
 

  
  
  
  

 رد و موبد در شاهنامه

  
  زهرا دلپذير                                                                                                                                  

  
  دهيچک
پـاک مـزدا بـه شـمار      ريـدگان يسنا ايزدان و فرشتگان نگهبان آسمان و زمين و هرآن چه نيک ونغـز و از آف  آيين مزد در
 زرتشـتي و  متون پهلوي نيز رد به معناي پيشواي ديني آثار ديني زرتشتي و اکثر سمت ردي يا سروري دارند. در ،آيد مي

نويسان براي آن معـاني    که فرهنگ لغات پرکاربردي است فردوسي هم رد ازة شاهنام رفته است. در رهبر روحاني به کار
، پيونـد رد و  اند آن نپرداخته شارحان به مهمي که اکثر ةاما نکت؛ ذکر کرده انددمند، دلير و پهلوان را مختلفي چون دانا، خر

رد در شـاهنامه در بيشـتر    اسـت.  ي ايرانملّ ةت کاربرد زياد اين دو واژه درکنار يکديگر در مشهورترين حماسو علّ موبد
ه ه در سلسله مراتب مذهبي ايران باستان جايگاه مهمي داشتک استهمان دستور  همچون متون اوستايي و پهلوي، موارد،
ـ  تکيـه بـا   کوشـد مـي مقالـه   هنگارنـد  د.شـدن  اعضاي جامعه ديني محسوب مي دو از بنابراين ردان و موبدان هر است،  رب
  شاهنامه . رد در۲واژه شناسي رد . ۱ :کندبا موبد را درسه فصل بررسي   پيوند آن جايگاه رد و نقش و ،فردوسي ةشاهنام

  .. پيوند رد و موبد۳
  
  هاي کليديواژه

 .فردوسي ةباستان، شاهنام  ديني ايران ةور، جامعترد، موبد، دس

  
 مقدمه

ـ  تـوان از  و مـي اسـت   اسالم نمود يافتـه  دين و فرهنگ ايران پيش از تاريخ، اسطوره، ةشاهنام در الي ابيـات آن بـه   ه الب
روحانيـان   ،ايران باسـتان  يافت. گفتني است در دست آن عصر ديني در ةجامع ساختار ةدربار ويژهب، گوناگوني العاتاطّ

خوبي ب اين نقش درشاهنامه نيز .العاده داشتند شاهان نفوذي فوق دربار و در آمده جامعه به شمار ةبرجست ةطبقاز همواره 
نمادهاي رهبري  و چگونگي اين اثر، کيفيت اهميت است که با بررسي سلسله مراتب ديني در و به حدي درخور مشهود

  د.شو ها و مفاهيم معنوي و اخالقي آن عصر مشخص مي ارزش و

ارکان اصـلي   يکي از، خويش هاي عصر آگاهي به علوم و دانش افزون بر اند کهموبدان پيشوايان ديني شاهنامه،مطابق 
آن  ةگسـترد  کاربردنقش ردان و  اند، هنپرداخت آن پژوهان به قابل توجهي که شاهنامه ةاما نکت ؛شوند حکومت محسوب مي

بـه معنـاي سـرور، بـزرگ، دليـر و       عمـومي رد يک صـفت   ،شاهنامه آمده هاي موبد است. آيا چنان که در شرح کنار در

  ي)پژوهش -(علمي  پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسيمجله  
 ISCبا رتبه  دانشگاه اصفهان -ادبيات و علوم انساني  ةدانشكد
  ۶۱ -۷۴، ص ۱۳۹۰پاييز  )۱۱، (پياپي ۳شمارهسال سوم،  ،دورة جديد

  



  ۱۳۹۰) پاييز ۱۱، (پياپي ۳شمارة  سال سوم،  سال چهل و هفتم، دورة جديد،  پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۶۲

 
؟ ايـن  آورد روحـاني بـه شـمار    ةجامعـ  طبقات اجتماعي و عضوي از توان ردان را يکي ازمي يا اين که خردمند است و

  د.به آن پاسخ داده شو کوشش شده است تاقاله اين م که دراست الي ؤس

و  تـاکنون تحقيـق کامـل    ها در فرهنگ ايران باستانآنپيوند و رد و موبد نقش و جايگاه  ةشايان يادآوري است دربار
اي تواريخ عهـد اسـالمي و پـاره    ،ها نوشته  اي چون اوستا، متون پهلوي، سنگ منابع پراکنده مستقلي انجام نگرفته و تنها از

پـژوهش   ،افـت. بنـابراين  ي اين زمينـه دسـت   العاتي اندک درتوان به اطّ فردوسي مي ةويژه شاهنامب ؛از متون ادب فارسي
  .نمايدميکاري تازه  حاضر
 

   رد شناسيواژه. ۱

لغـت فـرس   در ) آمده، ۳۱: ۲۵۳۶ ،پورداوود(  Radفارسي در و  Rat در پهلوي ، Ratuبه صورت در اوستاييکه  »رد«
، خواجـه، پهلـوان، دالور،   به معني حکيم ي لغتها فرهنگدر ديگر  و )۳۷: ۱۳۳۶معني دانا و خردمند (اسدي طوسي،  به

بـه قاضـي و    »رت« ةواژ يلـو فرهنـگ زبـان په   در ۱ .، و گاه مترادف راد (دالور و جوانمرد) دانسـته شـده اسـت   بهادر، شجاع
 شـده موبد و روحـاني زرتشـتي معنـا     ، rtواژه ) در فرهنگ سغدي۴۸۰: ۱۳۸۱(فره وشي، استپيشواي مذهبي برگردانده شده 

روحـاني   ايزدي و رهبـر  دادگاه و دوم به معناي داورِ ۲نخست به معناي گاه و هنگام »رتو«در اوستا  .)۳۴۳: ۱۳۷۴(قريب،  است
ـ   Ratuمعين به نقل از کتاب اساس اشتقاق، رد () ۱۸: ۱۳۸۱(پورداوود،  ۳است آمده يس روحـاني و مينـوي و   ) را بـه معنـي رئ

  .)۹۴۳ ،حواشي برهان قاطع :۱۳۶۲،سرور و بزرگ به کاربرده است (برهان ) به معني مطلق(ahu ةغالباً با کلم
 نغز اسـت و از  چه نيک و آن گهبان آسمان، زمين، آتش، آب، گياه، چهارپايان ون فرشتگان يسنا، ايزدان و آيين مزد رد

 نيـز  راستي و درستي برخوردارنـد،  پاکي، مرداني که از د.نسمت ردي يا سروري دار شود، مزدا شمرده مي آفريدگان پاک
رد خوانـده شـده و درخـور     ايزدي، مينوي يا جهاني، آفرينش نيک تر هريک از فرد کامل عبارتي،به  .شوند رد خوانده مي
در امور دين و جامعه بهترين  در کتاب مينوي خرد، رد مردان و زنان کسي است که ).۱۸: ۱۳۸۱پورداوود،( ستايش است

ي اسـت کـه دانـاتر و    دربندهش هم آمده کـه رد (سـرور) مـردان کسـ     .) ۹۰- ۱۳۸۰:۸۹ ،لي(تفضّ و سرور ديگران باشد
ي قـوي  ارد کسي را خواندندي که ر« القصص آمده: ) در مجمل التواريخ و ۹۰- ۱۳۸۰:۸۹،(فرنبغ دادگيراستگوتر باشد 

قوي، نيک و پاک مستعمل بـوده اسـت    نوشته: اين کلمه در سخن دري به معناي دانا، آن ةدر حاشي بهارو  ؛»داشته است
  .)۴۲۰: ۱۳۱۸(بهار، 
 انسان شريف و جـوانمرد بـه کـار    ،هاي اندک آوايي در معناي جوان، دالور با تفاوتهم هاي اروپايي  رد در زبان ةواژ

  .)۲۴: ۱۳۷۲(احمد سلطاني،  ۴رد در زبان فارسي يکسان است ةها با واژ آن ةرفته که ريش
  

 رد در شاهنامه. ۲  

و  سـياوش  لقـب  بـار رد  ۱۴ ،اين ميان ازبار در شاهنامه به کار رفته است.  ۱۰۸مشتقات آن (ردي، ردان و...)  و رد ةواژ
  :است سياوش به معناي جوان شجاع، جوانمرد و دالور مورداين واژه در  .است شدهافراسياب 

ــو    ــاه آزرم جـ ــان شـ ــت کـ   يهمانسـ
  ش ردـبـــدان کـــو بـــه گـــاه سياوخـــ

 

  مــرا گفــت بــا او همــه نــرم گــوي      
  دـاد بــــند يـــک روز بنيـــ ـگــــنيف

  ۵)۱۶۰ -۱۵۹: ۱۳/  ۴ :۱۳۸۶(فردوسي،        
 



  ٦٣/     رد و موبد در شاهنامه 
  

  :افراسياب نيز بارها در شاهنامه با لقب رد توصيف شده است
  وزان لشـــکر تــــرک هومــــان دليــــر 

ــه اي پهلــــ  ـــکــ   ابـوان رد افراسيــ
 

ــ  ـــبيام ــه پي ـــد ب ـــش ب ــرادر چ   رـو شي
ــتاب     ــا را ش ــگ م ــدرين جن ــت ان   گرف

  )۴۶ – ۴۵: ۲۸/ ۴ همان،(                      
 

  ت.مترادف با معناي رد در مصراع سوم اس دو بيت مذکور دقيقاً هاي دلير و پهلوان در واژه

و پرويـز  خسـر  چنـان کـه بزرگـان ايـران بـه      بار نيز شاهان ايران با لقب رد سـتايش شـده انـد؛    ۵در سراسر شاهنامه 
  :گويند مي

  ه کنــيــــه تــو بـزايد کـــي زان فـــبهــ
ــم ردي   ــد و ه ــم موب ــاه و ه ــم ش ــه ه   ک

 

ـ          ه کنـي ـمه آن شـد بـه گيتـي کـه تـو م
ــ ـــر برزميـمگـ ــــ ـــاية رـن فـ   زديــ
 )۳۵۰۹ – ۳۵۰۸: ۲۶۹/ ۸ همان،(             

 

 ،ردمنظـور از   ابيـات،  يکـي ازايـن    در به کار رفته اسـت.  ۶،دو مرتبه رد درکنار هيربد بخش تاريخي شاهنامه  نيز در
  است: ۷زرتشت

  شهنشــــاه لهراســــب درشــــهر بلــــخ
  شــدند  انــدر  آذرآنجــا بــه نــوش    وز
 

  بکشــتند و شــد روز مــا تــار و تلــخ     
ــرزدند ــه ســـ ــد را همـــ   رد و هيربـــ

 ) ۱۱۳۲- ۱۱۳۱ :۱۸۴/ ۵همان، (              

بخـردان   ردان و ،مـادر  روان ازهنگام زادن نوشين .رفته است به همراه بخردان و بزرگان به کار بارهاهمچنين واژه رد 
  :نشينند ايران به گفتگو مي

  بـــه ايـــران همـــه ســـالخورده ردان   
 

ــاموربخردان   ــا نــــ ــتند بــــ   نشســــ
 )۱۸۷ :۶۷/  ۷همان، (                           

ـ  رگـان نيـز ردان و بز  -يزدگـرد بـزه گـر    پس از درگذشت -هنگام بازگشت بهرام گور به دربارو ديگرآنکه  ران بـه  اي
  :روندل او مياستقبا

ــوه   ــغ ک ــر از تي ــرزد س ــيد ب ــو خورش   چ
ـــذيـپ ـــره شــ ـــاراسـدن را بيــ   دـتنـ

 

ــ  ـــردان و بزرگــ ـــان ايــ   روهـران گــ
ــن خواســـ    ــي انجمـ ــي دانشـ   تندـيکـ

 )۵۱۶ -۵۱۵: ۳۹۹/ ۶ همان،(                  
 

انـد   آمده بار رد و موبد در کنار هم ۶۳که چنان ،است موبد به کار رفتهاي که به همراه رد در شاهنامه بيشترين واژهاما، 
  ۸.رسند ناپذير به نظر مياييداين دو واژه جنيز و گاه 

  پيوند رد و موبد .۳

نقشـي   ،قـدرت  ءبحران و خال دربار بر عهده داشته و به هنگام موبدان کارکردهاي مهمي را در کنار شاهنامه ردان در در
ي به معناي سرور، بـزرگ  يک صفت کلّ آمده، رد صرفاً هاي شاهنامه اما آيا چنان که در شرح ند.ا ردهک تعيين کننده ايفا مي

 در ايـران باسـتان بـه شـمار آورد؟     خاص ةاي اجتماعي يا جزيي از طبق ردان را طبقه توان و خردمند است يا اين که مي

 .دنپاسخ ده پرسشد به اين نکوشدر بخش سوم مي گاننگارند



  ۱۳۹۰) پاييز ۱۱، (پياپي ۳شمارة  سال سوم،  سال چهل و هفتم، دورة جديد،  پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۶۴

 
بـه   )۳۳۲ /۲ :۱۳۷۵(بـويس،   دهـد مـي  گيري سازمان مذهبي زرتشتي را به دوران هخامنشيان نسبت لمري بويس شک

نيـز   نامـه تنسـر   .)۱۰،۱۷ /۲ :۱۳۸۰(پـورداوود،  شـد  تشکيل مـي  مان از دستوران، موبدان وهيربداننظر پورداوود اين ساز
عضـو اول اصـحاب ديـن و ايـن عضـو       يند...اعضا دين چهار شمارد: بدان که مردم در ديني را چنين برمي ةمراتب جامع
نويسـد: و در پهلـوي ايـن     مينوي مي .)۵۷ :۱۳۵۴ (مينوي، م و عباد و زهاد و سدنه و معلماناصنافست: حکا ديگرباره بر

مغـو   . معلمان:۴سدنه: رذ(دستور)   .۳اد: مگوپذ(موبد)  اد و زه.عب۲ام: داذور(قاضي) . حک۱ّاين قرار است:  از طبقهچهار
 شـدند.  ديني محسوب مـي  ةجامع اعضاي رذان(دستوران) و موبدان هر دو از، بنابراين .)۱۴۳، (همان درزبد(معلم مغان)ان

و  )مقام واالتري از موبدان دارنـد: روسـتا را داوري آگـاه (آگـاه بـه قـانون       ردان در سلسله مراتب مذهبي، زادسپرم، بنابر
،موبـدان  اندرزبدي مغان ،همه زبر بر؛ و گماردن ]بايد[يس روحانيان) پاک کام و منطقه را ردي (رئاستان را موبدي راست
رسـد منظـور از رد در    به نظـر مـي   .)۷۰: ۱۳۸۵(راشد محصل، به او خدايي هرمزد را سامان دادن موبدي بايد گماردن و 

رتو به سردار يـا دسـتور   نيز گزارش پهلوي اوستا  است. در مرتبطرد  ةمعنايي با واژ نظر اينجا سدنه يا دستور باشد که از
) که در گزارش Swami( پيشوا و) Guru( بنابراين معاني راهنما ت.کننده اس برگردانده شده که به معناي داور و داوري

    ).۲۰: ۱۳۸۱،پورداوود( شود روشن مي سانسکريت اوستا به رتو داده شده
و  يد کردن تا پيش هربدان، دستوران وردان بشـوند جهد با دست آيد، يک متن پهلوي آمده است: هرگاه که گناه از در

که باشـد   گناهي فرمايد چون بکنند، هر توبتش که دستور آن بهتر که پيش دستوران و ردان کنند و و توبت تقويت بکنند
پيش کسـاني بايـد شـدن کـه دسـتوران       نباشد دستور اگر و توبت هم خوانند ذمه) بشود. توبت دستوران کنند، بن (= از

روحـاني   و راهبـر  ضرورت دستور ةدربار ،۴و  ۱، بند ۲۶فقره  "در نثر صد"در ۹ .)۵۹: ۱۳۶۷(ميرفخرايي،  اشته باشندبگم
 از و پنـاه خـود گيـرد    را دريکـي  فرشتگان  بايد از مي، پانزده ساله شود اند که چون مردم پيشينگان گفته و دانايان "آمده: 

شايسـت و ناشايسـت پـيش     اگر و گيرد... ان و موبدان يکي را به دستور خوددستور واز دانايان يکي را داناي خود گيرد
زادسپرم نيز يکي از پنج خـوي آسـرونان (پيشـوايان     .)۱۰۵ :۱۳۶۹ (مزداپور، "را جواب دهد بگويد تا او آيد با آن دستور
به دانايي بياموزد » رد« وترينراستگ و داناترين را آنچه ةدستور) دانسته است؛ يعني هم داري (بزرگداشتديني) را دستور

 فرمـانبرداري هـم در   ،مـتن پهلـوي   انـدرزهاي ايـن   يکـي از  .)۷۳: ۱۳۸۵(راشد محصـل،   راستي فراگيردب، (تعليم دهد)
اما بـه   ؛توان وظايف دستوران را مشخص نمود اگرچه به يقين نمي .)۷۴ ،(همان رد و دستور ديني است و هم برابرخداي

 انـد  کرده از او استفتا مي شبهه ناکموارد  کالت مذهبي و آگاه نسبت به علوم ديني بوده که دروي حالل مش ،رسد نظر مي
دخـل و   ةقـدرت و اجـاز   ةيکـي ازمعـاني دسـتور، دارنـد     پژوهشگران نيز برخي از ةبه عقيد .)۹۶: ۱۳۱۴(کريستين سن،

سلسـله   در ،بـراين اسـاس   ؛تواناسـت  خصي صاحب حـق و ي شسو کاري از امري و انتصاب و گماشتگي در ف وتصر
يـا پيشـواي    ۱۰دستوري خود را از زرتشـتروتم  ،نهايت همه برتر، دستوراني دارند و در صاحبان منصب ،مراتب روحانيان

 ؛با دادوران در ارتبـاط بـود   شايد بتوان گفت: وظايف دستوران به نوعي .)۱۰۷: ۱۳۶۹(مزداپور،  کنند روحاني دريافت مي
نـواحي کـه داراي    ةرتبـ  موران عـالي أم يکي از و شدمي توسط يک قاضي روحاني (داذور) ادارهناحيه  که محاکم هر چرا

 پژوهشـگران  بـه نظـر برخـي از    از سوي ديگر .)۳۲۳: ۱۳۴۵، کريستين سن( همداذ نام داشت دستور ،اختيار قضايي بود
 يکي از آثار شهداي سرياني آمده اسـت:  چنان که در، )۱۰۲: ۱۳۱۴ ،همان( شدند ناميده مي ردمانند دستوران  دادوران نيز

  ۵۲: ۱۳۸۵لي، (تفضّـ  ول دادگـاه اسـقف تبيـون بـود    ؤيزدگـرد دوم مسـ   شهردبيري به همراه داور(رد) و موبـدان موبـد(. 
 وجـود نداشـته اسـت    باشـد هرگـز   ردعنـوان   نويسـد: عامـل غيرمـذهبي کـه داراي     کريستين سن از قـول نولدکـه مـي   



  ٦٥/     رد و موبد در شاهنامه 
  

 و در کنـار  دو بـه عنـوان رد ملقـب بودنـد     دستوران و داوران هـر  ،نابراين به احتمال زيادب .)۱۶۰ :۱۳۴۵ سن، (کريستين
  ۱۱.پرداختند موبدان به ايفاي وظايف خود مي

رم(م) مقـام  اقرن سوم ميالدي مرسوم شد. از قـرن چهـ   در است. اين عنوان ظاهراً موبد نام عمومي روحانيان زرتشتي
سلسـله مراتـب آن    مزدايـي و  سـازمان روحانيـت   ةافزايش قدرت با نيروي فزايندشايد اين  اهميت بيشتري يافت. موبد

 هـاي گونـاگون بـه کـار     موقعيت ها و مقام در و اياالت، حکومتي کشور امور موبدان زيادي در ظاهراً .ه استارتباط داشت
شـهرها و نـواحي موبـدي    ة توان فرض نمود که هم مي ،دست است در چند شهر موبد مهرهايي که از از اشتغال داشتند.

  ).  ۱۳۳- ۱۳۲: ۱۳۸۳ (دريايي، داشتند
هـا را بـه ترتيـب    کارکرد مشترکي دارند. ايـن کـنش  فردوسي  ةشاهنام در که اندديني ةاعضاي جامع ازموبدان و ردان 

  توان طبقه بندي کرد:کرد رد و موبد در کنار هم، به چهارگونه ميفراواني ياد

 ةها در هم آن نظر د ورندر دربار شاهان هميشه تعداد زيادي از ردان و موبدان حضور دا :تدبير امور مهم کشورالف. 
  :شوندشمرده ميحترم مدربار نوشين روان عادل ردان و موبدان  دراست. معتبر  امور

ــود    ــاه ب ــش آگ ــه از دان ــس ک ــرآن ک   ه
  مندـردان ارجــــد و بخــــرد و موبـــ

 

  در شــــاه بــــود دگان بــــرـگوينــــ ز 
  بــــيم گزنــــد ز بدانــــديش ترســــان

 ) ۲۴۱۰- ۲۴۰۹: ۲۸۵/  ۷: ۱۳۸۶فردوسي، (

  :نشينند شاهان با حضور ردان و موبدان بر تخت مي، در شاهنامه
ــت    ــر نشس ــي ب ــت کي ــه تخ ــو دارا ب   چ

  دان و ردانـت بـــا موبــــن گفــــچنيـــ
ــه داد    ــج و ب ــه رن ــتم ب ــي نجس ــه گيت   ک

 

ــت    ــاد دس ــان بســت و بگش ــر مي ــر ب   کم
ـــب ـــان و بيـزرگـ ـــداردل بخــ   ردانــ

ــ ـــم ــه ســـرا تــاج ي ــر نهـــزدان ب   ادـر ب
 )۱۱-۹: ۵/۵۱۶همان، (                        

  :خواند نوشين روان فرستاده قيصر را در حضور ردان و موبدان فرا مي
ــد  ــدان و ردان را بخوانــ ــه موبــ   همــ
ــاه  ــت شـ ــتاده را گفـ ــس فرسـ   وزان پـ

 

ــاند    ــا نشـ ــيش دانـ ــي پـ ــي دانشـ   بسـ
ــواه  ــام بگـــزار و پاســـخ بخـ   کـــه پيغـ

  ) ۳۶۶۵- ۳۸۷:۳۶۶۴/ ۷همان، (              
 

  :يابد ها تمشيت مي ديد آنصالحو بق نصايح اطمامور دربار غالباً ان و موبدان همواره طرف مشورت شاهانند و رد
  دگــــرروز گشتاســــب بــــا موبــــدان
ــردري  ــگاليدش از هــ ــت و ســ   نشســ

 

ــپهبدان   ــان و اســـــ   ردان و بزرگـــــ
ــري   ــر ســ ــاه برهــ ــيد هرگــ   ببخشــ

 )۳۰۷-۵/۳۰۶:۱۰۵مان، ه(                    

بـا   هـا معمـوالً   ايـن بـزم   .)۲: ۱۳۸۶ آثنـايس، ( دکارها رسم بو ةي زدن دربارار ي دربارها بزم هنگام برگزاري برخي از
  خواست:نظر ميل مهم ئمسا بابدر نانشد و شاه از آ بزرگان برگزار ميو  موبدان ردان، حضور

  ســـــيوم روز بـــــزم ردان ســـــاختند
 

ــيش بنشـــــ    ــنده را پـــ   اختندنبيســـ
  )  ۱۶۳۶ :۵۳۸/ ۶همان، (                         

 



  ۱۳۹۰) پاييز ۱۱، (پياپي ۳شمارة  سال سوم،  سال چهل و هفتم، دورة جديد،  پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۶۶

 
ردان دربار با فرزنـدش بـالش    موبدان و ،دنيا رفتن پيروز کنند؛ هنگام از همچنين ردان و موبدان وليعهد را انتخاب مي

  :تخت نشيند پردازند تا سوگ وانهد و بر به چالش و بحث مي
  چوبنشســــت باســــوگ،ماهي بــــالش

  دانـــــد موبـوبـــد و مـــــاه آمـــــسپ
ــ ـــراوان بگفـف ــا او بــ ـتن ـــه پنـد ب   دـ

ــ  ــرآن تخـ ـــبـ ــاندندـت شاهيـ   ش بنشـ
 

  ســـرش پرزگـــرد و رخـــش پرخـــراش 
ــردان   ــود از رد و بخ ــه ب ــس ک ــرآن ک   ه

ــ ــه بــ نـسخ ــا ک ـــه   دـودي ورا سودمن
  دـاندنــــر برافشـي زر و گوهــــبســـ

  ) ۴- ۱: ۷/۳۱همان، (                           
 

  :شود ردان به موبدان موبد سپرده مي وليعهدي نيز نزد منشور
ـــنبش ــه فـد عهـــتن   اهــــان شـرمـــدي ب

ــک   ــاد خش ــد از ب ــي ش ــاس چين   چوقرط
ــه م ـــب ـــوب ـــد سپ ــه پي   ش ردانـرد آن ب

 

ــاله    ــت و کـ ــزد را داد تخـ ــه هرمـ   کـ
ــد م ــرنهادنـ ــري بـ ــرو  هـ   مشـــک ز بـ
ــ ـــبزرگــ ـــان و بيــ   ردانـداردل بخــ

 ) ۴۴۴۴- ۴۴۴۲: ۷/۴۵۵همان، (               
 

  :پذيرفته است ردان گويد که پادشاهي را پس از خداوند از موبدان و به بهرام چوبينه مي نيز پرويزخسرو
ــ    هيـزدم داد شاهنشــــــکنــــون ايـــ

  پــــذيرفتم ايــــن از خــــداي جهــــان
  ارـشهريــــ وري هرمــــزـبــــه دستــــ

  ازآن موبـــــدان موبـــــد و بخـــــردان
 

  بزرگــــي و تخــــت و کــــاله مهــــي 
ــند ــ ةشناســـ ـــآشکـــ   انـار و نهـــ

ــاج ازپـــد  ــا داشـــت تـ ــارکجـ   ر يادگـ
  وده ردانـان و کارآزمـــــــبزرگــــــ

 )  ۲۸۹ -۲۸۶ :۲۴/ ۸همان، (                   
 

مرگ خـود موبـدان و ردان را    چنانکه منوچهر پس از آگاهي از زمان ؛کنند حتي شاهان نزد موبدان و ردان وصيت مي
  :خواند فرا مي

  ن زداننـــده بشـــنيد شـــاهوســـخن چـــ
ــ ــدان و ردان را بخــ ــه موبــ   واندـهمــ

 

ــه   ــب ــون بيــ ـرس ــاهـم دگرگ   اراست گ
  دـان برانــــش ايشــــهمـــه راز دل پيـــ

 )  ۵۸۶ – ۵۸۵: ۱/۲۷۷همان، (                
 

 ،بنابراين .)۱۴۲: ۱۳۴۵(کريستين سن،  هاي زمان خود آگاه بودند علوم و دانش ةبه هم روحانيان :علمي مرجعيت ب.
در کتـاب   .)۹۳: ۱۳۵۰ل نامـه نگـار فـراوان بود(حکمـت،     در ميان مغان و موبدان، آموزگار، مدرس، منجم، پزشک و سا

در شاهنامه موبـدان و ردان از مقـام    .)۱۴۴: ۱۳۸۳(دريايي،  اند ناميده شده »رد«دانشمند  شاهنشاهي ساساني نيز روحانيان
 ةدربـار ، بـراي نمونـه  انـد؛   و خرد به ردان و موبدان تشبيه شـده  حتي گاه شاهان از نظر هوش ،واالي علمي برخوردارند

  :مهراب آمده است
ــز  ــت و مغــ ــردان داشــ   ردان دل بخــ

 

  دو کتـــف يـــالن و هـــش موبـــدان    
 ) ۲۷۳: ۱/۱۸۲: ۱۳۸۶فردوسي، (              

  :خواند موبدان را براي بحث و تبادل نظر علمي فرا ميو  ردانوي  ،در مجلس چهارم نوشين روان
ـــفرمـب ــــ ـــوبـا مـود تـ ــه ايــ    دان و ردانــ ـــرامـوان خـب ــا بخـن ـــد ب   ردانـ



  ٦٧/     رد و موبد در شاهنامه 
  

ـــپرسيـب ــ ان ازـدشـ ــ و ازن ـبـ   ژادـنـ
ــ ز ــ اهي و ازـشـ ـــتـ   دآوريـاج و گنـ

ــتار    ــدان خواس ــن موب ــرد ازي ــخن ک   س
 

  گ و دادـزي و آرام و فرهنــــــتيـــــ ز
  ريـاختـــکـام و نيــــو فرجـــ آغــاز  ز

  بـه پرسـش گرفـت آن چـه آيـد بـه کـار       
 ) ۱۳۳۲ – ۱۳۲۹: ۷/۱۹۹همانِ، (              

 

  :آمدند نشست و موبدان و ردان گرداگرد او فراهم مي تخت ميدر اين جلسات شاه بر
  بــه يــک دســت موبــد کــه بــودش وزيــر

ــ ـــهم ـــان گ ــر گ ـــرد او موبـرد ب   دانـ
 

ــر   ــت دگـ ــه دسـ ــ بـ ـــيزدگـ   رـرد دبيـ
ــوزرجمهر  ــوي بــ ــخن گــ   و ردان ســ

 )۱۴۳۳-۱۴۳۲: ۷/۲۰۸همان، (                

ردان و موبـدان را   ،سـت اآورده  پادشـاه هنـد بـه ايـران     ةتادهمچنين نوشين روان براي يافتن رازبازي شطرنج که فرس
  :کند مي مورأم

ـــرد و م ـــنـايـدان نمـوبـــ   راه دهــــ
  نهادنـــد پـــس تخـــت شـــطرنج پـــيش

 

ــ  ــاهـد يکســـر بـــه نزديــــبرفتنـ   ک شـ
  نگـــه کـــرد هريـــک از انـــدازه بـــيش

 )  ۲۷۰۲-۲۷۰۱ :۳۰۷/ ۷همان، (               
 

خواهد که ردان را براي پاسخگويي به پرسش هاي علمي فرسـتاده قيصـر روم   ميبهرام گور نيز از موبدان موبد دربار 
  فراخواند:

  بفرمـــــود تــــا مـوبـــــد موبـــــدان
 

ــدي ردان    ــاورد چنــ ــت و بيــ   ۱۲برفــ
  )۱۷۰۵ :۵۴۳/ ۶همان، (                         

  

  :از کارکردهاي ردان و موبدان در شاهنامه خوابگزاري است يکي ديگر
  ت کســـري دژمـبـــر تخـــ ت ازـنشســـ

  دـدنـــــواب را خوانـخــــ ةدـگزارنــــ
ــاه   ــواب ش ــد در خ ــا دي ــت آن کج   بگف

 

  زغــم ازآن خــواب گشــته دلــش پــر    
  دـدنــــانـنشـاه بـــــر گـردان را بـــ

  ده راهـنـــــايـدان نمـوبـــــدان مـبــــ
 ) ۹۹۳- ۹۹۱ :۱۶۸/ ۷همان، (                

  در شاهنامه منوچهرموبـدان و ردان را فـرا   ارگان بود.روي احوال ست پيشگويي از ،کارکردهاي ردان و موبدان از ديگر
  :خواند تا سرانجام ازدواج زال و رودابه را واکاوند مي

ـــب ــا مـفرمــ ـــود تــ   دان و ردانـوبــ
ــد   ــت بلنـ ــيش تخـ ــن پـ ــد انجمـ   کننـ

 

  ســــتاره شناســــان و هــــم بخــــردان 
  بــــه کارســــپهري پــــژوهش کننــــد

 )  ۱۲۰۳ - ۱۲۰۲: ۲۴۶/ ۱همان، (             
 

شهرياري خواهد آمد کـه   پيوند سياوش و فرنگيس يابند که ازموبدان و ردان از احوال ستارگان درميدر جايي ديگر، 
  :گويد. افراسياب هنگام پيوند سياوش و فرنگيس به پيران ميکند سرزمين توران و پادشاه آن افراسياب را نابود مي

  کجــا پــيش ازايــن موبــدان    ديگــر و
ــ   رـي بـــه بـــدـنــــتـرالب برداشـسطـ

ــت   ــن بگف ــه او اي ــد ك ــاورم ش ــون ب   كن

  ردانـخـــــر بـاره شمـــــردان و ستــــ 
  ه در بـــه درـدي همــــدنــــهمـــين ران

ــت    ــه دارد نهف ــردان چ ــردون گ ــه گ   ك



  ۱۳۹۰) پاييز ۱۱، (پياپي ۳شمارة  سال سوم،  سال چهل و هفتم، دورة جديد،  پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۶۸

 
ــ وايـــن د از ـــنـ ـــژاده يکـ   ارـي شهريـ
  رســت بــوم و و تــوران نمانــد بــر   ز
 

ــه گيــ   ــد ک ـــبياي ـــرد جه   ارـان در کن
  تـرد نخســـدازه گيـــکــاله مــن انــ  

 )۱۴۹۲- ۱۴۸۶ :۳۰۰/ ۲همان، (              

  :دهند نيز از پايان کار وي خبر مي ردان و موبدان اخترشناس به اسکندر
  ن برآشـــفت شـــاه وســـتاره شـــمرچ 

  زادي نخســـت، شـــير اختـــر بـــر تـــو
  کــودک مــرده بينــي چــو شــير     ســر

 

  بــــدو گفــــت کــــاي نامورپيشــــگاه 
  برموبــــدان و ردان شــــد درســـــت  

  رـت زيــــردد ســـر پادشاهيـــ ـبگـــ
 ) ۱۷۵۸- ۱۷۵۶ :۱۱۹/ ۶همان، (             

د کـه در شـاهنامه بـدو    شناسي برجسته بو دانشمند و ستاره جاماسپ وزير، ردان رد وموبدان موبد دربار گشتاسپ نيز
  اشارات فراواني هست:

ــپ ر ــه جاماســ   ابخوانــــدش گرانمايــ
  اه ردانــــدان بــود و شبـــمو رـســ

ــتاره شنـــ  ـــسـ ــودـاس و گرانمـ   ايه بـ
 

ــ   ــا رهنمـ ــود گشـکجـ ــپ راون بـ   تاسـ
ـ  ـ ـچــ ـ ـان و اسپـراغ بزرگــ   ..دان.ـهبــ

ــود؟    ــه ب ــه را پاي ــش ک ــه دان ــا او ب   !اب
  ) ۳۲۲ – ۳۱۹: ۱۰۷-۱۰۶/ ۵همان، (          

 

 deد  ءجـز شده اسـت؛   ياد »د جاماسپ«ها با نام سه بار درگات او از .گشتاسپ و داماد زرتشت است  جاماسپ وزير
 »دجاماسـپ «بـه جـاي    گرفته و به معني دستوررا  نگان پهلوي اوستا آدي به معني ديدن باشد که گزارند مصدر ازشايد 

 زريــران نيــز اياتکــار ۳ ةفقــر در )۴۲۲: ۱۳۳۶/۲۵۳۶پــورداوود، ( دانــ را آورده »دستورجاماســپ« پهلــوي ةواژ، اوســتايي
ان موبـد  زرتشـت موبـد   جاماسپ پس از آمده: زادسپرم نيز در. )۲۲۸: ۱۳۷۷(همان، است خطاب شده» پيشينکان سردار«

فرزانه  هاي پهلوي، پارسي و پازند به خرد، دانايي و هنر معروف است و دانا، نوشته در ) او۷۲ :۱۳۸۵ محصل، (راشد بود
دانش و هوشي است که  علم، اي از متن پهلوي جاماسپ نامک نمونه .)۷۲: ۱۳۷۷ (پورداوود، و حکيم خوانده شده است

ل ئمسـا  ةهاي جاماسـپ بـه گشتاسـپ دربـار     کتاب جوابن اي دراست.  شده ت مزديسنان به جاماسپ نسبت دادهسنّّ در
 .)۱۷۴-۱۷۳: ۱۳۷۸تفضلي،  رك.( مطرح شده است و... پيش از آفرينش عالم، ترتيب خلقت جهان

هـا از   زيرا آن، در ايران باستان آموزش و پرورش از سطح ابتدايي تا عالي در انحصار روحانيان بود :ج. تعليم وتربيت
در شاهنامه شـهرياران فرزنـدان خـود را بـه موبـدان و       .)۱۴۲ :۱۳۴۵کريستين سن، ( لوم زمان خود آگاهي داشتندع ةهم

کـاووس کـه او را بـراي     سياوش از .سپرند تا آيين رزم و بزم را بياموزند و مرداني رزمجو و فرهمند بارآيند ردان دانا مي
  :براي آموزش به موبدان و ردان با تجربه بسپارد را رپسخواهد که  مي ،کند رفتن به شبستان شاه تشويق مي

  
ــردان     ــا بخـ ــاز بـ ــدان سـ ــرا موبـ   مـ

 

  بزرگـــــــان و کـــــــارآزموده ردان  
 )۱۵۷: ۲۱۳/ ۲همان، (                          

تربيـت او بـه کنکـاش     ةشيو ةدربار، خوي پدر را فراگيردمبادا هنگام زاده شدن بهرام گور موبدان وردان از بيم اينکه 
  :نشينند يم

ــ ــو ايشـ ـــچـ ــاهـان برفتنـ   اهـور شــــد و پـــاک دستــــرد و موبـــ   د ازآن بارگـ



  ٦٩/     رد و موبد در شاهنامه 
  

ــه ر  ــتند هرگونــ ــتند و جســ   يانشســ
ــرد خــ   ــودک خ ــن ک ــه اي ــدرـک   وي پ

 

ــا چــاره ــه جــايکــه ت ــد ب   ي آن چــه آي
ــ ـــنگيـ ـــرد شـ ـــود خسـ   رـروي دادگـ

 )  ۴۸- ۴۶ :۳۶۴/ ۶همان، (                    
 

  :د که او را به خردمنداني پرمايه بسپاردکنن و سرانجام به شاه پيشنهاد مي
ــود    ــش ب ــه دان ــايي ک ــه ج ــن ب ــه ک   نگ

ـــپ ز ـــرمايــ ـــگان دايــ   نـگاني گزيــ
 

ــده  ــود  ،زداننـ ــش بـ ــه رامـ ــور بـ   کشـ
ــه باشـــد ز ــ کـ ــرو آفريـ ــور بـ   نـکشـ

 ) ۵۵- ۵۴ :۳۶۵/ ۶همان، (                    

(معـين،   نمودنـد مجالس شاهان تعيين مي نيز در ارزش علمي افراد را ،موبدان بود ةاز آن جا که تعليم و تربيت برعهد
 بيسـت سـالگي مـورد امتحـان دانشـمندان،      درايرانـي  جوان » پندنامک زردشت«متني پهلوي موسوم به  ) بنابر۶۶: ۱۳۳۸

در شـاهنامه ردان و موبـدان بـه فرمـان     از ايـن روي،   .)۴۳۹ :۱۳۴۵، (کريسـتين سـن   گرفت دستوران قرار مي هيربذان و
  :کنندهاي مختلفي را مطرح ميپرسش ،هم آمده ي آزمودن زال گردمنوچهر برا

  هــا بجــويندرســت ايــن ســخنبــه پــرده
  يــــارا کنــــکـا آشـن رازهــــــيا گــر

ــ ـــزمان ـــديشـان رـي پ ـــ   د زال زرـه ش
ــ ـــوزان پ ــه پاس ــان برگشـــس ب   ادـخ زب

 

  بــــه پــــيش ردان آشــــکارا بگــــوي 
ــي   ــارا کنـ ــک سـ ــيه مشـ ــاک سـ   زخـ

  رـترد پـــــال و بگســـــبــــرآورد يــــ
ــاد   ــرد يـ ــدان کـ ــش موبـ ــه پرسـ   همـ

 )۱۲۴۵-۱۲۴۲ :۱/۲۴۹همان، (                

خواهـد تـا موبـدان و ردان را     خويش بـوزرجمهر مـي   از وزير داناي رسد،ي ميپيربه روان گاه که نوشين آن ،همچنين
  :فراخوانند، هرمزد د و جانشينش،براي آزمودن دانش و هنر فرزن

ــواه  ــدان و ردان را بخــ ــون موبــ   کنــ
  دـش کنيــــبـــه دانـــش ورا آزمايـــ  

 

ــاه      ــش نگ ــوي دان ــد س ــو کن ــي ک   کس
ــ ــر رـهن ــ ب ــر فزايــ ـهن ـــر ب   دـش کني

 )  ۴۳۵۴- ۴۳۵۳ :۴۴۸/ ۷همان، (            
 

ل ئموبدان که درشاهنامه نمود يافته، رسيدگي بـه مسـا   يکي ديگر از کارکردهاي مشترک ردان وامور ديني:  اجراي د.
موبـد را در حـال    بي در آتشکده است. نوشين روان هنگام حضـور در آتشـکده رد و  ديني وهمچنين اجراي مراسم مذه

  يابد:عبادت مي
ــپ    ــه آذرگشس ــد ب ــمش برآم ــو چش   چ

ــ ز ـــزهپاک ورـدست ــ ي ـــبرس   تـم بجس
ــ ــه ب ـــان اژـب ـــدرآم ـــکـه آتشـد ب   دهـ

  ســتاُ و دـزنــ ةامـنــ روـاده بـــنهــ
  غلتــان بــه خــاک   يشپــ يربــدرد و ه
ــ ـــبزرگـ ـــان بـ ـــرو گوهـ   دـر افشاندنـ

 

  وبگذاشـــت اســـپ شـــد از دور يـــادهپ 
ــه آب دو د دو رخ را ــدهبـ ــ يـ   تـبشسـ

ـــادنـهـن ـــيد کرســ ــ ــ   آزده ه زرـبـ
ـــآواز برخز  ـــوانـ ـــد موبـ   تـد درسـ

ــ ــه دام ـــهم ــ هـن کرت ــرده چ ــا ک   اکـه
  دـخواندنــ يـــنآفر يبــه زمــزم همــ  

 ) ۵۲۸- ۵۲۳: ۱۲۷/ ۷همان، (                



  ۱۳۹۰) پاييز ۱۱، (پياپي ۳شمارة  سال سوم،  سال چهل و هفتم، دورة جديد،  پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۷۰

 
 دينـي، در گذشته هفـت تـن از پيشـوايان    اشاره دارد.  »يزشن کردن«در مراسم  پيشوايان ديني رد به ةاين بيت، واژدر 
هاي پهلوي نام ايـن   در اوستا و نامه .بود »زوت«موبدي به نام  ها آن کردند که سرِ هاي مذهبي را در آتشکده اجرا مي آيين

ايـن هفـت    هريـک از  نويسد: نه ميميزاين  در سن نيز کريستين .)۱۶: ۱۳۳۷پورداوود،( ۱۳شده است هفت تن بارها تکرار
  .  )۱۸۶ :۱۳۴۵کريستين سن، ( دخاصي در آتشکده داشتن ةبودند وظيف )Zaotarزئوتر(که معاونين ) Ratu(رتو نفر

  بينيم:و در بيتي ديگر نيز ردان و موبدان را در حال عبادت درآتشکده مي
ـــاد ــ نهـ ـــانـ ـــرز آتشـدر آن مـ   دهـکـ

ــاني ــ چغــ ــ يو چگلــ   ردان يو بلخــ
  رســم بــه دســت  و ب بــا بــاژ  دبرفتنــ

 

ـ   يهمــان جــا     دهنــوروز و جشــن سـ
ــار ــ يبخــ   دانـگان موبـــــو از غرچــ

  تـآتــش پرســ  يشکنــان پــ يايـــشن
 )۱۴۰۶ -۱۴۰۴: ۵۳۶/ ۶: ۱۳۸۶فردوسي، (   

هـا، يکـي ديگـر از وظـايف     نظارت بر کار عمال و مأموران ماليات و نيز جمع آوري عايدات براي تأمين نياز آتشکده
در شـاهنامه   ۱۴رفت و اين عمل را ظاهراً ردان و موبدان بـه عهـده داشـتند.   ني در ايران باستان به شمار ميدي ةمهم جامع

پرداختـه شـده، روحانيـان نـزد پادشـاه از کـارداري سـپاهي بـه سـبب          » روانگفتار انـدر توقيعـات نوشـين   «جا که به  آن
  کنند:  بازنگرداندن بخشي از ماليات و درآمد ديواني گله مي

ــه ــر  ب ـــيدر ب ــ يک ـــم ــرد ب   اـد از نس
ــر  درم ــد ب ــو س يو مان ــدچ ــزار يص   ه

ـــد ــ بنال ــ يهم ــد  ينک ــورده ش   درم خ
 

ـ نـتـرسـپ  ـ ــــ   اــــــاردار سپـده و کــ
ــه د ــوانب ــمار   ي ــا او ش ــد ب ــو کردن   چ

ــ   دـبــــد آزرده شــــگه د وـرد و موبــ
 ) ۳۷۹۳- ۳۷۹۱: ۳۹۸/ ۷همان، (               

بايد از آن روي بوده باشـد کـه درم خـورده شـده     رد و موبد و گهبد مي باستان اين آزردگي ةف ناملّؤبنا بر توضيح م
  .)۶۵۹: ۱۳۸۶ازي، (کزّ شده استبايست به آتشکده داده ميمي

 يول جمـع آور ئقانون مس يدکه از د است ينيبزرگ د همان داور، کارگزار يارد بنابر اسناد تاريخي دوره ساساني نيز 
بـوده کـه    يمـذهب  يمسوول موقوفـات (موبد) مغ  حتي برخي بر آن باورند که ۱۵.)۱۳۸۵:۱۷۷ ،( اکبرزاده استبوده  ينههز

 وقف در اسالم اسـت  يزو ن يکيکاتول يريهخ يادهايامر مشابه بن ينا ؛ وروح خود وقف کرده بودند يرستگار يمردم برا
  .)۱۳۶ :۱۳۸۳، ياييدر(

  

 يگير نتيجه

دينـي محسـوب    ةهـردو از اعضـاي جامعـ   در گذشـته  چـرا کـه    ؛سـت دليل ني شاهنامه بي پيوند عميق ردان و موبدان در
 روايـت  اي داشتند. روحاني جايگاه ويژهسلسله مراتب  يا داذوران بودند که در ردان همان دستوران، به بيان ديگر .شدند مي

 ؛شـاهنامه  ردان در ان وجايگـاه موبـد   نقش و بررسي يي،سو از. مطابق با اوستا و متون پهلوي است اين زمينه کامالً در شاهنامه
کارکردهـايي   دهد، بيانگرآن اسـت کـه ردان وموبـدان   اجتماعي را در کنار يکديگر قرار مي ةجا که فردوسي اين دوطبقويژه آنب

خـوبي  ب ،پيوند ردان و موبدان له افزون برأاين مس.نيز به شمارمي روندگردانندگان اصلي حکومت  ها به نوعيدارند. آنمشترک 
 .کند ايران باستان را اثبات مي ن و حکومت دردي ةرابط

   



  ٧١/     رد و موبد در شاهنامه 
  

 ها شتنوپي

 رك. ،همچنيني اين معاني اشاره شده است. به همه» ) رد«دهخدا (مدخلِ   ة. در لغت نام۱

 .. زيرنظر محمد دبيرسياقي. تهران: خيامفرهنگ آنندراج ).۱۳۳۶پادشاه محمد. ( -

 .تهران: علمي کوشش محمد دبيرسياقي.به  .مجمع الفرس ).۱۳۴۰( کاشاني، محمد قاسم. -

 .چاپ هفتم تهران: اميرکبير. فرهنگ معين. ).۱۳۶۴محمد.( معين، -

  .يامخ يکتاب فروش :تهران .۳ج .(ناظم االطباء) يسيفرهنگ نف).  ۱۳۵۵/۲۵۳۵اکبر. (   يعل ،يسينف -
 .۱۸اره پ ،۱. يسنا، هات ۹بند  ،۱۸فرگرد  ،۵۵ونديداد، يادداشت  رك.اين باره  در. ۲

 .۲بند  ۳۱يسنا: هات  -گاثاها .۶و  ۲، بند ۲۹هات  نک: يسنا، .۳

 مطلق بوده اسـت  به معني آزاد و Rad ا اوست اند: رد در داده به دسترد و مشتقات آن نتايج جالبي  ييابي واژه ريشه برخي در. ۴ 
هـاي اسـکانديناوي    زبـان  در و و Redder-issus التـين بـه صـورت    در معني رها کـردن،  در  Radhزبان هند و اروپايي  در و

Rxthjaژرمني ، در  Rudjanانگليسي  در وRid  وRedd  زبـان روسـي   معني جـوان [و]شـجاع وجـود دارد، در   در Rebko  
درهمان معني پسرشـجاع و    Ladواژه  Lبه R فرانسه با تبديل در است. سوارکار و معني سلحشور در Riddar  ودرزبان سوئدي

 آلمـاني  در اسپانيولي به معني مرد جوان و خدمتگزار، در ،است. اين واژه در ايتاليايي با همين امال به معني مرد جوان انسان شريف
همچنـين واژه   با زبان فارسـي يکـي اسـت.    آنها ةيوناني به معني جوانمرد است که ريشه هم به معني جوان و شاگرد مدرسه و در

همـين ريشـه    گويش گيالني به معني پسـرجوان از  در »ريکا«و حتي واژه  »ريدک« و »دکرو«پسرشجاع و معني فرزند و در »رود«
 ).۹۳چيستا، شماره  ةبه نقل ازمجل( است

هاي جلد، صـفحه و بيـت   براساس ويرايش خالقي مطلق است و در کنار هر بيت به ترتيب ازسمت راست شمارهابيات شاهنامه  .۵
  ذکر شده است.

به مردم و  يها و شعائر مذهب يين، آينيد يآموختن سرودها آن ها ةيفوظشدند که مذهبي محسوب مي ةعهيربدان ازاعضاي جام .۶
  .) ۱۴۵ :۱۳۸۳،يايي( در آتشکده بود شانمرکز کار

ولي به گـواهي   ،اي نشده لهراسب در هجوم دوم تورانيان به شهر بلخ اشارهبا زرتشت همراه  شهادتداستان اوستا به  اگرچه در. ۷
) ۱۲۴ /۲: ۱۳۶۳(معين،  شد  کشته "ذربلخآنوش "در همين جنگ به دست يک توراني در آتشکده  زرتشت ،ديني پهلوي متون ةهم
 و )۱۲۵ ،(همـان ت هيربد و موبد يـاد شـده اسـ    ر از هشتادولي مکر ؛فقط از يک رد سخن رفته، در ابيات مورد نظر سوي ديگر از

 .)۱۸: ۱۳۸۱(پورداوود،  استشمرده شده ايزدي و روحاني زرتشت داور و رهبر نيز گاثاها  درالبته، 

 . براي نمونـه،  خوريمبرمي[وندرتاً همراه با موبد]  ي رددر متون شعري هم عصر فردوسي (قرن چهارم و پنجم ه. ق) نيز به واژه .۸
  :ويس و رامين آمده است ةدر ديباچ

ــد    ــاه موبـ ــرده شـ ــام کـ ــانش نـ   جهـ
 

ــرد و ر     ــم بخ ــد و ه ــد ب ــم موب ــه ه   دک
 )۳۲: ۱۳۴۹، فخرالدين اسعد گرگاني(        

 
  :هاي عنصري نيز يک بار واژه رد به کار رفته است مثنوي ةدر ابيات پراکند

ــخنور ــو راي روان آورد ســـــ   چـــــ
 

ــان ردان آورد   ــخن برزبــــــ   ســــــ
 )۳۵۳ :۱۳۶۳، بلخي عنصري(                 

 
  :ستايداه ردان ميفرخي سيستاني نيز خواجه بوسهل دبير را به دليل برگزيدن ر



  ۱۳۹۰) پاييز ۱۱، (پياپي ۳شمارة  سال سوم،  سال چهل و هفتم، دورة جديد،  پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۷۲

 
  ودـو کنــد نکــو شنــ  ـهــر کــه نيکــ  

  ده گرفتــــه نشــــدـخواجــــه را بيهــــ
 

  ت بــــدانـاي درســــندانســــته گــــر 
ــران و ردان  ــردان و مهتـــــ   راه مـــــ

                )۳۱۳: ۱۳۳۵،سيستاني خيفر( 

[ايـدون   »ردي«] ايدون با هرمزد را کام است سرور) را کام است [چنان که آمده است: چنان که اهو(= جاي ديگر همين متن در. ۹
پـاداش   چنـان کـه هرمـزد بايـد] هرمـزد      هرگونه کارثواب] کردن، [ايدون با دستوري کردن، آن[ هرگونه پرهيزکاري با دستوري] از

هست که ايدون گويد که خود بهمن بـدو   بدهند. بهمن او را در برابرعمل بيفزايد.[يعني آن مزد وپاداشي که به بهمن دهند بدو نيز
  ).۶۰ :۱۳۶۷.]... (ميرفخرايي، دهد

 (Zaraouhtrotema ).عنواني براي موبدان موبد است. ۱۰ 

  گويد، نيز موبد و دستور يکسان پنداشته شده است:  در ويس و رامين، آن جا که زرد با رامين سخن مي.۱۱
ــتور   گروهـــي موبـــدت خواننـــد و دسـ

 

ــدت گرو  ــد دورچوخواننــ ــي موبــ   هــ
 )۶۱: ۱۳۴۹ي، گرگان فخرالدين اسعد(        

آمـده:  باسـتان   يراندر کتاب آموزش و پرورش در ا .دربار به عهده داشت يروحان يردان را هم به عنوان اعضا ياستر ،موبد موبدان  .۱۲
 شـد  يمـ  اداره بـد نظر موبدان مو يردستورا ن و معلمان ) ز ،و مغان يربدانموبدان و ه ،طبقات عامه قضات کشور ( شامل يسازمان روحان

 ي" اسـت از نـامردم  يـون مور گذرانـدن کار"اسـقف پث  أ" کـه مـ  ي" رد روحانوقتي :يسدنويم يزسن ن کريستين .)۱۳۵-۱۳۵۰:۱۳۴ ،حکمت(
  .)۱۰۸ :۱۳۱۴ ،سن يستينکر( کنديم و او را خلع يردگيم ياست از و يترا که نشان مز انگشتري شود، موبذان موبذيمشمئز م

رئثويشکر، سرئوشائر) هريـک گويـاي کـاري     آسناتر،، آبرت ده شده (هاونان، آتروخش، فربرتار،هايي که به اين پيشوايان دا نام.۱۳
بـراي   .و... هاون، افروختن آتشدان دادند؛ چون فشردن هوم در آتشکده) انجام مي مراسم ديني در( هنگام يزشن کردن است که در
 .۵۸و  ۵۷پاره  ۵فرگرد  . ونديداد۱۶۱خرده اوستا ص  .۴۶۹ص  ۱يشتها، جرك. ، اطالع بيشتر

 ييازمهرها و خرده سفال هـا  مثالً .داشتند يزن ياقتصاد يفبلکه وظا ؛کردند يکار نم ييقضا يا ينيفقط در دستگاه د يانروحان. ۱۴
  .)۱۴۵ :۱۳۸۳،ياييدر( بوده است يانبه عهده روحان ياتمال يبر جمع آور يسرپرست يانظارت  ةيفوظ ،يداستمانده پ يکه باق

ايزدان گرفتند و بس آيين ها (رد پساک) کـرده شـدند و    زرتشت نوشته است: ةکعب ةنبشترتير، موبدان موبد مشهور، در سنگ. ک۱۵
جاي بس آذران نشانيد و مـن بـدين   خويش جاي به  ة. و نيز با هزين..بس دين گونه گونه ( و به شيوه هاي گوناگون ) بررسي شد

ـ و  ؛رد پسـاک ( آيـين )   ۱۱۳۳گاه بـه گـاه    ،اه نشانيدمن که با هزينه خويش به هر گاچند آذر ـ رد پسـاک   ۶۷۹۸راي يکسـال  ب  ودب
درسـت   ratu-pati-sak  اگر ريشه شناسي پيشـنهادي  گويد:مفهوم ردپساک مي ة. فيليپ ژينيو دربار) ۹۱ – ۹۰ :۱۳۸۵ ،اکبرزاده(

بـراي برگـزاري آيينـي     ردد در مفهوم پول پرداختي به توانبه معني باج)، اين واژه مي sakaپهلوي  ة" صورت کهن واژ"باكباشد (
  ).۱۷۷: ۱۳۷۲يا انجام توبه فالن و بهمان باشد (ژينيو، رسمي 
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