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چکیده
پيروان دین زرتشت از نطشتههای دور در تفسير و تررمۀ متون دینی همّت نماشتهاند بخپهایی از این
تالش که امروزه در دسترس است ،تررمه و تفسيری به زبان پهلوی از اوستاست که زند ناميده میشود متن
زند نرره تطریبا تررمۀ واره به واره از اوستا اراشه میدهد ،وای ناه برداشت شخصی و تفسيرموبدان را نيز
نشان میدهد آنده به عنوان تفسير برآن ا زوده شده ،خاای از ابهام نيست وناه حتّی هم آن ناممکن
می شود از آنعا که وندیداد دربرنيرندة مطاابی دربارة اعمال دینی و شرای زرتشتی است ،برای موبدان
زندنویر آشناتر از بخپهای دیگر اوستا بوده است؛ از این رو زند وندیداد را میتوان کاملتر و درينتر از
زند سایر بخپ های اوستا دانست متن زند رنرد هفدهم وندیداد که دربارة آداب ريدن مو و ناخن است
و حاوی مطاام طهی بسياری است ،بهنسبت زند رسمتهای دیگر اوستا ،تررمۀ بهتری از اوستا بهدست
میدهد در این رنرد ،دستور داده میشود که مو و ناخن ريده شده از مردان اهلو ،آب ،آتپ و برسم
دور برده شود و د ن نردد در هنگام انعام اعمال آیينی ،ريدن و د ن کردن مو و ناخن ،آنها را به مر
اشوزوشته پيشکپ میکنند که همرون رادوی سفيد عمل کرده و آدميان را از عوارم رادوی سياه دیوان
مازنی درامان نگاه دارد و دیوان مازنی نتوانند از ارزای رداشده از بدن شخص عليه خودش استفاده نمایند
و در نهایت شخص از نزند رادو و رادونر در امان خواهد ماند موبدان در تفسير این رنرد ،از خواندن
دعاهایی رون اشموهو و اهونور ،حتّی سروش بار هنگام د ن مو و ناخن سخننفتهاند ،که میتوان این
دعاها را وردهای رادوی سفيد ناميد

واژهها

کلید

اوستا ،زند ،وندیداد ،رنرد هفدهم ،رادو ،مو ،ناخن
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 .1مقدّمه
از آنراکه متن زند وندیداد به نسبت زند بخپهای دیگر اوستا ،تررمۀ بهتری از اوستا
بهدست میدهد ،بررسی آن در خوانپ متن اوستا و همرنين نشان دادن سبک کاری
موبدان و شيوة تررمۀ متون اوستایی به پهلوی ،کمک شایانی خواهد نمود؛ اندیشۀ ایرانی
رهان را بين دو نيروی خير و شر تطسيم می نماید ،این تطسيمبندی انبوهی از مورودات
نيک و پليد را همواره در تطابل با یکدیگر ررار دادهاست که هر کدام سعی در نابودی
دیگری دارند؛ این تطابل در زندنی روزانۀ آدميان نيز تأثيرنطار بوده است ،زیرا نيروهای
شر میتوانستند باع بيماری ،مرگ ،نرر به محصو ت کشاورزی و بسيار حوادث
ناخوشایند دیگر شوند بهتدری نيز کسانی مدعی شدند که توانایی اداره کردن وکنترل
نمودن نيروهای شر را دارند
ایرانيان بانی رادوی وارعی که در ررون وسطی ،رادوی سياه خوانده میشد ،معرّ ی شدهاند
انر ایرانيان آن را اختراع نکرده باشند ،حدّارل رز اوّاين کسانی هستند که برای آن بيان عطيدتی
ساختند و در یک نهام ااهی بسيار ردرتمند رایگاه اختصاًی به آن دادند ثنویّت مزدایی به این
دانپ مهلک ،خصوًيّتی بخشيد که از آن پر ،وره تميز آن شد در نهام ثنویّت ،اورمزد که در
رهان نور بهسر میبرد ،همواره مورد دشمنی خصم آشتیناپطیر خود ،اهریمن ،رمانروای رهان
زیرین است یکی نمایندة نور ،راستی و نيکی است و دیگری نمایندة دلمت ،درو و بدی (
کومن)508 :5911 ،

همين پيروان اهریمن بودند که با ادّعای در دست داشتن ردرتی برتر که از سوی اهریمن
به آنها داده شدهبود ،خود را رادر به آسيمرساندن به آ رینپ اورمزد میدانستند؛ رنين
رادویی که با یاری نر تن از اهریمن و نيروهای اوست ،رادوی سياه ناميده میشود
درمطابل نيروی مخرّب و زیان رسان اهریمن ،دیوان ،رادونران و سایر کارنزاران اهریمن،
انسان نانزیر از استفاده از انواع بازدارندهها ،با لااسّحرها و نيز نيروهایی با ردرت رادویی
در درمانگری بود تا به این وسيله از اثرهای شوم نيروهای اهریمنی بکاهد اعتطاد به رادوی
سفيد که نيروی برتر ااهی درآن رریان دارد ،اميد به زندنی بهتر و آسودهتر را در دنيایی
که در هر احهه امکان رسيدن آسيبی از سوی نيروهای اهریمنی در آن ورود دارد ،تطویت
میکرد «در تمامی این ا سونها و رادوها محور آدمی است و خواستهها ،ناتوانیها،
درماندنیها ،دوستیها ،دشمنیها ،نفرتها ،آرزوی زندنانی بهترداشتن ،بر دشواریها
ريره شدن ،از ترس و خطر رستن و در برابر نيروهای ردرتمند رامعه در امان بودن»
(دماوندی ،)292 :5982 ،موارد بهکارنيری ا سونها و رادوها بوده است
انر اًول تفکّری را که مبنای رادوست بکاویم ،احتما خواهيم دید که به دو بخپ
تعزیه میشود :نخست این که هر ريزی همانند خود را میسازد که آن را رانون شباهت

معلّۀ مطااعات ایرانی219 /

میتوان ناميد که رادونر از اًل نخست ،یعنی رانون شباهت نتيعه مینيرد که میتواند
هر معلول داخواهی را ط با تطليد آن ایعاد کند ا سونهای مبتنی بر رانون شباهت را
می توان رادوی هوميوپاتيک یا تطليد ناميد دوم اینکه ريزهایی که زمانی با هم تماس
داشتند ،پر از رط آن تماس رسمی ،میتوانند از دور بر هم اثرکنند که آن را رانون
تماس یا سرایت میتوان ناميد ا سونهای مبتنی بر رانون تماس یا سرایت را نيز رادوی
وانيردار یا مسری مینامند؛ آشناترین نمونۀ رادوی مسری ،رادویی است که به نهر
می رسد بين انسان و هر پارة ردا شده از ورود او مانند مو یا ناخن وی ورود دارد ،به این
ترتيم هرکر مو یا ناخن شخصی را در اختيار داشتهباشد ،میتواند از هر اًلهای ارادة
خود را بر ًاحم آن مو یا ناخن تحميل کند ( ریزر81 :5982 ،تا)511
 .1-1شرر و بیان مسئله
اعتطاد به ورود ا سون مو و ناخن توس دیوان درزمرة م ثّرترین و رویترین لسمها و
از نوع رادوی مسری میباشد،که به شکلهای متفاوتی بين ملل نونانون دیده شده است
و مورم ایعاد رسوم متفاوتی ميان مردم سرزمينها در مورد آداب ريدن مو و ناخن و
پنهانکردن آنها از دست دیوان و د نکردنشان ،نردیده است رنانکه این اعتطاد ورود
داشت که ،پيديدن مو و ناخن ريدهشده در کيسه و ورد خواندن بر آن ،یا د ن کردن آن
درحال ذکر نفتن ،یا برشته کردن آن ،میتواند موربات بيماری یا مرگ شخص را راهم
آورد رهت رلونيری از این رادو باید مو و ناخن ريده شده را در رایی پنهان نمود
برای این کار میتوان از دیوار معبد ،نورستان ،تنۀ درخت ،زیر خا یا سن  ،داخل
کيسه ،زیر رهارروب ،درزهای دیوار ،شکاف روبها ،سطر کلبه و یا هر رایی دور از
دید ،استفاده نمود( ریزر18 :5982 ،تا)202
نشانههایی از این باور رادویی در بين زرتشتيان ،بنا بر متون دینيشان (= متون اوستایی و
پهلوی ) دیده شدهاست رنرد هفدهم وندیداد به آداب ريدن مو و ناخن اختصاد دارد
و دربارة مراسم دینی و دعاها و نحوة د ن مو و ناخن سخن مینوید حال باید دید که
مطاام مورود در تمامی متون این دوره ،مانند اوستا و زند ،روایات داراب هرمزدیار ،سد
در نبر و سد در بندهشن ،شایست و نشایست ،ارداویرافنامه و متون پازند ،ره ميزان مشابه
یا متفاوتند؟
.2-1پیشینة پژوهش
تاکنون پاوهپ مستطلّی در ایران برروی متن اوستایی و زند رنرد هفدهم وندیداد انعام
نشدهاست؛ تنها تررمۀ تطریبا معتبری که تنها به متن اوستایی وندیداد پرداختهاست ،کتاب
«وندیداد» از سيّد محمّدعلی داعیا سالم است در هند از سال  5831م ،نخستين نام در
راه بررسی متن زند وندیداد برداشتهشد و کتاب « وندیداد» دستور داراب پشوتن سنعانا در
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بمبئی به را رسيد ،سرر در 5311م دستور هوشن راماسم ،متن اوستایی و زند
وندیداد را در کتاب دو رلدی در بمبئی را نمود و در 5323م نيز بهرام نور انکلساریا
مناب )؛ هيچ یک از این کارها
در کتاب خود تنها تررمۀ متن زند را اراشه نمود(ر
تاکنون در ایران تررمه نشدهاند و هيچیک از این متنها نيز ،انحصارا به رنرد هفدهم
وندیداد اختصاد ندارند زم به ذکر است که از احا محتوایی و رگونگی آداب ريدن
مو و ناخن نيز تاکنون مطلبی منتشر نگردیدهاست مطااۀ حانرنخستين نام در این راه
میباشد
.3-1ضرورت و اهمیّت پژوهش
از آنعاکه متن زند وندیداد به نسبت زند بخپهای دیگر اوستا ،تررمه بهتری از اوستا
بهدست میدهد ،بررسی آن در خوانپ متن اوستا و همرنين نشان دادن سبک کاری
موبدان و شيوة تررمۀ متون اوستایی به پهلوی ،کمک شایانی خواهد نمود؛ درنمن رون
وارهنامۀ کاملی برای زبان پهلوی ورود ندارد ،و هر متن پهلوی خود تعدادی وارة منحصر
دارد ،خواندن ردانانۀ هر متن پهلوی نرورتی تام دارد؛ همرنين رنرد هفدهم وندیداد
حاوی مطاام طهی و آیينی بسياری است؛ مانند آداب تراشيدن مو و ریپ و یا آداب
ريدن ناخن به دايل اهميّتی که این مطاام در بازنمایی رایگاه رادوی سفيد و سياه در
مطاام طهی ایرانيان پيشين دارد ،خود بررسی ردانانه و ویاهای می لبد
 -2بحث
 .1-2آداب چیدن مو و ناخن در اوستا

از دیرباز اعتطاد به ردرت رادویی مو وناخن ريدهشده ،بين ایرانيان ورود داشته است،
تاراییکه نشانههایی از این اعتطادات در اسطورههای ایرانی دیده میشود با کمی درّت در
ًفات نرشاسم -تنها پهلوان نامی اوستا -شاید بتوان نشانههایی از ارتبار مو و ردرت را
دید:نرشاسم پهلوان ،روان ابرکار ،نرمنپ،نرزدار ونيسوور(هوم یشت ،بند )51نرره
به داهر اشارهای به ارتبار بين ردرت رادویی و مو در داستان نرشاسم نشده است ،وای
در بين ًفتهای نرشاسم دايرکه همگی از رنگاوری او نشاندارندً ،فت خادّ
«نيسوور» بسيار راام تورّه است به نهر میرسد که نرشاسم روان ،عالوه برنرزی که
در دست دارد ،باید حتما نيسو نيز بر سر داشتهباشد ،تا از پر اردهایان برآید
دربارة آداب ريدن مو و ناخن وآداب ومراسم د ن آنها ،آداب خواندن دعای اهونور(،9
 0یا  3بار) در هنگام د نشان ،مطاابی در رنرد 51آمده است اابتّه در هنگام خواندن این
ادعيه ،ناخنها را به سالحی تشبيه میکند که به مر اشوزوشته پيشکپ میشود ،رنانده
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این اعمال انعام نگيرد ،ناخنها همانند سالحی خواهند شد که دیوان مازنی از آنان عليه
پرهيزناران و رهان نيک اهورایی استفاده خواهند کرد
در این رنرد در یازده بند پرسپ و پاسخی بين زرتشت و اهورامزدا ردّوبدل میشود؛
نخست زرتشت از اهورامزدا میپرسد که ره عملی باع میشود که دیو تباهی و مرگ
نيرومندتر نردد(بند)5؛ و در پاسخ اهورامزدا ،دايل آن را آرایپ و پيرایپ مو و ريدن
ناخن که بدون رعایت برروی زمين ریخته شود ،ذکر میکند(بند)2؛ این کار مورم تعمّ
دیوان و خر ستران و حيوانات آزاررسان ،روی زمين خواهد شد(بند )9سرر برای درامان
ماندن از این مشکالت ،دستور میدهد که انسان باید مو و ناخن ريدهشده را به اندازة ده
نام از مرد پارسا ،بيست نام از آتپ ،سی نام از آب و پنعاه نام از برسم دور ببرد(بند)2
و در آن منططه نوداای به اندازة نيم ورم در زمين سخت بکند ،انر زمين نرم بود ،باید
نوداای به اندازة نيم بدست بکند و در حال کندن باید زمزمه هم بکند(بند )1ا راف
نودال با لز باید  9یا  0یا  3شيار حفر کند و  9یا  0یا  3بار دعای اهونور را بخواند(بند)0
رنانده ط ناخن را بخواهد د ن کند ،باید در رسمت بيرونی خانه ،نوداای به اندازة اوّاين
بند انگشت کورک بکند و ناخنها را در نودال بریزد(بند)1؛ و درحاايکه با لز  9یا  0یا 3
بار شيار ا راف آن میکند ،دعای اهونور را  9یا  0یا  3بار باید بخواند(بند)8؛ و بگوید که
این ناخنها را به مر اشوزوشته پيشکپ میکند و این ناخنها رون نيزه ،خنعر ،کمان،
خدن و سن عمل خواهندکرد و همدون سالحی در نبرد با دیوان مازنی ،به مر
اشوزوشته کمک خواهند نمود(بند )3رنانده این اعمال انعام نگيرد ،ناخنها رون
سالحی خواهند شد در رنگال دیوان مازنی ،عليه دنيای نيک اهورایی و نيکوکاران مورد
استفاده ررار خواهند نر ت(بند ) 51آنان که این اعمال را به رای نياورند همه نناهکارانی
هستند که بیاعتنا به دین هستند همه بی اعتنایان به دین آنان که نا رمانبردارهستند ،همه
نا رمانبرداران آنان که ناپرهيزنار هستند همه ناپرهيزناران آنان که نناهکار هستند
ودرنهایت از دعای اشموهو نام میبرد( بند )55
 .2-2آداب چیدن مو و ناخن در متون دورة میانه

در متن زند رنرد هفدهم وندیداد ،موبدان تفسيرهایی دربارة آداب ريدن مو وناخن،
رگونگی و رزشيات د ن آنها ،رگونگی خواندن دعاهایی رون اهونور و اشموهو و
پادا راه و عطوبت مرگارزان برای انعام ندادن این اعمال ،بر متن اوستایی ا زودند:
1. purs¨d Zarduøt az Ohrmaz (kª) Ohrmazd m§n©g
abz©n¨g d¦d¦r ¨ g§h¦n ¨ ast©mand¦n ahlaw € pad kad¦r
marg¨ (pad kad¦r win¦hg¦r¨h) ©zmandiøtom (ud
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2.

3.

4.

5.

tuxø¦giøtom az) mard©m¦n (Øiy©n k§) d§w¦n pad
g©wiøn yaz§d (aw§ pad kuniøn yaøt baw§d) €
uø guft Ohrmazd (kª) pad ¦n ahlaw Zarduøt ka andar axw
¨ ast©mand wars-iz h© ham-¦r¦y§nd (kª be-wiz¦r§nd)
wars-iz abar br¨n§nd srª-iz abar br¨n§nd € §d©n ¦n abar
t©ø§n§nd andar win¦n (andar sªrag ay¦b) andar r§øiøn
(andar darem) €
§g pad ¦n jud sªdag¨h (ka juttar kun§d kª ¦n ab¦y§d kardan)
andar zam¨g d§w © ham baw§nd € §g pad ¦n jud sªdag¨h
(ka juttar kªn§d kª ¦n iz-ab¦y§d kardan) andar zam¨g
xrafstar © ham baw§nd k§ mard©m¦n spiø n¦m g©w§nd €
k§ (¦n) mard©m¦n j©rd¦ andar j©rd¦n be-j©y§n§nd
wastarag andar wastarag¦n. €
§g ka t© (k§)Zarduøt andar axw ¨ ast©mand wars-iz ©
ham ¦r¦y§ (kª © wiz¦r§) wars-iz © ham br¨n§ srª-iz abar
br¨n§ (§ast k§ m©y ud n¦xun g©w§d) € §g t© (Zarduøt)
pas be-bar§ dah g¦m az mard¦n ahlaw¦n €
[§ ka g§s-§w ay¦b r§ø w§z§ t¦g pad §d m§niøn beabgan§d kª ul n§ st¦nam¦-ø pad gy¦g d§w-§zag¨h r¦y
tan¦puhl-§w andar © bun baw§d pas win¦h az win¦h € ud
ka n§ pad §d m§niøn be-abgan§d w§ø n§st kª s§
sr©ø©Øaran¦m € ka h§d k§ §d©n gow§d § b§ ka bes©z§nd ay¦b be-paz§nd w§ø n§st kª s§ sr©ø©Øaran¦m ka
ab§r was pad tan d¦r§d yaziøn kun§nd ©h-baw§d] €
R©øn guft ka § ad¦dag pad tan d¦r§d yaziøn kun§d n§
baw§d] €
w¨st g¦m az ¦taxø s¨h g¦m az ¦b panj¦h g¦m az barsom (pad
ahl¦y¨h) fr¦z wistard (§ §n §d r¦y gar¦y baw§d Ø§ pad
mehm¦n¨h be-¦nay§d) €
§g ¦n©h ¦n maß be-kan§ (§d) daøt (ka) saxt (zam¨g) (§d)
widest (ka) narm € abar © (¦n©h) ¦n bar§ € §g §n g©wiøn
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6.

7.

8.

9.

fr¦z g©w p§r©zgar Zarduøt € §d©n pad ¦n (aw§)
tars¦g¦h¨h (ka g¦w §wag-d¦d tan be-d¦d) Ohrmazd urwar
w¦xø§n¨d (kª be-abz¦y§n§d) €
pad xaøhrwar pad p§r¦m©n k¦riøn¨h p§r¦m©n § k¦r§ s§
ay¦b øaø ay¦b n© € ahunawar-iz fr¦z sr¦y§ s§ ay¦b øaø ay¦b
n© €
[§n kª fradom aøÆm . v©hª . s§ € fravar¦ne . Ø§ g¦h d¦r§d
€ ud ønªman ¨ sr©ø az-iø w¦z fr¦z kuniøn € dªrag b¦l¦y
§d©n kuniøn Øiy©n abest¦g g©w§d € u-ø pahn¦y §d©n
kuniøn ka be-hamb¦r§d ab¦g zam¨g § r¦st € h§d k§ §d©n
g©w§d § pad gy¦g w§ø kª §d must n§ nihiøn € ka-ø d©
b¦r pad abest¦g nig¦n kard ham¦ € ka payd¦g baw§d ¦-ø n§
pad abest¦g nig¦n ab¦z kuniøn € § d¦d ©ø ¦n murdag¦n
©h-kard u-ø abest¦g n§ guftan] €
srª r¦y maß be-kan§ az kustagtar n§mag ¨ m¦n ¨ and abar
Øand (¦n ¨) kehiøt angust fr¦ztom baØag € abar © ¦n©h
bar§ € §g §n g©wiøn fr¦z g©w§ p§r©zgar Zarduøt €
Aøwahiøt Wahman k§ srªd (§st§d pad b§ ¦n) fr©d©m
maß¨h (pad ¦n fr©d©m ab§zag weh¨h) €
pad xøahrwar pad p§r¦m©n k¦riøn¨h p§r¦m©n §d k¦r§ s§
ay¦b øaø ay¦b n© € ahunawar-iz fr¦z sr¦y§ s§ ay¦b øaø ay¦b
n© €
[§n kª fradom aøÆm . v©hª . s§ € fravar¦ne . Ø§ g¦h d¦r§d
€ ønªman ¨ sr©ø az-iø w¦z fr¦z kuniøn € dªrag b¦l¦y §d©n
Øiy©n az abest¦g g©w§d € u-ø pahn¦y §d©n kuniøn ¨-ø
§k §k andar be-§st§d € paiti. t§ . mÆrÆßa. aø© . zuøta .
jud d¦d§st¦n h§nd € h§d k§ p§ø g©w§d € h§d k§ pas] €
abar © t© murw aø©zuøt (kª) §n srª niw§y§nam (kª §n srª
b§ §d t© niw§y§nam) € (u-t) © §n srª niw§y§nam (kª t© b§
© §n srª niw§y§nam) € aw§-ø¦n srª t© murw aø©gzuøt (¦-
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¨ t b¦d) arøtar k¦rd ud sanwar tigr-iz harwispar ud sag-iz
k©f§n abar © m¦zan¨g¦n d§w¦n €
§10. agar n§ abar niw§y§n§nd (kª paiti . t§. mÆrÆßa . n
g©w§nd) aw§-ø¦n srª pas baw§nd m¦zan¨g¦n d§w¦n arøtar
¨ k¦rd ud sanwar tigr-iz harwispar ud sag ¨ k©f§n ¨ dew¦n
m¦zan¨g¦n €
§11. harwisp druwand (h§nd u-ø¦n) andar tan druz (d¦r§nd) k
ad¦øt d¦dwar (h§nd kª d¦dwar pad d¦dwar n§ d¦r§nd) €
harwisp (k§) ad¦øt d¦dwar (h§nd ©y-ø¦n) k§ asr©ø (h§nd
)§kª-ø¦n xwad¦y pad xwd¦y n§ d¦øt baw§d) € harwisp (k
)asr©ø (h§nd ©y-ø¦n) k§ anaø©g (h§nd kª druwand h§nd
€ harwisp (k§) anaø©g (h§nd kª k§ §n tis druwand bªd
§st§d ©y-ø¦n) k§ tan¦puhl¨g¦n (h§nd kª margarz¦n h§nd) €
 5پرسيد زرتشت از اهورامزدا :ای اهورامزدا ،ای مينوی زاینده ،ای دادار هستی مادی ،ای اهلو ،به
کدامين مرگ (به کدامين نناهکاری) نيرومندترین (وکوشاترین شخص از) مردمان ،دیوان را به
نفتار میستاید ( در حاایکه به کردار ستوده میشود؟)€
 2و نفت اهورامزدا بدان اهلوزرتشت ،رون در هستی مادی ،هم او که موها یپ را میآراید
(یعنی تار موها را ردا بکند) ،هم هنگامی که مو هایپ را میبُرد یا هم هنگامی که
ناخنها یپ را میبُرد€ایننونه آن موها و ناخنها را در حفره ها (یا سورا ها ) دور میریزد
در شکاف (در سورا ) میاندازد €
 9پر بدان بدکيشی (انر متفاوت کاری را انعام دهد یعنی آن ره را که باید کردن نونهای
دیگر کند ) ،اندر زمين دیو ان با هم رم بُوَند €پر بدان بدکيشی (انر کاری را متفاوت
انعام دهد یعنی آن را نيز ] که [ باید کردن نونه ای دیگر کند )،اندر زمين خر ستر ان با هم
رم شوند خر سترانی که مردمان به آنان شرپ نام نویند  €که (آن شرپ ها ) لّه مردمان
را در کشتزارها ببلعند و علر را در مر زار €
 2پر انر تو (که) زرتشت هستی  ،در هستی مادی هم مو هایت را بيارایی (یعنی تار موها را
ردا کنی) ،هم مو هایت را ببرّی ،نيز ناخن هایت را ببرّی (یعنی آنده را که هست که موی و
ناخن نفته شود)  €آنگاه تو ای زرتشت،پر باشد که آنها را دور ببری به اندازه ده نام از
مردان اهلو €
یعنی انر نيسویی یا ریپ ردا بی کنی ،یکی را بدین نيت دور بيفکند ،یعنی آن را دیگر
برنستاند پر برای رایگاه دیوپرستی نویی آماده شدهباشد و بدین سبم تناپوهر اندر نردن
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شخص بُوَد پر نناه از پر نناه بود  €و انر نه بدین نيت بيفکند ،نناهپ بيپ نيست
یعنی نناهپ سه سروشوررنام بُوَد  €انر باشد که ایننونه نفتهشود؛ یعنی بلکه هنگامیکه
مو و ناخن را بسوزند یا برزند ،نناهپ بيپ نيست؛ یعنی که سه سروشوررنام بود انر بسيار
زیاد مو و ناخن بر تن دارد ،نيایپ کند ،رنين بُوَد €روشن{مفسر}نفت :انر رنين بيدادی بر
تن دارد ،پر نيایپ کند و توبه کند  ،نناه نبود €
بيست نام از آتپ ،سی نام از آب ،پنعاه نام از برسم ( پرهيزنارانه) رازنسترده دور باشد (
یعنی این بدین سبم نسا بُوَد رون به ور ساکن به پای خود بياورد ) €
 1آنگاه آنعا آن نودال را باید که بکنی به اندازه (یک) انگشت دست (انر) سخت (زمين)
باشد و به اندازه (یک) بدست (انر) نرم زمين باشد به (آنعا) آن موها و ناخنها را باید که
ببَری آنگاه این نفتار را رازنوی :ای پيروزنر زرتشت  €ایننونه بدان کالم ورراوند و نيز
(آن) احترام (رون ناو یکتا آ ریده ران بداد) اهورامزدا نياه را رویاند(یعنی هماننونه که نياه
را بيفزایاند اندر نيتی )
 0با لز به پير امون نودال نردانرد  ،شيار باید که بکشی سه یا شپ یا نه شيار در این حاات
دعای اهونور را نيز باید که راز بسرایی ،سه یا شپ یا نه بار این که نخست ]دعای[ اشم
وهو را سه ] باربخواند [ ،رورانه ررا که رای دارد ] اینعا خواندن این دعا [ و برای خشنودی
سروش از برایپ سروش باررا راز باید کردن€
در رهت با  ،ایننونه باید کردن رنانکه در اوستا نفته شود €و به پهنا ایننونه باید کردن
هنگامیکه موها و ناخن ها انباشته شود همسطو با زمين ،این نونه کردن درست است .€
باشد که این نونه نفته شود یعنی به رایگاه ]نودال[ بيشتر تا به یک مشت نباید نهادن  €انر این
بار با ]خواندن[ اوستا ] موها را[ مد ون کردن ،همه €انر ]موها و ناخن ها[ آشکار شود پر به
اوستا ]خوانی [ دیگر بار بازنباید مد ونکردن؛ یعنی رانون مرگ را برای آن موها و
ناخنها همانند حکم مردنان اینرنين کرد و اوستا را ]دیگر بار [ نباید نفتن [
 1برای ناخن ها نوداای ی بکن از آن سوتر ،سمت خانه که به اندازة کورکترین بند
نخستين انگشت ابر (آن نودال)آنعا (ناخنها را)ببر پر این کالم را رازنوی :ای پيروزنر
زرتشت  €اردیبهشت(= اشم وهو) و بهمن(=اهونور) را که سروده (است بيرون آن) نوداای
رودین (بدان رودین خوبی پا )
 8با لز به پيرامون این نودال نردانرد ،شيار باید که بکشی سه یا شپ یا نه شيار در این
حاات دعای اهونور را نيز باید که راز بسرایی سه یا شپ یا نه بار این یعنی نخست دعای
اشم وهو را سه بار بخواند  ،رورانه ررا که رای دارد این را خواندن این دعا و برای خشنودی
سروش از برایپ سروش بار راز باید کردن در رهت با ی ایننونه باید کردن رنانکه در
اوستا نفته شود :و به پهنا ایننونه باید کردن که یکی یکی ناخن ها اندر بایستد رون سالحی
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برای تو ای مر اشوزوشته ،عليه آنانکه ردا رانون هستند و ر تار می کنند باشد که این دعا
پيپ از د ن نفته شود ،باشد که پر از د ن نفته شود [
 3به تو ای مر اشوزوشته (یعنی) تو را به این ناخن ها نوید میدهم (یعنی این ناخن ها را
بدین نونه به تو نوید میدهم)(€پر به تو) این ناخن ها را نوید میدهم (یعنی که تو را به
این ها نوید میدهم)€ناخنی ها یشان برای تو ای مر اشوزوشته (پر برای تو باشد) رون نيزه،
کارد و کمان نيز تير همهپر و نيز سن کوهی در برابر دیوان مازنی
 51انر نوید ندهند به تو (یعنی کالم ها برای تو ای مر نفته نشوند) ،پر ناخنی ها یشان باشند
از آن دیوان مازنی رون نيزه ،کارد و کمان نيز تير همهپر و سن کوهی دیوان مازنی
همه دروند (هستند و آنان) اندر تن نيزدروو دیو (دارند) که بیاعتطاد به داور (هستند ،یعنی که
داور را برای داوری ربول ندارند)  €همه (که) بی اعتطاد به داور (هستند ایشان) که نا رمانبردار
(هستند ،یعنی که خدا به خدایی در پنداشتشان نبود) €همه (که) نا رمانبردار (هستند ایشان) که
ناپرهيزنار (هستند یعنی دروند هستند) €همه (که) ناپرهيزنار (هستند یعنی که در این امر اررای
آیين دروند بوده اند ،ایشان) که تناپوهرنان (هستند که مرگارزان هستند) €

در متون ارسی زرتشتی بهرای مانده از سدههای آ ازین هعری ،آداب ريدن مو و ناخن
به تفصيل از زبان علمای متفاوت ،مورد بح ررار نر ته است ،که تعدّد این موارد ،از
اهميّت این مونوع نزد زرتشتيان نشان دارد در متن پهلوی سددرنبر ،ناخنهای ريدهشده
را در کا ط میپيدند و با آداب خاًی در نودال د ن میکنند « :اینکه رون ناخن حالل
کنند (بدينند) باید که درکا طی کنند ،بارسروش رازباید نفتن و سه یتااهووشيریو(اهونور)
بگفتن ،با هر یتااهووشيریو نفتن و اوستا اینست :به تو ای مر اشوزوشته این ناخنها را نشان
میدهم این ناخنها را پيشکپ میکنم برای تو ،این ناخنها هستند ای مر اشوزوشته
(رون) نيزهها ،خنعرها ،کمانها ،خدن های شاهينپر و سن های الخنپرتاب برای
دیوان مازنی پر ب ار رنانده نر ته باشد پی در خ کند (پر از خواندن دعا ،رنانکه در
متن تونيو داده شده ،نردنودال خ کشد) بدان دو یتااهووشيریو که میخواند به هر
یکی از خ ها ،ردری خا در ميان ناخن کند(=هرشياری که نرد نودال میکشند،
مطداری خا در نودال ،روی ناخنها ریزند) انر این بار نداند همان سروش بار و سه
یتااهووشيریو به سه خ نرد به نرد ناخننير خا در ميان ناخن کردن و به دشت (=
دست) بردن باید که رهار انگشت زمين رو کند و بهمن مر نيز خوانند کوف نيز
خوانند ،او ناخن خورد ،اابته باید که ناسوده نگطارند که به سال رادوان بهکار آید و نيز
نفتهاند که انر درميان خوردنی ا تد از بيماری باریک بيم باشد (مدرسا59 :5313 ،و)52
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در روایتی ا ز کامدین شاپورآمده است که «:و موی پرهيختن رنان باید که بردارند هم
بدین نوع رای که نفتهشد بردن ،به خا کردن ،واو سروش نر تن ،یتااهووشيریو
خواندن و موی در خا کردن و این واو بخواندن :
aû . ahy¦i . aø¶ . mazd¶ . urvar¶ . vaxøaû.
یتااهووشيریو بخواندن و هر یک یتااهووشيریو کشی(نوداای) به نردش کشيدن ،واو
بگفتن و یک یتااهووشيریو دیگر بخواندن ¶ .k§m . an¶ . mazdبخواندن و واو
نفتن» و در روایتی دیگر از کامدین شاپورآمده است «:ناخنريدن را راعده رنان است که
رون بکنند هر یک ،یک یتااهووشيریو بباید خواندن ،پر به کا طی کهنه بستن و واو
سروش نر تن تا به یتااهووشيریو خواندن و پر یتااهووشيریو بخواندن و هر یک
کشی(نوداای) به نرد ناخن کشيدن و سر نودال را بهم رسانيدن ،سه یتااهووشيریو
خواندن ،سه کپ کشيدن  paiti . t§ . mÆrÆßa.بخواندن تا سرواو بخواندن تا
سرواو بگفتن و پر به رایگاهی که دور از مردم و آب و آتپ باشد باید بردن ،بهخا
کردن واو سروش نر تن (aø¶ . v©hª . mana¥h¶ . y¶ . srvy§ . parÆ .
) maßaon©.و پر سه کپ به نرد باید کشيدن و واو نر تن به یزدان کامکار
(روایات داراب هرمزدیار ،بیتا ،و222 :5تا)221
در نمن باید به این نکته توره داشت،که ناخن دست و پا باید هریک ردانانه در
نوداای معزا د ن شود در روایتی ازکاووس ماهيارآمده است «:اینکه ناخن دست ردا
باید پرهيختن و از پای ردا باید پرهيختن»(روایات داراب هرمزدیار ،بیتا ،و)228 :5
در روایتی از کامه بهره آمده است «:پرسپ :آنکه ناخن رون میباید ريدن به ره رای
مینهادن؟ پاسخ :آنکه ناخنان ريدن بر دوم آنکه اول پيپ کوه پيپ هوا و ميانه همی
ريدن میباید ريدن پر به ناخنان رون پاره کردن هر یک ناخنان که پاره کند،
یتااهووشيریو یکّ خواندن ،به پاره کا ط کردن ،بر زمين خشک نهادن سر ناخنان رون بر
سوی باختر نهادن
ناه هرره بيد ،سروشه واو نر تن ،یتااهووشيریو ،سه نفتن سه کپ نرد ناخنان کشيدن
هر یک کپ ،یتااهووشيریو یک سه کپ یتااهووشيریو نفتن ،سه ناخن رين پارة خا به
روی ناخنان کردن سه بار از هر کشی ،پارهای خا بر داشتن و بر روی ناخنان کردن پر
سروش بار نفتن»(هرمزدیار ،بیتا220 :5/و 221و اداعی کرساس ری آنتيا)511:5313،
زرتشتيان ناخن و موی ريدة شده خود را برای دور بودن از آب وآتپ به ًحرا میبردند
و آنعا د ن میکردند در روایتی از بهمن پونعيه آمده است که «:موی هریختن به یک
رانرد بایدکردن و ناخنان را به ًحرا باید بردن که آب وآتپ نرسد» (روایات داراب
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هرمزدیار ،بیتا ،و )222 :5در روایتی از کاووس ماهيار آمده است «:موی و ناخن را باید
به ًحرا بردن و به زیر خا نهان باید کردن »(روایات داراب هرمزدیار ،بیتا ،و)222 :5
.3-2حکم نسا

اجزا

جدا شده از بدن

استفاده از مو و ناخن رداشده از بدن شخص ،تاب روانين رادوی مُسری است در
رادوی مُسری ،همان ور که نفته شد ،هر عنو یا ريزی که روزی در تماس با رد بوده
است ،حتّی بعد از ردا شدن ،ارتبار خود را با رد حفظ میکند و انر به هر نوعی آسيبی
به آن وارد شود ،عوارم آن دامان ًاحم آن را نيز خواهد نر ت ( ریزر)592 :5982 ،
در آیين زرتشتی ،ارزای ردا شده از بدن انسان مانند مو ،ناخن و دندان حکم نسا را دارند
و احکامی که برای نسا آمده در موردشان ًاد است؛ آن ارزا نباید با آب ،آتپ و زمين
تماس داشته باشند ،تا مبادا دیوان به آنها دست یابند و مورم نرر و زیان به آ رینپ
اهورامزدا شوند در ًورت تماسً ،احبان آنها نناهکار هستند و پادا راه این بیتورّهی،
مرگ ارزان است
در روایتی از کامه بهره ،کاوس کامان ،شاپور بروری آمده است «:نسای مو ،ناخن،
نوشت  ،پوست و دندان هرره از مردم ردا شده هرره از این آب و آتپ رسد همدنان
بود که نسای مردنان سوخته باشد و مرگارزان باشد» (روایات داراب هرمزدیار ،بیتا:5/
82و)89
از کاوس کامدین در روایتی آمده است که:
رایی که نسا نهاده باشد یا آبکپ کرده باشد ،انر نمی از نسا بر زمين شده باشد ،یا اندام برهنه
نسا یا موی و ناخن به زمين رسد ،آنعای تا سال پا نشود ،که انر اینها هيچ به زمين نرسيده
باشد ،رون ر تين حانر باشد پر نشود دنر ر تين حانر نباشد ،پر یک ماه شود که نوال
شستن انر محلی باشد که ر تين آید رون شود از ر تين بگطرد و شاید شستن انر ر تين رود
رون یک ماه بگطرد شاید شستن تا معلوم باشد (روایات داراب هرمزدیار ،بیتا)593 :5/

بهدینان بر این باور بودند که موهای بدن را از ناف به با نباید اًال کرد ،رراکه نناه
باشد همدنين تراشيدن موی رزند خود از پن سااگی تا هفت سااگی شایسته نيست؛ در
روایتی از راسا آمده است که «:و بهدین از ناف با هيچ موی نباید ريدن و هرنز نباید
کندن هر کر بديند یا بکند ،ریمن باشد سر به برشنوم باید شستن از ناف زیر باید ريدن
و نشاید کندن » (روایات داراب هرمزدیار ،بیتا)222:5/
در روایت نریمان هوشن دربارة تراشيدن سر رزند خورد آمده است « :اینکه رزند
خورد تا سه سال و رهار سال موی سر ،به ناخنرين میبرند و تراشيدن رخصت معلوم
نيست و سال پن و هفت نمیشاید مگر نعوذ باز نرورت و علّتی باشد و ناراره دیگر»
(روایات داراب هرمزدیار ،بیتا)980:2/
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بنابر باور زرتشتيان ،مو وناخن مرده نباید رها شود انر موی رد مرده بر روی درخت
باروری بيفتد و به زمين رسد تا یکسال ریمنی بر آن درخت و زمين رو میشود؛ در روایتی
از کامه بهره آمده است که:
انر کسی بر درختی بميرد که پوستپ ،تر باشد و از درخت در نيفتد ،ریمنی در زمين رو نشود
انر پوست درخت خشک باشد و کسی بر آنعا بميرد ریمنی تا آب رو شود ،ونرنه بر تن درخت
باشد که بر شاخی باشد و اندام و موی وی به درخت بارور باز نيفتد ،ریمنی بر زمين رو نشود انر
اندام مو ی به درخت بارور باز ا تد ،ریمنی بر زمين رو شود تا ساای برآید برابر آن نسا ،رندانکه
با ی و پهنای آن مرده باشد ریمنی بر زمين رو شود (روایات داراب هرمزدیار ،بیتا ،و)528 :5
«و انر از ا تادن وی بر سرندارمط بيم رسد یا شاخه درخت همانا خشک باشد  ،انر از وی
اند مویی یا اندامی بر درخت اًلی (=تنۀ درخت) باز ایستد ،پر به اندازة تن وی زمين
ریمنی را در خود رو میبرد» (شایست و نشایست ،کرده  ،2بند « )22و انر مویی یا اندامی از
وی بر درخت اًلی (=تنۀ درخت) باز نایستد مگر آنگاه که از ا تادن وی بيم بر سرندارمط رسد
باز (=پر) زمين ریمنی را در خود رو نبرد» (شایست و نشایست ،کرده  ،2بند )91

مو وناخن مرده در هر مکانی از ربيل بام یا آب انبار باشد ،در آن مکان ریمنی رو شود،
که باید آن مکانها را از ریمن پا کنند« :انر بر بامی بميرد ،هرناه اندامی یا مویی از وی
به کنار بام باز ایستد ،بام به اندازة تن وی تا به تهيگی ،زمين تا به آب زیر زمين  ،ریمن
است و نيز همۀ برسمی که در آن خانه است پر از آن رای که ریمنی را در خود
رو می برد انر تا به برسم ،به اندازة سی نام سه پای اًله باشد ،همی برسم ریمن
ن ه شود و هرناه موی یا اندام او بر رنان نيامده باشد ،بام تا به تهيگی (= نای زیر
سطر) ریمن است » (شایست ونشایست  ،کرده  ،2بند ) 58
« رون در آب انباری بميرد ،انر اندامی یا مویی از وی ،بر رنان آب انبار نایستد،
زمين ریمنی را در خود رو نبرد و انر اندام یا موی وی بر رنان باز ایستد ،پر
زمين ریمنی را رومی برد ،رایز است که پوشپ کر آب انبار را بکَنند و پوشپ
دیگری بر آن باز ریزند ،پر پا است » (شایست ونشایست  ،کرده  ،2بند )22
نرره مو و ناخن ،حکم نسا را دارد ،وای دیدن مو و ناخن مرده ،به تنهایی در مراسم
س دید کا ی نيست و نسا رانده نخواهد شد « :س نسوش را (= رسد مرده) در آن زمان
براند که نوشت مرده را ببيند ،انر تنها موی یا ناخن او را ببيند نسوش را نراند»
(شایست و نشایست ،کرده ،2بند )9؛ « س کور نيز ،در آن زمان نسوش را براند که
پوزه بر نسا نهد و انر بر موی یا ناخن آن پوزه نهد ،نسوش را نراند» (شایست و
نشایست ،کرده  ،2بند)2
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شایان ذکر است که عالوه بر عدم رعایت آداب ريدن مو و ناخن ،کارهایی از ربيل
رن کردن ،استفاده از موی مصنوعی و یا مو وناخن دیگران ،شانهکردن مو در کنار آب و
آتپ ،پادا راههای خاًّی را به همراه خواهد داشت ،از آن رمله:
و دیدم روان زنانی که ده انگشت خون و ریم (=کبا ت) از آنها میآمد ،آنها میرشيدند و
میخوردند و کرم به هر دو رشم آنها میآمد  -9سروش اهلو و آذر ایزد نفتند« :این روان آن
زنان دروندی است که ایشان رن بر خود نهادند و موی کسان دیگر را برای پيرایپ خود
اختيار کردند و رشم ایزدان و مردمان را بستند (ارداویرافنامه ،صل  ،19بند5تا)9
« و دیدم زنی که خر ستران همه تن او را میرویدند  -9سروش اهلو و آذر ایزد نفتند« :این روان
آن زن دروندی است که در نيتی موی خود را با ی آتپ شانه کرد و موی و شرپ و رشک در
آتپ ا کند و آتپ زیر تن اندرنهاد و تن خویپ به آتپ داشت» (ارداویرافنامه ،صل ،92
بند5تا)9

 .3نتیجهگیر
نطصها و ناتوانی های بشر در ول زمان همواره او را به سوی توسّل به نيروهای برتر و
ماورایی( استفاده از رادو) کشانده است بهتدری رادو در نهام دینی رایگاهی مشخص
یا ت و در راام دستورات دینی به دینداران ااطا شد مطابلۀ مداوم زرتشت با رادونران ،از
نطپ پررن آنها در ایران باستان و در ميان مردم حکایت دارد با پيروزی نهایی زرتشت
بر رادونران ،رایگاه انواع رادو در دین زرتشتی تريير یا ت و مانند پيشگوییها و
اا بينی ،در رهت منا دینی و مردمی به کار نر ته شد ،وای رادونران عامل رادوی
سياه ،یعنی یاتوها و پریها ،همدنان در متن دین منفور و ناپسند باری ماندند رادونران
عامل رادوی سياه از ابزارهای بسياری مانند مو و ناخن و حشرات موذی برای رسيدن به
خواستههای خود استفاده می کردند رنانکه در رنرد هفدهم وندیداد ،ناخن و موی ريده
شده ،انر زمان د نشان به مر اشوزوشته پيشکپ نشوند ،از آن دیوان مازنی خواهند شدکه
آنان را عليه ًاحم مو و ناخن استفاده خواهند نمود در مطابل رادوی مخرّب و زیانآور،
رادوی سفيد به ورود آمد که به کمک نيروهای برتر مينوی و آسمانی بر هستی راری شد
و در راام انواع دعاها ،آتپها ،حيوانات،نياهان و لسمهای نونانون که خاًيت
دیوزدایی و دور کردن رادونران را داشتند ،نمود پيدا کرد :در همين رنرد وندیداد از
خواندن دعاهایی رون اهونور ،اشم وهو و رورانه در هنگام د ن مو وناخن و پيشکپ
کردن آنها به مر اشوزوشته ًحبت به ميان آمده است که همان رادوی سفيد است برای
مطابله با دیوان و دورکردن رادو و رادونران از انسانها اعمااکنندنان رادوی سفيد
بيشتر روحانيون و موبدان بودند و ناه ا راد عادّی نيز با پيروی از دستورها و راهنماییهای
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آنها در این کار سهيم شده ،خود بدان میپرداختند بنابرنفته متن زند کا ی است که موها
یا ناخنهای ريدهشده را در نوداای رال کنند تا از نزند دیوان درامان بمانند ،بنابر متن
سددرنبر ،باید ناخنهای ريدهشده را در کا ط پيديده و در هنگام خواندن ادعيۀ ویاه در
نوداای مد ون نمود در روایت کامدین شاپور ،در هنگام ريدن ناخن نيز تکتک برای
هر ناخن باید اهونور خوانده شود ،سرر همه ناخنها در کا طی کهنه پيديده و در
نوداای مد ون شود ،همرنين ناخنهای دست و پا باید ردانانه مد ون شوند بنابر روایت
کامهبهره حتما زمينی که نودال در آن کنده میشود ،باید خشک باشد و رهت ناخنها به
سوی باختر باید باشد و بنابر روایت داراب هرمزدیار ،نودال بایددر ًحرا و دور از محل
زندنی کنده شود
کتابنامه
الف .کتابها

 5ابوااطاسمی ،محسن ( )5981دستور تاريخی زبان فارسی را
و تدوین کتم علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)
 2ارداويرافنامه(متن پهلوی ،حرف نویسی ،تررمه متن پهلوی ،واره نامه) (  ) 5980تررمه و
تحطين :رااه آموزنار تهران :انتشارات معين
 9ااياده ،ميررا ( )5982از جادودرمانگران تا اسالق تررمه :مانی ًااحی عالمه را اول
تهران :انتشارات ورراوند
 2اوستا(کتاب مطدس پارسيان) ( ) 5985مطدمه و تصحيو :کارل ردریپ نلدنر ،با پيشگفتار رااۀ
آموزنار را اول ،تهران :انتشارات اسا ير و مرکز بين اامللی نفتگوی تمدن ها
 1اوشيدری ،رهانگير ( )5915دانشنامة مزديسنا (واره نامۀ تونيحی آیين زرتشت) را اول
تهران :نشر مرکز
 0بارری حسنکياده ،معصومه و سميه رو ا مينی حسينی ( )5939داستان جم(همراه با آوانویسی
و تررمه ارسی متن زند رنرد دوم وندیداد) را اول تهران :م سّسه رهنگی پازینه
 1بهار ،مهرداد (  )5981بندهش را سوم تهران :انتشارات توس
 8پورداود ،ابراهيم ( )5911يشتها دورة دو رلدی را اول تهران :انتشارات اسا ير
 3تفنّلی ،احمد ( )5989تاريی ادبیات ايران پیش از اسالق را رهاردهم تهران :نشر
سخن
 51ریزر ،رورو ريمز ( )5989شاخة زرين (پاوهشی در رادو و دین) تررمه :کادم يروزمند
تهران  :موسسه انتشارات آناه

هفتم تهران :سازمان مطااعه
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 55حشمتی ،مهناز ( )5983جادو و جادوگر با تکیه بر متون ايرانی پیش از اسالق .پایاننامۀ
کارشناسی ارشد رشتۀ رهن و زبان های باستانی دانشگاه شهيد باهنر کرمان
 52داعی ااسالم ،سيد محمد علی ( )5905ونديداد تهران :نشر بینا
 59دماوندی  ،معتبی ( )5982جادو در اقواقر اديان و بازتاب آن در ادب فارسی را اول،
سمنان :انتشارات آبر
 52رناشی با بيدی ،حسن ( )5988تاريی زبانها ايرانی را دوم،تهران :مرکز داشرةاامعارف
بزرگ اسالمی
 51رنی ،هاشم ( )5985دانشنامة ايران باستان (عصر اوستایی تا پایان دوران اسالمی) تهران:
انتشارات سخن
 50روايات داراب هرمزديار (بی تا) (ًحا ی شده با اانامه زردشتی)(،دو رلد) بی را :نشر بینا
 51شايست و نشايست (متنی به زبان ارسی ميانه (=پهلوی ساسانی) آوانویسی و تررمه) ()5931
(تررمه :کتایون مزداپور) را دوم تهران :پاوهشگاه علوم انسانی و مطااعات رهنگی
 58مزداپور ،کتایون ( )5931واژه و معنا آن از فارسی میانه تا فارسی (روایات پهلوی) را
اول تهران :پاوهشگاه علوم انسانی و مطااعات رهنگی
 53مکنزی ،دیوید نيل ( )5988فرهنا کوچك زبان پهلو تررمه :مهشيد مير خراشی را
رهاردهم تهران :پاوهشگاه علوم انسانی و مطااعات رهنگی
 21منصوری ،یداز ( )5982بررسی ريشهشناختی فعلها زبان پهلو ( ارسی ميانۀ زردشتی)
رهنگستان زبان و ادب ارسی را اول ،تهران :نشر آثار
 25واژهنامه پهلو  -پازند ( رهن پهلوی) ( )5911پاوهپ سعيد عریان را اول ،تهران:
انتشارات سوره
 22وزيدگیها زادسدرق(نگارش ارسی،آوانویسی ،یادداشتها ،وارهنامه و تصحيو متن) ()5981
(نزیده :محمد تطی راشد محصل) را دوم تهران :پاوهشگاه علوم انسانی و مطااعات رهنگی
ب .منابز التین
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