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  چكيده:

 دو دعاي مهم زردشتي(و نيز  ارديبهشت امشاسپندكه در ستايش  سومين يشت اوستا ،ارديبهشت يشت
جهت  نبه اي را اين يشت. رود هاي كوچك به شمار مي ز يشتا بند 19 با ،است )ما ايشيويريِئاَ هو وم وشاَ

هاي متأخر  از يشتمات با معني آنها مطابقت ندارد، بوده و بعضي حاالت صرفي كلآشفته از نظر زباني كه 
است از  آورند. ارديبهشت به معني بهترين اشه (راستي)، از زيباترين امشاسپندان و نمادي به حساب مي

ترين امشاسپند به اهورا مزدا است، در  او در گاهان و نيز يسن هفت ها نزديك نظم جهاني و قانون ايزدي.
فقط چهار بند اول اين يشت مربوط به گيرد.  أخر و متون پهلوي بهمن جاي او را ميحاليكه در اوستاي مت

و » ئيريمنا«ايزد  توصيف و ستايشبه  به بعد در اين يشت 5تقريباً از بند ارديبهشت امشاسپند است و 
  .است شده پرداخته» يريما ايشيوئا«دعاي 

گذاري شده است، در ستايش ايزد ائيريمن است.  نامه بر اساس كلمات آغازي خود ئيريِما ايشيو كاَ
او . آيد مكاران ارديبهشت به حساب مياز ه بخشي است و و درمانايزد دوستي ، ن/ اريمن/ ايرماائيريمن

اين  كند. درمان عرضه ميآورد،  اران دردي كه اهريمن مينخستين پزشك مينوي است كه در برابر هز
وهو و ينگهه هاتام) به زبان اوستاي گاهاني گر دين زردشتي (يعني اهونور، اشم دعا همچون سه دعاي دي

اند، ولي دعاي ائيريما ايشيو  ي ديگر در پايان يسن بيست و هفت، در آغاز گاهان قرار گرفتهاست. سه دعا
   در يسن پنجاه و چهار و در انتهاي گاهان قرار دارد.

نامة اين دو  ها و واژه وستايي، برگردان فارسي، يادداشتنويسي متن ا ه، آوااين پژوهش شامل مقدم
  است.متن اوستايي 

  
 



  ز
 

  :ها كوتاه نوشته

  

  رجوع كنيد به  ←
  ريشه فعلي  √

  بيشتر توضيح  ( )
  شده است اضافهبه متن   [  ]
  باشد مي يريما ايشيوئمربوط به دعاي اواژه   ●

  نامة ايراني باستان) بارتُلُمه (واژه  بار.
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  :مقدمه

اوستا، نام كتاب ديني زردشتيان است و به همين جهت زبان استفاده شده در ايـن كتـاب را اوسـتايي    

هـاي   زبـان اوسـتايي از زبـان   فارسي ميانه است.  abestāg صورت تحول يافتة» اوستا«واژة  اند. ناميده

بـر جـاي مانـده اسـت كـه      تنهـا آثـار مكتـوب دو زبـان     هاي ايراني باستان  زباناز ايراني باستان است. 

  هاي شاهان هخامنشي) و اوستايي. اند از: فارسي باستان (به خط ميخي در كتيبه عبارت

توان به اين موارد اشـاره   وجود دارد، كه از جمله مي ات مختلفينظر واژه اوستادربارة معني و ريشة 

بـا   ريشـه  هـم  و» دانستن، شناختن« -vid√از  -vistāو صفت مفعولي  -a از پيشوند تركيبي -1كرد: 

و بـه معنـي    -ā- ²√vid*مشتقي از  كه آن را  اشپيگل نظر -2. )23: 1382(راشد محصل  »ودا«واژة 

 نظر اشپيگل و يوستي مبني بر هم خانواده بودن -3). 26: 1388بيدي  دانست (رضايي باغ مي »دانش«

اي  آنـدرئاس و گلـدنر واژة اوسـتا را كلمـه     -4). 26(همان: » بيت« -afsman اوستايي با واژةاين واژه 

نظر بارتلمـه كـه آن را    -5). 26دانستند (همان:  مي» پايه و اساس«به معني  -upa-√stā*برگرفته از 

  )26گيرد (همان:  در نظر مي» ستايش«به معني  -upa-√stāv*از تركيب 

ام شـناخته شـدة ايرانـي نسـبت داد. اوسـتا در واقـع       توان به هيچ يـك از اقـو   زبان اوستايي را نمي 

مناطق مختلـف و توسـط اشـخاص     هاي مختلف، در اي متنوع از متون ديني است كه در دوره مجموعه

تـوان در آن بازشـناخت: گـويش     مختلف پديد آمده است. از اين رو، دست كم دو گويش متفاوت را مي

ا گويش اوستايي جديد. گويش گاهاني در گاثاهـا يـا   گاهاني يا گويش اوستايي كهن، و گويش متأخر ي

 ، كه جمعاً هفده سرود و منسوب به شخص زردشت است)53و  51تا  43، 34تا  28هاي  گاهان (يسن

و  )27، ينگهه هاتام (هر سه در يسـن  نورهو، اهوم وهاي اش و نيز در چهار دعاي مقدس زردشتي به نام

  .)9: 1383جكسون( رفته است ) به كار54يريما ايشيو (در يسن ئا
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ها، ويسپرد، ونديداد و خـرده اوسـتا) بـه     هاي اوستا (يشت ها و نيز بقية قسمت هاي يسن ديگر بخش

   است. يا گويش اوستايي جديد گويش متأخر

متـوني هسـتند كـه نمايـانگر      شـوند،  متون گاهاني كه تقريباً يك ششم متون اوستايي را شامل مي

عالوه بـر عناصـر   اوستاي جديد،  دركه  باشند، در حالي عقايد خالص زردشت ميگري اصلي و  زردشتي

  شود.   نيز ديده مي زردشتي، نفوذ خدايان و باورهاي ايراني قبل از زردشت

هاي مختلف، انتقال شفاهي آن در طول  هاي مختلف اوستا در ادوار مختلف و در مكان پيدايي بخش

هـاي   بـرداري  گذشت، نسخه مرگ زبان اوستايي مي ها از زماني كه قرنها، به كتابت درآمدن آن در  قرن

و بسياري داليل ديگر سبب شده  اند متعدد توسط موبداني كه گاه تسلط كافي به زبان اوستايي نداشته

هـاي دخيـل از    هاي گوناگون زبـاني، گونـه   هاي مختلف اماليي، اليه است كه اوستاي موجود پر از گونه

  .)12: 1383جكسونايراني و حتي در مواردي اشتباهات دستوري باشد ( هاي ديگر زبان

ها را دقيقاً بـه   تا همة جزئيات آوايي واژه كردند موبدان همواره تالش مي ،پس از ابداع خط اوستايي

. بـه همـين علـت    رعايت همة قواعد تجويدي نشـان بدهنـد  كه شفاهاً آموخته بودند و با  همان صورتي

هـاي تصـحيف شـده     مكتوب اوستا همواره پر از جزئيات آوايي غير ضروري و گاه صـورت است كه متن 

هـا را نيـز    بوده است. در واقع خط اوستايي خطي شبه آوانگـار اسـت و در بسـياري از مـوارد واجگونـه     

  .)12: 1383جكسون( نماياند مي

اسـت و معنـاي   ) »، پرسـتيدن سـتودن « -yaz√از ( از نظر لغوي هم ريشـه بـا كلمـة يسـن     يشت

ها سرودهايي هستند كه عموماً به ستايش خدايان  است. يشت» پرستش و نيايش«اللفظي آن نيز  تحت

ارديبهشـت يشـت سـومين يشـت اوسـتايي و در       قديم ايراني مانند مهر، ناهيد، تيشتر اختصاص دارند.

ان امشاسـپندان  الزم به ذكر اسـت كـه در ميـ    است. يكي از بزرگترين امشاسپندانارديبهشت ستايش 

     .هستند مختص به خود فقط ارديبهشت و خرداد داراي يشتي
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نظـم، ترتيـب، پـاكي،    «به معنـي   -aš̥aمركب از اسم خنثي  )aš̥a vahištaهشت (اوستايي: ارديب

بـه   -vahuاز سـتاك   -vahištaو صـفت عـالي   » تقدس، راستي، درستي، قانون ايزدي و نظم جهاني

 يعنـي  ايـن واژه  فارسي ميانهاند. صورت  معني كرده» بهترين اشه«ا است كه آن ر» نيك، خوب«معني 

ardwahišt  از صــورت فرضــيِ فارســي باســتان*arta wahišta .دومــين ارديبهشــت  آمــده اســت

به نقـل   وقت نيمروز (= رپيثوين) به او تعلق دارد. ،و از اوقات روز و ايزد موكل بر آتش است امشاسپند

 ،به او تعلـق دارد. همكـاران او ايـزد آذر، سـروش     كه گل ويژة پزشكي است مرزنگوش گياه نبندهش از

  است.» ه/ ايندرايندر«هستند. دشمن و هماورد او  و نريوسنگ بهرام

ارديبهشت در تقويم زردشتي نيز مورد توجه بوده و ماه دوم سال و روز سوم هر ماه به او اختصاص 

علت يكي شدن نام ماه و روز در سومين روز ارديبهشت ماه، جشن ارديبهشتگان برگزار دارد و به 

  شود. شا گفته مينماز معروف اشم وهو نيز نماز اَ شود. مي

بضم  ارديبهشت« است كه:  آمدهچنين  )101(صفحة  برهان قاطع در ذيل مدخل ارديبهشتدر 

ها كند و  اي هم هست كه محافظت كوه نام فرشته...  اول، به معني آتش است كه به عربي نار خوانند

و روز ارديبهشت تعلق به او دارد، و بنابر قاعدة كلي كه در نزد  تدبير امور و مصالح ماه ارديبهشت

فارسيان مقرر است كه چون نام ماه با نام روز موافق آيد آن روز را عيد كنند و جشن سازند و آن را 

روز نيك است به معبد و آتشكده رفتن و از پادشاهان حاجت خود  . در اينم خوانندگان ههشتارديب

رد به معني باشد، چه اُ» مانند بهشت«خواستن و به جنگ و كارزار شدن، و معني تركيبي اين لغت 

شبيه و مانند آمده است و چون اين ماه وسط فصل بهار است و نباتات در غايت نشو و نمو و گلها و 

   .»ا در نهايت اعتدال است، بنابر اين ارديبهشت خوانندرياحين تمام شكفته و هو
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محتواي از زبان و . شود اوستا محسوب ميهاي كوچك  بند از يشت 19 با داشتنارديبهشت يشت 

ها  ي تدوين شده تا تعداد يشتترظاهراً اين يشت در دورة متأخررسد كه  اين يشت چنين به نظر مي

داليل متأخر  )391: 1987( بويس ستايش شده در طول ماه هرچه بيشتر نزديك شود. به تعداد ايزدان

دارندة خالصة اوستاي كه دربر پهلوي 8 دينكردكتاب در  - 1: داند را سه مورد زير مياين يشت  بودن

اوستا وجود » بغان يشتنسك «هاي فهرست شده در  ساساني است نام اين يشت در ميان ديگر يشت

 - 3است.  يبه انحطاط  و روبسيار آشفته زبانِ  ،در اين يشت اوستايي به كار رفتهزبان  -2ندارد. 

بندي  همپينه و سروصله رسد كه از  بوده و به نظر مي كهنه و تكراري محتواي متن از نظر مضمون

  .  مطالب پراكنده ايجاد شده استكردن 

   ارديبهشت يشت هاي ضميمه

ها  ديگر يشت مشابهكه تقريباً  شده است ذكراي  يشت نمازها و دعاهاي ويژه ايندر آغاز و پايان 

ها  ها گاهي قطعاتي از اين نمازها چندين بار تكرار و گاهي از خواندن آن در تعدادي از يشت. است

پس  .شود آغاز مي» پنام يزدان« نام اين يشت ابتدا با دعايي به زبان پهلوي بهچشم پوشي شده است. 

ش قرار دارد. سپس خورشيد نياي 2آيد كه در بند  مي  xš̥naoθra ahurahe mazdā̊از آن قطعة

پس از آن  آيد. مياست  27يسن  14در بند كه جاي اصلي آن  (aš̥əm vohū) وهو اشمنماز معروف 

يا يثا اهو  و در انتها دعاي معروف اهونور )12 يسندر ( معروف به يسن خَستويي frauuarāneقطعة 

 18پايان بند  و در انتهاي اين يشتتقريباً  .آيد ) مي27 يسن 13بند ( (yaθā ahū vairiiō) وئيريو

نيز ابتدا دعاي  19ند در ب است.واقع  27از يسن  15بند  اصل در دعاي ينگهه هاتام آمده كه در

. در آيد ياد شده، مي ارديبهشتشود و در آن از  شروع مي yasnəmcaاي كه با  سپس قطعه اهونور،

 18آيد كه بند  مي ahmāi raēšcaو قطعة ديگري معروف به  شود ادامه نماز اشم وهو خوانده مي

  پذيرد. يشت پايان مي ،و در نهايت با خواندن دعاي اشم وهو خورشيد نيايش است
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 تحليل ساختاري ارديبهشت يشت

. به علت بين اهورا مزدا و زردشت استبه صورت پرسش و پاسخ قسمتي از يك مكالمه  2و1بندهاي 

  و يا پرسشي نا تمام است. 2پاسخ بند  1آشفته بودن متن مشخص نيست كه آيا بند 

در وصف گرودمان و طبقات بهشت است كه جايگاه اهورا مزدا، امشاسپندان و پرهيزگاران  3و4بند 

  است و دروندان به آنجا راهي ندارند.

يـريمن  ئكه اين دعـا را بخوانـد، ا  است. با اين مضمون كه هرو ايشي در ستايش دعاي ائيريمن 5بند 

هاي درماني ذكر شـده   فهرستي از شيوه 6بند در .كند ايشيو همة موجودات اهريمني را برايش نابود مي

  .داند است كه مهمترين آنها را كالم مقدس مي

خواندن آن تمام بدكاران، ديـوان،  ايشيو است كه با ائيريمن نيز در ستايش دعاي  13تا  7ي بندها 

سازد. همانطور كـه در   كوبد و نابود مي يريمن آنها را درهم ميئگريزند. ا ها مي ها و بيماري ها، تباهي بدي

كه از اين ديوان يـك هـزار در يـك هـزار، يـك بيـور در يـك بيـور را بكشـد.           آن« گفته شده:  13بند 

از نيـرو و تـوان   » پائين سـرنگون شـود.   ]به سوي[مة آسمان فريبكارترين ديوان، اهريمن پرمرگ، از ني

  شود. يريمن سرانجام انگره مينو نابود ميئايشيو و ايزد اائيريمن دعاي 

صفات و خويشكاري ايريمن به ارديبهشت نيز نسبت داده شده است و در بند  16تا  14در بندهاي 

به ستايش  18كند و بند  را طلب مي دانسته، نابودي آن) druxš(ارديبهشت را هماورد دروغ  17

  پردازد. ارديبهشت مي
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آيدكه ارديبهشت امشاسپند و ايزد ايريمن دو ذات  چنين بر مي از محتواي ارديبهشت يشت اين

اي نمادين تحت حمايت و نظارت  پزشكي به گونه پزشكي و تن اند كه روان شده رتري انگاشته ميب

اعتقاد بر اين بوده است كه ارديبهشت امشاسپند روان انسان را  ايشان بوده است. به سخن ديگر ظاهراً

شود، در حالي كه ايريمن،  تحت اختيار خويش دارد و تضمين كنندة سالمت روان وي محسوب مي

شده است كه سالمت جسم و تن انسان در گرو برخورداري از نظارت و حمايت وي  ايزدي تلقي مي

  )111: 1390گرديده است. (صبوري  تضمين مي

در ستايش ايزد  ،54نامي است برگرفته از نخستين كلمات يسن  يريمن ايشيه،ئا ئيريما ايشيو يااَ

بندي كنوني اوستا جزو گاهان  در بخششهور و مهم زردشتيان است. هاي بسيار م كه از نيايش ئيريمنا

حاكي از آن است كه در اصل قسمتي از گاهان بوده است. در ونديداد  اين دعاسبك نگارش  نيست اما

و جزو آن بخش از گاهان شمرده شده است » اهونور «تراز نيايش گاهاني ، اين نيايش هم11بند  10

   .= چهار بار گفته شده) vača čaθrušāmrūta( بايد چهار بار خوانده شوددر طول مراسم يسنا كه 

كلنـز فقـط   « ي دارند.يريما ايشيو نظرات مختلفئشناسان در بارة گاهاني بودن دعاي ا ايرانبرخي از 

دانـد. او   گاهاني مي ورد و ديگر دعاها را در لهجة شبهآ متن دعاي اهونور را جزء متون گاهاني بشمار مي

(گلـدنر  » دانـد  آمده است، متن گاهـاني مـي   54يريما ايشيو را كه در بند يك يسناي ئهمچنين دعاي ا

1381 :18(. 

نخسـتين شـاگردان زردشـت    را شايد يكـي از   ئيريما ايشيو) دعاي ا60: 1382اما بنابر نظر بويس (

: 1375( دوشـن گـيمن  دهـد.   ا به خود پيامبر نسـبت نمـي  و سنت زردشتي، سرودن آن ر سروده باشد

يو بـالعكس  يريمـا ايشـ  ئتعاليم ناب زردشت است و دعـاي ا  دعاي اهونور ظاهراً بازتاب« :گويد مي )264

يريمن است كه زردشت او را ناديده گرفته بـود و  ئگرايي است، زيرا توصيف ايزد ا نمايانگر مرحله التقاط

  ».  شوار استا تعيين جايگاه آن ددو دعاي ديگر هرچند از لحاظ لفظي هوشمندانه است، ام
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 ليو آيند مي )34تا  28(يسن  يتيئوهاتام، پيش از گاه اهونَ سه دعاي اشم وهو، اهونور و ينگهه

قرار دارد. كل اين  54يسن  و در ، وهيشتوايشت گاه)53(يسن  يما ايشيو، پس از آخرين گاهيرئدعاي ا

به معني   (staota yesniia)استوت يسن/ ستَئوت يِسنيه  ئيريما ايشيو،، از اهونور تا اها را نيايش

بايست آن را از بر  و روحاني برگزار كنندة مراسم يسنا مي نامند مي» كالم] ستايش و پرستش«[

  بخواند.

اين دعا مجموعاً داراي بيسـت و چهـار    .يريما ايشيو تنها دو بند دارد و بند دوم آن به نثر استئا

و نيمة  7،  12،  11شود. نيمة اول به ترتيب داراي  كلمه است و به دو نيمة سي هجايي تقسيم مي

 عالوه بر چهار بار خوانده شدن در طول مراسـم يسـنا،  هجا است.  12،  7،  11دوم به ترتيب داراي 

ان قسـمتي از دعاهـاي خيـر (= آشـيرواد     بـه عنـو   در مجلـس عروسـي  آن را  پارسيان هنـد  امروزه

āširvād( خوانند. و گاه براي بهبود بيماري و بازيافتن تندرستي مي  

برگردانده شـده اسـت (بارتلمـه     ērmān xwāhišnīh در متون پهلوي به صورت ائيريما ايشيو  

بـه صـورت   »  آرزو شـده «بـه معنـاي    išyōصفت اوسـتايي  ، 9، بند 22زند ونديداد  ). در199: 1961

xwāstār .آمده است  

  : و زردشتي ائيريمن در متون اوستايي

ن/ اَئيريمن/ ايرمان؛ اَرياوستايي: م)airiiaman-  :؛ فارسي ميانه زردشتيēryaman/ ērmān 

است. نخستين پزشك مينوي  آرامش و بخشي درماننام ايزد دوستي و پيوند،  )، همراهدوست، رفيق

  كند.  آورد، او درمان عرضه مي است كه در برابر هزاران دردي كه اهريمن مي

، »بيگانـه، غريـب  « -arí( سنسـكريت:   »آريـايي « -airyaلغت اوستايي احتمـاالً مـرتبط اسـت بـا     

ar(i)yá- » متعلــق بــه بيگانــه؛ آقــا، اربــاب«، āryaka- »از مشــتق  »)مــرد قابــل احتــرام، ميهمــان
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 -airiiamanبـدين ترتيـب لغـت اوسـتايي:      ».به سمت بيرون، بـه سـوي خـارج   « -al*اروپايي: هندو

 يافتــه اســت» دوســت، همــدم، مهمــان«بــوده و ســپس معنــي » غريبــه، بيگانــه«احتمــاالً بــه معنــي

  .)149: 1383دوست  (حسن

در اوستا، «است: چنين آمده ائيريامن در ذيل مدخل  )45: 1371(اوشيدري  در دانشنامة مزديسنا

طبقة پيشوايان ديني و روحانيون اطالق شده است... ايرمان جزو يكي از طبقات سه گانه  هائيريامن ب

اجتماعي ايران قديم يعني پيشوايان بوده، اما در ادبيات ما به معاني مختلف مانند موال يا چاكر و بنده 

رهاننده است. در بندهش، ايرمان ايزدي و به ويژه مهمان آمده است. در اوستا اسم يك ايزد و يك 

درمان بخشد. پورداوود ائيريامن را به پيشوايان ترجمه كرده است...  است كه درد جهانيان را دارو و

  دوست آمده يار و واژة ايشيه صفت ائيريمن و به معني آرزو شده يا عزيز است، اما ائيريمن كه به معني

  » ايان ديني در مقابل رزميان و برزگران استعمال گرديده است...ها از براي تعيين طبقة پيشو در گات

         :شود در ايران باستان نيز نام ائيريمن ديده مي )-pištra( طبقة اجتماعي  سه گذاري نامدر 

، )-vərəzə̄na(وِرِزِنَه  - 3ائيريمن، گروه موبدان.  -2سپاهيان، گروه آزادان.  )-xᵛaētu( خوئتو - 1

  كشاورزان و دامداران.گروه 

) دربارة ارتباط بين ائيريمن به عنوان نام يك طبقة اجتماعي با ائيريمن به 90: 1359نيبرگ (

ي به عهده دارد كه از آن جمله نقش مهم اين خدا 22در ونديداد «گويد:  عنوان نام ايزد شفابخشي مي

ند ه موبدان، يعني يك خداودرستي. اين خدا مسلماً چيزي جز شخصيت يافتن گرو خداي تن است،

شود  جا دانسته مي ، از اينگر شده است كه اين خدا، يك خداي درمان جمعي از نوع معمولي نيست. اين

  ».شد بخشي ابتدايي نيز شمرده مي انهاي گروه موبدان طبيعتاً فن درم كه از جمله مهارت
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  دوست و مهمان و سرور آمده است:شده و در شاهنامه به معني » ايرمان«در ادبيات فارسي اين نام 

  »چو موبد پديد اندر آمد ز در                    ابا او يكي ايرماني دگر«             

سراي سـپنج و خانـة عاريـت    به معني » ايرمان سراي«غالباً تنها به معني مهمان به كار رفته و تركيب 

  .)939: 1370آمده است (دوستخواه 

تر از ساير ايزدان بيان شده است اگرچه  يريمن مشخصئبخشي ايزد ا رماندر اوستا خويشكاريِ د

بخش و كسي كه زايمان زنان را  در آبان يشت، بندهاي اول و دوم، اهورامزدا آناهيتا را با عنوان درمان

گفته شده كه تيشتر با  تيشتر يشت 43كند و همچنين در بند  بخشد به زردشت معرفي مي تسهيل مي

نيز،  در هرمزديشت ).104: 1389كند (زرشناس  شويد و درمان مي افشاندن آب همة آفريدگان را مي

كند كه پزشك همه  داند و عنوان مي ، اهورامزدا خود را سرچشمه دانش و آگاهي مي8و7بندهاي 

قادر است بيمارترين  ارديبهشت يشت نيز اين امشاسپند كسي است كه 14مردمان است و در بند 

  ها بستيزد. ها را براندازد و با بيمارترين بيماري بيماري

من كه اهورامزدا، دهندة « گويد  دوم ونديداد آمده است، اهورا مزدا به زردشت ميو  در باب بيست

تا هنگامي كه » اندام ساختم (دنيا) را زيبا و روشن و خوش نعمتها هستم، كسي هستم كه اين خانه

آورد و  بيماري به وجود مي 99999من پرمرگ از روي حسد و براي از بين بردن آفرينش اهورايي اهري

يك هزار شتر «خواهد تا براي آنها درماني بياورد و در عوض به او وعدة  مي» كالم مقدس«اهورامزدا از 

كالم «ا دهد ام مي» يك هزار از گوسفندان پرواري«، »يك هزار گاو چاق« ،»داراي كوهان بلند

زند، پس از آن اهورامزدا به  بيند و از آن سرباز مي ها را در توان خويش نمي درمان بيماري» مقدس

پس  پيغام اهورامزدا را به او برساند. ،يريمن رفتهئگويد كه خيلي سريع به خانة ا نريوسنگ فرشته مي

به «و » هاي فزاينده وه پرسشبه ك«يريمن با تعجيل و بدون درنگ براي عمل به پيغام اهورا مزدا ئا

آيد.  ها بر مي رود و با برگزاري مراسم برشنوم در پي نابودي بيماري فراز مي» هاي فزاينده بيشة پرسش
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خواهد هر مرض با دعا عالج شود اما اين  شود اهورا مزدا اول مي گونه كه از اين متن استنباط مي آن

  ات الزم، امكان پذير نخواهد بود.كار تنها با دعا و بدون دانش و اسباب و ادو

و ناخوشي دور شوند، درد  ، تب،خواهد كه بيماري ونديداد، اهورا مزدا مي 20فرگرد  7در بند 

وقتي زردشت از او در بند يكم  كند عليرغم اينكه اهورا مزدا بسياري از ايزدان را درمانگر معرفي مي

كند كه چه كسي نخستين بار بيماري و مرگ را به بند كشيد، اهورا مزدا پاسخ  سوال مي 20فرگرد 

بود كه به جستجوي  و درمانگر است. او نخستين كسي نخستين پزشك خردمند» ثريت«دهد كه  مي

فلزات است كاردي زرنشان به  هاي درمان پرداخت و شهريور امشاسپند كه نگهبان داروها و شيوه

(ونديداد،  نخستين كارد پزشك نيز بوده است» ثريت«توان گفت  دهد. در نتيجه مي مي» ثريت«

  ).20فرگرد

  ائيريمن و فرشكرد

» آ ايريما ايشيو«ها كه نجات دهندگان بشريت هستند، دعاي  بنابه روايتي در پايان جهان، سوشيانس

  .را از بين ببرد هاي روي زمين اهند كه همة بيماريخوانند تا از اريامن بخو را مي

چنين اين ائيريمن است كه در روز رستاخيز به هنگام آزمون بزرگ كه گناهكاران را با فلز  هم 

   .)76: 1374(بويس دهد ، ايزد آذر را ياري ميسازند گداخته از نيكوكاران جدا مي

پردازد و  ايزد اَريامن آورندة درمان و داروهاي شفابخش است و رامش. وي به شفاي كيهاني نيز مي«

گرِ ديو آز است و براي نابودي اين سركردة ديوان است كه ارديبهشت  چنين پيداست كه چاره

هي و آيد و آفريدگان هرمزدي را به بيگنا امشاسپند پيش از رستاخيز به ياوري اريامن بر زمين مي

). در پايان جهان نيز 38هاي زادسپرم، فصل سي و چهارم، بند  خواند (گزيده ناكُشتن گوسفندان فرا مي

گدازد تا با گذار از آن رود گداخته، همة آفرينش تطهير  ها را مي همراه با آتش فلزات نهفته در كوه



 

    11 

 

پندارة بنيادين شمرد كه براي  هاي چندگانة ايزد اريامن را بايد ناشي از اين شود. پيوستاري اين نقش

هاي اهريمني، اراده و اقدام انساني شرط  رسيدن به پاكيزگي آغازين و رهيدن از درد آميزش با بدي

است. پس نيز ناگزير خواستن فرزند و تداوم نسل مرد پرهيزگار و زادگانِ كيومرث تا رستاخيز و پايان 

زادن فرزند و تداوم نسل بشر است كه درمان نهايي عمر دوازده هزار سالة جهان ضرورت دارد و اين 

» بودشِ«خواهد بود براي شفاي درد دست اندازي اهريمن و ديوان بر آفرينش هرمزدي و هستي و 

  )242: 1378(مزداپور » مردم و رستگاري فرجامين جهان

  ائيريمن و مراسم ازدواج

) اين چنين 241: 1378ارديبهشت امشاسپند، مزداپور (در مورد ارتباط اين ايزد با مراسم ازدواج و نيز 

ايرمان «، در زند به »بخشايشِ آرزو شدة راستي«نيايش موسوم به اَئيريمن ايشيه  «آورده است: 

ائيريمن ايشيه در خطابة عقد ازدواج خوانده  برگردان شده است.) ērmān xwāhišnīh( »خواهي

در بارة فرگرد بيست و دوم ونديداد ، آيين دين زردشتيب شود و دستور مهرگانِ سياوخش در كتا مي

اين سوره در وصف فرشته اَيريمن نام است و اين ملك رب مناكحت باشد. در اين مقام آمده «آورد:  مي

هاي  و دامادي تواناييِ دور كردن بيماري سوركه از تلقين طهارت و تعليم نظافت، اين موكّلِ  است

در » سور«؛ 253(حاشية صفحة  »آيد آدم فراهم مي ها وسايل رفاهيت بني دفع آنشمار دارد كه از  بي

است). نيز آتش را كه نماد ارديبهشت، بهترين راستي است، با » عروسي«به معناي  زبان دري زردشتي

اند: پس ارديبهشت/ آتش پسر هرمزد  اين امشاسپند يكي شمرده و آتش را هم پسرِ هرمزد خوانده

  ».يابد ت و دوم ونديداد پيوستگي ميو فرگرد بيس» ائيريمن ايشيه«اي است و با دع

ايـن    در بين ديگر متون اوسـتايي اسـت.   نكتة قابل ذكر ديگر در مورد اين دعا، محل قرارگيري آن

توانـد   ، كه البتـه ايـن مسـئله نمـي    قرار دارد 53پشت سر آيين زناشويي در يسن ، 54نيايش در يسن 

به  ائيريمن. اند نقشي بسيار مهم بر عهده داشته در آيين زناشويي مردان يون و دين. روحانتصادفي باشد
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، و كردنـد  كه در مراسم زناشـويي شـركت مـي    مرداني بوده گروهي از موبدان و دينمعرف  احتمال زياد

  ).271: 1359زناشويي دين آريايي كهن بوده است (نيبرگ  شايد هم در اصل ايزد

 هاي اساطيري هايي بين ائيريمن/ اريمن هندوايراني با ديگر نام هماننديبرخي از محققين به 

اين گونه آورده  ،) دربارة شباهت اريمن با آرتور36: 1371كوياجي ( مثالً اند. اشاره كرده هندواروپايي

؛ اما هنوز هيچ كس در اين هاي آرتوري تقريباً مسلم شده است حضور عناصر شرقي در داستان«است: 

خداي » اَريمن«را با نام » آرتور«نام » سر جان ريس«تحقيق نكرده است. براي مثال استاد  زمينه

نياي  ،(Airem)» اَيرِم«) به ارتباط اريمن با 90و  64،  (همان ياجيوك .»پيوندد هندوايراني مي

يوستگي داشته در هر حال بايد يادآوري كرد كه هرگاه آرتور با اريمن پ«كند:  ها نيز اشاره مي ايرلندي

خدا است و با  -يابد، زيرا اريمن يك خورشيد اي نامستقيم با ميثره (مهر) نيز پيوند مي باشد، به گونه

و  -گويد: اريمن كه خصلتي هندوايراني دارد مي» سر آ. ب. كيث«مهر مشابهت بسيار دارد. چنان كه 

در عمل هيچ وجه تمايزي ندارد كه  -ها منسوب دانست نياي ايرلندي» ايرم«توان او را به  حتي مي

    .»ميتره جدا كندسرشت مهربان او را از قرينة وي 

  ائيريمن در متون ودايي

ــان در ائيــريمن اوســتايي   ــه صــورت سنســكريتزب ــاعلي:   -अयर्मन ् aryamánب (صــورت ف

aryamā ( بـازي،  ، هـم  صميميدوست  : «استمختلفي از جمله موارد زير  معانيبه كار رفته و داراي

(كـه معمـوالً   هـا   نام يكي از آديتيـه  و معاشر به ويژه دوستي كه زني را براي ديگري داللگي كند، رفيق

ارواح و سـرور  رئـيس  شـود)،   بِريهسـپتي بـه يـاري خوانـده مـي      و همراه با ورونه و ميتره و گاه با بگَـه 

 آفتاب، ،دانند مي )aryamṇáḥ pánthāḥ( او معبر وراه  را ه شيريكهكشان رانياكان،  درگذشتگان و

 و مونيه ويليـامز  182: 1375(جاللي نائيني » و ... گياه آسكلپياس، خداي روز، موكل آفتاب،، خورشيد

1899 :93(  
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شمرده » آديتيه«او يك » ريگ ودا«ايراني است. در ريمن، يكي از ايزدان كهن هندودر سنسكريت اَ

هـاي گونـاگون متفـاوت     در مـتن » هـا  آديتيه«. تعداد ستايند ميشده است كه به ندرت او را به تنهايي 

از ديگـران  » گهبه«و » اريمن«دو ايزد  ،اند. در اين ميان هاي تجريدي ها تجسم انديشه اين آديتيه است.

  هستند كه با اهوراها پيوستگي نزديكي دارند. »بغه«و » ئيريمنا«ترند. همتاي اوستايي آنان  برجسته

مـن، ظـاهر   اري -دايي ارتباط خاصي با ميترا دارد و در دو نوبت در اسم مركب دوتايي ميترااريمن و

 .به معني دوست و همراه آمده است» hašiهشي «اين نام در گاهان همراه و مترادف با كلمة  شود. مي

 پيمـان، ندوان سه گونه دوست وجود دارد: ميترا= دوسـت ناشـي از   معتقد است در سنت ه البته، تيمه

  .)116و75: 1374نوازي و سكا= دوست ناشي از محبت (بويس اريمن= دوست ناشي از مهمان

گيرند. اريمن معرف صـفت   اريمن و دكشَه در وِداها در دومين مقولة خدايان اصلي آسماني قرار مي

 وران)ة قشـر كشـاتريا (= سلحشـوران، جنگـا    جوانمردي، متعلق به عالم صغير است. همانگونه كه وظيف

النـوع   حفظ شئونات طبقة اشراف و ايجاد توازن اجتماعي ميان اقشار مختلف است، اريمن به عنوان رب

هـاي   اين صفت، ضامن پاسداري از اين موازين و شئونات جامعه است. اريمن مسـئول تنظـيم معاهـده   

  ).45: 1377گو نوازي، آداب جوانمردي و حفظ سنن و قوانين ديني است (ذكر ازدواج، مراسم مهمان

 اريمن در برخي منابع، نام ديگري براي سوريه(Surya) عنـوان   ايزد خورشيد و سرور ارواح نياكان

هـاي   خـداي جنـگ و طوفـان در اسـطوره     (Irmin)بـا ايـرمين   او  بـه هماننـدي   چنين . همشده است

هـاي باسـتان    ژرمـن اشـاره شـده اسـت.     هاي نورس) اسطوره Odin(شبيه  ساكسوني و ژرمني باستان

شان راه شـيري را  كهك ناميدند. در متون سنسكريت نيز مي ايرمينكهكشان راه شيري را مسير و معبر 

        .)Aryamanمدخل  يِ انگليسي،پديا اند (ويكي گفته )aryamṇáḥ pánthāḥ(گذرگاه اريمن 
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  ائيريمن در متون مانوي:

و در طـول زمـان از ايـن     داشـته  شفابخش محبوبيت زيـادي   يريمن به عنوان ايزدئياست كه ا بديهي

بـه   ،ميالدي مبلغين مـانوي در ايـران   3. به همين جهت هنگامي كه در قرن استمحبوبيت كم نشده 

 تعمداً و آگاهانـه خـدايان مـانوي را بـا ايـزدان ديـن زردشـتي        مردم، جهت به كيش خويش در آوردن

يكي قلمداد  و ائيريمن همانند با ،استعيسيِ الهي را كه چهرة اصلي در انجيل ماني  ،كردند همانند مي

نـوعي   فقـط ممكـن اسـت   ند. علت اين كـار  ميدنا Aryāmān) (Yišō »ريامانييشو اَ«ند و او را كرد

اعتقـادي و   هـاي  ولـي بـا ايـن حـال زمينـه      اشـد، وده بب (išyō)و ايشيو  (yišō) بازي با كلمات ييشو

 ،هـم عيسـي مسـيح و هـم ائيـريمن      ،چرا كه هـر دو  انگاري وجود داشت،براي اين همانند نيزعقيدتي 

رزشـي واقعـي   داراي ا براي مانويان توانست مي پيوستگيند. اين آمد به حساب مي گر و درمان شفابخش

  ).1984ساساني بود (بويس در ايران دورة  ي محبوبايزدائيريمن چرا كه  بوده باشد،

مـن مـاني،   «گونـه آمـده اسـت:     ايـن دربارة اين ايـزد  مانوي به زبان فارسي ميانه  cقطعة  2بند در 

عيسي دوست) به كام پدر، ايزد راسـتين، آن كـه مـن از او بـودم... همـه       » (=عيسي اريامان«فرستادة 

در  نيروي او ايستد. فرخان اين مژده را پذيرند، زيركان شناسند، تهمـان هست، و هرچه بود و باشد، به 

  )79: 1383(ميرفخرايي  »پوشند، دانايان بهتر...
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  روش كار:

ارديبهشـت يشـت و   «اين پژوهش شامل مقدمه و پنج فصل است. فصل اول شامل مـتن اوسـتايي   

ويراستة گلدنر است. فصل دوم آوانويسيِ اين دو متن اوسـتايي بـر اسـاس شـيوة     » دعاي ائيريما ايشيو

باشـد. در   هاي اين دو مـتن مـي   فارسي و فصل چهارم شامل يادداشتهوفمان است. فصل سوم ترجمة 

اند با ارجاع به شمارة هر بنـد   ها و عبارات و اصطالحاتي كه نياز به توضيح بيشتر داشته ها واژه يادداشت

اند باقي كلمات بـه   ها كه به صورت افزوده آمده نامه است كه به جز فعل اند. فصل پنجم شامل واژه آمده

اند. در مقابل هر مدخل، ابتدا مقولة دسـتوري بـه همـراه معنـاي آن و سـپس       ضعيف ذكر شدهصورت 

هاي صرفي آن ستاك همراه با حالت و جنس و شمارِ آن آمده است. همچنين شمارة هر بند نيز  صورت

  اي كه در فرهنگ بارتُلمه آمده مشخص شده است. با ذكر صفحه
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 متن اوستایی اردیبهشت یشت 
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 دعای ائیریما ایشیو
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