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 در شاهنامه انهای آنو نشانهخرداد و امرداد امشاسپند دو 

 
 1جوانرودی دکتر مرتضی د

 چکیده

شهناتتی ایهران ترین آنها بهه سهامانب باورشک نزدیکبی شاهنامه ،در میان آثار ادب فارسی

های اسهتوار ایم که با استفاده از روش تحلیل محتوا نشانهدر این مقاله کوشیدهباستان است. 

هدف پژوهش پاسه  تحلیل نماییم.  شاهنامهدر ترداد و امرداد را امشاسپند دو آمیز گمانو 

به این سؤال است که چرا اندیشب امشاسپندان با وجود اهمیت معرفتی آن در متن شهاهنامه 

معهانی و ذکهر در ایهن پهژوهش پهز از فهرو  اسهت. اثهر و بیبه حسب ظهاهر چنهین کم

بههه تههرداد و امههرداد اتتصاصههی هههای نیههز کارکردو امشاسههپندان هههای ومههومی ویژگی

ولهاوه بهر پهرداتتیم. شهاهنامه در دو امشاسپند این شکار و پنهان های آنشانهجوی وجست

های ومهومی تمامی مواردی که ویژگییافتن تنها ذکر صریح این دو امشاسپند در شاهنامه، 

را در بر دارند شمارش کردیم و پهز از محاسه ب میهزان دو این  اتتصاصاتو امشاسپندان 

پهرداتتیم. در اثهر ایهن پهژوهش، نتهای ی ها تهیافبه تحلیل محتوایی و مفهومی آنها بسامد 

تنها یادکرد امشاسپندان در داستان کیخسرو و پیوند آن با کمال و جهاودانیی یافتن همچون 

شناتتی شناتتی امشاسپندان و ودم تلقی فلسفی و هستیوی، حضور کارکرد مذه ی و باور

و وهدم روز مهاه و تهردادتردادترداد به ونهوان یادکرد از امشاسپند هشت وجود ، از آنان

 های دییر حاصل گردید.یافتدستو یادکرد امرداد در این معانی 

 های اتتصاصی.های ومومی، ویژگیویژگیترداد، کمال، امرداد، جاودانیی،  :هاواژهکلید
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 مقدمه

 پیوند شاهنامه با موضهو  امشاسهپندان بهه ههیی روی  ریهب و بعیهد نیسهت و از سهوی دانشهوران و

پژوهندگان بسیاری مورد تصریح قرار گرفته است. دلیل این امر نیز بسیار آشکار است. در میهان تمهامی 

ترین آنها بهه فرهنها ایهران باسهتان اسهت و دور از انت هار آثار موجود به زبان فارسی، شاهنامه نزدیک

هها و ارزشمند بهه شهکلترین باور دینی و فلسفی آن دوران بر اندیشب جاری در این اثر نیست که رایج

ها یا معهانی امشاسهپندان و رویهارویی آنهها بها های گوناگون تأثیر بیذارد. اشارات گوناگون به نامشیوه

 – 103: 1931لو، دیهو )شهع اندیوها و دشمنان شناتته شدة آنها مانند اشارات موجود در داسهتان اکوان

 و پهاکی همچهون مفهاهیمی مندسهامان پیونهد مانند یکدییر با امشاسپندان گوناگون معانی پیوند ،(111

؛ 434: 1939؛ صهفا، 211: 1911 ریهاحی،) یکهدییر بها...  و ایهزدی فهرة شههریاری، دادگهری، راستی،

 روند.کنندة این انیاره به شمار میهای بسیار دییر تأیید( و نشانه11: 1914کور، )دوفوشه

تهوریم ان در بدو ن ر به امری تلاف انت هار برمیجوی امشاسپندوبا رجو  به شاهنامه و با جست

به نحهو صهریح از متن اثر! چنان که تنها در یک موضع فرو  و کمکه و ارت است از حضوری بز کم

در ایهن و گاه نیز اشاراتی گذرا، آن هم تنها بهه برتهی از امشاسهپندان و استوار از آنان یادی رفته است 

تهرین اندیشهب اسهت کهه ایهن مهم ش بنیادین این است که آیا پذیرفتنی...! اکنون پرسشود متن دیده می

 اثر باشد؟کمحد شناتتی ایران باستان در متنی همچون شاهنامه تا این فلسفی ه باور

های ژرف معنهایی لایههنیهز تر و با راه بردن به معانی ژرف اندیشهب امشاسهپندان و اما با ن ری دقیق

هایی از حضهور معهانی و کاربردههای امشاسهپندان را در ایهن مهتن حماسهی ه توان نشانهشاهنامه می

این تفکر ه که در ظاهر آشهکارا تفکهری ای به دست آورد و به روشنی مشاهده نمود که اگرچه اسطوره

به آسانی م ال بروز یابهد، امها رد  زرتشتی است ه نتوانسته است در متنی متعلق به ادبیات دورة اسلامی

دلهالتی اسهتوار بهر حضهور هرچنهد که ال تهه است شناتتی از تود بر جای نهاده پایی فرهنیی و معنی

نیارنده در مقالهات متعهدد نماید. ها را طرح و برجسته میامشاسپندان ندارد اما احتمال حضور و تأثیر آن

از آن میهان رسیده است که مقالهب حاضهر ا در شاهنامه برگانه رحضور آشکار و پنهان امشاسپندان هفت

پهردازد و حضهور امشاسهپندان دییهر در شهاهنامه را بایهد در می تنها به دو امشاسپند تهرداد و امهرداد

 .جو نمودوجستارهای دییر وی جست
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باید گفت که اگر از آثار نس تاً پرشماری کهه ضهمن شهرح و گهزارش در تصوص پیشینب پژوهش 

ههایی معهدود و اند بیذریم، بهه پژوهشنیاهی نیز به تأثر آن از فرزانیی ایران باستان افکندهامه نیمشاهن

توریم کهه تمامهاً بهه م حهث تهأثیرات حکمهت و تفکهر مزدایهی بهر شهاهنامه شمار نیز بر میانیشت

ر ایهن حیطهه دسهت نامب مفیهد و ارزشهمند داند که نیارنده در این میان به چندین مقاله و پایانپرداتته

های شناسهی دیهوان در حماسهههستی»های فراوان از آنها برده است. از آن جملهه مقالهب یافته و استفاده

تهرین اجهزای سهامانب ( بهه بازتهاب یکهی از مهم1913)اک هری مفهاتر، « ملی بر پایب شاهنامب فردوسی

حصهیلی در مقطهع کارشناسهی ارشهد بها نامب تشناتتی ایران باستان در شاهنامه پرداتته است. پایانباور

( بهه مطالعهب تط یقهی میهان باورهها و 1911پور، ونوان بازتاب دین و فرهنا مزدایی در شاهنامه )قاسم

نامب دییری با ونهوان تحلیهل اندرزهای شاهنامب فردوسی با متون اوستایی و پهلوی پرداتته است. پایان

( اطلاوهات و اشهارات 1911شاهنامب فردوسی )سهرابی،  و بررسی آرای فلسفی ایرانی پیش از اسلام در

سودمندی دربارة برتی تأثرات شاهنامه از آرای فلسفی موجود در متون اوستایی و پهلهوی ارائهه کهرده 

 .است

های باستانی ایهران بهر ادب فارسهی ها، اثر بسیار مهمی ه که در حوزة تأثیر اندیشهاما گذشته از این

مزدیسهنا و ادب »رود کتهاب ها دارای فضهل تقهدم بهه شهمار مهیسایر پژوهشدورة اسلامی نس ت به 

ماییی موضهو  امشاسهپندان اما واقعیت این است که ه شاید به دلیل تنک؛ ( است1914)معین، « پارسی

آمیز و پنههان ایهن های گمانهای امشاسپندان و یافتن نشانهدر شاهنامه و نیز ودم توجه به بحث ویژگی

تر متن، در هیی یک از آثهار یهاد شهده ههیی تمرکهزی بهر ایهن مقولهه دیهده های درونیلایه اندیشه در

شود. برای نمونه در کتاب مزدیسنا و ادب پارسهی، اگرچهه در یهک موضهع بهه بازتهاب باورههای نمی

(، در موضعی دییر به موضو  بازتهاب جههان ینی 14ه  11: 1آریایی پیشازرتشتی در شاهنامه )همان، ج

( و در گفتاری دییر نیز به مطلب مزدیسهنا 212ه  231اشناسی زرتشتی در ادبیات فارسی )همان: و تد

( پرداتته شده است؛ اما در هیی یک از این مواضهع مسهتقلاً حضهور 149ه  13: 2و فردوسی )همان، ج

 امشاسپندان در شاهنامه مورد بحث قرار نیرفته است و از این من ر دیهدگاه پهژوهش حاضهر و جهنز

پیشهینه و تهوان بینیاه پژوهشیر را )تا آن ا که دانش و اطلا  نیارنده گویای آن است( به طور قطع می

 .نوین تلقی نمود
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در این ا به من ور پرهیز از حواشی  یر ضروری از تعریف مفصل امشاسپندان صهرف ن هر کهرده، 

هیات زرتشتی هستند کهه در ادوار کنیم که اینان شش یا هفت مفهوم قدسی البه بیان این نکته بسنده می

ههای انهد و در بازگفتبودهمطهرح برترین صفات اهورامزدا به ونوان های نخستین مزدایی تنها و نوشته

اند. بهمهن، اردی هشهت، رفته به نخستین و برترین آفریهدگان تهدای ییانهه دگرگهون شهدهمتأتر رفته

مینو نیز بهه ونهوان که گاه سپنداست ودانان نیروبخش های این جاشهریور، سپندارمذ، ترداد و امرداد نام

؛ بهه نقهل از: 13: 1931؛ شهیر تهدایی، 34: 1913ت )بههار، نخستین آنان به این گروه افزوده شده اسه

Boyce, M., A History of Zoroastrianism, Leiden, 1975, vol.1, pp.2, 69-71 اوشههیدری، ؛

 1(.1943؛ رضی، 414و  913، 902، 212، 113: 1911

پهژوهش بایهد گفهت کهه در مقالهب حاضهر از  شناسی اینبه ونوان توضیحی دربارة روشان ام سر

شود کهه روش تحلیل محتوا بهره گرفته شده است. روش تحلیل محتوا به روشی در پژوهش اطلاق می

آوری و جمهع ها و شواهد موضو  مورد پهژوهش تهود را پهز ازپژوهشیر بر م نای آن تمامی نشانه

های دههد و در طهی فراینهد تحقیهق تمهامی نمونههاستخراج از متن، مورد شمارش و احصها قهرار می

ایهن آورده، پهز از شهمارش ی درمفهومی متن را از حالت کیفی و مفهومی به صهورت کمهی و آمهار

نتهایج بهه  های مربوط به آنهها بهه تحلیهل و تفسهیرها و کمیتها و به دست آوردن تمامی نس تنشانه

اند: (. برای ان ام ایهن روش، سهه مرحلهه را برشهمرده211ه  211: 1914پردازد )دلاور، دست آمده می

ان ام بررسی نتهایج، اسهتن اط نخست مرحلب تحلیل ابتدایی، دوم به دست آوردن مواد اولیب تحقیق و سر

 (.101: 1914و تفسیر )باردن، 

و با رجو  بهه شهاهنامب چهاس مسهکو، یکهی از نسه  و  گیری از روش فوقدر این جستار با بهره

در دو حههوزه ایههن مههتن تههرداد و امههرداد را در حضههور امشاسههپندان های معت ههر شههاهنامه، ویراسههت

. نخست حضور آنان در قالب اشاره یا اشارات صریح و مستقیم ه که ط عهاً بها ذکهر نهام ایمکردهمطالعه

ههای آن دو مستقیم کهه مهراد از آن، حضهور معهانی و کارکردهای  یر آنها همراه است؛ ه و دوم نشانه

پذیری متن از اندیشهب امشاسهپندان باشهد. کنندة احتمال تأثیرتواند تقویتبدون ذکر نام آنان است که می

ه اوم از ترجمهب متهون پهلهوی و نیهز زرتشتی  و سایر منابع برای این من ور نخست با مراجعه به اوستا

                                           
، فرهنا کوچک زبان 1919های پهلوی و اوستایی بنیرید به: مکنزی، نیز در تصوص شکل صحیح آوانویسی واژه. 1

 .Bartholomae ،Altiranisches Wörterbuchپهلوی، 
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ههای ومهومی امشاسهپندان و آوری معانی و کارکردبه جمعهایی در پیوند با آنها ه ها و پژوهشرشگزا

تر شهدن تحلیهل و م ادرت کردیم و به من هور آسهانترداد و امرداد امشاسپند دو نیز معانی اتتصاصی 

 ابیات شهاهنامه تمامی آوری نمودیم. آنیاه مطالعب دقیقها، آنها را در قالب یک جدول جمعبررسی داده

امشاسهپند و ایهن دو های مستقیم و  یرمسهتقیم حضهور را در پیش گرفتیم که هدف از آن، یافتن نشانه

های مستقیم مواضعی است که نام این دو در مهتن آمهده و آگاهانهه من ور از نشانهها بود. ث ت آن نشانه

متن که هرچند حاوی نام و ذکر صهریح ایهن دو نیسهت؛ امها  از موضعهر اما ؛ به آنان اشاره شده است

های ومومی و دست کم یکی از اتتصاصهات ایهن دو امشاسهپند در آن قابهل مشهاهده م مو  ویژگی

آمیز های گمهانو م مو  آنها در جدول نشهانهآمیز یا  یر مستقیم لحاظ شده است به ونوان نشانب گمان

دارای ارزشهی معهادل شهش واحهد های ومهومی د که م مو  ویژگیدر ادامه تواهیم دی. اندگرد آمده

های اتتصاصی نیز ارزشی برابر با یک واحد دارد. لذا مواردی را بهه ونهوان هستند و هر یک از ویژگی

ایم که از این حیهث دارای ارزشهی برابهر بها هفهت واحهد )یعنهی های  یر مستقیم به شمار آوردهنشانه

 در نهایهتههای اتتصاصهی( باشهد. ی ومومی و دست کهم یکهی از ویژگیهامعادل با تمامی ویژگی

 بهه طهور کلهی مهوردرا پهژوهش آورد دستبه طور جداگانه، همچنین را  هاولمحتوای هر یک از جد

 .یماهتحلیل و تفسیر محتوایی قرار داد

 های عمومی امشاسپندانویژگی

نهه، ضهروری اسهت کهه در صهدد جسهتن پیش از پرداتتن به هر یک از امشاسپندان بهه طهور جداگا

ههای مشهترک امشاسهپندان را ه آییم. در این ا ویژگیهای ومومی و مشترک میان تمامی آنان برویژگی

 کنیم.که از طریق تفحص و تأمل در منابع موجود و با روش استقرا به دست آمده است ه بیان می

 ارتباط و همراهی با خداوند -1

و امشاسپندان وجود دارد نس ت ظهاهر و م ههر اسهت.  در میان تداوند ه بر اساس متن گاهاننس تی ک

گونه جلوه و نمود وینی و تهارجی اسهت چنان که تداوند ه که کلی محض و به تودی تود فاقد هر

رسهد و در نتی هه بهه فههم و مینوی است که به ظهور و آشهکارگی می های سپنده به س ب این چهره

 شود.انسان نزدیک می
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های تهود ها قائم به او هستند؛ ولی اهورامزدا بر هر یک از فروزهکلی است و این فروزه اهورامزدا»

متزاج معنایی تا آن ها پهیش (. این ییانیی و ا11: 1914)مهر، « شود. این لازمب کلی بودن استحمل می

اند کهه ذکهر شهده اهورامزدا و شش فروزه با هم به ونوان هفهت امشاسهپند گاهی در اوستا»رود که می

 (.29)همان: « رسانداش را نمیچیزی جز یکی بودن اهورامزدا با شش فروزه

تنهها بهه کهارکرد و جلهوة  یها نزدیکهی آنهها بهه تداونهد موضو  ییانیی امشاسپندان با اهورامزدا

ههایی نیز نمود ی و حکمت وملیشناسشناتتی و الهیاتی آنها محدود نیست؛ بلکه در زمینب انسانهستی

 مهم و ارزشمند دارد.

ای از پیامهدهای روحهانی و اتلهاقی گسهترده بخش در تعالیم زرتشهتآموزة شش نامیرای فزونی»

برتوردار است. چه این موجودات، م هر صفات تود اهورامزداینهد و بهه نوبهب تهویش اگهر حقیقتهاً 

(. از همهین رو 41: 1913)بهویز، « توانند این صفات را به مردمهان بخشهندطلب یا پرستیده شوند، می

، بلکهه بهرای راه بهردن بهه ی و تداشناسی مزدایهیشناسه هستیباید دانست که نه تنها برای پی بردن ب

گونهه نیز باید از دروازة امشاسپندان گذشت. چرا کهه همان ی فرزانیان باستانی ایرانشناسساحت انسان

د، انسهان نیهز بهرای تداگونهه شهدن و نمایانهجمال و کمال تود را در این شش چهره می که تداوند

باید از این شش گهذرگاه گشهادة آسهمان و ایهن شهش مرحلهب دست یافتن به رسایی و کمال تود می

 سلوک بیذرد تا آن که به مقام و مرت ب دیدار تداوند و زندگانی جاودانه دست یابد.

 از دیگر آفریدگانبرتری  -2

و در جاییهاه موجهودات انضهمامی نیهز  برترین صهفات تداونهدامشاسپندان به ونوان مفاهیم انتزاوی 

روند. اساساً این برتری و سروری یک ویژگی وام اسهت کهه های یزدان پاک به شمار میبرترین آفریده

ههای ههر یهک از آنهان نیهز بهه سهادگی قابهل گیرد. این امر از ناممرگ را در بر میهمب آن مقدسان بی

 (.43: 1913)بویز،  برداشت است

بنابراین تنها حضور مفاهیم ترد، راستی، توانایی، فروتنی و... به معنی حضور و ظههور امشاسهپندان 

ترین نیست؛ بلکه هرگاه سخن از ترد نیک و اهورایی یا برترین اندیشه، بهترین پاکی و راستی، آرمهانی

توانهد گویهای رد پهایی از آید، آنیهاه میترین آرامش و اتلاص و... به میان ترین و مقدسقدرت، پاک

 بویان مینوی در جهان ما تلقی گردد.امشاسپندان و گسترانندة شمیم توش آن توش
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های پز از اوستای کهن ایفهای ها یا وظایف امشاسپندان در دورهیکی از تویشکاریولاوه بر این، 

را موکهل یها نیه هان یکهی از م هاهر  ه بیان دییر هر امشاسپندب. است« ارباب انوا »نقش آنها به ونوان 

بها رویهارویی در  سههروردی شهی  شههاب الهدین. از میهان اندیشهمندان مسهلمان، اندط یعت دانسهته

ورزد ن ر داشته و بر آن تأکیهد مهی النووی آنانامشاسپندان ایرانی پیش و بیش از هر چیز به کارکرد رب

( و این امر تأییدی بر ویژگهی برتهری و سهروری امشاسهپندان 111: 2ج، 431: 1، ج1912)سهروردی، 

 رود.نس ت به دییر آفریدگان تداوند به شمار می

 پیوند و همراهی امشاسپندان با یکدیگر  -3

انهد در ا لهب مهوارد بهه م هال بهروز یافته زرتشتهای آسمانی ن آ از که در سرودامشاسپندان از هما

و در ذههن پیهروان وی  اند. گویا به طور ط یعی در نیاه پیام رهمراه هم و در پیوند با یکدییر ذکر شده

گر شهده اسهت. به لحاظ ماهوی همانند یک سامانب به هم پیوسهته جلهوه این موجودات یا صفات سپند

شهناتتی تهود لحهاظ شناتتی و معنیتوانند در کمال وجودای که اجزای آن تنها در صورتی میسامانه

ای تود مورد توجه قرار گیرند. ایهن امهر در ا لهب بنهدهای شوند که در همان پیوند سرشتین و سامانه

که در آنها از امشاسپندان یادی رفته است، به آشکاری قابهل مشهاهده اسهت. نمونهه را در ههات  گاهان

 توانیم:، بند نخست چنین می41

و  یلب شههریوربا کنش نیک و گفتار نهیک تهوأم بها اشا بهه وسه و بهمن مینودر پرتو سپند اهورامزدا

 (.1: 41، دارد )یسنارا ارزانی می و اَمرداد آرمهیتی به ما ترداد

امها از ؛ ای لحهاظ نشهده اسهتترتیب یا درجهب ویهژه های اهورامزدابرای فروزه ال ته در متن گاهان

مرگهی نهاگزیر اسهت توان دریافت که انسان برای رسهیدن بهه رسهایی و بیوم بیشتر و ارات آن میمفه

در برتهی از  آور ایرانهی همچنهینورزی را نیز در تود بپرورانهد. پیهامهای راستی، توانایی و مهرفروزه

هر کدام را بهه تنههایی یها  هایش این شش فروزه را با هم و در برتی دییر به مناس ت موضو ،سروده

با یکدییر بیشهتر جلهب  چند فروزه را در پیوند با یکدییر آورده است که همراهی دو یا چند امشاسپند

 کند.ن ر می

تر دارد. رنهاای بیشتر و پررسیم این سامانه جلوهتر را برمیهای جدیداما هنیامی که متون و آموزه

 که به ت یهین هسهتی و آفهرینش از دیهدگاه دیانهت مزدایهی ه متنی پهلوی اب بندهشبرای نمونه در کت
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پرداتته است ه گذشته از ذکر ترتیب طولی آفرینش امشاسهپندان، از تط یهق و همهاهنیی آن بها جههان 

 (.41: 1910)بهار،  نیز سخن رفته است ط یعت یا گیتی

هها بهه هایی گوناگون دارد کهه یکهی از ایهن نمودنمود سامانب امشاسپندان در اندیشه و باور مزدایی

کنندة صفات ذات حهق اسهت کهه گردد. در واقع این سامانه بیانباز می ذات و حقیقت وجود اهورامزدا

ر سو هر یک از اوضهای آن شناسهنده کنندة حقیقت وجود او و از دییاز یک سو در کلیت تود آشکار

 (.103؛ به نقل از آسموسن: 140: 1912)سخایی،  و گویای دییر هموندان این سامانه است

ها و تههوان در زمینهههییههانیی و همههاهنیی امشاسههپندان و حضههور آنههان در یههک سههامانه را می

شهناتتی، شههودی و ورفهانی هایی دییر نیز نمایان دید. از آن جمله در زمینب باورهای هسهتیگاهجلوه

(، 41شناسی و نو  نیاه به مقولهب انسهان )همهان: انساندر حوزة (، 41: 1913بویز، ، 29: 1914)مهر، 

مندی امشاسهپندان پیوستیی و سهامانها ( و جز این24: 1911، سرکاراتی)های سیاسی و اجتماوی زمینه

 کنیم.پوشی میمطالب در این باره چشمسط گویی از بکه برای پرهیز از درازاست  توجه شایان

های  یرمستقیم امشاسپندان از متهون مهورد پهژوهش تنهها بهه ال ته نیارنده در حین استخراج نشانه

همراهی یک یا دو مورد از مفاهیم امشاسپندان با یکدییر بسنده نکرده اسهت. بلکهه تنهها هنیهامی ایهن 

ای ر امشاسپندان در ن ر گرفتهه اسهت کهه گویهای گونهههای حضوهماهنیی را به ونوان یکی از نشانه

مندی و ییانیی معنادار باشد و همب شهش امشاسهپندان و یها دسهت کهم نیمهی از آنهها در یهک سامان

 م مووه گرد هم آمده باشند.

 سازی مؤثر و آشکار لفظی یا معنویهرگونه تأکید و برجسته -4

 فراوان اندیشب امشاسهپندان در ن هام فکهری و اوتقهادی ایهرانبا ن ر به اهمیت بسیار زیاد و برجستیی 

های احتمال حضور امشاسپندان یا تأثر از ایهن اندیشهه باستان، نیارنده تأکید و برجستیی را نیز از نشانه

محسوب نموده است. توضیح این که گاه در یک متن که نزدیکی تاصی به حوزة فکری ایران باسهتان 

شود که از مفاهیمی همچون ترد، راسهتی، توانهایی، فروتنهی، کمهال و آشکار است، مشاهده میدر آن 

تواند در یهک مهتن فلسهفی بهه صهورت آید. این تأکید میای تأکید سخن به میان میجاودانیی با گونه

ج در های لف هی و معنهوی رایهاقامب برهان و استدلال نمایان گردد و یا در متنی ادبی به صهورت تأکیهد

 گر شود.جلوه حوزة ادبیات
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های حضهور احتمهالی ونصر تأکید را تنها در مواضعی به ونهوان یکهی از نشهانه هشپژواین ما در 

های دییهر یا دسهت کهم بها یکهی از نشهانه ه یا بسیار بارز و معنادار بوده،ایم کامشاسپندان قلمداد کرده

 ایم.و در  یر این صورت هر تأکیدی را مورد توجه قرار ندادههمراه باشد 

 باستان فضای فکری و فرهنگی ایرانپیوند با  -5

امشاسپندان، آن که بیش از همهه دارای اهمیهت اسهت تعلهق و  یهابه ن ر نیارنده در میان همب ویژگی

تر باستان اسهت. اهمیهت ایهن ویژگهی هنیهامی آشهکار پیوند با فضای فکری، فرهنیی و تمدنی ایران

جوی حضور امشاسهپندان در متهون  یهر زرتشهتی وگردد که با ایراد و انتقادی مهم در مسیر جستمی

میهان گهذارد کهه: چهه تفهاوتی مواجه شویم. این انتقاد به درستی بر این نکته انیشت می  مانند شاهنامه

سخن از تهرد نیهک یها   وجود دارد؟ آیا به صرف این که در شاهنامب فردوسیهمانندان آن این متن با 

پهذیری از موضهو  امشاسهپندان دانسهت؟ و پاکی و راستی و... به میان آید باید آن مفاهیم را نتی ب تأثیر

تهوان مطهابق بها همهین م نها وهین لسفی ما نیامده است؟ آیها نمیآیا این مفاهیم در متون دییر ادبی و ف

 همین رفتار را با سایر متون مشابه ان ام داد؟ 

نههد. نیارنده به ونوان پاسخی درتور به ایراد یاد شده، بر این ویژگی مهم امشاسپندان انیشهت می

بها فضهای حاکم بهر آن یز قرابت و تویشاوندی زبان و اندیشب نشاهنامه  بر همین اساس دلیل انتخاب 

باستان بوده اسهت. نیهز بهه همهین دلیهل حضهور ایهن ویژگهی را در  فرهنیی، فلسفی و اوتقادی ایران

شهود بسهیار مههم و اساسهی ههای امشاسهپندان محسهوب میمواردی که مت ادر کنندة معهانی و کارکرد

را بهرای آن لحهاظ )معادل دو امتیهاز( گذاری کمّی نیز ارزش مضاوف رو در ارزشدانیم و از همین می

 ایم.کرده

 خرداد های اختصاصی امشاسپندویژگی

های ومومی و مشترک میان تمهامی امشاسهپندان آشهنا شهدیم، ضهروری اسهت کهه اکنون که با ویژگی

امشاسپند مورد پژوهش را نیز از ن ر بیذرانیم. نخسهت نیهاهی بهه  های اتتصاصی دومعانی و کارکرد

افکنیم و آنیاه در تصوص اتتصاصات امهرداد بحهث های ترداد میها، معانی و نقشم مووه کارکرد

 تواهیم نمود.
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 کمال، رسایی، پروردگی و تمامیت -1

)اوسهتایی:  «هئهوروه»ترکیب صهفت اوسهتایی  از« ترداد»یابیم که درمی با توجه به ساتت واژة ترداد

haurva :کمهال، رسهایی »تشکیل شده و به معنای « تات»ساز و پسوند اسم مصدر مؤنث«( هر»، فارسی

( بهه معنهی haurvatātبنهابراین تهرداد )اوسهتایی: ؛ (212: 1911است )اوشهیدری، « ناپذیریو تدشه

   .تکمال یافتب مؤنث اس امشاسپند

از صهفات  (. تهرداد11: 1919تمامیهت، کمهال و پیهری اسهت )هینلهز،  ترین معانی تهرداداز بارز

دیهدی »در کتهاب  کند. فرهنا مهراست که به کمال وجودی و تمامیت آن ذات پاک اشاره می تداوند

هها را در تهود دارد گوهر کمال است. او همب توبی اهورامزدا»نویسد: ین باره میدر ا« نو از دینی کهن

 (.13: 1914)مهر، « شناسی اهورامزداستدهد. کمال نمادی از تودها را از تود میو همب توبی

 سلامت و آبادانی جهان و انسان -2

را  و منسوب به وی است ه بیعد مینوی این امشاسهپند اگر مطلق کمال و رسایی ه که از صفات تداوند

 سازد، معنای صحت و سلامت انسان و آبادانی جهان نیز بیان کنندة بیعد دنیوی اوست.آشکار می

سرچشهمب زنهدگانی هسهتند و هدیهب  ن ات انسان، آب و آبادانی است. او و اَمرداد از معانی ترداد

 (.11: 1919پایان است )هینلز، آنها به انسان ثروت و رمب چهار

ها و روزهاست و این از این روی اسهت کهه او سهرور همهه اسهت ... و ها و ماهسرور سال ترداد

)بنهدهش، « زمین را نیز آبادانی از اوست. چون اندر سال اگر نیک شاید زیستن به سه ب تهرداد اسهت

 (.111: 1910نک. بهار، 

ن و بها اشهاره بهه کمهال پهرورش گهان اشاره بهه جشهن ترداده ضمدر آثارال هاقی ابوریحان بیرونی

 نویسد:مواهب و م اهر ط یعی مهی

 است و آن ویدی است که به واسطب اتفهاق دو نهام تردادگهان ه، روز ششم آن روز تردادماترداد

ت تلق است و ترداد ملَکی است که به تربیت تلق و اشه ار و ن هات و ازالهب نام دارد و معنای آن ث ا

 (.213: 1912ها موکل است )بیرونی، پلیدی از آب

 کند:ی با ذکر همین نکته، استن اطی اتلاقی ه اجتماوی را در پیوند با آن مطرح مینیز دینشاه ایران
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بنابراین صحت جسهمانی بهه وسهیلب ؛ باشدل جسمانی ناقص میکمال روحانی و دما ی بدون کما

گردد. این امر نه فقط به معنی حفظ صحت وجود انسان اسهت، بلکهه حفهظ به ما وطا می« هئوروتات»

 (.101: 1931گیرد )ایرانی، ها و شهرها و ممالک را نیز در بر میصحت دِه

 مردادهمراهی با مفهوم جاودانگی یا اَ -3

این است که همواره هرگاه در متهون زرتشهتی  و اَمرداد ترداد های مهم هر دو امشاسپندیکی از ویژگی

چه آنیاه که تنها یک بهار بهه  اند. در گاتاهاسخنی از آنان رفته است، این دو به همراه یکدییر ذکر شده

 :طور مستقیم به ونوان دو امشاسپند از آنها نام برده شده است

و درودم را از بهرای چهون شهمایی ای  آورم فراشناس ای بهمندادتواهیم را که )به نهزد شهما( می

 و اَمهرداد داریهد ای تهرداد ن را ارزانهیت و به سخنان ستایشهم بخشهایش پایههدارتامزدا، ای اَردی هش

 (.1، بند99)یسنا، هات

 و چه در سایر موارد که معنای لغوی آنها یعنی کمال و دوام مورد ن ر بوده است:

را  مرگهیها و گیاهان و گاو را آفریهدی، بهه مهن ارزانهی دار کمهال و بیای سرور تردمند که آب

 (،1، بند41؛ هات10و  1، بند41؛ هات11و 1، بند94، هات؛ نیز نک. یسنا1، بند11)یسنا، هات

: 1913اند )بنهدهش، نهک. بههار، همواره و در همه جا این دو در کنار یکدییر و به همراه هم آمده

19.) 

و  بینهان مزدایهیکنهد. گویها نهانینوی حکایت میاز کشفی م این همراهی نام و مفهوم دو امشاسپند

مرگهی، نائهل شهدن بهه کمهال، فرزانیان تسروانی به این کشف نایل آمده بودند که راه رسیدن بهه بی

ناپهذیر شناسی است و دو مقام کمال و بقای وجهودی لهازم و ملهزوم یکهدییر و جداییرسایی و تود

 (.13: 1914هستند )مهر، 

 آبالنوع و رب نماد  -4

و  النهو رب درسهتی، ایهن امشاسهپندبا مفاهیم سهلامت، شهادابی، آبهادانی و تن به دلیل همراهی ترداد

تشنیی است که به دست وی از پهای در تواههد  ها دانسته شده است. دشمن وی نیز دیونیاه ان آب

 (.33ت، بندیش؛ زامیاد11: 1919آمد )هینلز، 

 توانیم:می در این باره در بندهش
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آب را بهه تهویش پهذیرفت. بهه یهاری و  است کهه از آفهرینش گیتهی ششم از امشاسپندان ترداد

 (.  43: 1910هار، اند )بهمکاری ترداد بود که تیر و باد و فروردین داده شده

او را آب مایملک دنیوی است. هستی و زایهش و پهرورش همهب موجهودات مهادی جههان از آب 

آوری و پرورش آفریدگان، وظیفب باد رسهاندن آب همکار ترداد، وظیفب تیر باران است... از میان ایزدان

 (.111روان نیکان است )همان:  ها و فروردین نیز مأمور نیاه داشتن فروهر وبه همب سرزمین

 اَمرداد های اختصاصی امشاسپندویژگی

 جاودانگی، بقا، دوام -1

جهزت اول «. اَ+مر+تهات»( از سهه جهزت تشهکیل شهده اسهت: amǝrǝtāt)اوستایی: « امرتات»یا  اَمرداد

اسهت و جهزت سههوم « مردن»( به معنی mar)اوستایی: « مر»وم از ریشب فعلی پیشوند نفی است؛ جزت د

مرگهی، نهامیرایی، جهاودانیی و بنابراین امرتات یا اَمرداد بهه معنهی بی؛ است«  تات»ساز پسهوند مؤنث

 (.902: 1911دوام است )اوشیدری، 

است که از یک سو مس وق به صهفت کمهال مرگی ، جاودانیی و بیترین معنی و کارکرد اَمردادمهم

و همب باشندگان مینهو  است. نیز ویژگی مینو و رسایی است و از سوی دییر صفاتی از صفات تداوند

 (.11: 1919است )هینلز، 

مرگهی ولهاوه بهر ایهن کهه ویژگهی اهورامزداسهت، نکتب شایان توجه این است که جاودانیی و بی

آشهکار  مرگهی در واژة امشاسهپندگی وام امشاسپندان نیز هست؛ چنان که مفههوم جهاودانیی و بیویژ

محسهوب  شهناتتی مزدایهیاست و این تود گویای حضهور نهووی وحهدت وجهود در سهامانب باور

 شود.می

 مینوی، بهشت و دوزخ، تمثیل آب حیاتزندگانی هرگونه اشاره به  -2

ههای آن ن اشهد؛ شاید به استواری، استقلال و برجستیی سایر ویژگی اَمرداد ن ویژگی امشاسپنداگرچه ای

ای از جهان مینهوی و موجهودات اما نیارنده با مطالعب متون مختلف مشاهده کرده است که گاه به گونه

لفافه اما به هر حال صفت جهاودانیی آنهها را بهه آید که اگرچه به تلویح و در معنوی سخن به میان می

ای کند. از همین رو هرگونه یادکرد از بیعد مینهوی جههان هسهتی را ه بهه شهرط اشهارهذهن مت ادر می
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 حتمهال حضهور و یها تهأثیر امشاسهپندای از اه نشانهمفهوم ابدیت به  ای و ضمنیهرچند ناچیز، حاشیه

 ایم.تلقی نمودهامرداد 

 خرداد همراهی با کمال و رسایی یا امشاسپند -3

ههای ایهن دو امشاسهپند، تهرین ویژگیاشاره شهد، از مهم ترداد مربوط به امشاسپندگفتار در چنان که 

همراهی این دو با هم و در کنار هم است. ما بنا به توضیحاتی که در این باره ارائه شهد، همیهامی ایهن 

در ایهن دو مفهوم با یکدییر را از اتتصاصات این دو قلمداد تواهیم نمود. پهیش از ایهن شهواهدی را 

 کنیم.گویی از تکرار آن مطالب صرف ن ر مین ا برای پرهیز از درازدر ایارائه کردیم که باره 

 گیاهو رب النوع نماد  -4

متلازم با مفهوم حیات جاودانب اوست، نیز نو  گیاه سهم ل سرسه زی و  از آن ا که جاودانیی اهورامزدا

گیاههان  النهو از دیربهاز بهه ونهوان نیاه هان و رب اَمرداد رود، بنابراین امشاسپندسرزندگی به شمار می

 قلمداد شده است. او سرور گیاهان و سرچشمب زندگی و رویش بهوده و دشهمن ایهن امشاسهپند دیهو

 آمده است:  در بندهش (. دربارة اَمرداد11: 1919؛ هینلز، 11: 1911گرسنیی است )آموزگار، 

و  ، اشهتادرشهن گیاه را به تویش پذیرفت. به یهاری و همکهاری او ایهزدان اَمرداد از آفرینش گیتی

 (.43: 1910اند )بهار، داده شده زامیاد

گیاه تویش است. گیاهان را رویانهد  زیرا او را به گیتی؛ شمار استمرگ سرور گیاهان بیبی اَمرداد

 (.113زیرا همب آفریدگان از او تورند و زیست کنند )همان: ؛ و رمب گوسپندان را افزاید

 نویسد:ن میگادربارة جشن اَمرداد بیرونی در آثارال اقیه

گیرنهد و بهه واسهطب توافهق دو نهام اسهت و آن روز را ویهد می ماه روز هفتم آن روز مهردادمرداد

ای اسهت کهه د فههرشتهمردادگان گویند و معنای مرداد آن است که مرگ و نیستی نداشته باشد و مههردا

دواههایی کهه اصهل آنها نه ات است و مزیل جهو  و ضههرر و امهرا  و اقامب  ذاها و  به حفظ گیتی

 (.213: 1912هستند موکل است )بیرونی، 

های ومومی و اتتصاصی امشاسپندان طرح گردید، به من هور آسهان آنچه تا کنون تحت نام ویژگی

ست که بها نهام گذاری در قالب یک جدول ارائه شده اشدن امر پژوهش و نیز برای استفاده از امکان کد

های این جسهتار موجهود اسهت. مها در ادامهب ایهن پهژوهش در در بخش پیوست« جدول شمارة یک»
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ها به جای ذکر نام هر ویژگی از ولایم اتتصاری و کدهای درج شده در این جدول بههره تمامی تحلیل

 .تواهیم برد

 در شاهنامهو امرداد  تردادهای نشانه

به طور آشکار و بها ذکهر نهام یهادی )ال ته ب ز سپند مینو(  انامشاسپندتمامی یک بار از تنها  در شاهنامه

سهتاید، تداونهد و آنیاه کهه آن پادشهاه دادگهر و اههورایی را می در پیشیاه کیخسرو رفته است. رستم

تواههد. رسهتم در ایهن دوهاگویی توانهد و آنهان را یهار و یهاور شهاه میاش را میکارگزاران مینهوی

دههی و کنهد و آن دو را مایهب ثمررا به همهراه یکهدییر یهاد می ترداد و اَمردادوار، رویانه و بندهراست

 داند.وری یاران و نیز مایب شادمانی پادشاه از بوم و بر تود مییا

ر تب ف گ و  د  ر ک ن  ی ر ه ف آ ر  س د  ر و  1دت جز از  بخت  پیروز  جفتم ا  آ
 

 زد بههههادت بههههدین پاییههههاهچههههو هرمهههههه
 

ه م ه ب و  خ چ ّ ر ه ه ف ن   ا ه  ی ن ن  اه ل  هک

 هژیهههههر سهههههاله اَردی هشهههههت همهههههه
 

 هیههههش و رای پیههههرنیه ههههان تههههو بهههها 
 

 گههههههر چهههههو شههریهههههورت  بههههاد  پیهروز
 

 و  هنهههههر  بههههه نههههام  بزرگهههههیّ  و  فهههههرّ
 

 پاس ههههههان  تهههههو  بهههههاد سپنهدارمههههههههذ 
 

ن ش و ر ن  ا ج د  ر ات ب و  ت ن  ا و  در

 چهههو تههههردادت  از  یهههاوران  بهههر دههههاد
 

 بهههاش از بهههر و بههههوم شهههههاد ز مههههرداد
 

ه و مهابهرده شهده و در ضهمن آن بهه ترداد در شاهنامه ولاوه بر این هشت بار دییر نیز نام ترداد

ن روز هر مهاه ز اشاره شده است. ترداد در گاهشماری ایرانی نام سومین ماه سال و نیز ششمیروترداد

روز نیهافتیم. مهاه و مهرداداما شیفت این است که در تمامی شهاهنامه ههیی نهام و یهادی از مرداد؛ است

توانهد کهرد، امها اگرچه ذکر روز و ماه ترداد پیوندی مستقیم و آشکار با هدف این پژوهش برقرار نمی

شماری باستانی ایهران تهود بهه ا در گاهها و روزهاز آن ا که نهادن نام امشاسپندان و ایزدان بر روی ماه

بهرای و نیز به منزلب یادمهانی در میان آنان با ونصر زمان ای پیوند نهانی و ذهنی معنای برقرار کردن گونه

شود و بنا بر این در ایهن نهو  کهاربرد نیهز اثهری از معهانی و این مینویان سپند و ارجمند محسوب می

                                           
 . جز بخت پیروز، جفت دییری برای تو م اد. 1
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مهاه و فت، به ههر روی ههر هشهت بیتهی را کهه در آنهها از تردادتوان یاهای امشاسپندان میشخصیت

 آوریم.روز سخنی رفته است در ادامه میترداد

 در داستان پادشاهی ضحاک -1

 روزبهههرون رفههت تههههرم  بههه  تهههرداد

 

 

 

  فهههروز بهههه نیهههک اتتههههر و فهههال گیتهههی
 

 (210: ، ضحاک1، جهمان) 

 در داستان پادشاهی بهرام گور -2

  ماهتهههرداد هزد به ش ییههر  ههرمهه  
 

  از آن دشهههت سهههوی دههههی رفهههت شهههاه
 

 (1999: ، بهرام گور1)همان، ج 

 بیتی دیگر در داستان بهرام گور -3

  ردکههه تههاج کیهههان  یافههت  از  یزدگهههه
 

  ماه  انهههههههدرون  روز اردبههههههه تهههههههرداد
   

 (1313)همان:  

 نروانوشین در داستان پادشاهی کسری -4

  ماههای  تههههردادوز  ایههن  تهههوردنی
 

  نکهههردی بهههه کهههار انهههدرون کهههز نیهههاه
 

 (11 ، کسری:1ج)همان،  

 با هیتالیان چین ، ماجرای نبرد خاقاننیز در پادشاهی کسری -5

  روزبهههههه فرتنهههههده فهههههال و  بهههههه  تهههههرداد زفروبرفت از برِ گاه گیتی
 

 (2193)همان:  

 نامۀ کسری به هرمزد، در داستان پادشاهی کسری -6

  فههههروز بههههه نیههههک اتتههههر و فههههال گیتههههی روزبه ماه  ت ستههه  بهه  تههرداد
 

 (9123)همان:    
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 در داستان پادشاهی هرمزد -7

  شههد  سهههوی  ری  پههر اندیشههه  از  بلههه 
   

  فرتنههههههده در مهههههاه دی بهههههه تههههههرداد
 

 (1331 :)همان 

 در داستان پادشاهی یزدگرد -8

ن ا نش  ا ر ه ی ن ه    ا د     گ ا د ر ه ات ا هم ش ک  ی د ز ن ت  ف ر ا  ی س آ ی  و  هس

 (323: ، یزدگرد3)همان، ج 

تهوریم کهه در متن شاهنامه بهر می ها و اشارات صریح و با ذکر نام، به مواردیاما گذشته از یادکرد

انهد، امها ای آشکار بهه نهام ایهن دو امشاسهپند ننمهوده و تهأثیری مسهتقیم از آنهها نپذیرفتهاگرچه اشاره

های ومومی و اتتصاصی یاد شده چندان در آن مواضع جمع آمده و نمایان شده اسهت کهه مها ویژگی

آمیز و  یهر مسهتقیم بهرای امشاسهپندان تهرداد و نهایی هرچند گمادارد که آن مواضع را نشانهرا وامی

نشهانب  19ایهم. جهدول شهمارة دو دارای ها را در دو جهدول جمهع آوردهامرداد تلقی کنیم. این نشهانه

نشانب امهرداد در مهتن شهاهنامه هسهتند کهه در بخهش  11امشاسپند ترداد و جدول شمارة سه حاوی 

های ایهن دو امشاسهپند و بحهث و ه تحلیهل تمهامی نشهانهدر ادامهه به انهد.های این مقاله آمدهپیوست

 گو دربارة آنها تواهیم پرداتت.وگفت

 تحلیل و بررسی 

در  در شهاهنامهو امهرداد  تهرداددو امشاسهپند ه با تأمل در تنها مورد حضهور آشهکار نهام و مفههوم  1

؛ به ونوان برتهرین اندآمده های تود به همراه مفهوم تداوندردههمچون هم انیابیم که این امشاسپندمی

از  دو وضهویاد شهده اسهت؛ بهه ونهوان  انترین مخلوقات وی از آنهای یزدان و به مثابب مقدسآفریده

پیوندی آشکار با فضهای فکهری و فرهنیهی ایهران و  اند؛قرار گرفته در کنار بقیب آنانسامانب امشاسپندان 

باستان دارد. نیز قرار گرفتن نام امشاسپندان به رده و ترتیب پز از نام اهورامزدا و یهاد کهردن رسهتم از 

ای تأکیهد و برجسهتیی آنهان در مهتن آنان در پیشیاه کیخسرو پیش از هر سخن دییهر گویهای گونهه

ههای ومهومی در نتی ه حضور و کاربرد دو امشاسپند مورد ن ر با تمامی ویژگید. تواند شمحسوب می

 و مشترک امشاسپندان همراه شده است.
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های اتتصاصی ترداد ه که پیش از این به آنها اشاره شد، ه نخسهت همراههی بها از میان ویژگینیز 

مفاهیم ثمر دادن و شادمانی ناشی از آبهادانی بهوم همراهی با امشاسپند امرداد و مفهوم جاودانیی و دوم 

تهوان به ونوان اتتصاصهات امهرداد میکند. همچنین در ابیات این موضع از شاهنامه جلب ن ر میو بر 

پادشاهی و نیز همراهی با امشاسپند ترداد اشاره کهرد. حاصهل ایهن کهه جاودانیی پایداری و مفهوم به 

بها دو مفههوم اتتصاصهی تهود نیهز  های ومومیندی از تمامی ویژگیمهر دو امشاسپند ولاوه بر بهره

مندی تنها نشانب استوار دو امشاسپند تهرداد و امهرداد از توجه به نکات فوق ه یعنی بهره اند.همراه شده

هها تلقهی کنندة صحت استن اط و تشهخیص ایهن ویژگیتواند بیانهای ومومی و اتتصاصی میویژگی

 گردد.

پهذیری ای است که اولاً انیارة تأثیرار و صریح هر دو امشاسپند در شاهنامه به گونهه حضور آشک 2

مهورد تردیهد جهدی قهرار تر آن تر و ظهاهرهای بیرونیرا در لایهشاهنامه از باورهای دینی ایران باستان 

ایهی در شهناتتی ایهران مزدترین ونصر دینهی و باوردهد؛ چنان که م مووب امشاسپندان چونان مهممی

. ثانیهاً ههر دو اندشده و یک به یک بر شهمرده شهده تمامی متن شاهنامه تنها یک بار مورد تصریح واقع

 .  اندیکسان و تنها یک بار در متن حضور یافتهامشاسپند به طور 

در پیشهیاه  ه دیدیم که ترداد و امرداد به همراه دییر امشاسپندان تنهها یهک بهار از زبهان رسهتم 9

کرد اند. در این نخسهتین و واپسهین یهادترین شهریار ایرانی ذکر شدهترین انسان و آرمانی، پاککیخسرو

کرد از امشاسپندان و تصوصاً ایهن دو امشاسهپند معهانی و حقهایقی ژرف نهفتهه اسهت. ایهن تنهها یهاد

 آیهد. رسهتمی و گیتیک به شهمار میشود که الیوی برترین انسان زمینامشاسپندان از زبان کسی نقل می

آگهاهی کسی است که هرچند انسان کامل نیست، اما کاملاً انسانی است که قوم و اقوام ایرانهی در ناتود

تهر از آن، شخصهیتی اسهت کهه اند. مهمسهاتتهنهام برافراز و نیکتود به ونوان نمونب یک زندگانی سر

و مینویهان را  برابر او با فروتنی و کرنشی حقیقی و نه سهاتتیی، تداونهد در پهلوانی چون رستمجهان

تواند تا بزرگی و جاودانیی شهریاری وی را موجب گردنهد و زنهدگانی و پادشهاهی او را سهامان می

 دهند.

دشهاهی پهاک و اههورایی است که هم در پا ترین شخصیت شاهنامهترین و مینوی، آرمانیکیخسرو

( و هم این کهه 214: 1911ترین نمونب انسان کامل است )کزازی، همتایی برای وی نیست؛ هم برجسته

تمامی زندگانی وی م هر و ورصب حضور و بروز تام امشاسپندان است. در ایهن میهان نقهش تهرداد و 
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ههر کمهال و رسهایی در امرداد در شخصیت این پادشاه اهورایی بسهیار برجسهته اسهت؛ چنهان کهه م 

های اتلاقی و نفسانی و همچنین در نحوة شهریاری است؛ و تمامی این ووامل نایل شهدن وی فضیلت

مرگی را س ب شده است. چنان کهه وی بهه تواسهت و دوهای تهود و بها اذن به مقام جاودانیی و بی

نیز ایهن امهر شهایان  گیرد.ییر را در پیش میرود و بی آن که بمیرد راه جهان دمی تداوند، زنده به مینو

بدان پایه است که در سن ش با پادشاهان دییهر بیشهترین  در شاهنامه اهمیت کیخسرو»توجه است که 

های زمانب وی اتتصهاص یافتهه کل شاهنامه به پادشاهی وی و رویداد %23ابیات شاهنامه، یعنی معادل 

 (.102 :1911)سرامی، « است

هنیامی که این مایه ارج و ارزش این پادشاه مینوی و م هریت وی برای معهانی بلنهد امشاسهپندان 

دهیم، و امشاسپندان ه آن هم تنها برای همین یک بار ه قهرار مهی را در کنار یاد کردن آشکارا از اورمزد

بهزرگ در نههان و نههاد  وسهیکنیم. گویها فردسویی و هماهنیی را میان آنهها مشهاهده مهیای همگونه

آگاه این هماهنیی را دریافته بوده است و از همین رو این موضهع را بهتهرین اندیشب تویش و به ناتود

بهر زبهان  جاودانه دانسته و نام آنها را در پیشهیاه کیخسهرو جا برای اشاره به این مینوان و مینویان سپند

نمایهد تر میاما آنچه بیشتر با موضو  جستار حاضر در پیوند اسهت و آن را برجسهته؛ نهاده است رستم

 این است که این شهریار آرمانی شاهنامه بیش از هر چیز م هر کمال و رسایی دنیوی و نیهز جهاودانیی

گونهب در نماد گهردد. بهه بیهان دییهر آنچهه بهیش از سهایر امشاسهپندانمرگی مینوی محسوب میو بی

 کند، همین دو مفهوم ترداد و امرداد است.کیخسرو جلب ن ر می

ههای آن از مهتن های امشاسپند ترداد ه که بر اساس سن ش و بررسهی ویژگیه م مووب نشانه 4

های موضع از شاهنامه را به ونهوان نشهانه 11نشانه است و نیز  19شاهنامه استخراج شده است ه شامل 

ههای تهوان تمهامی ویژگیایم. در هر یهک از ایهن مهوارد میکشیده و مشخص کردهداد برامشاسپند امر

های اتتصاصهی ایهن دو و یها معهادل آنهها را مشهاهده ومومی امشاسپندان و دست کم یکی از ویژگی

ها تواهیم دید که اگرچه در سامانب امشاسهپندان، ایهن دو امشاسهپند همهرده و نمود. با ن ر به این نشانه

های  یر مستقیم امرداد در این متن انهدکی بهیش از تهرداد اند؛ اما نشانهسطح با یکدییر دانسته شدهمه

روز را نیز در شمار آوریم، کفهه و سهویب تهرداد ماه و تردادگانب ذکر ترداداست. ال ته اگر موارد هشت

 تر تواهد شد.کمی بیشتر و سنیین
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کنیم که ذکر این مهوارد هرگهز سوت برداشت دوباره تأکید میدر این ا به من ور پیشییری از هرگونه 

دالّ بر حضور قطعی این دو مفهوم و دلیلی بر تأثیر قطعی آنها بر شاهنامه نیسهت؛ بلکهه تنهها حهاکی از 

گردد و نه بیش از آن. به بیان دییر، ونایهت بهه پذیری و تقویت این احتمال قلمداد میاحتمال این تأثیر

رسند ه تنها وطهر و بهویی از های مذکور به ن ر می یر مستقیم ه که ومدتاً جامع ویژگی هایاین نشانه

دنیای امشاسپندان و رد پایی از این فرشتیان سپهر فرزانیی ایهران باسهتان را بهه ذههن و ن هر تواننهده 

 یان نیست.اما ط عاً هیی سخنی از دلالت قطعی و اقامب برهان متقن از این رهیذر در م؛ کنندورضه می

منهدی میهزان بهرهاز حیهث  های  یر مستقیم ایهن دو امشاسهپنداکنون بر آنیم تا با بررسی نشانهه  1

، تصوصهیات مزبهور را آنها پرداتتههنقد و تحلیل یاد شده، به های ومومی و اتتصاصی آنها از ویژگی

ای ومهومی امشاسهپندان، ههدر میهان ویژگی. مورد تحلیهل قهرار دههیم میزان فراوانی و بسامداز لحاظ 

باسهتان و  پیوند با فضای فرهنیی ایهرانیعنی « 2»همراهی با امشاسپندان دییر، یعنی « ج 1»های ویژگی

و شهوند دیهده میهای امشاسهپند تهرداد نشهانهنشانب موجود در جدول  19تأکید در هر یا همان « د 1»

ای بها مفههوم های امشاسهپند امهرداد اولهاً بهه گونههنشانه امی اند. همچنین تمآنها را در بر گرفته 100%

اند و ثالثاً همیهی بهه نحهوی بها فرهنها اند؛ ثانیاً همراه با تأکید و برجستیی ذکر شدهدر پیوند تداوند

 1ج،  1»ههای های ومهومی، ویژگیباستان ارت اط و به آن تعلق دارند. به بیان دییر از میان ویژگی ایران

حضهور  %100های امرداد به طور در نشانه« 2د و  1ا،  1»های های ترداد و نیز ویژگیدر نشانه« 2د و 

هها در جهدول ترین ویژگیاربردکیعنی حضور در سامانب امشاسپندان نیز از پر« ه 1»ال ته ویژگی  اند.یافته

های مختلف این جدول به کار رفتهه اسهت کهه بار در نشانه 13شمارة سه محسوب است. این ویژگی 

های یا پیوند بها مفههوم تداونهد در جهدول نشهانه« ا 1»شود. همین طور ویژگی آنها را شامل می 34%

ه اسهت کهه بسهامدی نسه تاً بالها محسهوب موارد را در بر گرفته %33حدود ترداد نه بار به کار رفته و 

 شود.می

ترداد یا کمال و رسهایی کامل آید، نخست هماهنیی و همراهی بر میآنچه از مطالب بالا ترین مهم

به ونهوان برتهرین مصهداق آن  جاودانیی با تداوندامرداد یا کامل مندی و دوم همراهی با مفهوم سامان

 است.

کمهال و وهام مفههوم یعنهی « ه 1»های  یر مستقیم امشاسهپند تهرداد، ویژگهی نهدر جدول نشا -3

مهورد از ایهن  11. این مفهوم با آن یافته است  سایر معانی اتتصاصیدر میان بیشترین بسامد را رسایی 
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های در نشهانه مرگهی و جهاودانییمعنای وام بینیز  از آنها همراه شده است. %11ها یعنی حدود نشانه

موارد بهه ونهوان نخسهتین ویژگهی  %12بار تکرار شده است که به معنای حضور در بیش از  14 اَمرداد

 است. کاربرد این امشاسپنداتتصاصی پر

بهه چشهم  های تردادموضع از م مووب نشانه 3هر کدام در « ب 1»و « ا 1»دو ویژگی ومومی  -1

از  %33گذارند. این نکته به این معناست کهه حهدود را به نمایش می %33تورند و حضوری معادل می

ای از و نیهز همهراه بها نحهوه در پیوند بها مفههوم تداونهد در شاهنامب فردوسی های این امشاسپندنشانه

 اند.ها آمدهر پدیدهبرتری نس ت به دیی

ها، مهورد از ایهن نشهانه 12های امرداد به این ترتیب است کهه اما وضعیت این دو ویژگی در نشانه

آنها به نحوی از انحها حهاوی مفههوم برتهری و سهروری نسه ت بهه سهایر موجهودات و  %1/10یعنی 

 %100ن گفتهیم کهه نیهز پهیش از ایه« ا 1»رونهد. در تصهوص ویژگهی آفریدگان تداوند به شمار می

 آیند.های امرداد گویای همراهی و پیوند با تداوند به شمار مینشانه

 1بها  یعنی مفهوم سلامت و آبادانی تن و گیتهی« و 1»ترداد، کد اتتصاصی  هایویژگیاز میان  -1

وارد ایهن ز مها %1/19بار تکرار هفتمین ویژگی از حیث میزان کاربرد در این جدول محسوب است که 

ههای اتتصاصهی امهرداد بهه معنهای هرگونهه اشهاره و در ویژگی« و 1»کد  کند.جدول را همراهی می

ایهن ویژگهی در اسهت. ها و .... کردی از جهان ماورای ط یعت، بهشت، دوزخ، والم فرشتیان، روانیاد

اسهت. چهرا کهه در  جدول شمارة سه نیز هفتمین رت ه را از حیث میزان بسامد به تود اتتصهاص داده

 موارد است. %11بار به کار رفته است که به معنای حضور در کمتر از  10جدول مزبور 

بها  اَمهردادو  تهرداد بهه معنهای همراههی های اتتصاصی هر دو امشاسپند در ویژگی« ز 1»کد  -3

به کار رفته اسهت کهه  آنها %91یعنی مورد  1های ترداد در جدول نشانهاست. این ویژگی در یکدییر 

ایهن ویژگهی در جهدول  آید.جدول هشتمین جاییاه از حیث میزان تکرار و کاربرد به شمار میاین در 

های امرداد نیز حایز هشتمین جاییاه از حیث میزان بسامد است. در این جدول تنها سهه مهورد از نشانه

بینیم که به ر م همراهی ایهن دو بهه می برتوردار هستند.ویژگی این آنها از  %11نی کمتر از یع، هانشانه

ونوان موجودات متشخص و بیرونی، آنیاه که مفهاهیم و معهانی آنهها مهورد ن هر باشهد گویها در ایهن 

 همراهی چندان قطعیتی نیست.
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تهرداد و  اتتصاصهیههای ژگی در هر دو جدول از میهان ویژگیترین ویکاربردآترین و کم -10

تهرداد های در نشانههمراهی با نماد آب است. نقش و کارکرد رب النووی آنان یعنی « ح 1» امرداد، کد

ههی بها آن نیهز اشاره به نماد گیهاه و همرا .از موارد حضور یافته است %29تنها سه بار تکرار شده و در 

از آن ا کهه کهارکرد رب النهووی  تورد.به چشم می %3در جدول شمارة سه تنها یک بار یعنی کمتر از 

شناتتی آنهاست، بنها بهر ایهن کمرنها بهودن ایهن امشاسپندان حاکی از نقش و معنای فلسفی و هستی

چهرا کهه  سهت.معنای فلسهفی در متنهی ادبهی و حماسهی همچهون شهاهنامه چنهدان دور از انت هار نی

و ایهن  اندداشهتهنیز شناتتی نقش و کارکردی فلسفی و هستیامشاسپندان اگرچه در بستر پیدایش تود 

کارکرد فلسفی در متونی مانند آثار شی  شهاب الدین سههروردی بهه روشهنی بهاز تافتهه اسهت، )ن ک. 

بدیهی اسهت کهه در متنهی (؛ اما 239و  133و  111و  143و  121: 2؛ ج، 430: 1، ج1912سهروردی، 

مانند شاهنامه کمتر شاهد جاییاه و معانی صرفاً فلسفی و انتزاوی وناصهر فکهری و فرهنیهی باشهیم و 

 شناتتی، آیینی و نیز اساطیری اینیونه امور در چنین متنی منعکز گردد.های باوربیش از آن جلوه

دومین مهورد اسهت. متعلق به بیشترین ارزش و امتیاز  دتردا های امشاسپنددر میان همب نشانه -11

ی اشهاره دادترین پادشهاه پهیش، بزرگاین نشانه در بر دارندة ابیاتی است که به دوران پادشاهی جمشید

 دارد.

 ناپهههههاک را بفرمهههههود پهههههز دیهههههو

 جهههان سههر بههه سههر گشههت او را رهههی
 

 ر آمیخههههتن تههههاک رابههههه آب انههههد

 دار بههههها فرّههههههینشسهههههته جههههههان
 

 (30ه  94: ، جمشید1، ج1911)فردوسی،  

گوید. روزگهاری و شیوة پادشاهی او سخن می در این ابیات از روزگار شهریاری جمشید فردوسی

ها در حهدی اسهت درستی انسانکه همه چیز جهان در اوج کمال و رسایی است و آبادانی جهان و تن

آلایهد. در ایهن ابیهات تمهامی گونه بیماری، ویرانی و مرگ زندگانی انسهان را نمیها هییکه برای مدت

 حضور دارند. ترداد دامشاسپنومومی و همب اتتصاصات های ویژگی

برشهمردیم، مهورد شهمارة  اَمرداد هایی که برای امشاسپندترین نشانه از میان تمامی نشانهاستوار -12

در زمهان  هاست. این نشانه در بر دارندة ابیهاتی در ارت هاط بها داسهتان ترجمهب کتهاب کلیلهه و دمنه 11

آسها آمیز و مع زهاست. در این داستان پز از آن که تمثیل یک گیهاه سهحر انوشیروان پادشاهی کسری

گردد که توان زنده نمودن مردگان را دارد، قهرمان داستان پز از پژوهش و کهاوش بسهیار بهه طرح می
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که زنده کردن مردگان تنها از قدرت لایزال آن زندة جاوید ساتته اسهت و من هور از  رسداین نتی ه می

 آن گیاه، حکمت و دانش است.

 1رای   پزشکان   فرزانه  را   تواند 
 

ما د رهن وَ ب نش  دا ه  ب و   یکسی کا
 

  . . .   . . . 

ادشاس پ ن  آ ر  کا ن  کا نست  دا  کهه زنهده اسهت جاویهد و فرمانرواسهت تب
   

 (9919ه  9919کسری:  ،1)همان، ج 

یعنهی همراههی بها « ز 1»ههای ومهومی و اتتصاصهی میهر ویژگهی در این نشانه تمهامی ویژگی

درسهتی و سهلامت حضور دارند. حتی اگر یاد کردن از پزشکان را نووی اشهاره بهه تن ترداد امشاسپند

 ها را در کنار یکدییر تواهیم داشت.به شمار آوریم، آنیاه تمامی ویژگی

 نتیجه

در متن شاهنامه نام برده شهده اسهت کهه ایهن امهر حهاکی از  ترداد و امرداد تنها یک باراز امشاسپندان 

های ها و لایههرویهه پهرده دربازتاب ضعیف و کمرنا باورهای دینی ایران مزدایی به طور صریح و بی

ههای ومهومی و اتتصاصهی . نیز با توجهه بهه ویژگیرسدبه ن ر میبیرونی و نه چندان ژرف شاهنامه 

 ایم.برای امرداد بر شمردهنیز نشانه  11ای ترداد و نشانه بر 19امشاسپندان تعداد 

« د 1»، «ج 1»ههای ومهومی بیشترین بسامد مشترکاً از آنِ ویژگیهای امشاسپند ترداد در میان نشانه

از حیث بسامد پز از آنها واقع هسهتند. نیهز از میهان مفهاهیم « ب 1»و « ا 1»های است و ویژگی« 2»و 

مفهوم کمال و رسایی دارای بالهاترین بسهامد اسهت و پهز از آن بهه ترتیهب  اتتصاصی این امشاسپند

 اند.مفاهیم سلامت و آبادانی، همراهی با مفهوم جاودانیی و بالاتره همراهی با نماد آب قرار گرفته

انهد از پیونهد بها مفههوم و ارت اَمهرداد های هها در نشهانهترین ویژگیرنهاهمچنین بیشترین و پر

های ومهومی باستان. پز از این ویژگی ، تأکید و برجستیی و نیز تعلق به فضای فرهنیی ایرانتداوند

به ترتیب مفاهیم همراهی با جمع امشاسپندان، جاودانیی، برتری بر امور دییر، اشاره بهه وهالم مهاورای 

 و نهایتاً همراهی با نماد گیاه قرار دارند. راهی با امشاسپند تردادط یعت، هم

                                           
 .نامه: ذیل رای(لغت اسم وامی برای پادشاهان هند است )ن ک. دهخدا،« راج»یا « رای»واژة .  1
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ای همسانی و نزدیکهی بهه گونههای آنها در نو  به کار رفتن این دو در متن شاهنامه و نیز در نشانه

و تورد. جز این که مواضعی که مت ادر کنندة امرداد است کمی بیشهتر در مهتن حضهور یافتهه چشم می

آن هم ومدتاً با مفهوم تداوند همراه است که این امر قوت جن ب معنوی و مینهوی شهاهنامه را بهیش از 

 سازد.پیش مت لی می

 هاپیوست

 های عمومی امشاسپندان به همراه معانی اختصاصی خرداد و امردادجدول شمارۀ یک، ویژگی

 اَمرداد ترداد ونوان های ومومیویژگی نونوا

ا - 1
 

 ه - 1 ارت اط و همراهی با تداوند
کمال، رسایی، پروردگی و 

 تمامیت
 بقا، دوام، جاودانیی

1 - 
ب

 

برتری نس ت به سایر م اهر 

 تلقت
 و - 1

سلامت و آبادانی جهان و 

 انسان

زندگی مینوی، بهشت و 

 دوزخ، تمثیل آب حیات

ج - 1
 

پیوند و همراهی امشاسپندان 

 با یکدییر
 ز - 1

همراهی با مفهوم 

 جاودانیی یا اَمرداد
 همراهی با کمال یا ترداد

د - 1
 

 رب النو  گیاه رب النو  آب ح - 1 سازیتأکید و برجسته

2
 

تعلق به فضای فکری و 

 باستان فرهنیی ایران
  

 

 
 های غیر مستقیم امشاسپند خرداد در شاهنامۀ فردوسینشانهجدول شمارۀ دو، 

 نشانه ها ردیف
جمع 

 امتیازات
 نشانه ها ردیف نشانی

جمع 

 امتیازات
 نشانی

1 
ج، 1ب، 1ا، 1

 2ه، 1د، 1
1 

 9 :، جمشید1ج

– 1 
1 

د، 1ج، 1ا، 1

 2ز، 1و، 1
1 

 :اردشیر ، شاپور3ج

213 – 211 

2 

ج، 1ب، 1ا، 1

و، 1ه، 1د، 1

 2ح، 1ز، 1

 3 30ه  94همان:  10
ج، 1ب، 1ا، 1

 2ه، 1د، 1
1 

 - 43: ، یزدگرد1ج

14 

 – 114 ، کسری:1ج 1ج، 1ب، 1ا، 1 10 :، فریدون1ج 1د، 1ج، 1ا، 1 9
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 نشانه ها ردیف
جمع 

 امتیازات
 نشانه ها ردیف نشانی

جمع 

 امتیازات
 نشانی

 111 2ه، 1د، 1 111 – 111 2ز، 1ه، 1

4 
د، 1ج، 1ب، 1

 2و، 1ه، 1
1 

 :، سهراب2ج

34 – 33 
11 

د، 1ج، 1ب، 1

 2و، 1ه، 1
1 

 – 1109 همان:

1191 

1 

ج، 1ب، 1ا، 1

و، 1ه، 1د، 1

 2ز، 1

3 
 :، سیاوش9ج

1131 – 1114 
12 

د، 1ج، 1ا، 1

 2ز، 1و، 1
1 

 – 2420 همان:

2491 

3 

ج، 1ب، 1ا، 1

ح، 1ه، 1د، 1

2 

1 
 :، اسکندر1ج

131 – 133 
19 

د، 1ج، 1ب، 1

 2و، 1ه، 1
1 

 - 411: ، هرمزد1ج

433 

1 
د، 1ج، 1ا، 1

 2ح، 1ه، 1
1 

 – 214 همان:

210 
    

 
 غیر مستقیم امشاسپند امرداد در شاهنامۀ فردوسیهای جدول شمارۀ سه، نشانه

 نشانه ها ردیف
جمع 

 امتیازات
 نشانه ها ردیف نشانی

جمع 

 امتیازات
 نشانی

1 
د، 1ب، 1ا، 1

 2و، 1ه، 1
1 

: ، فریدون1ج

993 - 940 
10 

د، 1ج، 1ب، 1ا، 1

 2ه، 1
1 

 – 1119 همان:

1111 

2 

ب، 1ا، 1

ه، 1د، 1ج، 1

2 

1 
 - 102همان: 

103 
11 

د، 1ج، 1ب، 1ا، 1

 2و، 1
1 

 ، کسری:1ج

311 – 311 

9 
د، 1ج، 1ا، 1

 2ز، 1ه، 1
1 

 – 111 همان:

111 
12 

و، 1ه، 1د، 1ج، 1ا، 1

2 
1 

 – 1211 همان:

1211 

4 
د، 1ج، 1ا، 1

 2ز، 1و، 1
1 

 :، سیاوش9ج

1131 – 1114 
19 

د، 1ج، 1ب، 1ا، 1

 2و، 1
1 

 – 1914 همان:

1923 

1 

ب، 1ا، 1

ه، 1د، 1ج، 1

2 

1 

 ، تاقان4ج

  - 191چین: 

199 

14 
و، 1ه، 1د، 1ج، 1ا، 1

 2ز، 1
1 

 – 2420 همان:

2491 
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 نشانه ها ردیف
جمع 

 امتیازات
 نشانه ها ردیف نشانی

جمع 

 امتیازات
 نشانی

3 

ب، 1ا، 1

ه، 1د، 1ج، 1

2 

1 
، دوازده رخ: 1ج

2103 - 2111 
11 

د، 1ج، 1ب، 1ا، 1

 2ح، 1و، 1ه، 1
3 

 – 9919 همان:

9910 

1 

ب، 1ا، 1

ه، 1د، 1ج، 1

2 

1 

، جنا 1ج

: بزرگ کیخسرو

2343 - 2341 

13 
د، 1ج، 1ب، 1ا، 1

 2ه، 1
1 

، تسرو 3ج

 – 2093 :پرویز

2042 

1 

ب، 1ا، 1

ه، 1د، 1ج، 1

 2و، 1

1 
 :، اسکندر1ج

1992 – 1912 
11 

و، 1ه، 1د، 1ج، 1ا، 1

2 
1 

 :، یزدگرد3ج

311 – 111 

3 

ب، 1ا، 1

ه، 1د، 1ج، 1

 2و، 1

1 

: ، بهرام گور1ج

1110 - 1114 
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