 چه كس مرا پناه خواهد بخشيد ؟ -شود  مي

 ! اي اهوره

 .مرا از اين آموزش بياگاهان” دين ِ“

 ! اي اهوره

 : اين را از تو مي پرسم؛ مرا به درستي [ پاسخ ] گوي

 كيست آن پيروزمندي كه در پرتو آموزش هاي تو، هستان را پناه مي بخشد ؟

 ! اي مزدا

بدو و به هر كس ” منش ِنيك“و ” سروش“مرا آشكارا از برگماشتن آن رد درمان بخش زندگي بياگاهان و [ بگذار ] 
 .را خواستاري، روي آورندكه تو خود، او 

پندارمد !اي مزدا  اي سـ ! 

 .ما را از كين توزي ِدشمنان نگاه داريد

 ! اي دروج ِديوخوي

 .نابودشو

 ! اي ديوزادگان
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 .نابود شويد

 ! اي دروج

 .دورشو و بمير

 ! اي دروج

مباد كه تو جهان استومند سپـَند مينو را نابود  .به سرزمين هاي اپاختر دورشو و بمير .از اين جا بگريز و دورشو
 )11(.كني
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 : پانوشت ها

 )ونديداد( زند) (گزارش پهلوي.گـَرزمان .1

بيماري مي آفريند و  99999اهريمن  .است” ايريمن، منثره ي ورجاوند و درمان بيماري ها“موضوع اين فرگرد  .2
 .اهوره مزدا براي درمان آن ها از ايريمن و منثره ي ورجاوند ياري مي خواهد

شمرده ” آديتيه“او يك ” ريگ ودا“در  .يكي از ايزدان كهن هند و ايراني است )”اَريمن“در سنسكريت ”(ايريمن“
 .ستوده مي شود” ورونَ“و ” ميتـَر“او تقريبا هميشه همراه با  .شده است كه به ندرت او را به تنهايي مي ستايند

است و او نيز همانند ميتر، خداي روشنايي آسماني، مهربان و نيكوكار و ياور ” دوست“معني نام او مانند نام ميتر، 
 .مردمان است

يادي پيدا كرده است؛ حال آن همان معني هاي ودايي را دارد؛ اما منش اين ايزد، دگرگوني ز” ايريمن“در اوستا نام 
پيكر ايزدي درمان بخش پديدار  در اين جا به .كه در سرودهاي ودايي، منشي متمايز از ديگر خدايان ندارد

 .شود كه به گونه اي بسيار طبيعي، از شخصيت عام و پيشين وي مايه مي گيرد مي

خوانده مي شود و همان  (airyamnô-nmânem) ”خانمان ايريمن“در سرايي به سر مي برد كه ” ايريمن“
بنا به نوشته ي  .ميتر، اريمن و ورون در ادبيات ودايي و يا به تعبير ديگر آسمان است” خانه درخشان“

 .اسفنديارجي، پارسيان ِدوره هاي اخير نيز ايريمن را ايزد آسمان مي دانند

ايريمن از خانه ي خويش  .واننده بايد خود دريابداين فرگرد ناتمام است و يا درست تر بگوييم پايان آن را خ
شك نيست كه اين شيارها را براي آيين برشنوم (نگاه  .مي آيد و نُه شيار بر زمين مي كشد .فراخوانده مي شود
يا آييني ديگر از همان دست مي كشد و منظور از آن ها پاك كردن ناپاك (و به ديگر سخن  )كنيد به فرگرد نهم

بنابراين  .است” منثره ي ورجاوند“و ” نيرنگ“بازگرداندن تندرستي بدو از راه بهره گيري از فضيلت و  )”بيمار“
(يادداشت جيمز دارمستتر در .فرگرد بيست و دوم با نيايش هايي براي دور راندن بيماري و مرگ پايان مي پذيرد

 .هم سنجيد” تارديبهشت يش“موضوع اين فرگرد را مي توان با  )آغاز فرگرد بيست و دوم

 .اهريمن با چشم بد دوختن بر آفريدگان نيك اهوره مزدا، آن ها را تباه كرد“ .چشم بد بر من دوخت. 3
”(Ezing, Refutatio Haeresiarum II) 

 .1بند  = .4

 .5تا  3بندهاي  = .5

 .5و  4و  3و  9و  8بندهاي  = .6

 )11(نگاه كنيد به فرگرد نوزدهم، بند .كوهي كه زرتشت و اهوره مزدا در آن جا همسخني كردند .7

 )24(نگاه كنيد به تيريشت، بند .او نيروي نُه نريان را با خود برد تا در تن بيماران بدمد :اسفنديارجي مي گويد  .8
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 .14همچنين نگاه كنيد به فرگرد نهم، بند  )(ونديداد، گزارش اسفنديارجي .چوب نُه گره .9

به شمار مي آيد و در آن، ” دين -نيرنگ “مي كشد كه بزرگ ترين ” برشنوم“برگزاري آيين اين شيارها را براي  .10
 .همه ي شرها و بدي هاي رواني و تني از ناخوشي ها و بيماري هاي اهريمني گرفته تا مرگ، از ميان مي رود

(Wilson, The Parsi Religion, p. 341) 

 .فرگرد بيست و يكم 23تا  19فرگرد بيستم و بندهاي  14تا  9بندهاي  = .11
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