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  سپاسگزاري

 و قدرداني سپاسگزاري خود  كه اين پژوهش با ياري ايشان به انجام رسيد تادانبر خود واجب مي دانم از اس

نامه را بر عهده گرفتند و خانم دكتر فاطمـه   خانم دكتر زهره زرشناس كه زحمت راهنمايي اين پايان .نمايم

  .با روي گشاده در رفع مشكالت مرا ياري نمودند همواره جدلي كه

خود را تقديم مي دارم به استاد خود خانم دكتر رحيمي ايمن كه بـا در اختيـار گذاشـتن     قدرداني سپاس و

  .ياري نمودند تشويق و مرا در انجام اين پژوهش خود  خانه شخصيمنابع از كتاب

   كـه در طـول دوران تحصـيل از ايشـان     سـتادان بزرگـوار  دارم بـه ا  خود را تقديم مي احتراممراتب سپاس و 

خانم دكتر  خانم دكتر فاطمه جدلي، خانم دكتر كتايون مزداپور، خانم دكتر زهره زرشناس،  .آموختمدانش 

،سركار خانم  ، خانم دكتر اميد بهبهانيخانم دكتر رقيه بهزادي خانم دكتر آژيده مقدم، ي ايمن،منظر رحيم

 آقـاي دكتـر مدرسـي    آقاي دكتر ابوالقاسـمي،  خانم دكتر فرزانه گشتاسب، خانم دكتر صالح، فرزانه وزوايي،

  . آقاي دكتر راشد محصلو

اد مي ي نيكي  ه  ب نم دكت و  استاد فقيد شادروان خا ز  ا   .ر صغري دربنديكنم 
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  چكيده

اي برخوردار بوده است، به طـوري كـه در    ها و مراسم ايران باستان از قداست و جايگاه ويژه در آيين» آتش«

خـرده  «و در  62، هـات  »يسـنا «سراسر متون اوستايي از آن به نيكي نام برده و ستوده شده و بـه ويـژه در   

بررسـي مـتن   «نامه حاضر، تحت عنوان  در پايان. اند ايش آن اختصاص داده شده، نيايش پنجم به ست»اوستا

، متن فارسي ميانه اين نيايش براي نخستين بار به فارسي » )خرده اوستا(اوستايي و زند آتش بهرام نيايش 

ه به همين سبب تالش بر آن گرديده كه متن به طور دقيق حرف نويسي و آوانويسي شد. شود برگردانده مي

در مقايسه دو متن اوسـتايي و برگـردان آن   . و ضمن رعايت نكات دستوري، برگرداني روان از آن ارايه گردد

هـاي مـتن اوسـتايي     ها گاه به طور كامل بـا واژه  ، مشخص گرديد كه در متن زند واژه)زند(=به فارسي ميانه 

زند ناچار براي رساندن مفهوم، معني  برابر معنايي دارند و گاه چنان از معناي اصلي دور هستند كه مفسران

)gloss (تـر نمـوده و بعضـي بـر      بعضي از اين معنـي هـا مطلـب را روشـن    . اند هايي به متن زند اضافه كرده

داراي اشارات و مفاهيمي از فرهنگ و تاريخ ايـران  » آتش نيايش«عالوه بر آن متن . اند پيچيدگي آن افزوده

در . باشد ها و اساطير كهن ايران مي ز مفهوم متن نياز به شناخت آيينتر ا باستان است كه براي درك درست

» هـا  يادداشـت «اند در بخش پيشگفتار و نيز در قالـب   هايي كه نياز به شرح داشته ها و عبارت اين راستا واژه

فصل يكـم شـامل مـتن اوسـتايي،     . اين پژوهش شامل يك پيشگفتار و سه فصل است. اند توضيح داده شده

فصل دوم، متن زند، حـرف نويسـي و آوانويسـي و    . ها است ويسي و برگردان آن به فارسي و يادداشتحرف ن

 -اوسـتا    نامة و فصل سوم مشتمل است بر سه واژه. گيرد ها را در بر مي برگردان آن به فارسي و نيز يادداشت

در پايـان  . هاي اوسـتايي و زنـد   ژهفارسي و دو نمايه از وا -فارسي ميانه -فارسي و پازند  -فارسي، زند  -زند 

  . نامه، چكيده به زبان انگليسي آمده است پس از كتاب

  اوستا ، زند ، نيايش ، بهرام ، آتش ، پازند ، آتش نيايش : ها  كليدواژه
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  زبان اوستايي

ايـن زبـان در   . دورة رواج زبان ايراني باستان است كه از آن چيزي باقي نمانده است. م.پ 700تا  1000از سال 

هاي مختلفي تحول پيدا  هاي مختلف ايران به صورت همزمان با استقرار ايرانيان در بخش.  م.طول سده هفتم پ

ها، زبان اوستايي است كه در يكي  يكي از اين صورت. باستان و از يكديگر متمايز ساختها را از ايراني  كرد كه آن

 16: 1374 ابوالقاسمي،(. باشد از نواحي شرقي ايران رواج داشته و تنها اثري كه از آن در دست است كتاب اوستا مي

نام اصلي .  آيد مي »فرمان و دستور«با معناي احتمالي ) abestāg(واژه اوستا از زبان فارسي ميانه ابستاك  )20و 

فراموش شده بود و فقط موبدان زردشـتي  .  سوم م  اين زبان در سدة. هاي اوستايي نيامده است اين زبان در متن

زبان اوستا به خط  )22: 1382زرشناس، (. بردند ها و مراسم ديني به كار مي آن را به مثابه زباني مقدس در نيايش

خطـي  (از روي خط پهلوي كتابي و زبـوري  . نوشته شده است كه در حدود سده ششم م) دين دبيري(اوستايي  

نويسـه، بـراي هـر يـك از آواهـاي زبـان        53اين خط بـا  . ساخته شد) كه در برگردان زبور به پهلوي به كار رفته

   )41: 1374ابوالقاسمي، (. شود اي جدا دارد و هر واژه با يك نقطه از واژه ديگر جدا مي اوستايي نشانه

  

  اوستا

. هاي اين كتاب از نظر زمان و مكان پيدايش يك دسـت نيسـتند   بخش. اوستا كتاب مقدس زردشتيان است

در سرزمين آسياي ميانه پديد آمده است يعنـي هنگـامي   . م.ترين بخش آن در نيمه اول هزاره دوم پ قديم

هايي كه به تعـاليم زردشـت پيـامبر     بخش. كه قبايل ايراني زبان به دامپروري و صحراگردي اشتغال داشتند

منسوب است ديرتر از آن زمان تنظيم شده و مربـوط بـه دوره زنـدگي ايـن قبايـل بـه شـيوه كشـاروزي و         

اوستاي امروزي كه به صـورت دسـت نوشـته    ) 69-65: 1379ارانسكي، (. دامپروري توأم با يكجا نشيني است



 ده

م اوستايي است كـه در دوره ساسـاني گـرد آوري و بـه     ازسده سيزدهم به بعد استنساخ شده است، يك سو

هـاي اوسـتا براسـاس     متن. بود) كتاب(=صورت سه كتاب بزرگ تدوين گشت كه هر يك شامل هفت نسك 

هاي زردشت است كـه   كه سروده» اوستاي گاهاني«هاي ديني به  هاي دستوري و آموزه قدمت زباني، ويژگي

  يسـن : اوسـتاي كنـوني پـنج بخـش دارد    . شود تقسيم مي» اي متأخراوست«زيسته، و  مي. م.در هزاره اول پ

)yasna-( ها، ويسپرد)vīspe.ratauu-( ونديداد ،)vī-daēva.dāta-( يشت ،)yašta-(   هـا، و خـرده اوسـتا .

  ) 22: 1382زرشناس،(

  

  خرده اوستا

زهـا و دعاهـايي   هـا، نما  اي است از نيـايش  ، اوستاي كوچك، مجموعه)xurdag abestāg. م.ف(خرده اوستا 

كه براي رفع ... و ) گهنبارها(هاي ديني سال  روز، روزهاي خاصي از ماه، جشن هاي مختلف شبانه براي هنگام

هاي فارسي ميانه، اين كتاب را آذرباد مهراسپندان، موبدان  براساس متن. نياز زردشتيان فراهم گرديده است

در . ن اوستاي بزرگ، دعاها و نمازهـا گـرد آورده اسـت   از ميا.) م 379-309(موبد زمان شاپور دوم ساساني 

. انـد  هايي به پازند اضافه شده هاي خطي كه بعد از آن نوشته شده، برخي دعاها اضافه يا كم و يا قطعه نسخه

هـاي خـرده اوسـتا ويراسـته گلـدنر        بخـش . هاي موجود خرده اوستا محتواي يكساني ندارنـد  بنابراين نسخه

)Geldner ← هـايي   پنج نيايش براي مهر، ماه، خورشيد، آب و آتـش بـا سـتايش   : به اين شرح است )كتابنامـه

، گهنبارها و رپيتوين؛ دعاهاي )پنج روز پايان سال(= هاي دهمان و گاهان  براي پنج گاه شبانه روز، آفرينگان

؛ )د سـروش در سـتايش ايـز  (سي روزة كوچك و بزرگ در ستايش ايزدان موكل بر هر روز از ماه؛ سروش باژ 

هايي از خرده اوسـتا كـه در اوسـتاي كنـوني      قطعه«. هوشبام، نيايش خاص سپيده دم و دعاهاي كوتاه ديگر

  )29-25: 1385پورداود، (» .توانند از اجزاي از دست رفته اوستاي كهن باشند نيستند، مي

  

  )پهلوي ساساني(فارسي ميانه 

اين زبان در جنوب غربي ايـران رواج  . ول يافته آن استفارسي ميانه دنباله زبان فارسي باستان و صورت تح

. بوده و پس از فروپاشي ساسانيان، تا سـده نهـم م  .) م 651-224(داشته و زبان رسمي شاهنشاهي ساساني 



 يازده

خطي كه براي نگارش آن به كـار رفتـه از آرامـي گرفتـه شـده و داراي      . مورد استفاده زردشتيان بوده است

  )40: 1382زرشناس، (. شود از راست به چپ نوشته ميچهارده حرف الفباست و 

  

  زند

به معناي دانستن و شناختن مشتق شده  -2zanو ريشه  -aتفسير، از پيشوند : -aza�tiزند از واژة اوستايي 

از آنجـا كـه در دورة اشـكاني و سـپس در دورة      )208: 1384معين، (. ناميده شده است zandنيز . م.و در ف

آموختند، برگردان كتاب اوسـتا بـه    رفت و فقط موبدان آن را مي اي به شمار مي ي زبان مردهاوستاي  ساساني،

پس تمامي كتاب اوستا در دروة ساسـاني بـه فارسـي ميانـه برگردانـده و      . زبان زندة آن روزگار ضروري بود

ر جملـه در ايـن دو   هـا د  به دليل تفاوت در ترتيب قرار گرفتن واژه. گويند مي» زند«تفسير گرديد كه به آن 

بـه همـين سـبب    . گرفت، مـبهم بودنـد   ها كه واژه به واژه و وفادار به نحو اوستايي صورت مي زبان، برگردان

شد كه در واقع برگردان آزادي از متن اوستا بـه زبـان فارسـي     هايي هم همراه متن نوشته مي)gloss(معني

  )51: 1382زرشناس، (. ميانه بود

  

  پازند

خطي كه متون پهلـوي بـا    )216: 1384 معين،(. آيد ضد، مي: -paitiبا پيشوند  -aza�tiاوستايي پازند از واژه 

بـراي مثـال، وجـود يـك نشـانه      . كرد ها را دشوار مي شدند، داراي اشكاالتي بود كه خواندن آن آن نوشته مي

ك حرف بودند مـثالً  آمدند كه خود نشانة ي هايي بوجود مي ها، شكل براي چند حرف و يا هنگام اتصال حرف

هايي  واژه(ها  از طرفي وجود هزوارش. بود xو  h  ،aآمد كه خود نشانة  پديد ميغ ، )yو  d( ثو  ثاز اتصال 

بـدين سـبب   . كـرد  تر  مي خواندن متن را مشكل.) شدند هاي محلي خوانده مي نوشته و به زبان كه به آرامي 

. ها را نيـز رهـا كردنـد    كار گرفتند و هزوارش ون پهلوي بهروحانيان زردشتي خط اوستايي را براي نوشتن مت

هاي نخستين اسالمي آغـاز شـد و تـا سـده هشـتم       اين عمل از سده. ناميده شدند» پازند«هاي حاصل  متن

. دانسـتند  ها را نمـي  پازندنويسان به علت مرده بودن زبان فارسي ميانه، تلفظ دقيق واژه. هجري ادامه داشت

بـه پازنـد تـأثير    . م.هاي ف اي از فارسي بود در ثبت واژه ها كه گونه و نيز گويش آن )150: 1374ابوالقاسمي، (



 دوازده

مشـهورترين  . خوريم كه بـا فارسـي دري يكسـان هسـتند     هايي بر مي ها به واژه از اين رو در اين متن. داشت

  )125-112: 1378تفضلي، (. پازند نويس، دانشمند پارسي سدة پنجم يا ششم هجري، نريوسنگ است

  

  آتش

و در  ātaxš. م.است كه در ف ātarš، در حالت نهادي، مفرد، -ātar. : او. اند هاي آتش و آذر از يك ريشه واژه

آذر در اوسـتا، ايـزد   . بـه جـا مانـده اسـت    » آذر«و فارسي  -ādur. م.در ف -ātarاز . شود مي» آتش«فارسي 

روز نهم از هر مـاه و  . گردد مشاسپند محسوب ميا» ارديبهشت«موكل بر آتش است و پسر هرمزد و دستيار 

عناصر و   آتش مانند همة )231: 1376ابوالقاسمي، (. ماه نهم از هر سال خورشيدي به اين ايزد اختصاص دارد

رسد، از روزگاران كهن تا به امروز مورد توجه كلية اقوام  اي به انسان مي ها فايده كليه چيزهايي كه از قبل آن

 -ايـن گـروه كـه شـاخة شـرقي هنـدي       )506: 1هـا، ج   پورداود، يشت(. ويژه آرياييان بوده است روي زمين به

زيستند  در روسية مركزي مي. م.دادند، اقوامي سفيد پوست بوده و در هزاره چهارم پ اروپاييان را تشكيل مي

ترين دروة حياتي كه  نكه )143: 1386بهار، (. و در اواخر اين هزاره به جنوب سبيري و اروپا مهاجرت كردند

شناسيم، زماني است كه تحت تأثير تظاهرات قواي طبيعي در سرزمين خـود كـه بـه واسـطه      از نژاد آريا مي

نيمه چادرنشيني و نيمه آباد نشيني شاهد آنهـا بودنـد، نيروهـاي سـودمند را بـه عنـوان خـدايان سـتايش         

: سانسـكريت (اي آنها، آسمان صاف محيط بر عـالم  ترين خد قديم... . كردند از جمله آسمان، نور، آتش و  مي

بـه وجـوه مشـتركي از    » اوستا«و .) م.پ 1000تا  2000(ها  كتاب مقدس هندي» ودا ريگ«در. است  )ورونه́́

» آتـش «همـانطور كـه   . شـود  ، خداي آتش آغاز مي»آگني«ودا با ستايش  ريگ. خوريم اين آيين كهن بر مي

كنـد،   هاي خود به آسمان هدايت مي دا است و دعاهاي بشر را به وسيلة شعلهمز  واسط ارتباط انسان با اهوره

آتش به واسطه اينكـه در اجـاق خـانواده    . رساند آگني نيز پيشكش ستايش كنندگان را به بارگاه خدايان مي

هـا بـود و    هـا و پليـدي   كرد، دافع زيـان  فقدان روشنايي آفتاب و گرمي خورشيد در شبانگاهان را جبران مي

خداي  )41-34: 1384معين، (. ،  مورد ستايش تمام اقوام عصر كهن بود...نمود و  خوراك خانواده را آماده مي

خداي آتش در . ها هست شود و تنديس او در همه خانه ، ستايش مي)tsaowang(آتش در چين، تسئووانگ 

در پرستشـگاه وسـتا    .، پسر خداي بزرگ، زئـوس، و آهنگـري نيرومنـد اسـت    )hefaistos(يونان هفستوس 



 سيزده

)vesta(در دين يهود، خداي يگانه، يهوه، با پيـامبر  . ، خداي آتش در روم، آتش جاودان همواره روشن است

  ) 103-83: 1381پورداود، (. كند خود، موسي، به واسطه آتش گفتگو مي

  

  آتش در اوستا

ماننـد اخگـر آتـش آفريـد كـه       ، جهان روشن هرمزد، ابزاري)-anaγra-  raocah(هرمزد از روشني بيكران 

سپس آن را بـه صـورت تـن در آورد و آفريـدگان خـود را در شـش مرحلـه از        . گوهر آغازين آفرينش است

در مرحلة آخر آتش را به پنج گونه از انديشه آفريد و از روشني بيكران بـه آن  . هاي گوناگون آن آفريد بخش

را در گرودمان، نزد خـود، وهوفريـان   ) buland-sud. م.، ف  -bərəzi.sauuah.او(برزي سوه : درخشش داد

. او(را در تــن مردمــان و جــانوران، اوروازشــته    ) weh-franāftār. م.محبــوب، ف: -vohu.frayāna. او(

uruuāzišta- :او(را در تن گياهان، وازشته   )شادترين .vāzi�ta- : او(را در ابـر و اسپنيشـته   ) پيش آورنـده .

spaništa- :،م.ف سودمندترين  .abzōnīg :هرمزد سه آتش . را در گيتي، كه آتش بهرام است) بركت بخش

را همچون سه فرّه به پاسباني جهان آفريـد، آذرگشنسـب را در آذربايجـان، آذر فرنبـغ را در خـوارزم و آذر      

 )133، 128، 25: 1375بهـار،  (. به صورت آتش بهرام بنشـاند ) كوه ريوند(=برزين مهر را در پشته گشتاسبان 

آيند، به نزد اين آتش  زماني كه ايزدان مينوي به گيتي مي. آتش بهرام در ارتباطي بين زمين و آسمان است

: 1375دوشن گـيمن،  (. گيرد به همين سبب عمل قرباني در مقابل آتش خطاب به ايزدان صورت مي. روند مي

دانستند كه در گيتي با تاريكي  ميها را جنگجوياني  دهند كه همة آتش متون پهلوي متأخر نشان مي. )114

تـرين   از ايـن رو بـزرگ  . جنگنـد  و سرما و به صورت مينوي با نيروهاي شر، به سود آفرينش فزون بخش مي

بـويس،  (. دادنـد  ، ايزد جنگ و پيروزي، اختصاص مـي )wahman.م .، ف-vərəϑraγna. او(آتش را به بهرام 

نظـم  «اشـه در اسـاس   . وجـود دارد ) -a�a(» اشه«آتش و  در منابع زردشتي پيوند نزديكي بين )63: 1384

در رده . شـود  انسان از طريق هماهنگ بودن با اين نظم با آفريدگار عالم هماهنگ مي. دهد معنا مي» كيهاني

،  )-vahišta(» بهتـرين «بندي امشاسپندان، اشه در مقام سـوم بعـد از هرمـزد و بهمـن اسـت و بـا عنـوان        

  )Panthaki, 2006(. آتش در گيتي گمارده شده استارديبهشت، به نگهباني 



 چهارده

  آتشكده

اي براي آتشكده وجود ندارد اما در زبان فارسـي ميانه آتش به معناي آتشكده هم آمـده   در كتاب اوستا واژه

بـه معنـاي اتـاق ، انبـاري ،       -kataاوستايي   واژهواژه فارسي آتشكـده مركب است از آتش و كده از . است

در روزگـاري كـه   0)291: 1384معين، (شود  به معناي خانه تبديل مي  kadagفارسي ميانه به  مخزن كه در

در عصر يكجا نشيني، در ميان هر . بردند افروختن آتش دشوار بود، هنگام كوچ، اخگرهايي به همراه خود مي

ختن اجاق خانه از ساخته شدند كه براي برافرو» آتش هميشه سوزان«هايي براي نگهداري  مكان  ده و محله،

كـم    با اهميت يافتن اين مراكـز، . بنيادهاي الزمه هر اجتماعي بودند  »ها آتشكده«اين . كردند آن استفاده مي

ها پـيش از   به اين ترتيب سده. هايي به نام ايزدان مورد پرستش خود بنا كردند كم پيراون هر ديني، آتشكده

قوام بوجود آمدند و به تدريح نيز از اهميت ديني، اجتماعي و هايي به وسيله رهبران ا ظهور زردشت آتشكده

زردشـت  . ها ادارات دولتي، بنيادهاي ديني و اجتماعي شكل گرفتند سياسي برخوردار شدند و در اطراف آن

هاي سرسبز و همه آثـار   اي قرار نداد بلكه خورشيد، ماه، ستارگان، كوه براي پرستش هرمزد جا يا جهت ويژه

هايي بودنـد كـه مهرپرسـتان در آنجـا،      ، آتشكده»در مهر«. توانستند مكاني براي نيايش او باشند طبيعت مي

ها رسـيد و پـس از آن بـود     ها به آن با گرويدن ايرانيان به دين زردشت، اين مكان. كردند مهر را پرستش مي

  ) 404: 1364هزادي، ش( .ها و رو به نور آتش به ستايش خداي يكتا پرداختند كه در فضاي بسته آتشكده

  

  نيايش 

برگردانـده   niyāyišnاحتـرام، پرسـتش، در زنـد بـه       :-nəmahدعا، ستايش و : -vahmaهاي اوستايي  واژه

هـاي خورشـيد، مـاه، مهـر،      در خرده اوستا پنج نماز و دعا به نـام . اند كه در فارسي به معناي دعا است شده

هايي هستند كه نويسندگان اوستايي  ها قطعه نيايش )103: 1385پورداود، (. آناهيتا و آتش نيايش وجود دارد

 )107: 1354آذرگشسـب،  (. انـد  ها و يسناهاي مربوطه جمـع آوري كـرده   براي استفاده عامه زردشتي از يشت

در صورت بـه جـا مانـده هـم     . هاي متمادي ثابت و يكنواخت نبوده است هاي اين پنج دعا در طول نسل واژه

در آتش نيايش چهار بند از گاهان آمده كه بايستي . شوند م ابياتي بسيار كهن را شامل ميابياتي متأخر و ه

كردند، وارد  هاي زردشت را همان گونه كه تعليم داده بود درك مي در همان آغاز كار كه هنوز بهدينان گفته



 پانزده

و چربي  )ها يادداشت←(به آتش هيزم خشك پاكيزه و بوي خوش به گاه نمازهاي روزانه . نيايش كرده باشند

ور  را هر وقت كه خانواده گوشتي براي پختن دارد نثار كرده و به اين ترتيب بـا شـعله  ) آتش زوهر(=حيواني 

هـا بـه آتـش اجـاق و آتـش       براي دادن پيشكش )26و  7: 1384بويس، (. كردند كردن آتش آن را تقويت مي

خوانند  اي آتش آدوران، روحانيان سه بار آن را ميكافي است؛ بر» آتش نيايش«دادگاه، تنها خواندن يك بار 

بار در  7بار در ربيهوين گاه،  9بار در گاه هاون،  11: در حالي كه براي آتش بهرام تعداد بستگي دارد به گاه

شود كه هر كس قادر بـه خوانـدن آتـش نيـايش      گفته مي. بار در اشهين گاه 9اوزئيرين و ايويسروثريم گاه، 

 )Boyce, 1989:6(. بـار دعـاي اهونـور بـه دسـت بيـاورد       65خوانـدن  ند همان شايستگي را بـا  توا نباشد، مي

پـورداود،  (. بخواند ثواب است) روز نهم ماه(=آذرنيايش از واجبات دين نيست، اما اگر كسي هر روزيا در آذر روز 

. كننـد  ا برگـزار مـي  در ايران هم چنين بهدينان در روز پيدايش آتش، دهم بهمن، جشـن سـده ر   )105: 1385

افروزند تا با گـرم كـردن آب مـانع از يـخ زدن آن شـده و ديـو        هنگام غروب در كنار آب روان آتشي بزرگ مي

در اينجا ايزد آذر و ايزد بـانو  (اين عمل يادآور همكاري ايزدان  )241: 1374بويس، (. يخبندان را از پاي درآورند

  . باشد از آفريدگان هرمزد مي در پاسداري) ها آناهيتا، ايزد نگاهبان آب

  



 شانزده

  روش كار

روش كـار،    در پيشـگفتار، مفـاهيم اصـلي،   . شـود  اين پژوهش از يـك پيشـگفتار و سـه فصـل تشـكيل مـي      

  . اند شرح داده شده» آتش نيايش«هاي پيشين و متن اوستايي و زند  پژوهش

، حـرف  )Geldner, 1886, II: 50-51(ويراسته گلـدنر  » آتش بهرام نيايش«فصل اول شامل متن اوستايي 

هـايي بـر    ، برگردان فارسـي مـتن و يادداشـت   )Hoffmann, 1989: 47-62(نويسي متن به شيوه هوفمان 

هـاي   با توجه به ساختار ويژه دستوري اوستا، تـالش شـده تـا ضـمن رعايـت حالـت      . باشد برگردان متن مي

  . ها، برگرداني نزديك به متن ارايه گردد دستوري واژه

-Dhabhar, 1927:36(ويراسته دابار ) آتش بهرام نيايش(=» اساس نيايش آتش«شامل متن زند  فصل دوم

بـر آوانويسـي، برگـردان مـتن بـه        ، يادداشـت )1379(، حرف نويسي و آوا نويسي متن به شيوه مكنزي )46

  . هايي بر برگردان فارسي است فارسي و يادداشت

واژه به واژه متن به فارسي بوده و تـالش گرديـده تـا برگردانـي      در برگردان متن زند، اصل بر انتقال مفاهيم

هاي مبهم و ناشناس در متن زند شرح  ها و عبارت ها، واژه در اين راستا، در قسمت يادداشت. روان ارايه گردد

  .    اند داده شده

، كـه براسـاس   »رسـي فا-زند-اوستايي«ابتدا واژه نامه . شود فصل سوم از سه واژه نامه و دو نمايه تشكيل مي

است و پـس از حـرف   ) دين دبيره(سرواژه به خط اوستايي . است )Bartholomae, 1904(فرهنگ بارتلمه 

پس از . آيد مي» . ... با«اي كه در فرهنگ بارتلمه آمده به صورت  نويسي، نوع واژه و معناي آن با ذكر صفحه

اش بـر طبـق    ن در متن با ذكـر حالـت دسـتوري   تجزيه و تحليل واژه در رديف زيرين، صورت به كار رفته آ

و در آخـر سـطر شـمارة    » . ...جكــ  «با ذكر شماره بند به صورت  )Jackson, 1982( كتاب دستور جكسون

در پايان برابـر زنـد آن واژه در مـتن زنـد داده شـده      . آيد كه واژه در آن قرار دارد بندي از متن اوستايي مي

سـپس حـرف نويسـي و    . باشـد  سرواژه به خـط فارسـي ميانـه مـي    . است» فارسي-زند«نامه  دوم، واژه. است

هـاي نيبـرگ    نامـه  براي برابرهاي معنايي از واژه. قرار دارد )Mackenzie, 1971(آوانويسي به روش مكنزي 

شمارة بندي كه واژه در آن قرار دارد در پايان سطر آمده . نيز استفاده شده است )1371(وشي  و فره) 1974(

. باشـد  هاي پازند در متن اوستايي مي فارسي است كه شامل واژه –فارسي ميانه  -نامه پازند  وم، واژهس. است



 هفده

شمارة . باشند مي )همان(و برابرهاي فارسي بر پايه مكنزي  )265-259: همان(براساس نيبرگ . م.برابرهاي ف

آ مده هاي اوستايي و زند  واژه ه ازنمايفصل دو اين  انيپا در .بندي كه واژه در آن به كار رفته نيز آمده است

  .دنقرار دار )به انگليسي (و چكيده  هپس از آن كتابنام. است

   

  هاي پيشين پژوهش

اسـت،  68و 34    ، 33، 27 ،1هاي  هايي از يسن و قطعه 62تركيبي از يسن » آتش بهرام نيايش«از آنجا كه 

اولين و . ها نيز در نظر گرفته شود نة پژوهشي يسنپژوهشي اين متن الزم است كه پيشي  در بررسي پيشينة

، مـتن زنـد آن اسـت كـه در اواخـره دورة      »آتش بهـرام نيـايش  «ترين بررسي و برگردان متن اوستايي  كهن

هـاي   هايي كه به زبان پژوهش. ساساني صورت گرفته و حاوي برداشت سنتي موبدان از متن اوستا بوده است

  : باشند ير مياروپايي انجام شده  به شرح ز

بنيان گذارد، اولين برگردان مـتن كامـل   . دوم سدة هيجدم م نكتيل دوپرون كه اوستا شناسي را در نيمةآ. 1

در سه جلد به زبان فرانسـه منتشـر كـرد كـه     » اوستا، تأليف زردشت-زند«اوستا را از اصل زند تحت عنوان 

  : براساس تفسير سنتي موبدان از اوستا بود

Duperron, A., 1771. Zend-Avesta, ouvrage de Zoroastre, III. Paris. 

هاي  برگردان كامل از متن اوستا را در دو جلد به اضافه يك جلد قطعه )Darmesteter( جيمز دارمستتر. 2

پراكنده اوستايي را به زبان فرانسه منتشر كرد كـه از ديـدگاه زبانشناسـي منسـوخ شـده امـا تفسـيرهاي او        

  )كتابنامه←(. است همچنان ارزشمند

  : به آلماني  منتشر كرد را ولف برگردان كامل از اوستا. 3
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 هجده

، را حرف نويسي و به انگليسـي برگردانـد و عـالوه بـر     62بندهاي يك تا ده از يسن  )Reichelt(رايخلت . 5

  )كتابنامه←( .هاي آن داد ها و عبارت نامه، شرحي بر واژه واژه

ها را با تفسير زند آنها كه در  ، دانشمند پارسي، متن اوستايي نيايش)Dhalla(مانك جي نوشيروان جي داال . 6

آوري  انجام گرفته بود و همراه با ترجمه سانسكريت و گجراتي آنهـا در يـك كتـاب جمـع    . م 900- 700حدود 

  )مهكتابنا←( .نموده و هر يك را جداگانه آوانويسي و به انگيسي برگرداند

را براساس بيست و دو نسخه دستنويس ويرايش و سـپس بـه     »خرده اوستا«متن زند  )Dhabhar(دابار . 7

  )كتابنامه←(. انگيسي برگرداند

: از جملـه . اند هايي كه در زبان فارسي انجام شده به دست موبدان و زبانشناسان ايراني صورت گرفته پژوهش

توسط استاد پورداود از متن اوستايي به فارسي برگردانـده  ) ونديدادبه جز (يك دورة كامل از مجموعه اوستا 

اوسـتا را بـه فارسـي      پـورداود، مجموعـة   اسـتاد  جليل دوستخواه بـا تكيـه بـر كارهـاي    ). كتابنامه ←(شد 

، بنيـاد  1368(حسين وحيـدي نيـز برگردانـي تقريبـاً آزاد از مجموعـة اوسـتا دارد       ). كتابنامه ←(برگرداند

از  اغلب به شـيوه سـنتي هسـتند   هايي كه به دست موبدان انجام گرفته  پژوهش.   )سروشيانفرهنگي سرن 

) ، تهـران 1343( و موبد اردشير آذرگشسب )، بمبئي1308(خرده اوستا توسط رشيد شهمردان  ترجمه   هجمل

مجموعـة   متن زند خرده اوستا تا كنون به صورت يك. هاي بسيار مفيد است ، اثر اخير حاوي پانوشتهستند

هـاي دانشـجويي ارايـه     نامـه  هاي آن جداگانه به صورت پايان واحد به فارسي برگردانده نشده است بلكه متن

را تشـكيل  » آتـش بهـرام نيـايش   «كه بدنه اصلي ) اوستايي و زند(  62گرديده از جمله برگردان متن يسن 

در دانشـگاه آزاد ارايـه    1376سـال  نامه كارشناسي ارشد توسط رستم وحيـدي در   دهد و به عنوان پايان مي

براي نخستين بار در اين پژوهش بررسي و تالش گرديده » آتش بهرام نيايش«متن كامل زند . گرديده است

با توجه به نكات دستوري و مفاهيم اساطيري و آييني موجود در متن، برگرداني دقيق، روان و درست از آن 

  . به فارسي ارايه گردد



 نوزده

  و نتايج بدست آمده »آتش بهرام نيايش«وستايي و زند هاي ا بررسي متن

  متن اوستايي -الف

هاي مختلف اوستا گردآوري شده  هاي خرده اوستا، از بخش اين نيايش متن مستقلي ندارد و مانند ديگر متن

متن خطي اين نيايش را به صـورت كامـل نيـاورده، بلكـه بنـدها،       )كتابنامه←(گلدنر در كتاب خود . است

چين مشـخص كـرده و    هاي ديگر اوستا هستند حذف و به صورت نقطه هايي را كه از بخش ها و عبارت جمله

نامه بعد از نمونـة خطـي از كتـاب گلـدنر،      به همين سبب در اين پايان. در پانوشت آنها را توضيح داده است

متن . اخذ گرديد) www.Avesta.com(آيد كه از پايگاه اوستا  نمونه متن كامل براساس ويرايش وي مي

  : باشد واژه پازند به شرح زير مي 166واژه اوستايي و  599ويراستة گلدنر شامل بيست بند با 

كـه  » مهـر نيـايش  «گردد، به پازند است و برابر است با بند صفر از  بند صفر كه پيشگفتار متن محسوب مي

ش را مورد خطاب قرار داده و در حضور آت  نيايش كننده،. به آن افزوده شده» آتش بهرام، آذر بزرگ«عبارت 

  . كند اش را اعالم و توبه مي او به گناهان پنداري، گفتاري و كرداري خود اعتراف و پيشماني

هـاي اخالقـي و    هستند و حـاوي درس  14تا  12، بندهاي  33از بخش گاهاني اوستا، يسن  3تا  1بندهاي 

خواهد كه او را در جهت انديشـه، گفتـار و كـردار     مي در بند يك مؤمن از هرمزد. باشند فلسفي زردشت مي

هـا در رابطـه بـا انسـان اشـاره       اين بند ضمن نام بردن از امشاسپندان، به خويشكاري آن. درست ياري دهد

خواهد  گويد كه بر انديشة نيك و اشه استوار است و از هرمزد مي در بند دو از آفرينش هرمزدي مي. كند مي

در بند سه، زردشت، تن و جـان و انديشـه و گفتـار و كـردار     . ة نيك و اشه هدايت كنداو را در جهت انديش

  . كند نيك خود را به هرمزد پيشكش مي

گـذارد و   مؤمن براي خوشنودي هرمزد به آتـش نمـاز مـي   . بند چهار برابر است با بند ده از خورشيد نيايش

  . خواند را يكبار مي» وهو اشم«سپس دعاي 

است با بند نه از دعاي سي روزه كوچك كه بزرگداشت ايزد آذر است كه روز نهم مـاه بـه نـام    بند پنج برابر 

هايي كه با اسطورة آتـش در ايـران پيونـد دارنـد، ذكـر       شود سپس نام آغاز مي» به«اين بند با حرف . اوست

  . يابد اين بند بدون فعل پايان مي. شوند مي



 بيست

. گـردد  هاي آتش بيان مـي  شود و اين بار صفت گونه نيز آغاز ميبند شش ادامة بند پيشين است و به همان 

  . آيد پس از هر عبارت مي  »ستاييم مي«اما در بند نه از سي روزه بزرگ، فعل . اين بند هم فعل ندارد

در بند هفت، مؤمن . است» نيايش آتش«كه  62بندهاي هفت تا شانزده برابرند با بندهاي يك تا ده از يسن 

دهد، او را ستايش كرده و نذر خـود را بـه او پيشـكش     مستقيماً مورد خطاب قرار مي» تو«ضمير آتش را با 

بندهاي هفت، سيزده و شانزده خطاب به آتش هستند كه امكـان دارد از نظـر محتـوايي از گاهـان     . كند مي

مـؤمن بـا     هفت،بند هشت در ادامه بند   )Boyce, 1989:6(. ها اوستايي متأخر است باشند، اگرچه زبان آن

پنـدارد كـه بـراي     اي مـي  آرزوي بهترين هيزم، اندوخته، بوي خوش، و نگاهبان براي آتش، او را موجود زنده

بند نه، به دنبال بنـد هشـت، بـراي    . ذخيرة غذايي و نگهداري مناسب دارد ادامه حيات خود نياز به خوراك، 

د تا زمان فرشگرد كه اشاره دارد به پيوند آتـش  كند كه در بهترين شرايط، هميشه سوزان باش آتش آروز مي

در بنـدهاي ده، يـازده و دوازده مـؤمن    . در گيتي و آتش مينوي و نيز نقش داوري ايزد آتـش در رسـتاخيز  

. كند و از او درخواست شفاعت نزد هرمزد دارد تا دعاهاي او را اجابت كنـد  نيازهاي خود را به آتش بازگو مي

كند يعني آنچه كـه مـؤمن بـراي     ده، متقابالً آتش انتظار خود را از مؤمن بيان ميدر بندهاي سيزده و چهار

بنـدهاي پـانزده و شـانزده وابسـته بـه يكـديگر       . خوشنودي و رضايت آتش در مراسم نيايش بايد انجام دهد

خواهد  كنند كه اگر انتظارات آتش را برآورده كند، آتش او را دعاي خير هستند و به نذر كننده يادآوري مي

  . كرد

شود كه در  به پازند آغاز مي» باژ«اي  بند هفده، بيست و دو واژة پازند و چهارده واژة اوستايي دارد و با قطعه

قطعـة پايـاني بنـد،    . شود دوبار تكرار مي » اهو يثا«سپس دعاي . بند شانزده خورشيد نيايش نيز آمده است

. يد نيايش و تكرار بندهاي پـنج و شـش از همـين نيـايش    اوستايي است كه برابر است با بند هفده از خورش

  . شود وهو سه بار خوانده مي سپس دعاي اشم

خواهـد در   و خطاب به هرمزد است كـه از او مـي  ) بخش گاهاني( 34بند هيجده همان بند چهارده از يسن 

ه فرشگرد و گذشتن پايان جهان، آتش هرمزد براي مؤمن پاداش و براي دشمن پادافره باشد كه اشاره دارد ب

. شـود  كنـد امـا گناهكـار در آن گرفتـار مـي      هاي پسين از فلز مـذاب كـه مـؤمن بـا سـالمتي عبـور مـي        تن



 بيست و يك

بند نوزده با چهل و يك واژة اوستايي و سي واژة پازند، ادامه بند هيجده و نيـز برابـر اسـت بـا بنـد هيجـده       

بعد از يك بـار دعـاي   . شود آغاز مي شچهييي راهما«اين بند با دعاي . خورشيد نيايش و بند پنج سروش باژ

اين عبارت در بند پانزده يسـن  . گردد سه بار تكرار مي) … hazar�rŸm(» ...هزار درمان «وهو، عبارت  اشم

» ...بـراي يـاري   «وهـو و بعـد از آن عبـارت      بار ديگر دعاي اشـم . هرمزد يشت نيز آمده است 27و بند  68

)jasa.mē … (آيـد  ها و گاهان نيز مـي  ها، نيايش و در پايان يشت 72كه در بند نه از يسن شود  خوانده مي .

پس از . پايان بند به پازند است كه در بند پنج سروش باژ و پايان بند هيجده خورشيد نيايش نيز آمده است

در بند  آيد كه مي» آمين«يا » ايدون باد«به معناي ) … aϑa jamiiāt(» ...همانگونه پيش آيد «آن عبارت 

  . و در پايان هر چهار آفرينگان نيز آمده است 68نوزده يسن 

كند و پس از تكرار عبارتي از بنـد چهـارده بـه     شود كه هنگام نماز را بيان مي بند بيست نيز با پازند آغاز مي

بار . كند ميها دعا  آتش  آيد كه نيايش كننده براي همة اي به پازند مي وهو، دوباره قطعه اوستايي و دعاي اشم

  . رسد وهو، نيايش به پايان مي شود و با خواندن يك بار اشم اي از بند چهار تكرار مي وهو و قطعه ديگر اشم

چند نسـخه   .استفاده كرده است از بيست و چهار نسخه دست نويس  گلدنر براي ويرايش متن آتش نيايش

  :  دبه اين شرح هستن ام ها از آنها نام برده كه در بخش ياداشت

L18 :از مجموعة گايز متعلق به ديوان هند در لندن، به خـط اوسـتايي،   » خرده اوستا و يشت«خطي   نسخة

  . ها يشت  شامل پنج نيايش، آفرين دهمان، گاهنبار، آفرينگان به پازند، گاهان و قطعات پراكندة

P13 : تابخانه ملي پاريساز مجموعة آنكتيل دوپرون موجود در ك» ها و خرده اوستا يشت«نسخه خطي .  

Pt1 : سـنجانا در   بهـرام جـي   ، متعلق به دستور دكتـر پشـوتن جـي   »ها خرده اوستا با متن كامل يشت«متن

شامل پـنج نيـايش، دعاهـا،    . م 1625فرزند هرمزديار راميار به سال   بمبئي، نوشته هيربد داراب در سورات،

هـا و مـتن كامـل     ها، آفرين زردشـت، نيرنـگ   زند آفرينها، پنج گاه، آفرين دهمان، گاهنبار، رپيتوين، پا پتت

  . ها يشت

  متن زند  -ب

، مبناي بررسي و برگردان زند »اساس نيايش آتش«تحت عنوان  )Dhabhar, 1927(متن زند ويراستة دابار 

:  شـود و بـه شـرح زيـر اسـت      واژه تشـكيل مـي   1422ايـن مـتن از هيجـده بنـد بـا      . در اين پژوهش است



 بيست و دو

هايي به كار رفته  در متن واژه. و نوزده از متن اوستايي كه به پازند هستند، برگردان زند ندارند بندهاي هفده

 هاي افعال گاهي صورت كهن فارسي ميانـه  شناسه. buzurgīh ،ādarān مثل. كه تابع لهجة فارسي هستند

mē- ،dē- ، ... را دارند و گاهي صورت متأخر-am  ،-ad  ،. ... هاي اوستايي نيـز خطاهـايي    در برگردان واژه

حركت كردن، كه اشـتباهاً  : -ar  باال بيا، آشكار شو، از ريشة: فعل امر  uzārə�uuā صورت گرفته است مانند

. بـه معنـاي آزار رسـاننده آورده اسـت     rēšidārآسيب رساندن، گرفته شده و برابر زنـد آن را  : -rēšاز ريشة 

نيز در برخي بنـدها بـه درازا كشـيده شـده و      ها)gloss(معني. )نامه هواژ←(چندين واژه نيز برابر زند ندارند 

اما در نهايت برگردان زند به درك بيشتر مفاهيم اصلي و بنيـادين ايـن   . كنند متن را از مفهوم اصلي دور مي

  . رساند هاي ايران باستان استوار است، كمك مي نيايش كه بر باورها و آيين

واژه در متن اوستايي، فقط بخـش اول بنـد صـفر مـتن اوسـتا را بـه زنـد         56ل واژه در مقاب 16بند صفر با 

  . است، برگردان زند ندارد» اعتراف به گناه، ابراز پشيماني و توبه«برگردانده و بخش دوم كه 

هـا مفهـوم را رسـاتر     واژه اوستايي، متن را به خـوبي برگردانـده و پرنوشـت    19واژه در برابر  40بند يك، با 

  . ندا كرده

هـا نيـز بـه     واژه اوستايي، برگردان دقيقي از متن ندارد، مبهم است و پرنوشت 19واژه در برابر  65بند دو، با 

  . كنند تر شدن مفهوم آن كمك نمي روشن

  . واژه اوستايي، از نظر مفهوم با متن اوستا برابر است 17واژه در برابر  39بند سه، با 

بخش دوم بند اوستايي . دهد واژه اوستايي، برگرداني ناقص از متن ارايه مي 36واژه در برابر  17بند چهار، با 

  . هاي بعدي باشد برگردان زند ندارد كه شايد از افزوده

و   ها طـوالني  واژه اوستايي، متن را به طور كامل برگردان كرده اما پرنوشت 35واژه در برابر  154بند پنج، با 

  . تكراري هستند

  .واژه اوستايي، همانند بند پنج عمل كرده است  58واژه در برابر  171با  بند شش،

  .واژه اوستايي، برگردان روشني از متن اوستا دارد 37واژه در برابر  170بند هفت، با 

ــا   ــت، ب ــد هش ــر  21بن ــدارد     22واژه در براب ــت ن ــت و پرنوش ــل اس ــتن كام ــردان م ــتايي، برگ . واژه اوس


