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. این ندانبوده یمزدیسن سنتیید أمورد ت به دالیل متفاوت که استدگراندیشانی 

ها سلطه سیاسی مذهب زرتشتی در ایران، متون در حالی است که به دلیل سال

ن ای .یندآمیبه شمار  ناروحانیحاکم طبقه عقاید  ةبیان کنند عمدتاًجامانده، به

مقاله سعی بر واکاوی مناسک قربانی دارد که به دالیل متفاوت به اهریمن و دیوان 

متون  و اوستا در، نثار این نوع مرتبط باهای بخشبدین منظور   اند.منسوب گشته

 و گردیدهسعی در تحلیل و تفسیر آنها ه شناسانزبان رویکردی باو  انتخابپهلوی 

بررسی ن اآثار مورخ با استناد به ،در متون کهن شواهد مکتوب گاه در فقدان

 ماهیت و ریشه بسیاری از این آداب همچنان ناشناخته باقی هر چند .شوندمی

 .ماندمی

 .متون پهلوی ؛اوستا ؛دیوپرستی ؛اهریمنیقربانیِ ؛قربانی :گانکلیدواژ         
 

 مقدمه-۱

 اوستادر میان پرستش و قربانی وجود ندارد.  شناختیزبان تفاوت متون باستانی ایران در

، همانند افعال مربوط به نیایش و ستایش،  آن مرتبط بابرای ساخت واژه قربانی و افعال 

ردی وجود دارد که شاید بتوان آن را نیز تعبیر به ادر گاهان مو، رودمیبه کار  yaz ریشه

بند  32)یسنه  marǝdاز ریشه  و گیرددیویسنان انجام میقربانی نمود، عملی که توسط 

 (14بند  32)یسنه  ganو  (Bartholomae, 1904: 1150) «تباه کردن»به معنی  (12

هدف شاید  ،استشدهاستفاده  (Bartholomae, 1904: 490) «ضربه زدن» به مفهوم

اری بدون کشت نه آیینی به قصد تقرب، بلکه صرفاً این افراد، اعمال کهبیان این مهم باشد 

 (تیشتر یشت 58بهرام یشت و بند  50بند ) متون اوستاییبعضی . در استتوجیه نتیجه و 

به معنی پختن  pak، ریشه (نشایست شایستو  پهلویروایات) و کتب پهلوی

(Bartholomae, 1904: 819)  در زبان پارتی واژه و  استفاده شدهنیزpažat- fražat/  

 . (197 :1385، رضائی باغ بیدی) برای این مفهوم به کار رفته است

دیانت  .خواهد شد دگرگونیهر مذهب و مکتب فکری در طول زمان دچار تغییر و  قطعاً 

ی نیز از این قاعده مستثن ،ترین ادیان شناخته شده جهانیکی از قدیمی، به عنوان زرتشت
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 سیر تحولاین  نمایانگر بخشی از ،مناسک عبادی ةماینببه عنوان  آداب قربانی نیست،

 است. 

های منسوب به آیینآیا شود که، جدا از بیان احکام مذهبی، حال این پرسش مطرح می

این  دلیل نکوهش ؟باشند پیش زرتشتی ترکهن ادیان ةتوانند بازمانداهریمن و دیوان، می

 با اعتقاد به برتری نیروی بخشی از ایرانیانآیا در کنار بهدینان و است؟ مناسک چه بوده

 کردند؟را پرستیده و قربانی نثار میوی  اهریمن بر اهورامزدا، 
 

 پیشینة پژوهش-۱-۱

گان و ساحران، انگارة دیو جادوگران، بدکارهدر کتاب  1سانتام فارست مندوزاپیش از این 

، ربانیق مانندشمرد که اعمال پلیدشان به برمی گمراهانیدیوپرستان را در ایران باستان 

در   2ستینبنو امیل .(149-142: 1400)مندوزا،  شوداهریمن و دیوان می  فزونی سبب

بر اساس  مناسک عبادی ایرانیان بررسیبا  3های معتبر یونانیدین ایرانی بر پایه متنکتاب 

را بخشی از آداب و  برای دیوان و اهریمن قربانی، باستان ینگاران دنیاهای تاریخنوشته

 کهای پلوتارای از آنان، دانسته و بر اساس گفتهمناسک مذهبی ایرانیان، و یا حداقل عده

-سنت در کتاب 4دویونگآلبرت (. 67: 1377 بنونیست،) نمایدجزئیات آن را بررسی می

نثار قربانی برای اهریمن  با اعتقاد به 5 ها: زرتشتیگری در ادبیان یونان و التینهای مغ

 6آر. سی زنر .(De Jong ,180 :1997) پردازدبه توصیف این مناسک می ،توسط مزدیسنان

 تعریفای منشعب از دین مزدیسنی را فرقه 7ی گریزرتشتزروان یا معمای نیز در کتاب 

                                                           
1 Satnam Forrest Mendoza 
2 Émile Benveniste 
3 The Persian religion, according with the chief Greek texts 
4 Albert De Jong 
5 Traditions of the Magi, Zoroastrianism in Greek and Latin Literature   
6 R. C. Zaehner 
7 Zurvan, a zoroastrian dilemma 
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زار برگنماید که اهریمن را نیرویی برتر پنداشته و برای او مناسک عبادی و قربانی می

 .(44-39: الف1384 زنر،) کردندمی

 

 بحث و بررسی -۲

  قربانی در ایران-۲-۱

اجرای مراسم  ةپلوتارک درباره نحو و ن غربی مانند هرودوت، استرابواهای مورخنوشته

 در آیین باستانی ایرانیان عموماً ایزدان  ةمعبد و پیکر دهند کهنشان میقربانی در ایران، 

های مکان ،آسمان طاق در زیر ،هاها و یا کناره آباست. بلندای کوهجایگاهی نداشته 

، 9، 5های هایی که در یشتمکان ،آمدندشمار میمناسب برای اجرای مراسم قربانی به

ید یأاند نیز این مطلب را تنامداران ذکر شده و تقدیم نیاز قربانیاجرای  برای 17و  15

و (  -Av.haraitī)هرا کوه باالی ، (-Av.dāitiiā) داییتیکناره رود وِه  مانند ،نمایندمی

 کوه ارزیفیه قله، (-Av.pišinah) هدریاچه پیشین ، ساحل(-Av.hukairiia) هوکئیری

(Av.ərəzifiia- )چستیچدریاچه  ، ساحل(Av.čaēčasta-)  های آبشار رنگ، ساحل

هرودوت دلیل آن. (-Av.frazdānauu) آب فرزدانو در برابر  (-Av.raŋhā) مزدا آفریده

مانند  انی، ایرانبه گمان من» :شماردبرمینگاه ایرانیان نسبت به ایزدان  متفاوت ماهیترا 

  .(13: 1377بنونیست ، )  «انگارندها خدایان را به گونه و سرشت انسان نمییونانی

و متون میانه مزدیسنی رویکردهای بسیار متفاوت و گاه متضاد در رابطه با قربانی  اوستادر 

-)یسنه آمیز با چهارپای مفید، اعتراض شدهبه رفتار خشونت گاهاندر  ؛خوردبه چشم می

 شودپرورش و ازدیاد نسل آن برشمرده می ،و هدف از آفرینش گاو (48 و 32 ،29 های

سرشت نیک یآوراننامبا فهرستی طوالنی از  (9و  5های یشت) هایشتدر  اما ،(32 )یسنه

دهاکه و افراسیاب تورانی مواجه بدکارانی چون اژی و یاگشتاسپ و یوشت فریان چون کی

 satəm aspanąm hazaŋrəm) هستیم که  صد اسب، هزار گاو و ده هزار گوسفند

gauuąm baēuuarə anumaiianąm) و از ایشان نیازی را درخواست  کرده نثار ایزدان
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 هاینمونهز نیاسناد تاریخی شود. فدیه نیکان پذیرفته و آن بدان رد می البته نمایند، کهمی

نظر از اینکه به چه کسی تقدیم شود قربانی صرف ،در پهنه اساطیر .1اندرا ذکر کردهمشابه 

، هزار نبودچیز آنگاه که هیچ »که  زروان مانندخود دارای تقدس و نیرویی ایزدی است. 

 . (98: الف1384، )زنر «سال برای داشتن فرزند قربانی نمود

بهرام  در است.نثار گوشت پخته برای ایزدان نیز صحبت شدهاز  اوستا از ییهادر بخش

 :ارددیزشن شایسته بهرام را چنین بیان می ،اهورامزدا در پاسخ به زرتشت (50بند )یشت 

گر اما یک گ دینممالک ایران باید یک گوسفند بریان کنند، سفید یا سیاه یا راز برای او »

 (58بند) همین شرایط برای نیایش شایسته ایزد تیشتر .(2/130ج :1377، هایشت)«رنگ

 شود.نیز ذکر می

خواهد هر یک از این بغان را کسی که می» :داندمی ایرانیانآداب عموم  این را هرودوت

 ،ز گیاهانا یبرد و در حالیکه پوشاک سر او با تاجقربانی را به جایگاهی پاک میشن کند زِیَ

پس از آنکه قربانی را  او ...کند  گل مورد تزیین شده است خدایان را نیایش می معموالً

ستراند گبه ویژه شبدر می ،ترین گیاهانای از نرمگستره ،تکه تکه کرد و گوشت آنرا پخته

ایستد سرود خدایان بر کناری مینهد سپس مرد مغی برقربانی بر آن میو همه گوشت 

به  برد و. مرد یزشنگر پس از اندکی درنگ گوشت قربانی را با خود می..کند آن زمزمه می

 .(13 :1377 ،)بنونیست «کندهر ترتیب که بخواهد مصرف می

 یازدهم یسنه در .استهای قربانی به محضر ایزدان از اندام معینی بخش تقدیم ،شیوه دیگر

برای اهورامزدا، پدر اشون، » نماید:عنوان میچنین ایزد هوم بهر خود از قربانی را  (4)بند

: 1380 ،هایسنه) «ام، از پیشکشی، دو آرواره و زبان و چشم چپ ارزانی داشتکه هوم من

چشم  و زبان ،آرواره» :است چنینقربانی  یهاهر ایزد از اندام سهمپهلوی روایت در. (179

                                                           
( Diodorus) آتنه تروآ هزار گاو نر قربانی نمود و یا دیودوروسهرودوت نقل می کند که خشایارشا برای  1

(. دینوری نیز در 143 :1378 ،)ویسهوفر نمایدمراسم مشابهی  را در تخت جمشید در زمان اسکندر توصیف می

 (. 130 :ب1384 ،)زنر کند که بهرام چوبین در مراسمی هفت هزار گاو را قربانی نمودنقل می االخبار  کتاب
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سر از آن ایزد وای، بازوی راست از آن  هوم، گردن از آن ایزد اردیبهشت،چپ از آن ایزد 

پشت از آن برزد، پهلو از آن مینوهای   بازوی چپ از آن فروهر گشتاسپ، ایزد اردویسور،

مردمان ماده، شکم از آن سپندارمذ، گند از آن ستاره ونند، گرده  ،ماده فروهر پرهیزگاران

بدان، شش از آن فروهر ارتشتاران، جگر از آن واز آن هفت اورنگ، سینه از آن فروهر م

از آن  سپرز از آن مانسرسپند، چرب روده از آن فروهر پرهیزگاران نر، دنبالچه شهریور،

 .(77 :1367، روایت پهلوی) «رهیزگار استفروهر اسپیتمان، دنبه از آن ایزد باد پ

 چنیناسترابو گزارش . دشومی ارائهاز قربانی  یتعریف جدید ،ای به نظر متأخردورهدر 

ان بهر کنندگشرکت کردهپاره مغ که سرپرستی آیین را بر عهده دارد قربانی را پاره: »است

د. شونمیو هیچ بخشی به ایزدان تخصیص داده نمایندمراسم را ترک می ،خود را گرفته

 کتاب در .(13 :1377، )بنونیست «دارد که خدا تنها به روان قربانی نیاز این باورندآنان بر 

 ده است،دانسته ش هامتضمن فرستادن روان قربانی به سوی روشنی قربانی ذبح پرسشنیها

 ،بخش، ای گاو بخشندهسود ای گاو»، روشنی چشم مرد نخست به  نزدیکترین روشنائی

 «نیمکساخته، روشنی چشم مرد، روانه می هایییبوی و روان تو را به نزدیکترین از روشنا

و روان  1بویسخن از تقدیم های مرسوم آن زمان، بر خالف شیوه .(92: 1399)کلنز، 

 شیر و نثار مقدمهشاید این تغییرات  ها.و نه گوشت و خون آن استقربانی به ایزدان 

  .، تحولی آرام برای گذار از قربانی خونینهستند چربی به جای گوشت و خون
 

 قربانی شبانه -۲-۲ 

ن ، لزوم انجام ایخر پهلویأی گاهانی تا متون متستااواز قربانی  مهم مناسک ارکانیکی از 

توصیف کردار  در 32یسنه  دهمبند در  روشنایی روز است. در آیین در زیر نور خورشید و

 ات گویدمی را سخن بدترین آنکه کند،می تباه را ما خوشنامی آنکه» :آمده است گمراهان

 The Heritage of Zarathushtra, A) «ببیند را خورشید و گاو پلیدش چشمان با

                                                           
1  -Av.baoδa ،h. bōyaP، یکی از پنج بخش مینوی موجودات ی،به معنی آگاه. 
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NewTranslation of His Gāthās, 1994: 41).  به  بدون اشاره گیمندوشنهرچند

 ,Duchesne-Guillemin)داند می دشمنان رتهدر توصیف  تنها بند رااین  ،قربانی شبانه

 شماردبرمیای برای زنده ماندن اینسلر دیدن گاو و خورشید را استعاره .(226 :1975

(Insler, 1975: 47) ،ن( )آ»: کندمی قلمداددر نکوهش قربانی شبانه  صراحتاًرا  آن کلنز

: 1399کلنز، )«چشمان خویش گاو و خورشید را ببیندخواند تا با بد می )سرودی( که

آموزگار بد  دشمن رته، سخن از کردارشک بی( Y.32.9بند قبل ) با توجه به. (99

(-duš.sāstay)1  در عبارت. اوستو بدکنشی dā gąm əm vaēnaŋhē aogəacišt əy

ašibyā huuarəca   ،( ]گفتن بدترین ]سخنacištəm aogədā و دیدن گاو و خورشید  )

هر دو در بیان تقابل این  vaēnaŋhē … gąm ašibyā huuarəcaبا چشمان پلیدش 

و ماهیت  ارتباط با دیوانبر  2()چشم اهریمنی ašibyāاعمال با رته است. استفاده از کلمه 

اعمالی غیراهورایی در زمانی پیش  مراد. پس دراینجا نمایدکید میأاهریمنی این  کنش ت

میان تضاد نیز شاهد  نوی اوستادر  .استدر تاریکی شب بوده طبعاً  و طلوع خورشیداز 

آبان  94تا   90در بند  . برای مثالهستیمقربانی روزانه اشونان و قربانی شبانه دروندان 

ا ر مهمترین شرط و او د،بستای را وی یسنه کدام با که پرسداز اناهید می زرتشتیشت، 

 آمدنبر از با این ستایش پرس کن، ،بستای مرا ستایش این با» :نمایدچنین بیان می

 haca hū vaxšāţ ā hū " عبارت .«... خورشید )=غروب( فرورفتن تا خورشید)طلوع( 

frāšmō.dātoiț"  ًزمان انجام قربانی را از برآمدن خورشید تا فرورفتن آن بیان  مشخصا

شود، حضور دیوان و اهریمنان بیان می صراحتاًدر ادامه دلیل نکوهش نیاز شبانه کند. می

د پس یای اردویسور اناه»پرسد: می پیامبر سپس در زوهری که در تاریکی شب نثار شود. 

دروندان  برند )= به تو تقدیم میدارند(که تو را فرا می یترهاهآن زوچه خواهد شد 

 سور اردوی ستایش در اوستایی سرود) یشت آبان« )دیویسن، پس از فرو رفتن خورشید؟

                                                           
 dužāmučīšnīh در پهلوی 1
)چشم(،  daēman و čašman )چشم اهریمنی(، ašاز چهار کلمه برای چشم استفاده شده است، اوستا در متون  2

dōiɵra )چشم ایزدان(. 
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انگیزان، ناسپاسان، افسونگران، دشنامبیم»د: دهمی پاسخ و ناهید (.118: 1392، اناهید

: همان) « کنند، ...که از پس ) به دنبال( من پرواز می دهندگان به سوی آن )زوهرها(

119.) 

یست. ن پرستانآیین شبانه مختص دیونکته جالبی که در این میان وجود دارد اینست که 

 .Av) ونیشَحتی برای کسی که در آرزوی اَ ،قربانی شبانه وندیدادفرگرد هفتم  79 بنددر 

aṧāuuan- ، هر» شود:گامی در راه دروج خوانده میاست،  (پرهیزگار و پارسابه معنی 

 یا اوست همانا بیابد، را دروغ و شود غافل اشه از و بجوید را اشه و بیندیشد اشه به کس

 هنگام در را ممنوع زوهر نثار می کند، )آن( که را مردار به آلوده آب آن که .زرتشت اشون

 Avesta: Die heiligen Bücher der« )داردمی تقدیم( شام و صبح) میش و گرگ

Parsen, 1910: 365). 

اصل تقدیم  ،شود اشونان و پارسایان نیز ممکن است به گمراهیهمانطور که مالحظه می

یم تداوم نکوهش تقد باید توجه داشت کهفدیه و زوهر در روشنایی خورشید را زیر پا نهند. 

 شاید و نیزاهمیت یید دیگری بر أی نو تاوستاتا ی گاهانی اوستانیاز در تاریکی شب از 

 آن اهیتم در بلکه دیوپرستان، به انتساب دلیل به نه قربانیاین  نکوهش است.آن تکرار 

به صاحبان تاریکی،  است، چرا که قربانی و زوهری که در تاریکی شب نثار گردد ظاهراً

خشی ب قربانی شبانه گفته خواهد شد یعنی اهریمن و دیوان خواهد رسید. همانطور که بعداً 

 از مناسک یزشن اهریمن به شمار می رود. 
 

 قربانی برای اهریمن و دیوان -۲-3

سیار مذهبی زرتشتی ب دیوان و اهریمن با استناد به متون عمدتاًپذیرش نثار قربانی برای 

نماید. اما برخی شواهد تاریخی نشاندهنده وجود هرچند محدود، این عادت در دشوار می

 پردازیم. است که در این مبحث بدانها می ایرانیانمیان 

ثار برای ن ، مشی و مشیانه )زوج نخستین در تفکر مزدیسنی( بهبندهشکتاب  29در فصل 

 ورفتند  به سوی یگدیگر فراز .یشان خود به خود رشک بردندا»شوند: دیوان متهم می
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تید اید، دیو را پرسدریدند و موی کندند. پس دیوان از تاریکی بانگ کردند که مردم وزدند 

خت. ری برتا شما را رشک بنشیند. مشیانه فراز جست شیر گاو دوشید، به سوی شمال 

از آنجایی که در تفکر  1(.718: 1384،بندهشن) «بدان دیو پرستی دیوان نیرومندتر شدند

ایشان  برای ای از فدیهاستعاره زرتشتی شمال جایگاه دیوان است، نثار شیر بدان سو، قطعاً

لغوی تفاوتی  ظاستفاده شده است و از لحا yazاز ریشه  yazēdدر اینجا از فعل امر . است

ای مستقیم به پرستش این متن اشاره .خوردبه چشم نمیمیان پرستش ایزدان و دیوان 

 ز بهراگوسپندی سپید نیز به نثار هرچند در کنار آن  دیوان از سوی مشی و مشیانه دارد.

شود. با این اوصاف قدمت قربانی برای اهریمن و دیوان به آغاز انسان میاشاره ایزدان 

توان نمونه دیگری برای این نوع ی میتهای کهن مذهبی به سخگردد. اما در متنبرمی

 قربانی یافت.

ند کهرودوت در بخشی از گزارش لشکرکشی خشایارشا به یونان و آسیای صغیر، ادعا می

ی به ادر ادونیه به ناحیه»کنند: که پارسیان برای ایزدی که در زیر زمین است، قربانی می

رسیدند، هنگامی که نام آن را شنیدند، نه پسر جوان و همان تعداد دوشیزه از نام نه راه 

مردم بومی را، زنده به گور نمودند. این رسم زنده به گور کردن در میان پارسیان رایج 

ام که آمستریس، همسر خشایارشا، هنگامی که به سن کهولت رسید، است و من شنیده

ن نجیب زادگان پارسی را به افتخار ایزدی که آنان اعتقاد دستور داد تا چهارده تن از فرزندا

 .(Tylor, 1829: 167) «باشد، زنده به گور کننددارند در زیر زمین می

باید به خاطر داشت که سخنان هرودوت، بسیاری از در مورد صحت  کلیتردید  عالوه بر

 به خاک آلودن زرتشتیان باور است، چرا که در با باورهای مزدیسنیدر تضاد این مناسک 

هیچ مدرک تاریخی دیگر دال بر وجود چنین  شود.می محسوب 3ارزان مرگ گناه ،2نسا

                                                           
1 "pas dēwān tam wāng kard kū mardōm hēd dēw yazēd tā-tān arešk be nišīnēd. Mašānē frāz 

jast ud šīr ī gāw dōxt ō abāxtar rōn abar rēxt.pad ān dēw-ēzagīh dēwān ōzomand būd hēnd" 

(187: 1384، بندهشن)  

 مردار 2
 شود.ارزان گناهی است که فرد در اثر ارتکاب آن شایسته مرگ میگناه مرگ 3
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 هویتدرباره موجود رسمی در ایران وجود ندارد، اما با توجه به اختالف نظرها وابهامات 

زاییده تخیل هرودوت  سخنکه شاید این  باید پذیرفتاین احتمال را مذهبی خشایارشا، 

 نباشد.

 ریسایزیس و اُزی ترین سند تاریخی در مورد تقدیم قربانی به اهریمن و دیوان در کتابمهم

ن چنیآیین قربانی برای اهریمن را ، در شرح مناسک عبادی پارسیان . اواستپلوتارک 

سپاس های نذر و زرتشت به مردم آموخت که باید برای هرمزد فدیه»کند: توصیف می

تقدیم کنند و برای اهریمن دفع بال و عزاداری. آنان در هاون گیاهی به نام اُُممی را 

خوانند؛ سپس آنرا با خون گرگی که کوبند، در همان حال هادس و تاریکی را فرامیمی

 «کنندن نتابیده نثار میداقربانی شده بود آمیخته و در مکانی که خورشید هرگز ب

(Plutarch ,1957: 114.) 

ند کمورد اعتقادات ایرانیان بیان می های دیگر این کتاب درپلوتارک در بخش که مطالبی

به نور و اهریمن به  دشباهت هرمزاهریمن،  و هرمزد سرشت اشاره به ماهیت دوگانه مانند

میزان و  دهندهنشان مهر میانجی، به نسبت ایرانیان پلشتی خرفستران و دیدگاهتاریکی، 

به نثار قربانی برای اهریمن نیز اشاره  ، اما وی1است ایرانی دین بارهدر وی صحت اطالعات

 است. نشده ذکر مزدیسنی منابع از یک هیچ ای که درد، نکتهنمایمی

قرینه  در گردد،مخلوط می شیر با و کوبیده هاون در هوم که انمزدیسن آیینمانند ه

 آمیخته گرگ خون با و کوبیده هاون در (omomi)امیمی نام به گیاهی ،آناهریمنی 

داند که رومیان آنرا گیاهی می است، پلینیاممی در دانش امروز ناشناختهگیاه . شودمی

به  ( و بنونیستPliny, 1938: 28, 37/44ساختند )می خوشبو و گرانبها آن معجونی با

                                                           
 چیزهای پردازنده دیگری و هانیکی آفریدگار یکی همآورد، دو بسان که دارند باور خدا دو به مردمان از گروهی» 1

 گویند هک, مغ شتتزر چنانکه دانندمی دیو را دیگری آن و خدا را نیک نیروی دیگر گروهی اما و است سودبی و یاوه
 داد نشان نیز و نامید اهرمن را دیگری و هرمزد را بن دو این از یکی او. زیستمی تروا جنگ از پیش سال هزار پنج
 انندهم نادانی و تاریکی به اهرمن آنکه حال درآید حواس دریافت به که چیز هر از بیش ماندمی روشنی به هرمزد که

 :Plutarch ,1957) «خوانندمی میانجی مهر آنرا ایرانیان که است روی این از و است مهر آندو بین میانجی و است

114.) 
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کند معرفی می (Amomum)را همان زنجبیل  (omomi) ،دلیل شباهت لغوی

 (. 67 :1377بنونیست، )

نیز ( 169، کرده 3 دینکرد) دینکردد. در وشمی فراخوانده نیز تاریکیطبق گفته پلوتارک 

( و بردن اسامی دیوان، در توصیف کردار dewīg abārōnسخن گفتن دیویسنی )

ن مکان متعف دویدن نهانی و ریمنی و ستایش اهریمن میراننده،» شود:می نقلجادودینان 

رامش دیوان، سخن آبرانگیختن عذاب ایزدان و شادی و  بستر را به نسا ]آلودن[، و تن و

گفتن دیویسنی و بردن اسامی دیوان، پیروی از آکومن و اغدینی، گفتار دروغ و کنش 

 «زشت که ) ویژه( جادوگران بدنام است، و دیگر کارهای دیوی که از اهورایی به دور است

 . (41الف: 1384زنر،)

گیرد، اما حیوان قربانی از مراسم مطابق با یسنه ایزدی، قربانی خونین انجام میدر این 

 ،است ، زاده اهریمنبندهشو بر اساس متن  ترین موجودات در تفکر مزدیسنیاهریمنی

و تاریک سرشت و تاریک تخمه کوچک و شایسته تاریکی  ،اهریمن آن گرگ دزد را آفرید»

مخلوط خون گرگ  سپس(. 263 :1384 ،بندهشن« )نندهو تاریک پیکر و سیاه و گزند رسا

ز این که پیش ا گونهگردد. همانو اُمیمی در مکانی که خورشید هرگز بدان نتابیده نثار می

به دور از نور خورشید بسیار ناپسند و شایسته دیوان و اهریمن  قربانی گفته شد، انجام آیین

انده بازمخارج از قلمرو مزدیسنان و این مراسم اعتقاد دارد که  بنونیست .شودشمرده میبر

 :1377،  بنونیست) استنیرومند  بسیارچون در آن، اهریمن خدایی  است،آیین زروان 

 . زنر با رد  (363 :1359نیبرگ، )شمارد (. درحالی که نیبرگ آنرا آیین مغان برمی69

داند، ان و جادودینان میای از دیویسنرا منسوب به فرقه آن ،ارتباط این آیین با زروان

است. این افراد با ات از آنان نام برده شدهبه کر  دینکردو  نبندهشهمان افرادی که در 

اندیشی در عین اعتقاد به وجود اهورامزدا، اهریمن را مینویی نیرومندتر دانشی و کجپُس

(. در مقابل 40 :الف1384زنر، ) ستایندهایی رازآلود و زیر زمینی او را مییافته و با آیین

های پلوتارک این مناسک نه تنها زیرزمینی کند که با استناد به گفتهدو یونگ، بیان می

دی، در کنار یسنه ایزرا  آنکه مزدیسنان  استشده  پذیرفته نیست، بلکه آیینی کامالً 
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نظر زنر، دیویسنان و جادودینان مذکور در  کردند. وی با رد می و بال برگزار برای دفع شر  

کومون با توجه (. De Jong,1997: 180داند )متون پهلوی را، زاییده تخیل زرتشتیان می

های اروپایی، ریشه تقدیم قربانی در مهرابه 1به وجود چندین کتیبه اهدایی به اریمانیوس

با در  هنبویس و گرِ(. Cumont, 1896: 145داند )برای اهریمن را در مهرپرستی می

های پیش زرتشتی یم به عنوان ایزد جهان مردگان، این نوع قربانی را نظرگرفتن ویژگی

 ,Boyceگیرند )دیده نمیادانند، اما احتمال ارتباط آن با مهر را نیز نمختص به او می

Grenet, 1991: 170داند و (. بهار مهرپرستی را قرینه اروپایی آیین زروان ایرانی می

اهریمن قربانی می و برای دفع شرِ کردهپیروان مهر هرمزد را ستایش معتقد است که 

ترین شاهد برای نثار به اهریمن است، قول صریحاین نقل. (31 :1381بهار، )نمودند 

شباهت این آیین با برخی مناسک نامد. ای از مردم ایران میهرچند پلوتارک آن را باور عده

، که قابل توجه است نیز برهمنان هند (paśubandha) َپشوبندها و مراسمآسیای میانه 

گودالی که سمت چپ قربانگاه حفر شده، نثار نیروهای ، در بز نر ، عموماًدر آن خون قربانی

رسد که ایده نثار به اهریمن ودیوان، به دالیل متفاوت، برای به نظر می گردد.تاریکی می

وجه ساختار متقربانی گرگ،  جزئیات بیان شده برای با توجه بهایرانیان بیگانه نبوده است. 

حیوان، مراحل و ترتیب انجام مناسک، رعایت گزینش مزدیسنی آن خواهیم شد.  تماماً

نی اببه عنوان قر تواندیسن میدیک مزاه نحوه نثار و تقدیم قربانی همه فقط از دیدگ

این آیین همانند اهریمنی برای مناسک قربانی بدون شک . باشدپذیر تعریف اهریمنی

ست که با قوانین و اصول اشدهت توسط کسانی اجرا میف، و باید پذیران استیزرتشت

  اند.آشنا بوده شریعت زرتشتی کامالً 
 

 

 

 

 

                                                           
 ترجمه یونانی کلمه اهریمن است. Arimaniusواژه  1
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  دیویسنان قربانی -۲-4

منسوب قربانی های آیینپردازیم که می اوستاهایی از متن بررسی بخشاین بخش به  در

-نظر قرار میهایی مشخص مد نمایند. گاه افراد خاص یا گروهرا توصیف می به دیویسنان

 ، گرهما (-Av. kauui-/kauuay) ها، کوی( -Av. karapan) هاکرپان گیرند، مانند

(Av. grəhmā-)  ویامبورهو دیوان (Av. viiāmbura-)  و گاه اعمال یا نحوه اجرای

ایشان و  های ما دربارهبه دلیل ماهیت غیرمزدیسنی این افراد،  دانسته طبعاً .مراسم

 بسیار اندک است. کردارشان
 

 ها و گرهماها، کویکرپان -۲-4-۱

مزدا لعن گوید به آنان : »پردازدمی توصیف رفتار و اعمال بدکنشان به (12)بند  32یسنه 

 «به پیش»که با گفتن  سازند، و آناناز بهترین رفتار دور میکه، با سخن، مردمان را 

 ورط، همانبرگزیدند ها شیوه گرهما راکرپان به سبب آن نمایند.زندگی گاو را تباه می

 The Heritage of Zarathushtra, A) «راستیبه جای  را فریب برندگانپیشنیروی 

New Translation of His Gāthās, 1994: 43).  سخن از مناسکی است که با

گیرد، کسانی که مزدا آنان را لعن ها و به شیوه گرهما انجام میها، کوینهمدستی کرپا

 زرتشت دشمنان عنوان به ها عموماً از کرپان اوستادر (. mazdå akā mraoţنماید )می

 در ارتباط هستند. Y.32.9در  مذکور (-duš.sāstay)با  احتماالً در اینجا . است شده یاد

 .نداهدانست مزدیسنی دین دشمنان از ایعده یا زرتشت مذهب ضد روحانیونآنان را  عمدتاً 

 از و ثروتمند معنی به صفت گرهما. است زرتشت هایآموزه با تضاد در نیز گرهما آیین

 معنی به gr’mg پارتی کلمه و γr’myy سغدی با را آن توانمی و است -grəhmah ماده

  بلعیدن معنی به gras سانسکریت ریشه از را آن هومباخ نیز. دانست مرتبط ییدارا و ثروت

 شودمی شامل را هاکوی و هاکرپان که داندمی گروهی همان ةمشخص و دانسته

(Humbach, 1991: 86.)  
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و  تعریفبا توجه به . 1شودنامیده می «نابود کننده هستی»( گرهما 13)بند  32در یسنه 

ثروت  داشتن که به قدرتمندی است ةنام یا لقب فردی خاص و یا طبقگرهما، ، شتوصیفات

 شود.دشمنی زرتشت شناخته میو 

شود، در اینجا از ، گاو نه قربانی بلکه کشته می yōi gəuš … mōrəņdənدر عبارت  

استفاده شده تا  2کردن نابود و تباه کردنمعنی  به  marǝdاز ریشه   mōrəņdənفعل 

 کید شود.أشاید برتمایز این آداب با نثار قربانی طبق آیین، ت

نیز ها به عنوان گرهما، کوی»شود: ( توضیح بیشتری داده می14)بند  32یسنه ادامه در 

 موضع دروند به کمک برای که آنان هنگامی گذارند . . . در بند آن میخردهای خود را 

 رمیب را آنها) ،«شود کشته گاو ذارگب» ویرانگر )فریاد( عملِ با که هنگامی و گیرند،می

 The Gāthās of) «، یاری رسانندسوزاندمی را نسوز(  مسکر) که( را کسی) تا( دارند

Zarathushtra, 1991: 135.) 

متون اما در  است، زرتشت مخالف رهبران لقب یا نام تر خودصورت قدیم در کوی کلمه

 رسد که دربه نظر می. است ویشتاسپ مانند سرشتانیلقب پادشاهان کیانی و نیک خرأمت

 فظح را ترِکهن مذهب هنوز که باشد زرتشتی دین مخالف فرمانروایان برای یعنوان اینجا

 د.بودن کرده

 yəدورئشه  همراه با افروختن gāuš jaidiiāi mraoīگاو  کشتن شامل مناسکاین 

dūraošəm saočaiiaţ auuō به جای استفاده از ریشه  باز .شودمیyaz  که همواره در ،

، به همان (jaidiiāi) زدنضربه به معنی jan  3ریشهرود، متون کهن برای قربانی به کار می

احتمالی آن با هوم  رابطهدورئشه و  ماهیت داردوجود که  یابهام رفته است.  ردلیل، به کا

د دانارتولومه آن را دورنگهدارنده مرگ و لقبی برای هوم میبآن است.  استفاده آیینیو 

(Bartholomae, 1904: 751) ، کندترجمه میاینسلر نیز آنرا هوم (Insler, 1975: 

                                                           
1 grəhmō . . . aŋhəuš marǝxtārō ahiiā Y.32.13.  
2)Bartholomae, 1904: 1150( 
3)Bartholomae, 1904: 490(  
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 hyaţ vīsəntā drəguuaņtəmدر جمله  vīsəntā 1هومباخ با استناد به کلمه (. 47

auuō   ی گاهانی و نو به عنوان اصطالحی مذهبی، آن را صفت جانشین اوستاو نقش آن در

داند بدین می« فراهم کننده جاودانگیضدآتش، دورنگهدارنده مرگ، »اسم هوم اعالم و 

این  (.Humbach, 1991: 89) معنا که ضدآتش به ضدمرگ تحول معنایی یافته است

 دیویسنان حضور 10 بند 48 یسنه در مثال رسد، چرا که برایصحیح به نظر می نظر کامالً

 ویسپرد، سوم کرده بند اولین در یا و شودمی بیان vīsəņtē فعل با نامشخص، آیینی در

 azǝm vīsāi: گویند می پاسخ چنین شوندمی فراخوانده زوت توسط که( روحانی) راسپی

 ُسکر با را آن از حاصل مستی و دانسته هوم لقب را dūraoṩəm شروو .«امآماده من»

mada را آخر جمله او. داندمی برابردرباره آن صحبت خواهد شد،  که بعداً، 48 یسنه در 

  (:Skjærvø, 2004«کندمی پاالیش سوزاندن با را هوم آنکه» :نمایدمی ترجمه چنین

 جلبو ارتباط آن با سومه  وداریگ در -dūraoṩaرد کبه کارتوجه ما را  کلنز و پیرار (262

نشانی برای هوم باشد، حتی اگر  dūraoṩəmمطمئن بود که  توان کامالًنمی» ند:نمایمی

 وداریگصادق باشد، در مورد معادل  آن در  -dūraoṩaخر  أاین حالت در مورد واژه مت

شود . . . که از آتش تنها یکی به سومه مربوط می  -durōsaصادق نیست. از سه مصداق 

 (& Kellens «داریم saocaiiaţکند که ما در اینجا زند. یادآوری میآیینی حرف می

.(Pirart, 1991: 92 
 دورئشه قطعاً  آنو مفعول  آتش شعله در سوختن معنی ، بهsoak از ریشه saocaiiaţ فعل

 گانهبی بسیار مزدیسنان مناسک در هوم برای کاربردی چنین که است حالی در این. است

 از. شودمیاز آن  حاصل نوشابه صرف و هوم فشردن شامل آیینی استفاده که چرا ،است

های کوی تنهاو ، استو گرهما  هاها، کرپاناین آداب در وصف کردار کویآنجایی که 

 dūraoṩa هکلم ارتباطدرکنار و ، هستندزرتشت شایسته لعن مزدا  پایبند به عقاید پیش از

ا ب ،دورئوشه را همان هوم کهرسد منطقی به نظر می ،ریگ ودابا سومه و آتش آیینی در 

                                                           
 (.  Bartholomae, 1904 :1327) به عنوان کمک به کسی، خدمت یا دستیاری کردن، vaēs فعل از ریشه 1
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تر های کهنو دلیل نفرین مزدا را ارتباط این آیین با آدابدانسته  آن،قدیم  کاربرد

  .برشماریم

گیرد ها مورد استفاده قرار می( نوشیدنی مخدری که توسط کرپان10)بند  48در یسنه 

  شود.نکوهش می

" kadā mazdā mąnarōiš narō vīsəņtē  
 kadā ajən mūθrəm ahiiā madahiiā 

  yā aŋraiiā karapanō urūpaiieiņtī 

yāčā xratū dušəxšaθrā daxiiunąm" 

چه ؟ گرفتگاه )خویش( را )در قربانی( خواهند چه زمانی، ای مزدا، مردان ستوده جای»

و فرمانروایان بد کشور ها کرپان ، که با آنانداخت دنرا، برخواه مخدرِپیشاب این  یزمان

-انجام می)پلید( خود  شوند، و همان که آنرا بر اساس خرددردی آزار دهنده میموجب 

 .(The Gāthās of Zarathushtra, 1991: 178) «دهند

نمایانگر صحبت درباره مناسک  vīsəņtēهمانگونه که قبال گفته شد، استفاده از  فعل 

( madahiiāِمی )ها برگزار و در آن از نوعی مذهبی است، مراسمی که توسط کرپان

 kadā ajǝn"(. در عبارت ajǝnشود، که شایسته درهم شکستن است )استفاده می

mūθrəm ahiiā madahiiā"  ماهیت این پیشاب مخدر و ارتباط احتمالی آن با هوم

ه ای بطعنه منظور پیشابی مخدر و قابل  نوشیدن است و یا صرفاً اهمیت دارد. آیا واقعاً

 mūθrəm ahiiā madahiiāان. کلنز این نوشیدنی را هوم دانسته و ها و اعمال آنکرپان

شرب  -پیشاب»هینز نیز این . (88: 1399کلنز، ) کندترجمه می «می این پیشاب»را 

شروو این بیت و ابیات پس از آن را در . (85: 1385هینز، ) داندرا همان هوم می« مخدر

بخش نقش برکت ةمقایسبا  داند، ومراسم قربانی میشایسته توصیف چگونگی اجرای 

 kadā ajǝn mūθrəm"  ،بارش ادرار حاصل نوشیدن سومهبرکت ودا و ایندره در ریگ

ahiiā madahiiā"  شکندچه زمانی پیشاب حاصل از مستیش درهم می»را »

(Skjærvø, 2004: 272ترجمه می ).زا زرتشتآمیز اهانت تعبیر ،این عبارت شاید نماید 

ی نوشیدنپیشاب حاصل از این  رسد که منظور دقیقاًبه نظر میبیشتر ولی  ،استهوم 
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تحمیل خصائص  ،به  نجاست یا پلیدی می، mūθrəm ahiiā madahiiāترجمه » .باشد

الیه است مضافٌ madahiiāهای جدید است بر متن اوستایی، زیرا دستوری و معنایی زبان

ای است که حدود معنایی دانست بلکه کلمه  mūθrəmتوان آن را بدل از و در نتیجه نمی

 پیشاب»سد که بهترین معنی رپس به نظر می .(89 :1399کلنز، ) «دکنمضاف را معین می

 باشد. «این می

گیاه  ،وداریگکید به صفات سومه در أرا با ت 2آمانیتا ماسکاریا قارچی با نام علمی 1واسن

محل رشد این گیاه در مناطق . (Wasson, 1971: 169) شمردمورد نظر در این بند بر

نوش مذکور با مکان سکاهای هوم هینز نظربه  ، کهاست ماوراء سیحون در آسیای میانه

ای قارچ سمی این گیاه گونه(. 86: 1385، هینز) ، یکی است3در متون فارسی باستان

نی ادرار کسا نوشیدنیی از معتادان به آن اباو  ماندهدر ادرار باقی تأثیر آن که مخدر است 

. تاستکرار قابل بار  چندینتا  عملاین  رند،، ندااین ماده را مصرف کرده بودند که قبالً

-و برای تخدیر و خلسه استفاده می خیسانده این گیاه را ةهای روسیه خشک شدشمن

  .نمودند

مرگی که موجب جاودانگی ایزدان شده همتای هوم در متون هندی سومه است، غذای بی

 .دهدمی افزایش را توانشان و نیرو آریایی، طوایف و خود دشمنان با ستیز درو 

ارتباط دارد.  هااسوره مناسک با دوم درجه در و هادئوه آیین با بیشتر سومه آیین وداها در

 سرود ،وداریگ هشتم (مانداال) کتاب نکته جالب اشاره به ادرار حاصل سومه است، در

 فرو! بنوش خواستت به را سومه! آپیش»: است آمده اندره به خطاب 10 و 9 ابیات چهارم،

با توجه  (.The Hymns of Rigveda, 1989: 298) «. . . روز از بعد روز( کن ادرار) ریز

باورمندان به ادیان پیشها، استفاده از پیشاب مخدر توسط کرپان و تر هومبه صفات قدیم

  .دانستتر خود را باید همان هوم در کارکرد قدیم mūθrəm ahiiā madahiiāزرتشتی، 

                                                           
1  Wasson 
2 Amanita Muscaria 

3 -OP.: haumavarga، به. ک.ر kent, 1953: 212 
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 دیویسنان و دیوان ویامبوره  -۲-4-۲

توسط  32مانند یسنه که  توصیف آیینی استدر  نیز یشت چهاردهم 56 تا 54های بند

پس بهرام اهورا آفریده اینگونه اعالم داشت: » آید:مردمان دیویسنه به اجرا در می

 کند چرا که اینک دیوان ویامبورَفت نمیرا دریا مردمگوشورون، آفریده دادار، فدیه شایسته 

هم  .سازندمیرا مانند آب روان و آن جاری شودخون  دهندزه میااجو مردم دیویسنه 

سی خوانده رِپِکه هَ ،آورندیمگیاهی  را، آتش مردم دیویسنهاکنون دیوهای ویامبور و 

 مردم دیویسنهکه دیوان ویامبور و  آن هنگام .دگردک نامیده میذَمَشود و هیزمی که نَمی

کنند که در هم پیچند، فکر میرا می هاپیچانند، و اندامرا می کنند، کمررا خم می پشت

کشند، ... دراین هنگام که دیوان نمی کشند،کنند میشکنند، فکر میشکنند و نمیمی

: 1377، هایشت) «دنآوررا در می هاو چشم درندگوش را می مردم دیویسنه]ویامبور[ و 

130-131.) 

( و مردم -Av.viiāmburaمراسمی است که توسط دیوان ویامبور )جا سخن از در این

( و نمذک -Av.hapǝrǝsīآید، در کنار آتشی که بر آن هپرسی )دیویسنه به اجرا درمی

(Av.nəmaδkā- )د.درگمی نثارقربانی، با خشونت بسیار، حیوان شود. سپس نثار می 

ه از نظر لغوی ریش. است ذکر شدهفقط در بهرام یشت دیوان ویامبور، هپرسی و نمذک نام 

ویامبور را ضد آب ترجمه کرده و آنان را گروهی  بارتولومه کلمهها هنوز ناشناخته است. آن

مالندرا (. Bartholomae,1904: 185) داندمهریشت می 113از دیوان و مرتبط با بند 

. (Malandra, 1983: 185)باشد میویامبور  پرستندگانبه معنی  ویامبوره اعتقاد دارد

هپرسی و نمذک تا حد زیادی برای ما ناشناخته هستند چرا که هیچ توضیح دیگری در 

داند که ای چوب تر میرا گونه ها آن 1دارمستترها وجود ندارد. متون اوستایی برای آن

. در آیین مزدیسنان (Darmesteter, 2009:  245) استآتش و آب نکوهیده  ن برنهادنشا

استفاده از آن در مراسمی  است در نتیجه ناپسندبسیار نثار چوب تر و بدبو به آتش 

                                                           
1 Darmesteter 
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 نمذک را ترکه و شاخه نازکنیز بارتولومه  رسد. منسوب به دیویسنان، منطقی به نظر می

مشتعل  ای، مالندرا آنرا ماده(Bartholomae,1904: 1068)کند درختان تعریف می

به دالیل  (Hening, 1940:67) هنینگ و، (Malandra,1983: 87) «نمد»کننده با نام 

 ,Bartholomae)را نام نوعی گیاه  هپرسیبارتولومه  .داندمی «نمک» آن راشناختی زبان

با توجه به شباهت نیز  مالندراو  و گرنه ، بویسیرنمورگنستدویونگ،  ،(1765 :1904

اورس یا نام  بهوعی سرو کوهی در شمال و شرق ایران ام ننبا   hapǝrǝsīواژه  لغوی

 :De Jong, 1997: 180, Morgenstierne, 1932) دانندمیرا سرو کوهی  آن، هورس

40, Boyce & Grenet, 1996: 171, Malandra, 1983: 87).  

 2و کاالش پاکستان 1است که در  نورستان )کافرستان( افغانستان نکته قابل توجه، آیینی

 :Schwartz, 1990) بار شوارتز به این نکته اشاره نمود نخستین گزارش شده است.

 تطهیر کوهی سرو دود و آب توسط قربانی حیوان و مذبح ابتدا در آیین مذکور. (251

 خون از مقداری بریده و حیوان گلوی شودمی افروخته کوهی سرو هایشاخه با آتش شده،

 تشآ روی بر کوتاهی مدت برای و جدا قربانی سر سپس و شودمی ریخته مذبح و آتش بر

 .رودمی ای طوالنی فروخلسه به روحانی این میان، در. گیردمی قرار

توصیف نوع و نحوه تقسیم قربانی  دریشت چهاردهم  53تا  49با توجه به اینکه بندهای 

اعمال دیویسنان و دیوهای ویامبور که توان نتیجه گرفت که ، میاستشایسته ایزد بهرام 

 vohurīm vā tācaiiaeiņti" عبارت در باشد.نوعی مراسم قربانی  نیز در ادامه آمده

frašaēkəm vā frašincaņti" ًاستفاده فعل چرا که  استقربانی خونین مد نظر  قطعا

 .است vohurīmو مفعول آن خون « گذارند جریان یابدمی»به معنی  tācaiiaeiņti شده

، دیوان ویامبوره و مشخص نیست نکوهش این آداب به دلیل ماهیت برگزارکنندگان آن

ها را درند و چشمگوش را می». جمالت است یا خشونت به کار رفته مردمان دیویسنه و

                                                           
 باشد.تان یا کافرستان افغانستان یکی از والیات شرقی افغانستان میشسایالت نورستان، کاال 1
 منطقه ای در شمال غرب و بخشی از ایالت خیبر پختونخوای پاکستان 2
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نمایانگر  ،(ušị pairi.dāraiieiņti, daēma hō pairi.uruuaēsaiieiņti) «آورنددر می

 . باشدو شاید دلیل اصلی نکوهش این آیین این خونریزی بسیار خشونت 

 خون( احتماالً که زوهر غلیظ ) شوندنکوهش میکسانی مهریشت  113بند در عالوه بر این 

باشد که او به یاریمان شتابد، ای میترا و اهورای بلند مرتبه، هنگامی که » کنند:نثار می

ربه ها ضکند، هنگامی که تازیانهپژواک میها و شیهه اسبان  با صدای بلند صفیر شالق

شوند، در آن هنگام پسران آید، تیرهای تیز پرتاب میه صدا در میبها زنند، زه کمانمی

 «دفتااخواهندشده، به خود پیچیده فرودارند، ضربه زدهشریر آنان که زوهر غلیط تقدیم می

(The Avestan Hymn to Mithra, 1967: 131). 

  "-garauu"در این بند که ترکیبی از gouruzaoθranạm « غلیظ هروز»عبارت 

مه ترج «فدیه غلیظ». بارتولومه داردبر قربانی خونین داللت  ،است "-zaoθrā"و )غلیظ(

 داندمی یشتبا قربانی دیوان ویامبور در بهرامهمسان از جنس خون و  نموده و آن را

(Bartholomae, 1904: 301) .ظ را زوهر غلیاین عبارت یید نظر بارتولومه، أگرشویچ با ت

 ,The Avestan Hymn to Mithra)داند و آنرا با قربانی گاو یکی می، نامیده (خون)

یسنه مذکور در بهرامانی دیوان ویامبوره و مردمان دیوویژگی مشترک قرب .(131 :1967

 همانطور که قبالً دارند، نثار قربانی خونین است. یشت و آنان که زوهر غلیط تقدیم می

 ،اسب، هزار گاو و ده هزار گوسفند سخن رفته است ها از قربانی صدگفته شد در یشت

شونت خ شایدتواند دلیل نکوهش در این ابیات باشد. به تنهایی نمیپس قربانی خونین 

نیز گفته شد جریان تغییرات  همانطور که قبالً .است یید نبودهأموجود دراین آداب مورد ت

های در دورهمناسک قربانی در ایران به سوی گذر از قربانی خونین و کاهش خشونت بود. 

هوش کرده و ، برای کاهش درد و رنج قربانی گاو را ابتدا با ضربه چوب بیحتی خرأمت

 . 1بریدندسپس سر می
 

                                                           
 Ghalekhani/ Fatemi, 2016: 36 برای اطالعات بیشتر ر.ک. به 1
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 گیرینتیجه -3

های و در چهارچوب آموزه یزرتشتپیش ایرانی ادیان هند و  ندیانت مزدیسنی بر بنیا

ریک از فکیک تأثیر همکاتب فکری بسیاریست که تمتأثر از أ و در عین حال شمن زرتشت،

بسیار مشکل  همزیستی، هاقرن از پس و کنش متقابلنظر از ارتباط و برهمصرف هاآن

جدید برای دیانت  ایگسترهشرایط اجتماعی،  تغییردر هر زمان با  اینبر  عالوه .است

است. در طی اعصار با ورود ادیان ای متفاوت یافتهزرتشتی تعریف شده و تفکر حاکم چهره

ی رزهاتغییر م همچنینو  و تفکرات نو به عرصه عقالنیت و تحوالت اجتماعی منبعث از آنها

نی در تعارض با باور مزدیس یهای گوناگونگروهو گستره تأثیر دین زرتشتی،  جغرافیایی

وند دروغ و دیندگراندیشانی که در متون مذهبی با عنوان دیوپرست، جادواند. ظهور کرده

 ،متفاوت هستند یهابرخاسته از باور و فرهنگ افرادی بعضاً اند،گرفتهمورد نکوهش قرار

  .نداکه در تقابل با مزدیسنان به اهریمن یا دیوان منسوب شده

یشت و مهردر مقایسه با بهرام 48و  32داریم که زمان سرایش ابیات  یسنه  اطمینان

تر بوده و این ابیات از نظر شرایط اجتماعی و فرهنگی مخاطبان متفاوتی یشت قدیم

در طول زمان دچار تحول بسیار شده، تعریف گاهانی « کوی»ند. همانگونه که عنوان اداشته

حول ت مقایسه با متون متأخر اوستایی و پهلوی، قطعاً دیویسنی و کنش دیویسنان نیز در

 است.معنایی یافته

ها و گرهما، ها، کویمانند اعمال کرپانهای منسوب به اهریمن و دیوان، آیینبعضی از 

 والتتحاند . این افراد نخواسته یا نتوانستهاندصورت کهن ادیان هند و اروپایینمایانگر 

کهن خویش اصرار ورزیدند. ابیاتی که در عبادی های دین مزدیسنی را پذیرفته و بر شیوه

اند، ردپای کاربرد و پیشاب شرب مخدر بیان شدهمصرف نکوهش سوزاندن دورئوشه و 

دلیل منسوخ شدن این مناسک مشخص نیست، اما به  .را می نمایانندتعریف کهن هوم 

به اجبار یا در اثر همزیستی با مزدیسنان، تغییر ماهیت داده و رنگ زرتشتی  ،مرور زمان

. آیینی شودهمین اتفاق برای رسم تقدیم قربانی به اهریمن و دیوان تکرار می اند.پذیرفته
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بخشی از ایرانیان اهریمن را نیرویی  رسدبه نظر میاست. برای ایرانیان آشنا بوده که قطعاً

ایی را های نیز برای دفع شر فدیهنمودند، عدهته و به او نیاز تقدیم میبس نیرومند دانس

هر دو گروه به پلیدی و بدکنشی اهریمن و دیوان اعتقاد داشته، و هرمزد اما ند، کردنثار می

ای هبا منسوخ شدن تقدیم قربانی به اهریمن و دیوان، نمود دانستند.را منزه از بدی می

ید کأو بر انجام مناسک در نور روز ت شد. تقدیم قربانی شبانه رد  این آیین نیز مطرود 

گردید. به همین ترتیب با تغییر تعریف قربانی، اهمیت تقدیم خون و گوشت قربانی کاهش 

ل دلی یافته و تقدیم بوی و روان و بعدتر شیر و هوم در مناسک عبادی نهادینه گشت.

 دگردیسیباید در همین نیز قربانی خونین را  کنندگانبا دیوان ویامبوره و تقدیم تمخالف

 جستجو نمود.

و متون پهلوی بستری مناسب برای کنکاش در سیر  اوستا های عبادی درآیین ةمطالع

ای که در طول اعصار، ماهیت یگانه خویش ، جوهر یگانهاستتحول تفکر مذهبی ایرانیان 

توانا ایران و  داداررا حفظ کرده و همچنان بالنده و درخشان رو به پیش دارد. باشد که 

 ایرانی را از پلیدی دیوان و اهریمنان دور بدارد.
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A study in sacrificial rituals attributed to Ahriman and Demons in 

Iranian religious texts (Avesta and Pahlavi texts) 

Golnar Ghalekhani* 

Leila Fatemi Bushehri** 

Abstract  

Being more than a component of rituals and rites, sacrifice in ancient 

religions, represented the ideology and theology of one society. As a 

bridge between the world of gods and mundane macrocosm and its 

people, sacrifice has always played a fundamental role in the myths and 

religious beliefs of various cultures. Among numerous Avesta and 

Pahlavi texts which illustrate the circumstances of rites of sacrifice, 

there are a few hymns in condemnation of those who are called liars, 

daēwa-worshippers and jadu- dīns. These hymns unintentionally, 

represented the deeds of nonconformists, who were not approved by 

Zoroastrian tradition. However, due to years of political sovereignty of 

the Zoroastrian religion in Iran, the remaining ancient texts are 

reflecting only one ideology aspect which was approved by the clerics 

of reigning class. In this article we are trying to analyze the rituals which 

despite being accused of relating to Ahreman and demons, unfold the 

traces of prior religions or censored beliefs and creeds of Iran’s history. 

To do so, related parts of Avesta and Pahlavi text are selected, and are 

analyzed and interpreted in a linguistic approach, sometimes in the 

absence of any written evidence some kind of sacrifice is studied by the 

means of historian’s writings. However, essence and background of 

many of these rites still remains unknown. 
 

Keywords: sacrifice; demonish sacrifice; Avesta; Pahlavi texts; demon 

deifying.  
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