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  ايزدان زرتشت

  :گرد آوري و تحقيق 

پيام فخرايي 
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مركب از دو جـزو وهـو بـه معنـي خـوب و               3وهومنو در پهلوي     2وهومنادر اوستا    1بهمن ب

  .نهاد نيك وانديش   نيكمن، به معني منش در نتيجه بهمن يعني به 4ننيكومند از ريشه م
نيـك و خـرد و دانـايي         در جهـان روحـاني مظهـر انديـشه        . ستامزدا   فريده اهورا او اولين آ  

  .شود شمسي به نام بهمن خوانده ميدومين ماه زمستان و يازدهمين ماه سال .خداست

، هـا  نـشاند و او بـر گـاو     مـي نمايد و آتـش خـشم را فـرو     مي  خشم و ناراحتي را آرام     بهمن

 كـه در مـاه بهمـن و         هـا   نيكـي شده و تدبير امور و      تر چهارپايان گمارده      ها و بيش    گوسفند

   .بدو سپرده شده است. شود بهمن واقع مي روز

ا
  

 و در پهلـوي     6وهيـشتَه  اَشَه در اوستا    بوده است » تاتيگرچيس«شكل    باستان به   درپارسي 5 رديبهشتا

وم وهيـشته   د. پاكي و تقدس  ،  راستي،جز است اول اَرتَه به معني درستي         مركب از دو   وهيشت اُرت

  .كلمه مركب به معني بهترين راستي است، صفت عالي از وه به معني به و خوبيست

                                                 
1 Bahman-- )وهمند،منش نيك (  
2 Vehumana 
3 Vehuman 
4 man 
5 Ardibehesht-- )بهترين نظم و حقيقت (   
6 Asha_Vahishta 
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ارد به معني شبيه و مانند است و چون ايـن            ،بهشت است  معني تركيبي اين لغت به معني مانند      

ها و رياحين تمام     و گل اند   مخمل سبز بهاران فرو رفته     در    گياهان   ،ماه وسط فصل بهار است    

  .ارديبهشت خوانند آن را بنابراين، است و هوا در نهايت اعتدالند ا شكفته

  .ر جهان خاكي نگهباني آتش با اوست      مزدا ست و د    ه پاكي تقدس و قانون ايزدي اهورا      نمايند

 7گل مرز نگـوش   .استال و سومين روز هر ماه بدو سپرده شده          نيز نگهباني دومين ماه هر س     

انـد    از ياران ارديبهشت شمرده شده     9بهرام  و ايزد  8سروش زداي آذر،  ايزد.به او اختصاص دارد   

   .ست ادشمن بزرگ و رقيب اوديو فرقار و گمراه كننده ،بد نهشو ايندرا 

هاي اوستا رتبه    اول را دارا است ولي در ديگر بخش       در گاتها ارديبهشت ميان امشاسپندان رتبه       

   .او موكل بر آتش است.او پس از بهمن است

يعنـي كـشوري     11 خـشترا ـــ ويئريـه     اوستا   است و در     شهريوره زبان پهلوي همان     ب 10 شهريور

منتخب با پادشاهي برگزيده و نيز در فرس هخامنشي و سانسكريت به معني كـشور اسـت همـين                   

صفت است به معني بر گزيدن       12جزء دوم واژه شهريور  وئيريه       .واژه است كه در فارسي شهر شده      

رگزيـدن   هخامنشي و سانسكريت به معني ب      ي  س دوم در اوستا و در فار      ني ور به مع    ،و برتري دادن  

 شهريور به معني كشور برگزيده است پادشاهي برگزيده و مكـرر در             و گرويدن است و خشروئيريه    

ش

                                                 
 گياهي است سبز و خوشبو با شاخه هاي بلند و  گل هايي كبود و برگ هايي كه مانند گوش موش است --7
8 -- اين فرشته نماد فرمانبرداري از اهورا . ي است كه در روز رستاخيز به امر حساب و كتاب مي پردازد در آئين زرتشتي نام فرشته ا
.مزدا است  

 در آئين زرتشتي يكي از ايزدان است وي يار ايزد مهر  و پاسبان عهد  و پيمان و موكل به روز بيستم هر ماه شمسي است-- 9
 شهرياري نيك --10
11 Kshatria_Vairia 
12 vairya 
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 واژه است كه در فارسي       همين .مزدا گرفته شده   اا اين واژه معني بهشت يا كشور آسماني اهور        اوست

  .در فارسي به شكل شهرير هم خوانده مي شود.رود كار مي  به"ي ي عرب بلده" و به جاي شهر شده

روز شـهريور كـه روز      ) كـي هـاي   ني(ابير امور و مصالح     ، همه فلز ها و تد      است  موكل بر آتش   او

به مناسبت تولد داراب در اين روز جشن كننـد و    . به او سپرده شده است     چهارم از هر ماه مي باشد     

 . ست ا ايزدي و توانايي اهورا مزداپادشاه وي نماينده در جهان مينوي.عيد سازند

 

  

،در فارسـي سـپندارمذ و اسـفندازمذ و         سـپندارمت در پهلوي    13سپنه اُرمئيتي  در اوستا    سفندا

سفندارمذ،سپنت صفت است به معني مقدس كه بعد ها به آرمئيتي متـصل شـده اسـت و آن                   

درست،آن چنان كه بايـد شـايد،به جـا         خود مركب است از دو جزء ارم كه قيد استبه معني            

متي،ميم به اذعام حذف شده،به معني فروتني و        +  در تركيب ارم     ندوم متي به معني انديشيد    

در ودا نيز آرمتي    .بردباري و سازگاري و سپنه آرمتي به معني بردباري و فروتني مقدس است            

  .آمده است

ا

 و در جهان جسماني فرشـته اي  ت سمزدا در عالم معنوي مظهر محبت بردباري و تواضع اهورا        

 .انـد   دختـر اهـورا مـزدا خوانـده     و است موكل بر زمين به اين مناسبت آن را مونث دانسته          

هر كه به كـشت     . پاك و بارو نگه دارد     ، آباد، سپندارمذ موظف است كه همواره زمين را خرم       

  . مانند اطاعت و صلح سازش استكار بپردازد و خاكي را آباد كند
                                                 
13 Spenta Armaiti 
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ديـن از يـاران او       آبان و ايـزد      ايزد و آسايش در روي زمين،سپرده به دست اوست        خشنودي  

همستار يا رقيب و دشـمن       14سري مرسوم به ترمئيتي    ودي و خيره  ديو ناخشن .شمرده مي شوند  

ر ايـن  د. آخرين ماه سال و پنجمين روز ماه مرسوم است به سپندارمذ     .استاسفندازمذ  بزرگ  

درخواسـت  ،   درخت نشاندن  ،دنيپوش نو   ك است رخت  يو ن ند  يروز جشن سازند و عيد نما     

  .نياز از فرشتگان و زن خواستن

   مخصوص سپندارمذ مي باشد15بيد مشك

فرشته موكل بر درختان و بيشه ها و تدبير امور و مصالحي كه در ماه و روز اسفندار واقع مي                    

  .شود به او تعلق دارد

  

ايـن واژه از دو جـز تـشكيل شـده            17در پهلوي خردات و در اوستا هئورتـات        16خرداد

تمام و  ،نخست هئور كه از هئورو ميايد و در زبان اوسـتائي بـه معنـي رسا،همه،درسـت                

كامل و در پهلوي همه و جزء دوم تات كه در فارسي امروزي داد شده،پساوندي است كـه                  

ان كه  هاي پيوسته مي رساند كه در آن واژه اسم مجرد مونث است چن             به پايان برخي از واژه    

  .و جز آن ديده مي شود 20 و اوپرتات19و دروتات 18 در ارشتات

خ

                                                 
14 Taromaiti 
شاط آور استن  درختي است از گونه بيد ، با شكوفه هاي معطر كه مقطر آن -- 15  
 سالمت و عافيت -- 16
17 Harauvat 
18 Arshtat-- )راستي و درستي (  
19 Drvatat-- )درستي (  
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 تسـ اخرداد نماينده رسايي و كامل اهورا مـزدا         . جا آمده است   غالبا با امشاسپتد امرداد يك    

النوع جهنم و    او رب . و امور مصالحي كه در ماه خرداد واقع شده بدو تعلق داده شده             درختان

او موكل گياهان است روز ششم از هر ماه شمسي و سومين مـاه              همچنين  .مالك دوزخ است  

  . خوانند  اين روز را در ايران باستان روز زن مياز سال شمسي متعلق به اوست

  

ا
              

) tat(است و بخش دوم آن تـات       23 آمرتات و در اوستا     22شكل امرتات   ر پهلوي به   د 21مردادا

.  ندارد و همين بخش در خرداد نيز ديده مي شـود           باشد كه پسوند است كه جداگانه كاربرد      

 كـه از ادوات نفـي اسـت         " اَ   "ي ديگر اين واژه از دو بخش ساخته شده، نخـست از               پاره

 -مـرت  (بخـش دوم آن  .شود  آورده مي"بي" يا "نا"يعني نه از براي اين بخش در فارسي    

mereta (  يا)  مرت- mareta. (       يـست شـدني و     است، يعني مردني و در گذشتني و ن

نديدني يا جـاوداني و بايـد امـرداد بـا      آسيبمرگ و  بنابراين امرداد يعني بي. نابود گرديدني 

امـرداد در ديـن     . دهـد    باشـد نـه مـرداد كـه معنـي بـرخالف آن را مـي                " اَ   "ادات نفي   

ي وجـود     مرگـي و جـاوداني يـا نـشانه          ي بـي    امشاسپندي است كه نماينـده    ) زرتشتي(بهي

هـا بـه او       ها و رستني    باني گياه   در جهان خاكي نگه   .استا  و هميشگي اهورامزد  ناپذير    نابودي

   او موكل بر آب است.از ياران او رشن است .سپرده شده است
                                                                                                                                                 
20 uparatat --)برتري (  
21 --امرداد،جاوداني   
22 amaretat 
23 Amertat 
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  پي  نوشت ها

  

ره اشـكانيان و    زبـان متـداول دو    .زبان پهلوي زبـان پهلـو يـا پهلـه،پارت،پرثوه پهلـواني            -1

ايـن زبـان را     .فارسي امروزي جاي دارد    ونه و آن ميان فرس باستاني       فارسي ميا .ساسانيان

كه جزئـي   )پارتي(زبان مردم پارت؛پارت ها به زبان پهلوي شمالي       .فرس متوسط نيز گويند   

در عهـده   ) پارسـيك (پهلـوي جنـوبي    و.تفاوت با پهلوي جنوبي دارد سخن مـي گفتنـد         

ان بـود   زبان ايران در دوره اشكانيان و ساسـاني        پهلوي، زبان،. نيان رواج داشته است   اساس

هـاي سلـسله      مانده يعني از وقتي كـه بـا كتيبـه          ولي آثار آن غالبا از دوره ساسانيان باقي       

هاي سلسله ساساني ادبيـاتي خـاص رو بـه            مانده يعني از وقتي كه با كتيبه       ساسانيان باقي 

 مـنظم  آموختن زبان پهلوي به طور. ه استترقي گذاشت، اما به ما فقط كتب مذهبي رسيد   

هـا و     اين زبان عالمات كافي بـراي آواز       ل دارد و دليليش يكي آن است كه       و مرتب اشكا  

اصوات خود ندارد و ديگر آن كه ايدئوگرام ها به جاي مانده اسـت،يعني كلمـات را بـه                   

  خط پهلوي از خط آرامي گرفته شده است .سامي نويسنده و به پهلوي خوانند

 است كـه    مزدا توسط اهورا    شش جشني كه در اين دين آمده در اصل شش روز آفرينش            -2

 : خوانده مي شودرگاهانباشش 

--------  
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 ارديبهشت يا خورشيد روز آغاز مي گـردد       11 كه از روز     )Maidyuzarm(  ميديوزرم -1

در اين هنگام آسمان كهكشان و ستارگان آفريده شده         . و در پانزدهم همان ماه پايان مي پذيرد       

  .است

 تير ماه آغاز مي شود و در        11 روز سال يعني     105 كه از    ،)Maidyushem(  ميديوشم -2

  .پانزدهم آن ماه پايان مي يابد در اين روز ها، آب ها آفريده شده است

كه اشتاد نـام دارد كـه        روز سال است     108 آغاز آن در     ،)Paityshahim( پيتي شهيم -3

  .ها زمين آفريده شده است در اين روز

 روز پس از آغاز سال و بـه سـحاب           210اهانبار  زمان آغاز اين گ   ،)Ayatherm ( اياترم -4

 ماه مهر   24 تا   20 مهر است كه به حساب كنوني از         30 مهر يا اشتاد روز و پايان آن         26قديم،  

  .در اين روز ها درختان و گياهان آفريده شده است. است

 يعني بـه حـساب      ، روز سال  209، آغاز اين دوره از آفرينش     ،)Maidyarem( ميديارم   -5

 جانوران  ،ها در اين روز  . ، دي ماه و پايان آن در چهاردهم همان ماه است          10يد كنوني   سر رس 

  .آفريده شده اند

 روز سال، ولـي بـه   305 اخير ر، گاهانبا)Hamas Path Madam (پت مدم  همس -6

ايـن  .  و پايانش آخر اسفند است يعني شب اول فروردين         25موجب سر رسيد كنوني آغاز آن       

هاي آن اين اسـت   شود و يكي از برتري  تر شمرده مي   تر و مهم   ها گرامي  گر هنگام گاهانبار از دي  

  .ها شكل گرفته است كه آفرينش انسان در طي آن
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  :منابع و ماخذ 

  

  :برگرفته شده از

  باستان فرهنگ ايران ) 1

  معينفرهنگ ) 2

  دهخدا)3

  فردوسي شاهنامه) 4

  تاريخ ده هزار ساله ايران)5

  نده شده توسط ايرج گلسخري شاهنامه برگردا)6

 

 


