
  
  
  
  
  

   استاد دانشمند، دکتر محمّدعلی موحّد  برایبا آرزوی تندرستی و دیرزیستی
  .که افتخار آذربایجان عزیز ماست

  ترین واحد زمانی ای به کوچک اشاره
  *م دینکردای نادر از سنجش زمان در کتاب هفت و نمونه

  
  ژاله آموزگار
  دانشگاه تهران

  
واحدهای زمانی در متون کهن معموالً هزاره، سده، سال، فـصل، مـاه، روز و       

تری نیـز بـرای زمـان          واحد کوچک  1.گانه یا چهارگانۀ روز هستند      های پنج  بخش
ترین آنها هاسَر اسـت کـه هـم واحـد زمـانی و هـم واحـد                وجود دارد و متداول   

  2.مسافتی است
ای قرضـی از      آن را واژه  .  اسـت  hāsar /hāsar /hāsrاین واژه در پهلـوی        

 آن از لحـاظ     ۀ انداز 3.است آمده   hāθra-  به صورت    جادانند که در آن     اوستا می 
هاسر بزرگ برابر با یک فرسنگ و هاسر کوچک         :  است  صورت دوبه  مسافتی  

  4.برابر با یک چهارم فرسنگ

                                                 
کتاب اول و دوم و بخـشی از کتـاب          . شد  دینکرد، به معنی اعمال و کارهای دینی، در اصل نه کتاب را شامل می             * 

کنندگان آن آذرفرنبَغ و آذرپاد ایمیدان است کـه هـر دو در سـدۀ سـوم       تن از تدوین   نام دو . سوم از میان رفته است    
، ص  1376نـک تفـضلی     . کتاب هفتم دینکرد بیشتر به شرح زندگانی زردشت اختصاص دارد         . اند  زیسته  هجری می 

  . به بعد128
  . و منابع ذکر شده در آن1390 ـ نک به آموزگار 1

2- Nyberg p. 98 
3- Bartolomae. P.1802 

  332 و 88ص . مکنزی ـ 4



نامۀ دکتر محمّدعلی موحّد ارج  

 190

 در عبارتی که مـسافتی را     1های زادسپرم   گزیده کتاب   5در فصل چهار بند     
  :دهد آمده است شرح می

… hasar ē dranāy, i hast frasang ē humānāg…2 
  .ازای آن همانند فرسنگی استبه اندازۀ هاسری که در... 

در فـصل نـه     .آمده است که بلند و کوتـاه دارد         هاسَر در مفهوم زمانی نیز      
  :4 آمده است3تست نشایسشایبند یک کتاب 

hāsar i eraγ  rōz- šabān pad dwāzdah bahr, ē bahr ud hāsar i keh pad 
hašt- dah bahr, ē bahr. 

روز و هاسَر کوچـک، یـک    هاسر بزرگ، یک بخش از دوازده بخش شبانه      
  .روز است بخش از هیجده بخش شبانه

، هاسر مفهـوم عـام زمـانی دارد بـا     36، بند 5تکیشانودر رسالۀ اندرز پوری   
  :این عبارت

az hamāg wināh pad pet�t bawēd ud wināh ō puhl šawēd andar 
hāsar bē ne hēlēd.6 

بروید و بـه  ) چینوَد(گناه به پل  ) توبه کرده از  (از همۀ گناهان توبه کنید و       
  7.رها نکنید) خود را توبه نکرده(اندازۀ هاسَری 

 در مورد کاربرد این واژه هم برای مسافت هم برای زمان، ایـن فرضـیه را               
 شاید منظور مدت زمانی است که ایـن مـسافت طـی             ه است که  نیز پیش آورد  

  .شود می
های متفاوت آن در مباحث گاهشماری تفسیرهای گوناگون          هاسر و اندازه  

  8.ای را به دنبال داشته است و عالمانه

                                                 
.  فصل است35، اثر زادسپرم موبد سیرجان در قرن سوم هجری است و شامل های زادسپرم گزیده ـ کتاب پهلوی 1

  145نک تفضلی، همان، ص 
2- Gignoux, Tafazzoli p. 56, 57. 

ها، اعمـال و   وان آنها ، ثوابدارد که در آن از گناهان و تا اصلی و سیزده فصل متمم  ده فصلشایست نشایست ـ  3
  278نک تفضلی، همان، ص . سخن رفته است... های دینی و آئین

  117 و 111 ـ مزداپور، ص 4
  .188لی، همان، ص ضتف. نک.  ـ اندرز پوریوتکیشان متنی اندرزی است که به پندنامۀ زردشت نیز معروف است5

6- Jamasp- Asānā. P. 46 
 544 ـ ماهیار نوابی ص 7
 182 و بیرشک ص 22 ـ 26زاده صفحات  همایون صنعتی. برای توضیحات بیشتر در این موارد نک ـ 8
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  1.رود به کار می» زمان« واحد زمانی واژۀ چنین در متون مانوی برای
 کتـاب   22 و   20ای   فصل شـشم، بنـده     این اصطالح با چنین کاربردی در     

  :3 نیز آمده است2گُمانیگ وِزارکَند شِ
  )...ها ساعت (=ها  ها، روزها، زمان ها، ماه سال) ... 20بند 
و هنگام به هنگـام     ) ساعت به ساعت   (=از تغییر زمان به زمان      ) ... 22بند  

  .کننده نیست توان دانست که این گیتی بدون اداره می
*  
 که در متون کهن به کار رفته است، بـه           در کنار اصطالحات سنجش زمان    

» سـنجی   آب«از آن جملـه     . تـوان اشـاره کـرد       موارد سنتی سنجش زمان نیز می     
ترین روش    متداول. ی در تقسیم آب بوده است     فهای عر   است که یکی از روش    

با ...) طاس، پیاله، فنجان، سبو، تشته، سرجه     (= ای    سنجی این بود که پیمانه      آب
این پیمانه در داخل ظرف بزرگـی مملـو از          . شد  انتخاب می  ته آن    رسوراخی د 

شـد و در آب فـرو         گرفت و مدت زمانی که ایـن پیمانـه پـر مـی              آب قرار می  
  4.آمد رفت، نوعی واحد زمانی برای تقسیم آب به شمار می می

*  
اما مورد جالب توجهی که در کتاب دینکرد هفتم آمده اسـت و در جـای                

ده نشده است، واحدی است بـرای زمـان بـا مـدت             ای از آن مشاه     دیگر نمونه 
  .زمانِ دوشیدن شیر اسب
آور و  ای زندگی زردشت، زمانی که از کارهای شـگفت   در روایت اسطوره  

یکـاری لفظـی    پ، موردی آمده است و آن شرح        5شود  آمیز او صحبت می     معجزه
مخالف گروه روحانیان   (= ا  ه  7ترین کَرَپ    که نامی  6است که میان او و دورَسْرَو     

                                                 
1- Boyce. P. 104 

 تألیف مردان فرخ پسر اورمزد است که احتماالً در اواخر سدۀ سـوم هجـری نوشـته    شِکَند گُمانیگ وزار ـ کتاب  2
هـای یـازده تـا        اثبات عقاید زردشتی و در فـصل      های یک تا ده نویسنده به         در فصل . شانزده فصل دارد  . شده است 

  .467 و 466 الف، ص 1390 و همچنین آموزگار 161تفضلی ص . نک. پردازد شانزده به انتقاد ادیان دیگر می
3- De Menasce. P. 80, 81 

رف بزرگ المعا ۀنژاد در دائر  زمانی آب نک به مقاله جواد صفی های دیگر سنجش  ـ برای توضیحات بیشتر و نمونه4
 .143 ـ 144 و خالصه آن در دانشنامه ایران ص 52 ـ 60اسالمی ص 

   ـ برای شرح این معجزات نک آموزگار، تفضلی، اسطورۀ زندگی زردشت5
6- Dūrasraw 
7- Karap 
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  :1گیرد  بود صورت می)زردشت
پدر زردشت وظیفـۀ    .  پدر زردشت برپاست   2مراسمی در خانۀ پوروشَسْب   

یر را برعهـدۀ دورَسْـرَو کـه بـزرگِ                بـر شـ   ) دعـا خوانـدن   (= تقدیس و یزش    
های پیـامبری در   زردشت که نشانه. مردان پیش از زردشت آن ناحیه است    دین  

تابد و وظیفۀ به جای آوردن ایـن یَـزش            رنمیاو آشکار است، این موضوع را ب      
شود، با پـای راسـت خـود          رو می   هداند و چون با مخالفت روب       را ازآنِ خود می   

 و چـون    کند و سرودی از اوستا بـر زبـان مـی آورد             ظرف شیر را سرنگون می    
هـای دانـشمندانه و برخوانـدن         خیزد زردشت با پاسـخ      دورَسْرو به مقابله برمی   

  :برد  با اعمالی آئینی دورَسْرَو را به بیهوشی فرو میسرودهای دینی و
پس از این پاسـخِ زردشـت بـه دورَسْـرَو، بـر آن کَـرَپ چنـان                  ). 41بند  «

 انـدازۀ مـدت زمـانی کـه یـک      گذشت که آن نابکار از کـار بـاز ایـستاد و بـه         
  .ده از ده اسب پُرشیر، شیر بدوشد بیهوش ماندشیردوشن
چون آن جادوگر از بیهوشی بیرون آمـد، بـه          این نیز پیداست که     ). 42بند  

از نو آن نابکار از کار      . زردشت همان گونه گفت و زردشت همان پاسخ را داد         
بازایستاد و به اندازۀ مدت زمانی که یک شیردوشنده از بیـست اسـبِ پُرشـیر،                

  .شیر بدوشد بیهوش ماند
ی بیرون  این نیز پیداست که دیگر بار چون آن جادوگر از بیهوش          ). 43بند  

گونه گفت و زردشت همان پاسخ را داد، از نو آن نابکـار   آمد به زردشت همان  
از کار باز ایستاد و به اندازۀ مدت زمانی کـه یـک شیردوشـنده از سـی اسـب                    

  ».پُرشیر، شیر بدوشد، بیهوش ماند
دنباله داستان این است کـه سـرانجام دورَسْـرَو از بیهوشـی سـوّم بیـرون                   
خواهد که بر گردونه ببندند و با وحشت از اثر کالم مقدسی             آید و اسب می     می

دردی به او   «گریزد، اما مسافتی دور نشده،        که زردشت بر زبان آورده است می      
رسید پهلویش شکست، از ران گسسته شد، فرو مرد و بعد فرزنـدانش و بعـد                

  »...فرزندانِ فرزندانش
*  

ده اسب یا بیست اسب یـا  سنجیدن زمان با مدت زمانی که یک شیردوشنده از     
                                                 

  80 ـ 81، آموزگار، تفضلی، ص 621 ـ 622، دینکرد مدن ص 34 ـ 45، بندهای 3 ـ دینکرد هفتم، فصل 1
2- Pourūšasp 
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 مورد نادری است که واحدهای سنتی زمانی را نشان          ،دوشد  سی اسب شیر می   
  .کند تر می دهد و جای پای فرهنگ شبانی را در این متون پررنگ می
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