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چهار

این پژوهش پس از هدایت و عنایت پروردگار مهربان، وامدار زحمات سرکار خانم دکتر زهره زرشناس 
هاي این دو خود را از حمایتو سرکار خانم دکتر فرزانه گشتاسب است. به این وسیله سپاس صمیمانه

دارم. همچنین از جناب آقاي دکتر ابوالقاسمی که مهربانانه داوري این رساله را بزرگوار ابراز می
همسر عزیزم، علی حاتمیان یاريپذیرفتند سپاسگزارم. به عالوه در فرآیند نگارش این متن، همواره از 

کنم.ام که در اینجا از او نیز تشکر میمند بودهنیز بهره



پنج

چکیده فارسی

ایزد عدالت و » رشن«به ستایش و بزرگداشت » رشن یشت«یشت دوازدهم اوستا موسوم به 
هاي کوچک است که در دوره متأخر تدوین راستی اختصاص دارد. رشن یشت از جمله یشت

توان با قطعیت اظهار نظر کرد. این یشت فاقد دقیق تدوین این یشت نمیشده، اما درباره تاریخ 
بندي نشده هاي اوستا به کرده دستهبند است که برخالف دیگر یشت38زند و مشتمل بر 

، F1 ،E1،Pt1نسخه خطی10در تصحیح انتقادي متن اوستایی رشن یشت، گلدنر از است. 
O3 ،P13 ،L18 ،K12،J18 ،J10 ،W2 ،Ml2 .استفاده کرده است

شود اما پنج بار در یسنا مورد ها دیده نمینام رشن در اوستاي قدیم، اعم از گاهان و یسن هفت
)، رشن پسر اهورامزدا و سپندارمذ و برادر 16/17براساس ارد یشت(. ستایش قرار گرفته است

رود. نقش اصلی او که در اوستا و رشن یشت بر آن تأکید سروش، مهر، اشی و دئنا به شمار می
وهفت از رشن یشت ) است که در بندهاي نه تا سی-varahشده حضور در مراسم وَر (اوستایی 

رشن یشت به برخی از ورها از قبیل ورِ آتش 7تا 3دهاي شود. در بنبه یاري فراخوانده می
-pərənā)، ورِ [دست] پر لبریز (اوستایی -barəsman(اوستایی)، ورِ برسم-ātar(اوستایی

vīγžāraiieiṇt-ور روغن (اوستایی ،(raoγniiā-  اوستایی) و شیره گیاهان (āzuitī-

uruuarā-پنج از فرگرد چهارم وندیداد نیز وو پنجاهچهارو) اشاره شده است. در بندهاي پنجاه
گناهی اشاره شده که  در آن به گونه خاصی از مراسم ور شامل نثار آب گوگرددار براي اثبات بی

شود.برده میاز رشن و مهر نام

مهمترین نقش ایزد رشن در متون فارسی میانه حضور او در کنار مهر به عنوان یکی از داوران 
گان است. این ایزد داراي ترازوهاي زرد زرین است که کارهاي نیک و بد هر فرد روانِ درگذشت

گیرد.را اندازه می

اي جدانشدنی را گانهسهرشن، مهر و سروشسه ایزدهاي فارسی میانه، در اوستا و نوشته
ها و روزهايدر کنار هم هستند و یشتوارههمدهند که تا روز رستاخیز براي داوري تشکیل می

است.قرار گرفته یکدیگرمتعلق به آنها نیز در کنار 
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گفتارپیش

) به iaĝ*و هندواروپایی yaj، سانسکریت -yad(فارسی باستان -yazیشت در زبان فارسی از ریشه
اوستا هستند و بااهمیتهايها یکی از بخشمعنی ستودن، پرستیدن و قربانی کردن مشتق شده است. یشت

اند.شوند که خطاب به ایزدان و در ستایش ایشان و خدایان قدیم ایرانی سروده شدهبه سرودهایی اطالق می
این زرتشتی دارند و برخی دیگر ایزدان ایرانی هستند.برخی از این ایزدان مانند میثره و هوم منشأ پیش

ا از نظر قدمت یکسان نیستند. برخی از آنها در هبخش تشکیل شده است. همه یشت21از اوستا از قسمت
یشت عنوان »رشن یشت«گیرند. هاي جدید قرار میاي دیگر در زمره یشتهاي کهن و دستهدسته یشت

هاي کوچک یشت از جمله یشترشناست.سروده شده»رشن«ایزددر ستایش و است اوستادوازدهم کتاب 
اي است و برو داوريفرشته عدالترشن وهشت بند است.داراي سیو خر تدوین شدهأاست که در دوره مت

هاي زردشتی مانند اي آیینی است و در بسیاري از آییناجراي عدالت در سراسر جهان مسکن دارد. او فرشته
به پل چینوتسر شود. این ایزد برن و دفن مردگان و آیین ور براي این ایزد مراسمی برگزار میآیین کف

ترازوي سنجش .کندروان درگذشتگان را داوري می،فرشگردو هنگام گذار به بهشت در همراه مهر و سروش
عدالت و دادگري توصیف ،ت راستیادر این روایت، همواره در دست رشن است و از این جهت همیشه با صف

.شودمی

به تفصیل درباره معنی و اشتقاق نام ، فصل نخستاست. در گفتار و سه فصل پژوهش حاضر شامل پیش
رشن، پیشینه ستایش این ایزد و کارکردهاي او در اوستا و متون فارسی میانه، ایزدان همراه و کارکردهاي 

هاي ها و پژوهشنویسمشابه این ایزد در متون ودایی و ایالمی/عیالمی بحث شده است. سپس به دست
معرفی رشن یشت،هاي التین و فارسی اشاره و در نهایت به هاي این یشت به زبانپیشین شامل ترجمه

نویسی . فصل دوم متن اوستایی رشن یشت ویراسته گلدنر، حرفپرداخته شده استو روش کارساختار آن
هاي هاي برگردان فارسی شامل اختالف ترجمهمتن به روش هوفمان، برگردان فارسی و نیز یادداشت

هایی ها و نیز توضیحات و یادداشتان درخصوص اشتقاق و معناي برخی واژهاوستاشناسان، نظر اوستاپژوه
نویسی ها در پانوشت حرفگیرد. به اختالف نسخههاي دشوار اوستایی را در بر میدرباره ساخت و معنی واژه

نامه نامه اوستایی به فارسی این یشت و کتابمتن اوستایی اشاره شده است. فصل سوم نیز دربرگیرنده واژه
نامه، به ریشه ضعیف افعال اشاره شده است؛ عالوه بر این صفات فاعلی و مفعولی ذیل ریشه و واژهدر .است

هاي صرفی با ذکر و صورتمادهنیز در ردیف الفبایی خود آمده است. مقوله دستوري و معناي هر واژه در برابر 
اي که واژه در فرهنگ سامد آن واژه و نیز صفحهآمده و در هر مورد با شماره بند و بمادهحالت صرفی زیر 

اثر liste du verbe avestiqueبارتلمه آمده مشخص شده است. در مورد افعال براي دقت بیشتر به کتاب 
نیز مراجعه شده است.ژان کلنز 



فصل نخست



۴

رشن.1-1
آمده است. به لحاظ اشتقاق -razištaبا صفت-rašnuهاي اوستایی به صورتنام رشن در متن

هدایت کردن و «به معنی » h3reĝ«1) از ریشه نیا هندواروپایی-rašṇuواژگانی، رشن (اوستایی 
-nuساز اولیه و به همراه پسوند ماده(Kümmel and Rix, 2001: 304)مشتق شده» درست کردن

» ایزد عدالت و دادگستري«و اسم مذکر تحت عنوان » عادل«آمده است. بارتلمه آن را صفت به معناي 
مهریشت دو فرضیه براي 79). گرشویچ نیز در بند Bartholomae,1904:1516ترجمه کرده است (

rašṇuš daiδe maēϑanəmترجمه عبارت  yahmāi rašṇuš darəγāi مطرح کرده است: یکی
بند ترجمه شود و دیگر اینکه براساس» رشن«همان ایزد رشن در نظر گرفته شود و -rašṇuاین که 

ātarš ciϑrə̄sca rašṇušcaدر عبارتویسپرد، 16کرده 1 yazamaide ،rašṇuš حالت رایی
پیرار نظر متفاوتی در این اما ). Gershevitch,1967:223(شودترجمه » داوران«در نظر گرفته و جمع 

براي واژه رشنو، آن را بیان درست متون آیینی » دهیجهت«خصوص دارد و با در نظر گرفتن معناي 
.)Pirart,2009:221(داندمی

مرتب ساختن، ترتیب دادن، نظم دادن و راست «به معنی razدر زبان اوستایی، این واژه از ریشه 
) rájiṣṭha(هندي باستان -reĝ*2خود مشتق از هندواروپاییrazمشتق شده است. ریشه » کردن

هاي مشابه . از جمله واژه)Pokorney,1959: 1376(نیزاست» مرتب کردن یا آراستن«به معنی 
به معنی مرتب کردن، منظم کردن، آراستن نیز از regereتوان به کلمه التین ها نیز میدر دیگر زبان

عالوه بر این، مهرداد بهار با تردید معنی لغوي ).1455: 1393دوست، حسنهمین ریشه اشاره کرد (
rašṇav-1375:83(بهار،ترا تقوي یا درخشش عنوان کرده اس(.

نام ایزد رشن در متون که بر این باور است هاي اوستایی به زبان سانسکریت گلدمن با اشاره به متن
,Goldmanخداي راستی است (satyapatiآمده که قابل تأویل به -raśnaمذکور به صورت 2015:

24(.
شود اما پنج بار در یسنا مورد نمیها دیده در اوستاي قدیم، اعم از گاهان و یسن هفتنام رشن

). بنا به نظر 70/3، یسن 65/12، یسن 16/5، یسن 2/7، یسن 1/7ستایش قرار گرفته است (یسن 
» هر چند که رشن یکی از ایزدان بزرگ است اما اطالعات ما در خصوص وي نسبتا کم است« پورداود 

).561: هایشت(
رکردهاي منتسب به رشن، اشارات زرتشتی به این ایزد در بندي صفات و کابراي بررسی دقیق و طبقه

قالب دو دسته متن مطرح شده؛ به این صورت که شواهد مرتبط با واژه و ایزد رشن در متون اوستایی
به عالوه در ادامه به طور مختصر به کارکردهاي مشابه این ایزد در فارسی میانه ارائه شده است.و

المی پرداخته شده است. ی/عمتون هندي باستان و ایالمی

١ Proto-Indo-European

2 Indo-European
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رشن در اوستا
پیش از این که به جایگاه رشن در متون اوستایی بپردازیم باید اشاره مختصري به جایگاه این ایزد در 

زرتشتی داشته باشیم. براساس تحلیل پژوهشگران حوزه اساطیر هندواروپایی، یکی از هاي پیشاندیشه
بوده است که هر نیروي ناپیدا را عینی تصور کنند. در حقیقت هاي این فرهنگ این ترین جلوهاصلی

پنداشتند. به طور مثال انگاریم، نوعی نیرو و توانایی میمردم روزگار باستان آن چه را ما تجریدي می
ها به امور پنداشتند. اما چگونگی تبدیل این تواناییرا نوعی نیرو و توانایی می» شهامت«یا » عدالت«

.)45:1374بویس، تش آنها بر ما پوشیده است (الهی و پرس
دهد که رشن از جمله ایزدانی بوده که پیش از زرتشت نیز سابقه پرستش ها نشان میبرخی یافته

اي قطعی در خصوص دین هخامنشیان، محققان اشارات موجود به برخی از داشته است. در نبود نظریه
دانند و از این رو رشن را نیز از ایزدان زرشتی مرتبط میپیشایزدان را در دوره هخامنشی با ادیان 

و Rašnuk(k)aهایی همچون به نام1کنند. پژوهشگرانی مانند بنونیستزرتشتی قلمداد میپیش
Rašnudadāکنند که از آشنایی مردمان آن دوران با این ایزد حکایت در دوره هخامنشیان اشاره می

:Benveniste, 1966(دارد هاي نبشتهدر گلRašnuk(k)a، 2همچنین مطابق گزارش هلک)؛ 91
تخت جمشید وجود دارند20034و 335هاي نبشتهدر گلRašnudadāو 19693، 1956، 1509

)Hallock, 1969: 150, 423, 560, 577, 605.(در گل6هاي تئوفوریکنیز به نام5به عالوه ماالندرا -

شود. به نظر او از کند که نام این ایزد در آنها دیده میاشاره میهاي باروي تخت جمشید نبشته
آید چنین برمیRašnuka ،Rašnudāta ،Rašnubar(a)اشتقاق و شیوه کاربرد برخی اسامی مانند

.)Malandra,1983:78که رشن ظاهرا ایزدي متعلق به ایرانیان باستان بوده است (
خورد. اما وجود  عبارتی در ستایش ایزد رشن به چشم نمیبه طور کلی در اوستاي قدیم نشانی از 

و همراهی مهر و رشن در کنار یکدیگر ممکن است طنینی براي نام این ایزد در اوستاي 467یسن 
اوستاي جدید، نام این ایزد در کنار دیگر ایزدان زرتشتی آمده است و یشت دوازدهم درباشد.قدیم 

اوستا نیز بدو اختصاص دارد.
)، -ašạuuanیابد و با صفاتی از قبیل پاك (اوستایی ر یشت دوازدهم، رشن تشخص مید

)، -vaēδišta)، داناترین (اوستایی -spə̄ništaترین(اوستایی )، مقدس-razištaترین(اوستایی راست

1 Benveniste
2 Hallock
3 PF 1509: 2, PF 1956: 3, PF 1969: 19
4 PF 335:7, PF 2003: 2
5 Malandra

به معنی دربرداشتن نام یک خدا. سبکی در نامگذاري است که در آن نام خدا یکی از اجزاي نام شخص به theoforetosاز ریشه یونانی ٦
پال(=آشور فرزند را آفرید). این هایی چون آشور بانیشود، نامرود. این سبک نامگذاري در میان اقوام بابل و آشور باستان دیده میشمار می

هایی چون هانیبال ( لطف بعل)، عبدا...(بنده خدا) وجود داشته است. در ایران نیز اسامی اعراب نیز با نامها و ها، عبريشیوه در میان فنیقی
مانند مهرداد ظاهرا از همین ساختار برخوردارند.

….... عبارت مذکور این است:5، بند 46نگاه کنید به یسن ٧ miθrōibiiō vā rašṇā..
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)، از -parakauuistəmaکننده از دور (اوستایی )، بهترین پرتاب-viδčōištaترین (اوستایی گزیننده
)، اجراکننده قانون (اوستایی -dūraēdarəštəmaدور بسیار بیننده (اوستایی 

arəϑamat̰.bairišta-زننده دزدان (اوستایی فرو) وtāiiu- nijaγništa-شود.)  ستوده می
ردهاي متفاوت این ایزد را در قالب چهار گروه اصلی توان کارکبه طور کلی با بررسی متون اوستایی می

: 1بندي کردطبقه
)-varahنقش اصلی او که در اوستا و رشن یشت بر آن تأکید شده حضور در مراسم وَر (اوستایی .1

چهار وشود. در بندهاي پنجاهوهفت از رشن یشت به یاري فراخوانده میاست که در بندهاي نه تا سی
پنج از فرگرد چهارم وندیداد نیز به گونه خاصی از مراسم ور شامل نثار آب گوگرددار براي وو پنجاه

شود. برده میگناهی اشاره شده که  در آن از رشن و مهر ناماثبات بی
شونده براي اثبات کند که توسط محاکمهوَر اصطالحی است که به نوعی آزمایش آیینی اشاره می

در بند سه رشن یشت، اهورمزدا با زرتشت درباره چگونگی انجام  ور شود. میحقانیتش به کار گرفته
2.گویدسخن می

در دینکرد به سی و سه گونه آزمون ور یا داوري ایزدي اشاره شده است که البته امروزه از چگونگی 
از قبیل ورِ رشن یشت به برخی از ورها 7تا 3انجام گرفتن بیشتر آنها آگاهی نداریم. اما در بندهاي 

-pərənā(اوستایی لبریزپر ]ستد[ورِ )، -barəsman(اوستایی)، ورِ برسم-ātarآتش (اوستایی

vīγžāraiieiṇt-ور روغن (اوستایی ،(raoγniiā- اوستایی) و شیره گیاهان (āzuitī- uruuarā- (
باید در مردمانمنظور از ذکر این وَرها آن است که «اشاره شده است. پورداود عقیده دارد که 

امتحانات سخت و محاکمات خطرناك، نجات خود را در ذکر کالم مقدس بدانند [...] و به فرشته عدل 
) در یشت دوازدهم اشاره 573:هایشت» (و انصاف متوسل شوند تا پیروزي و رستگاري نصیب آنها شود.

-vātaشده که رشن بزرگ توانا همراه با بادِ پیروز (اوستایی vərəθrājana- ،( دامویش
-kauuaiia(اوستایی)، فرّه کیانی-dāmōiš upamana(اوستایی3ناوپَم xvarənah و سود (

-saoka(اوستاییمزداآفریده mazdaδāita-آیند)، به یاري آن کس که آنها را در وَر فراخواند می .
)6/12(یشت 

توان براي رشن متصور شد، جنگاوري و حضور و نقش دیگري که براساس متون اوستایی می.2
افکننده )، رشن در کنار مهر و سروش درهم41/10ستایش این ایزد در نبردها است. در مهر یشت (

شود که رشن در همین یشت، گردونه مهر توصیف می126شود. در ادامه در بند صفوف رزم تصویر می
روند. توصیفات شکنان و انگره مینو میاست و چیستا در سمت چپِ مهر به جنگ دیوان، پیمانسمت ر

)Goldman, 2015:28(.درباره رشن یشت، به سه مورد نخست از این کارکردها اشاره کرده استلئون گلدمن در کتاب خود ١
ویسپرد به گزارش شادروان پورداود، بههاي زیادي انجام شده است. براي مطالعه بیشتر در این خصوص نکدرباره ور یا پساخت پژوهش٢

Trial by ordeal in؛ نیز مقاله 120-172صفحات  Ancient Iran نوشتهJ. C. Tarapore در یادنامه پروفسور جکسن تحت
.Profعنوان Jackson Memorial Volum 187-198صفحات .

)76: 1359داند (نیبرگ، هاي مشترك دامویش اوپمنه و ورثرغنه آنها را یکی مینیبرگ با اشاره به برخی بندهاي مهریشت و فروردین یشت و صفات و نقش3
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)، رشن 47/13دیگري از این دست در فروردین یشت و بهرام یشت وجود دارد. در فروردین یشت (
دیگر که با یکیبه میان سپاهیانو باد پیروزگر، دامویش اوپَمنمهرهمراه با فروهرهاي تواناي پاکان، 

بخش گروهی هستند که فروهرها را از روي باور، با اندیشه هوشیار و ضمیر یاريد و نرومىدندرنبرد
) نیز به همراهی رشن، مهر و بهرام در میان جنگاوران در رزم 47/14ستایند. در بهرام یشت (مومن می

-upa.raoδištaاشاره شده است. عالوه بر این، برخی صفات همچون بهترین مانع (اوستایی 

) و بلندپایه نیرومند 7/12) (-parakauuistəmaکننده از دور (اوستایی )، بهترین پرتاب126/10)(
-barəz(اوستایی amauuaṇt-) (16/17شود نیز گویاي وجه جنگاوري ا ستوده می) که رشن با آنه

او هستند. 
توان نقش اجتماعی دیگري را براي این ایزد متصور شد. عالوه بر وجه داوري و حضور در رزم، می.3

ها و غالت و ) ایزد موکل دانه-bərəjiiaمطابق این کارکرد، ایزد رشن در کنار برجیه (اوستایی 
گیري بر این این نتیجه1کند.موکل خانه نقشی مشابه آنها ایفا می) ایزد -nmāniiaنمانیه(اوستایی 

اشون، برجیه 2ترین در کنار اشهین) رشن با صفت راست7/1اساس صورت پذیرفته است که در یسنا (
توان او را نیز در کنار آن دو ایزد با شود. از این رو میستوده می3و نمانیه و همراه با سروش و ارشتات

کارکردهاي اجتماعی خانواده مرتبط دانست.
در کنار این موارد، مطابق برخی از متون، رشن در نگهبانی و محافظت از گیتی و آفریدگان .4

فراخکرد، سرچشمه و دهانه نیز مشارکت دارد. او در سراسر جهان اعم از هفت کشور، دریاي ااهورامزد
)، همه جاي زمین، بر فراز کوه البرز و هوکر، در بلندترین نقطه کوه البرز، raŋhaرود ارنگ(اوستایی 

ر، چهچهر، ستارگان گیاهچهر، ستارگان زمیندر همه افالك (ونند، تیشتر، هفتورنگ، ستارگان آب
)، بهشت -anaγra.raocahپایان (اوستاییهاي بیستارگانِ سپند مینو، ماه و خورشید)، در روشنایی

(vahišta- ahū-)و گرودمان(garō.nmāna-)) مهر 95/10-100منزل دارد. براساس مهر یشت ،(
ن گردند و اهریمن و خشم و دیوان و دروجان از برابرشاو سروش و رشن شبانگاهان در زمین می

برنده دزدان و گناهان و از بیندهنده بیآید که این ایزد یاريگریزند. از رشن یشت چنین برمیمی
راهزنان است. 

شناسی فردي برخالف متون فارسی میانه که نقش اصلی رشن، به عنوان یکی از داوران در فرجام
و به عنوان یکی از پس از مرگ برجسته است، در رشن یشت هیچ اشاره مستقیمی به خویشکاري ا

توان اشاراتی را که در این یشت به آیین وَر رسد میداوران روز رستاخیز نشده است؛ البته به نظر می
) مرتبط دانست؛ 7/30، 7/32، 9/51اي از فلز گداخته در گاهان (یسن شده با موارد اشاره به رودخانه

)Gershevitch,1967: 223(به مضمون مشابهی اشاره کرده است.نیزگرشویچ1
آید وظیفه او به هوش داشتن مردمان شود اما هنوز خورشید به چشم نمیگاه است. هنگامی که نور خورشید دیده میصبحبر این ایزد موکل ٢

است.
روز بیست و ششم امی و نگهبان تعهدات اجتماعی، هم پیمان ایزد مهر است.او به عنوان حارشتات/اشتاد ایزدبانوي راستی و درستی است.٣

هر ماه اشتاد روز نام دارد.
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ب عبور کنند تا نیکوکاران سالم از آزمایش به چراکه مطابق متن گاهان، افراد باید از رودخانه فلز مذا
درآیند. فرآیندي که به آزمایش متهم براي اثبات حقانیتش در آزمون وَر شباهت بسیاري دارد. 

همراهان رشن
دهند. این سه ایزد تا روز اي جدانشدنی را تشکیل میگانهسهرشن، مهر و سروشسه ایزددر اوستا 

ها و روزهاي متعلق به آنها نیز در کنار در کنار هم هستند و یشتوارههمرستاخیز براي داوري 
نکته جالب توجه این است که در رشن یشت هیچ ذکري از مهر و سروش است.قرار گرفته یکدیگر

همراهان همیشگی این ایزد به میان نیامده است.
دهند. به طور مثال، مینشان هاي فارسی میانه نیز موارد مکرري از همراهی این سه ایزد را نوشته

مطابق دینکرد سوم
سازگار با ایزد است؛ گوش مرد چشمی خورشید دومین است و همچشم مرد پارسا، از راه چشم با خوب«

سازگار با ایزد است؛ زبان مرد پارسا، و از نیوشیدن همچون سروش همپارسا، از راه گوش، زمانی که در خوب
کرد، دفتر اول:کتاب سوم دین(»سازگار با ایزد است.گفتاري همتراز رشن است، هماستراه زبان، زمانی که در ر

103(
شود، نام رشن گانه مشهور که در متون اوستایی و فارسی میانه به دفعات دیده میعالوه بر این سه

هاي سه تایی که نشان از همراهی این ایزد با دیگر در کنار ایزدان دیگري نیز آمده است؛ ترکیب
7/1)، سروش و ارشتات در یسن 47/14ایزدان دارد. نام رشن در کنار مهر و ورثرغنه در بهرام یشت (

-aršuxδaو ارشتات و کالم راستین(اوستایی 7/2و یسن  vacah- به کار 38/12رشن یشت () در (
در برخی منابع اوستایی و فارسی تایی نام ایزد رشن هاي سهیبترکشده است. به عالوه، در کنار برده

میانه در کنار سه ایزد دیگر در قالبی چهارگانه ذکر شده است. به طور مثال، در  فروردین یشت 
) ترکیب رشن، 126/10) رشن با اهورامزدا، مهر و سپنتا آرمئیتی همراه است، در مهر یشت (3/13(

و نیز رشن در کنار اشتاد، زامیاد و مردادبندهشمن به کار رفته است و در مهر، چیستا و دامویش اوپَ
. )116، 49:ندهشب(شودهمچنین همراه با سروش، اشتاد و زامیاد دیده می

رشن، 65/ 12که در یسن تایی از ایزدان نیز حضور دارد؛ چنانپنجهاي ترکیبالبته رشن در برخی 
نامِ رشن، سروش، مهر، 3/70اند، در یسن سروش، مهر، آذر و اپام نپات در کنار یکدیگر قرار گرفته

ن، فرّه کیانی و دامویش اوپَمبه همراهی رشن، باد، 6/12باد، دئنا در کنار یکدیگر آمده است، در یشت 
) نامِ رشن، اورمزد، بهرام، مهر و سروش 10/30آفریده اشاره شده است، در دادستان دینی(سود مزدا

) به رشن، مهر، وايِ به، بهرام و اشتاد به صورت یک گروه از 3/5نامه (ذکر شده است و در ارداویراف
برادر وسپندارمذ )، رشن پسر اهورامزدا و 16/17ارد یشت(براساسهمچنین ایزدان اشاره شده است.

رود.به شمار میو دئناسروش، مهر، اشی
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هاي فارسی میانهرشن در نوشته

آمده است. مطابق rāstهمراه با صفت» رشن«هاي فارسی میانه به صورت نام رشنو در نوشته
). کارکردهاي رشن در متون 37: ندهشب(بندهش، رشن سیزدهمین ایزدي است که آفریده شده است

ها قابل مقایسه با کارکردهاي بندي است. این نقشمانند متون اوستایی قابل دستهفارسی میانه نیز
اند. براساس متون فارسی میانه این ایزد در متون اوستایی هستند و البته در گذر زمان تغییراتی داشته

بندي کرد:ها و کارکردهاي رشن را در قالب شش گروه اصلی طبقهتوان نقشمی

نخستین کارکرد ایزد رشن در متون فارسی میانه ظاهرا ادامه نقش این ایزد به عنوان داور وَر در .1
مورد اشاره ٢و دینکرد١متون اوستایی است. بنا به گزارش گلدمن، این کارکرد رشن در وجرکرد دینی

)Goldman,2015:29قرار گرفته است. (

ایزد رشن در متون فارسی میانه حضور او در کنار گفته، مهمترین نقشاما در کنار کارکرد پیش.2
tarāzūg īمهر به عنوان یکی از داوران روانِ درگذشتگان است. این ایزد داراي ترازوهاي زرد زرین (

zard ī zarrēnگیرد. این ترازو به هیچ سمتی، نه )  است که کارهاي نیک و بد هر فرد را اندازه می
مت کارهاي بد، نه براي ایزدان و نه براي دیگر قانونگذاران متمایل به سوي کارهاي نیک و نه به س

هاي فارسی میانه، ترازوي رشن به اندازه سر مویی جابجا نخواهد شد و هیچ نوشتهشود. به گزارشنمی
گونه جانبداري در آن نخواهد بود. بر سر پل چینوت، مهر و سروش و رشن به عنوان داوران روز جزا 

شود. اعمال در ترازوي رشن سنجیده و تصمیم محاکمه شخص در حضور آنها انجام میحضور دارند و
شود که کرفه و گناهشان یکسان است. اگر نهایی در مورد نیکوکاران و بدکاران و کسانی گرفته می

کارهاي نیک فرد بیشتر باشد به بهشت و اگر کارهاي بد او بیشتر باشد به دوزخ رهنمون خواهد شد.
در فرهنگ همه اقوام به عنوان نماد سنجش، عدالت و تعادل شناخته شده است. در بافت ترازو

دهنده عدالت دهنده قدرت شاهانه است و همچنین به عنوان نماد قضاوت، نشاناجتماعی، ترازو نشان

1 rašn rōz pad ēč ēwēnag drōzanīh ud frēftārīh nē kunišn ud kār ī xwurdag kam un ān wuzurg wēš handāz
ud saxwan ī drō fradom nē ān rāst paymānīg gōwišn ud az war warzišnīh ud sōgand xwarišnīh ōh
pahrēzišn.

کاِر خُرد کم و کار بزرگ بیش انداز. نخست سخن دروغ مگو و سخن راست میانه [گو] و در روز رشن، به هیچ آیین دروغزنی و فریفتاري نکن و
از ور و سوگند خوردن بپرهیز. 

2 abar  garān wināhīh sōgand ī drō xward… tar kardan-iz ī mihr srōš ud rašn rāy škeft ēbgat-petyārag ō
xwēš tan zan ud frazand ud xwāstag garān puhl ī ō xwēš ruwān paywastan.

بر گناهکاري گران سوگند دروغ خورد... براي خوار شمردن مهر، سروش و رشن، تازش شگفت اهریمن به تن، زن، فرزند و دارایی خویش کیفر 
یش پیوستن.گران به روان خو
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الهی است. در دین زرتشتی نیز ترازو ابزار سنجش اعمال و نمادي از عدالت و سنجش دادگرانه است و
)338: 1378شوالیه و گربران، موکل این ترازو رشنِ راست است.(

درباره رَشْن و همراهانش در روز واپسین آمده 122تا 118بندهاي 1در مینوى خرد، پرسش 
سنجد؛ با ترازوى رَشن عادل [اعمال او را] مى[...] و با میانجیگري مهر و سروش و رشن.«است: 

، نه براي سروران، نه براي ندارد؛ نه براى مؤمنان و نه براى کافرانمینوى که به هیچ سوى گرایش 
سرور و فرمانروا کند) وشود و آزرم ندارد (=مالحظه نمیبه اندازه تار مویی منحرف نمیوفرمانروایان

ارداویراف نیز رشن را هنگام ).12:مینوي خرد» (آوردیمرا با خُردترین مردم در داورى یکسان به شمار
من ارداویراز دیدم رشن راست را که ترازوي زرد زرین به «...کند: عبور از پل چینوت چنین توصیف می

)53: 1390ژینیو، » (گرفت.دست داشت، [کارهاي] اهلوان و دروندان را اندازه می
در بندهش، عالوه بر داوري پس از مرگ، نظارت بر داوري این جهانی نیز از وظایف رشن است که 

دهد. او مینوي میان کارکرد رشن در دو دوره اوستایی و میانه را (به عنوان داورِ ور) نشان میپیوند
رشن مینوي راستی است « خواب توصیف شده است. بنا به روایت بندهشراستی است که با صفت بی

گر که این آنچه را نافریفتگی است سامان داده است. زیرا از مینوي راستی است که دیوانِ نابود
« آفریدگان گیتی را نمیرانند. [رشن] روان مردمان را نیز به گناه و کرفه آمار کند. چنین گوید که 

)116: ندهش(ب» داور [چون] داوري دروغ کند، رشن آن جا را جايِ [مناسبِ خویش]  نبیند.
شن (=پل جداکننده) به مانند دو بازوي ایزد ر1شود که چینوت پلدر بندهش همچنین اشاره می

است که یک بازوي آن در بنِ البرز در شمال و بازوي دیگر در سرِ البرز در جنوب قرار دارد. پس از 
برند تا از آن پل عبور کند و به اوج آن گذشتن سه شب اول پس از مرگ، روان را تا بن کوه البرز می

شود، پهلوي یوغ خوانده میهاي ترازوي عدالت ایزد رشن، که در روایت، شانهقله برسد. براساس این
رشته کوهی است که یک سر آن در شمال زمین و سر دیگر آن در جنوب زمین به کوه البرز، که 

چسبد و شاهین آن ترازو، چگاد دائیتی است که درست در میانه این رشته کوه پیرامون زمین است می
)129ندهش: (بقرار دارد. 

به طور مثال در شود.ز اشاراتی در این زمینه دیده میهاي دوره ساسانی نیهمچنین در کتیبه
شود که ترازویی در دست دارد. سرمشهد آمده است که او با شهریاري مواجه میکتیبه کرتیر در 

محققان بر این باورند این شهریار همان رشن است که وظیفه سنجش اعمال مردمان پس از مرگ به 
وه استودانی در حوالی شهر سبز ازبکستان یافت شده است به عال). Gignoux, 1991:75عهده اوست (

رسد این تصویر که در ردیف باالي آن موجودات الهی و نیز رشنِ ترازودار حضور دارند. به نظر می
مربوط به چهارمین روز پس از مرگ است که در آن  رشن در حال آمارِ روان است؛ در همان حال 

شتی گذرگاه میان دو کفه ترازوي رشن ایزد است.ت در باور زرتپل چینو١
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اي نهاده که روان در آن ن براي متعادل کردن ترازو دست بر کفهموبدي برسم به دست و پنام به دها
)Grenet,2013:98-99(1است.

نقش دیگري که در برخی متون فارسی میانه به آن اشاره شده، نقش ایزد رشن در رویدادهاي پایان .3
بهرام نیرومند، چراگاه، سروش دلیر، رشنِ راست به همراه مهر فراخ،همن یسنبزندربنابجهان است. 

(راشد دهند.ییارى مرا در پایان جهان 2گشتاسپانپشوتن اشتاد پیروزگر و فره دین مزدیسنان،
گوید، ، به مینوي عدالت، که به هیچ کس دروغ نمیمینوي خرد) عالوه بر این در 15: 1370محصل، 

بخت همه -بخت و بغاشاره شده است که در پایان جهان همراه با سروش، مهر، زروان بیکران، 
از 39پاسخِ پرسش 28). در بند 22مینوي خرد: برند (آفریدگان اهرمن و در پایان دیو آز را از میان می

نیز به مینوي دادستان اشاره شده که روح درگذشتگان توسط او حمایت روایت اِمید اَشَوَهیشتان
روایت (3براي ایزد رشن به حساب آورد.توان مینوي دادستان را  معادلیرسد میشود که به نظر میمی

)236- 237: 1376، امید اشوهیشتان

رشن در کنار دیگر ایزدان محافظ آفریدگان اورمزد است و در این راه با اهریمن و دیوان پیکار .4
پژوهشی در اساطیر ایرانکند. مطابق تحلیل مهرداد بهار در می
دروجان براي میراندن آفریدگان هرمزد از دوزخ بتازند. چون پیدا است که هر شب اهریمن و دیوان و «

خورشید فرو شود، هرمزد، بهمن، اردیبهشت، شهریور، سپندارمذ، خرداد و امرداد، مهر، سروش، رشن ایزد و 
)295: 1375(بهار، »ایزدان بیشتري [آیند]، کوشش و کارزار با اهریمن، دیوان و دروجان کنند.

ناي متون پهلوي صورت گرفته است، کارکرد ایزد رشن را به عنوان نگاهبان این گزارش که بر مب
هاي اهورامزدا نشان می دهد و با کارکرد مشابه در دوران اوستایی قابل مقایسه است. آفریده

رشن از ایزدانی است که در آفرینش و پرورش گیاهان شرکت دارد و همراه با اشتاد ،بندهشمطابق .5
. بر این اساس، اهورامزدا سه ایزد رشن، اشتاد و زامیاد را )49: ندهشب(رساندو زامیاد به امرداد یاري می

و همکار او به یاري و همکاري امرداد آفرید، مینوي گیاهان را امشاسپند مرداد به پیکر مادي درآورد
ها و در این خویشکاري ایزدان رشن، اشتاد و زامیاد بودند. از این رو همکاري رشن با مهر که آب

یکی [براي] رشن [و] اشتاد، دو دیگر [در] شب سوم، [هنگام] سحر، سه درون باید یشت::« ) آمده است 4/17در شایست نشایست (١
)JaafariDehaghi,1998:90(است. زمینه دادستان دینی نیز در همین 29پرسش ؛ »...[براي] وايِ به؛ سدیگر [براي] اردافرورد

پشوتن پسر گشتاسب یکی از جاودانان در دین زرتشتی و دستیار سوشیانت است. در گنگدژ منزل دارد و در هنگام فرشگرد همراه با ٢
دارد.باز میآید و دشمن را از ایرانشهر شاگردان خویش براي بازآرایی دین بیرون می

3 ruwān-i šudagān i mēnōg-i dādestān pāyēd. dādār abar-š dāmān wistardag. uš amāwandīh ud ōzōmandīh
har gyāg rasišnīg. az ān-i azērīgdom dušox tā ān-I abardom garōdmān. ōwōn ōzōmand ud amāwand i-š az
hamāg gyāg har kas must ud adādīh abāz dāštan ud spōxtan tuwān.

شود و او با نیرومندي و شدت تمام به همه جا که آفریدگار در سرتاسر خلقتش قرار داده حمایت می» جوهر عدالت«روح درگذشتگان توسط 
را نسبت به هر عدالتیتواند هر عذاب و بیترین جایگاه بهشت. چنان قدرتمند و محتشم است که میراه دارد، از اعماق دوزخ گرفته تا متعالی
کس مهار نموده و یا از وي دور سازد. 
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، اتفاقی نیست چراکه رشن ایزدي است که در فلکِ ستارگان حامل نطفه 1تازندگیاهان در رکابش می
این سه ایزد در روز جزا بر چهر) نیز حضور دارد. نکته جالب توجه این است که گیاهان (ستارگان گیاه

پل چینوت نیز با یکدیگر همکاري دارند؛ هنگامی که رشن روان را آمار کند، اشتاد و زامیاد روان را به 
توان این همکاري مشترك در داوري و نگهداري از گیاهان را حاصل آمیزش ترازو بگذرانند. می

ازرتشتی دانست که باززایی و رستاخیز اي پیشهاي اسطورهشناختی جدید و نظرگاهباورهاي آخرت
کردند.انسان را براساس مشابهت با گیاهان تصویر می

گفتار در پشیمان کردن مردم از گناه در جهان مادي موثر است.رشن راست، بنا بر دینکرد سوم.6
شود به این ترتیب، رشن نه تنها در مقام داور روان مردگان ظاهر می)257:کرد، دفتر دومکتاب سوم دین(

بلکه به نوعی رسالت هدایت آنها را نیز بر عهده دارد و درکنار داوري سختگیرانه و بدون اغماض، پیش 
کند مردمان را به سوي رستگاري سوق دهد.از مرگ تالش می

هاي فرعی ایزد رشن در متون فارسی به برخی از نقشتوانالبته در کنار پنج کارکرد اصلی باال، می.7
گیري غیر میانه نیز اشاره کرد. این کارکردها بیشتر به عنوان روز رشن مرتبطند و براساس نوعی نتیجه

اندر دین به « اند. به طور مثال، در روایات داراب هرمزدیار آمده است که مستقیم به دست آمده
وز میزد کردن بر هیربدان و بهدینان فریضه است. آن پنج روز این پیداست که در هر ماهی پنج ر

است: مهر روز و رشن روز و بهرام روز و اشتاد روز و انیران روز. این هر پنج روز میزد البته باید کردن و 
میزد آن را گویند که هر کدام میوه آورند و آن میوه را در پیش زوت نهد و آفرینگان بخشنومین آن 

فرماید و اول میوه که باشد بدست راست زوتی نهد، پس بنا آن کس کنند که میزد میروز کند
توان به نوعی از ارتباط میان ایزد رشن و فرآیند نثار اساس میبر این)361: هرمزدیار.» (آفرینگان کند

) براي نام هر روز دعایی خاص 18/22(شایست نشایستفدیه اشاره کرد. همچنین مطابق بخشی از 
رشنت پروانه (=راهنما و راهبر) به بهشت بامی «وجود دارد. دعاي خاص روز رشن چنین است که 

به عالوه در تعالیم مغان، به خویشکاري سی روزه ماه اشاره شده و گفته 2»(=روشن و درخشان) باد.
)108: 1376زنر، یکی و دینداري آنچه خواهی کن.(شده که در روز رشن، زندگی را به شادي گذار و به ن

ها از طرف راستش سروش نیک مقدس سوار است، از طرف چپش رشن برومند بلندباال سوار است، گرداگرد از هر طرف [فرشتگان] آب« ١
.100بند-مهریشت»  تازند.و گیاهان و فروهرهاي پاکان می

2 rašn-it parwānag bawād ō wahišt ī bāmīg
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رشن در ودا، متون هندي باستان و عیالم/ایالم
رشن یکی از ایزدان اختصاصی ایرانی است و در وداها معادل مستقیمی ندارد. اما در یکی از معدود 

هاي جدي براي یافتن مشابهتی میان این ایزد با خدایان هندي، دومزیل کوشیده است رشنو را تالش
درا نیز با ماالن).10-11:1953دومزیل،(سازد شناسی واژگانی نادرست با ویشنو مرتبط براساس ریشه

) میتره و ورونه، رشن را با dvandvaدوتایی(مقایسه کارکردهاي ایزدان در متون ودایی و نیز ترکیب
داند. ورونه در وداها می-ورونه مرتبط کرده است و ترکیب مهر و رشن در اوستا را یادآور ترکیب میتره

وجود ترکیب دوتایی این دو کوشدست، میکه از دوران پارتی باقی مانده اmitrršnاو با استناد به نام 
دهد. البته ماالندرا به نبود نام رشنو در زبان هندي باستان نیز اشاره کرده است و به کار ایزد را نشان 

در )Rašnubar(a)) و رشنوبَرَ (Rašnudāta)، رشنوداتَ (Rašnukaرفتن نام هایی چون رشنوكَ (
داند. اي از تعلق رشنو به ایران باستان مینشانههاي باروي تخت جمشید را نبشتهگل

)Malandra,1983:78هاي دوتایی اهوراها و نیز ترکیب). با این حال، زِنر با استناد به یسن هفت -
داند و دیدگاه ماالندرا را در مقایسه میان رشنو و میترا در مهر یشت، اهورا را با ورونه قابل مقایسه می

ها مشتقات هندي و ایرانیِ یک خدا دیدِ او ورونه ریگ ودا و اهورامزداي یسن هفتپذیرد. ازورونه نمی
)92- 90: 1375زنر، آیند. (به حساب می

هایی میان رشن و ورونه یافت. توان مشابهتالبته صرف نظر از وجوه زبانی، از منظر کارکردي می
اشاره کرده است کهزرتشتیان، باورها و آداب دینی آنهابویس در کتاب 

نزد اقوام هندواروپایی قول و نگاه داشتن حرمت آن بسیار اهمیت داشته است. ظاهرا آنها قائل به دو قول «
») بستن و گره زدن«به معنی ver*اند: یکی سوگند رسمی یا ورونه (احتماال از ریشه فعلی هندواروپایی بوده

کرد و دیگري توافق یا پیمان که با اداي این سوگند، فرد خود را موظف به انجام دادن یا انجام ندادن کاري می
که طرفین به وسیله آن بر ») مبادله کردن«به معنی mei*موسوم به میثره (احتماال از ریشه هندواروپایی 

دیدند که راندند نیرویی پنهان میهایی که بر زبان میقوام باستانی در قولکردند. اسر چیزي با هم توافق می
کرد و ایستاد تأیید و تقویت میاین نیرو را به منزل ایزدي شناختند که شخصی را که پاي حرف خود می

عرض دیِد ساخت. این انتقام از طریق آزمایشی آیینی در مشکن را با انتقامی دهشتناك نابود میدروغزنِ پیمان
گرفت و متهم براي اثبات حقانیتش ناچار بود به آزمایش آب (مربوط به سوگند) و آزمایش همگان قرار می

)31: 1381بویس،»(آتش (مربوط به پیمان) تن دهد.
هاي آیینی باستانی در هند به آیین ور و حضور رشن در این آیین نیز در به عالوه شباهت آزمایش

ورونه در آزمایش آب و میثره در آزمایش آتش حضور دارند و این دو ایزد داوران خور توجه است. البته 
این آزمون سخت هستند. در حالی که کارکرد مرتبط با داوريِ ور در متون اوستایی و فارسی میانه بر 

عهده ایزد رشن است. 
است، اما حضور با آنکه کارکردهاي رشن و اشتقاق واژگانی نام او به تمامی متعلق به ایرانیان

محوري سوگند در باورهاي پیشین امکان ردیابی برخی از عناصر مندرج در تصویر ایزد رشن در دیگر 
گانه اینشوشینک، ایشنیکرب کند. به طور مثال، ترکیب سهشناسی را نیز فراهم مییزدانهاي چارچوب
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ور همراهی رشن و مهر و از و لگمل در میان ایزدان عیالمی/ایالمی از برخی جهات از یک سو یادآ
جالب آن که اینشوشینک و ایشنیکرب خداي سوگند 1سوي دیگر رشن و ارشتات پس از مرگ است.

اند. امري که آشکارا یادآور خوردهاند و در محکمه به نام این دو ایزد سوگند میدر عیالم/ایالم بوده
عیالم/ایالم، اینشوشینک سرور قلمرو نقش رشن در محاکم زرتشتی است. به عالوه در باورهاي مردم 

ترین دستیار اوست که به همراه مردگان نیز بوده است وایزد بانو ایشنیکرب در جهان داوري نزدیک
). این کارکرد نیز 57: 1387هینتس، روند(ایزدبانو لَگمَل در دنیاي مردگان به استقبال فرد درگذشته می

باهت قابل توجهی دارد. به عالوه در میان مردم عیالم/ایالم با نقش ویژه رشن در متون فارسی میانه ش
را داشته » داورِ ور«در نظام دادرسی آنها، عنوانِ 2نیز داوري و وَر وجود داشته که خدايِ رودِ شازي

هایی منابع کافی در اختیار پژوهشگران نیست و ). البته براي چنین مقایسه59: 1387هینتس، است(
ها از نزدیکی کامل این تصاویر سخن گفت. رخی شباهتتوان به صرف بنمی

)190: 1376شادروان مهرداد بهار به ارتباط میان ایزد مهر ایرانی و اینشوشینک اشاره کرده است. (بهار، ١
2 Shazi
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هاي رشن یشت:نویسدست.2- 1

نسخه خطی استفاده کرده است؛ این 10در تصحیح انتقادي متن اوستایی رشن یشت، گلدنر از 
که مشخصات F1 ،E1،Pt1 ،O3 ،P13 ،L18 ،K12،J18 ،J10 ،W2 ،Ml2ها عبارتند از :نسخه

آنها به شرح زیر است:

F1(نسخه رام جی فریدون جی مدن)1

ورق است و در نوساري به دست آسدین کاکا از خاندان 277ها که داراي هاي یشتنویسدست
میالدي نوشته شده است. این نسخه که با دقت بسیار تحریر شده 1591هرمزیار رامیار در سال 

ها از روي هاي یشتها را در بردارد و از آنجا که اغلب نسخهه یشتترین دستنویسی است که همکهن
آن استنساخ شده از ارزش و اهمیت زیادي برخوردار است. مطالب این نسخه مشتمل است بر الفباي 

؛ سه ورق از این نسخه داراي 1-21هاي و یشت1-5هايهاي مقدماتی، نیایشاوستایی، نیرنگ
.هاي پازند استمتن

E12)(نسخه دال جی داراب جی رستم جی سنجانا

میالدي در نوساري 1601ورق در سال 542ها است که در دو جلد و دستنویس خرده اوستا و یشت
ها، هاي مقدماتی، نیایشنوشته شده است. مطالب این نسخه مشتمل است بر الفباي اوستایی، نیرنگ

ها، باژها و آفرینگان رپیثوین (که ها، سی روزه، گاه1- 21هاي ، یشت1-3ها، آفرینگانها، نیرنگپتِت
بعدها کاتب دیگري آن را به نسخه افزوده است).

Pt13)(نسخه پشوتن جی بهرام جی سنجانا، دستور بمبئی

ورق تحریر شده است. ده ورق 543ها است که در دستنویس خرده اوستا همراه با متن کامل یشت
عدها شخص دیگري آن را تکمیل کرده است. این دستنویس در سال نخست دستنویش مفقود شده و ب

میالدي توسط هیربد داراب از اخالف هرمزدیار رامیار تحریر شده است. مطالب این نسخه 1625
ها، پنج گاه، آفرینگان دهمان،، پتِت، دعا ستایش1-5هاي مشتمل است بر دعاهاي مقدماتی، نیایش

ها و )، نیرنگ218هایی از اوستا، آفرین زردشت (ورق ها به پازند، پارهآفرینگاتابیو، گاهنبار رپیثوین،
ها به ترتیب مرسوم.متن کامل یشت

1 Geldner, Prolegomena, iii.
2 Geldner, Prolegomena, ii.
3 Geldner, Prolegomena, xii.



١۶

O31)(آکسفورد، کتابخانه بادلین

میالدي تحریر 1646ورق است که در سال 294) در Frazer 258دستنویس خرده اوستا (با امضاي 
، آفرینگان دهمان، 1- 5هاي ر الفباي اوستایی، نیایششده است. مطالب این نسخه مشتمل است ب

هاي هرمزد، امشاسپند، وچند یشت از جمله یشت1-5گاتها، گاهنبار، گاهنبار به پازند، گاه 
)، بهرام، دین، اشتاد، هوم و ونند است. این 230اردیبهشت، خرداد، گوش، سروش هادخت، رشن (ورق 

هایی از اوستاست. پارهنسخه همچنین دربردارنده باژ، نیرنگ و

P132)(نسخه کتابخانه ملی پاریس

ورق است.427ها و خرده اوستا در ن دستنویس شامل متن یشتاي

L183)(نسخه ایندیا آفیس لندن، مجموعه دوگیزه

ها که پایان نسخه افتادگی دارد و شخص دیگري این دستنویس مشتمل است بر خرده اوستا و یشت
است. این نسخه قدري آشفته و نامرتب است و ترتیب خاصی در آن به چشم نمی آن را تکمیل کرده
تري است که کاتب پیش روي داشته و از روي ها احتماال مربوط به نسخه قدیمیخورد. این آشفتگی

ورق است و مندرجات آن 490آن نسخه خود را استنساخ کرده است. بخش کهن دستنویس داراي 
، آفرینگان دهمان، گاهنبار، آفرینگان به 1- 5هاي اوستایی، دعاهاي مقدماتی، نیایشعبارتند از: الفباي 

؛ 14و a11، 11) بالفاصله یشت 203در همان صفحه(ورق 4، پس از یشت 1- 4ها، یشت پازند، گاه
، رشن یشت و فروردین 6-10هاي، بعد از آن یشت5) یشت 241سپس در یک برگ جدید (ورق 

و باالخره بندهاي 16-89و بعد از آن بندهاي 64- 123بندهاي 385پس در ورق ؛ س16یشت تا بند 
جاي گرفته است؛ 21و 20هاي نیز یشت13تا پایان این یشت آمده است؛ بعد از یشت 123
(که بخش زیادي از آن با دستخط شخص دیگري 19، 18، 16هایی از اوستا، دعاهاي کوتاه، یشت پاره

دهد.ه مندرجات این نسخه را تشکیل مینوشته شده است) بقی

1 Geldner, Prolegomena, xii.
2 Geldner, Prolegomena, xii.
3 Geldner, Prolegomena, ix.



١٧

K121)(کتابخانه دانشگاه کپنهاگ

ورق است. تاریخ کتابت آن 378ها در نویس شامل خرده اوستا همراه با متن کامل یشتاین دست
22گاه، 5ها، ویسپ هومَتَ، میالدي است و مشتمل است بر دعاهاي مقدماتی، نیایش1801سال

روزه. این نسخه بسیار نامرتب نوشته شده است و پایان آن چند برگ دو سیها،یشت، آفرینگان
افتادگی دارد.

J102)(نسخه جاماسپ جی منوچهر جی جاماسپ آسانا، دستور بمبئی

جدید ورق است که تاریخ تحریر ندارد. این نسخه540ها در این دستنویس شامل خرده اوستا و یشت
هاي اوستایی این نسخه عبارت م نوشته شده است. مندرجات بخشاست که با خط تزئینی و دقت ک

روزه ها، سیها، متن کامل یشتها و گاهاست از الفباي اوستایی، دعاهاي مقدماتی، متن کامل نیایش
)، آفرینگان رپیثوین، آفرینگان گاهنبار، آفرینگان گاتها. عالوه بر این نسخه 2و 1روزه یشت (سی

بسیاري به پازند است. مذکور حاوي دعاهاي

W23)(مجموعه دکتر جان ویلسون

ورق نوشته شده است. احتماال کاتب نسخه 394هاي مختلف است که در نسخه جدیدي از یشت
هاي را استنساخ کرده است. مندرجات این نسخه مشتمل بر یشتK40همان کسی است که نسخه 

1 ،3 ،5 ،a11 ،12 است.13و

Ml24)جی لیم جی هاتریا در تهرانمانکنویس (دست

ها و قطعات اوستایی است که به الفباي فارسی اي از همه متننویس متأخر و شامل مجموعهاین دست
هاي ایرانی فراهم آمده است.جدید نوشته شده و بخش عمده آن از دستنویس

1 Geldner, Prolegomena, vii.
2 Geldner, Prolegomena, v.
3 Geldner, Prolegomena, xiii.
4 Geldner, Prolegomena, xi


