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چکیده 
در جهان شناسی مزدایی ،امشاسپندان تجلیات اهوررامزدا و کوارززاران او در
آفرینش ،پرورش و نگاهداری جهاناند و در هدایت انسان و راهیوایی او یو
سعادت نقش مهمی دارند .در سراسر مترن دینی مزدایی ی این فوروه هوای
الهی ک ی دو زرو مؤنث و مذکر تقسیم می شرند ،اشوار شود و آنوان در
هم جا مرجرداتی دارای جنبۀ الرهی ،هرشمند و در خرر سوتایش و نیوایش
ی شمار آمد اند .افزون یور ایون ،هور یو اه ایون امشاسوپندان یوا یکوی اه
آفرینشهای اهررامزدا (همچرن آسمان ،همین ،آب ،زیوا  ،جوانرر ،انسوان و
آتش) پیرندی ویژ دارد و نگاهبان و مرکّل آن شمرد میشرد .هر یخش اه
آفرینش نیز نماد ی امشاسپند یا صررت زیتایی او یو شومار مویآیود و اه
همین رو ،شایستۀ مراقبت و احترام است .در ایون پوژوهش کرشوش یور آن
است ک یا یررسی اوستا و مترن پهلوری نقوش ایون تجلیوات اهوررامزدا در
جهان شناسی هرتشتی ،در کنار اهمیت هری اه آنان در سلرک فردی موررد
یررسی قرار زیرد.
واژههددا :امشاسووپندان ،دیوون مزدایووی ،اوسووتا ،متوورن پهلووری،
کلیددد 
جهانشناسی هرتشتی.
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مقدمه 
در جهانشناسی مزدایی ،اه نظر سلسل مراتب هستی ،امشاسوپندان پوا اه اهوررامزدا قورار
دارند ،ک خدای یگانۀ آفرینند و نگا دارندۀ کیهان است .اینان اه ی سر در حکم تجلیّوات
و تعیّنات پی در پی اهررامزدا ،و عامالن او در آفرینش ،پرورش و نگاهداری عوالمانود و اه
سری دیگر در هدایت انسان و راهیایی او ی سعادت جاودانی نقش دارند و اه هموین روی،
در همۀ تاریخ تفکر مزدایی مرجرداتی دارای جنبۀ الرهی ،هرشومند ،و در خورر سوتایش و
پرستش ی شمار آمد اند .اه میان آثار ایورانشناسوان و محققوان ملالعوات هرتشوتی دریوارۀ
امشاسپندان در دین مزدایی میتران ی کتاب یرهانا نارتِن یا عنران امشاسپندان در اوسوتا (یو
هیان آلموانی) ،و مقوا ت ای .وی .دایلیور جکسورن و موری یوریا در ایون همینو کو در
المعارفهای مختلف ی چاپ رسید است ،اشار کرد .در میان محققان فارسیهیوان نیوز


دائرة
آقای دکتر یای عالیخانی در کتاب خرد یا عنران للایف عرفانی در نصرص عتیق اوسوتایی
ی جایگا امشاسپندان در اوستا پرداخت است.
در این پژوهش در پی آنیم ک یا یررسی اوستا و مترن متأخر هرتشتی ،جایگوا و نقوش
امشاسپندان را در دو همینۀ جهانشناسی و سیر انسان در مسویر دسوتیایی یو کموار یررسوی
کنیم .یرای این منظرر در ذیل هر عنران یا در نظر داشتن ترتیبوی تواریخی ،نخسوت زاهوان،
سپا دیگر یخشهای اوستا و در آخر مترن پهلری مررد کنکاش قرار میزیرد.

واژهشناسيوتعریف 

واژۀ «اَمشاسپَند» ( )amәša spәntaاه دو یخش  amәšaیو معنوای جواودان و یویمور ،،و
 spәntaی معنای مقدس ،فزونییخش و فیاض تشکیل شد است و ینایراین ،امشاسپندان ی
معنی «مقدسان ییمر »،یا «مقدسان جاودان» است .این اصولال یو زورو هفوتزانو ای
اطالق میشرد ک در جهانشناسی مزدایی پوا اه اهورر موزدا قورار مویزیرنود و همچورن
صفات و تعینات او ی شمار میآیند .در سرودهای زاتها یا کهونتورین یخوش اوسوتا کو
منسرب ی شخص هرتشت است ،این زرو هفتزان زا هر هفت یا هوم ،زوا یرخوی یوا
یکدیگر و زا ی تنهایی نام یرد شد انود .در یسونا ( )10 :45نوام اهوررامزدا ،وهرمنو  ،اشو ،
آرمیتی ،خشثر  ،هئرروتات و امرتات ،و در یسنا ( )1 :47نام اهررامزدا ،سپنت مینیور ،وهرمنو ،
اش  ،آرمیتی ،خشثر  ،هئرروتات و امرتات یا یکدیگر میآید .در سایر یندهای زاهان نیز نوام
ی یا دو یا تعداد ییشتری اه آنها آمد است ،چنانک تقریباً یندی اه آن را نمیتران یافت ک
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در آن نام یکی اه امشاسپندان نیامد یاشد .اما در هیچی اه پار های زاهان واژۀ «امشاسوپند»
یا «امشاسپندان» یافت نمیشرد و پا اه زاهان ،نخستین یار در یسنای هفتهاتی (:42 ،3 :39
 )6است ک این زرو ی این نام خراند میشرند .در یسنا ( )3 :39میخرانیم:
«این چنین می ستائیم نیکان مذکر و مؤنث را ،امشاسوپندان را کو جواودان
هند و جاودان یخشند اند ،آنها ک چ مذکر و چ مؤنث همنشین وهرمن اند».

در این یند ،ن تنها یر نام «امشاسپندان» یرای این زرو هفتزانو تصوریش شود اسوت،
یلک آنها ی دو زرو مؤنث و مذکر نیز تقسیم شد اند .در این تقسیمینودی کو اه ایون پوا
همرار در مترن هرتشتی حفظ میشرد ،سپَنتَ مَینیر ،وُهرمَنَ  ،اَشَ وَهیشتَ و خِشوثرَ وَئیریَو در
زرو امشاسپندان مذکر ،و سپَنتاآرمَیتی ،هَئرروَتات و اَمِرِتوات در زورو امشاسوپندان مؤنوث
قرار میزیرند .در این ینود اه یسونا همچنوین یور یرتوری مرقعیوت وهرمنو در میوان شوش
امشاسپند دیگر تأکید میشرد ،هیرا همۀ امشاسپندان اعم اه مذکر و مؤنث همنشوین وهرمنو
ی شمار میآیند .افزون یر یسنای هفتهاتی ،در سایر یخشهای یسنا نیز ی مؤنوث و موذکر
یردن امشاسپندان (یسنا )12 :65 ،و نیز همنشینی آنوان یوا وهرمنو (هموان( )9 :24 ،و در نتیجو
سروری وهرمن یر آنان) اشار میشرد.
در فروردینیشت ،هفت امشاسپند یو عنوران مجمرعو ای معرفوی شود انود کو دارای
اندیش  ،زفتار و کردار یکساناند ،پدر و سرور همۀ آنها اهررامزداست ،هر ی اه آنوان روان
دیگری را تراند نگریست ،و را آنان ،هنگامی ک ی سری نیاهِ هَور پرواه میکنند ،درخشوان
است (یشتها.)84 -82 :13 ،
در مترن پهلری نیز امشاسپندان جایگا یرتر خرد را همچنان حفظ میکننود .در ینودهش
آنان «شش سروری ک یرای هستی مییایست فراه آفرید (تا) سپا ،ی تن پسین ،یدی را اه
آن ی ناپیدایی یرند» خراند شد اند ( .)Bd, I/31; Zaehner, 1955, 281- 282همچنین یر آفرینش
آنان پیش اه هر چیز دیگر تأکید شد است:
«او نخست امشاسپندان را آفرید (ی ) شش یُن؛ سپا دیگر ،آن هفتمین خورد
هرمزد است … ،اه امشاسپندان نخست یهمن را فراه آفرید ،کو رواج یوافتن
آفریدزان هرموزد اه او یورد .او نخسوت یهمون را اه روش نیو و روشونی
زیتایی فراه آفرید ...سوپا اردیبهشوت ،سوپا شوهریرر ،سوپا سوپندارمذ،
سپا خرداد و امرداد را آفرید ،هفتم خورد هرموزد ( Bd, I/ 32- 33; Zaehner,
.»)1955, 282

در َایادزارِ جاماسپی
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میشرند و پیشی و تفرق وهرمن مررد تأکید قرار میزیورد ،کیفیوت آفورینش آنوان نیوز یو
روشن شدن چراغی اه چراغ دیگر تشبی میشرد:
«اهرمزد پیش اه همۀ آفریدزان امهراسوپندان را آفریود .همچنوانکو اهوریمن
زجست در تاریکی همی یورد ،اهرموزد اه آن نیو اندیشوی و نیو دانشوی
اندیشید .اه آن نی اندیشی وهورمن را فوراه آفریود ،هیورا وهورمن را نوام اه
نی اندیشی دادار است .وهرمن اهالیی را سترد .اه آن اهالیی ک وهرمن آن
را سترد ،اردیبهشت فراه آفرید شد .پا اردیبهشت اهالیوی را سوترد .اه آن
ستایش شهریرر ،...اه شوهریرر اسوپندارمذ ،اه اسوپندارمذ خورداد ،اه خورداد
امرداد ،یکی اه دیگری ی وجرد آمد است .همچورن چراغوی کو اه چوراغ
دیگر زیرد و اه آن چراغ کم نشرد و دُدیگور افزایود ،او ایون امهراسوپندان را
یکی اه دیگری ی این آئین آفرید» (.)AŽ, III/ 2- 7, 36- 37
اه جمل مرضرعات یسیار پراهمیتی ک در رایل یا امشاسپندان در زاهوان یو اشوار  ،در
سایر یخشهای اوستا یا روشنی ییشتر ،و در مترن پهلری ی تأکید ملر میشورد ،مرضور
ارتباط هر امشاسپند یا یخشی اه آفرینش زیتایی اهررامزدا ،یعنی یوا یخشوی اه جهوان موادی
است .اه همان ایتدا در زاهان ارتباطی ضمنی میان وهرمن و زاو ( ،)7 :51اش وهیشت و آتش
( ،)6 :47 ،4 :43 ،4 :34آرمیتی و همین ( ،)6 -5 :48 ،3 :47 ،7 :30خرداد و اَمرداد یا آب و زیا (:51
 )7دید میشرد .این ارتباط در یخشهای دیگر اوستا یا وضر ییشتری ی چشم میخوررد،
چنانک رایلۀ میان اردیبهشت و آتش در یسنا ( ،)3 :6رایلۀ میان یهمن و خرد ،شهریرر و فلز
زداخت  ،امورداد و زیوا در «هفوتنیشوت کرچو » ،و یواه رایلوۀ میوان شوهریرر و فلوز ،و
اردیبهشت و آتش را در «سیروهۀ کرچ » میتران یافت.
در یندهش ن تنها آشکارا یر این رایل تأکید میشرد ،یلک عالو یر آن ،خریشکاری هر
ی اه امشاسپندان و ایزدان همکار هر ی اه آنان نیز معرفی مویزوردد ( Bd, XXVI; Zand-
 .)Ākāsīh, 210- 23در یخشی اه کتاب شایَسوت ناشایَسوت نیوز اهوررامزدا در زفتگوریی یوا
هرتشت ،هر ی اه آفرینشهای ششزانۀ خرد یعنی آسمان (فلز) ،آب ،همین ،زیا  ،جوانرر
و انسان را نماد یکی اه امشاسپندان و تجسم زیتایی او ی شومار مویآورد ( ;ŠNŠ, XV/ 3- 6
.)Šāyast Lā…, vol. 5, 372- 373

ی این ترتیب ،در جهان شناسی مزدایی هر امشاسپند نگاهبان و مرکول یخشوی اه عوالم
مادی یا در واقع یکی اه آفرینشهای ششزانۀ اهررا مزدا است و هر یخوش اه زیتوی نمواد
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ی امشاسپند یا صررت زیتایی آن شمرد میشرد .اه ایون روسوت کو در دینکورد اجوزا ِِ
مختلف آفرینش هرمزدی یارها «زیتی اَمَهرسپَندان »1یا امشاسپندانِ زیتوایی خرانود شود انود
( )DkM, 466. 20, 658. 14, 680. 14; Zaehner, 1975, 183, 332و ایون یودان معناسوت کو
همانزرن ک اهررامزدا و امشاسپندان «سپِنتَ » 2،یعنی مقدس و متبارکاند ،عالم زیتی نیز کو
صررت زیتایی و نماد آنان است ،مقودس ،متبوارک و شایسوتۀ سوتایش و نگاهبوانی اسوت.
ستایشهایی نیز ک در هاتهای متعدد یسنا خلاب ی رودها ،کر ها ،سرهمینها ،جوانرران،
ستارزان ،زیاهان و...آمد است ،در همین یستر اعتقادی یا معنا میشرند ،هیرا در این دیدزا ،
انسان مزدایی در جهان مقدسی هندزی میکند ک تجلیات زیتوایی اهوررامزدا و امشاسوپندان
همچرن معبدی همۀ پیرامرن او را فرا زرفت اند .وی ی هر سری ک رو میکنود ،جلور ای اه
جلر های آنان را میییند و ی هر چیز مینگرد ،جنب ای قدسی و ستردنی در آن مییاید و اه
این روست ک هیان ی ستایش آن میزشاید (یرای نمرن ن  :یسنا 16 :1 ،7 :12 ،و .)1 :35
در دیگر مترن پهلری نیز این رایل یسیار مهم شمرد میشرد و اهمیت آئینوی آن موررد
تأکید قرار میزیرد .در ادامۀ این مقال  ،مهمترین مرضرعات مریرط ی هر امشاسپند در متورن
مختلف ،خریشکاری هر ی  ،و ارتباط هر کدام یا صررت زیتوایی خورد یو تفصویل موررد
یررسی قرار میزیرد:

.1سپَنتَهمَینیو(سپندمینو) 

سپنت مینیر( 3مینری مقدس و فیاض) نخستین امشاسپند و یزر،ترین تجلّی اهوررامزداسوت.
در زاهان ،او ک آسمان جاودان را چرن پرشش خرد دارد ،مینری مقدس و پاکی است کو
در مقایل همزاد خرد (اَنگرَ مَینیر 4،مینری سوتیهند و تباهکوار) در انتخوایی اهلوی راسوتی را
یرززید و هندزی را ینیان نهاد (یسونا .)5-3 :30 ،آنگا خلاب ی انگر مینیر ییان داشوت کو در
اختالفی ینیادین ،منش ،آمرهش ،خرد ،یاور ،زفتار ،کوردار ،دیون و روان آن دو یوا یکودیگر
ناساهزارند (همان .)2 :45 ،این اختالف ک ییش اه هر چیز ی ززینش راستی ترسو یکوی ،و
انتخاب دروج ترس دیگری یاه میزردد ،ریش و خاستگا تفاوت میوان هموۀ آفریودزان و
پدیدارهای نی عالم ،و مرجردات و پدید های ناپاک و ناراست است.
در زاهان اهررامزدا پدرِ متبارکِ سپنت مینیر خراند میشرد (هموان )3 :47 ،و ایون اه یو
سر ییانگر همزرهریِ هاینود و هائیود شود  ،و اه سوری دیگور معورف اصول و خاسوتگا
سپنت مینیر ،اه او دیگر امشاسپندان ،و اه طریق آنان همۀ عالم است ،ک همان اهررامزداسوت.
در یسنا ( )7 :44هرتشت پا اه یرشمردن آفریدزان اهررامزدا و آفریدزار شوناختن او چنوین
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می زرید« :ای مزدا! همانا میکرشم تا تر را یو وسویلۀ "سوپنت مینیور" آفریودزار همو چیوز
یشناسووم» .چنانکوو زووریی سووپنت مینیوور هاهرکننوود و یوو شناسوواییآورنوودۀ آفریننوودزی
اهررامزداست .در یسنا ( )3 :47نیز ،چنانک اشار شد ،ینیان نهوادن هنودزی کو هموان فعول
آفرینش است ،ی روشنی ی سپنت مینیر نسبت داد میشرد.
اه سری دیگر ،در یسنا ( ) 7 :31چنین میخرانیم« :اوست ک یو وسویلۀ خورد آفریودزار اشو
است؛ ای مزدا ی وسیلۀ این مینیرست ک تر میرویی» .ازور در نظور داشوت یاشویم کو روئیودن
اهررامزدا (ک در این یند اه طریق اش دانست شد ) کنای اه ههورر او در کیهوان و اه نهفتگوی یو
پیدایی آمدن اوست و در نتیج ی امر آفرینش کیهان اشوار دارد ،و نیوز در نظور آوریوم کو ایون
روئیدن نخست اه طریق خرد ،و سپا اه طریق اش ی ههرر رسید است ،آنگا میتورانیم خورد
ذکر شد در این یند را یا سپنت مینیر یکوی یودانیم (نو  :عالیخوانی1379 ،ش .)75 -74 ،ایون نسوبت و
رایل میان خرد اهررامزدا و سپنت مینیر ،ک در یسنا ( )1 :28نیز ی طرر ضومنی دیود مویشورد ،در
مترن پهلری ،مفهرم روشنتری مییاید .در مینری خرد ،اه هیان «مینری خرد» آمد است:
«...اه نخست من ک "آسن خرد" 5هستم ،اه مینرها و زیتیها یا اورمزد یوردم؛
و آفریدزار اورمزد ایزدانِ آفرید در مینر و زیتی و دیگر آفریدزان را ی نیورو
و قدرت و دانایی و کاردانیِ "آسن خرد" آفرید و خلق کرد و نگوا مویدارد
و ادار میکند» (مینری خرد )6 -4 :56 ،و نیز:
«...آفریدزارِ یسیار نی این آفریدزان را ی خرد آفرید و آنان را  . . .یو خورد
نگا می دارد و ی سبب افزار خرد ک سردیخشترین است ،آنان را پایودار و
ییدشمن ،ی جاودانگی همیشگی اه آن خرد کند» (مینری خرد ،مقدم .)12 -11 :
یا کنار هم نهادن این عبارتها میتران دریافت ک سپنت مینیر و خورد اهرموزدی دو نوام
یرای حقیقت واحدی هستند ک نخستین تجلی اهررامزدا و واسلۀ فیض تکورینی اوسوت و
اه طریق او عالم ی پیدایی آمد است .اه سری دیگر ،یا دقت در سایر سرودهای زواتهوا و
دیگر یخشهای اوستا میتران دریافت ک سپنت مینیر نیز ی نریۀ خرد این نقش میانجی را یوا
دستیاری دو امشاسپند دیگر ،یعنی اش و آرمیتی ایفا میکنود .یو ایون نکتو در یخوشهوای
مریرط ی هر ی اه این امشاسپندان ی تفصیل خراهیم پرداخت.
سپنت مینیر افزون یر نقشی ک در آفرینش عالم دارد ،واسلۀ رسویدن انسوان یو معرفوت،
دستیایی او ی رستگاری و نزدیکوی او یو اهورراموزدا نیوز هسوت .در سورودهای زواتهوا
میخرانیم:
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«[یشرد ک ] مزدا اهرر یا سپندمینری خریش [ستایش مرا] یشنرد (یسنا.»)6 :45،

«ای مزدا! ی پاداش ستایشم اه "سوپندترین مینور" مورا نیکوریی...ارهانی دار»
(همان.)12 :33،

«تر یا مینری خرد مرا ییامره ،ی هیان خریش اه یرای زفتن[ ،کلماتی] کو یوا
آنها عالم نخستین پدید آمد» (همان.)11 :28 ،
در یسنای هفتهاتی نیز یر این نقش میانجی این چنین تأکید میشرد:
«نخست ی میانجیزری انجمن این آتش نزد تر حاضور مویشوریم ای موزدا
اهرر ؛ ی وسیلۀ سپَنیشتَ مینیری 6تر ی حضرر تر میرسیم» (همان.)1 :36 ،
یاید ترج داشت ک در این یند ،اه آنجا ک قرس صعرد و رسویدن انسوان یو شوهرد و
معرفت اهررامزدا ،و در واقع ترج ی اصل سپنت مینیر مررد نظر یورد اسوت ،ایون مینور یوا
صفت تفضیلی «سپَنیشتَ » )مقدسترین ،متبارکترین) خراند شد است ،و این در تموایز یوا
مرارد دیگر است ک رایلۀ این مینر یا مرتب ای فروتر اه خرد موررد نظور یورد اسوت (نو :
عالیخوانی1379 ،ش .)73 :سپنت مینیر همچنین راهبر اشرنان ی یهتورین دهوشهوا و یو پوادافرا
رسانندۀ دروندان خراهد یرد:
«ای مزدا اهرر ! اه طریق این سپندمینرست ک تر ی اشورن هموۀ آن یهتورین
دهشهایی را ک دروند درنیافت است ،ارهانی میداری» (یسنا.)6 :47 ،
در همین جا یاید ی رایلۀ میان سپنت مینیر و آتش نیز اشار کرد .در زاهان این پیرنود در
یسنا ( 5 :47و )6آشکارا ییان شد است ،آنجا ک میزرید:
«ای مزدا اهرر ! اه طریق این سپندمینر و ی وسیلۀ آتش ترست ک یا یواوری
آرمیتی و اش یر اساس میزان ،پاداش نی و [پادافرا ] مییخشی».
اما در یسنای هفتهاتی (1 :36و  )3یا روشنی ییشتری یر رایلۀ میوان ایون دو ،و یویش اه
آن ،یر این همانی آنها تأکید میشرد:
«نخست ی میانجیزری انجمن این آتش نزد تر حاضر میشریم ،یو وسویلۀ
سپنیشت مینیری تر ی حضرر تر میرسیم ...ی راسوتی تور آتوش اهورر موزدا
هستی! ی راستی تر سپنیشت مینیری او هستی».
چنین رایل ای اه ی سر ییانگر این معناست ک آتش ییش اه هر چیز نماد اهرراموزدا و
نرر وجردی او ،و در مرتبۀ یعد نماد سپنت مینیری او و اساساً خرد آن مینر است؛ و ایون یو
یقین ن آتشِ همینی ،ک آتشِ وجرد یا نرری است ک اهورراموزدا آفریودزان خورد را اه آن
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آفرید .و این چنین ،یر اساس رایلۀ میان آتش و سپنت مینیر ،و این همانی آنهاست کو پیرنود
میان آتش و وهرمن  ،و آتش و اش در مراتب یعدی شکل میزیرد (ن  ،هموان 4 :43 ،3 :31 ،و
.)7 :46 ،9

اه دیگر مرضرعاتی ک یاید در رایل یا سپنت مینیر ی آن اشار شورد ،مسوألۀ رایلوۀ ایون
مینر و انسان ،ی عنران مظهر زیتایی او یر روی همین است .چنانک پیشتور اشوار شود ،در
جهانیینی مزدایی هر ی اه امشاسپندان مظهری زیتایی دارد ک نماد آن امشاسوپند یور روی
همین ی شمار میرود و نگاهبانی و پرورش آن را امشاسپند مریرط یر عهود دارد .اه آنجوا
کوو در یسوونا روحووانیِ در حووار اجوورای نیووایش ،نموواد انسووان یوو طوورر کلووی اسووت
( ،)Boyce,1984,160میتران یسنا ( )6 :33را ک در آن هرتشت ی عنران روحانی یا مرید ،یوا
میانجیزریِ «یهترین مینیر»( 7ک همان سپنت مینیرسوت) هودایت و شوهرد را اه اهوررا موزدا
میطلبد ،ییان ضمنی رایلۀ میوان انسوان و سوپنت مینیور دانسوت .در دور هوای یعود کو در
جهانشناسی مزدایی سپنت مینیر در وجرد اهررامزدا رنگ مییاهد و کمتر موررد ترجو قورار
میزیرد ،اهررا مزدا خرد مرکل نر انسان میشرد و اه میان آفریدزان زیتایی ،انسان را یرای
خرد میززیند:
«او را (هرمزد را) نشان زیتایی ،مردِ اهلر است .هر ک مرد پرهیززار را رامش یخشود یوا
ییاهارد ،آنگا هرمزد [اه او] آسرد یا آهرد یورد» ( Bd, XXVI/ 10- 11; Zand- Ākāsīh, 212-
 .)213و نیز:
«نخست اه مینریان هرمزد است .او اه جهان زیتایی ین مردم را ی خریش زرفت» ( Bd,

.)III/11; Zaehner, 1955, 32

در یخشهای دیگر یسنا ،در مرارد متعدد یر نقش آفرینندزی سپنت مینیر تأکید میشورد و
کیهان و هر چ در آن است ،ی عنران آفرینش سپندمینر مررد ستایش قرار میزیرد (یسونا:3 ،
 .)2 : 2 ،6 :8 ،18 :7 ،21 :5 ،13همچنین در این یخش و دیگر یخوشهوای اوسوتا ،در یسویاری
پار ها ی سپنت مینیر ی عنران وجردی جدای اه اهررامزدا اشار میشرد (یشتها13 -12 :13 ،و
 .)3 -2 :15 ،29یا این هم  ،در روندی کلی ک حاصل تأکیود هور چو ییشوتر یور آفریننودزی
اهررامزداست ،سپنت مینیر ی تدریج در کنار اهررامزدا یا حضرر کمرنگتور و یویتموایزتری
دید میشرد ،تا آنجا ک در مترن پهلری ،ی رغم ذکر جدازانۀ نوام او یو طورر پراکنود  ،در
غالب مرارد «سپِناکمینر 8»،ی یکی اه نامهای اهررا مزدا تبدیل میشرد ک زوا همورا یوا
لفظ «ایزد» 9و زا ی تنهوایی مویآیود ( DkS, III/11.2, 138.2; DkM, 80, 138, 150, 175, 228,

.)385; Gray,1987, vol.3, 104
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وهرمن (10منش نی ) یا یهمن پا اه سپنت مینیر یزر،ترینِ امشاسپندان ،و در متورن پهلوری
نخستین آنان ی شمار میرود .نام وهرمن همرا یا اش اه جمل پریسامدترین نامها در زاهان
است .در سرودهای زاتها وهرمن پسر اهررامزدا خراند میشرد (یسونا )8 :31 ،ومهومتورین
نقش او هدایت ،اعلای خرد و نیز رسانیدن یشر ی معرفت اهررامزدا معرفی مویزوردد .یو
ییان دیگور ،در زاهوان وهرمنو واسولۀ شوناخت اهررامزداسوت و ایون نقوش را خورد یوا
میانجیزری اش ی انجام میرساند .در نتیج  ،انسان اشرن نخست یا دست یاهیدن ی اش و
اه طریق او ،یا نزدی شدن ی وهرمن  ،امکان شناخت اهررامزدا و وصرر ی جرار قورب او
را پیدا میکند .یندهای متعدد زاهان ی این مراتب معرفتی و پلکان نزدیکوی یو اهوررا موزدا
اشار دارند ک اه میان آنها تنها ی ذکر چند نمرن یسند میشرد:
یسنا« :2 :28 ،ای مزدا اهرر ! یا "وهرمن " ی تر روی میآورم».
یسنا« :5 :28 ،ای "اش " کِی تر را خراهم دیود و "وهرمنو " را یو فرهانگوی درخوراهم
یافت؟ کِی ی [سرای] "اهررۀ" تراناتر اه همگان را خراهم یرد و نیرشای [سوخن] "موزدا"
خراهم شد؟».
یسنا« :5 :31 ،ای مزدا! مرا اه آن یهترین دهش ک ی وسیلۀ "اش " یهرۀ مون قورار داد ای
ییازاهان ،تا اه "وهرمن " ییامرهم ک آن را یرززینم».
یسنا ...« :13 -12 :34 ،در پرتر "اشو " یو موا ییوامره کو را همورار "وهرمنو " کودام
است...آن را  ،ای اهرر  ،ک تور مورا زفتوی کو اه آنِ "وهرمنو " اسوت ،آن را ِ یو خوریی
پرداخت شد ک دئناهای یختاران (حقیقتِ وجردی اشرنان) ی وسیلۀ اش میپیمایند ،ی سری
پاداشی ک تر خرد ی یخشندزان وعد کرد ای ،آن پاداشی کو حاصول آن خورد توریی ای
مزدا! »
ی این ترتیب ،روشن است ک وهرمن اه طریق اش راستکرداران را هدایت مویکنود و
آنها را ی سری اهررامزدا را مینماید .پا یا میانجیزری اش میتران در را وهرمنو زوام
نهاد و اه طریق وهرمن میتران ی پاداشی ک اهررا مزدا وعد کرد است ،و آن رسویدن یو
اوست ،دست یافت .این نکت خرد ی روشنی ییانگر سروری وهرمن یر دیگر امشاسوپندان و
مرتبۀ یا ی او در میان آنان است ،چنان مقامی ک ی واسلۀ آن در یسن هفتهاتی (یسنا:39 ،
 )3همۀ امشاسپندان دیگر ،اه مؤنث و مذکر همنشین وهرمن دانست شد اند.
در یندهش نیز مرتبۀ یا ی یهمن در میان امشاسپندان یا «مَهین» خراندن او اه یین آنان ،و
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اینک «اه همۀ ایزدان ،یهمن ی دادار نزدیو تور اسوت» ،موررد تأکیود قورار مویزیورد ( Bd,

.)XXVI/18, 39; Zand- Ākāsīh, 214, 218

اما یاید ترج داشت ک در سلسل مراتب صعرد یا در قرس صعردی یورای رسویدن یو
اهررا مزدا ،وهرمن خرد در مرتب ای فروتر اه سپنت مینیر قرار دارد و در واقع نقش میانجی را
ایفا میکند ک رستگاران را ی سپنت مینیر ،و اه طریق او ی حریم اهررا مزدا را مینمایود .یو
این نکتۀ هریف در (یسنا 2 :43 ،و  6و 1 :47 ،6 :45 ،16و  )2اشار شد اسوت .در ینودهش نیوز
خریشکاری یهمن «هندیمانزری» ،ی معنای یوار دادن مردموان یو حضورر پادشوا معرفوی
میشرد:
«یهمن را خریشکاری "هندیمانزری" اسوت  ...او را نیکوی هنودیمانزوری اسوت کو
اَهلران را یدان یرترین هندزی یهمن یَرَد و هندیمانیِ هرمزد را یهمون کنود» ( Bd, XXVI/12-
.)14; Zand- Ākāsīh, 212- 213

در دادستان دینی هم هنگامی ک دریارۀ سرنرشت روان اَهلر پرسید می شرد ،پاسوخی
این چنین داد می شرد:
«او را وهمنِ امشاسپند ی اُهرمزدِ دادار هندیمانی کند و یا فرمان اُهرموزد ،زوا و مُوزد او
آشکار نماید[ .آنگا ک او] آن هندیمانزا اهرمزد یبیند ،اه دانستن و خراستن آن شاد یاشود»

(.)Dd, 58- 59

نیز در ارداویرافنام  ،هنگامی ک ارداویراف در زَرُهمان یو حضورر امشاسوپندان و اهوررا
مزدا میرسد ،این یهمن است ک ی پذیر اش مویآیود و او را یو حضورر اهرموزد موییورد
(.)AWN, 11/ 1- 6

اه نگاهی دیگر ،وهرمن نقش هدایت مردمان و ی معرفت رسانیدن آنان را اه دو طریوق،
یکی هدایت تشریعی و رسانیدن وحی الهی ،و دیگری اعلای آسون خورد (خورد فلوری و
غیراکتسایی) ی انجام میرساند .آسن -خرد یا خرد غیوراکتسوایی ،همینو و ایوزار هم یورای
درک و پذیرش هدایت الهی ،و زام یرداشتن ی سری آن است و یا داشتن آن ،انسان ترانایی
تشخیص و امکان حرکت ی سری حقیقت را پیدا میکند .نقش وهرمن در رسوانیدن وحوی
و ی پیامبری یرانگیختن هرتشت و ایفای نقش تشریع در یندهای مختلوف زاهوان یو طورر
ضمنی یا ی روشنی آمد است کو اه جملوۀ آنهوا (یسونا ) 8 :44 ،43 ،7 :34 ،6 :33 ،8 :29 ،قایول
ذکراند .اما نزور وحی الهی ،یی آنک در ضمیر انسانهوا یسوتری یورای پوذیرش آن وجورد
داشت یاشد ،یینتیج خراهد ماند .ی همین دلیل ،وهرمن جنبۀ دوم نقش خرد ،یعنی اعلوای
آسن -خردی را ک اه هرمزد دریافت داشت است ،ی انسانها ی انجام میرساند .در زاهوان
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ی نقش وهرمن در ی ودیعت نهادن آسن -خرد اه سری اهرمزد در ضمیر انسانهوا ،چنوین
اشار میشرد:
«ای مزدا! آن هنگام ک تر در آغواه تون و دیون موا را ییافریودی و اه "مونش خوریش"
(وهرمن ) [ما را] خرد یخشیدی( »...یسنا.)11 :31 ،
چنانک پیشتر آمد ،سپنت مینیر ی ی معنا خرد همان خرد هرمزدی یا آسن -خورد او ،و
ینایراین سر منشاِِ خرد و دانایی است .اه این رو عجب نیست ازر در دینکرد آسن -خرد اه
ی سر هداۀ وهرمن و سپندمینر ،و اه سری دیگر خیزشی 11ی ودیعت نهاد شد در انسان،
اه جانب وهرمن  ،ک پیامبر سپندمینرست ،دانسوت مویشورد ( Dk, 117, 244; Le Troisièm…,
 .)123, 232در پارۀ دیگری اه دینکرد ی این نکت اه نگوا دیگوری پرداختو شود اسوت .در
کتاب سرم دینکرد ،پوارۀ ، 40آنجوا کو دریوارۀ هسوتی و پیودایی سوخن مویزریود ،چنوین
میخرانیم:
«[آنچ ] هست ،خرد هستی است ،و [آنچ ] پیدا ،خرد پیودایی اسوت ،یو وسویلۀ خوردِ
نیروی دانایی ،ک پیش اه کار است .نیز ،پیداییِ خرد سپندمینر اه خردِ هستی او پیودا هموی
یرد .پیداییِ هستیِ ی هست (ی مرجرد) یر ی انسان [نسبت ی هستیِ او] پسین اسوت.
ی همین ترتیب ،پیدایی اُهرمزد یا هستی [او] یر یهمن ،پا اه آفریدن یهمن ی کنش یرد .یوا
آفریدن یهمن ی دست دادار ،نخستین آفرینش [صررت پذیرفت] و یا [این] دهش دانوایی و
دینآمرهی و اعجاه وجردی او [ی هستی را یافت]؛ و یهمن شایستگی یافت ک یرای دادار
پسر یاشد و دادار یرای یهمن پدر یاشد ،اه آمرهۀ دین یهوی .اه آنچو کو پویش اه آفورینش
یهمن یر آفریدزار پیدا یرد ،یرای آزاهی یهمن همان انداه یرنهاد شد است کو دادار او را
آزاهانید است» (دینکرد ،کتاب سرم ،دفتر یکم69 ،و .)Dk, 31- 32; Le Troisièm…,52- 53; 15
در این متن ک اه جمل قلعات یسیار مهم کتاب سرم دینکرد است ،نکاتی ی اشار آمد
است ک شر آنها ضروری مینماید .در قسمت اور متن ،نریسند دریارۀ هسوتی و پیودایی
اهررامزدا ک در اینجا هاهراً یا سپندمینر یکی دانست میشرد ،و نسبتِ این هسوتی و پیودایی
یا امر آفرینش سخن میزرید و میکرشد تا این نکت را روشن کند ک هسوتی اُهرموزد ،کو
همان حقیقت وجرد اوست ،و پیدایی یا ههرر او ،ک ناشوی اه هسوتی اوسوت و یوی هویچ
واسل ای یر او پیداست ،پیش اه کار آفرینش عالم ،اه طریق علم مللقش یر او آشکار یورد.
ی ییان دیگر ،اهرمزد یا دانایی مللق خرد ،ی صرف وجرد ،اه هستی و پیدایی خورد آزواهی
داشت و یرای دستیایی ی این آزاهی ی فعل آفرینش نیاهمند نبورد ،یورخالف انسوانهوا کو
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آزاهی آنان ی امرر زرنازرن ،نسبت ی هستی آن امرر امری پسینی است.
نریسند سپا ی نسبت میان اهرراموزدا و وهرمنو مویپورداهد و یوا نخسوتین شومردن
آفرینش وهرمن  ،اه ی سر او را پسر اهرمزد ،و اهرمزد را پدر وهرمن میدانود و اه سوری
دیگر ،آزاهی وهرمن اه هستی و پیدایی اهرمزد را نسبت ی آفرینش وهرمنو اموری پسوینی
میشمارد .در عین حار ،ترج خرانند را ی این نکت جلب میکند ک علم وهرمن ی هویچ
روی معادر علم مللق اهرمزد نسبت ی هستی و پیدایی خرد نیست ،یلک آزاهی او تنها یو
انداه ای است ک اهرمزد او را آزاهانید است .آنگا ی را یافتن دانوایی و دیونآمورهی یو
عالم اه طریق یهمن اشار میکند و آفرینش یهمن را وسیلۀ این را یافتن میشمرد .یو ایون
ترتیب ،یهمن ک نخستین آفرید  ،نخستین امشاسپند و پسر اهررامزدا اسوت ،اولوین مرجورد
شناسندۀ او ،و واسلۀ انتقار خرد و دینآمرهی ی عالم زیتی ی شمار میرود .در یندهش یو
این نکت چنین اشار میشرد:
«اه امشاسپندان نخست یهمن را فراه آفرید ،ک رواج یافتن آفریدزان اهرموزد اه او یورد.
او نخست یهمن را اه نی روشی و روشنی زیتایی فراه آفریود .ایون کو [زرینود] "یهودینِ
مزدیسنان یا او یرد" این است ک آنچ را تا فرشکرد یر آفریدزان رسد ،او میدانسوت» ( Bd,
 .)III/ 33; Zaehner, 1955, 282و نیز:
«آسن -خرد و زرشانسرودخرد (خرد اکتسایی) نخست یور یهمون پیودا یورد ...اه هموۀ
ایزدان ،یهمن ی دادار نزدی تر است» (.)Bd, XXVI/ 17- 18; Zand- Ākāsīh, 212- 215
در دیدزا دینکرد ،اهمیت رایلۀ میان یهمن و خرد توا یو آنجاسوت کو میوزان درک و
معرفت هر فرد انسانی اه امرر الهی ،ی میوزان حضورر وهرمنو در قورۀ «اَخور» ،( 12قودرت
اندیشیدن و تمییز) او یستگی دارد .یر اساس کتاب سرم دینکرد ،هر انوداه حضورر وهرمنو
در اخر انسان ییشتر و یارهتر یاشد ،یا هر انداه اخور انسوان پرترهوای ییشوتری اه وهرمنو
دریافت دارد و روشنتر یاشد ،چشم جانش ییناتر و خوردش ترانواتر مویزوردد ،و در نتیجو
هرفیت ییشتری یرای پذیرش دانش دینی و معرفت الهی پیودا مویکنود .یینوایی و روشونایی
چشم جان ،و نیز ترانا یردن خرد در کسب معرفوت الهوی ،یو نریوۀ خورد قورای ذهنوی و
احساسی فرد را هر چ ییشتر ی سامان میآورد و او را اه سرزشتگی ،آشفتگی و یویهودفی
دور میکند .اه همین روست ک در یخش دیگری اه کتاب سرم دینکورد ،یهمون سرچشومۀ
رامش (آرامش ،سکینۀ الهی) و آسن -خرد خراند میشرد:
«...وهرمن سرچشمۀ رامش و سرچشمۀ آسن -خرد است  ...وهرمن اه سری سپندمینور،
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و اکرمن اه سری زنا،مینر ی مردمان میرسد و اندر [جان] مردمان ،وهرمن خان خودای ،و
اکرمن میهمان (درزذرند ) است و آنک خان خدای است ،جایی [ویوژۀ خورد] دارد و آنکو
میهمان است[ ،اه ییرون] فرا رسید است .ی همان انداهۀ حضورر وهورمن در مردموان ،کو
[دارای مراتب] فراهین ،میان و فرودین است ،رامشِ یرخاست اه اخرِ وهمنی و مونش نیو ِ
یرخاست اه آسن -خرد نیز [در مردمان] پای هایی دارد ( »...دینکرد ،کتاب سورم ،دفتور یکوم108 ،و
231 -230؛ .)Dk, 51- 52; Le Troisièm…, 68- 69

افزون یر اهمیت جایگا وهرمن در سلرک فردی و دسوتیایی یو کموار معنوری ،و نیوز
خریشکاری او در فرودآوردن وحی و تشریع و نیز اعلای آسن -خرد ،رایلۀ این امشاسوپند
یا یخشی اه عالم زیتی نیز ک وایست ی او و هیر نگاهبانی و حمایت اوسوت ،شوایان ترجو
است .در هات  29زاهان ،آنجا ک زِئرشاوروَن( 13رُوانِ زاو) نزد اهرمزد اه سوتم و چپواور
شکایت مییرد و اه او خراستار پنا یخشی قدرتمند میشورد ،اشو در نشوان دادن پشوتیبانی
ترانا یاه میماند ،اما وهرمن ی اهررا مزدا پاسخ میدهود و هرتشوت را یو عنوران حوامی او
معرفی میکند .در یسنا ( )10 :31نیز ی انتخاب زاو اشار میشرد ،کو در آن وی دامپوروری
اشرن را ک فزایندۀ «منش نی » است ،ی نگاهبانی خوریش یرمویززینود .ایون اشوار هوای
ضمنی ک ییانگر رایل ای هریف میان وهرمن و زاو است ،یا در نظر داشوتن جنبوۀ تمثیلوی
زاو در زاهان ،ک در حقیقت نماد همۀ خلق و ی طرر کلی آفرینش اهررامزداست ،پیرنودی
یاه هم عمیقتر میان وهرمن و همۀ آفریدزان اهررامزدا را ی ذهن میآورد .آنگوا در چنوین
رایل ای ،اه ی سر همۀ زیتی وایست ی وهرمن و مررد نگاهبانی و حمایت او اسوت ،و اه
سری دیگر وهرمن میانجی میان حقّ و خلق ،یا عالم امر و عالم خلق است ک ی نماینودزی
اه اهررامزدا خلق را میپاید ،میپرورد و نگا میدارد.
رایلۀ میان وهرمن و زاو (یا زرسپند) در سایر یخشهای اوستا ی روشنی نیامد اسوت،
اما در مترن پهلری همچرن یندهش ،ززید های هادسپرم و شایست ناشایسوت یور خریشویِ
یهمن و زرسپند تأکید میشرد و در یندهش ایزدان ما  ،زرشررون و رام همکاران یهمون یو
شمار میآیند (.)SZ, XXIII/ 2; Anthologie…, 82- 83; ŠNŠ, XV/ 4; Šāyast Lā…, vol. 5, 373
یر اساس یندهش ،یهمن ن تنها در زیتی نگاهبانی و پورورش نور حیوران را یو خریشوتن
پذیرفت است ،یلک پا اه مر ،هر حیران نیز مینری او ،ک وا تورین جوزِِ وجوردی او و
چیزی مشای فروهر در انسان است ،ی یهمن میپیرندد .هر ی اه دیگر اجزاِِ تشکیلدهنودۀ
وجرد او را نیز یکی اه ایزدان همکار یهمن دریافوت مویدارد ( ;Bd, III/ 12, XXVI/ 19- 20
.)Zand- Ākāsīh, 214- 215; Zaehner, 1955, 323
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اش وهیشت (14یهترین راستی) یا ی اختصار اش  ،پا اه یهمن دومین امشاسوپند اسوت و در
میان امشاسپندان جایگاهی ویژ دارد .در زاهان اهوررامزدا پودر اشو  ،و اشو آفریودۀ خورد
اهررامزدا خراند میشرد (یسنا .)2 :47 ،4 :45 ،8 -7 :31 ،این رایلوۀ پودر و فرهنودی ،چنانکو
پیشتر آمد ،ییانگر رایلۀ آفرینند و آفرید  ،و همزرهری آنهاست .اه آنجا ک اهررامزدا خرد
ریش و اصلِ «راستی» و خرد «حقِّ» مللق است ،اش نیز ک آفریدۀ اوست ،یهترین راستی و
ی معنای «حقِّ هاهر شد در عالم» خراهد یرد .اه این منظر ،ازر وهرمن را ،آنزرنو کو در
یخش پیشین اشار شد ،تجلّی خرد اهررا مزدا در عالم و پیدایی او در انفا یدانیم ،اه روی
رایل ای ک در زاهان ی تکرار میان اش و زیتی دیود مویشورد ،یایود او را واسولۀ تجلّوی
اهررامزدا در زیتی ،و پیدایی او در آفاق ی شمار آوریم .ی ییان دیگر ،همانزرنو کو نقوش
وهرمن نقشی در پیرند یا انفا است ،اشو نقشوی در رایلو یوا آفواق دارد ،یعنوی میوانجی
آفرینش عالم ،و نگاهدارند و پرورندۀ آن است .در سرودهای زاتها عبوارتهوایی چورن
«اشۀ فزایندۀ زیتی»( 15همان )11 :33 ،و «جهانِ اش »( 16همان )1 :31،آمد است ،ک یو روشونی
یر پیرند میان اش و زیتی تأکید دارند .افزون یر این ،در یسنا  ،9 :46اهوررا موزدا یوا عبوارت
«(خداوندزارِ) فیاض در فعل (خریش) ،اهررۀ صاحب اش » 17سترد شد ک یو معنوی آن
است ک سپنت  18یردن یا فیضان ،یرکت یخشی و افزایندزی اهوررامزدا اه طریوق اشو هواهر
میشرد (نیز ن  :یسنا10 :44 ،6 :43 ،؛ عالیخوانی .)95 -94 ،در یسنا ( )17 :31آفریننودزی اهوررامزدا
ی روشنی ی میانجیزری سپنت مینیر و اش دانست شد است:
«او ی وسیلۀ خرد آفریدزار اش است ... ،یا این مینیرست ،ای مزدا ،ک تر میرویی».
چنانک در یخش مریرط ی سپنت مینیر اشار شد ،خرد مزدا اهرر همان مینری فیواض و
مقدس او ،یعنی سپنت مینیر است .در عبارت فرق ،آفرینش اش ی روشونی یوا واسولۀ خورد
اهررامزدا دانست شد و افزون یر آن ،روئیدن اهررامزدا ،ک کنای اه ههورر او در عوالم ،و اه
نهفتگی ی پیدایی آمدن او اه طریق آفرینش زیتی است ،ی اش نسبت داد شود اسوت .یو
این ترتیب ،اهررامزدا فعل آفرینش خرد را اه طریق سپنت مینیر و یوا میوانجیزوری اشو یو
انجام میرساند و افزون یر آن ،ی واسلۀ اش عالم را نگا میدارد و میپرورانود .اه ایون رو،
اش هاهرکنندۀ دو صفت خالقیت و ریرییت خداوند اسوت ،دو صوفتی کو در ینودهش در
تعریف خدایی اهرر مزدا آمد اند:
«هرمزد پیش اه آفرینش خدای نبرد .پا اه آفرینش خدای و سردخراسوتار و فرهانو و
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ضد یدی و آشکار و سامانیخشِ هم و افزونگر و نگرانِ هم شود» ( Bd, I/ 18; Zaehner,
.)1955, 280

جالب آنک در یخش دیگری اه یندهش ،در پرسوش و پاسوخی کو میوان اهوررامزدا و
امشاسپندان میزوذرد ،ایون خودایی را ،کو منورط یو آفورینش و نگاهوداری آفریودزان ،و
سردخراستاری و افزونگری یرای آنان است ،نخست اردیبهشت ی اهررا مزدا نسبت میدهد
( .)Bd, XXVI/38- 39; Zand- Ākāsīh, 218- 219این زفوتوزور کو یوا انودک اختالفوی در
َایادزارِ جاماسپی نیوز آمود اسوت ( ،)AŽ, III/ 8- 10, 37نشوان اه آن دارد کو اردیبهشوت
خدایی اهررامزدا را در قالب کیهان آشکار ساخت است و ینایراین ،پیداییِ اهرموزد در زیتوی
ی واسلۀ اوست .ی ییان یندهش ،اه این روست ک اهررا مزدا او را یُنِ همو مینرئیوان قورار
داد اسوت ( ،)Bd, XXVI/ 39; Zand- Ākāsīh, 218- 219هیورا دیگور امشاسوپندان ،ایوزدان و
مرجردات زیتایی اه او در وجرد آمد اند.
19
اش در زاهان (یسنا )2 :32 ،یا صفت خررشیدزرن و در یسنای هفوتهواتی یو عنوران
امشاسپندی ک هیباترین 20،نررانی 21و هم نیکی 22است (هموان ،)4 :37 ،سوترد مویشورد .در
یخشهای مختلف اوستا نیز اش هیباترین امشاسپند خراند شد و یرهنهای تاینواک او ،کو
همان زَرُهمان درخشان است ،مررد ستایش قرار میزیرد (همان13 :60 ،33 :59 ،8 :13 ،؛ یشتها،
18 :18 ،7 :2 ،22 :1؛ سیروه  .)3 :2 ،3 :1 ،این تأکید یر نررانی یردن و هیبایی اش در اوستا را نیوز،
ک در مررد هیچ ی اه دیگر امشاسپندان دید نمیشرد ،یاید اه آن رو دانست ک اش یویش
اه هر امشاسپند دیگر در ی پیدایی آمدن و تجلی اهررا مزدا نقش دارد و ینایراین ،یاهتایانندۀ
نرر او در عالم ،و هاهر کنندۀ صفت جمار اوست.
یسیاری اه محققان ی نزدیکی و مشایهت مفهرم «اش » در زاهان ی عنران قوانرن حواکم
یر جهان یرنهاد ترس اهررا مزدا ،و مفهرم «ریت » 23در تفکر ودایی ،ی عنران نظوام کیهوانی
حاکم یر هستی اشار کرد اند و آن دو را دو مفهرم مشای  ،یا ریشۀ هند و ایرانوی دانسوت انود
( Zaehner, 1975, 48, 50; Boyce, 1970, 29; Jackson, 1928, 49; Molé, 1963, 207, 482-

 .)483; Duchesne- Guillemin, 1988, 337ازر در هماهنگی یا آنچ ک پیشتر آمد ،اشو را
مشیت ی هستی درآمد  ،یا ارادۀ تحقّق یافتۀ خداوند یدانیم ک اه علوم یو عوین آمود و یو
صررت عالم تعین یافت است (ن  :یسنا ،)17 :31 ،آنگا حضرر اش در همۀ اجزای عوالم ،یو
عنران مشیت یا اراد ای ک خداوند یا آن هر شیِ را ی کموار مویآفرینود ،نگوا مویدارد و
میپرورد ،مفهرم روشنی مییاید .در چنین صررتی ،یرآینود کلوی ایون حضورر و ایون اراد ،
همان قانرن عام حاکم یر جهان و مسیر کلی حرکت اجزاِِ عالم ،و یو ییوان دیگور ،معورف
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محرری است ک همۀ هستی ی دور آن میزردد .اه سری دیگر ،ازر ریتو را نظوام درسوت
حاکم یر کیهان یدانیم ،نظام درستی ک در همۀ اجزاِِ جهان جاری و ساری است و عوالم را
در مسیر خرد ی پیش مییرد ،آنگا مشایهت میان اشوۀ زاهوانی و ریتوۀ ودایوی یو روشونی
24
آشکار می زردد.
ی این ترتیب ،اش و ریت هر دو یر مفهرم مشایهی د لت دارند ک در دو مرتبوۀ کلوی و
جزئی ییان میزردد .در مرتبۀ کلی و عام ) ،(universalنظام درست و قانرن کیهوانی حواکم
یر عالم است و در مرتبۀ جزئی یا فردی ) (individualنخست طور پیشوینیِ آفورینش هور
مرجرد و ارادۀ آفریدن او ،و سپا آفرینش ،نگاهبانی و پرورش او در هماهنگی یا سرشوت
خدادادی آن است .ی این ترتیب ،کمار وجردی هر مرجرد ،ی حرکت او در مسیری کو اه
پیش یرای او نهاد شد  ،یا ی انجام رسانیدن خریشکاریاش ،ک هموان عمول هماهنوگ یوا
سرشت اوست ،یستگی دارد .درست اه همین روست ک هر فرد انسانی نیز یرای رسیدن ی
کمار ،نخست یاید خریشکاریاش را ی یهترین شکل ی انجام یرساند و تنها در این صررت
است ک یا اش یا آئینِ الهی همرا و هماهنگ میشرد و وجردش اه ییسوامانی یو سوامان
میآید .این چنین فردی آنگا «اَشَرن» ) (ašavanخرانود موی شورد ،هیورا روانوش یو اشو
پیرست (یسنا )2 :34 ،و وجردش یا اش یکی شد است (یسنا 8 :35 ،و  )15 :46و در ایون حوار
است ک ی قدرت معنری (خشَثرَ ) دست مییاید (یسنا )1 :51 ،و ی وهرمن نزدی میشورد.
پیشتر اشار شد ک در سیرِ کمار انسان ،وهرمن واسلۀ رسیدن ی سوپنت مینیرسوت .اکنورن
یاید زفت ک یر اساس زاهان ،رسیدن ی اش و پیرستن ی آن شرط وصورر یو وهرمنو  ،و
رسیدن ی آرمیتی شرط رسیدن ی اش است ،چنانک در یندهای هیر آمد است:
«ای اهرر ! ی سری من آی و در پرتر آرمیتی ترش و ترانم د  .اه سپنت مینیر نیکورئی ،اه
اش ترانایی یسیار ،و اه وهرمن سروری یخش» (یسنا.)2 :43 ،
«ای آرمیتی! اش را ی من ارهانی دار ،همرا یا پاداشهایی اه هندزی همرا یوا وهرمنو !»
(همان.)1 :43 ،

« ای مزدا! اه سپندترین مینری خرد ،در پرتور اشو  ،دانوش یرآمود اه وهرمنو را یو موا
یبخش» (همان.)12 :33،
اکنرن یاید ی یحث اش ی عنران نظام کیهانی یاهزردیم و پیرند میوان آتوش و اشو را اه
این هاوی یررسی کنیم .چنانک پیشتر زفت شود ،در تفکور مزدایوی هور یخوش اه آفورینش
زیتایی اهررامزدا نماد یکی اه امشاسپندان است و یا آن امشاسپند پیرندی مستقیم دارد .رایلۀ
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میان آتش و اش نیز در یندهای متعدد زاهان زا ی روشونی و زوا یو طورر ضومنی دیود
میشرد .اه میان این یندها مویتوران ( )4 :43 ،4 :34را ،کو در آنهوا آتوش  ،aša- aojahیعنوی
نیروزرفت اه اش خراند میشرد ،و یسنا 9 :43 ،3 :31( ،و  )7 :46را ،کو در آنهوا رایلوۀ میوان
آتش و اش ی اشار میآید ،نمرن آورد .در دیگر یخشهای یسنا همچرن ( 3 :6 ،4 :1و  )18و
نیز در سایر پار های اوستا همچورن یشوتهوا ( 9 ،4 :2و  48 :19و  ،)50ویسوپرد ( )4 :7خورد
اوستا ،رپیثرینزا ( 2 :2و  )9و نیز آفرینگانِ رپیثرین نیز چنین پیرندی میان آتش و اش دیود
میشرد .در یندهش همین رایل اینزرن ییان شد است:
«سدیگر اه مینرئیان اردیبهشت است .او اه آفرینش مادی آتش را ی خریش پذیرفت .یو
یاری و همکاری او آذر ،سروش ،یهرام و نریرسنگ داد شدند ،یودان روی کو در [دوران]
اهریمنی ،آتش را [ک ] در خان نشاند و سامان یافت است ،یهرام پنا دهد ،سروش پاسوبانی
کند .چرن خامرش شرد ،اه یهرام ی سروش ،اه سروش ی آذر ،اه آذر ی اردیبهشت پیرندد،
تا دیران را تران میراندن نباشد (»)Bd, III/ 13; Zaehner, 1955, 323
افزون یر مرضر رایلۀ میان اش یا اردیبهشت و آتش ،در مترن پهلری حضرر آتوش در
25
همۀ اجزاِِ آفرینش زیتایی نیز مررد ترج قرار میزیرد .یر این اساس ،آتوشِ «وُهرفِریانَو »
در تن مردمان و جانرران ،آتشِ «اورواهِشت» 26در تن زیاهان ،و آتش «واهِشوت» 27در رعود
آسمان حضرر دارد .آتشی ک در تن مردمان و جانرران است ،ی شکل زرموای تون آنوان ،و
آتشی ک در تن زیاهان است ،ی شکل حرکت مراد در یدن آنان و نیز سرانجام در خاصویت
آتشزیر یردن آنها هاهر میشرد .حتی در آب و جمادات نیوز نشوانی اه آتوش را مویتوران
یافت .تبخیر آب و ی هرا یرخاستن آن ،و آتشی ک در اثر یرخررد سنگها ییرون مویجهود،
نشان حضرر آتش در این دو است .ی این ترتیب ،در دیدزا نریسندزان این مترن ،آتش ک
نام آن معمر ً در شمار آفریدزان زیتایی ششزانۀ اهررا مزدا نمیآید ،در تن همۀ آفریودزان
او حاضر است (ن  :روایت پهلوری2،27 -1 :18،؛ SZ, III/77-82; Anthologie…, 54-55; Bd, III/
;.)8; Zaehner, 1955, 322, 362; PR, 46/ 28- 29

اکنرن اه کنار هم قرار دادن مرضر حضرر آتش در همۀ آفرید هوای اهرموزدی ،رایلوۀ
میان آتش و اش  ،و نیز سریان اش در همۀ اجزاِِ عالم میتران ی این نتیج رسید ک اش یو
دو صررت و در دو مرتب در تمام تار و پرد کیهان ،و در همۀ شریانهای هسوتی حضورر و
جریان دارد :در مرتبۀ مینریی ارادۀ اهررامزدا و نظام درست مررد نظور اوسوت کو یور کول
هستی حاکم است و یر تمام ذرات عالم فرمان میراند ،آنان را نگاهبانی میکند و یر اسواس
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سرشت مزدا آفرید شان آنان را ی سرمنزر مقصرد میرساند ،و در مرتبۀ زیتایی آتشی اسوت
ک در ت ت اجزاِِ کیهان وجرد دارد.

.4خشَثرهوَئیریَه(شهریور) 

خشثر وئیری ( 28شهریاری مللرب ،قدرت مررد آرهو) یکی دیگر اه امشاسوپندان اسوت کو
نام او در زاهان یر مفاهیم متفاوت ،اما مرتب یا هم د لوت دارد .در یرخوی ینودهای زاهوان
چنین ی نظر میرسد ک مقصرد اه خشثر  ،مل و قدرت خداوند و فرمانروایی او یر عوالم
یاشد .اه جملۀ این یندها مویتوران یو یسونا (2 :32و  5 :34 ،6و  8 :48 ،9 :45 ،6 :43 ،15و )9 :53
اشار کرد .در تعدادی اه این یندها ،همچرن یسنا ،1 :47 ،9 :45 ،6 :43 ،ک در آنهوا عبوارت
 mazdā xšaθrāآمد  ،در یسنا ( )75 :45ک عبارت  tācā xšaθra mazdā damiš ahurōدر
آن ذکر شد  ،و یسنا  ،6 :51یا عبارت  ahurō xšaθrā mazdāو یسنا ( )9 :53ک عبارت tat
 mazda tauva xšaθrәmدر آن آمد است ،رایلۀ روشنی میان مزداییِ اهررا مزدا و خشوثر
یا قدرت و سللۀ او ی چشم میخررد.
خشثر همچنین ی معنی ملکرت خداوند در روه یاهپسین و فرمانروایی او یر جهانی کو
اه آلردزی و یدی پاک شد است ،نیز در زاهان ،یسنا (:51 ،5 :49 ،11 :48 ،16 :46 ،15 :34 ،6 :31
 )4آمد است .در همۀ این یندها ،خشثر پادشواهیِ سوتردنی و آرموانی خداونود در عوالمی
مللرب است ک ترس هرتشت ی راستکرداران وعد داد میشورد یوا رسویدن یو آن اه
اهررامزدا خراست شد است.
اه این منظر ،خشثر مفهرمی معادشناسان مییاید ک یا اشواراتی کو در یرخوی ینودهای
دیگر زاهان ،همچرن ( 6 :32 ،8 :30و  10 :46 ،7 :45 ،7و  )6 :51در رایلو یوا نقوش خشوثر در
یخشیدن پاداش و پادافرا ی دو زرو نیکان و یدان آمد است ،هماهنگ خراهود یورد .ایون
مفهرم معادشناسان همچنین یا ارتباطی ک در زاهان و سایر یخشهای اوستا میان خشوثر و
آذر فروهان و آهن زداهان ،و پاداش و پادافر مردمان در پایان کار یرقرار می شرد ،ملایقوت
دارد (ن  :یسنا 6 :51 ،7 :32 ،و9؛ یشتها 2 :2 ،و 7؛ ویسپرد1 :20 ،؛ سیروه .)4 ،
در یسیاری یندهای دیگر زاهان ،خشثر قدرت معنری و نیروی حاصول اه پیرسوتن یو
اش و وهرمن است ،ک ترس آرمیتی اعلا میشرد (ن  :یسونا:51 ،18 :11،51 :4،33 :31 ،3 :28 ،
 .)21یا ترج ی همین معناست ک در یسنای هفتهاتی ،این قدرت معنری چنین آرهومندان
خراست میشرد:
«ای مزدا اهرر ! یشرد ک ما اه خشثرۀ نی تر همرار یهر مند شریم» (یسنا.)2 :41 ،
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در مترن پهلری خشثر وئیری ی «شَتریرر» و «شهریرر» تغییر مییاید و مفاهیم مختلف آن
غالباً ی معنای لفظی کلم  ،یعنی «شهریاری مللرب» محدود میشرد .چنانک نریسندۀ یندهش
خشثر وئیری را «شهریاریِ ی کام » 29ترجم میکند و خریشکاری شهریرر را «شفاعت کردن
درویشان پیش اهرمزد» میداند ( .)Bd,XXVI/57; Zand- Ākāsīh, 220- 221این خریشکاری را،
ک در نگاهی عمیقتر ی معنی دستگیری و هدایتکردن سالکان و جریندزان ی سری خداوند
است ،اه ی سر میتران تفسیری یر یسنا ( )4 :50دانست ک در آن خشثر ی عنران قودرت
معنریِ مررد آرهو یرای پیمردن را سعادت 30طلب شد است ،و اه سری دیگر میتران آن را
ادامۀ اندیشۀ ملر شد در یسنا )9 :53( ،دانست ک در آن آمد است:
«ای مزدا! آن خشثر اه آن ترست ک یا آن ی درویشی ک یوا درسوتی هنودزی مویکنود،
یهترین را مییخشی».
خریشکاری نسبت داد شد ی شهریرر در یندهش ،در یشتها ( ،)7 :2و نیز در سیروه ،
 ،4آنجا ک شهریرر مررد ستایش قرار می زیرد ،یا مفهرمی مشای چنین ییان می شرد:
«شهریرر امشاسپند را مویسوتاییم .فلوز زداختو را مویسوتائیم .مهریوانی و جورانمردی
اندوهگسار درویشان را میستائیم».
اه میان مفاهیم مرتب یا شهریرر ،رایلۀ میان این امشاسپند و فلز ی عنران نمواد زیتوایی
آن ،مرضرعی است ک ییش اه دیگر مفاهیم مررد ترج و کنکاش محققان قرار زرفت است.
سبب این ترج و دقت نظر ،ارتباط دوزان ای است ک در اوستا و مترن پهلری میان خشثر
و آسمان اه ی سر ،و میان خشثر و فلز اه سری دیگر وجرد دارد .یاید ی یواد آورد کو اه
همان ایتدا در زاهان میان خشثر و ملکرت خداوند ،یا میان خشثر و زرهموان (زرودموان)،
ک در طبقات یا ی آسمان واقع است ،ارتباط روشنی وجرد دارد (ن  :یسنا8 :45 ،و،16 :46 ،10
 .)4 :50در یسنا ( )16 :43نیز خشثر یا صفت «خررشیدزرن» 31سترد مویشورد .همچنوین در
زاهان و دیگر یخشهای اوستا رایلۀ آشکاری میان خشثر و فلز مذاب ،ک در روه یاهپسین
دو زرو اشرنان و دروندان را اه هم جدا میکند ،ی چشم میخررد (ن  :یسونا 7 :30 ،و :32 ،8
 6و  6 :51 ،7و 9؛ یشتها2 :2 ،و 7؛ ویسپرد1 ،2 ،؛ سیروه .)4 :2 ،4 :1 ،

در مترن پهلری رایلۀ دوزان میان شهریرر و آسمان ،و شوهریرر و فلوزات یو زرنو ای
دیگر ادام مییاید .در این مترن اه ی سر آفرینشهای زیتایی اهرمزد ،یعنوی آسومان ،آب،
همین ،زیا  ،زرسپند و موردم یارهوا یور شومرد مویشورند و اه سوری دیگور ،هور یو اه
امشاسپندان یا یکی اه این آفرینشهوا ارتبواط موییاینود ،چنانکو آب یوا خورداد ،هموین یوا
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سپندارمذ ،زیا یا امرداد ،زرسپند یا یهمن و انسان یا اهرمزد پیرند دارنود( Bd, I/ 35, 42, 43-

 .)58, III/ 8, 11- 17; Zaehner,1955, 282- 285, 323- 324در این یین ،میان آسومان و هویچ
ی اه امشاسپندان رایلۀ مسوتقیمی یو چشوم نمویآیود ،و در عورض شوهریرر یو عنوران
امشاسپند نگاهبان فلزات معرفی میشرد .اما ایون نواهمخورانی را یایود سولحی و هواهری
دانست ،چرا ک در عمق این مترن ،ن تنها سنت ارتباط دوزانۀ این امشاسپند یا آسمان و فلز
حفظ شد است ،یلک نریسندزان آنها میکرشند تا این دوزوانگی را یوا ییوان ارتبواط میوان
آسمان و فلز ،ی یگانگی و وحدت یرسانند .زرهرِ فلزین داشتن آسمان و فراه آفریودن آن اه
«زرهرِ فلزِ درخشان» 32،ک ی یاور نریسندزان این مترن ییانگر ارتباط و همزرهری آسمان و
فلز است ،در حقیقت ادامۀ اندیش ای است ک ریش در اوستا دارد و ی رغم زذشت هموانی
یا دراه ،همچنان حفظ میشرد و در آثار این نریسندزان ییانی نر مییایود ( Bailey, 1971,
 .)120- 135در یندهش میخرانیم:
«چهارم اه مینرئیان شهریرر است .او اه آفرینش زیتایی فلز را ی خریش زرفت .ی یاری
و همکاری او خرر و مهر و آسمان و اَنَغران ،سر ،نیکر ،اَرِدویسرر وهرم ایزد و یُرهیوزد و
دهمان آفرین داد شدند؛ هیرا فلز را استراری اه آسمان است و آسومان را یون زورهر ،فلوزِ
آیگین است» (.)Bd, III/13; Zaehner, 1955, 323
«نخست آسمان را آفرید روشن ،آشکارا ،یسیار دور وخای دیس و اه فلوز درخشوان کو
الماسِ آیگین است» (.)Bd, 18/ 3- 5; Bailey, 1971, 128, 132
«...اه آن جا ک او را [در] زیتی فلز خریش است ،هم [زرن ] کام خودایی ،نیرومنودی،
کامروائی و پاسخ زریی را ی هین افزار تراند کردن .هین افزار او همو فلوزین اسوت .هیون
مینرئیان ،ک دیران را یدان شکست دهند ،هم فلز است ...شهریرر را [در] زیتی فلز خریش
است ،هر ک فلز را رامش یخشد یا ییاهارد ،آنگا شهریرر [اه او] آسرد یوا آهرد یورد .او را
همکاری خرر و مهر و آسمان و اَنَغران است» (.)Bd, XXVI/57- 62; Zand- Ākāsīh, 220- 223
ی این ترتیب ،نریسندۀ یندهش یا فلزی دانستن زرهر آسومان و اشوار یو پیرنود میوان
شهریرر ،آسمان و فلز ،ی ییان روایتی دیرپا میپرداهد و نخستین آفرینش زیتایی اهوررا موزدا
را یا شهریرر امشاسپند خریشی میدهد .جالب آنک همۀ ایوزدان همکوار شوهریرر ،ایزدانوی
هستند ک ی نحری یا آسمان در ارتباطاند .ایون اندیشو یو شوکلی مشوای در ززیود هوای
هادسپرم و دیگر مترن پهلری نیز یافت میشرد (.)Bailey, 1971, 120- 135
یرخی محققان یر این یاورند ک میان این س  ،رایلۀ خشثر و آسمان رایلۀ اصلی ،و رایلۀ
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خشثر و فلز فر یر آن است ،چرا ک پیرند خشثر و آسمان جنبۀ کیهانشوناختی ،و پیرنود
خشثر و فلز جنبۀ اخالقی و عملی دارد .ی ییان دیگر ،اه آنجا ک در میان شش آفریدۀ زیتایی
اهررامزدا ،تنها آسمان است ک دسترسی یدان ممکن نیست و ینایراین ،ییحرمتی روا داشتن و
آهردن آن ،یا زرامی داشتن و پروردن آن اه سری انسانها امکان نودارد ،فلوز ،دیگور آفریودۀ
زیتایی اهررامزدا ،ک یا آسمان همزرهر ،و حرمت داشتن آن امکوانپوذیر اسوت ،جوایگزین
آسمان شد است (.)Boyce, 1975, vol. I, 208; Idem, 1970, 27, n. 32, 30

.5سپنتاآرمیتي(سپندارمَذ) 

33

در میان امشاسپندان مادین  ،سپنتا آرمیتی (اخالص و عبردیت مقدس ،پارسوایی ،یردیواری)
یلندمرتب ترین است .در زاهان آرمیتی دختر اهرر مزدا و اه آنِ او خراند میشرد (یسونا:31 ،
 ،)4 :45 ،9و در یندهش ،آنجا ک دریارۀ مجمع امشاسپندان در حضرر اهرمزد سخن یو میوان
میآید ،سپندارمذ نخستین امشاسپندِ نشست در سمت چپ اهررامزدا ترصیف میشورد ( Bd,
 .)XXVI/ 8; Zand- Ākāsīh, 212- 213آرمیتی در زاهان دارای دو نقوش پراهمیوت ،یکوی در
قرس نزور و سیر آفرینش ،و دیگری در قرس صعرد و سلرک فردی یرای نزدی شدن یو
خداوند است .پیشتر اشار شد ک سپنت مینیر و اش هر ی در مرتبوۀ خورد واسول هوایی
هستند ک اهررامزدا اه طریق آنان عالم را میآفرینود .در زاهوان آفریننودزی یو آرمیتوی نیوز
نسبت داد میشرد ،چنانک در یسنا (« )10 :34سپنتا آرمیتی  ...آفرینندۀ همکار یوا اشو » ،و در
یسنا (« )42 :12آرمیتی فزایندۀ زیتی» خراند شد است .ازر این نقش آفریننودزی را در کنوار
جنبۀ مادینۀ آرمیتی و نیز ارتباط او یا همین و صفت پذیرندزی و قایلیت آن در نظر یگیریم و
ی یاد داشت یاشیم ک آفرینند خراندن این امشاسپندان در زاهان ی معنوای قائول شودن یو
چند آفریدزار نیست ،آنگا میتران تصرر کرد ک سپنت مینیر و اش معورف جنبوۀ فواعلی ،و
آرمیتی معرف جنبۀ قایلی امر آفرینش است .ی ییان دیگر ،ازر آفورینش را فویض اهوررامزدا
یدانیم ک یاعث ایجاد عالم شد است ،آنگا میتران سپنت مینیر و اشو را فواعالن و نواقالن
این فیض ،و آرمیتی را قایل و پذیرندۀ آن ی شمار آورد.
در قرس صعرد نیز چنین ی نظر میرسد ک آرمیتی راهنما و هودایت کننودۀ انسوان یو
سری اش  ،و اه طریق او ی وهرمن یاشد ،چنانک در یندهای هیر آمد است:
«مرا ی سری اش -ک همرار آن را فرا خراند ام -رهنمرنی کن ،تا یا پیوروی اه آرمیتوی
یدان دست یایم» (یسنا.)10 :43 ،
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«ای آرمیتی! اش را ی من ارهانی دار ،همرا یا پاداشهایی اه هندزی همرا یا منش نی
(یسنا.)1 :43 ،
«این را اه تر می پرسم ،ی روشنی ی من یگری ای اهرر ! چگرن آرمیتوی یو آن کسوان
میرسد ک دین تر اه ایشان یرمیجرشد ،ای مزدا؟» (یسنا.)11 :44 ،
«آرمیتی انسان را تقدس مییخشد و [او] یا یصیرت و زفتار و کوردار و دیون [خوریش]
اش را میافزاید» (یسنا.)21 :51 ،
روشن است ک در این سیر هدایت و پلکان معرفوت کسوی کو سوپنتا آرمیتوی را فورو
مینهد ،در واقع اه مسیر هدایت دور میافتد و امکان صعرد و رسیدن ی مراتب یوا تر را اه
دست میدهد .هرتشت در یسنا ( )9 :34دروندان را چنین ترصیف میکند:
«ای مزدا! آن یدکرداران اه ناآزاهی نسبت ی وهرمن  ،سپندارمذ تر را ،ک شناسندزان تور
آن را زرامی میدارند ،کرچ میشمارند .آنان آنچنان اه اش دور خراهنود مانود کو موا اه
حیرانات وحشی ییایان».
همچنین اه آنجا ک آرمیتی نماد عبادت خالصان  ،رضا ،تسلیم و عبردیت است ،اه همان
ایتدا در زاهان (یسنا5 :48 ،3 :47 ،و  )6و سپا در دیگر یخشهای اوستا (وندیداد18 ،10 :2 ،و :3
 )35یا همین ارتباط یافت است .در مترن پهلری همچرن یندهش نیز همین نمواد زیتوایی ایون
امشاسپند ی شومار مویآیود( .)Bd, XXVI/ 78- 87; Zand- Ākāsīh, 224- 225در ززیود هوای
هادسپرم ،آنجا ک دریارۀ هفوت دیودار دیون ،یعنوی هفوت دیودار هرتشوت یوا اهوررامزدا و
امشاسپندان سخن ی میان میآید ،پنجمین دیودار اه آن سوپندارمذ اسوت کو در آن مینوری
کشررها ،کُستان (ناحی ها) ،اَویستامان (استانهوا) ،روسوتاها و د هوا در سودویا یو دیودار
هرتشت آمدند و او را دریارۀ پرهیز (حرمت داشتن) و نگاهوداری هموین انودره دادنود ( SZ,
 .)XXIII/ 5; Anthologie…, 82-85همین مضمرن ،یعنی رایلۀ همین یا سوپندارمذ در شایسوت
ناشایست نیز میآید ،یا این تفاوت ک در آنجا ،افزون یر هموین ،هن نیو نیوز نمواد زیتوایی
سپندارمذ شمرد میشرد(.)ŠNŠ, XV/5; Šāyast Lā…, vol.5, 373
پیرند سپندارمذ ک معرف عبردیت ،رضامندی ،اخالص و پارسایی است ،یا هموین کو نمواد
یردیاری ،فروتنی ،پذیرندزی ،یاروری و پروردن مرجردات است ،ی ناچارمفهرم مقایول آن یعنوی
پیرند میان شهریرر ی عنران نماد شهریاری ،قدرت و سلل  ،یا آسمان ک مظهر یلندی و غناسوت،
و فلز ک نماد نیرومندی و پادشاهی است را ی ذهن میآورد و ایون چنوین ،دوزانوۀ سوپندارمذ-
همین ی جهت ویژزیهای نمادین آن در یرایر س زانۀ شهریرر -آسمان -فلز قرار میزیرد.
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.6هئوروتات(خرداد)واَمِرِتات(اَمرداد) 
هئرروتووات ( ،Haurvatātکمووار ،تمامیووت ،جامعیووت) و امرتووات ( ،Amәrәtātیوویمرزووی،

جاودانگی) دو امشاسپند دیگر ند ک نام آنها در غالوب مورارد همورا یوا هوم آمود اسوت .در
یندهای متعدد زاهان این دو همچرن پاداشی معنری ک در اهای زام یرداشوتن انسوان در را
کمار ،اه سری اهررا مزدا علا میشرند ،اه وی طلب شد اند:
«ای مزدا! ی سخنان ستایشآمیزم ک اه «اش » مای دارد ،خرداد و امرداد ارهانی دار» (یسنا،
 .)8 :33نیز:
«اکنرن آنچ را ک آن مقدسترین مرا زفت یر هیان خراهم آورد ،سخنانی ک مردموان را
اه یهرِ شنیدنش یهترین یاشد" :آنان ک ی من زورش فورا دارنود ،یو هئرروتوات و امرتوات
خراهند پیرست"» (یسنا .)5 :45 ،و نیز:
«ای مزدا! ای آن ک زاو و آبها و زیاهان را آفریدی ،ی وسیلۀ "سوپندترین مینور" مورا
هئرروتات و امرتات ارهانی دار».
همین مضمرن در یندهای دیگری چرن (18 :44 ،6 :31و  )1 :47نیز آمود اسوت .زوا نیوز
هئرروتات و امرتات همچرن دو پاداشی ملر میشرند ک در ملکورت خداونود و در روه
یاهپسین ی انسان علا خراهد شد ،چنانک در یسنا ( )10 :45میخرانیم:
«او [مزدا اهرر ] یا اش و وهرمنۀ خریش ما را نرید داد ک در خشثرۀ او ی هئرروتات و
امرتات خراهیم پیرست».
هئرروتات و امرتات اه همان ایتدا یا آب و زیا در ارتباط یورد انود ،چنانکو در یسونا ( 1 :3و
1 :20،4و 1 :7 ،17 :6 ،3و 20و  )26ک در همۀ آنها این دو همرا یا هم سترد شد اند ،نام آنها معوادر
آب و زیا و قایل جایگزینی یا آنها ی کار رفت است .افزون یر این ،چنین ی نظر میرسد کو ایون
دو اهمیت آئینی نیز دارند ،هیرا در همۀ این یندها نام آنها همرا یا هورم و پَراهورم ،هَور و یَرسَوم،
زرشت و شیر ،هیزم و یخرر و دیگر چیزهائی ک در آئین «یسن » ی کوار مویرونود یوا مرضور
پیشکشاند آمد است ،چنانک زریی یا واسلۀ آب و زیاهی ک در این آئین حضورر دارنود ،ایون
دو امشاسپند نیز در آن حاضرند .ی این ترتیب ،خرداد و امرداد ،در کنار اش  ،ک یو شوکل آتوش
آئینی حاضر است ،س امشاسپندی هستند ک شرکت آنها در این آئین ییشتر اه دیگور امشاسوپندان
ی چشم میآید ،هر چند ک دیگر امشاشپندان نیز در قالب شیر (جانرر—› وهرمنو ) ،فلوز هوروف
(خشثر وئیری ) و همینی ک یساط آئینی یر آن زسترد میشرد (سپندارمذ) در آئین یسون حضورر
دارند (.)Boyce, 1970, 27-29; Idem, 1975, 205-206
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اه میان یشتها ،خردادیشت (یشت چهارم) ی ستایش خرداد اختصاص دارد ،ک در آن
افزون یر خرداد ،دیگر امشاسپندان و ایزدان نیز مررد ستایش قرار میزیرند .در یند آخر (ینود
 )11همین یشت ،خرداد همرا یا «یایری هرشیتی» 34ک ایزدان نگاهبان شوش زاهنبارانود ،و
نیز ایزدان سار سترد شد است .این همراهی ،ک در دو سیروهۀ کرچ و یزر ،نیز دید
میشرد ،در یندهش یا ییان دیگری میآید و ی عنران سروری خرداد یر سوارهوا ،موا هوا و
روهها ملر میشرد:
«خرداد سرور سارها ،ما ها و روهها است[ ،یعنی این] ک او سرور هم اسوت .او را یو
زیتی آب خریش است .چنین زرید" :هستی ،هایش و پرورش همۀ استرمندان کیهان اه آب
است و آیادانی همین نیز اه اوست" .ازر در سارْ نی ْ شاید هیستن ،ی سبب خرداد است... ،
آن ک آب را رامش یخشد یا ییاهارد ،آنگا خرداد اه او آسرد یا آهرد یرد .او را همکار تیور
و یاد و فروردین است» (.)Bd, XXVI/103- 107; Zand- Ākāsīh, 230- 233
نکتۀ شایان ترج آن است ک یرخالف انتظار ،اردویسرر اَناهیتا ،ایزد یوانری آبهوا ،نو
در شمار همکاران خرداد ،یلک در همرۀ ایزدان همکار سپندارمذ آمد است.
35
امرداد ک در سیروه همرا یا زل های پروار ،خرمن سردیخش و زیا زورکَرَن موررد
ستایش قرار میزیرد ،در یندهش یا صفت ییمر 36،خراند میشرد و سرور همۀ زیاهان ی
شمار میآید:
«امرداد ییمر ،،سرور زیاهان ییشمار است ،هیرا او را یو زیتوی زیوا خوریش اسوت.
زیاهان را رویاند و رمۀ زرسفندان را افزاید ،هیرا همۀ آفریدزان اه او خررند و هیست کننود.
ی فرشکرد نیز اَنرش را اه امرداد آرایند .آن ک زیا را رامش یخشد یا ییاهارد ،آن زا امورداد
اه او آسرد یا آهرد یرد .او را همکار رشن ،اشتاد و هامیواد اسوت» ( ;Bd, XXVI/ 113- 115
.)Zand- Ākāsīh…, 230- 231

افزون یر پیرند میان امرداد و زیاهان ،ک در این متن یر آن تأکیود مویشورد ،آراسوتن یوا
فراهم کردن «اَنرش» 37یا خرراکی ک در فرشکرد اه پی زاوِ «هَدَیرش» 38و زیوا زورکرن یوا
هرم سپید ساخت میشرد ( ،)Bd, XXXIV/23; Zand- Ākāsīh, 288- 291نیز یا شرکت امورداد
صررت میزیرد و این شاید اه آن روست ک امرداد اه ی سر ی طرر کلی یوا زیاهوان کو
خرارک زاو و زرسپنداند ،و ی طرر خاص یا زرکرن ک هرم سپید است ،در ارتباط اسوت،
و اه سری دیگر ،اه آنجا ک خرد ی معنای جاودانگی و ییمرزی است ،یوا خورراکی کو در
فرشکرد خرردن آن مرجب جاودانگی میشرد ،پیرند مییاید.
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2. spәnta

1. gētēh amahraspandān
2.

4. Angara mainyō

3. spәnta mainyō
4.

6. spәništa mainyu

5. asn xrat
6.

8. Spenāk mēnōg

7. vahištәm mainyō
8.

10. Vohumanah

9. yazat spenāk mēnōg
10.

12. axw

11. Xēzišn
12.

14. Aša vahīšta

13. Geuš urvan
14.

16. ašahya gaeθā

15. ašәmca frādat gaēθәm
16.

17. šyaoθanōі spәntәm ahurәm ašavanәm
18. Spәnta
19. xvәnvant
19.

21. raočōŋhvant

20. Sraēšәm
21.

23. ŗta

22. vīspā vohū
23.

 .24مفهرم چنین قانرن کلی و ارادۀ خداوندی ک اه همان ایتدا یا تسریۀ سرشت مرجردات و ی کمار آفریدن
ّ
ّ
َّ َ
ّ
آنها ،و پا اه آن یا هدایتشان در مجمرعۀ عالم ( ّ
ذیخلقفسوی،والذیقد َرفهدی:87،
سبحاسمربکاالعلی،ال
 ،)3 -1همۀ هستی را در نظامی درست ی سامان میآورد و ی سرمنزر مقصرد مویرسواند ،در قورآن کوریم،
َّ ّ ُ َ َ ٌ
رب َ
ناصيَهها،ا َّن ّ
َّ
اخذب َ
ليیصيرا 
يیع
ِ
ِ
سررۀ هرد 56 :11 ،اه هیان هرد نبی چنین ییان شد است« :مامندابهإالهوء ِ
ُمسهقَم» (هیچ جنبند ای نیست مگر آنک [خداوند] او را اه پیشانیاش زرفت است [و ی سریی ک میخراهود
میکشد] ،ی راستی ک پروردزارم یر صراط مستقیم است).
26. urvāzišt

25. Vohufrayāna
26.

28. Xšaθra vairya

27. Vāzišt
28.

30. xšaθrācā yā, īšō stāŋhat ā paiθī

29. šatrīyārīh і pad kāma
30.

32. gōhr і xvēn āsen

31. Xvәng darәsa
32.

34. Haurvatāt
36.Yāirya hōšītī
38. amargān

33. Spәntā Ārmaitī
35. Amәrәtāt
37. gokaran
35.
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