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نویسنده در این مقاله سعی دارد با روش توصیفی ـ تحلیلی واژة کمال دیوان و امشاسپندان را در زبان
اوستایی ریشهیابی کند و با ژرفکاوی در ساختار واژگانی از یكسو و کنکاش در مفاهیم تطبیقی آن از
سوی دیگر تالش میشود تا صورتی دیگرگونه از طرح مسأله به دست داده شود.
از این منظر ،جوهرة ثنویّت مزداپرستی ،در تمام جزئیات و شئونات این آیین جاریست و عملکرد به
اصطالح «درختگون» دارد ،هر چه از ریشه به سمت جزئیات پیش میرویم ،تکثّر در کمیّت مشهودتر
میگردد و این در حالی است که ویژگیهای بنیادین ریشه در فرعیترین سرشاخهها ،قابل پیگیری
است .بیتردید آنچه ریشههای این ثنویّت را تشکیل میدهد ،نخستین تقابل اهوره با اهریمن است و این
همانا آفرینش امشاسپندان به دست اهوره و آفرینش کمال دیوان به تالفی ،از سوی اهریمن است.
واکاوی دقیق هر یك از اعضای این دو گروه خود روشنگر جزئیات تشکیلدهندة این ثنویّت و
آشکارکنندة زوایای مستور تقابلها با یکدیگر است .برای دست یافتن به این مقصود ،مؤثرترین روش،
بررسی ژرفکاوانة اعضای هر یك از دو گروه و قیاس آنها با یکدیگر است .این شیوه ،خود راهگشایی
است برای رسیدن به تقابلهایی دیگر که در سرشاخههای فرعی این نظام درختگون صورت میپذیرد
و در قالب موجودات اهریمنی و اهورایی تجلی مییابد.
کلیدواژهها :کمال دیوان ،امشاسپندان ،پیشاآریایی ،گسست گفتمانی ،ثنویت مزداپرستی.
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مقدمه
حکایت رویارویی اهریمن با اهوره ،روایتی مفصل است و در پارهای از موارد،
گرهها و ابهاماتی پیچیده دارد ،خط اصلی روایت چنین است که این دو ،قرار
نبردی نههزار ساله میگذارند و این دوران به سه بخش عمده تقسیم میشود:
سههزار سال اول همه کام اهوره برآورده میشود و اهریمن گیج و مبهوت از کار
میافتد ،سههزار سال دوم که به اصطالح دوران آمیختگی است ،کام اهوره و
اهریمن به تساوی برمیآید و سههزار سال واپسین ،هنگامة نبرد بزرگ است که
در نهایت به نابودی اهریمن و تمامی زادورودش خواهد انجامید .در طول این
نبرد طوالنی و فرساینده ،اهریمن به نیروی نابودگر و بدکنش سپاه خویش متکی
است .سپاهی متشکل از دیوها که وی هر کدام را در برابر یکی از آفریدههای
دستیار اهوره آفریده است .اهریمن در برابر شش فروزة اصلی اهوره که
امشاسپندان 1مینامندشان ،شش دیو میآفریند تا سرکردگان سپاه دوزخ را تشکیل
دهند و آنان را کمال دیوان مینامند.
آنچه در اسطورههای اوستایی و بهویژه سرودهای زرتشت مورد توجه بسیاری
قرار گرفته« ،فروزههای مزدااهوره» است که همواره همراه با او از آنها نام برده
میشود و به اعتباری ،بازوهای اهوره در اعمال آفرینش و قدرت هستند .این
فروزهها در اوستای نو ،امشاسپندان نامیده میشوند که شامل شش فروزة اصلی و
دیگر فروزههای جانبی هستند .در کهنترین بخش اوستا که از زبان خود زرتشت
است ،این فروزهها حالتی مینوی دارند و کمتر تجلی عینی آنها مورد نظر است.
به عبارت دیگر ،امشاسپندان در سرودهای زرتشت ،وجودهایی انتزاعیاند و
بیشتر بر مفهومی ذهنی ـ اخالقی داللت میکنند تا وجودهای عینی و متجلی در
قالب مادی ،اما در بخشهای متأخرتر اوستا (یسنهها ،یشتها ،ویسپرد ،خرده
اوستا و وندیداد) این فروزهها به شکل باشندگانی مطرح میشوند که عالوه بر
گوهر مینوی ،عینیّت مادی نیز دارند و به اصطالح در قالب ایزدان و ایزدبانوان
رخ مینمایند .برای مثال ،نخستین فروزة اهوره ،وهُومَنَ یا همان بهمن است که
معنای واژگانی آن منش نیك است .در سرودهای زرتشت هنگامی که از وهومن
سخن میرود ،بیش از آنکه ایزدی در قالبی عینی مورد نظر باشد ،مفهوم منش
1. amshaspandan
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نیك که همانا داللتی ذهنی ـ اخالقی است ،مراد است و همین امر در مورد اَشه
یا اردیبهشت (روشنای رستگاری) ،اَمره تاتَ یا امرداد (جاودانگی) ،هَوروَتات یا
خرداد (کمال) و ...صادق است .از همین رو ،در متن اوستا ،در بیشتر موارد ،به
جای آوردن نام اوستایی فروزهها معنای نامشان آمده است که طبیعتاً به مراد متن
نزدیكتر است .همچنین دربارة چگونگی پیوند نامهای امشاسپندان با ماههای
سال نیز نکات جالب و درخور تأملی وجود دارد که در این یادداشت نمیگنجد.

طرح مسأله
کمال دیوان و امشاسپندان از مناقشهانگیزترین واژگان در ادبیات پیشاآریایی و نیز
ادبیات زرتشتی است .نباید این نکته را از نظر دور داشت که اصو ًال در نخستین و
کهنترین بخش اوستا ،گاهان ،مفاهیم بنیادین به کار رفته ،بیشتر واجد
ویژگیهای انتزاعیاند تا خصوصیات تجسدی و همین امر تعیّن داللتهای زبانی
واژگان را دشوارتر میسازد .آنچه از متن اوستا برمیآید ،نشانگر آن است که
کمال دیوان صورتهای مشابه اهریمن و ...هستند که در گزارش معتبر اوستا
آورده شده است و از آنجایی که امشاسپندان ایزد پاسدار راستگویی و درست
پیمانیاند ،نقطه مقابلش پیمانشکن و دروغگو ترجمه شده است.

سؤال پژوهش
در این جستار سعی شده است با رهیافت تحلیل گفتمانی و بهرهگیری از روش
کتابخانهای ،ریشه و ساختار کمال دیوان و امشاسپندان در متون کهن مشخص و
پاسخ داده شود که کمال دیوان و امشاسپندان چه نوع دگرگونیهای معنایی و
زبانی در طول زمان داشتهاند؟

اهمیت و ضرورت پژوهش
ضرورت تحقیق در حوزة ادبیات اسطورهای و تبیین ابعاد گوناگون ساختار
محتوایی آن ،از ضرورتهای انکارناپذیری است که باید مورد توجه پژوهشگران
قرار گیرد .یکی از مهمترین این ابعاد ،کلید واژگان ادیان گذشته مانند کمال دیوان
و امشاسپندان است که با توجه به عدم بررسی دقیق این اصطالح ،بر آن شدیم تا
به تحلیل ساختاری آن بپردازیم.
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پیشینة پژوهش
در باب پیشینة این بحث ،تحقیقی با این رویکرد در باب آیین مزدیسنا مشاهده
نشده است .تنها برخی از پژوهشگران به معرفی برخی از این دیوان و امشاسپندان
پرداختهاند که برای نمونه میتوان به یشتها نوشتة پورداوود ( )5296و پژوهشی
در اساطیر ایران از بهار ( ،)1951اشاره کرد .همچنین آموزگار ( ،)1911در مقالة
«دیوها در آغاز دیو نبودهاند» به بیان نوعی دوگانگی در اندیشة آریائیان اشاره
کرده است و در ادامه به معرفی خدایان خوب و بد پرداخته است .زمردی و
نظری ( ،)1998در مقالة «ردپای دیو در ادب فارسی» نیز به منشأ و خاستگاه
نیروی شر و دیوان در ادبیات فارسی پرداختهاند.

بحث و بررسی
اهریمن

1

در اسطورة آفرینش نزد ایرانیان باستان ،اهریمن ،که در اوستا به صورت انگرَمَینو
و در پهلوی به صورت اَهرمَن یا آهرمَن آمده است ،یکی از دو مینوی اصلی
آفرینش است که در برابر اهوره قرار میگیرد،
«اهریمن در اوستا از منظری کلی شهریار دیوهاست که سرزمینهای شمالی جایگاه
اوست .کنام او دوزخ و جهان او تاریکیست .او آفرینندة همه چیزهایی است که
دشمن آفرینش مزدا هستند .او اژیدهاک سهمگین را برای نابودی فرمانروایی جم
آفرید و بیماری در میان مردمان میپراکند و سرانجام در نبرد نهایی از اهوره
شکست خواهد خورد( ».اوستا 289/1 :1911ـ416ـ554ـ199ـ195؛ همان/5 :
561ـ512ـ)519

در باور مبتنی بر ثنویت یا دوگانهباوری ساختار کلی کائنات به دو بخش
عمده تقسیم میشود که در آن اگرچه نیروی شر ،ضدیّتی آشتیناپذیر در برابر
نیروی خیر دارد؛ لیکن در عین حال مکمل ناگزیر آن نیز هست .اهریمن که یکی
از دو زادة زروان به شمار میرود ،بنابر گوهر ذاتی خود ،نابودگر و برپادارندة
پلیدی و بدی است ،واژة انگرَمَینو به معنای مینوی ستیزگر و دشمن است و در
برابر سپنتمینو 5یا همان مینوی نیكهماره به هماوردی برمیخیزد .جالب آنکه
2. Spentä Mainyu
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در ادیان ابراهیمی نیز از این سرمنشأ نیروی شر با عنوان دشمن یا خصم کهن یاد
میشود( ،پیترز )126 :1954 1اما اهریمن در باور ایرانیان باستان ،تفاوتی بنیادین با
شیطان یا ابلیس در ادیان ابراهیمی دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
در یهودیت ،مسیحیت و اسالم ،شیطان خود یکی از آفریدههای پروردگار
است که به سبب نافرمانی از درگاه وی راندهشده است و از جایگاه واالیش عزل
میگردد ،لیکن در باور مزداپرستان ،اهریمن از آفریدههای اهورهمزدا نیست ،بلکه
خود وجودی مستقل است که به ذات خویش در تعارض با تمامی ویژگیهای
مزداست ،گوهر وجودی مزدا از روشنایی و گوهر وجودی اهریمن از تاریکی
است ،در بندهش که به عبارتی کتاب آفرینش آیین زرتشت است ،چنین آمده:
«اهریمن هرگز چیزی نیکو نیندیشد ،نگوید و نکند ،نیکویی آفریدگان هرمزد را در
اهریمن راه نیست و نابودگری آفریدگان اهریمن را در هرمزد راه نیست ،هرمزد
هرگز به چیزی نیندیشد که آن را نتوان کرد و اهریمن همیشه به آن چیزی اندیشد
که آن را نتواند کرد( ».دادگی )95 :1952

اهریمن همواره همچون وجودی مستقل و در تقابل با نیکی و روشنایی عمل
میکند و او را با اهوره که آفرینندة همه چیزهای نیك است ،هیچ پیوندی جز
دشمنی نیست .اهریمن در طول سههزار سال دوم نبرد تمامی توان خویش را به
کار بست تا مگر به خیال خود کار را یکسره کند و در همان دوره طومار نبرد را
درهم پیچید .در این راستا ،شاید بلندترین گام اهریمن آفریدن سترگترین و
سهمگینترین دیوهاست ،دیو دهشتناکی که اَژیدَهاکَ مینامندش و در اوستا از
او چنین یاد میشود:
«اژی دهاک سهپوزه ،سهکله ،ششچشم و ،...آن دارندة هزار گونه چاالکی ،...آن
دیو بسیار زورمند دروج ،...آن دُروَند آسیبرسان جهان ،آن زورمندترین دیوی که
اهریمن از برای تباه کردن جهان نیکو آفریدة اهوره بیافرید)491/1 :1911( ». ...

اژیدهاک بر زمین و قلمروی جم میتازد و شهریاری او را که هزارسال در
نهایت اقتدار ،پاینده بود ،سرنگون میسازد و خود هزارسال جهان و مردمان
هفتاقلیم را به زیر سلطة پلید و ستمکارانة خود میگیرد و در پایان ،اَفریدون به
پشتیبانی اهوره به نبرد با اژیدهاک برمیخیزد و شکستش میدهد ،لیکن توانایی
1. Peters
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نابودی کامل این دیو سهمگین را ندارد .در روایات چنین آمده که اَفریدون به هنگام
رویارویی با اژیدهاک ،نخست سر او را به گرز گران خویش کوفت و اژیدهاک
همچنان پا برجا ماند ،سپس به شمشیر خود تن او بشکافت ،در این هنگام اهوره،
اَفریدون را گفت که بر وی تیغ نزند؛ چراکه اگر تن او ز هم بشکافد ،چندان افعی و
کژدم و چلپاسه و وزغ برون ریزد که جهان را پر کند ،...اَفریدون چاره خواست و
اهوره او را گفت که اژیدهاک را در ژرفای کوه دماوند به زنجیر کشد تا شر
پلیدیاش از زمین پاک شود( .دادگی  )1 :1965این روایت به صورت تهدیدآمیزی به
پایان میرسد :آنگاه که هزارة هوشیدر ماه سر رسد ،اژیدهاک زنجیر بگسلد و از
دماوند برون آید تا دگرباره جهان را به تباهی کشد( .همان)14 :
دربارة اقامتگاه اهریمن و دیوان او ،اوستا و سایر متون مزداپرستان
متفقالقولاند که جایی در اپاختَ یا همان سرزمینهای شمال است .در وندیداد
از کوهی نام برده شده که بر چکاد آن دروازههای دوزخ قرار دارد« :اَرزور کوهی
است بر دروازة دوزخ که دیوان از آنجا همیتازند( ».همان514/5 :ـ )611و نیز در
دینیك آمده« :اَرزور در شمال جای دارد و کنام دیوان است( ».میرزایناظر)29 :1918
یکی از مهمترین واژههای اوستایی که همواره همراه با نامهای اهریمنی میآید
واژة «دُروج» 1است .این واژه در اوستا و سایر مکتوبات آیینی ـ اسطورهای کهن
به مفاهیم متفاوتی به کار رفته است .گاه این واژه نام مادهدیوی است که
خویشکاریاش نادرستی و پیمانشکنی است که آشکارا با واژة دروغ در فارسی
امروزی هم معناست و گاه مقصود از این واژه کیش و آیین دروج یا همان
دیوپوستی است که در برابر آیین مزدیسنان قرار میگیرد .حتی برای خواندن
پیروان آیین دیوپرستی نیز از این واژه استفاده شده است( .رضی )11 :1954
برخی پژوهشگران با استناد به برخی از کاربردهای دروج در اوستا و متنهای
پهلوی ،آن را به معنای مطلق دیو گرفتهاند .از جمله میتوان به متن کتاب روایت
پهلوی اشاره کرد« :پس دو دروج فراز آمدند :اهریمن و آز( ».میرفخرایی )91 :1961
در اینجا اهریمن که خود سرکردة دیوان است و دیو آز ،هر دو دروج خوانده
شدهاند که رسانندة تعبیر مذکور است ،لیك در جای دیگر در همین متن چنین
آمده است« :پیداست که هر شب اهریمن و دیوان و دروجان برای میراندن
1. Durrow

س  12ـ ش  21ـ زمستان 95ــــــــــــــــــ تحلیل ساختاری کمال دیوان و امشاسپندان19/ ...

آفریدگان هرمزد از دوزخ بتازند( ».میرفخرایی  )91 :1961در اینجا دروجان در کنار
دیوان و در شمار کارگزاران و سپاهیان اهریمن قرار میگیرند و ای بسا رسانندة
ماهیت جنسی یعنی دیوهای مؤنث باشند؛ لیکن گستردهترین کاربرد دروج در
مکتوبات کهن دربردارندة معنایی کلی است که به گوهر پلیدی که مردمان را به
گمراهی میکشاند ،اشارت دارد .از همین رو در متن سرودهای زرتشت گاه این
واژه ،ترجمه شده و گاه به صورت نیرنگ تاریکی آمده است .برای شناخت بیشتر
اهریمن و خویشکاریهای او ،وندیداد و بندهش منابع کمابیش مفصلیاند که در
آنها از جزئیات نبرد میان دو مینو سخن بسیار رفته است.

مزدااهوره
مزدااهوره نام آفریدگار جهان نیکی است و هر آنچه در سراسر کائنات در شمار
آفریده های نیك و سودمند است ،منسوب به اوست .در پهلوی این نام به
صورتهای هُرمَزد ،اورمَزد و اهورایمَزد آمده و در فارسی دری معموالً به شکل
اهورامزدا و هُرمُز ثبت شده است .اما در سرودههای زرتشت تنها سه صورت این
نام ،اهوره ،مزدا و مزدااهوره به کار رفته است .مزدااهوره بزرگترین ایزد
راستکرداران در اساطیر کهن است .از همینرو پیروان مزداپرستی را
«راستآیین» مینامند؛ ایزدان و ایزدبانوان دیگر همگی آفریدههای اهوره و از
فروزههای او محسوب میشوند .از سوی دیگر اهوره نقطة مقابل اهریمن و
هماورد جاودان وی است؛ اهوره از گوهر روشنایی و اهریمن از گوهر تاریکی
است و به همین سبب در مکتوبات اساطیری همواره از دو مینوی متضاد نام برده
میشود :مینوی نیك یا سپنتَمیَنو و مینوی بد یا اَنگ َرمَینو .در فارسی امروز واژة
مینو را اغلب به معنای بهشت ،نیکی ،آسمانی و ...به کار میگیرند ،لیك کاربرد
اوستایی این واژه بر داللت متفاوتی استوار است ،همانگونه که مینو را در پسوند
نام انگرمینو نیز میبینیم ،به سادهترین تعبیر ممکن میتوان معنای مینو را «روان»
یا «گوهر روان» ذکر کرد و در واقع برای اطالق به ماهیت وجودی باشندگان به
کار رفته است و در سرودههای زرتشت گاه به معنای فرمانروا و ساالر در مورد
آدمیان نیز آمده است و در روایت پهلوی آن را به «خوتای» یا همان خدای
برگرداندهاند که در قرون بعدی در پسوندها و پیشوندهای نام پادشاهان فراوان
دیده میشود( .همان)142 :
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اهورهمزدا به صورت کلی به معنای سرور دانا است که در ایران باستان به
عنوان آفریدگار بزرگ جهان نیکی شناخته میشده است .بیشك شرح تقابل
اهوره و اهریمن نه تنها در چنین یادداشت کوچکی نمیگنجد ،بلکه میتوان از
آن کتابها نگاشت ،لیك ذکر بخشی از این روایت که در بندهش آمده است،
خالی از فایده نیست:
«به بهدین آنگونه پیداست که هُرمزد فرازپایه با همة آگاهی خویش ،زمانی بیکرانه
در روشنی میبود ،آن روشنی جایگاه هرمزد است که آن را روشنایی بیکران
خوانند .اهریمن در تاریکی به پستدانشی و زَدارکامگی ژرفپایه بود ،خوی او
زدارکامگی و جای او تاریکی است که آن را تاریکی بیکران خوانند .میان ایشان
«تهیگی» بود که وای است و آمیزش دو نیروی تاریکی و روشنی بدو است .هر دو
ذات کرانمندی و بیکرانگیاند؛ آنچه در باالست را روشنای بیکران خوانند که به
سَر نمیرسد .فروپایه آن تاریکی بیکران است و آن نیز بیکرانگیست .هر دو در
مرز ،کرانهمنداند؛ زیرا میان ایشان تهیگی است( ».دادگی )9 :1965

از همین عبارت نکات درخور تأملی در باب اسطورة آفرینش میتوان
دریافت؛ جایگاه هُرمزد در باال و در روشنی بیکران است و جایگاه اهریمن در
پایین و در تاریکی بیکران و آنچه میان این دو است ،فضایی تهی است که به
اصطالح امروزی «مرز آزاد» بین دو قلمروی روشنی و تاریکی است .بهار به این
تهیگی چنین اشاره میکند« :این طرح مُلهم از میدان جنگهای باستانی است که
دو سپاه در دو سوی میایستادند و در میانه که تهی از دو سپاه بود ،دالوران با
یکدیگر نبرد میکردند)99 :1951( ».
نکتة جالب این است که بنا بر متن ،هر دو نیروی روشنی و تاریکی در ذات
خود هم بیکرانهاند و هم کرانهمند ،بدین معنا که روشنی از باال بیکران است و از
پایین کرانهمند و تاریکی بالعکس .از این عبارت میتوان چنین نتیجه گرفت که
فضای میانی یا همان تهیگی ،کائناتی است که بشر میشناسد و بنا بر جدیدترین
اکتشافات کیهانشناسان ،پانزدهمیلیارد سال عمر دارد و از چهارصد میلیون کهکشان
تشکیل شده است( .هاج  )91 :1915ناگفته پیداست که فراسوی مرزهای این کائنات
پانزدهمیلیارد ساله ،هنوز بر بشر نامعلوم است .متن بندهش در ادامه چنین است:
«هرمز به همه آگاهی دانست که اهریمن هست ،و جهان را به رشكکامگی
فروگیرد ،پس او به مینویی آن آفریدگان را که برای مقابله با آن تازش در بایست،
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فراز آید ،سههزار سال آفریدگان به مینویی ایستادند ،چراکه موجوداتی بیاندیشه،
بیحرکت و ناگرفتنی بودند .اهریمن به سبب پستدانشی ،از هستی هرمزد آگاه
نبود .سپس از آن ژرفپایه برخاست و به مرز دیدار روشنان آمد ،چون هرمزد و آن
روشنی ناگرفتنی را بدید به سبب زدارکامگی و رشكکامگی فراز تاخت و برای
میراندن تاخت آورد .سپس چون چیرگی و پیروزی را فراتر از آن خویش دید ،باز
به جهان تاریکی فرو شد و بسی دیو آفرید :آن آفریدگان مرگآور مناسب برای
نبرد با هرمزد را( ».دادگی )18 :1965

دنبالة این روایت ،هجوم اهریمن و قرار نبرد میان دو نیروی روشنی و تاریکی
است که تا پایان جهان ادامه خواهد یافت.
نام اهورامزدا از دو جزء اهوره و مزدا ترکیب شده است ،جزء نخست همان
است که در زبان سانسکریت «اَسورَه» 1گویند و عنوان گروهی از دیوان در
اساطیر کهن هندوان بوده و در اساطیر و دین ایرانیان وارونه شده است و به نام
خداوند تبدیل یافته است و یا شاید هم بالعکس در اساطیر کهن هندوان« ،پرَه ـ
پَتی» («زُروان» در اساطیر ایرانی) به معنای خداوند آفرینش ،نام پدر خدایان است
که در سرآغاز هستی تنها به سر میبرده است .او خدایان و دیوان را میآفریند؛
خدایان که «دوَه»5ها نامیده میشوند ،از دَم وی و اسورهها از باد فرودین او پدید
میآیند( .بهار  )451 :1951کهنترین اسنادی که نام مزدااهوره در آنها به چشم
میخورد ،نخست گاهان و سپس کتیبههای هخامنشی است .به زعم بهار ،اگر
باور بداریم که دین این کتبیهها با دین گاهانی یکی نیست ،پس باید بپذیریم که
اعتقاد به این ایزد به دورانی کهنتر از عصر هخامنشی و گاهانی باز میگردد.
(همان )466 :این بَرآورد تاریخی تا دههزار سال پیش از میالد مسیح تخمین زده
شده است ،این هزارههای پُرابهام که کمتر اسناد مکتوب قابل اطمینانی از آنها
برجای مانده است ،شاید در بردارندة حلقة مفقودة آیین ایرانیان باستان باشد که
بسیاری از پژوهشگران آن حلقه را زُروان و زروانگرایی میدانند.

اکَمَنَ

9

ک مَنَنگهَ که در پهلوی به صورت اکومن آمده ،به معنای اندیشة بد
اکَمَنَ یا ا َ
4
ن را ضد وهومَنَ یا
است و یکی از کمالهدیوان به شمار میرود .اهریمن اکَمَ َ
2. Deva
4. Vahoman

1. Asura
3. Akoman
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همان بهمن آفرید و چنانچه ویژگی تمام آفریدههای اهریمن است ،دقیقاً
عملکردی متضاد با وهو َمنَ دارد :وهو َمنَ ،منش نیك است و او منش بد ،تضاد
بین این دو ،حتی در ساختار واژگانی و آوای نامشان نیز آشکار است .در گاهان
اکَمَنَ به صورت گوهر مفهومی خود به کار رفته است و بیشتر جلوهای انتزاعی
دارد ...« :و به مغاک بدترین منش فروغلتانیدشان( ». ...اوستا  )12/1 :1911بدترین
منش در این بند برگردان «اَچیشتَمَنَگه» است و صورت تفصیلی آن خود نشانگر
این امر است که بیش از آنکه موجودیتی خاص و متجسد مورد نظر باشد ،نوعی
مفهوم اخالقی مراد است .البته این امر در گاهان کمابیش دربارة تمامی جلوههای
دو مینو چنین است و بیشتر در بخشهای متأخر اوستا این جلوهها به صورت
باشندگانی متجسد حضور مییابند .در پژوهشی در اساطیر ایران آمده است« :در
زامیادیشت ،بند چهل و ششم ،اکَمَنَ پیك و پیامآور اهریمن خوانده شده است.
در بندهش آمد که اکومن را کار این باشد که بداندیشی و ناآشتی به آفریدگان
دهد( ».بهار )21 :1951
در بخش هشتم از گزیدههای زادسپرم ،اکومَنَ نزدیکترین دیو به اهریمن
خوانده شده و به عبارتی زورمندترین دیو و دست راست اهریمن است:
«سرانجام اهریمن اکومن را بر فرستاد و گفت :تو مینوتری؛ زیرا ،که اندرونیترین
هستی ،پس به فریب بر اندیشة زرتشت فرود آی و اندیشة او را به سوی ما که از
دیوان هستیم بگردان( ». ...همان)69 :
بدینسان اکَ َمنَ در جایگاه نخست رتبهبندی دیوان قرار میگیرد و از این
منظر با «بَعَل زَبوب» در کتاب مقدس همطراز است ،در متون اساطیری مسیحی و
یهودی از بعل زبوب چند بار نام برده شده و از وی به عنوان باالترین مقام
دوزخی پس از شیطان یاد میشود؛ برخی برآنند که وی شاهزاده و فرمانروای
دوزخ است .جان میلتون در بهشت گمشده ،او را چنین توصیف میکند« :او هم
آن کسی بود که پس از شیطان مقامی از همه فرازتر داشت و الجرم در بزهکاری
نیز از جملة آن دیگران به او نزدیکتر بود )19 :1955( ».از اکَ َمنَ به رغم
جایگاهش در میان دیوان (که طبیعتاً خویشکاریهای فراوانی را برای او محتمل
میسازد) چندان اطالعاتی بیش از آنچه ذکر شد ،در دست نیست و این بیشك
نه از سر سهلانگاری یا بیاعتنایی متون کهن نسبت به او ،بلکه به سبب از میان
رفتن بسیاری از شواهد و متون اسطورهای ایران باستان است.
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وُهومَنَ
وهومَنَ که در فارسی به صورت بهمن درآمده است ،برترین فروزة مزداهوره و
نخستین امشاسپند است ،معنای واژگانی وهومَنَ ،منش نیك یا نهاد نیك است که
در سرودههای زرتشت ،به صورت «وَهیشتَمَنَ» به معنای بهترین منش نیز آمده
است .در اساطیر و مکتوبات باستانی ،وهومَنَ به صورت کلی چنین است:
«او پسر مزدااهوره است ،کردار مردمان را در واپسین داوری میسنجد و مزدا
ارزش مردمان را به وسیلة او در مییابد و سرای مزدااهوره جایگاه اوست ،دشمن
ویژة او «اَکَمَنَ» است که اهریمن به هماوردی وی آفریدش و مزدا جهان را به
دستیاری وهومَنَ آفرید»( .اوستا 495/1 :1911ـ22ـ54؛ همان)249/5 :

وهومَنَ نیز همچون دیگر آفریدههای مزدایی ،در سرودهای زرتشت از
فروزههای خاص اهوره است و بیشتر صورتی روحانی دارد ،به همین سبب است
که در این سرودها اغلب نه با اسم خاصش بلکه با معنای نامش ،به صورت منش
نیك آمده است؛ در بخشهای متأخر اوستا ،منش نیك گاهانی به تجلی عینی
میرسد و در شمار امشاسپندان درمیآید ،در اینجا او ایزدی نیرومند است که
نماد اندیشة نیك و خرد و دانایی آفریدگار است .به هنگام زادهشدن زرتشت،
اهریمن و کمالهدیوان ،تمامی توان خویش را به کار میبندند تا وی را در همان
نوزادی نابود کنند ،اما وهو َمنَ بر زرتشت وارد میشود و از گزند دیوان حفظش
میکند .شرح این روایت در گزیدههای زاد اسپرم چنین آمده است:
«اندر همان شبی که زرتشت زاده شد ،اهریمن ،سپاهبُدان گزید و سپاه آراست. ...
سرانجام اکومَنَ را بر فرستاد و گفت :تو مینوتری؛ زیرا که اندرونیترین هستی،
پس به فریب بر اندیشة زرتشت فرود آی و اندیشة او را به سوی ما که از دیوان
هستیم بگردان .هرمزد نیز بهمن را به پذیره برفرستاد .اکومن فراز پیش بود ،فراز به
درآمده بود و اندر خواست شدن .بهمن به چارهگری بازآمد و به اکومَنَ گفت :اندر
شو! اکومَنَ اندر شد و به اندیشة زرتشت آمیخت ،زرتشت بخندید؛ زیرا بهمن
مینوی رامشبخش است( ».راشدمحصل )25 :1966

در بندهش از خویشکاریهای بهمن به تفصیل سخن رفته است و در
جایجای این اثر از او و نقش مهمش در ساختار آیینی ـ اسطورهای یاد شده
است .در بخش یازدهم آمده:
«بهمن را خویشکاری هندیمانگری است .چنین گویند که بهمن ،نیك نیرومند
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آشتیبخش ،او را نیکی هندیمانگری است که پرهیزگاران را بدان برترین زندگی
بهمن َبرَد و هندیمانی هرمزد را بهمن کند .او را نیرومندی این که سپاه ایزدان و نیز
آن آزادگان چون آشتی کنند و بیفزایند ،به سبب بهمنی است که به میان ایشان رود و
سپاه دیوان و نیز آن اَنیران چون تا آشتی آورند و نابود گردند ،به سبب بهمن است
که به میان ایشان نرود .او را آشتی این است که به همه آفریدگان هرمزد آشتی دهد
که بدان آشتی او اهریمن و دیوان نابود شوند و رستاخیز تن پسین کردن و آراستن
بیمرگی را بیشتر توان کرد . ...بهمن از همه ایزدان به دادار نزدیکتر است .از جهان
مادی گوسپند و جامة سپید به او تعلق دارد ،آن کس که این دو را رامش بخشد یا
بیازارد ،آنگاه بهمن از او خرسند یا آزرده شود( ».دادگی )94 :1965

آنچه در این متن آشکار است ،جایگاه واالی وهو َمنَ در بارگاه اهورایی است
به گونهای که میتوان نقش او را شبیه به نقش وزیر یا صدراعظم پادشاهان دانست.
وهو َمنَ نزدیكترین امشاسپند به مزدااهوره است ،هم از آن دست که هماورد او
ن دیو ،محرمترین دیوان نزد اهریمن است .عالوه بر گوسپند و جامة سپید که
اکَمَ َ
در بندهش از نمادها یا نشانهای مادی وهومن شمرده میشوند ،خروس که
سپیدهدمان به بانگ خویش مردمان را از خواب برمیانگیزد و نیز گل یاسمن سپید،
از نشانهای بهمن است .دومین روز هر ماه و نیز یازدهمین ماه سال به نام این
امشاسپند خوانده میشود و باور بر این است که وی نگاهبان این روز و آن ماه
است .در آیین زرتشت در دومین روز ماه یازدهم ،جشنی برپا میشود به نام
«بهمنگان» .بیرونی آن را «بَهمنجنه» خوانده است و دربارة آن مینویسد« :بَهمنجنه،
بهمن روزی است از بهمنماه و بدین روز بهمن سپید به شیر خالص پاک خورند
و گویند حفظ کند مردم را و فراموشی از ایشان ببرد )525 :1965( ».اسدی نیز
دربارة این جشن چنین آورده است« :بهمنجنه رسم عجم است .چون دو روز از ماه
بهمن گذشته بودی ،بهمنجنه کردندی و این عیدی بودی و طعام پختندی و بهمن
سرخ و بهمن زرد برکاسه برافشاندندی( ».نقل از فرهوشی )25 :1951

ایندرَ

5

ایند َر 1دومین دیو از گروه کمالهدیوان است و اهریمن او را بر ضد «اَشَهوَهیشتَ»
(اردیبهشت) آفرید .در اوستا دو بار نام او ذکر شده (952/1 :1911؛ همان،)415/5 :
2. Asha vahisht

1. Andar
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لیکن از خویشکاری و نیرومندیهایش سخن چندانی نرفته است .در بندهش به
اختصار دربارة ایند َر چنین آمده« :ایند َر را کار آن باشد که اندیشة آفریدگان را از
نیکویی کردن چنان تگرگ سخت یخ بسته سرد کند( ».دادگی  )158 :1965شاید به
همین دلیل است که او را «فریفتار» (بهار  )165 :1951مینامند .هرچند بیش از این
دربارة خویشکاری ایند َر نمیدانیم ،لیکن از آنجا که وی دیوی است که در برابر
اردیبهشت قرار میگیرد ،میتوان حدس زد که نقطة مقابل اندیشة مزدایی است .در
گاهان از اردیبهشت بیشتر به صورت «اشه» یا همان روشنای رستگاری نام برده
شده که از فروزههای اصلی اهورهمزدا ،زادة خرد او و نیز نگاهبان آتش ایزدی
است .پس اگر رستگاری را با خرد و روشنا را با آتش در یك دسته قرار دهیم،
طبیعت ًا ایندرَ دیو تاریکی گمراهی است .اما جالبترین نکته شاید این باشد که ایند َر
در اساطیر هندو و باورهای ودایی ،ایزدی بس سترگ و نیرومند است و از اهمیت
بسیاری در رتبهبندی ایزدان برخوردار است.
از آنجا که در گاهان هیچ کجا از ایندرَ نامی برده نشده ،میتوان چنین حدس زد
که دیو فریفتاری ضد اردیبهشت در ریشههای اندیشة مزداپرستان نام دیگری داشته و
بعدها در دوران ساسانی ،به سبب تقابل و تضادهای قومیـ مذهبی موبدان با آیین
هندو ،نام ایندرَ ایزد نیرومند هندوان را بر او نهادهاند .این نکته که از ایندرَ تنها در
وندیداد یاد شده است ،این فرض را تقویت میکند .ای بسا نام راستین دیو
فریفتاری ،به دست موبدان قدرتپرست دوران از سرودههای زرتشت حذف گردیده
است .گویا دیو تاریکی اندیشه ،قرنها پس از مرگ زرتشت بر روان پیروان ناخلفش
مسلط گشته و ایشان را چنان فریفته و به گمراهی کشانده که به آیین خود
دستدرازی کردهاند و نام واقعی دیو فریفتار را از حافظة تاریخ زدودهاند تا بینام و
نشان و در پس پردة ظلمت ،آسودهتر بر اندیشة مردمان راه یابد!

اَشَهوَهیشتَ
ت که در سرودهای زرتشت اغلب تنها جزء نخست آن به صورت « َاشَه»
اَشَهوَهیش َ
آمده است و در فارسی آن را اردیبهشت مینامند ،دومین فروزة مزدااهوره است و
ن قرار میگیرد .در باب مفهوم واژگانی اَشَه
در گروه امشاسپندان پس از وهومَ َ
مباحث بسیاری موجود است و نهایتاً نیز معنای دقیقی که مورد اتفاق پژوهشگران
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باشد ،به دست نیامده است .جلیل دوستخواه در پیوست اوستا در باب َاشَه چنین
نوشته است:
«معنای اَشَه را در گزارشهای مختلف گاهان در هند ،اروپا و ایران ،حق ،حقیقت،
دادگری ،سامان آفاق ،قانون ابدی آفرینش ،نظم و ترتیب کامل ،سامان مقرر مزدایی و
تعبیرهای دیگری از این دست نوشتهاند .با این حال هنوز کسی حرف آخر را نزده و
نتوانسته است تعریف جامع و مانعی از این اصل و اصطالح گاهانی به دست دهد .از
همین روست که برخی از گزارشگران گاهان ترجیح دادهاند خود واژة اَشَه را ترجمه
نکرده در گزارش خود بیاورند .اَشَه به صورت آهیخته ،یکی از اصول اساسی و مهم
دین مزداپرستی است که در سراسر اوستا همواره به آن اشاره میرود و میتوان گفت
در این دین ،همة راههای رستگاری به اَشَه میپیوندند)919/5 :1911( ».

بنا بر این نظر ،اشه در مفهوم خویش در بردارندة همة صفات ذاتی نیکی است
که در گوهری مینوی تجلی مییابند ،از مجموع صفات نیك هماره حصول یك
امر ،قطعی است و آن رستگاری است .از سوی دیگر اشه یکی از فروزههای
مزدااهوره است و چنانکه از عنوان فروزه برمیآید ،نور است و روشنایی .هرچند
که جدا از این تعبیر در تمام آیینهایی که در طول تاریخ بشریت وجود داشتهاند،
نماد ذات نیکی ،ایزدان کنشهای نیك و اعمال نیکی در قالب ذهنی ـ اخالقی،
هماره نور و روشنایی بوده است .معادل روشنای رستگاری برای واژة اوستایی
اَشَه بر پایة چنین استداللی است .روشنای رستگاری در گاهان نقش مهمی دارد و
تقریباً در تمام بندهای سرودهای پنجگانه از وی یاد میشود .مردمانی که با
اردیبهشت همراه شوند ،بهترین پاداشها را خواهند یافت و راه درستی را در
پرتو او در خواهند یافت .نیز چنین آمده که مزدا ،اردیبهشت را از نیروی خرد
خویش آفریده است و بنا بر این اعتبار میتوان گفت اردیبهشت شعور و خرد
ناب کائنات است .در سرودهای زرتشت ،اشارة مستقیم به این نکته وجود دارد
که مزدا پدر َاشَه است و این خود گویای ماهیت وجودی اشه میباشد که برآمدة
بخشی از گوهر مزدا؛ یعنی خرد بینقص اوست .اردیبهشت نگاهبان مرغزارها و
گیاهان روی زمین است و پرهیزگاران در مرغزارهای او به سر میبرند .به یاری
او بود که مزدااهوره هنگام آفرینش ،گیاهان را از خاک برویاند .در یشتهای
اوستا ،یشتی به نام اردیبهشت است که نکات جالبی در مورد ماهیت و
خویشکاریهای او آشکار میکند؛ در بند چهاردهم این یشت ،اهریمن از
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اردیبهشت سخت هراسان است و از نیرو و کردارهای او در عذاب است:
«اهریمن تبهکار گفت :وای برمن از اردیبهشت! ناخوشترین ناخوشیها را
براندازد ...تباهترین تباهیها را براندازد ...دیوترین دیوان را براندازد ...پتیارهترین
پتیارگان را براندازد ...آشموغ دشمن اشه را براندازد ...و با ستمکارترین مردمان
همیستیزد( ».اوستا )598/1 :1911

در این یشت ،اردیبهشت زیباترین امشاسپندان خوانده شده است که دشمن
دیو خشم و ازمیانبَرندة بیماری ،مرگ ،جادوان و خرفستر( 1)1است .در ویسپَرد
آمده است که مزدااهوره آنچه را که به دست بهمن آفریده است ،به دستیاری
اردیبهشت فزونی خواهد بخشید( .همان )254 :در ادبیات پهلوی چون بندهش،
هرمزد با بهمن و اردیبهشت رایزنی میکند و اردیبهشت را به پاسداری آتش
برمیگمارد ،اما هماورد و دشمن اصلی اردیبهشت ،ایندرَ یکی از کمالهدیوان
است که اهریمن برای تقابل با این فروزة مزدایی او را آفرید .همانگونه که
اَشَهوَهیشتَ بهترین راهنما برای رسیدن به بزرگترین پاداشهاست ،ایندرَ دیو
فریفتاری نیز بدترین گمراهکنندگان است که با نیرنگ خویش مردمان را به ژرفای
تاریکی فرو برد .در بندهش در این باره چنین آمده است:
«سه دیگر از مینویان اردیبهشت است .او از آفرینش مادی ،آتش را به خویش
پذیرفت .به همکاری او آذر ،سروش ،بهرام و نَریوسَنگَ داده شدند ،بدان روی که در
دوران اهریمنی آتش را که اندر خانه نشانده و سامان یافته است ،بهرام پناه دهد و
سروش پاسبانی کند ،چون خاموش شود از بهرام به سروش ،از سروش به آذر و از
آذر باز به اردیبهشت پیوندد که دیوان را توان میراندن آن نباشد( ».دادگی )92 :1965
()5

بنا بر این روایت در دوران اهریمنی ،که در روایات هندو دوران «کالییوگا»
نامیده میشود و همین زمانهای است که ما در آن به سر میبریم( ،ایونس:1919 5
 )152آتش آسمانی از میان مردمان برخاسته و نزد اردیبهشت تا زمان پیروزی
واپسین نیکی ،محفوظ خواهد ماند .در بخش یازدهم بندهش در باب
خویشکاری اردیبهشت آمده است:
«اردیبهشت را خویشکاری این است که دیوان را نَهلَد تا روان دُروندان را در دوزخ
بیش از گناهی که ایشان را هست بادافره کنند و دیوان را از ایشان باز دارد .او را
اردیبهشت گویند چراکه بهترین پرهیزگاری بیمرگ برکت بخشنده است ،زیرا
2. Evans

1. Xaraf[a]star
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کسانی که پرهیزگاری ورزند به گرود مال روند و به سبب نیکی که ورزند ،ارجمند
باشند( ».دادگی )158 :1965

دو نکتة درخور تأمل در این متن مشهود است :نخست آنکه خرد مزدایی
نهایت انصاف را حتی در مورد گمراهان و تبهگنان که به سبب زشتخوییشان
در دوزخ به سر میبرند ،روا میدارد و به دیوان که ظاهراً دژخیمان اصلی
دوزخاند ،اجازه نمیدهد آزار و تنبیهی بیش از گناه آن شوربختان بر آنان رود.
نکتة دوم شاید از آن رو بسیار درخور تأمل است که میتواند اشارتی برای
گشایش معنایی و مفهومی نام اَشَه یا همان اردیبهشت باشد ،از متن آشکارا چنین
برمیآید که مفهوم اردیبهشت «بهترین پرهیزگاری بیمرگ برکتبخشنده» است.
به راستی مقام بهترین پرهیزگاری جاودان که دستیابی به آن سبب برکت،
شادمانی و بخشندگی است ،چیزی جز همان «رستگاری موعود» است؟ سومین
یشت اوستا به نام اردیبهشت و در ستایش اوست و سومین روز هر ماه و دومین
ماه سال را به نام او خوانند .بنا بر متن بندهش «گل مرزنگوش» نماد اردیبهشت
است( .دادگی )55 :1952

سَئور َو
سَئوروَ 1یا ساووُل به تلفظ پهلوی سومین دیو از گروه کمالهدیوان است که اهریمن
در برابر خشَترَوَیریهَ یا همان شهریور آفرید .نام وی نیز در اوستا تنها در وندیداد
(فرگرد دهم ،بند )9و در کنار نام «ایندرَ و نانگ هَیثیَه» آمده است و در آنجا هم جز
دوری گزیدن از او توضیح بیشتری نیست .در بندهش سئوروَ دشمن شهریور و
سردار سپاه دیوان خوانده شده و چنین توصیف میشود« :ساووُل دیو را که سردار
دیوان است ،کار این باشد که شهریاری بد ،ستم و بیداد وآشوب بر مردمان آورد».
(دادگی  )158 :1965بهار معنای سَئوروَ یا ساووُل را مبهم میداند و احتمال میدهد
«تیرافکن» باشد( .بهار  )96 :1951اما شاید بتوان او را همچون بیشتر دیوان در مقایسه
با هماوردش بیشتر شناخت .شهریور در گاهان مانند سایر فروزههای مزدا از کنشی
انتزاعی برخوردار است که با مفهوم نامش پیوندی ناگسستنی دارد .معنای شهریور
«شهریاری مینوی» است و این نه تنها به عنوان فرمانروایی نیکو و آرامش و راحتی
1. Sawul
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در یك سرزمین ،بلکه کنایه از بهشت موعود یا پردیس مینو نیز هست؛ در گاهان
بارها و بارها شهریاری مینوی برای اشاره به بهشت به کار رفته است.
پس ،از یك سو ،توصیف بندهش دربارة سئورو درست درمیآید (که او را
سردار سپاه دیوان و نیز آورندة فرمانروایی بد و آشوب و ستم بر مردمان
میخواند) و از سوی دیگر خویشکاری وجود غیرمتجسد یا مینوی او را آشکار
میکند :اگر شهریور در گوهر مینویاش خود بهشت است ،پس بدینسان سئوروَ
نیز در گوهر مینوی خویش خود دوزخ است .هر چند این امر در شکل غیر
مینوی و زمینیاش نیز راست درمیآید؛ چراکه وجود یك شهریاری بد در یك
سرزمین ،آن را به دوزخی زمینی مبدل میسازد و به قول ماکیاولی 1برای یك
سرزمین و تمدن هیچ چیز نابودگرتر از شهریار بد و ستمگر نیست)185 :1912( .
در روایات پهلوی نیز عبارتی آمده که در این باب تأمل برانگیز است« :چنین
گویند که دوزخ پوست اَرزور است( ».میرفخرایی )11 :1961
تشابه آوایی میان سئوروَ و اَرزورَ میتواند حاکی از این احتمال باشد که این
دو در اصل یك نام بودهاند و از دیگر سوی تشابه سئوروَ با «سَروَ» یکی از ایزدان
مهم آیین هندو (که از قضا همچون سئوروَ که در کنار ایندری دیو قرار میگیرد،
او نیز در اساطیر ودایی از دستیاران ایزد ایندر است) احتمال تحریف شکل نام او
به وسیلة موبدان ساسانی را قوت میبخشد .در آخر میتوان گفت که سومین دیو
از گروه کمالهدیوان خود دوزخ است که در تجسد مادیاش در قالب ستم و
آشوب بر سر مردمان آوار میشود.

خشَترَوَیریَه

سومین فروزة مزدااهوره در زبان اوستایی خشَتروَیریَه ،5در پهلوی شَهروَر و در
فارسی شهریور نامیده میشود .معنای واژگانی آن شهریاری دلخواه ،شهریاری
آرمانی ،توانایی مینوی آرمانی یا همان آرمانشهر است ،در گاهان به صورت
شهریاری مینوی آورده شده است و بیشتر مفهوم ذهنی ـ اخالقی آن مورد نظر
است .در بخشهای متأخر اوستا شهریور نام سومین امشاسپند است که در جهان
مینوی نماد شهریاری و فَرّ و فرمانروایی مزدااهوره ،و جهان مادی نگاهبان فَرّ و
2. Xsashtra Vairiia

1. Machiavelli

 / 98فصلنامة ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی ـــــ حجتاهلل اسماعیلنیا گنجی ـ رضا فرصتی جویباری...

پیروزمندی شهریاران دادگر و یاور ستمدیدگان و دستگیر بینوایان است .نماد
تجلی مادی شهریور فلزات است .در بخش چهارم بندهش چنین آمده:
«چهارم از مینویان شهریور است ،او از آفرینش مادی ،فلز را به خویش گرفت ...؛
زیرا فلز را استواری از آسمان است و آسمان را بُن گوهر فلز آبگینهگون است و آن
را قرار از «اَنَغزان» است ،اَنَغزان همان انغز روشن ،خانة زرین گوهرنشان است که
در عالم باال به جایگاه امشاسپندان پیوسته است ،تا بدین همکاری دیوان را در
دوران اهریمنی توان از میان بردن فلز نباشد( ».دادگی )96 :1965

به اعتبار متن مذکور ،فلزها پیوستگی استواری با شهریور دارند و حتی در
وندیداد (فرگرد ،9بند )18آشکارا به معنای فلز به کار رفته است .این امر شاید اشاره به
استحکامات آسمان در برابر هجوم دیوان است که «شهریاری مینوی» طبیعتاً نماد
آشکار آن است .از سوی دیگر ،برخی پژوهشگران برآنند که شهریور پیوندی با
«آزمون آهنگدازان» دارد ،آزمونی که در داوری واپسین برپا میشود و مردمان باید از
میان فلز گداختة مینوی عبور کنند تا راستکرداران از دژکرداران مشخص شوند.
(نیکوبخت و دیگران 115 :1959ـ )111اینکه در سرودهای زرتشت آمد که مزدااهوره
پاداش و بادافرة واپسین را به میانجی شهریور به مردمان میدهد ،به احتمال بسیار
اشاره به همین نکته دارد .در بخش یازدهم از بندهش در تأیید این امر چنین آمده:
«شهریور را مایملك گیتی فلز است ،آنکو فلز را رامش بخشد یا بیازارد ،آنگاه
شهریور از او خشنود یا آزرده شود( ».دادگی )185 :1965
در باور مزداپرستان شهریور دو وجه مکمل دارد که از دو گوهر مینوی و مادی
وی سرچشمه میگیرد .وجه مادی او که تجلی زمینی اوست ،داللت بر شهریاری
نیك و دادگرانه میکند و آنجا که شهریاران نیكخو و دادگر حکم میرانند ،تجلیگاه
شهریور است .این نکته با در نظرگرفتن خویشکاری هماورد و دشمن دیرین
شهریور آشکارتر میشود ،سَئوروَ دیوی است که اهریمن در برابر شهریور آفرید تا
در تجلی مادی خود ،شهریاری بد و بیدادگرانه بر زمین باشد و در گوهر مینویاش
جایگاه زشت تاریکی و کنام دیوان یا به عبارتی همان دوزخ .در بخش یازدهم
بندهش به ویژگیهایی از شهریور اشاره میشود که گویای خویشکاری او علیه
دیوان و نیروهای تاریکی است و جالب آنکه این امر باز هم با پیوستگی شهریور و
فلز مرتبط است« :چهارمین روز هر ماه و ششمین ماه سال را به نام امشاسپند
شهریور میخوانند و به نوشتة بندهش« ،شاسپرغم» گیاه ویژة اوستا( ».همان)182 :
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نانگهَیثیَه
نانگهَیثیَه 1که در گاهان از او با صفت تَرومَیتی یاد میشود ،چهارمین دیو از گروه
کمالهدیوان است که همزاد اهریمنی سپندارمذ یا همان آرمیتی است .تَرومَیتی به
معنای خوارشمارندة اندیشه است و با در نظر گرفتن تقابلش با آرمیتی که خود در
روایات پهلوی نماد خرد کامل است ،به نوعی میتوان او را دیو جهل دانست ،از
آنجا که در وندیداد ،ایندرَ ،سَئور َو و نانگ هَیثیَه در کنار هم میآیند ،بیتردید در
خویشکاری نیز با یکدیگر همسو هستند و شاید تفاوت ترومیتی با ایندرَ در این
است که ایند َر فریبنده و گمراهکنندة اندیشه است ،اما ترومیتی از بنیان خصم
اندیشه است و با گوهر و ذات اندیشه در ستیز است .اگرچه این همه نیز از
مرزهای حدس و گمان فراتر نمیرود؛ زیرا ،نه تنها از خویشکاری ترومیتی کمتر
سخن رفته است ،بلکه گوناگونی خویشکاریهای آرمیتی در بخشهای مختلف
اوستا و در دورههای زمانی مختلف این امر را پیچیدهتر میسازد.
در بندهش ،بخش  15چنین آمده:
«نانگهیثیة دیو را کار این باشد که ناخرسندی به آفریدگان دهد .چنین گوید که اگر
کسی چیزی به مردمانی دهد که ایشان را آیین این باشد که «شَبی» و «کُستی» نباید
داشتن ،ایندرَ ،سَئورو و نانگ هَیثیَه از وی خشنود شوند( ».دادگی )151 :1965

در اینجا مراد از مردمانی که به شبی و کستیداشتن اعتقادی ندارند ،بیشك
کسانی است که با آیین مزداپرستان مخالف بوده و به زعم ایشان از گمراهان،
جاهالن و فریفتگان بودهاند .خشنودی این سه دیو از چنین مردمانی خود بیشك
اشارة آشکار به پیوند خویشکاریهای این سه است.

سپنتَآرمیتی

ت و در
سپنتَآرمیتی 5چهارمین فروزة مزدااهوره است که در پهلوی سپَندار َم َ
فارسی سپَندارمَز ،اسفَندارمَز یا اسفند گویند .نام این امشاسپند از دو پاره تشکیل
ت به معنای نیك ،بلند پایه و ارجمند است و پارة دوم
شده که پارة نخست سپن َ
آرمیتی یا اَرمَیتی رسانندة مفهوم اندیشه ،فداکاری ،بردباری ،سازگاری و فروتنی
است .در گاهان غالباً پارة دوم این نام آرمیتی آمده و همچون سایر فروزههای
2. Spenta Armait

1. Naghes
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مزدایی به صورت مفهومی آن به کار رفته است .در بخشهای متأخر اوستا و نیز
متون پهلوی که فروزههای مزدا جلوههای عینیتر یافته و در قالب امشاسپندان
تجلی مییابند ،دستهبندیای صورت گرفته و سه امشاسپند نخست (بهمن،
اردیبهشت و شهریور) در گروه امشاسپندان مذکر قرار میگیرند و نماد پدرـ خدایی
مزدااهوره به شمار میآیند و سه امشاسپند دیگر (سپندارمذ ،خرداد و اَمرداد) به
گروه امشاسپندان مؤنث تعلق دارند.
آرمیتی نخستین ایزدبانوی گروه امشاسپندان مؤنث است که نمادهای مادر ـ
خدایی مزداست .این امشاسپندبانو در گوهر مینوی خویش تجلی دوستداری،
بردباری و فروتنی مزدااهوره و در جلوة مادیاش نگاهبان زمین و پاکی و باروری آن
است ،که در سرودهای زرتشت بارها به تأکید از این ویژگی اخیر سخن رفته است،
در بندهش نیز چنین آمده« :پنجم از مینویان سپندارمذ است و او از آفرینش مادی،
زمین را به خویش پذیرفت( ».دادگی  )96 :1965دیگر خویشکاری آرمیتی در گاهان
پرورشدهندة آفریدگان است و به واسطة اوست که مردمان برکت مییابند،
مزدااهوره او را آفرید تا رمهها را مرغزارهای سرسبز ببخشد .نام او در وندیداد غالباً
مترادف با زمین به کار رفته است ،همانگونه که شهریور مترادف با فلز است.
واژة «ساندرامت» به معنای اندرون زمین در زبان ارمنی نیز به احتمال بسیار
صورتی از سپندارمذ است .در بخش یازدهم بندهش دربارة او چنین آمده است:
«سپندارمذ را خویشکاری پرورش آفریدگان است و هر چیز را برای آفریدگان
کامل بکردن .او را به گیتی زمین خویش است .چنین گویند که «سپندارمذ نیکو،
گلهاُبار ،کمالاندیش ،راد ،فراخبین و هرمزد ـ آفریدة پرهیزگار» او را نیکویی این
که قانع است ،گلهاُباری اینکه بدی را که به سپندارمذ زمین رسد همه را بگوارد .او
را کمالاندیشی اینکه همة بدی را که به او کنند به خرسندی پذیرد و او را رادی
اینکه همة آفریدگان از او زیند( ».همان)189 :

نکتة در خور تامل اینکه الوالک ،1دانشمند معاصر و بزرگ علوم طبیعی ،در
یك تئوری بسیار بحثبرانگیز اثبات کرد که کرة زمین در واقع موجودیتی زنده
است و اصلیترین گواه بر این مدعا را «خود ـ تنظیمی» زمین عنوان کرد .وی در
کتاب مشهورش ،گایا ،گوهر حیاتی زمین را نقطهای متمرکز در درونیترین الیة
زمین دانست که آن را به نام گایا یا روح زمین نامید( .نقل از اردکانی  )96 :1959هر
1. James Lovelace
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چند در باورهای اسطورهای بسیاری از اقوام ،از سرخپوستهای ماکا تا آزتكها
و از یونانیان تا تمدنهای مرموز بینالنهرین ،از مادر ـ زمین یاد میشود ،لیکن
ت آرمیتی نامیده
تشابه این نظریة جدید علمی با آنچه در باور ایرانیان باستان سپن َ
میشود ،شایان توجه است .هماورد آرمیتی دیوی به نام تَرومیتی است که
نانگهَیثیَه نیز نامیده میشود و اهریمن او را در برابر آرمیتی آفرید .تشابه آوایی
نام دو هماورد اهورایی و اهریمنی نیز خود نکتة جالبی است و میتواند
دستمایة ژرفکاویای در باب زبانشناسی و تقابلهای معنایی باشد.
همکاران و دستیاران سپندارمذ ،ایزد بانوان «آبان» (اَرد و یسَوراناهیتا)« ،دین» و
«اَشَی» هستند .پنجمین روز هر ماه و دوازدهمین ماه سال به نام این امشاسپند بانوست
که در فارسی اسفند خوانده میشود و گل بیدمشك را نیز نماد ویژة او دانستهاند.

تَئوروی

تئوروی ،1که در زبان پهلوی به صورت تریز آمده است ،پنجمین دیو از کمالهدیوان
است که در برابر هَوروَتاتَ یا همان خرداد قرار میگیرد و به رغم اختصار
خویشکاریاش در شمار سهمگینترین دیوها است .تئوروی دیو تشنگی است که آب
را زهرآگین میکند و معنای نامش تارومارکننده است .همچنان که وظیفة اصلی خرداد،
پاسداری از آب است ،تئوروی همواره میکوشد تا آبرا زهرآگین ساخته و آفریدگان را
به تباهی کشاند .البته از چگونگی این عملکرد اطالعی در دست نیست و روشن نشده
که آیا زهری که تریز آب را بدان آلوده میکند ،موجب هالک نوشندگان آن آب
میشود و یا خوی و منش ایشان را تباه میسازد؟ نام تریز یا همان تئوروی همواره
درکنار نام زریز یا زیریچَ میآید که دیو گرسنگی و هماورد اَمرتات یا همان اَمرداد
است .در وندیداد نام وی در شمار دیوانی آمده که به قصد نابودی زرتشت بر فراز
چکاد ارزورَگرد آمدهاند( .رضی )541 :1951
در بندهش نیز از تئوروی به اختصار چنین یاد شده« :تریز آن دیوی است که
زهر به گیاهان و دامها آمیزد و ز همین روست که او را تریز تارومار کننده گویند
و آن دیگری را زریز زهرساز( ».دادگی  )151 :1965گروهی از محققان بر این
باورند که تریز و زریز ،همتایان دو ایزد خرداد و اَمرداد بودهاند که بعدها به
تحریف موبدان در شمار دیوها درآمدهاند( .بهار )96 :1951
1. Tariz
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هَوروَتات

پنجمین فروزة مزدااهوره هَوروَتات 1است که در پهلوی خُردات یا هُرداد و در
فارسی به شکل خرداد آمده است .هَوروَتات را میتوان کمال و رسایی معنا کرد
که در گاهان بیشتر گوهر مفهومی نام او مراد است .در بخشهای متأخر اوستا
نیز خرداد پنجمین امشاسپند و دومین امشاسپندبانو از گروه سهگانة امشاسپند
بانوان شمرده میشود که خویشکاری اصلی او نگهبانی آبهاست .در گاهان
خرداد پیوسته با امرداد میآید ،همچنان که هماورد اصلی وی تَئوروی نیز همواره
با هماورد اَمرداد؛ یعنی زَیریچَ ،همراه است( .اوستا 19 :1911ـ )65بندهش دربارة
خرداد اینچنین میگوید:
«ششم از مینویان خرداد است .او از آفرینش گیتی آب را به خویش پذیرفت .به
یاری و همکاری وی تیر و فروردین و باد گماشته شدهاند که تیر همان تیشتر است
که در دوران اهریمنی آن آب را به یاری فروردین ،که فَرَوهَر پرهیزگاران است،
ستاند .به مینویی به باد سپارد و باد آن آب را به نیکویی به کشورها راهبر شود و
بگذارند به افزار ابر یا همکاران ببارد( ».دادگی )49 :1952

اما در سرودهای زرتشت خرداد بیشتر در مفهوم کمال به کار رفته است و به
یاری آن پرهیزگاران به روشنای رستگاری دست مییابند و به شهریاری مینوی یا
همان بهشت موعود مزدایی وارد میشوند .در خردادیشت که ویژة ستایش و
نیایش خرداد است ،آمده که هر کسی خرداد را بستاید ،بدین ماند که هر شش
امشاسپند را یکجا ستوده است .و نیز چنین آمده است که هرگاه نام و ستایش
ویژة امشاسپند خرداد خوانده شود ،دیوهای «نَسو»« ،هَشی»« ،بَشی»« ،سَئنی»،
«بوچی» و نیز «سپاه فراخ سنگر و افراشته درفش دشمن ،مردم ستمکار دُروند،
تیغ درخشنان ،جادو ،پری و تباه روزگاری» از مردمان دور گردند .در همین
یشت ،بند هشتم آمده است« :هنگامی که آفتاب هنوز فروننشسته است و پس از
فرونشستن آفتاب ،او با رزمافزاری کشنده ،به خشنودی ایزدان مینوی و شناخت
درست آنان «نسو» را فروکوبد و به سوی اَپاختر براند و آن تباهکار را به کام
نیستی در افکند( ».اوستا )594/1 :1911
اینکه چرا خرداد عالوه بر هماورد اصلی خود؛ یعنی تَئوروی در برابر دیو نَسو
1. Horotat
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نیز رزمافزاری کارآمد دارد ،چندان روشن نیست؛ لیکن شاید با مفهوم پاکی و
پاک کنندگی آب در پیوند باشد که طبیعتاً از میان برندة ناپاکی دیو مُردار است .در
بخش یازدهم بندهش دربارة خرداد چنین آمده است:
«خرداد سَرور سالها ،ماهها و روزهاست ،و این از آن روی است که او سَرور همه
است .او را آب مایملك دنیوی است .چنین گویند که :هستی ،زایش و پرورش
همة موجودات مادی جهان از آب است و زمین را نیز آبادانی از اوست .چون اندر
سال ،نیك شاد زیستن ،به سبب خرداد است .چنین گویند که همه نیکی چون از
اَبرگران به گیتی آید ،آن به خرداد روز که نوروز است ،آید .و نیز گویند :همه روز
آید ،لیکن آن روز (خرداد روز) بیش آید( ».دادگی )96 :1965

ششمین روز هر ماه و سومین ماه سال به نام امشاسپند خرداد خوانده میشود و
گل سوسن را نماد ویژة او دانستهاند .بنا به سنت مزداپرستان ،زرتشت در خردادروز
از ماه فروردین زاده شده است و در چنین روزی به پیامبری برگزیده شده است،
گشتاسپ در چنین روزی به آیین مزداپرستی درآمد و روز رستاخیز نیز در همین
روز برپا خواهد شد .این روز در سنت ایرانیان نوروز بزرگ نامیده میشود و
زرتشتیان زادروز زرتشت را در این روز جشن میگیرند( .دادگی )55 :1952

زَیریچَ
آخرین دیو از گروه کمالهدیوان که همواره در کنار تَئوروی از وی نام برده
میشود ،زَیریچَ 1است و خصم اهریمنی اَمرتات به شمار میآید .معنای نام او
زردرنگ یا سبزرنگ است و او را دیو گرسنگی خواندهاند .از سوی دیگر ،بعید
نیست که نام زیریچ مترادف با «هَئُومَ» (نوعی نوشابه مینوی که و نوشندهاش را
حیات جاودان میبخشد) باشد ،چراکه این نوشاک مینوی در اوستا با صفت
«زَئیری گئَونَ» به معنای زرینفام آمده است( .اوستا  )194 :1911اگر چنین باشد،
دلیل استواری بر این امر خواهد بود که نام پنجمین و ششمین دیو از گروه
کمالهدیوان نیز دستخوش تحریف موبدان قدرتپرست گردیده است.
زَریز را دیو گرسنگی خواندهاند که با توجه به خویشکاری امرداد راست در
میآید .لیکن در گاهان اَمرداد به صورت یکی از فروزههای مزدا و نماد بیمرگی
و جاودانگیست که در این صورت هماوردش را به صورت مرگ ابدی در
1. Zariz
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خواهد آورد( .اوستا  )64 :1911در بندهش تنها به آوردن صفتی برای زریر اکتفا
شده است و آن «زهرساز» است( ،دادگی  )152 :1952گویی در این معنا زَریز در
تضاد کامل با هَئومَ قرار میگیرد و سازندة نوشابهای است که در برابر حیات
جاودانة اَمرداد زهری مرگآفرین میسازد.

اَمرهتاتَ (جاودانگی)
ت ،1که در پهلوی امُردات و در فارسی اَمرداد یا مرداد خوانده میشود ،ششمین
اَمرهتا َ
امشاسپند شمرده میشود و در سرودههای زرتشت به عنوان یکی از فروزههای اصلی
مزدااهوره نقش برجستهای داراست .در بخشهای متأخر اوستا ،اَمرداد در قالب
امشاسپندبانویی تجسم مییابد که همواره همراه با امشاسپندبانو خرداد میآید و در کنار
آرمیتی گروه سهگانة امشاسپندبانوان را تشکیل میدهند و نماد مادر ـ خدایی مزدااهوره
به شمار میآیند .اَمرداد در گوهر مینوی خویش نمایانگر پایداری و جاودانگی
مزدااهوره است و در تجلی مادی نگاهبانی گیاهان و دیگر خوردنیها خویشکاری
اوست .در بندهش دربارة این امشاسپندبانو چنین آمده است:
«اَمرداد بیمرگ ،سرور گیاهان بیشمار است .زیرا او را به گیتی ،گیاه خویش است.
گیاهان را رویاند و رمة گوسپند را فزونی بخشد؛ زیرا همة دامها از او خورند و
زیست کنند .به فَرَشکرد سوشیانت و نوسازی جهان نیز اَنوش از امرداد آرایند .اگر
کسی گیاه را رامش بخشد و یا بیازارد آنگاه اَمرداد از او خشنود یا آزرده میشود».
(دادگی )96 :1965

هفتمین روز هر ماه و پنجمین ماه سال به نام این امشاسپندبانو خوانده میشود
و نماد ویژة او گل چَمبك است.

نتیجه
در پایان میتوان نتیجه گرفت که در برخی از متون کهن ،مانند اوستا ،کمالهدیوان و
امشاسپندان همان دیو و اهوره است .در برخی دیگر از آثار قبل از اسالم ،کماله
دیوان به مفهوم ناراستی و فریب به کار میرود که در تقابل و تضاد با امشاسپندان
پدید آمده است .به زبانی دیگر ،تمام باشندگان اهورایی و اهریمنی را میتوان
1. Amordat
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جداگانه در دو سوی یك ممیز قرار داد و هیچ موجودی در آیینهای باستانی ایران
یافت نمیشود که به تنهایی از آن سخن به میان آمده باشد و حتماً همتایی در دیگر
سوی ممیز برای آن ایجاد شده است .در مجموع میتوان چنین انگاشت که
صورتهای کهنالگویی کمالهدیوان و امشاسپندان در دوران پیشاآریایی در آیین
مزدیسنا ،در جریان نوعی گسست گفتمانی ،از یك سو ،دچار محدودیت
خویشکاریها و تغییر ماهیتی شدهاند و به صورت کمالهدیوان یا دیگر آفریدههای
دستیار مزدا درآمدهاند و از سوی دیگر ،آن وجوه دیگرشان که با مبانی آیین
مزداپرستی در تقابل قرار میگیرند ،در قالب باشندگان اهریمنی تجلی یافتهاند .این
دوپارگی کهنالگوها در آیین مزدیسنا داللتی دوگانه بر مفهوم اهریمنی و اهورایی
توأمان دارد و در طول زمان به صورت دو ساختار متضاد مفهومی در آمده است.
پینوشت
( )1خرفستر از ریشة خرپ و خرفس بـه معنـی زیانکـار و کثیـف اسـت( .بهـار )114 :1951
خرفستران در یسنا عالوه بر معنی حقیقی ،اطـالق بـر جـانوران مـوذی و زیانکـار ،در معنـای
استعاری دزدان ،بدخواهان و نابکاران چادرنشین که دشمنان مزدیسنا هستند نیز بـه کـار رفتـه
است( .ر.ک .پورداوود )115 :1958
( )5کالییوگا به معنی عصر مرد دیونشان یا عصر گناه اسـت .ایـن مرحلـه آخـرین مرحلـه از
مراحل چهارگانه چرخة یوگاها است که در کتب مقدس هند به آن اشاره شـده اسـت .مراحـل
پیشین چرخه عبارتند از :ساتیایوگا ،ترتایوگا و دواپرایوگا .بر اساس قوانین نجومی که بـر پایـة
تقویم هندو و تقویم بودایی است ،زمان شروع کالییوگا در نیمهشـب  15فوریـه  9185هـزارة
چهارم (پیش از میالد) در تقویم میالدی؛ یا  59ژانویه  9185هزارة چهارم (پـیش از مـیالد) در
تقویم گرگوری است( .توفیقی )24 :1998
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