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 به نام خداوند جان و خرد
 

 چاپ نهم  شگفتار یپ

نگارش    زو ا  ذردگسال می   ستیبه ب  کینزد  دیدار  یرو  شیکه در پ  یدفتر  یزیرآغاز شالوده  از
نوشتار ناوابسته به دوبار   نیاز ده سال گذشته است. ا ش یب ران یچاپ آن در خارج از ا نیو نخست
چاپ شده است. در سرآغاز چاپ نهم  دیبار تجدتاکنون شش  ۱۳۶۶از سال  ران،یاز ا رونیچاپ ب

آنان  ییو رهنما یو داور ینیزبیداشته باشم و از ت یکوتاه یبا خوانندگان گفتگو دمیسته دیشا
 .مند گردمبهره

  ی های خود را در دفترو پژوهش  هایبررس ندیرا در سر پروراندم تا برآ شهیاند نیکه ا آنگاه
 یدلکیو ن  یکردارای از راستخود، که نمونه   یزرتشت  یگرام  اریاز دوستان بس  یکیمنتشر سازم با  

به   شیفراوان کم و ب یه در گفتگوهارا درمیان گذاشتم. او ک شیخو دگاهیبود، د یشیاندکیو ن
برد که نه تنها گمان می یبرنامه باور نداشت و به درست نیا یابیآشنا شده بود، به کام میبرداشتها

گاتها از اوستا   کسرهیبا جدا ساختن  زین یبلکه استادان و پژوهشگران سرشناس زرتشت ن،ایزرتشت
 .نشان نخواهند داد  یو هماهنگ ییهم آوا یکهن و سنت یپشتوانه ساختن باورهاو بی 

پرداز خردمند که در گاتها سخن افتینوشتار در خواهد  ن یژرف ا یبا نگرش و بررس خواننده
پرداخته که با   یامیپ  انیبه ب  شیبخش خوپرمغز و نغز و آگاهی  یبا سرودها  یمندشه یو فرزانه اند

  ان، یساسان  نیچون د  ییشهایبا ک  یوندیهای پس از او ناهمگون است و پآن زمان و هزارههای  نییآ
ناب و   یپرستکتایبار نینخست ی گاتها که برا نشمندیب ندهیشد، ندارد. سرا می  دهینام یکه زرتشت

 یکه شعائر و مناسک و دستورها ییشهایگذارد، ناهماهنگ با همه کمی انیرا در م ییهمتای ب
  بانان را هموارش یک یدسترهیو چ یسازند و راه سوداگرمی  نید هیرا پا ینییو آ یفاتیتشر

  

https://drive.google.com/file/d/1Ueemm0RiFmI26GDFzA_7IG3j8MF5AB9e/view 
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 زرتشت

 .داندرا رهنما می  ییآموزاند و خرد و داناپاک و راست را می   یو منش درست و زندگ   نشیب  کنندمی
مردم به  ییرهنما ینامد که برا( میرَتَتوشَرَزَخود را زرتشت ) ندهیسرودها سرا نیسراسر ا در

گونه  گاتها هیچ  نیجز ا  ندهیسرا  نیاست. از ا  افتهی  رسالت  ،ینیبو روشن   ییو راه خردجو  یراست  نییآ
 یستانهایو چها هیو وزن و ما دگاهیجستارها و زبان و د یکپارچگ ی. ستیدر دست ن یاادماندهی
 نیکننده همه اان یهمان زرتشت، ب ای نده،یگو کیاست که  نیهمه گواه بر ا رازهیش نیا

  یفراوان است، ول یهایدشوار یران هنوز داپژوهشگرا یبرا  ییسرودهاست. هر چند زبان گاتا
توان با  روشن و همگن است و آن را هرگز نمی اریبزرگمرد روشندل بس نیا دگاهیو د شهیاند

... برابر ساخت. پس بر پژوهشگر   نکردیبندهش، د داد،یوندچون  ییهاو نامه ییاهای اوستنسک
گفتگو  که بی  ،یزرتشت یامروز شیانن کآموزش را جداگانه و ناوابسته به ک نیاست که ا نیزبیر

سال   ۲۵۰۰به    کیاسالم و نزد  شیدایآن در پ  یاز بخشها  یپس از گاتاها و برخ   یهای فراوانسده
های هیما  یگمان از گاتها دارای که ب  ،ییاوستا  شی. کدینما  یاند، بررس افتهی  گارشپس از زرتشت ن 

  ی ایو گو ستندیهماهنگ ن ییگاتا یدگاههایدکه با  دهیاستوار گردهایی هیاست، بر پا ی فراوان
زرتشت گاتها فرو   یترین فرهومندباشند. برجسته او نمی  یسنایمزد نییزرتشت و آ یکتاپرستی

 یهایانجیو م انیو متول ییایآر انیو خدا زدانیارزش ساختن همه او بی  یدئوپرست یبنا ختنیر
که    ان،یساسان  یاز شاهنشاه  انیرانیبود. ا  ییو خردجو  یکتاپرستیآنان و برپا داشتن کاخ شکوهمند  

و فرهنگ  نیترین آنها وارونه ساختن دکه بد  دندیفراوان د یانهایخواندند، زمی گانیخود را خدا
 .شدن تازیان بود رهیچ یبرا  نهیو آماده کردن زم ی رانیا نیسترا

  ی زمان  ینشد. ول  رهیچندان پذ  دیمنتشر گرد  کایدفتر در آمر  نیکه ا  یبار  نیسخن، نخست  کوتاه
  ان یهماهنگ با آن ب  ییدگاههاید  ی ندان زرتشتمشهیو اند  یرانینگذشت که رفته رفته پژوهشگران ا

 .افتندی شیگرا دگاههاید نیخود به ا نینو یهایدر بررس زیکه پژوهندگان غرب ن  ژهیداشتند، به و
  ی بس بلند گاهیپاساز او در جهان پژوهش و دانش انسان امیکه امروز زرتشت و پ هرچند

ندارد و    یاستوار گاهیخرد و دانش جا مانیو ا نیفراموش کرد که در پهنه د دینبا  یاست، ول افتهی
  ن توااند، نمی شده  یهای گذشته نسل به نسل واسپارخوگرفته شده را، که از هزاره  یموروث  یباورها

ها استوره  ه یار په بخود را، ک شیپژوهشگران غرب هم ک نیشتریدگرگونه ساخت. ب یبه سادگ
  شتریاند. پس آنها ببه افسانه و استوره خوگرفته نهیزم نیو در ااند افتهیاستوار است، به وراثت در

  هیپاکرده و اوستا را  یو اشکان یریزرتشت را هم در همان زبان اسات نییدارند تا آ شیگرا
 .خود قرار دهند و با آن همداستان شوندهای افتیدر

 ره یچ یبر مرز و بوم یشدم که هرگاه مردم ادآورینه حکومت  ت،یریب مددر کتا سندهینو
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در ای شه یر ی دگرگون راندند، یپذ ردستان یبر ز ی همگان شی ک یاریشدند و فرهنگ خود را به 
 یرگیباز هم چ روزمندانیرانده شدن پ رونیکه پس از بشود، تا جاییمی داریپد یفرهنگ همگان

شوند  می   دهیاست که عرب نام  یینهاینمونه سرزم  نیماند. بهترمی   یبر جا  یادیتا اندازه ز  یفرهنگ
یک از آنها نه از تبار اعراب  که هیچ  یگرفته است، در حال هیآنها پا نیدر ب یو فرهنگ و زبان عرب

تر از  فتهشریپ اریاند، و همه آنها در فرهنگ و تمدن بسداشته  وند یپ ی اند و نه با فرهنگ عرببوده
های و... نمونه  ترانهیمد  شرق قا،یسراسر شمال آفر ه،یاند. مصر، سوربوده یتاز ندانروزمیپ

  ،یشمال یکایآمر ه،یدر ترک  میتوانمی  یگریفراوان د ی. ما نشانهاندینهایسرزم نیای از ابرجسته
و گروهها و  ها نیسرزم نیکه گفتگو درباره همه ا م،یو... مشاهده کن یجنوب یکایآمر

 یام و اگر عمرپرداخته آنهابه  یای دارد که من در نوشتارگسترده یبه بررس ازین ناشیهایدگرگون
 م.ها و فرهنگها منتشر سازتمدن   یاست در بخش بررس دیبود ام

 ی اریبه  ژه یو به روزمندان،یشدن فرهنگ پ ره یفرهنگها و رخنه و چ ی دگرگون نیا هرچند
همتا برخورد بی  دیو شا ابینمونه نادر و کم کیه ما ب یاست، ول ریفراگ ندیفرا کی نید راندنیپذ

  ن رخنه کرده و نشا  زین  روزمندانیخود را از دست نداده، که در فرهنگ پ  هیماکنیم که نه تنها بنمی
  ونان یفرهنگ    یرگیدر برابر اسکندر رخ داد که به چ  انیرانیشکست سخت ا  نیاست. نخست  گذاشته

شد که    ریگو مصر و... چنان همه   انه یکه در اروپا و خاورم  ان،نو ی  ریگر و فراگ. فرهنگ رخنه دیانجام
نشان   انیحیو مس انیهودی یدر زبان و فرهنگ مذهب یوجود آورد و حتبه سمیبه نام هلن یدوران

شد،   یگردآور ونانیو در فرهنگ  یونانیآنها به زبان  ینیگذاشت و کانن د یبر جا یاستوار
  ش یتوانمندتر از پ رانی کند و پس از اسکندر فرهنگ ا یداریاپ ران ینتوانست در برابر فرهنگ ا

بود. پس از   یدر برابر فرهنگ عرب  یستادگیا دادیرو نیاز ا رتریخود را دنبال کرد. چشمگ جنبش
و مردم آن   نیسرزم نی خود را بر ا ییاز هر سو فرمانروا دندیآنها کوش ان یرانیاعراب بر ا یروزیپ

ن رفت. زبان  یاز ب  یفراوان  ینابود شد و نهادها  ران یا  یهای فرهنگدوخته از ان  یاریپابرجا سازند. بس
  ان یرانیبود. ا  یشد و تا چند سده همه نوشتارها و گزارشها عرب  راندهیپذ  انیرانیبر ا  یو فرهنگ عرب

  داریپد  یشگفت  دادیرو  ز یدوران ن  نیدر ا  ی. ولرفتندیپذ  زیاسالم زبان و فرهنگ قرآن را ن  رفتنیبا پذ
  ش یستا  و  شدین اسالم افزوده میهمتاست. با وجود آنکه روز به روز بر ارزش دجهان بی ه در  شد ک

رو به کاهش   یرانیرخنه آن در جامعه ا و  یفرهنگ عرب یروین افتیسترش می قرآن و زبان آن گ
  ی شد. نه تنها زبان پارسدر فرهنگ اسالم افزوده می  یرانیا  شهیرفت و بر رخنه فرهنگ و اندمی
  یابوالقاسم فردوس  میحک   هچون خردمند سخندان، فرزان   یت واال و تالش و کوشش قهرمانانهم  به

در جامه چامه و سرود و   یمندان سرفرازو اندیشه  انیسرادوباره جان گرفت و سخن ، یتوس
  شهیر.. تا وداها( رمِتا هند )هُ ونان یاز  انییایآر یکه از هنر کهن و همگان وا،یهای رسا و شچکامه
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که  ،یمل یو سنتها و جشنها ی رانیا یزبان افزودند که گاه شمار نیگرفت، بر گسترش ایم
چون   یمندانشه یمردم گشودند. اند نیخود را در ب یبود، جا یترین آنها نوروز باستان برجسته
کردند و عرفا و دانشمندان   شکش یجان خود را پ ی رانیا شهیدر زنده کردن فلسفه و اند یسهرورد
ان گمآراستند... سخن کوتاه که بی  گرید یرا در روپوشها ران یای فرهنگ ابرجسته  ندانمو خرد

نشان دارد تا از اعراب.    شتریب  اریبس  ی رانیو هنر ا  شه یو اند  انی رانیاز ا  ی توان گفت فرهنگ اسالممی
آنها    هنگ رکه نه تنها ف  مینیبشگرف را در برابر ترکها و مغولها می  ورش یو    یداریپا  نیروشنتر از ا

فرهنگها و  گاهیجا یکنون  هیترک نی. سرزمراندندیرا بر آنان پذ شیکه فرهنگ خو رفتند،یرا نپذ
آنگاه که ترکها بر  یبوده است، ول زانسیو ب یونانی...  یتانیم ،یتیای چون هتبرجسته یتمدنها

تر از  ترک ه،رمو چون مستع رفتندیرا پذ روزمندانیو فرهنگ پ نیشدند زبان و د رهیمردم چ نیا
 انیرانیتمام بر ا یرومندیو ن و شدت یکه ترکها و مغولها که با سنگدل یمغولها گشتند. در حال

 .گشتند  هیبه هندوستان و ترک  رانیشدند، خود برنده زبان و فرهنگ ا روزیپ
  ن یاز ا دیآنهاست، تنها با انیب یه جا و نه زمان بران شگفتاریپ نیاست که در ا اریبس سخن

زود بند   ای ریرفت و دفرهنگ متجاوز نمی چیبار ه ریز رانیگرفت که فرهنگ ا  جه یسخن نتشیپ
 .کردمی  ساخت، که متجاوز را هم به خود وابسته خود را رها می  ی تنها از وابستگشد و نه گسل می

 ران، یدر آنچه از فرهنگ کهن ا  ینشد ول  مودهیپ  یکه زرتشت نشان داد به درست  یراه  هرچند
توان  می  امیپ نیرا به ا رانیفرهنگ ا یوابستگاد شده است، ی انیونانی یدر گزارشها ژه یبه و

  ی انسان لیو ارزش فضا یو آگاه ینشمندیو ب ی و درست یبه راست انیرانیا دیشد ی. دلبندافتیدر
 ت. آموزش واالس نیاز ا  ینشان ان یرانیهای عرفا و دانشمندان و فالسفه اشهیو اند عاردر اش

 یمهرورز ،یکردارک یو ن یشیاندکین ، یو درست یروزگاران که راست ن یدر ا ی گرام خواننده
ورزی و کینه   ب یاست، و بازار دروغ و فر  ییو فرودآ  ی روز به روز رو به سست  ،یاریو هم  یو همدرد

چون   یسازژرف و انسان   یشود، آموزشهابرخوردار می  یشتریب  یاز رونق و گرم  وستهیپ  ییو دورو
  ی برا ،یخواهنیو خرد استوار است، نه بر هراس و آز و ک نشیو ب یی دانار ت، که بام زرتشیپ

از   یکه نشان امیپ نیسودمند و کارساز است. ا  اریبس رانیا یفردا ستهیشا یهاپرورش انسان
. سه  ستینای  ژهیبار و مردم و مکان و زمان وت  کیرا در بر دارد، وابسته به    انیرانیکهن ا  یباورها
 .w.D) یتنیکه به گفته و کیکردار ن ک،یگفتار ن ک،یزرتشت، پندار ن یآموزش یادینب بوخت

Whitney)  هایی است که بزرگ بوده است، همان نهاد انیهمه اد یمعنو هیپژوهشگر نامدار، پا
  یدست فراموش زمان رفته رفته به   یو اندوه که درازا  غیبر آن بنا شده بود و در  رانیفرهنگ کهن ا

  فهیو وظ ،آورند یپرور روانسان ینهادها نیرواست که به ا یرانی، بر فرزندان اه استسپرده شد
استوار سازند. من به سخن  ها هیپا نیو اخالق جامعه است که آموزش خود را بر ا لتیاستادان فض

 نیخود با ا
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 :دهمیم انیفراز پا چند
وابسته  نییو آ شکی کیبه تنها  ،ینشمندیخردپروری و ب ،اندیشیو نیک  یو درست یراست

  ی انسان و جامعه انسان یو بالندگ یپرور موجب خوشبختو انسان یمردم ینهاییو همه آ ستین
را گشود و در هر زمان و   یو آموزش یراه پرورش نیا شیاز سه هزار سال پ ش یاست. زرتشت ب

  ش یاندکیو ن نیزبیتاست که خواننده  دیانجامد. امو آرامش می شیراه به پاال نیا مودنیمکان پ
  ران یا یکهن و واال ی که از فرهنگ یینگارنده توجه نموده و در گسترش نهادها یبه هدف واقع

گونه گوشش و  از  هیچ اند،سته یبا یرانیجوانان ا یو فربود شهیپرورش اند یگرفته و برا شهیر
 .دیمانن غیجنبش در

 یانیآشت نیالدجالل
 ۱۳۷۳ رماهیت
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 داوند جان و خرد م خنا به

 

 شگفتار یپ

ای ارائه  افکار برنامه  لیو تحل  هیادامه مجموعه تجز  ینه حکومت برا  تیریمقدمه کتاب مد  در
در نظر گرفته شده بود. چون در   انیاد حیمقدم بر تشر یجهان یتمدنها یشد که در آن بررس

و   ه یاست بجاست که تجز تهافیکننده ن ییو تع ی اساس ارینقش بس ن ید رانیجامعه ا یکنونتیموقع
مختلف منابع فراوان وجود    یبخصوص که درباره تمدنها  ابد،یتقدم    گرید  یبر بخشها  انیتحلیل اد

قرار گرفته است.   قیشده کمتر مورد تحق ه یرساله توج نیکه در ا یدیاز د ان یکه اد یدارد در حال
و اسالم مورد بحث قرار   تیحیمس هود،ی سنا،یمزد ،یدیمعروف به توح انیبخش ابتدا اد نیدر ا
  یو منطق  یشود. به نظر من بحث اصولپرداخته می  گرید انیاد یکل لیو سپس به تحل ردیگمی

که   ستیای نمسئله نی. ا ردیگمحقق به عهده می کیاست که  یفیوظا نیاز مشکلتر نیدرباره د
 د. باش  یو منطق معمول قابل بررس یتنها با استفاده از روش علم

اند، اغلب به  های کامالً مخالف هم قرار گرفتهدر قطب یکه برخ ،یجهان مذاهبهمه  در
و تضاد در معتقدات    یپراکندگ   نیمندند. همبهره  یکنیم که از علم و دانش کافبرخورد می   ینیمؤمن

با منطق و استدالل   یکه با علم و تجربه سر و کار دارند نشانه آن است که کمتر کس یدانشمندان
اصول و منطق،   رویدانشمند و پ نیمؤمن نیگردد. جالب است که اکثر امی نید ن بهمؤم یعلم

را که مخالف منطق و تجارب   یمسائل  نیتریاصول  ریتا غ  رندیگهمه علم و دانش خود را به کار می
  یرویپ  ی رمنطقیاز معتقدات غ  یو خراف  ی است، به اثبات رساند. به ظاهر فقط توده مردم عام  یعلم
تجربه و برهان   رویکمتر پ شیخو یمذهب یدر باورها ز یدانشمندان ن یواقع حتدر  یول ،کنندمی
  ار یبس یاست که با منطق علم به مفهوم تجرب یمنطق خاص یدارا نیباشند. اصوالً دمی یعلم

 متفاوت
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 انیاستدالل یدل است نه عقل و به قول موالنا پا نید ریاند که صحنه تأثگفته  میباشد. از قدیم
  ی باطن و وجدان. اما از طرف   نیو تجربه است و صحنه د  شیبود. قلمرو علم آزما  نیچوب  راه  نیدر ا
است   ل عق ص یتشخ له یتنها وس  زین  ی اصول باطن ه یاصل را از نظر دور داشت که در توج نیا دینبا

و  حرکت یو به جا دهییبه انحراف گرا نید یعامل اساس نیگرفتن هم دهیناد لیو اتفاقاً به دل
 .1است  دهیکبت آفرن کت بر

پذیر و انکار شعور باطن رنگ  رقابلیو عادت، اثر غ نیمؤمن، تلق یطیو پرورش در مح تولد
  ی . حتدینمامی   دهیو عق  مانیا  جادیاست که در درجه اول ا  یعوامل  ،ی عاطف  ششباالخره جذبه و ک

فراوان   یو کشتارها  یذهبهای وحشتناک مکنند تا عقل. جنگ می  یرویاز دل پ  شتریب  زین  نانینود
جالب  یکند، ولنمی  بیتصو یمیعقل سل چیرخ داده، ه نی را که به نام د خیفجیع تار وادثو ح

ی هاانسان  شمرندی را عبادت م  گر یکدیآنها که شکنجه و قتل و آزار    نیها در باست در همه جبهه
 .نندیبرا روا نمی  یآزار مور یشوند که در حال عادمی  افتی ی النفس فراوانمیعاقل و سل

طرفانه و  تواند بی محقق تا چه حد می  کیکه  دیآمی شیسؤال پ نیباال ا قیتوجه به حقا با
  ، است   ینیاگر خود مؤمن به د  ند،ینشمختلف بپردازد؟ او که به قضاوت می   انیاد  یبه بررس  یمنطق

  گر یبداند، د  یمنطق  ریو غ   یرا خراف  یکند و اگر هرگونه اعتقادرا محکوم می   گرید  انیناخودآگاه اد
را صادر نموده  شیخو یرأ یخود قبل از بررس یشداوریو با پ ستین قی و تحق ی به بررس اجیاحت

را ناممکن   یو منطق ی تعصب نموده و پژوهش علم جادیا ی هرگونه اعتقاد عاطف ی است. از طرف
است، از   یهان عقلرا که همان بر ق یتحق لهیتنها وس یرمنطقیسازد. انسان با قبول اصول غمی

 پرداخت؟ انیتوان به پژوهش ادچگونه می  ی مشکالت نیدهد. پس با چندست می 
و از   یاست مذهب  یاست که بشر موجود تیواقع نیا دی مؤ یخیو تار یشواهد علمو  مدارک

مذهب   چهیمستمر پرداخته، از در تیبه فعال عتیو در عرصه طب افتهی یانسان تیآن زمان که ماه
شده رو می با آن روبه  عتیکه در طب یمسائل و مشکالت  هیتوج  یاست. او برا ستهیگربه جهان ن 

نبوده است.   عتیگاه دانش و علم طبخود هیچ  نید ی کمک گرفته، ول یبینی مذهبجهاناست از 
خود به تفکر پرداخته و تجربه را به کمک گرفته است. او   ی ارضاء و اقناع کشش درون یبشر برا

  تیفعال نیاز ا پردازد وبه جستجو می  عتیهای مؤثر در طبقدرت  تیو رضا تیجلب حما یبرا
 ابدیرشد می  کیزیو ف  ی می. در توسل به سحر و جادو، علوم شردیگمی  هیاعلم و دانش او م یروح

 ه یپردازد. در ته و علم ساختمان می  یگرفتن از هنر معمارمعابد و مقابر بشر به بهره یو در بنا
  گر، یشود... به عبارت دمی   ت یتقو  یشناسنجوم و ستاره  ،یهای مذهبو دستورالعمل  میجداول و تقاو

  در مراحل  نید

 
در  یحت عرفاست که نیفقط د نیا  یاند ولکرده هیرا حاصل اشراق و گذر از سد عقل توج نیاز متفکران د یبرخـ ۱
 .ستین یهای عاطفرها از قالب زیمرحله ن نیا 
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هرگز رساالت  یو تکامل علم بوده است ول شرفتیپ یبرا ی محرک یجامعه بشر ل یتشک هیاول
  یبه جا نیتمدن بشر هرگاه د خیاند. در طول تارقابل استفاده نبوده یمنابع علم یبه جا یمذهب

به   یو اقناع کشش وجدان یسنگر عاطف تیتقو یبراای لهیو وس یدرون یآرامش و رضا جادیا
  ن ید  انیحکومت متول  تیتثب  یبرا  یشده که عامل  لیتبد  یآداب و رسوم و شعائر خشک و متحجر

و چون   دهییبه انحراف گرا زین نیاست، نه تنها جامعه که د دهیحاکمه وابسته بدان گرد ئتیو ه
 .نسان را مسدود نموده استکامل ا راه ت دیس

 ختهیچنان با هم در آم  یاجتماع  التیو مقررات و تشک  یرسوم و آداب مذهب  ییجوامع ابتدا  در
بود. با تکامل   یمرکز همه امور اجتماع سایبودند که جدا ساختن آنها امکان نداشت و معبد و کل

 یمعبد  نیگردد و رفته رفته دمی  داجیا  یهای مذهباو با آموخته  اتیدانش و تجرب  نیب  یبشر شکاف
که  ییآورد. دستگاههاوجود میجامعه به  ییدر مقابل تکامل و تحرک و شکوفا یسد ییسایو کل

را   نید دیبا شیخو تیموقع تیتثب ینهند، برابر خود می  یروح انسان نام روحان  تیبه بهانه ترب
آن   مینام خبرگان مجاز به تعلبه  نید انیآمیز درآورند تا فقط متولخاص و اسرار  یصورت دانشبه 

و آنها را بر جامعه    دییرا تأ  نیو سوداگران د  سایاست که ضرورت کلای  له یوس  نیمهمتر  نیباشند. ا
به   نیبه نظرات ا زین انی. نه تنها توده مؤمن که متأسفانه همه پژوهشگران اددینمامی لیتحم

توجه کنند   هنکدهند، بدون آخود قرار می یهایسبرر یظاهر خبرگان مراجعه نموده و آنها را مبنا
اند که فارغ از  مردان ساده و وابسته به توده مردم بوده انیگذاران بزرگ اده یو پا مبرانیکه همه پ

تا  اند وسته یو به حق پ سته یاشراق به درون نگر ریگرفتن از اکسهیاستاد و مدرسه و مکتب، با ما
هرقدر هم با استعداد    ان یمانروافرانشمندان، فالسفه، فرماندهان و  اند. دصاحب رسالت و الهام گشته

نه با   که وجود آورندبر قرار به یو جنبش داریپا یمانیمردم ا میهای عظاند در تودهو نبوغ، نتوانسته
مقام و  جهیکه نت یاند و نه تحجر و زنگارگفتهداشته و به زبانشان سخن می یآنها تجانس

  ت یمقام و موقع  ریداد. آنها چنان اسمی   مبرگونه یپ  یو بلندپرواز  یجازه سبکبالآنها ا  بود به   تشانیموقع
مردان   نیاو جهش و پرش  ابندیگاه به خلوص رهروان بزرگ دست نمی شوند که هیچ خود می
 .ابندیینم  ای را دراسطوره

ساده و  یماناز مرد اندودهآنها ب امیرسوالن گرد آمده و عامل انتشار پ نیکه به دور اای توده
 اتیدرک نظر یبرا یعلم و تخصص چیاند که جز خلوص و جذبه هشدهمی لیتشک هیرایپبی 

کشد و نفس ساده و واله او زبانه می  روانیدر دل پ یاند. آتش موسآوران نداشته امیپ نیا یمردم
 یدایاله و شد وخو مانیا یکند. آنها با سادگمعجزه می شیدایدر درون مؤمنین باصفا و ش یسیع

یعقوب،   اس،یگشت. پطروس، آندر دایبهشت آرامش و سالمت هو زیحق شدند تا در درونشان ن
و بالل و... نه به   اسری بودند و ابوذر و عمار و  یسوادو کارگران ساده و بی  ران یگیو... ماه وحنای

 فقاهت افتخار
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و خلوص   یصفا و سادگ نیاتفاقاً همگرفته بودند؛ و بهره  یاز مکتب و معلم ی حتنائل شده و نه 
های توده  نیجنبش و تحول در هم  جادیا  ی کند. رسوالن حق براشور و حرکت می   جادیاست که ا

 هبانانو ر سهیکن انیرونق بازار طالب مدرسه و الو یاند نه براخود پرداخته امیبه اعالم پ میعظ
 .م و هندسهو نه استادان نجواند فلسفه بوده نی. آنها نه معلمسایو کل رید شانیو کش

 نجوم و علم طب و فلسفه  ای  علم هندسه  یهایکار خرده
 ستش یره بهفتم آسمان برن    ستشیدن نیتعلق با هم که
 صاحب دل داند آن را با دلش   راه حق و علم منزلش   علم

زاهد   اند.دهیورزعشق می تیو انسان ی کیاند که به نبوده یعاشقان صاحبدل نیراست امبرانیپ
چنان   ع یشمرند و در فقه و اصول و شرامی  حیو آخرت دانه تسب ایکه در حساب دن ی و مفت خ یو ش

گاه اند، هرگز استعداد جذب سرود عشق را ندارند و هیچ ها را فراموش کردهاند که انسان غرق شده
 . گرددیآهنگ دل آشنا نم  دن ینگوششان به ش

 پوش آمدبپوشان که خرقه  الهیپ سر  محرمحست مجلس انس  صحبت نا یچه جا
از موبدان و   یمیعظ یلشکرها جادیبوده نه ا فیشر یهاانسان  تیترب نیهمه مصلح نظر

... که به اتکاء آداب و دستورات خشک و انیو مفت انیو مال انیالو شان،یمغان، کاهنان و کش
 د. دارنباز می  ییو آنان را از حرکت و شکوفا قیساده دل را تحم نیمنجمد، مؤمن

رشد نموده   یخاص  یدر زمان و فضا  زین  یداند و هر مصلحرا با شعائر توأم می  نیمردم د  توده
و   غیتبل  یامبریپ  چیه  یتوجه داشت که هدف اصل  دیبا  یول  رددگمتأثر می  ط یو از آداب و سنن مح

ر آغاز بزرگ د  انیجهت است که اد  نیانتشار شعائر و رسوم و حدود و مقررات نبوده است و به هم
 . اند.و خبره و کاهن بوده یفاقد روحان هورظ

 :است که سریم یزمان  انیاد  یمنطق ینظر من بررس  به
آن را که با گذشت   یهای خارجو پوسته   میداشته باش  یتوجه اصل  انیبه هسته و هدف ادـ  ۱

  . بحث میسخت و جامد شده است، از آن جدا ساز یمعبد التیو تشک تیروحان ریزمان تحت تأث
کننده است. که گمراه ستین دینه تنها مف یرسوم اتیدرباره شاخ و برگها و فرع کیالستاسکو

 دیدرباره آنها با یداور ی آن زمان است و برا طی حدود و مقررات و شعائر هر زمان وابسته به شرا
 .قیزمان تحق یعلم طیپرداخت نه در شرا ی دستورات به بررس نیظهور ا یدر دوران و فضا

خود را آزاد ساخت. پژوهشگر    یاز هرگونه تعصب مذهب  ن یبا توجه به منطق د  یداورام  هنگـ  ۲
 د. زیخاص بپره یبه مذهب  یاز وابستگ یآشنا باشد ول نیبه زبان د دیبا نید

 لیدل نیدانند و به هممی یو کالم اله  یوح روانشانیرا پ انیاد نیمبشر اناتیهرچند بـ ۳
  که توسط ییهااز بخش  ریغ ینید اتیادب قت یدر حق یاند، ولأم ساخته آنها را با رموز و اسرار تو زین
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است که به زبان زمان    یو عموم  یهای مردمبر همان برداشت   یبه آنها اضافه شده، متک  تیروحان
 ریبدون در نظر گرفتن تفاس اتیروا نیا هیدقت کرد که در توج دیشده است. با انیظهورش ب

جامعه است و  نید ریاست. عرصه تأث لهیوس نیحتریو صح نیبهتر یزبان ساده و مردم ،ییمعما
 .ستین زیاتکاء به رموز و اسرار جا یاجتماع اتیه یبد  یدر بررس

 
 .نکته مهم متوجه سازم کیرا به  یدانم خوانندگان گرام الزم می انیپا در
ر شده و و محمد ذک  یسیع  ،یزرتشت، موس  یبه سادگ  انیاد  انگذارانیمجموعه نام بن  نیا  در

است   یاست. متمن دهیگرد ی به کار بردن اصطالحات مرسوم چون حضرت، اشو،... خوددار از
به   یتوجه وجه بی  چیالقاب به ه  نیکه منظور از حذف ا ندیخوانندگان صاحب معرفت توجه نما

 از یدارند که عار اجیاحت فاتیبه القاب و تشر ینبوده است. اصوالً کسان زرگانب نیا یارزش واال
 . ندیو عظمت درون یواقع تیصشخ

  ی گواه است که محمد دارا خیو قرآن و تار ده،یزرتشت به نام خطاب گرد وسته یگاتاها پ در
  فات یشده است. القاب و تشر دهینام نام نیبه هم  یموس زینبوده است. در تورات ن  یگونه القابهیچ

 ییسایکل انیپاپها و روحان ران،یان، امها را کمتر از شاهسازد، که آننه تنها ابرمردها را بزرگ نمی 
ن، جناب، حضرت، اعلیحضرت، رهبر  االشالقاب کبیر،  عظیم اتشانیدر زمان ح یکه حت دینمامی

 .دانستندوزن می خود را بی ییهاوزنه  نیو... به آنها بار شده است و بدون چن ریمقدس، قائد کب
و...  ریو کب جنابیالبه القاب اعظم و عو امثال آنها را  یتاکنون سقراط، گاند یمحقق چیه

نام و مقام با هم    یمذاهبند که برا  انیو متول  دیسردمداران حاکم و سوداگران عقا  نیاست. ا  الودهین
  ن یاست که حرمت ا ستهی. پس شاازندینتعارفات بی نیحق از ا امبرانیدر رقابتند و رسوالن و پ

 .مین!! نسازاالشو  عظیم  ریشاهان و رهبران کب  گر ید  سعادت را حفظ کرده و آنها را همتراز  نیمبشر
با    دیمجموعه خواهم کوش  نیا  مینه حکومت متذکر شدم که در تنظ  تیریمقدمه کتاب مد  در

 خود یذهن یبهاینظر در ترک دیو تجد دیاز تعصب و تقل زیو پره ق یاهل تحق  شهیاز اند یگیربهره
بپردازم. از صاحبنظران و   لیو تحل ه یبه تجز ،یروثو مو یلیتحم یهاامکان، رها از قالب یتا جا
و داور   زند یبپره یشداوریهای خود از پانتظار دارم در قضاوتها و برداشت  زین یگرام ندگانخوان

 .ای باشندمنصف و آزاده
از  یتا قسمت افتمی یبخش فرصت کوتاه نیگذشته و ا یانتشار بخشها نیفاصله ب در

 هایزود ن یبه ا عهیضا ن یمتأسفانه جبران کامل ا م،ینما لیمجدداً تکممفقود شده را های ادداشتی
  و مساعدت دارم تا در چاپ مجدد به  یهمراه ی. از دانشمندان و پژوهشگران تقاضا1ستین سریم

 
 .نه حکومت مراجعه شود تیریه کتاب مدب  -۱
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که   دوارمیبوده ام رایو انتقاد همه اهل نظر را با تواضع و تشکر پذ ییبپردازم. راهنما صینقا رفع
 .گردد قت یدر راه وصول به حق یچکقدم کو مجموعه نیانتشار ا
  ی برا تیای است که متأسفانه موقعاز مطالب کتاب شامل اشارات و مسائل فشرده یاریبس

کتاب  شگفتاریام که در پرو بودهروبه  یادیمجموعه با مشکالت ز نی. در انتشار استیآنها ن هیتوج
 .ستین یشده و تکرار آنها ضرور حینه حکومت تشر تیریمد

 معما پرده بردار نیخدا را ز   فان ی سربسته گفتم با حر سخن
اجازه   یکنون جوّ ی و نه فشار روح مییمتذکر شدم من نه اد یهای قبلگونه که در رساله همان

به   شتریب زین یو تخصص یقیهای تحقدهد. در رساله را می دنیشیاند فینوشتن و ظر هبانیاد
که  ستندی. همه چون موالنا بحر استعداد و هنر نشنگارشود تا به متن و سبک موضوع توجه می

 با وجود پرداختن به اصل و سرودن  
 من« داریجز د شیمند دمیگو  و دلدار من  شمیاند هی»قاف

 د. پردازان بزرگ باشهیاز اشعار قاف باتریز اشهیقافبی چکامه 
 ۱۳۶۰ وریـ شهر ۱۹۸۱سپتامبر   بوستون،

 تذکر 

  ی دیمکاتب توح  نیتری باستان  انگر یبزرگ، تورات ب  انیاد  نیدر بکه    است   نیبر ا  ی عموم  اعتقاد
اشتباه از آنجا   نیباشند. به نظر من امی  هینظر  نیا  رویاز محققان صاحب نام پ  یاریبس  یاست. حت

رسوالن صاحب کتاب برداشت   امیپ نیتری میعنوان قدشده است که تورات تا امروز به  یناش
 .رددگمی

شود که می جهی( به عمل خواهد آمد نتهودی نیرساله )فصل د نیدر اه ک یقیدق یبررس از
از   یبخش  چیاست و ه دهیگرد میاسرائیل به بابل تنظبنی  دیپس از تبع  یقسمت اعظم تورات کنون

دوران تقریباً هزار ساله در  کی ی. اصوالً تورات پس از طستیاز قرن هفتم ق. م. ن تریمیآن قد
 .دش لیتکم تیحیسم لیاوا

به   اًکه ذکر خواهد شد، اغلب اشتباه یلیزرتشت را، به دال یسرودها ا یگاتاها  گری طرف د از
آن مسلمًا از هزاره اول  میتنظ حیکه زمان صح یاند، در حالقرن ششم تا هفتم ق. م. نسبت داده

 .است تریمیق.م. قد
و   ستیندست در  یسیو ع یاز موس یمیمستق یامهایمسئله قابل توجه آن است که پ اما

   یواقع  تیشخص  یاست. حت  دهیگرد  ریو نه تقر  مینه از جانب آنان تنظ  نیقیو تورات به طور    لیانج
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به نام زرتشت  ای ندهی که گاتاها یقیناً سخنان گو ی. در حالستیمسلم ن یخیاز نظر تار زین آنها
 دردگا مسلم میودهسر نینه تنها از متن ا ت یواقع نیآور مورد نظر ماست. ااست که همان پیام

 .کنندمی دیی آن را تأ زیکه تقریباً همه پژوهشگران و متخصصان اوستاشناس جهان ن
آید که برخالف  برمی نیشد، چن خواهد  هیمشروح توج ه یآت مختصر که در فصولشرح  نیا از

ز  را با مکتب زرتشت آغا یدیتوح انیگاتاها را بر تورات مقدم دانست و بحث اد دیبا جیتصور را
 .کرد

  ی زرتشت به آنها اشاره خواهد شد، مکتب واقع امیپ یکه در ضمن بررس  یمتعدد لیدال به
به    طیمح نیاند در ارا موطن او دانسته رانیناشناس مانده و با وجود آنکه ا اریبس ران یزرتشت در ا

  نی. ا«بندیخود غر نی در سرزم مبرانی»پ 1یمثل آلمان کیو ناآشناست. بنابر  بیغر یواقع یمعنا

نامند می   یکه خود را زرتشت  یمحدود  تیاقل  ران یا  نیدرباره زرتشت واقعاً صادق است. در سرزم  ثلم
و خرافات کهنه  یآداب و رسوم و شعار بدو یو مشت ستندیخود آشنا ن امبریپ نیراست امیاغلب به پ

 انیبه اد نیکنند. مؤمنمی یرویزرتشت پ نیرا به نام د یمنحرف دربار  تیجعل روحان ،یمذهب
زرتشت را با مهر باطل   روانیپ حیناصح نیو تلق جایهم پس از تسلط اعراب در اثر تعصب ب گرید

طرفانه  بی  ق ییک از دو گروه تحقهیچ  یاند. متأسفانه براپرست، محکوم ساختهمجوس و آتش 
 .نبوده است سریم

م و در جلد اول  تشر کناو من امیدرباره زرتشت و پ یقیکه در نظر داشتم رساله تحق سالهاست
به عهد   یوفا میادداشتهایام. هرچند با مفقود شدن ای را داده رساله  نیوعده چن زیمجموعه ن نیا

خواهم  شیاطالعات خو شیانشاءاهلل پس از اتمام مجموعه حکومت به آزما یول دیمشکل گرد
 .ختپردا

 یبه طور کاف  یدیتوح  انیبخش به عمل خواهد آمد اصوالً اد  نیکه در ا  یلیو تحل  هیتجز  در
  ات یهای جداگانه موکول ساخت. به نظربه رساله  دیرا با یلیتفص یبررس یخواهد شد ول هیتوج

شود و خواننده  زیجانبه پره کی نیاشاره شده است تا از تلق لیدل نیدر همه فصول به ا نیمحقق
  ان یاز اد شیب یممکتب زرتشت ک حیهای مختلف آشنا گردد. در تشربا برداشت  یداورقبل از 

 میتنظباره در این  یمتأسفانه هنوز رساله جامع ران یدر ا را یخواهم پرداخت، ز لیبه تفص گرید
 .است دهینگرد

 
مجموعه در درجه اول  نیا میمن از تنظ یام هدف اصلکه بارها خاطرنشان ساخته همانگونه

صلح و صفا در جامعه  است که موجب آرامش و  یاجتماع حیجلب توجه خوانندگان به نظام صح
  به   ریاست که از من حق یریخط فهیوظ نیهدف است. البته ا نیفرع بر ا گریگردد. همه مسائل د

 
 .۴/۲۳انجیل یوحنا   -۱
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 یاز انتقادها و اظهارنظرهامبحث    نیخواهم کرد با طرح ا  ی. من فقط سعستیساخته ن  ییتنها
ا خود به  ینموده    یگیرصاحبنظران و پژوهشگران بهره  ییو کمک و راهنما  شهیصاحبان فکر و اند

 .میمهم نما نیبه انجام ا ق یرا تشو گرانید ایها بپردازم و رساله  نیا لیتکم
و گسترده است به اجبار   عیاندازه وسمتنوع و حدود آن بی  اریمسائل مورد بحث بس چون
به مطالعه پرداخته   یشتریفشرده مطرح خواهد شد. از خوانندگان انتظار دارم با دقت ب  اریمطالب بس

 .اشارات کتاب توجه الزم مبذول دارند هیو در توج ندینقص را جبران نما نیو ا
  ص یاده شده مفصلتر بود و به ناچار من به تلخانتشار آم  یبخش از آنچه برا  نیا  یاصل  نسخه

است،   یضرور یمقدمات ه یتوج یکتاب مفصلتر از آن شده است که برا ن یآن پرداختم. با وجود ا
 میمنتشر نما  یارساله  امشیدست آمده که درباره زرتشت و پفرصت به   نیا  چون پس از سالها  یول

وجه   چیکنند به ه شهی پ ی که آزادگ یکسان ی وجود آورد که فردارا به  ی طیشرا زین ریاخ ثو حواد
سبب شده  زیپردازم. تلخیص مطالب کتاب ن جازیبه ا نیاز ا شیآمد که ب غمیدر ست،یمشخص ن
پوزش از   یشود. با تقاضا انیاز حد معمول به هم فشرده ب شیوع باز فصول موض یکه در بعض

 .طلبممی  یاریآنان را به  یر نظ ز یحوصله و ت ،ی خوانندگان گرام
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 (و حکومت سنا یمزد) زرتشت
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 اهایآرـ  اول فصل

 
 

 ییایخاستگاه اقوام آر -۱

آنها  نیکه مهمتر ار،یبس ینهایبه سرزم میقد اریهستند که در اعصار بس یاقوام شهیر اهایآر
  ا ی 1ندگرمانیاقوام را ا نیاشناسی اند. در اصطالح مردمو اروپا بوده است، کوچ کرده رانیهند و ا

 اند. دهینام ییهند و اروپا
 یمشترک زبان، معتقدات و آداب و رسوم اجتماع شهیسازد راقوام را مشخص می نیا آنچه

 .است
آثار مضبوط  نیتریمیو در قد دندیناممی ایاند خود را آرکوچ کرده رانیا که به هند و یمردم

سخن رانده شده است. در اوستا و   اهایآر نیاوستاست، از ا رانیو در ا ۲وداریگ آنها، که در هند
 .آمده است لینواز و اصمهمان ب،ینج یبه معن ایکلمه آر وداریگ

  ران یا ی به معن ۳ایریا یو در فرس هخامنش ایبه آر منسوب ی به معن ن یریو ائ ه یریاوستا ائ در
 اند.نام برده ۵وجاران  ایو  ۴جایوا انامیرا آر اهایآر یاصل نیاست. در اوستا سرزم

آنان را از شمال  یاظهار شده است و موطن اصل یمختلف اتینظر اهایمورد خاستگاه آر در
  اند. حدس زده هیاروپا تا جنوب روس

 
1- Indogerman       2- Rigveda  
3- airya        4- Aryanam Vaeja 
5- Eranvez 
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 اهایرفت، آرشمار میمنابع اطالعات به  نیمهمتر یمقدس مذهبکُتُب  که تورات و میقد در
در توفان نوح  نیدانستند. از نظر تورات همه موجودات زماز پسران نوح می یکی 1افثیرا از نسل 

جهان   یکنون  نیتمام ساکن  دیصورت با  نیماندند. در ا  ینوح باق  یهالک شدند و فقط ساکنان کشت
نظر تا اواخر قرن نوزدهم هم در   نیآمده باشند. ا وجودبه حام،  و افثیپسران نوح سام و  لنساز 

)هرچند   دندیکوشدر اثبات آن می   ی دانشمندان  ی داشت حت  یادیز  روانیپ  یحیمس  یااروپا و کشوره
 .اسطوره خوانان نابجاست(  نیاطالق دانشمند به ا

  مز یتوفان را حساب کرد و ج ق یدق خیتاربه قول خودش  ۱۷۲۴در سال  یسیانگل ۲کامبرلند
 افثیزبان ماجوج بوده است که  ییهند و اروپا یهازبان  شهیشد که ر یپس از او مدع ۳پارسون

  یبرا  یفرانسو  ۴چون ارنست رنان  یریدر اواخر قرن نوزدهم مورخ شه   یفته!! حتگمی   به آن سخن
 .ردیگمی ات کمکآنها از تور یزبانها شهیمردم جهان و ر یه موطن اصلیتوج

 یهای بررس افت،یتوسعه شناسی و مردم یشناسزبان اواسط قرن نوزدهم که مطالعات  از
را    قاتیتحق  نیای از اخالصه  ری. من در زدیگرد  کیتولوژیم اتیفرض  نیا  نیجانش  جیبه تدر  یعلم

 .شوممتذکر میوار فهرست
  ان یب  یمرکز  یایرا آس  اهاین آراواخر قرن نوزدهم موط  یر آلمانک، محقق و متف  ۵مولر  سکما

 .کرد
 .را فنالند دانست ییهم عصر مولر خاستگاه نژاد اروپا یسی، دانشمند انگل ۶لوریت اسحاق

اقوام   نیاز دانشمندان اواخر قرن نوزدهم منشأ ا  گرید  یاریو بس  یفرانسو  ۷لیدوژوبن و  وابرا.د
که اکنون به   ،یشرق هیروساقع در آرال و اچهیدو رود متصل به در حون،یو ج حونیرا در حوزه س

 ۹اند.حدس زده  دند،یناممی ۸آنها را ژاکسارتس و اوکسوس  هایونانیموسومند و  ایو آمودر ایردریس

  ی عیاواخر قرن نوزدهم محدوده وس  یسیو محقق مشهور انگل  لسوفیو ف  دانیعیطب  ،۱۰یهاکسل
 .دانست ییایشمال را زادگاه اقوام آر یایآرال و در نیب

 ن یرا سرزم هیجنوب روس  یاستپها قیدق یهایدوران با بررس نیدر هم یآلمان ۱۱شرودر  اتو
 

  

 
1- Japheth       2- Cumberland   
3- J. Parson        4- Ernest Renan  
5- Max Mueller       6- Issac Taylor  
7- D. Arbois de Jubainville      8- Jaxartes, Oxus 

 .باشد حونیزنند همان جآمده، که حدس می ندهیفزا  یبه معن (Vakhshu) به نام وخشو یدر اوستا رود  -۹
10- T. H. Huxley        11- Otto Schroder 
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 .کرد یمعرف اهایآر
خزر را خاستگاه   یایدر شمال در ه یقرن نوزدهم جنوب روس انیدر پا یآلمان 1گلدرن نهیها

 .کرد شنهادیاقوام پ نیا
 ت. را مرجح دانس ه یاوان جنوب روس نیدر هم ی، محقق آلمان۲مار تی

 انییایرا موطن آر  یمرکز  یاروپا  ستمیسال قرن ب  نیدر اول  ی، دانشمند آلمان  ۳رتیه  پروفسور
 .نمود انیب

 .دیگرد کیبالت  یتا نواح ه یروس ی متوجه جنوب شرق شتریب اتینظر ستمیقرن ب لیاوا در
 د.کر دییرا تأ ه یجنوب روس یسیانگل ریو محقق شه شناس باستان  ،۴لدیچا گوردون

و   ییاز اصطالحات ودا ران یو متخصص تمدن هند و ا یمشهور آلمانشناس رق ، ش ۵لومل
  هیاول  یوداها  نیدر زمان تدو  اهایآر  هیکه محل اقامت اول  ردیگمی   جهیوگرمانها نتندیا  میقد  اتیادب
مردم داشته باشد. او از   نیا یبرا یبخشدر منطقه سرد بوده و نور و حرارت و آتش اثر لذت دیبا

 . است  گریاز نقاط د ش یب ه یرسد که امکان جنوب روسمی  جهینت  نیبه اخود  پژوهش
 .دهدمی حیرا ترج ه یروس یجنوب شرق یسی، دانشمند مشهور انگل۶مولتون پروفسور

 اهیس یایدر یرا در شمال فیطوا نیا هیموطن اول یمحقق و مورخ معروف آلمان ،۷ریما ادوارد
 اند.افتهیآرال گسترش  اچهیرد یداند که از آنجا به سوخزر می یایو در

ه و شمال افغانستان یرا جنوب روس اهایمنشأ آر یسیاوستاشناس مشهور انگل ،۸لزیم پروفسور
 .زندحدس می

 .داندرا مرجح می  هیجنوب روس  زین یسی، مورخ انگل۹دتالمس پروفسور
 یمالش و یمرکز یاروپا یآلمان نیباال گرفت محقق ینژاد در آلمان موج تعصب که هنگامی

پژوهشگران قرن نوزدهم و   اتیاگر به دقت نظر ی ، ولکردندمی  یمعرف ییایاقوام آر هیرا مقر اول
 ت. توجه شده اس شتریب ی و جنوب یمرکز هیبه روس م،یکن یبندرا طبقه  ستمیقرن ب لیاوا

و   ییبا استفاده از مدارک اوستا یرانیاـ  ی است که حدود ده قرن قبل محققان اسالم جالب
 نییرا خوارزم تع اهایاست، موطن آر دهیمنعکس گرد زیتورات که در قرآن ن ریبه اساط  ن توجهبدو

 شمندانشد که دان  انیدانشمندانند. در جلد اول به اختصار ب  نیاز جمله ا  یو خوارزم  یرون یاند. بنموده
  وها بودند که بدون در نظر گرفتن افسانه یمحققان نیخلدون، از اولابن رینظ  یاسالم

 
1- Heine Geldern      2- Jettmar  
3- Hirt        4- Gordon - Childe  
5- H. Lommel      6- J. H. Moulton  
7- Edward Meyer       8- L. C. Mills  
9- A. T. Olmstead 
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سد خرافات قرون    یاز روش علم  یگیربهرهرا آغاز کرده و با    یخیتار  ق یتحق  یمذهب  ریاساط
 .افتندیدر قرن نوزدهم به آن دست  جیبه تدر انییرا شکستند؛ آنچه اروپا یوسط

 .دیمتوجه گرد هیجنوب روس یبه سو شترینظر پژوهشگران ب ستمیاواسط قرن ب از
  ی را جنوب شرق ییاین شرق شناسان مبدأ اقوام آرتریسته از برج ی کی یآلمان 1شدر پروفسور

 .دهدمی صیو شمال افغانستان تشخ هیروس
 . دینمامی شنهادیرا پ هیجنوب روس یسی، مورخ انگل۲کسیسا  یپرسسر

 . کندمی دییخزر را تأ یایو شمال در هیجنوب روس یسیانگل ۳سیپروفسور اسم
 .زندولگا را حدس می یو منطقه سفال هایس یایشمال در یکیمکز ۴یمپرایپروفسور گ

اقوام    هیاول  نیارال را سرزم  اچهیشمال افغانستان و اطراف در  یآلمان  لسوفی، متفکر و ف۵میلته آ
 .خواندمی ییایآر

  ه ی روس ها ابتدا در شمال افغانستان و جنوبایرآمعتقد است که  ز ین ی، دانشمند سوئد۶گریین
 اند.تهزیسمی

 زند.  را شمال اروپا حدس می انییایخاستگاه آر یان، دانشمند آلم۷مهیت
 اهیس یایگورگان در شمال در میرا در منطقه تمدن قد اهایمنشأ آر ی، دانشمند هند۸کومار

 .داندیم
 . کنندمی شنهادیاقوام پ نیرا موطن ا ی جنوب یولگا یسیانگل ۹سیبو

 .دهدمی حیاز را ترج فقق یو نواح ه یجنوب روس یمحقق مشهور آلمان ،۱۰نکلریپروفسور و
. کندمی  ه یآرال توج  اچهیرا از قفقاز تا در  اهایآر  نینخست  نیسرزم  ی، محقق هلند۱۱گرندنیو

 .آرال هیدر ناح انی ساکها و خوارزم ان،یماتها و آالنها در مناطق قفقاز و سغدانرو ساها ت یاسک
  ل یآن را تکم  یمحل  یهایساند و با برر کرده  یجامع  قاتی تحقباره  در این  که    یشورو  محققان

 شنهادیپ ییایاقوام آر ن یآرال را موطن نخست اچهیخزر و اطراف در یایاند، شمال و شرق درنموده
  وجهشده است. با ت  هیمنطقه تک   نیشده به ا  ه یته   یشورو  یای که از جانب آکادماند. در رسالهکرده
 یایدر  یشمال شرق  نی ای بمنطقه   در  را  ییایآر  فیتوان منشأ طواکه ذکر شد، می   ی اتینظر  هیبه کل

 اهیس
  

 
1- H. H. Schaeder       2- Sir Percy Sykes  
3- V. A, Smith        4- Gimpera 
5- Fr. Altheim        6- H. S. Nyberg   
7- P, Thienne        8- D. Kumar  
9- M. Boyce        10- Winckler 
11- G. Widengren 
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 ت.آرال دانس اچهیدر تا

 اهایحرکت آر ریمهاجرت و مس خیتار ـ۲

محققان وجود   نی نظر کامل باتفاق  زین ییایمهاجرت اقوام آر خیحرکت و تار ریمورد مس در
 .مینمااشاره می  ستمیدانشمندان قرن ب  اتیبه چند نمونه از نظر ریندارد. در ز
  ه یتوج ه یروس یبه جنوب شرق  اهیس یایمردم را از شمال در نیحرکت ا ریمس ریما دادوار

 یو پس از عبور از رودها دهیمسکن گز هیترکستان حال ایاقوام در توران  نیکند. به نظر او امی
  ی به جنوب شرق یای به جنوب و گروهاند. دسته به جهات مختلف متوجه شده  حونیو ج حونیس

 اند. گشته  ریازرب سربه غ زین یو جمع
  ریصغ یایو آس جانیقفقاز به آذربا یاز نواح اهایمعتقد است که مهاجرت آر نکلریو پروفسور

 .است افتهیو سپس به جنوب انجام 
جنوب و غرب    یدر افغانستان به سو  بریرا از گردنه خ  فی طوا  نیحرکت ا  ریمس  لزیم  پروفسور

شدن خاستگاه آنان صورت گرفته است. وجود  ا و سرد  آب و هو  رییتغ  لیمهاجرت به دل  نیداند. امی
گرم بوده   یهوا یدارا یزمان ه یروس نیاست که سرزم نیاز ا  یحاک یبریس یخهایماموتها در 

 اند. به مهاجرت پرداخته هاییایآر ط،یمح دن ییگرا یبا به سرد  پساست و س
(  انایو مرژ انایسغدبه سغد و مورد ) ه یاز جنوب روس اهایمعتقد است که آر کسیسا یسرپرس

  و یدر مغرب عشق آباد، سپس به هر  هیسای)بلخ( و ن  یبخارا و مرو حرکت کرده و از آنجا به باختر  ای
هرکانا   ای به اورو )طوس( وبه پنجاب و دسته  یشده و گروه ری)کابل( سراز کرتی)هرات(، دا

اند که  طوس به جنوب رفته ز ا ز یای ناند. دسته ( مهاجرت نمودهالنی(، ورنا )گی(، رگ )ررگان)گ
 .باشندهمان پارسها می

 داند.  می ران یو غرب ا ریصغ یایبه آس هیرا از جنوب روس اهایمهاجرت آر المستد
 اند. از شمال افغانستان به جنوب و غرب کوچ کرده اهایدارد که آر دهیپروفسور شدر عق
 .زندحدس می غرب و جنوببه شرق و  اهیس یایاقوام را از شمال در نیکومار مهاجرت ا

  یجنوب و جنوب شرق  یو قفقاز به سو  یجنوب  یرا از ولگا  ییایآر  فیحرکت طوا  ریمس  مپرایگ
 .دینمامی  هیتوج

هایی از شمال افغانستان خزر و دسته   یایام به جنوب دراقو  نیاز ا  یمعتقد است گروه  سیاسم
 ند.او پنجاب مهاجرت نموده ریبه کشم  بریبا گذشتن از گردنه خ

 داند.  قزاقستان و از آنجا به جنوب می یبه سو  یجنوب یرا از ولگا اهایمهاجرت آر سیبو
 دانسته و  یرا از منطقه خوارزم به جنوب و جنوب شرق یشرق یاهایگرن، حرکت آرویدن
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اند جنوب مهاجرت کرده یاز قفقاز به سو  زیای نگروهند. دسته  نیهند از ا یاهایدارد که آر دهیعق
 اند.جمله نیپارسها و مادها از اکه 

  ا یو باکتر  انایسغد  ی به سو  حون یو ج  حونیس  یرا از کناره رودها  ییایمهاجرت اقوام آر  میلته آ
جنوب و    یبه سو  یمنطقه گروه  نیگروهند. از ا  نیاز ا  1یو باختر  یسغد  ریزند که عشاحدس می

مادها  ی گران غربنموده و کوچ  هند را مسخر یجنوب نی. مهاجرندینماای به غرب حرکت می دسته
 .آورندمی وجودبه را  سهاو پار

 .اقوام است  نیمهاجرت ا  خیدارد تار  یزمان ظهور زرتشت نقش مهم  ی که در بررسای  مسئله
تا    ۲۰۰۰جنوب در حدود  ی اقوام را به سو نیدانشمندان خاورشناس زمان مهاجرت ا تیاکثر

    اند.ق.م. حدس زده ۱۵۰۰
و   یآلمان ۲پسنیالمستد، گونتر ا  نکلر، یمولتون، و رت،یتمار، مورگان، هیگلدرن،  مپرا،یگ

 .دانندق. م. می   ۱۸۰۰تا  ۲۰۰۰را  خیتار  نیا یسوئد ۳پروفسور زودربلوم
به هم   یق. م. قوم ۲۰۰۰وگرمانها تا ندیاست ثابت کند که ا لیمشروح ما یبا بررس سنپیا

نفوذ کرده است و استار،   گرید یاان به همه زبانه ستاره از آن زم ای ستاریبوده و کلمه ا وستهیپ
اقوام جدا شده    ن یاز ا  یزمان گروه   نیکلمه مشتق شده است. در ا  نیاشترن و ستاره از هم  شتار،یا

  ۲۰۰۰از  ش یها را تا پدسته نیکه اکند می شنهادیاند. او پداده لیرا تشک ییایمتعدد آر لیو قبا
  مشخص ایشوند با نام آرمی  ریه بعد آنها که به جنوب سرازآن ب  و از  دیگرمان نامندویا دیق.م. با

 .ردندگمی
 .زندرا در هزاره سوم ق. م. حدس می  اهایآغاز مهاجرت آر سیبو

رسد که  می جهینت  نیبه ا قیدق یبا بررس ی، محقق مشهور آلمان۴وهنکهربرت  پروفسور
حال مهاجرت آنها   نیجستجو کرد. در ا   ۵ی گسن  نهیاقوام پار  انیدر م  دیمردم هند و اروپا را با  شهیر
 .از هزاره دوم شروع شده باشد متریقد یلیخ دیبا

تا حدود هزاره چهارم  نیسرزم نیرا به ا اهایمهاجرت آر خیتار یاز پژوهشگران هند یاریبس
 الد،یتا چهار هزار سال قبل از م زیهندوان ن یبرند. در معتقدات سنتپنجم ق. م.( عقب می ی)حت
 شود. می رفتهیمهاجرت پذ نین ازما

 . مینماجلب می ر ینکته ز  ندتوجه خوانندگان را به چ اتینظر نیاز ا گیرینتیجه قبل از 
آمد که  دست به  نیگل ییهالوحه  ۶مارنهمنطقه اال انهیدر مصر م یالدی م ۱۸۸۷در سال  -۱
 :شامل

  ق. م.( به  ۱۳۴۷تا   ۱۴۰۲اخناتون )س چهارم یس سوم و آمنوفیهای فراعنه مصر آمنوفنامه

 
1- Bakterer, Sogder       2- Guenter Jpsen  
3- Soderblom      4- H. Kuhn   
5- Paleolithic       6- El. Amarna 
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ر تا یصغ یایدر آس 1یتانیبه پادشاهان م زین ییهامجموعه نامه  نیشرق بود. در ا یکشورها سران

  یی ایامرا بود که شکل آر  نیا  یجالب نامها  اریشد. موضوع بس  افتی  ه یو سور  نیفلسط  ینهایسرزم
آرتافرن    تابازو، کسس، ارارتاکسرز  یهاامن  ه یکه شب  ایداشت؛ مانند آرتاتاما، آرتاشومارا، آرتامان  ی رانیو ا

نظام   ایبا کلمات آرتا که همان اشا  یاسام نی. اتراداتاستیم  هیداتا که شباش ی رینظ یو... و اسام
 .شده است  بیقانون است، ترک یست و داتا که به معنا  یو راست

نام تها به یتکشور ه  تختیکه در عهد باستان محل پا  ه،یترک  ۲یبغازکو  ه یدر ناح  ۱۹۰۶سال    در
آورد که به پادشاهان  دست  به   ی ویشد و آرش  لینا  یبه کشف مهم  نکلریبوده است، پروفسور و  ایریت

به   یانتّ یو پادشاه م ۳وماییلولی به نام شوپ یتیپادشاه هت نیکه ب یتعلق داشت. در قرارداد یتیهت
 شهیودند که رند خورده بمشترک سوگ انیتا، بسته شده بود، به خداپسر تورش را  ۴وارزاینام مات

مشترک  انیخدا نیبزرگتر ۵ندرایو ا ایناسات ترا،یوارونا، م دید میکه خواهطوری به داشتند.  ییایآر
  ی آش ـآرونا  ل،یا ـ یاش  ـ ترایم زیپادشاهان ن نیا انیاند. نام خدابوده اهایآر ای یرانیاقوام هند و ا

  لیا بیبا ترک ییایآر انیهمان خدا قتیقود که در حذکر شده ب ۶آناـ  ایآت ـناشا  ندرا،یا ل،یا ـ
 یق. م. تعلق داشته است. در سالها  ۱۳۵۰عهدنامه به    نیمفهوم خدا در بابل و سومر، بوده است. ا

به   ۷ا اسوهیمربوط به اسب، اسپه  ییایآمد که در آنها اصطالحات آردست به  یدیبعد مدارک جد
و...  ه( تَّ( پنج )پنجه( هفت )سَی( سه )ترکهیآ) کی رینظ یاعداد  نیکار برده شده بود و همچن

 . ه شده بودگرفتبهره  ییایکشف شد که در آن از اصطالحات آر زین  ۸سیکولیبه نام ک یکتاب
 یتانیم  یمیآمد که به شهر قددست  به   یگریمدارک د  هیتپه ترک  ورگان یدر    ۱۹۳۱تا    ۱۹۲۵  در

آمده اصطالحات  دست  به   شد. در الواحم. مربوط می تعلق داشت و به قرن پانزدهم ق.    ۹ینام نوزبه 
  ندزننام برده شده بود که حدس می یبه نام آگن ییاز خدا نیکار برده شده بود. همچنبه ییایآر

 .آتش باشد یخدا ،یآگن اها،یمشهور آر یهمان خدا
 کیزدن یایرا در آس اهایظهور آر لیکه در دو رساله به تفص یمحقق معاصر آلمان رهوفر،یما

 )اقوام هند یرهایندوآریکه ا ردیگمی  جهینت هایبررس  نیمورد مطالعه قرار داده است از ا
 

  

 
1- Mittani       2- Boghaz Koy 
3- Shuppiluliuma      4- Mattiwarza  
5- Varuna, Mithra, Nasatya, Indra  
6- Miitra ashiil, Aruna ashiil, Nasha atiia-anna, Indara 
7- asva = aspa        8- Kikkulis  
9- Nuzi 
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وارد  ندوسیاز سه هزار سال قبل به دره ا شیکه ب ییوگرمانهاندیابا  کینزد یای( آسییایآر و
ق. م.  ه دومهزار مهین  نیدر اول دیاقوام را با نیاند. جدا شدن او زبان اشتراک داشته  نیشدند در د
 .میریدر نظر بگ

 خیتار نیقبل از ا اً مسلم ییایمعتقد است که اقوام آر یتانیو پادشاهان میکاشف آرش نکلر،یو
  زین  لیدل  نیاند. به همدرآمده بوده  انینفوذ بابل  ریمهاجرت کرده و ز  ریصغ  یایق. م.( به آس  ۱۵۰۰)

 است.   یشده به خط بابل افتیالواح 
ق. م. هنوز از هم   ۱۴تا قرن  ییایآر لیقبا یدر ارمنستان شورو نکلریو یبر طبق پژوهشها - ۲

  ن یمنطقه است که مهاجرت به سرزم  نیاز هم  اند.تهزیسجمعی میصورت دستهبه بوده و    نشده  جدا
  نیهم آوردند از  وجودبه را  1که سلطنت اوراتو  ی است. در منطقه آرارات اقوام افتهیامکان  یتانیم

 اند.  از همانها مشتق شده ز ینه ند و ارامباشنمی اهایآر
  از محققان را بر آن  یاریق. م. بر بابل مسلط شدند بس ۱۷۰۰که در حدود  تیوجود اقوام کاس -۳
  یحدس بزنند. حتى المستند معتقد است که زبان آنها قفقاز  ییایآر  شهیمردم را از ر  نیدارد که ایم

  ۳ایشده است که آن را همان سورمی دهینام ۲اشیاقوام سور نیبزرگ ا یبوده است. خدا میقد
 میریبپذ  دیبا  میانند  ییایآر  کامالًاقوام را    نیا  شهیدانند. اگر رمی  رانیهند و ا  یاهایآر  دیخورش  یخدا

متأثر  اهایآر یو فرهنگ یبرخورد از عوامل مذهب نیاند و در اکه با آنها اختالط و امتزاج داشته
 تهایکاس  نیدر ب  اشیسور  یخدا  وجود  نظر موافق بوده و معتقد است که  نیبا ا  زین  سیبو  اند.دهیگرد

 .  اهاستیبا آر زشیآم ینشانه قطع
  هند شباهت کامل دارد و از نظر  یکشف شده است که با آثار باستان  یدر لرستان آثار متعدد -۴

 دو منطقه است.  نیا میآثار معرف قرابت ساکنان قد نیهمسانند. ا زین قدمت
به عمل آمده است،   میقد یو اوستا وداریگ یدر سرودها اهایکه درباره خاستگاه آر یاراتاش - ۵

 .سازدشمال افغانستان مربوط می   یبه نواح گر یاز مناطق د شی اقوام را ب نیمنشأ ا
  ی هاست، در بندهاشتی نیتری از باستان  ی کیکه خود  شتیمهر یمیقد اریبس یبخشها در

های گاهی)مهر( از فراز کوه هرا )هرابروز = البرز( سراسر جا ترایم ای تریآمده است که م ۱۴و  ۱۳
 ۴کتش یا  یبزرگ به سو  یمناطق رودها  نیبان است. در ادهی نگرد و بر آنها درا می   انییایاستقرار آر

آید برمیها  اشاره   نیخوارزم( روانند. از ا)  ۸زمیریو خوائ  ۷ا(یسغد )سغدان  ا،ی)مرو( آر  ۶و مؤورو  ۵وروتئو پ
  ا یدر جوار خوارزم و سغدان اهایآر نیسرزم مسلماً که

 
1- Urartu       2- Suriiash 
3- Surya        4- Ishkat 
5- Pouruta      6- Mouru 
7- Sughza        8- Khvairizem 
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مهر   زدیتا مرغاب در شمال خراسان است. ا  حونیو ج  حونیس  یرودها  نیکه همان منطقه ب  بوده
در شمال هندوستان   ز یای است که در وداها نهمان منطقه  ن یاست و ا ییایآر ینهایحافظ سرزم

از مهاجرت   قبل  اهایگرفت که آر  جهینت  ادیبه احتمال ز  تواناشارات می  نیشود. از احدس زده می
 اند. تهزیسمی افغانستان یشمال یهند در نواح  یبه سو

  مقدس  یزبان سرودها ای ییزرتشت است، به لهجه ودا یکه زبان سرودها ،ییلهجه گاتا - ۶
 دارد.   ادیت زاست، تفاو یغرب یاهایکه زبان آر ،یبوده و با لهجه ماد کینزد اریهند، بس یاهایآر
 (ستانیساکستان )س  ایساکها    نیدر سرزم  ران،یا  یشمال شرق  یساکها  ایها،  ت یاز اسک  یگروه  -۷

  ن یبه ا میداند که از خوارزم قبوده ی مردم در وداها نام برده شده و آنها اقوام نیاز ا اند.تهزیسمی
 اند.منطقه کوچ کرده

 1آترپاتکان  ای جانیاند و شمال آذربابردهمی به سر  رانیدر غرب اها ت یاسک ن یاز ا یگروه

ها ت یمعتقدند که اسک  ۲بارتولومه  یآلمان  ریچون دانشمند شه   نیاز محقق  یمقر آنها بوده است. برخ
 .(۱۲بند  ۶۴اند )هات شده دهینام  ۳به نام تورهیا زیهستند که در گاتاها ن هایهمان توران

صورت  نیاند. در ابردهبه سر می  هیروس یب و غر یدر جنوب شرقها ت یاسک گریعبارت د به
خزر بوده باشد که به شرق و غرب کوچ  یایآنها در جنوب ولگا و شمال در هیممکن است مقر اول

 اند.کرده
باالخره   لیقبا  نی که ا  سدینوو می  دهدمی  بر مادها گزارش  یهای غربت یاز غلبه اسک  هرودت

  اند.دهیگرد مغلوب شده،می  دهینام زیفرااورتس ن ایر، که به خشات ۴زارس پسر فراارتسکایتوسط ک
 داده است.   لیدولت مادها را تشک یروزیپ نیپس از ا اکزارسیک
  ر یهای بزرگ به جزاق. م. به بعد در دسته  ۱۶۰۰که در حدود    یدور  ،ی ونی  ، یآخائ  ییایاقوام آر  -۸

  مناطق کوچ کرده نیبه ا  ی جنوب یو اروپا یمرکز ه یروس ریاز مس د یاند باحمله کرده ونانیو  اژه
 .باشند

  در داده و  ل یتشک یدولت بزرگ هی را که در سور ۵هاکسوسی از دانشمندان خاورشناس ه ی برخ -۹
  ن یکه ا مسلم است دانند.می  ییایاند، آربر مصر مسلط شده  الدیقرون هفده و شانزده قبل از م

 اند. شته امتزاج و برخورد دا  اهایبا آر تهایمانند کاس زیاقوام ن
  

 
1- Atropatene      2- Chr, Bartholomae 
3- Turahya     4- Cyaxares - Khshathrita - Fraortes 
6- Hyxos 
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 جهینت

 نیتوان چنکرده می میتنظ سندهیکه نو یپژوهشگران و خالصه تذکرات اتیفشرده نظر از
 :گرفت جهینت

و   یجنوب یآرال تا ولگا اچهیاز در هی در جنوب روس ییایهزاره دوم ق. م. اقوام آر لیاوا تا
مهاجرت  ی شرق ف جنوببه طر  ی اند. در حدود هزاره دوم ق. م. گروهشمال قفقاز پراکنده بوده 

  ی به سو ز ین یگروه اند. دهیرس ندوسیکرده و در حدود قرون هفدهم و شانزدهم به رودخانه ا
 اند.دهیو هرات مستقر گرد ستانیمهاجرت کرده و در مناطق طوس و س رانیا یقشمال شر

ه و  گشت ریبه جانب اروپا سراز یغرب هی با گذشتن از روس ییایآر فیاز طوا یگریهای ددسته
به علت برخورد با    رانیاند. در غرب اکوچ کرده  ریصغ  یایو آس  رانیغرب ا  یبه سو  زین  ییهاشاخه

که از  یاند و آثارفرم گرفته عتریو متأثر شدن از آنها سر المیو ع نیالنهرنیب یباستان یتمدنها
تحت    یتیو هت  یتانیهای ممانند دولت  ایتمدنها امتزاج حاصل کرده و    نیمانده است با ا  یآنان باق

اند با تمدن که به هندوستان کوچ کرده ییاهایقرار گرفته است. در شرق آر یسام یتمدنها ریتأث
  لیخود به تشک یاند و پس از مدت)به جلد اول مراجعه شود( برخورد نموده موهنجوداروو  اهاراپ

دراز   یماندند تا زمانها  یباق  نرا یکه در شرق ا  یاقوام  یپرداختند، ول  نهاینشو راج  ییهای ابتدادولت
 ییابتدا یشهرها جادیو در حدود قرون ششم و پنجم ق. م. تازه به ا ستهیز یارهیصورت عشبه 

اند با تمدن کرت، که از مصر باستان  کوچ نموده  ونان یکه به جنوب اروپا و  ییاهایاند. آرپرداخته
اند. چون مهاجرت وجود آوردهبه   یخود تمدن  اند و پس از تسلط بر آن برخورد داشته   متأثر بوده است، 

مختلف و از مکانها و جهات مختلف به عمل آمده است و در طول   یدر زمانها ییایآر فیطوا
کنیم و متفرق برخورد می  یدر زمانها و مکانها یادامه داشته، ما به آثار متعدد یمتماد یقرنها

 هیتوان حدس زد که موطن اولاست. می دهیگرد نیاز محقق یامر اغلب سبب اشتباه برخ نیهم
کوچ    بشرق و غر  یمرحله به سو  نیبوده که در چند  یمرکز  هیخزر و روس  یایدر شمال در  اهایآر

هاجرت نموده و مستقر  م ینواح ن یبه ا ه یمنطقه خوارزم و قفقاز در مراحل اول یاهایاند. آرکرده
 اند.جنوب حرکت کرده یبه سورفته رفته  تیجمع  دیاند و پس از گذشت قرنها و تزاشده

ما درباره زرتشت و موطن او آن است که در حدود هزاره دوم   قیتحق  یبرا  تیحائز اهم  نکته
  ن یاز هم یاند و گروهآرال و شمال افغانستان ساکن بوده اچهیدر جنوب در ییایهای آرق.م. گروه 

 به عبارت   اند.دهیرس وسدنیق. م. به رود ا ۱۷۰۰هند مهاجرت کرده و در حدود  یاقوام به سو
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 یکه به سو  ییایدر جنوب آرال با اقوام آر  نیسرزم  نیا  یهند قبل از حرکت به سو  یاهایآر  گرید
  ی فیسهل حرکت طوا  له یبه علت نبودن ارتباطات و وس  اند. تهزیسمی   اند با هممهاجرت نموده  رانیا

های که لهجهگونه همان .دافتنیمیهای مختلف و متفاوت اند لهجهبردهدور از هم به سر می که
لهجه دو    یکیمتفاوت بوده است. نزد  یهند به کل  یاهایو آرها  ت یاسک  ران،یغرب ا  ونان،ی  یااهیآر

های هلهج اند.تهزیسمی به هم کینشانه آن است که آنها نزد میقد اریدر ادوار بس شهیقوم همر
بر آن    لیدل  ن یاست و ا  کسانیکلمات    ی و حت  واحد   شهیر  یبوده و دارا   ه یشب  اریبس  ییو گاتا  ییودا

  ی کی زیاند. مذهب اقوام مختلف نبردهمنطقه به سر می  کیبا هم در  ییاست که آنها قبل از جدا
  ی اقوام  واند  که به طرف هند مهاجرت نموده  یهای مشخص ارتباط آنهاست. مذهب مردماز نشانه

شباهت کامل زبان، مذهب    نیبوده است. پس ا  ه یبه هم شب  کامالًاند  ساکن شده  رانیکه در شمال ا
 نیاست که ا یو قاطعمسلم  لیکه معرف قوم و نژاد آنها بوده است، دل 1ا«یاصطالح »آر یو حت

 ۲اند.خاستگاه مستقر بوده  کیمشترک، در  شهیاقوام عالوه بر ر

 اهایمشخصات آر ـ ۳

اند که در تماس  راندهسخن می   ت یبه سانسکر  هیشب  یپوست بوده و به زبان  دیسف  یمردم  اهایآر
های شده است. لهجه  میهای مشترک تقسشهیهای متنوع با رو مردم مختلف به لهجه طیبا مح

 .است کینزد اریبه خصوص به هم بس  ییو گاتا ییودا
اند. برهمنان  شده ی پوست معرف دیو سف یبا صفات عال یمردم اهایآر ۳وداریگ  یسرودها در

مشخص  ،ییزرد و حنا یموها یدارا ای ۴الکشیکاپ نگاتیدها با لفظ پروس نیکاهنان در ا ای
 اند.دهیگرد

 یدر بخشها یول ستین گر ید ی سخن از اقوام یمذهب یسرودها نیا یمیقد یبخشها در
  رخ  ۵و یداس ایبه نام داساس  گانگانیو ب اهایآر ن یشود که بمی تیحکا یمتعدد یاز جنگها یبعد
  نیا ه یشده است توج میخارج از هند تنظ ه یاول یکه سرودها میکن توجه  نکته نی. اگر به ادهدمی

مفهوم نداشته است    گانهیقوم باند  تهزیسمی  با هم  اهایکه آر  یاست. در زمان  سریم  یتحول به آسان 
بزرگ  یخدا ندراینام برده شده است. ا گانگانیاند از بهند برخورد کرده انیبا بومکه هنگامی یول
  ه نشانه هجوم ب ن یشهرها و باروها نام گرفته است و ا رانگر یو ای ۶درادوار پورن نیدر ا اهایآر

 
 «ایآر» اندمعتقدات بوده نیا  رویکه حامل و پ ینام مردم میقد یطوری که قبالً اشاره شد در وداها و اوستابه  -۱

 خوانده شده است. 
 .دیخواهد گرد هیتوج هیناآشنا در فصول آت یاصطالحات و اسام هیکل -۲
 

3- Rigveda      4- Pingath Kapilakesh  
5- Dasyu      6- Purandara 
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تمدن   یاست که دارا نیآن سرزم یکردن شهرها و قالع مردم بوم رانیهند و و نیسرزم
 اند.بودهای شرفتهیپ

  با   که  یباشند در حالهندوها می   بیرق  ان یرانیوها ایکه داس  کنندمی   تصور   نیاز محقق  یاریبس
 دماغیرو و برهیمردم کوتاه قد و ت نیشود. در وداها ااشتباه مشخص می نیا شتریتوجه و دقت ب

  نی(. ااهایو اخالق از نظر آر نی)د ستندیو اخالق ن نید بندیاند که پاپهن( وصف شده دماغ)
هند است که در   انیکند و معرف همان بومق نمی یوجه تطب چیبه ه انیرانیمشخصات با ا

هند هم نژاد  یاهایبا آر انیرانیاز آنها کشف شده است. ا یمیقد اریپا تمدن بسهنجودارو و هارامو
 اند. شباهت داشته  کامالًبوده و با آنها 

از   یشود که به نظر برخسخن گفته می  1پاایبه نام کاس یگریوداها از برخورد با اقوام د در

  زین های باشند که آنها را کاسمی  ۲نیکاسپ خزر به نام  یایساحل در انیرانیدانشمندان همان ا
 ت. اس کترینزد  تیبه واقع ه یتوج نیا اند.دهیناممی

  ۴و من یآلمان ۳رسند. اصطالحات مانبه مانو می  اکانشانیهند معتقد بودند که ن یاهایآر
هند را وداها   ییایآر لهیقب نیتریمیکلمه مشتق شده است. قد نیانسان از هم یبه معن یسیانگل

پسر    کیاز    یشرق  لیقبا  اکانیشوند. نمی  میتقس  یو غرب   یاست که به دو شاخه شرق  دهینام  ۵واانام
اند. آنها منطقه آرتا  مشتق شده ۷یاتیمانو به نام سار گریاز پسر د ی و اقوام غرب ۶به نام کاراکو نوما

  ی )ان عالمت نف   ۸تاارن  ابه نام ماناواس    یاند. در وداها از مردمنام گرفته  ییرا متصرف شده و آرتا
که از نژاد   یردمم گری؛ به عبارت ددهدمی ییآرتا ریغ یماناواها یشده است که معن ادیاست( 

توان همان  به نظر من می  زیاقوام را ن  نی. استندیساکن هند ن  ای  ییارتا  یاند ولبوده  اهایآر  ایماناواها  
 .دانست انیرانیا

 اند.نام داده رناواجیا اهایآر نیسرزماشاره شد، به   که قبالًچنان اوستا در
  ی . مرتن به معنکندمی  آغاز ۹مرتن ی گ ای ومرثیرا با ک ران یتشکل جامعه ا زدهمیس شتی

است.   شه یر نیاز هم زیاست. کلمه مرد و مردم ن ریقابل مردن است که همان فناپذ ایمردن و 
  ی که ندا یانسان نیو اول ییایام آررا جد اقو ومرثیکرد. ک ر یتعب ریپذتوان بشر فنامرت را می یگ

 .داندرا از آغاز مزداپرست می  انییایاوستا آر گری. به عبارت دکنندمی  یمعرف دیرا شن رامزدااهو
  قانون  یبه معن  ۱۱)پردهاته و پردانه انیشدادی، سر سلسله پ  ۱۰هوشنگ  ومرثیاز ک پس

 
1-Kasjapa      2- Kaspien  
3- Mann      4- Man  
5- Manava     6- Karaku  
7- Sariati      8- Manavas an-Arta  
9- Gaya Maratan   10- Haoshyangha 

۱۱-Para - ahata  پر همان Pre و Pro باشد و داتا در اوستا به می شیقبل و پ یبه معن نیالت یاست که در زبانها
 .قانون و نظام است یمعن
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 .( نام برده شده استنیشینظام پ ایو  نیشیو پ هیاول
  ن یاطیو ش ۲مازنداران وان یو د افتهیدست  1خزر یایاز کوه هرا به مناطق جنوب در هوشنگ

  مایی ریاز اساط یرسد. در برخبه سلطنت می  ۴ماییرا مغلوب کرده است. پس از هوشنگ  ۳النیگ
شده  لیدرخشنده تبد می ای دیجم است که به جمش ای میآمده است. او همان  ومرثیک یبه جا

 ده(خشندر ی عنی دیشاست. )
 انیاو را به آدم امیشود پاست که از طرف اهورامزدا مأمور می  یبشر نیاولییما  دادیوند در

  و سلطنت جهان را بر رسالت کند می  کار اعالم نیا یخود را برا تیعدم کفاییما  یابالغ کند ول
 .دهدمی حیترج

 د. شویم  یخوددار  شتریب  ندارد از شرح  یخیتار  هیپاگونه  هیچ   مورد    نیاوستا در ا  ریاساط  چون
 

 اهایآر نید ـ۴

 ترایاند. به نظر من چون مدانسته میتراپرست یرا اقوام هیاول یاهایآر نیاز محقق یاریبس
و چه به   ترایوابسته به مصورت به چه  د،یشوند و خورشاغلب با هم اشتباه می دی)مهر( و خورش

اشتباه حاصل شده که   نیبوده است، ا ییایآفتاب تابان، مورد پرستش همه اقوام آر یشکل خدا
 ت. آنها بوده اس یخدا نیبرتر ترایم

 ییایآر گریاقوام د نیداشته و در ب ییبسزا تیمتأخر اهم یچه در وداها و چه در اوستا ترایم
برعکس    ی برخوردار بوده است ول  اریاز ارزش بس  سمیترائیپس از رخنه م  زین  هایونانیو    هایمانند روم
 .شده استمحسوب نمی انییایآر یخدا نیبرتر گاههیچ شگران پژوهاز  یتصور برخ

پرست  ایهمه ن زی ن نیو در ادوار نخست کردندمی شیرا ستا یعیطب یعناصر و فنومها اهایآر
هم، که توسط پسر ارشد و به   یاست. آتش و اجاق خانوادگ یپرستمتکه دنباله مذهب تواند بوده

اجاق   شیایبوده است. ن شیشده است، مورد ستامی ینگهدار رهیعش ایخانواده  یایاز ن ابتین
مذهب سرچشمه  نیاز هم  زیآتش ن شیداشته، و ستا میارتباط مستق نیاپرستیبا مذهب   یگخانواد

محبوب و   انیشده و از خدامی  دهینام یبه نام آگن ییاقوام ودا نیآتش در ب یگرفته است. خدا
  انیدانستند. از خدامی  ان یهندوان او را واسطه انسان و خدا  رفته است.مورد عالقه آنان به شمار می

را در  ندیمعتقدند که ا نیاز محقق یاریرا نام برد. بس ترایو م ندرایتوان وارونا، ااقوام می  نیا بزرگ
 آغاز 

  

 
1- Hyrcania    2- Mazana  
3- Varena     4- Yima 
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بود    ندرا یا  نینخست  یاهایآر  یخدا  نی»بزرگتر  سدینومی   سی بوده است. اسم  اهایآر  یخدا  نیمهمتر
 یمهار و وحشبی   یروین  ،ی، قدرت جنگاور  1سوما  دنیشد. او در نوشمحسوب می   نگج  یکه خدا

رفت که و غول قدرت و مافوق بشر به شمار می  کریپانسان غول  کیو شهوت از همه سر بود. او 
نبود،    یمؤنث نشان  انی مردم ابتدا از الهه و خدا  ن ی. در مذهب ا« نداشت  ی ریس  دن یو نوش  دندر خور

آنها  ریآداب و شعا نیو قتل و غارت سر و کار داشتند. مهمتر ب یبا خشونت و تخر وستهیپ رایز
  ان یخاست به آسمان رفته به خدای م  که از آن بر   یسوزاندند تا آتش و دودبود که آن را می   یقربان

شد نه به منظور انجام  می  میتقد  انیخدا  یجلب نظر و رضا  یفقط برا   ی قربان  گر ی. به عبارت درسدب
و   انیخدا نیب یمراسم قربان ی. آنان معتقد بودند که با اجرا۲یو اخالق کیل نعم کی

 .ردندگمی  آن یفایمجبور به ا انیشود که خدابسته می یدهندگان عهدی قربان
. نام  دیردگمی محسوب زیتوفان و باران ن یرعد، خدا یخشونت، خدا یدر ضمن خدا ندرایا

حاکم، قدرتمند و مسلط است. با   یبه معن ۴شانهیاک و اوحشتن یبه معن ۳را در وداها آگهرندیا
  ه یسوما پا ازیو ن یو قربان ابدیمی  تیاهم ز یسوما، مشروب مقدس، ن یخدا ی قربان تیاهم شیافزا

حفظ    ز یرا ن  انیتوان خود خدامی   یبا قربان  یکه حتطوری  به   ردیگمی   قرار   یعبادات مذهب  ومراسم  
 یستیبامی   ینمود. در مراسم قربان  تیرا تثب  شید و احفاد خوکرد و طول عمر و ثروت و قدرت خو

آورند. آنها معتقد بودند که اگر   یمراسم خاص به جا ینظر کاهن قربان  ریشراب مقدس نوشند و ز
س وجود  شود؛ پواقع نمی   ان یمورد قبول خدا  د،یایبه عمل ن  یو آداب مخصوص  طی مراسم با شرا  نیا

 .دینظارت نما یآداب خاص یو الزم است تا در اجرا یروراست ضکار  نیکه خبره ا یکاهن قربان
در  نیکمک به مؤمن یبرا ونی»روحان سدینومی ی، محقق معاصر فرانسو۵شاله نیسیلیف

ه الزم را  یادع یشد روحانداده نمی یرفتند و اگر مزدگمی گزاف یمزدها یقربان دهیچیمراسم پ
  رفته یپذ یقربان هیپرداخت و بدون ادع یستیبا یبانقر میالزحمه را قبل از تقد خواند. حق نمی
 د.« شنمی

  ا یشد؛ چند اسب داده می  دیدر نظر گرفته شده بود که با ینیپاداش معدقیقاً هر خدمت  یبرا
  ز یاز هر چ  شیبه خدمت ب  ی و مرد روحان  انیخدا  کیطال. به خصوص طال در تحر  زان یگاو و چه م

  یشد و مردم عادمحسوب می  ونیروحان  فهیسم فقط وظام مراو انج  هیمؤثر بود. خواندن ادع  گرید

 
1- Soma 

 مدفون خاک ریگوسفند و شتر و گاو و... را در ز ونهایلیدر مکه که بر خالف نظر اسالم م انیحاج یمانند قربان  -۲
 .کنندمی

3- Aghora       4- Ishana 
5- Felicienchallet 
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وارد   یمراسم قربان یرهبر یبرا زین انیودا اغلب خدا یکار منع شده بودند در سرودها نیا از
است    یبه آگن  شیایکه سرود ن  1(۱/۱)در  مثالً  آمدند.  می   یشدند و به کمک کاهن قربانصحنه می

 شود.  دعوت می  یمراسم قربان یرهبرکاهن اعظم به عنوان به  یخود آگن
 رسد.  می  انیبه خدا  یقربان یآمده که فقط با کهانت آگن ۱/۴در 
باشند.  که با شوق در انتظارت می یآ نجای: به ادیوگمی است ۲ویبه الهه باد وا شیایکه ن ۱/۲در 

 !ویو وا ندرایرا بلند کن ا تیاست. از آن بنوش و ندا مادهعصاره سوما آ
 . کندمی  که سوما شما را طلب یبا شاد دییایمشروب فشرده ب نجاستیا

 میقد  انیخدا  ۴یناسته و سرواست   نیشود و همچنبه قربانگاه دعوت می  ۳نیاشو  ۱/۳  -  ۱۲در  
 .ییایآر

شود.  شوند و از غضب و قدرت آنها سخن گفته میمی  لیتجل  انیخدا  وستهیودا پ  یسرودها  در
مردم در احترام توأم با ترس و وحشت به سر   ان،یخدا زیگ انخشم و قوت هراس  نیدر مقابل ا

سوما    یپردازند. از مستمی   یم قربانیجلب نظر آنان و فرو نشاندن خشمشان به تقد  ی برند و برامی
 .  ردندگمی ترچنگ  زیشده و در نبرد ت کیتحر زین  انیدهندگان که خدا ی قربان نهانه ت

آورد که در میدست به  یمیدرت عظسوما ق یمستشود که با خطاب می  ندرایبه ا ۱/۵۳در 
 .کندمی نیرا تضم شیروزیجنگها پ
دارند.    ینوشان توجه خاصبه شراب   انیپاداش است و خدا  یدارا  یسوما حت  دنیوداها نوش  در

او را به وجد و   یمست جان یکه ه یکشد و در حالرآور سر می کخود قدح قدح از مشروب س ندرایا
 ی. قربانکندمی را سرکوب ۵ورترا یآورد و اژدهارا به گردش در می شیوحال در آورده گرز خ

شوند. کاهنان  می  مانهیپهم انیبا خدا کنندمی آماده ی قربان ی که گاو را برا یدر حال زیدهندگان ن
 . کنندمی یرا رهبر نیمؤمن انیخدا یندگیبه نما زین

و با کمک  ابندیراه عبور از آبها را می  یقربان لهی( به وسیها )کاهنان قربانجیاوس ۲/۲۱در 
  ت، یمحبوب ،یریناپذبی شود، گنجها، ثروت، آسمی  میکه به او تقد یو به پاداش قربان ندرایا

شود و  منشأ همه نعمتها و رحمتها می یقربان  گر یآورند. به عبارت دمی دست به  کالم و... مالحت
  که بدون او  یآداب و رسوم قربان حیصح یرااج یو خبره برا انیتنها واسطه خدا ینو روحا اهنک

 (یو اخالق یمعنو نینه د یریگردد. )مذهب شعانمی  سریم انیجلب نظر خدا
  وارونا تیرفته رفته بر اهم یاست ول ییایمهم آر  انیاز خدا  یکیرا در سراسر وداها ندیا

 
از  جا پس هر نیسرود اول است. شرح اصطالح مانداال بعدًا داده خواهد شد. از ا  ۱ یودا مانداالمقصود ریگ -۱

 .شودخالصه می قیطر نیودا اقتباس گردد به همریگ
2- Vayu      3- Ashvin  
4- Serv      5-Verethra 
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دانند. تعداد  می انیداو مادر خ ییروشنا یخدا 1یتیرا فرزندان آد ترایشود. وارونا و ممی افزوده

آنان وارونا و   نیاند که مهمترشش تا دوازده نام برده  نیمشهورند ب  ۲اییتیرا که به اد  یتیپسران آد
  نیق. م. در ب انزدهمحتى حدود قرن پ  ترایوارونا و م ندرا،یا میدید قبالًکه طوری بههستند.  ترایم
که  اند دهینام زیخرد ن ی آسمان و خدا یخدااند. وارونا را شدهپرستش می ریصغ یایآس یاهایآر

و خداوند   انیرسد که بزرگ خدامی  یبه حد جیوارونا به تدر ت یاست. اهم ی ونانیهمان اورانوس 
بر  اهایرخ داده که آر ین و اعتبار وارونا در زما تیاهم شیزنند که افزاردد. حدس میگمی جهان
مورد توجه بوده    شتریعقل و نظام ب  یحال خدا  نیر او داند  دهیمسلط شده و مستقر گرد  می وب  اقوام

و معقول است،   حیکه نظام صح ۳وارونا اغلب با رته ز ین لیدل نی. به همبیاست تا جنگ و تخر
 .باشدهمراه می

قدرت واحد در  کیصورت بهوارونا  - ترایو م میکنبرخورد می ترایکنار وارونا اغلب به م در
 رند. گیقرار می وداها مورد توجه 

اقوام   نیهای گوناگون در همه ااست که به صورت  ییایمشهور آر انیاز خدا ی کی زین ترایم
( از هند  ینی)مهر د یمهرپرست ای سمیترائیبه نام م یبه نام او مذهب ی مورد پرستش قرار گرفته حت

در   ییودا یترایاست. م یمقام بلند یدارا ترایتا اروپا پراکنده شده است. به خصوص در اوستا م
کلمه در وداها دوست  نیا یمهر شده است. معن یو در فارس تریم یو در پهلو ثریم ای راثیاوستا م

  ی اشاره به همان روشن  زیمحبت ن  یاست. کلمه مهر به معن  ثاقیحافظ عهد و م  نیو همچن  قیرف  ای
 ند.اکرده ریهم تعب یبشردوست  ای یدوست وندیپ یرا به معن ۴ترا ـ تیمهر است. م یو گرم

  د یخورش یجهت آن را با خدا نیشود به هماطالق می  زین دیبه خورش یمهر در فارس کلمه
 ۶را هور خشئتا دیخورش یو خدا ۵را هور = خور دیکه در اوستا خورش یاند در حالگرفته کسانی
شده است. مُبَدّل  ،دهدمی یکه هور و خور درخشنده معن د یخورش ای دیکه به هورش دند،ینامیم
تجسم فروغ  ترای. مندینماوجود دارد که با هم تداخل می ترایو م دیخورش نیب یکیدته رابطه نزالب

  د یرا انوار خورش ترایم یجهت گاه نیبه هم ؛یچراغ آسمان دیآسمان است و خورش ییو روشنا
سبب شده که طلوع و غروب آفتاب را با ظهور و پنهان   دی تداخل مفهوم مهر و خورش اند.دهینام

  د ی. در ضمن خورشدندیناممی   ۷ه یرا سور  د یخورش  یخدا  میاند. در هند قددانسته   دف مترا  ترایم  شدن 
را  ترایهم دانسته و در روم م نیرا قر دیو خورش ترایو روم م ونانیبوده است. در  زین ترایچشم م
  و وارونا در وداها سبب شده  ترایهمراه بودن م اند.هدیناممی  ۸ناپذیرشکست دیخورش

 
1- Aditi      2- Aditla 
3- (Rita) Rta     4- Mith-tra 
5- Hvare       6- Hvare Khshaeta 
7- Surya     8- Sol invictus 
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دو   نیکه ا ینور و روشن ندهیروز و نما یرا خدا تراینموده و م ر یشب تعب یوارونا را خدا یگاه هک
 ییودا یاهایآر نیدر ب زیو وارونا ن ترایبا هم هستند. مراسم عبادت م وستهیچون شب و روز پ زین

  ن یالواح سالط رد تراینام مبار ن یبه اشتباه معتقدند که اول نی از محقق یبا هم توأم بوده است. برخ
الواح متعلق به قرن چهاردهم ق. م.   نیکه ا یشده است، در حال دهیاشاره شد، د قبالً که  یتانیم

 .وداها حداقل قرن هفدهم ق. م. است میزمان تنظ یباشد ولمی
افزوده    زیو بر آداب و رسوم و اسرار آن ن  افتهیتوسعه    جیبه تدر  سمیترائیم  ای  تریپرستش م  نیا
مانده مجسمه   یاز آثار باق یاریداشته و در بس کیگاو ارتباط نزد یبا مراسم قربان سمیئترایشد. م

 .1شودمی دهیدر حال کشتن گاو د ترایم

اند.  هکردمی  ازین  انیو به درگاه خدا  دهیاز مشروب سوما نوش  ترا،یم  یگاو برا  یمراسم قربان  در
و   یخون قربان دنیتقرب حاصل کنند. نوش انیتا به خدااند دهینوشیمشروب م نیاز ا زیکاهنان ن

  ترا یساخت. ممی  رومندیو روانشان را ن  کردمی   قدرت و قوت عطا  نیبه مؤمن  ز یخوردن گوشت آن ن
دانستند که  می  زین اتیره حیرفت. در ضمن سومه را شگمی گوشت و خون بهره نیخود از ا زین

  ۲)کلمه ماه در اوستا ماونگه  کردندمی   ریتعب  زیمرهون آن است. سومه را ماه ن  انیبودن خدا  یجاودان
 .بوده است(

 ایماه و سومه ) نی قرابت ب نیکه به عمل آورده از هم ی قیدر تحق ی هاشم رض ی رانیا محقق
که  دینماای مینموده است و اشاره به اسطوره ریماه تعب زیه و گاو را ن گرفتبهره( ییاوستا ۳هئومه

  ی درا از آن خود ساخته و به جاودان اب اتیح رهید تا شا بکشنسوم ر  یگرفتند خدا میتصم انیخدا
نبود با کراهت  تیمأمور نیکه موافق با انجام ا ترایکار ساختند. م نیرا مأمور ا ترایو م ابندیدست 

مأمور   و،یباد، وا یخدا یگریکه همان گاو است، پرداخت. در طرح د (سوم )هوم ایبه کشتن ماه 
گاو است و   هکشند وایش  یگری. در اسطوره دردیگمی و وارونا کمک ترا یز مشود و او اکار می نیا

در معتقدات آنها    انیاز مذاهب بوم  کنندمی   را )که تصور  انیبزرگ هند   یخدا  ۴وا یعلت ش  نیبه هم
موجب زنده   نیخون او به زم ختنیاند. کشتن گاو مقدس و ردانسته  ترایمشابه م ( نفوذ کرده است

کشد تا را می  گاوهر ساله  ترایشود. ممی  اهانیآمدن انواع جانوران و گ جودوبه و  عت یشدن طب
 ترایها آمده است که مرا برقرار ساخته و از نو زنده سازد. چون در اسطوره  عتیطب انیخونش جر

محل تجمع مهرپرستان در غارها بوده است،   یبرد و از طرف یکشتن به غار یرا برا هیاول گاو
  اند. مهرابه  آوردهمی لنشود، مانند غار، به عم  دهید دیخورشکه جایی گاو را در  ین اغلب مراسم قربا

 
 .شد جداگانه سخن گفته خواهد یباره در کتاب. در اینستیهمسان ن رانیدر ا  یبا مهرپرست یروم سمیترائیم -۱

2- Mawngh     3- Haoma 
4- Shiva 
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 .1ت بوده اس کیدر نقاط تار زیپرستان نترایمهای ا عبادتگاهی

گردد، می   زدانیترین اهیو پس از اهورامزدا بلند پا  افتهی  یمهر فزون   نیمتأخر ارزش ا  یاوستا  در
 سمیترائیاست. م افتهیاست که پس از زرتشت مجدداً رواج  یرستاثر همان میتراپ نیبه نظر من ا

  رواج در اروپا  یحیمنتشر شد و تا قرن چهارم مس میاز جهان قد ی که در بخش بزرگ رانینه در ا
 ایها است. مهرابه  یمهرپرست نییاقتباس از آ انیحیمس ریاز آداب و شعا یاریداشت. بس

در   نییآ ن یاند که نشانه نفوذ اکشف کرده یمیقد یساهایکل ر یهای مهرپرستان را در زعبادتگاه
 .است مسیحیت لیاوا

  زد یا  نیجستند. او همچنمی  یاریبود و در نبردها از او    ز ین  یروزیجنگ و پ  زدیا  ثریم  رانیا  در
 ز،یداور در روز رستاخ  زدیو حافظ خانواده و کشور، ا  ثاقیو م  مانیقدرت و تسلط، پ  ،یفروغ و روشن

 انیچارپا وها گله یدهنده افتادگان و حام یاری ثریخدا و بشر است. م انیو واسطه م یتراس زدیا
و   سروریدا »اهورامز شتیکه در مهر ابدیمی شیافزا ییمتأخر تا جا یدر اوستا ترایاست. مقام م

  زدان یا نیبزرگتر نیا ن،یجهان و هم در جهان پس نیسپرد تا هم در امردم را به او می  ینگهبان
 د.« انروا باشرمف

اور درماندگانند. جشن یشود که با هم  می  دهید  زیوارونا در اوستا ن  ـ  ترایم  هیوره، شبهامیترا ـ  
که   ی بوده است و در سراسر مناطق انیرانیمهم ا یاز جشنها یکیکانا ترایم ایمهر  ۱۶ن در گامهر

 شندسامبر ج ۲۵ در را ترایشده است. در روم تولد مرواج داشته به آن عمل می  سمیترائیم
  

 
 داشته دیو مف یهای مردمبوده و جنبه یمفهوم اجتماع یدارا  شیدا یز پدر آغا ییها و مذاهب ابتدا اسطوره همه ـ۱

 ییو ابتدا  بدویاست که در جوامع  یجهات جالب یدارا  زیهای وابسته به آن نو افسانه ترا یاسطوره م نیاست، هم
 ییسایکلبنو  هیصورت پاکه به یها زماناسطوره نیهمه ا  ینموده است. ولصورت عامل محرک و سازنده اثر میبه

 نیو سد حرکت مردم شده است. در ا   اجتماعات  ی مُبَدّل به بال  ده، یو واسطه آلوده گرد  یمتول  و  التیدرآمده و به تشک
بر جامعه   یصورت بارشده و به  دهیهای آن خشک و فاسد و پوسهخرفته و تنه و شا  انیاز م  شهیحال هدف و اصل و ر

 شیبه کمک کاهن و کش سایرا گرفته و کل یهسته مردم یو آداب جا تفایهنگام تشر نیاست. در ا  دهیگرد لیتحم
 .مردم پرداخته است قحمیخود به ت یو روحان
 توجه:
 یباستان میاصطالحات و اسا ح ی. تلفظ صحمیمسئله جلب نما کیتوجه خوانندگان را به  دیفصل با نیاز ادامه ا  قبل
. در ستیمنظور رسا ن نیا  یبرا  نیالت یدارد و حروف معمول یصخا یبه الفبا اجیاحت م یقد  یو اوستا ییو گاتا ییودا 

نمونه من چند  ی. برا ستیدر دسترس من ن متأسفانهانتخاب شده است که  یغرب حروف خاص یقیهای تحقرساله
معمول  اریاز حروف بس یکیچاپ شده است.  حروف نیکه با ا  مینمامی وستیاو پ امیسرود زرتشت را در آغاز شرح پ

مشخص کردن آن در  یمن برا  ستین سریم ی« است که چون در چاپ به کار بردن آن به سادگا جمالت » نیدر ا 
ه است. در اغلب ام. مانند اهوره، اشه، ورتره و... که در همه جا مقصود همان فتحآخر کلمات حرف ه را به آن افزوده

 ت.«سین یورترا، که در اصل اختالف ـاشا  ـ«  به کار رفته مانند اهورا ا «  حرف »آو » یکُتُب به جا
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  میقد  رانیمُبَدّل ساخته است. در ا  حیجشن را به روز تولد مس  نیا  یحیمس  یسایاند که کلگرفتهیم
 ت. مهر اس یجشن خدا ادیخداست و بغ  یبگه به معن ای. بغ دندیناممی ادیجشن مهرگان را بغ 

  ی معتقد بودند و برا یگری دفراوان  انیبه خدا ـ آگنیوارونا  ـ ترا یم ـ ندرایاز ا ریغ اهایآر
هرودت )اواخر قرن    تی روا  کیپنداشتند. بنا به  می  یمتعدد  انیخدا  زین  عتیهای طبدهیعناصر و پد

  ن یا ه ب ه یساختند. با تکشکل و صنم نمی  انیاند و از خداپرست نبوده بت  انیرانیششم ق. م.( ا
  ان یسمه و شکل ساختن از خدامج با اهایاند که اصوالً آرمعتقد شده نیاز محقق یاریبس تیروا

به کاوش    رانیر سراسر ااوالً هرودت د  رایز  ستین  حیبرداشت صح  نیاند. به نظر من اموافق نبوده 
 خالفکه م سنا،یمذهب مزد ریسفر کرده است که تحت تأث رانیبه ا ینپرداخته و ثانیاً او زمان

  ی اگر به وداها یست. ولته بوده ارخت بربس رانیتقریباً از جامعه ا یسازاست، صنم  یپرستبت 
در دوران  ی. ما حتندیآها در میآنان به شکل انسان  انیکه خدا دید میخواه میمراجعه کن میقد

  ده طوری که شرح داکنیم و بهبرخورد می  ران یدر ا یپرستبه مجسمه وش یپس از دار انیهخامنش
 .شودته می با مجسمه آنان ساخ ترایو م تایآناه یبرا یخواهد شد معابد

  ش یشوند ستاسوق داده می  اهایآر  میقد  نیپس از زرتشت رفته رفته به د  انیرانیاکه  هنگامی
مجدداً بر  یعیطب یروهایآسمان و... و ن ن،یماه، زم د،یآب، آتش، خورش زدیمانند ا یفراوان زدانیا

سنگهه،  ویریهرام(، نئهااوما، ورترغنه )ب من،یریائ ترا،یدر کنار م گرید انیقرار گشته و صدها خدا
 .شوندمی  شیاند ستابوده انییایآر نی و... که مشترک ب تایاوشه، آناه و،یوا

مذهب آنها    هیتوج  ی وداست، لذا براگیر  میقد  یسرودها  اهایآثار مضبوط آر  نیتریمیقد  چون
شد ما  که قبالً به آنها اشاره  یگریو منابع د میقد یرود. در ضمن اوستامنبع به شمار می نیبهتر

  ید.نمامی یاری اهایمذهب آر ق یرا در تحق



44 
 

 زرتشت

  



45 
 

 زرتشت
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 زرتشت  دوم  فصل

 

 زرتشت نام ـ۱

از هند تا اروپا وجود  ییایدر معتقدات همه اقوام آر یادیکه تشابه ز میدیفصل گذشته د در
و مذاهب   یاپرستیتوأم با ن عتیمتعدد(، پرستش عناصر طب انی)پرستش خدا سمیتئی داشته و پول

 .مشترک آنها بوده است نید ،ییاابتد
دهند که پس از  می  یو ساده رو یمردم بدو نیا نیدر ب یبیدور حادثه عج اریبس یامیا در

 .بزرگ جهان است نیث محققگذشت هزاران سال هنوز عظمت آن مورد بح
نما  یشمار به بهانه وساطت صدها خدا و خداکه کاهنان، ساحران و آتشبانان بی  ییفضا در

و با اوراد و آداب و اعمال   دندیکشوسفندوار به کنار قربانگاهها، معابد و آتشگاهها میساده را گمردم  
که   یطینمودند؛ در محتظاهر می یمافوق بشر یهای ساختگاسرارگونه به جلب توجه قدرت 

ای به انتظار برخورد  و در هر گوشه ستندینگرمی  یعیطب دهی ها با وحشت و هراس به هر پدانسان
العاده و خارق یروهاین ر یکه بشر خود را اس ی بودند؛ در دوران عهیالطبو مافوق  ب یبا موجودات عج

  الن به واسطه دال  انیرا با رشوه دادن به خدا  ش یت خوبود سرنوش  دواریدانست و اممی   یرام نشدن
س از  مردگان و هرا شیاین ،یپرستای که شرک و بت بهبود بخشد؛ در جامعه رانشان، یگو معرکه
نافذ  امیکند که پظهور می یشده بود ..... ابرمرد ختهیآم یا خرافات و شعائر و آداب بدو زندگان ب

و از   زدیرزمان و مکان را درهم می یمرزها شیحق پرست نیپرطن یو صدا شیدیتوح گانه یو 
 الیالبه
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سرور و   شود. او مبشریدور پراکنده م ینوردد و به فضاها و مکانهارا در می خیو اعصار، تار قرون
و بر آن شد که سرنوشت بشر را   ت،یو کار و فعال اریو محبت بود و مبلغ اراده و اخت یصفا و راست
پرتوان های ست درآورد و در درماالن و سرداران و سردمداران به و کاهنان،  انیخدا اریاز کف اخت
قرار دهد.   اورند، ین بل حق سر فرودکه جز در مقا یکردارپندار و راستراست  یهاانسان  و سازنده 

مردم آن زمان بود که نه تنها   شه یو اند حق چنان برتر از سطح فکر  شگریستا نیدراست  نیا امیپ
  رویآنها که خود را پ  لرانده شد که هنوز پس از گذشت هزاران سا   شیاز خانه و کاشانه خوآور  پیام

به   میقد اریکه از اعصار بس یمذهب ی. سرودهاباشندافکارش آشنا می  قتی دانند کمتر به حقاو می 
به نام زرتشت است که با رسالتش انقالب    یبزرگمرد  امیاز پ  یمانده است بخش  ینام گاتاها بر جا

در   غیرمستقیمو    میمستق  یول  افتین  اریبس  روانیشد و هرچند به ظاهر پ  یگذارپایه  یمیعظ  یفکر
 .گذاشت  یخود را به جا اثر بعد یدورانها یو مذهب یاز مکاتب فکر یاریبس

ساختند می انیدر لباس شعر و سرود نما شتریاحساسات و عواطف و معتقدات خود را ب اهایآر
های و اسطوره یتولوژیرفت. آنان به خصوص مجالب آنان به شمار می  یو گفتار منظوم از هنرها

کردن و انتقال آنها سرودند که حفظ حماسه و شعر میصورت بهرا  شیخو کیو فولکلور یمذهب
 نیهای انمونه  نیتریمیهند از قد  یاهایآر  یوداگیر  یرفت. سرودهاگمی  نتر صورتار آسایبس  زین

های خود به آنها اشاره خواهد شد. حماسه  یمنظوم است که در جا یها و معتقدات مذهباسطوره
است. اشعار   یدات مردمشاعرانه معتق انیب نیاز ا یگرینمونه د ز ین ونان یای مر شاعر اسطوره هُ

های توان نشانه است، می  رینظجهان بی  اتیرا که در ادب ی پارس میقد ندگانینغز و دلکش گو
 .دانست ییایهنر آر نیاز ا یجوانتر

 انییایزبان آر  ای  ت یسرود است و در زبان سانسکر  یبه معن  1گاثا  میقد  یبه زبان اوستا  ای  گاث

سرود   ی به معن ۲ثگا ز ین ی دوران ساسان انیرانیزبان ا ای یهلومفهوم را دارد. در پ نیهم ز یهند، ن
 .بوده است

 ۲۹هات  سنایاست ) ۳تامهیکه در گاتاها آمده زرتوشتره اسپ گونهآن زرتشت به  یقیحق نام
 .(۸بند

( ستاریاستر )ا  اینام از کلمه آستر    نیو معتقد بودند که ا  دندیناممی   ۴سترآزرتشت را زرو  انیونانی
 .شناس بوده استستاره مشتق شده و مفهوم آن ستاره  یبه معن
 از همراهان یسینوخیکه پسرش تار ۶نونیاز قول د  یونانی سندهی، نو۵وسیلرس وژنید

   
  

 
1- gatha      2- gas      
3- Zarathushtra Spitama   4- Zoroaster  
5- Diogen Laertius    6- Deinon 
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پرست  ستاره  یبه معن  ی که نام زرتشت از نظر ادبکند  می  بود )اواخر قرن چهارم ق. م.( نقل  اسکندر
د ییباال را تأ دهیعق زیون )قرن چهارم ق. م.( ن الطاف یاز شاگردان آکادم یکی 1است. هرمودورس 

 .کرده است
  ی بینام او را ترک هایونانیاز  یمعتقد است که برخ یخاورشناس مشهور آلمان ،۲گریگ پروفسور

هم مفهوم آنکه به ستاره  یدانستند که روستاره می   یبه معن ۳و استر از،ین  یاز کلمات زئترا به معن
 نستارگا یفرمانروا ایهم زرتشت را استروتونم  یجهت گاه نیبه هم برد داشته است.می ازین

 .دندیناممی
  ا ی  ۴سق. م.( زرتشت را خادم اروماز  ۳۴۷  -  ۴۲۷)  ی ونانی  ریو دانشمند شه   لسوف یف  افالطون، 
 .است دهیاو را پسر ارومازس نام زین ییاورمزد و در جا
به   ۷دهنده و واسترازین ی به معن ۶ئوترا نام او را مرکب از دو کلمه ز یآلمان ۵نگیهوز پروفسور

 .است ازین یبرا ستهیمالک مزرعه شا یکه زرتشت به معن ردیگمی  جه یچراگاه دانسته و نت یمعن
 .کندمی ریکننده با شتر تعبشخم  ی ، اسقف سالفورد نام زرتشت را به معن۸یتلکازار

 .دینمای م یعنراند ماشتر با آنکه شتر را می  ـزرت  یسیدانشمند انگل ،۹یلیب
ستاره دانسته و آن را    ایو استر    نیزر  ینام را مرکب از زر به معن  نیا  ی، محقق آلمان۱۰یوستی

 .کندمی ریتفس نیستاره زر
 . کندمی  ریتفس  نینام زرتشت را صاحب شتر زر یآلمانشناس شرق  ،۱۱زولتسر

   .داندیناک ما خشمی رینام را دارنده شتر پ نیا یمعن یسی، دانشمند انگل۱۲جکسون
 .دهدمی  حیرا ترج  نیستاره زر یهلند اشناسی، آر۱۳لیت

 یو سام ۱۵ستارایـ  روینام ز نیمعتقد بود که اصل ا یسیمستشرق معروف انگل ،۱۴نسونیراول
 !!باشد( میانیسام ی)خدا شتاریآنکه از نسل ا یبوده است به معن

 کندمی  آنکه شتر را اداره ایراند نام زرتشت را آنکه شتر را می  یسی، مستشرق انگل۱۶سیبو
 

 
  

 
1- Hermodorus     2- Geiger 
3- Zaathra-astar     4- Oromozes 
5-Huesing      6- Zauthra 
7- Vastra       8- Casartelli 
9- Bailey       10- Fr. Justi 
11- Fr. Zolzer      12- Jackson 
13- C. P. Tiele      14- Sir H. G. Rawlinson 
15-Istar      16- M. Boyce 
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 .کرده است برداشت
اوتارا بوده است   ـکلمه در اصل جارات  نیمعتقد است که ا یمستشرق آلمان، 1هاوگ نیمارت

 .دهدمی یمعن یعالکننده شیستا  تیکه به سانسکر
 . کندمی ریاالصل استاد آکسفورد صاحب شتر جسور تعبی، دانشمند آلمان۲مولر ماکس

 .دینمامی هینام زرتشت را عذاب دهنده شتران! توج یر آلمانی، محقق شه ۳گلیاشپ
بوده است    ی اهل  انیاز چارپا  میدارد که شتر در قد  دهیعق  ی ، دانشمند و مستشرق آلمان۴نتسیه

نام مشخص   ن یشده است. ا بیبا نام شتر ترک مسلماً شده و نام زرتشتمی  ت یترب ایکه در باکتر
مختلف   ینهایآورندگان را از سرزم  هیوجود دارد که هد  یفیرل  دیجمشاست. در تخت   یشرق  یاهایآر

اند  نقش شده  رانیسنگ نقش چهار قوم از شرق ا نی. بر ادهدمی نشان رانینظر شاهنشاه ا تتح
  ا ی میاقوام که در اطراف خوارزم قد نیو همه ا ۵ریآراخوز رویخورازم ور،یکه عبارتند از باکترر، هاراا

گفت    توانن می یقی. پس به  کنندمی   میتقد  ه یهدعنوان  به   شتر را  اند،تهزیسمی   زرتشتظهور  محل  
 .رددگمی شتر مربوط ای ۶اوشتره که نام زرتشت به

شده و آنکه به   بیو اشترا ترک ـابتدا معتقد بود که نام زرتشت از دو کلمه زرت  بارتولومه
باالخره   ی ول از،یو ن هیقابل فد اهانینده مرتع با گار د ایو  دهدمی  ی دارد معن لیمرتع تما یآبادان

  انگذار ی»بن سدینواز کلمه شتر مشتق شده باشد و می  مسلماً د یشود که نام زرتشت بامعتقد می 
  ل یآن را اص دیجهت با نیبه هم اتفاقاًو خانه درآمد دارد و  یوطن کامالًنام  کی ی رانیمذهب ا
معتقد   زیم نیمرسوم بوده است. آلته   رانیدر شرق ا  یینامها  نیچن  کی. او معتقد است که  ۷دانست«

 قهمنط نیداشته و موطن زرتشت مهمتر تیشتران بلخ معروف زیدر دوران اسالم ن ی است که حت
 .است یبوده است. ارتباط نام زرتشت، با شتر قطع میشتر در عهد قد  تیترب

 . ندکمی  ریتعب ییآن را ستاره طال یسی، دانشمند انگل۸برودبک
  ی و زر به معن دنیدرخش یبه معن  ۱۰کلمه از اوش  نیمعتقد است ا یآلمان، محقق ۹گرن

 
1- M. Haug       2- M. Mueller 
3- Fr. Spiegel      4- Walter Hinz  
5- Bakterer, Haraiwer, Khorzmier, Arakhozier  
6- Ushtra 

 نی. متأسفانه به خصوص در ا شودیسخن گفته م ح یبه تشر یمکان و زمان زرتشت کم ت، یشخص هیدر توج: تذکر
که به  ی. خوانندگانشودیاکتفا م ییوجود ندارد و اغلب فقط به اظهارنظرها یقیدق لیو تحل هیتجز تیموارد قابل اهم

 .ندیهر فصل توجه نما ج یاست فقط به نتا یندارند کاف ینظر قیتحق
7- Hat einen ganz hausbackenen Namen  
8- Brodbeck      9- Gern      
10- ush 
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 .دهدی م ییدرخشش طال یمشتق شده و معن ییطال
بوده است  ایشتر در باکتر تیمحل ترب نیمهمتر میقد اریبس یمعتقد است که از زمانها شدر

 .نام او یقیناً با شتر ارتباط داردو لذا داشت  تیاهم اریزیست که شتر بسای می و زرتشت در منطقه 
 د!انکرده ریتعب نیسلطنت زر  اینام زرتشت را زر ـ وشت   اعراب

را   شیخو امبریآنکه ارزش پ الیآذرگشسب و پورواال به خ رینظ یزرتشت ن یباالخره محقق و
مبعوث  یمبریکه به پبوده و هنگامی نامهیزرتشت اسپ یکنند که نام اصلمی  ریتعب نیباال برند چن

سوزاندن و   یاست از اوش به معن یبینام ترک نیلقب زرتشت به او اعطا شده است. ا ده،یگرد
  را یشود زمی دهیهندوان اوشترا نام نیدر ب ی. گاو وحشییو طال نیزر ی دن، و زر به معنیدرخش

از   اشکه چهره  یکس  یعنیکه زرت اوشتر    رندیگمی   جهینت  هی توج  نیرنگ سوخته است. از ا  یدارا
که   یها و اشکالای از نور برگرد چهره اوست. در پردههاله  گرینور خدا درخشان است و به عبارت د

های و امامزاده یحیمس نیو را چون مقدسو ا دهینظر منعکس گرد نیدهند ازرتشت ارائه می  زا
 .کنندای از نور نقش می با هاله   ،یرانیا

پس از بعثت لقب   یسیاست که به ع نید و آن اشومدعا ارائه می  نیهم بر ا گرید لیدل
 .داده شد ستوسیکر

.  دیزرتشت مفتخر گرد  هیبا کن  یمبریبه مقام پ  دنی»اسفتمان پس از رس  سدینومی  آذرگشسب
به   ت، یروحان یمقام واال نیبه چن دن یپس از رس مبریپ میینامعقول است اگر بگو  ی سخن نیبنابرا

 ت.« اس دهیتخر گردزردرنگ، مف ای ریلقب دارنده شتر پ
اند!! دراز مربوط ساخته گردن   وانیکند که نادانسته زرتشت را با شتر و حانتقاد می   انیبه غرب  او

 :که ردیگمی  جهیو باالخره نت
 ییای از روشناروشن است و هاله  یاش از نور خداوندکه چهره  یمفهوم کس  یدارا  زرتشت»

 د.« باشدرخشد میگرد سرش می 
داشته باشد تا   تیاهم یرانیا یاهایآر نینبود که در ب یوانی»شتر ح سدینومی آذرگشسب

 یچسبندگ  چیه  نیو خشمگ  ریدارنده شتران زردرنگ و پ  نیبنابرا   ...  دارنده آن به خود مباهات کند
 د. ندار  رانیا مبریبا نام پ
 

 هنتیج

 کنند های مختلف اشاره کردم تا خوانندگان توجه و برداشت  رهایبه خصوص به تعب من
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 دهیچینابجا مسائل را غامض و پ  یهایشداوریپ  ریتحت تأث  زین   قیاهل تحق  یاوقات چگونه حت  یگاه
ساده و   یحلهاکه راه  یبرند. در حالسازند و به قول معروف لقمه را از دور سر خود به دهان می می
 یلزوم اید. آسازمی کی تر است و زودتر ما را به هدف نزدیو منطق حتریصح اریاغلب بس یه یبد

و به   میشکل ده رییرا که در تنها مدرک قابل اعتماد ذکر شده تغ ینیدارد کلمه مشخص و مع
دادن به    تیاهم  دیبه ام  ایو    میخود کشف کن  هی توج  یبرا  بی غر  ریتفاس  ینظر خاص  لیمنظور تحم

ای هالهبا    ییاسیکل  یو آدمکها  یخوانهیتعز  میهای قدو او را چون پرده  میکن  یپرداززرتشت افسانه
 م؟یاز نور مجسم ساز

عظمتشان در کالمشان  یابرمردان نیخاطرنشان ساختم که چن زیرساله ن نیدر مقدمه ا من
 اجیبازارگرمیها احت  نیو هرگز به چن  دهیمنعکس گرد  امشانینهفته است و نور و درخشش آنها در پ

چگونه ذکر   مبرانیقرآن نام پرات و در تو ستند؟ین ی قابل احترام یو محمد نامها یموس  ایندارند. آ
  یاست. چه کس  افتهی  ستیرکاز نبوت لقب  شود که پس  اشاره می  یسیبه نام ع  اًاست؟ اشتباه  شده

  ی سیمعتقدند که ع انیحی. ثانیاً مسیاست نه عبر یونانینام  نیا به او عطا کرده؟ اوالً ینام نیچن
رسد  او به نبوت نمی   لی دا بوده است. از نظر انجپسر خدا و خود خداست و قبل از تولد با خدا و در خ

به   یو مشیاخ است که به عبر ایترجمه کلمه مس 1ستوسیدست آورد. ثالثاً کررسالت به  هیکه کن

. نام مشیاخ در یلقب افتخار کیاست نه  یمذهب فاتیتشر کیسح شده است و معرف مَ یمعن
را نجات  هودیای خوانده است که قوم دهدهنذکر شده و او را نجات یسیتورات قرنها قبل از ع

را به آنها   هودیاست از نسل داود که عظمت قوم    ییان معتقدند که مشیاخ پادشاهداد. یهود  واهدخ
 چیکه ه یحیرا ابداع کرد؛ مس حیگرفت و اسطوره مسنام بهره نیاز ا سایباز خواهد گرداند و کل

هوه نام ی حیمس ان،یبابل وغیاز  انیهودیهاسازنده در تورات به کوروش، ر ی. حت2ندارد یخیتار هیپا

  ست، یاو ن ی فرض ونیحوار  ا ی یسینوشته ع میدانطوری که می به  سا،یکل ل یداده شده است. اناج
  ه یگونه پاو هیچ دهیگرد ریتحر یسیع ی الیقرن پس از تولد خ کیاز  ش یاست که ب ی اتیبلکه روا

 میقرار ده دهرا مورد استفا لیاگر هم اناج ی. ولردیار گتواند مورد استفاده قرندارد و نمی  یخیتار
زرتشت است    نیشود و در گاتاها اگزارش داده می  یسیدرباره ع  اتیروا  نیکه در ا میدقت کن  دیبا

شود در زمان را که بعدها به او داده می یلقب یمبریکه پ ستیو قابل قبول ن دیگوکه سخن می
است و   یمردم زیاند نامشان نودهگ که از مردم و با مردم بزرب نیمصلح نی. اردیبه کار گ اتشیح

توجه کرده و نام  تیاست. پس بهتر است به واقع لیو اص ی به قول بارتولومه خانه درآمد و وطن
 .میکن هیگونه که در گاتاها آمده و با زمان و مکان زادگاه او سازش دارد، توجزرتشت را آن 

  

 
1- Christos 

 .ستینبودن ن یقیحق لینبودن دل یخیتار ـ ۲
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کوچگران بود، اغلب    هیسرما  نیو رمه بزرگتر  انیل قبل که چارپادار سه هزار ساجامعه رمه  در
شده است. نام گاو و اسب و شتر، که سه عامل  می   بیترک  یاهل  وانات یح  نیا  یشان با نامهایاسام
 دممر نیا ینامها بیزادگاه زرتشت، بوده است در ترک ا،یمردم خوارزم و باکتر یدر زندگان یاصل

در ارتباط با   یمرکب یگاتاها ما به نامها یاوستا و حت شده است. در می به کار گرفته  ی به فراوان
 :اسب مانند

  ی به معن  شتاسپی)لهراسب( پدر و  ۲اسپهصاحب اسب راهوار، اوروانت   ای  1اسپه ( ارجتارچاسپ)

 ۴شتاسپهیو ،یخاکستر ای دیسف اهیدارنده اسب س یپدر زرتشت به معن ۳کوروش اسپه زاسب، یت
دارنده اسب   ایبرجسته زرتشت  روانیاز پ ۵اسب سرکش، جاماسپه یدارا ایت مشهور زرتش یحام
آنکه   ۸دارنده اسب خوب، چتوراسپه  ۷هواسپه اد،یجد زرتشت + دارنده اسبان ز ۶سپهاهچت ل،یاص

  ۱۱و ژاسپه لیصاحب اسب اص ۱۰صاحب اسب الغر، هباسپه ۹چهار اسب برگردونه دارد، کرشاسپه
 صاحب اسب بزرگ.  

 :او ماننداط با گدر ارتب
 لیصاحب گاو خوب نام فام  ای  ۱۳گاو نام مادر زرتشت، هوگووهریدوشنده ش  یبه معن  ۱۲دوغدوه

 دارنده گاو ابلق.   ای ۱۵گوهو پرشت  شیصاحب گاوم ۱۴نیفرشوشتر و جاماسب، گوه 
 :و مرکب از اسم شتر

وا  رتشت، ارمشهور ز روانیجسور از پ ایو درخشان و  زیصاحب شتر ت ای ۱۶اوشتره فرش
 .صاحب شتر خوب ای ۱۸و هواشتره غردی آنکه شترش نم یبه معن  ۱۷اوشتره

و به   ران یاست که در شرق ا یداردوران رمه  یاسام بیاز ترکهایی ه فوق نمون ینامها
خصوص مناطق خوارزم تا خراسان امروز رواج کامل داشته است. بر خالف نظر آذرگشسب شتر  

اصوالً م و... یشدر، الته  نتس، یه حیداشته و بنا به استدالل صح ت یاهم اریدر مسکن زرتشت بس
  ی خاص و اسام  ینامها  ب یشتر در عهد باستان بوده است. ترک  ت یترب  نین سرزمیمنطقه مهمتر  نیا

 دهیکه در باال دطوری به نبوده است و  انیچهار پا نیبه ا دنیبال ی راد با اسب و گاو و شتر برااف
 توان شد نمی 

  

 
1- Arjataspa      2- Aurvantaspa 
3- Pourush-a.      4- vishtaspa 
5- Jama-a.      6- Haechat-a. 
7- Hva-a.       8- Chatvar-a. 
9- Keresh-a.      10- Heba -a. 
11- Vaz-a.      12- Dughdhava 
13- Hvogova      14- gavayan 
15- Parashtgav      16- Farasha-ushtra 
17- Arava-oshtra    18- Vohu-ushtra 
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بوده است که امروز   یعادت و رسم  کی نیکند بلکه ابه اسب الغر خود افتخار می یکس گفت
از  یاریبس یکنون یژرمنها و آلمانها نیباشد. در ب لیثق دیهضم آن شا ستمیمردمان قرن ب یبرا

شده است ) که ممکن است   بیو ... ترک یگوزن ـ گاو ـ خرگوش ـ کبوتر ـ ماه ی نامها با اسام
 .نباشد( ریخود آنها امروز قابل تفس یما و حت یبرا

تواند  است با نام شتر و می   یبیزرت ـ اوشتر که در گاتاها به صراحت ذکر شده مسلماً ترک  نام
شده    بینام ترک  نیگونه که فرش اوشتره در گاتاها مسلماً با ادارنده شتر زرگون باشد، همان   همان

( نزلریاند )مونا ـ هومباخ ـ اکرده ریاده شده تعبدرخشنده و شفا د یاست. فرشه را در گاتاها به معن
آذرگشسب که خود به نام فرشوشتر و قرابت آن با نام زرتشت متوجه   ز،یجسور و ت زین یو برخ

دو   نیشود و اکنیم که با اوشتر ختم می»در اوستا فقط به نام دو نفر برخورد می  سدینواست می 
را   ییاروشن ید اوشتره معن( است و در هر دو مورفرشوشتر )فرش اوشتره یگریزرتشت و د یکی

ای از نور است داده  لقب آنکه در سرش هاله شیمبریپ لیت به دل بخشد«. حال اگر به زرتشمی
 یشدن داده است؟ بار  یو نوران   یدرخشندگ  هیو به چه مناسبت کن  یشده، به فرش اوشتره چه کس

شد،   کرطوری که ذاط با شتر، و به د، داشتن ارتبنام زرتشت کر  یتوان براکه می  یریتعب  نیتریواقع
از ستاره   ی نشان نیزرتشت کوچکتر امیاست. در پ کتر ینزد قت ی قبه ح اریصاحب شتر زرگون بس

  یدارد که نام او را از صورت اصل لی. حال چه دلستیاحترام و توجه به ستاره ن یحت ای یپرست
  یرواستاره پرست، فرمان ن، یو از آن ستاره زر میو استار و استر توأم ساز شتاریخارج کرده با ا

! مثل !میبساز  یسام  کیو    شتاریاو را از نسل ا  یحت  نسونیمانند راول  ایو    میستارگان و... اختراع کن
 یرانیاز ماه آمده است و او از نسل ماه ا ینام محمد در اصل مه ـ آمد به زبان پارس مییبگو نکهیا

زئوتر و اشره و...   ،جارات اوتارا نیدار، سلطنت زرعهات مزرابداع نیاست؟! در هر حال همه ا
برخالف   تامهی. اسپدینمانام زرتشت تطبیق نمی  یو شکل و معن بیاست که با اصل ترک ی ابداعات

باشد و آن بلکه نام خانواده زرتشت می ست،یزرتشت ن ینام اصل  یرانیا نیاز محقق یبرداشت برخ
است.   ره یچو ت تیانسکراست و در س د یسف یبه معن تهید. اسپانهکرد ی و پاک معن د یسف اریرا بس

 میرا به او عطا کرده است؟ اگر بخواه هیکن نیا یاگر زرتشت لقب او باشد پس از بعثت چه کس
به رسالت    نکهیدر گاتاها قبل از ا  یستیباداده است پس می  ی نوران  هیکه اهورامزدا به او کن  میریبپذ

طرح  ای شنامهیبعثت او چون نما نه که صح ۲۹از او نام برند. در سرود  تمهیخوانده شود با نام اسپ
کار  نیانجام ا یرا برا یکند چه کسبحث خواهد شد( اهورامزدا سؤال می  هیآت در) شودمی
ه نام زرتشت  را ب یکیدهد که ما  کل و خردپاک به اهورامزدا پاسخ می عقل ایوهومن  د؟یشناسمی
هنوز زرتشت مبعوث نشده و   گریصورت داست. به ای فه یوظ نیه انجام چنکه قادر ب میشناسمی

شد:  گفته می دیبود با تامهیاو اسپ یاست. اگر نام واقع افتهیرا ن امیابالغ پ لهیو وس نیریش انیب
 به نام نجایرا در ا یکس
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به  قب زرتشت را دهیم و لمی  انیب ینیریداد ما به او شو اهورامزدا پاسخ می میشناسمی تامهیاسپ
 .میکنیم اعطا او

کند و از او سؤال می   دیآاو می   یه که وهومنه قبل از بعثت زرتشت به سو  ۴۳/۷در    نیهمچن
 یایای از خلوت و رؤدهد که زرتشت در گوشه را نشان می  یو به قول خود آذرگشسب »زمان

نژاد و تبارت از   ای یهست یکند که چه کسفرو رفته، راجع به مسائل مختلف فکر می  شهیاند
... آنگاه گفتم منم زرتشت«. او که هنوز  دهدیرفت؟ ... زرتشت پاسخ م یخواه یچه راه ست؟یک

به   دیکه به قول آذرگشسب هنوز در ترد یزمان یعنی ست،یو تبارت چ یستیپرسد تو کاز خود می 
ر!! مسلماً اگر : منم جناب هاله نور بر سدیگوحال خودش به خودش می  نیحال در ا برد،سر می 
)گفتگو با   کردمی را ذکر ش ینام واقع شتنیبود در درددل خود به خو تمهیپزرتشت اس ینام اصل

 پاک مقصود در خود فرو رفتن و به خود پاسخ دادن است(.   شهیاند
که از دودمان هجت اسپه و از خاندان   1ستیپوروچآمده که دختر زرتشت  ۵۳/۳در سرود 

نام خاندان زرتشت است    تمهیاسپ  یعنیباشد  خود آذرگشسب می  ریو تعب  جمهتر  نیاست و ا  تامهیاسپ
 .او یبه نام اصل

زرتشت، زرتوشت، زردشت، زرتوشترا،   یمختلف به نامها یرا در مکانها و زمانها زرتشت
او همان است که    ینام واقع  یولاند  دهیهوشت، زردوهشت و... نامزاراوس، زراوسترا، زاراادوس، زارا

کالم    نیعنوان آخرمخفف آن زرتشت است. به   ایآن زرت اوشتره    حت در گاتاها ذکر شده وبه صرا
 :کنمی بحث تکرار م نیدر ا

بودن   یواقع  لیبودن آن است که در ضمن دل  یو معمول  یعظمت نام زرتشت در همان مردم 
 یواقع یسایبوده است و مسلماً اگر از ع نیو محمد چن یگونه که نام موسباشد؛ همانمی  زیآن ن

. اگر  دیگزی برنم یو لقب ه یخود کن ینداشت و برا ینام یسیماند او هم جز ع می  یبه جا یاثر زین
 تیدر شخص  یستیبامسلمًا می  دینامهاله مقدس می  یو دارا  ینورانرا چهره  شتنیزرتشت خود خو

 .وجود او شک کرد یو حت
باشد. در    دیمف  دیکه توجه به آن شا   ای برخورد کردمهای خود به مسئله: من در برداشت تذکر

در یشتها  ی شده و دو نام با اوشتره. ول بیکه به کار رفته دو نام با اسپه ترک یگاتاها از چند نام
کم است.   یلیبا اوشتره نادر و با گاو خ بیکه ترک یشود در حالمی دهید ادیز اریبا اسپه بس بیترک

  ییایاست که اقوام آر ی دور و هنگام یاتصل به زمانه که گاتاها م دید میخواه ه یآت یهایدر بررس
  رانیبه ا اهایبعد و پس از مهاجرت آر یو یشتها متعلق به دورانهااند هزیستبا هم می  ی رانیهند و ا

  میتنظ

 
1- Pouruchista 
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به خصوص در جنگها، از هزاره اول ق. م.   ، یسوار یاصل لهی وس کیصورت به است. اسب   دهیگرد
توان چون اسب  پست و بلند از شتر و گاو نمیدر مناطق  و به خصوص افتی اریبس تیاهم

شتها در شمال یو  1و خوارزم شکل گرفته باشد ایباکتر یهای شمال. اگر گاتاها در دشت گرفتبهره

ها به هزاره یشت و الدی قرن قبل از م ۱۵های البرز، و اگر گاتاها متعلق به حدود دامنه خراسان و 
ها یشت گرفته و در یارزش اسب بر شتر و گاو افزون  نکه ین به علت اتوابه بعد، می  الدیقبل از م

 .دنمو  هیبرد و آن را توج یشده است پ ابیمرکب با کلمه اوشتره نا ینامها

 محل ظهور زرتشت ـ۲

 ت. سین کسانی نیمحقق اتینظر  زیموطن زرتشت ن درباره
راگا   ا ی یر شهر رزرتشت خوارزم بوده است و گاتاها د یمعتقد است که موطن اصل برگین

و از آنجا فرار کرده و به کنار رود   تهزیسمی  حونینوشته شده است. زرتشت ابتدا در کنار رود س
  ی شهر مرکز روحان نی و ا دهیرس یاو به شهر ر نیرفته رفته د ی مهاجرت نموده است ول حونیج

د داشته به نام  جوو سی پنج رهبر و رئ رانیا یباستان االتیاست. در تمام ا دهیگرد شتمذهب زرت
 التیا  استی. در رأس ر۶تیس روحانیرئ  و  ۵التیا  سی، رئ۴، رئیس قبیله۳خانواده  سی، رئ۲خانه  سیرئ

 اند. دهیناممی  ۷نفر بوده و او را زرتوشتروتمه  کی ت،یو روحان
  جان یداند که مکتب خود را در آذربامی  رانیا یزادگاه زرتشت را شمال غرب بارتولومه

پس  منطقه شمال خراسان فرار نموده است. او س رانیآنگاه به اجبار به شرق اه و کرد یگذارپایه
نفوذ   گرید ینهایبه سرزم هیناح نیزرتشت از ا نیمستقر شده، و د شتاسپیدر قلمرو حکومت و

  ی کنون  تیکه در اوستا به کار برده شده و انطباق آنها با موقع  ییاست. بارتولومه به اتکاء نامها  افتهی
 .استافغانستان بودههامون و شمالاچهیزرتشت در اطراف درنیداند که منطقه گسترش دمیمسلم  

دارد. مولتون  بارتولومه اظهار می ه یشبای ه ینظر یآلمان ریشه شناس ، شرق ۸گلدنر پروفسور
  ا و یپارت نیای باست که متعلق به منطقه یخاص اریبس یمی معتقد است که زبان گاتاها لهجه قد

به   کینزد اریلهجه بس ن یرا در نظر گرفت. ا یکنون ستانیس  تقریباًتوان باشد که می می  ندوسیا
شکل گرفته باشد.   ییبه اقوام ودا کینزد اریای بسدر منطقه  دیاست پس با میقد یوداها نزبا
 اریگاتاها بس یداشته و به فضا یآمادگ اریو زراعت بس یداررمه یدر ضمن برا میقد ستانیس

  .تاس کینزد

 
 است.  میخوارزم قد یآرال در شمال شرق اچهیدر  -۱
 پت(    سی)و یتیویس پئ -۳      )مان پت( یتینمانو پئ -۲
  یوپتی)دهبد( و ده یتیوپیداخ -۵      )زندپت( یتیزنتوپئ -۴
 )موبد( یتیما گوپئ -۶

7- Zarathushtrotema       8- K.Geldner 
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 .زندمنطقه حدس می نیزرتشت را متعلق به ا او
و   جانیدارد و معتقد است پدر زرتشت اهل آذربابارتولومه اظهار می  هیشب  ینظر  زین  جکسون

مهاجرت کرده و گاتاها را در شرق   ران یبوده است و زرتشت مجبور شده به شرق ا یمادر او آذر
 .نموده است میتنظ

مادها دانسته و موطن او را در   یزرتشت را از خانواده سلطنت یخاورشناس آلمان، 1هرتسفلد

محاکمه   یزند که به علت مخالفت، با اشراف مادحدس می   یماد  لیمحل سکونت قبا  رانیغرب ا
 ت.شده اس  دیتبع  رانیو سپس به شرق ا

 .زندحدس می ایباکتر نیسرزم  رانیا یمبدأ زرتشت را در شمال شرق میآلته 
داند و معتقد  است، زادگاه زرتشت می هیرا، که در شمال افغانستان حال هویخ ایخوارزم  لومل

راگا و   ای یاند آن است که رحدس زده رانیبه اشتباه منشأ او را در غرب ا یاست علت آنکه برخ
  اوجه ب چیمناطق به ه  ن یا یرفته است ولبه شمار می  میزرتشت در قد نیمراکز مهم د جانیآذربا
زرتشت در ادوار پس از او به جامعه غرب    نید  ونیروحان  ای. مغان  ستندیق نیتطباوستا قابل    یفضا

است، به   افتهیتوسعه  ونیروحان نیدر موطن ا زین نیاند و داالصل بودهیتعلق داشته و ماد رانیا
 .تاز آتر سرچشمه گرفته اس زیبوده و نام آن ن یپرستآتشکه مرکز  جانیخصوص در آذربا

  ران یگاتاها دانسته و معتقد است که زرتشت در غرب ا  شتاسپیرا همان و  وشیپدر دار  هرتل
 ایو حاکم باکتر  وشیپدر دار  شتاسپیمهاجرت نموده، و در دربار و  رانیرشد کرده و سپس به شرق ا

 .است دهیاو برخوردار گرد تی)باختر( از حما
 .داندزرتشت می   امیرا زادگاه و محل اعالم پ  ران یا  یشمال شرق  یآلمانشناس  ، شرق ۲نگیهن
 .کندمی  را موطن زرتشت اعالم  رانیشرق ا زین ی، دانشمند دانمارک۳ستنسنیکر

از مطالعه در زبان گاتاها منشأ زرتشت را به   یآلمان ریو خاورشناس شه  شناسزبان ، ۴هومباخ
 .کندمی نییتع رانیا یشمال شرق ممسل طور

  ی نواح تقریباً) یو در ترکستان شرق ران یسرحدات ا یمنشأ زرتشت را در شمال شرق شدر
قدم نگذاشته،    رانیا  یکنون   نیزند. او معتقد است که زرتشت هرگز به سرزمآرال( حدس می  اچهیدر

 یاتیحکا  در افغانستان همه  ی و حت  جانیآذربا  نیو سرزم  رانیاو در غرب ا   تیمربوط به فعال  اتیو روا
را در   یزرتشت یونهایسیشرح م نهای. اگرفته است داشته و بعدها شکل  ت یاست که جنبه روا

  مذهب زرتشت پس از او به  ون یروحان ای. او معتقد است که مغان کندمی  انیبعد ب یدورانها

 
1- Ernest Herzfeld     2- Henning 
3- Chrristensen     4- H. Humbach 
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 اند. وارد ساخته رانی ا ی مناطق غرب گریو د جانیزرتشت را به آذربا نیمهاجرت کرده و د غرب
و    ایر حدود خوارزم، باکترکه در دست است موطن زرتشت را د  یشواهد  سدینوگرن می دنیو
مدرن   قاتیزبان گاتاها در تحق لیو تحل هیسازد. تجزآرال مشخص می  اچهیدر اطراف در ایسغدان

تعلق دارد. مطالب و   رانیبه شرق ا مسلماً زبان نیکه اکند می  تیهدا یقطع جه ینت نیما را به ا
 .شده است می تنظ رانیاست که در شرق ا نیمعرف ا ریاخ یهایدر بررس زین گاتاها یفضا

  ۵، پارت۴فرقانه  ، ۳، باختر۲ایسغد  یکه نواح  1و مناطق اطراف خوارزم   رانیا  یشمال شرق  سیبو

 یو ترکمنستان شورو کستانیتاج زستان،یازبکستان، قرق یهایو امروز جمهور ردیگمی بررا در
  تا قرن دوم   است که حتى  یو معتقد است که زبان گاتاها لهجه شرق  رفتهیاست، موطن زرتشت پذ

ر  یزرتشت و محل تأث ن یسرزم دیجد قاتی شده است. طبق تحقدر خوارزم صحبت می  هم یالدیم
 .کرد نییدر شمال افغانستان تع دیاو را با
داند که پس از فرار به خوارزم مهاجرت کرده می  ایزرتشت را با کتر  ریمحل تولد و تأث  نتسیه

 .است
 ای ستانیها که همان سساک ای هات ی اسک نیسرزم ر و ظهور زرتشت را دریمنطقه تأث گریگ

 .کندمی  ساکستان است، مشخص
 .دهدمی  حیرا ترج رانیا یشمال شرق لزیم

  یعیکه منطقه وس یاقوام نیزادگاه زرتشت را شمال افغانستان و در ب ،ی، محقق آلمان۶زهنر
ماد،  لیگروهها قبا نیهمزند. او معتقد است که از را فرا گرفته بودند، حدس می هیاز جنوب روس
 اند. منشعب شده یو پارت یخوارزم ،یسغدان ،یپارس، باختر
از خاورشناسان   گرید ی»بارتولومه و گلدنر و برخ  سدینومی یمحقق فرانسو ،۷منیگدوش

 نیدر ب یکه و رندیبگ جهینت ختهیمربوط به زادگاه زرتشت را در هم آم اتیتا روا دندیکوشمی
  اتینشان داده که همه روا  برگین  یاست. ول  ختهیگر  ستانیس   ایناچار به باختر    یمادها زاده شده ول

از آنجا   رانیاو به مغرب ا ینیمادها و ارتباط دادن تحوالت د نیبه تولد زرتشت در سرزم طمربو
شد  در مغرب بود و کوشش می   ان یمرکز دستگاه ساسان  انیسرچشمه گرفته است که در زمان ساسان

 ت.« بوده اس نی انع کنند از نخست چنتا همگان را ق
 .کندمی شنهادیرا پ رانیا  یشمال شرق زین یآلمانشناس ، پژوهشگر و شرق ۸لنتس پروفسور

  

 
1- Huvarazmi      2- Sogdia 
3- Bactrig       4- Ferghana 
5- Parthia       6- Zaehner 
7- Dus Guillemin    8- W. lenz 
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زادگاه زرتشت   یشناسزبان  قیدق یهایکه مطالعات و بررس سدینومی  ی، محقق آلمان1رودلف

 .سازدمیمسلم  رانیا یرا در شمال شرق
 .داندرا محقق می  رانیا یشمال شرق  زین ی، دانشمند آلمان۲لرسیا

  ریتا قرن اخ سدینو به عمل آورده می ۱۹۷۹که در  یدر بررس  ی، خاورشناس آلمان۳زولتسر
شد و طبق آن زرتشت از  می  انیب یزرتشت یاز طرف تئولوگها انیکه در زمان ساسانای ه ینظر

  اخیراً   رفت.  گمی   ارمورد قبول قرگرفته بود،    شهیر  جانیآذربا  ایمادها    نیو سرزم  رانیا  یشمال غرب
 .ابداع بوده است کیداشته و فقط  ی اسیس هی تصور فقط پا نیاست که ا شدهثابت 

  ران یکه زبان گاتاها متعلق به شرق ا  دهدمی   مدرن به خصوص نشان  یشناسزبان   یهایبررس
نسبت   یطخراسان قرون وس ا یزرتشت را به خوارزم  نیبوده است نه غرب. امروز پژوهشگران نو

که زرتشت  آید برمی گاتاها  یدهند که شامل هرات و مرو و مشهد هم بوده است. از سرودهامی
 ای ایرا در باکتر شتاسپیو ی شود و محل واقعدور نمی ادیزکند می  از زادگاه خود فرارکه هنگامی

 د. حدس ز دیبا  یبلخ کنون یحوال
  ی که اغلب مورخان روم   سندینومی   ۴نامشیندیو  گلیاشپ  گر،یعصر اوستا، گ  خیتار  سندگانینو

خود   یبا بررس زیمحققان ن نیاند. ازرتشت را به بلخ نسبت داده ۶پائودوروس  و ۵سلوسنیس رینظ
 .زادگاه زرتشت بوده است رانیرسند که شمال شرق امی  جهیبه همان نت
کرده خص مش ای زادگاه زرتشت را با کتر زیدر قرن چهارم ق. م. ن ۷ونس یمارسل یروم مورخ

 .است
 

 یسنت اتیروا

ماد متولد شده است. زادگاه  یران یا نیای از تبار سالطزرتشت در خانواده  یسنت اتیروا بنابر
 یبه نامها نشیو والد تامهیاو اسپ لیبوده است. نام فام هیاروم اچهیبه در کینزد جانیاو در آذربا

 زین رشبوده است و ماد یو متق شمنددان یاند. پدر او مردشدهمی دهیپوروش اسپه و دوغدو نام
ا نام جد خانواده را بر  ی تامهیاست. در هنگام تولد نام اسپ ی رانیا یاز نجبا ی کیرو میدختر فراه

  رخ داده است. معلم یاریاند. در روز تولد زرتشت و پس از آن معجزات و کرامات بسزرتشت نهاده

 
1- K. Rudolf     2- W. Eilers  
3- Fr. Zolzer      4- F. Windischmahn 
5- Syncelius      6- Panodours 
7- Marcellinus 
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گیری کرده و اغلب در  از جامعه کناره ی سالگ ۱۵پدر دانشمند او بوده است. او در  زرتشت
شود زرتشت به نبوت مبعوث می  یسالگ ۳۰است. در  دهیشیاندمی  نشیبه آفر شهیعالم فکر و اند
. گاتاها در کوه سبالن به  ردیگدرخشد، به خود می می   ییاش نور طالآنکه برچهره  ا یو نام زرتشت،  

شنوا   یچون نه گوش یپردازد ولمی رانیب ادر غرخود  نید غیشود. دوازده سال به تبلالهام می او
شود و  مجبور به ترک زادگاه خود می شورندی و سران قوم هم بر او م یادیز بانیو نه پشت ابدیمی

و پس از  دازدپربلخ به موعظه می ای ایکند. در باکتروارزم فرار میبلخ و خ یو نواح رانیبه شرق ا
گردد و از او  به او معتقد می نیسرزم نیشاهنشاه ا (گشتاسپ) شتاسپیمشکالت فراوان باالخره و

او   انیپردازد. حاممی گرید ینهایخود در سرزم نی. از بلخ زرتشت به انتشار ددینمامی تیحما
سال   ۳۵دربار او، بودند. پس از  ران یدو برادران فرشوشتر و جاماسب، وز شتاسپیگذشته بر و

و   نیارجاسپ پادشاه توران زم نیکه ب ی زرتشت در جنگ یسالگ  ۷۷باالخره در  غیکوشش و تبل
ه است کشته کردمی که از آتشکده خود در مقر گشتاسپ دفاع یدهد، در حالمی یگشتاسپ رو

 اند.ده یبه نام برات رک رش نام  یتوران کیقاتل او را شود. می
 

 جهینت

 :میجلب نما ریته زتوجه خوانندگان را به چند نک نمیبالزم می  یاز اظهارنظر قطع قبل
عواطف و احساسات   کیتحر  ،یمذهب  التیاز عوامل مهم جلب توجه مردم به تشک  یکی  بهـ  1
دستگاههاست. بشر   نی ا  انگذارانیبه عظمت و قدرت بن  مانیاحترام توأم با وحشت و ا  جادیآنان و ا

العاده خارق  یهانصورت انسارا به   انیاد  نیاست مبشر  لیرا به عالم اسرار مربوط دانسته و ما  نید
های سوپرمن نیکه درباره تولد ا ییهامجسم سازد. اسطوره انیخدا مهین یو حت یبشر فوقو ما

  نیاز ا ی العاده است. برخو غرائب و حوادث خارق  بیشود همه توأم با عجاگر ساخته می معجزه
هم   نیبه ا یحت تیحیمس یسایاند. کلو خداگونه ساخته  یموجودات ازل مبرانیاز پ یها حتافسانه

ساخته که هم انسان است و هم خدا. بودا   ییخدا یالیو خ یفرض یساینکرده است و از ع تقناع
ساخته،   ی انیاز او خدا یی رهبانان بودا یرا مطرح نساخت ول یی دانست و خداخدا نمی امبریخود را پ

 اند. و بتها افراشته 
خود را به   مبریعقب نمانند پ گران یاز دبقه مسا نیآنکه در ا یبرا ز ین یو موبدان زرتشت مغان

 نیو جم، اول دونینسب او را به فر یاند و حت!!! منسوب داشتهرانیران اخانواده اصیل!! امپراتو
 دهد و دوران رخ می  یمعجزات فراوان زیاند. در هنگام تولد او نرسانده خیای تارپادشاهان اسطوره
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 .است ختهیبا معجزه آم  زین اتشیح
شرح حال زرتشت پرداختند   هیبه ته   یدربار  رانیموبدان و دب  انیکه در دربار ساسانهنگامی  ـ 2

 سندگانینو نیاز او وجود نداشت. در ب ینشان چیقرن از ظهور زرتشت گذشته بود و ه ۱۵از  شیب
  ی بلکه حت  ،یعلم  قیمرسوم بود و نه تحق  یسینو  خیاند نه تاررا جعل کرده  اتیروا  نیکه ا  یساسان

گونه مسائل که  شد چه رسد به این کمک گرفته می  یپردازاز قصه  شتریب یدر نقل حوادث معمول
 .شده بوده است  لیخود در اصل به اسطوره تبد

کرده و آن دو را به شدت    تیرا تقو  تیداشتند دربار و روحان  یسع  انیساسان  نید  انیمتول ـ  3
  یروحان  کیخود    یسلسله ساسان  انگذار یاهد شد بنطوری که بعداً شرح داده خودهند. به   وندیبا هم پ
 یطوری با هم وابسته شده بود که بقابه  یزرتشت یسایبوده است و دستگاه دربار و کل یزرتشت

مهم نبود   ستینام آنها روشن ن ی که حت ی انیراو یارتباط داشته است. برا یگرید اتیبه ح یکی
ته و  برپا داش ران یدولت خود را در غرب اکز مر انیکند. ساسان ق یتطب ت یکه قصص آنها با واقع

به   ی وابستگ ینیهر سرزم یبرا ی بود. از طرف افتهیدر غرب رونق  زین یزرتشت یایکلس التیتشک
دربار و   تیتقو یشد. پس برارفت و زادگاه او مقدس شمرده میبشمار می یمیافتخار عظ مبریپ

  ی در منطقه نفوذ آنان و محل وح مبریگاه پکه زاد دیرسبه نظر می یوابسته به آن ضرور یسایکل
 .باشد شانیا نیو الهامش در سرزم

زرتشت   نیبه نام د انیآنچه در زمان ساسان دید میکتاب خواه نیدر فصول مختلف ا ـ 4
وجه   چیزرتشت نداشته است. پس به ه امیبا پ یگونه شباهتشد هیچ  لیو به مردم تحم میتنظ
اند درباره شرح حال زرتشت مدارک قابل  کردهرا جعل  نیاصل ده ک یتوان انتظار داشت کساننمی

 .1در آن زمان وجود نداشته است یمدارک نیچن نکه یدهند، گوا ئهرا ارا یاعتماد

  ر یاند تحت تأثدانسته ران یکه محل تولد زرتشت را در غرب ا ی همه دانشمندان تقریباً ـ5
اند،  ارائه نکرده  اتیروا نیجز ا یلیگونه دلهیچ قرار گرفته و   یهای مذهبو اسطوره  یسنت اتیروا

وجه اصالت ندارند. جالب است که خود   چیمنابع به ه نیکه امروز مسلم شده است که ا یدر حال
کند شرح حال زرتشت منطق حکم می  یکنند. در بررسمی دییرا تأ ت یواقع نیا ز ین نین محققیا

گون  های افسانهبر اسطوره  یسنت  اتیون رواچ  و  میپرداز  تیبه کشف واقع  کیستماتیس  که با روش
  ی قصص سنت  نیبه ا  یمتک  یشداوریخود از پ  یکرده در جستجو  زیاستوار است از اتکاء به آنها پره

 .میکن یارخودد
  که زادگاه زرتشت را غرب  ی و چه برداشت محققان یسنت   اتیجالب است که چه در روا ـ 6

 
و  شده دنظریو تجد هیتوج انیدر زمان ساسانمنابع  نیهمه ا  یول ستیقابل اعتماد ن زین انیمدارک قبل از ساسان  -۱

 .است دهیگرد فیتحر یبه کل یپهلو ریدر تفس زیگاتاها ن یحت
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بلخ و خوارزم   یو نواح رانیا یقاطعانه در شمال شرقاند منطقه تأثیر او را حدس زده  رانیا
  ت یواقع نیبوده است و در ا ایخوارزم و باکتر ی او متعلق به نواح رهیو عش شتاسپ یو اند.رفتهیپذ

 خبه بل جانیکه مهاجرت زرتشت از آذربا دید میخواه یمنطق لیو تحل هیتجز کیهمه متفقند. با 
شده که زبان گاتاها و وداها   یقطع  جهینت  نیا  ستمیقرن ب  یشناساست. در مطالعات زبان   یعمل  ریغ

 چیغرب به ه یاهایباشند. در ضمن مسلم است که لهجه گاتاها با لهجه آرمی هیشب اریبه هم بس
. از  سترفته ا  انیاز م  یشباهت دارد که به کل  میبلکه با زبان مردم خوارزم قد  ست،ین  کسانیوجه  

 .است دهیو اعالم گرد میمردم خوارزم تنظ نیاها در بشود که گاتمی  جهینت  یبررس نیا
 یمبریرشد کرده، به پ جانیمردم آذربا نیامکان داشته است که زرتشت در ب ایآ مینیبب حال
به بلخ و خوارزم مهاجرت   جهینتپس از سالها کوشش بی  یخود را اعالم کرده باشد ول  امیمبعوث و پ

 نموده باشد؟ 
گفته و  به زبان آنان سخن می  شتاسپیو  رهیعشآید که زرتشت در  میاز مطالب گاتاها بر  الًاو

دو شده است. اگر زرتشت تا چهل و است که با آنها در گاتاها سخن گفته می یگاتاها زبان مردم
  ان آن  نیدر ب  ی نخواهد بود به روان  سریاو م  یوجه برا  چیبه سر برده باشد به ه  جانیدر آذربا  یسالگ

نبود به   سریم ز یمحمد )ص( ن یگونه که براهمان  د،یزم شعر بسراخوار مردم ی و به لهجه محل
حق،   ندگانیگو  نیعامل نفوذ ا  نی. بزرگتردیقرآن را اعالم نما  یمهاجرت کند و به زبان فارس  رانیا
است. به   دهیمحمد )ص( معجزه خود را قرآن نام زین لیدل نیآنهاست، به هم یبایو ز وایش انیب

عطا   بایقدرت و کرامت و اعجاز، کالم روان و ز یانب اهورامزدا به جااو از ج در بعثت  زیزرتشت ن
خود را   امیآموزد و پ یبه خوارزم لهجه خوارزم هیراه اروم نی شود. زرتشت هرگز قادر نبود در بمی

 1ا بیبه شعر نغز و سرود ز  یبلخ برگرداند، حت  یبه او الهام شده است به زبان محل جانیکه در آذربا

او تعلق دارد نه   رهیو عش شتاسپیاطراف و یدهد به فضامی یکه در گاتاها رو یحوادث یاًثان
 .است نیچن ز ین یسامو کوه سبالن. نامها و ا هیاروم ط یبه مح

  ن یکه فاصله ب  دید   میخواه  میفکنیب  ینقشه نظر  یو به رو  میبه خود زحمت ده  میاگر کثالثاً  
  ن یاست و در ا یعیپر از کوه و صحرا و موانع سخت طب راههیب لومتریتا خوارزم چند هزار ک هیاروم

 میریبپذ ستیوجه معقول ن چیبه ه ،یمسافرت لهیه وسنوجود داشته و  یدور که نه راه اریادوار بس
  ط یکه با شرا ی باشد؛ راه دهیمهاجرت برگز یرا برا ی عیطب ر یمنطقه بعید و راه غ ن یکه زرتشت ا

  آن زمان

 
 انجام امبریپ کی یکه برا  کنندمیتناقض اشاره به نبوت زرتشت کرده و ادعا  نیا  هیتوج یبرا  نیاز مؤمن یبرخ  ـ۱

متوسل به  مبرانیندارد، اگر پ یمعجزه نقش ، یقمنط لیدر تحل نکهیای مشکل نبوده است. گذشته برا معجزه نیچن
بود تا مجبور به فرار از  نیاز اعمال قدرت مخالف یریزدند که جلوگترین معجزه دست میشدند به سادهاعجاز می

 .نشده به قتلشان نرساند  یبرات رک رش بر بدن آنها کار غیت ایزادگاه خود نگردند و 
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  مودنشیصحبت خواهد شد( پباره  در این  )بودن او    اوریو عدم استطاعت و بی ناآشنا بودن زرتشت    و
 .داشته باشد اجیعمر احت کی دیدراز و شا اریبس  یبه زمان

برخورد کرده که آنها را   یخود به مردم ر یزرتشت در مس دیآاز مطالب گاتاها برمی رابعاً 
  کصد یمردم در دهکده به فاصله  ک،یرشناخته و به زبانشان آشنا بوده است. در آن ادوار تامی

 !!لومتریاند چه رسد به فواصل هزاران کبوده  بیبا هم غر لومتر،یک
قبل از هزاره اول ق. م.   رانیا  یغرب  یمسلم گواه بر آن است که نواح  یخیمدارک تار  خامساً

 یتیهای هتسلطنت یحت میدیطوری که دقرار داشته است و به  یو آشور یتحت نفوذ تمدن بابل
 هایفرهنگ و تمدن آشور و بابل در دولت   ریاند. تأثسلطه بابل بوده   ریق. م. ز  ۱۵در قرن    یتانیو م
 نیا ،یماد ینهایرنشیام لیقبل از تشک یحت یمتماد یبه شدت وجود داشته و تا قرنها یدما

 اتیکه روا یخیقرار داشته است. به خصوص در تار یو آشور یهای بابلمنطقه تحت نفوذ دولت
فرهنگ بر   نیراند )قرن هفتم و هشتم ق. م.( نفوذ ااز تولد زرتشت و بعثت او سخن می یسنت

 .انکار است رقابلیجامعه مادها غ
از فرهنگ و   یدر گاتاها اثر دیباشد مسلماً با افتهیپرورش  یطیمح نیزرتشت در چن اگر

سرودها به   نیکه در ا یحالر د م، یابیاز آن ب یو حداقل نام و نشان میتمدن بابل را مشاهده کن
کنیم مهاجم بوده، برخورد نمی اریفرهنگ و نظام، که در آن روزگاران بس نیاز ا یاثر نیکوچکتر

. در گاتاها نه از سلطنت و  مینیبو ناآشنا می  بیغر نیالنهرنی ب ط یبا مح یگاتاها را به کل یاو فض
و به خصوص    یو نه از علوم بابل  یو شهر  یمدن  دهیچیهست، نه از جامعه پ  ینشان  نیدربار کوچکتر
 دارد تعلق  ییجامعه ساده و ابتدا کیگاتاها به  طیمح ن،یسرزم نیشناسی مشهور انجوم و ستاره

از آن شکل گرفته است.   یآگاه نیو بدون کوچکتر یاز تمدن بابل یدر منطقه دور اًکه مسلم
 . 1میکنبرخورد نمی یسام انیو اد نیالنهرن یاز مذاهب و معتقدات ب یاثر چیما به ه نیهمچن

 2پروفسور کامون  قات یمسئله توجه کرده است و با استفاده از تحق  ن یبه ا  ز یمولتون ن  پروفسور

  پرسد چگونه می از خود میقد یایدر دن نیالنهرنی تهاجم تمدن ب ریدرباره تأث ییکایامر

 
 یتمدنی اریکردستان و لرستان و یشت کوه و بخت هیتا ناح رانیا  یمناطق غرب در نیالنهرنیگذشته بر تمدن ب  -۱

و کوروش اند  دهیانشان نام  اینزان  ا   یمناطق را در الواح باستان  نیرسد. ا وجود داشته است که به هزاره چهارم ق. م. می
)جلد  لگمشیدر حماسه گ یخود قرار داد. حت تختیسوزا پا ایمنطقه را به نام شوش  نیا  یمیقد یاز شهرها یکی

هزاره سوم ق.م. در ستون معروف خود از غلبه بر  یمعروف سومر شاهشده است و آناتوم پاد ادیتمدن  نی( از ا اول
دهد. عالوه بر تمدن می ح یتوضای بهیکردن شهر ماداکتو را در کت رانیپال ویو آسور بان دیگوسخن می المیع 
را از  تزرتش یسنت اتیبرخورد نموده باشد. جالب است که روا  زیتمدن ن نیبا ا  ستیبامی یزرتشت ماد ن، یالنهرنیب

به دربار و نظام سلطنت بهتر از  دیصورت او با نی. در ا رانی!!! ا یو وابسته به خانواده امپراتورداند مینسل شاهان 
 !آشنا باشد گرانید

2- Camont 
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 یاثر نین در گاتاها کوچکترتمدن از آن نفوذ برکنار مانده باشد؟ و چو نیا هیاست همسا ممکن
دور از   اریای بسمنطقه دیرسد که گاتاها بامی  جه ینت نیبه ا ز یشود او ننمی دهیتمدن د نیاز ا

 .شکل گرفته باشد نیالنهرنیب
هستند زادگاه زرتشت غرب  یمدع اتیروا نیکه به اتکاء ا ییو آنها یسنت اتیروا سادساً

اثبات  یبرا یحققگونه مدرک و نشانه ماست، هیچ  است و سپس به شرق مهاجرت کرده رانیا
و ساده و   یعینامعقول را بر راه حل طب یادعا نیچن کیندارد که  یلیکنند و دلنظر خود ارائه نمی 

 .میده حیاست، ترج یمنطق لیبه دال یتکمعقول که م
در  ال ار اچهیای در اطراف درکه زرتشت در منطقه میریگمی  جهیفوق نت لیو تحل هیتجز از

طوری که قبالً  است. نام زرتشت به   هزیستاند، می بوده  ران یکه اجداد مهاجران هند و ا  یانییایآر  نیب
  اریبس اردر ادو رایز است،یباکتر ایاو به منطقه باختر  یبارز وابستگ لیاز دال یکیشد خود  هیتوج
نشانه   زیان او ناست. زبداشته  یدیشد ی نام افراد به زادگاه و رسوم و آداب معمول وابستگ میقد

در همان مناطق    ز یفرار او ن  ایوداهاست. مهاجرت زرتشت    ندگانیمنطقه و گو  نیقرابت او با مردم ا
رخ داده است و   گرید یبه روستا یی روستا ایو  گرید رهیبه عشای رهیصورت گرفته است و از عش
انجام   حونیه جقه کناربه منط حونیس یزند از حوالحدس می برگیممکن است همان طور که ن

 ت. سین تیمحدوده حائز اهم نیدر ا یباشد. هرچند که نقطه خاص افتهی
وداها  یمیمدون مسلم شده است که بخش قد قاتیطبق تحق دید میطوری که خواهو به 

محل ظهور   ی کیو در نزد ران یخارج از ا ز یشده است. گاتاها ن دههندوستان سرو ط یخارج از مح
توان گرفت آن است که برخالف  می   ی بررس  نیکه از اای  جهیاست. نت  دهیگرد  میتنظ  هیاول  یوداها

است که به   ییایآر کی بلکه او  ،ی رانیا مبریاست و نه پ انی رانیا مبریتأکید محققان، زرتشت نه پ
داده  لیتشک رانیدر ا یکه مادها و پارسها دولت یهرگز قدم ننهاده بوده است، و زمان یکنون رانیا

 .زرتشت گذشته بوده است از ظهور یمتماد یوجود آوردند، قرنهابه   یرانیو ا
به زرتشت از نظر    ی رانیا  مبریباشند، اما اطالق پجهان متعلق به همه ملتها می  نیمصلح  البته

 .ستین حیصح یخیتار
در   ی آمد و رشد نمود و رسالت خود را به انجام رساند، ول ایبه دن ییایاقوام آر نیدر ب زرتشت

اعالم نشده    یقوم  ی. چون تورات براستینای  فهیطا  ایملت    ک ی  حیاز ترج  یاثر  نیاو کوچکتر  امیپ
به جبهه   وستنیپ یانسان از همه مردم جهان برا کیتعلق ندارد. زرتشت به نام  ی و به قوم

قوم و نژاد و امت و   چی و نه ه ان یرانیا ی او نه برا امیکند. در پمی پرستان دعوت و حق  نانیداست ر
در نظر گرفته نشده است. او فقط به اعتبار تولد در  یتیمز ان،ییسنایخداپرستان و مزد یحت ،یملت

نظر    ازاست. زرتشت  ی حق و راست  نیاز مبشر یکی قتیدر حق یاست ول ییایآر کی انییایآر نیب
 تبار،
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که به   ست ا کیهند همانقدر نزد یاهایبه آر ست،یکننده ننییتع ی زانیهرگز م مبرانیپ یبرا که
 یو هخامنش  یماد  فی از طوا  کتر ینزد  یی به اقوام ودا  ی از نظر زبان حت  دی. شارانیا  ییایآر  نیمهاجر

 د. باش ی و ساسان
  ن یچند  یو حت  دهی نام  یدور خود را زرتشت  اریبس  یدر طول زمانها  ان یرانیاست که فقط ا  درست

که  دید میخواه میقت کنر داگ یاعالم کرده است، ول یخود را زرتشت نید ران یدولت ا ز یقرن ن
کتر  یاو نزد  امیاند اعمال و افکارشان به مراتب به پنداشته   یاز متفکران جهان که نام زرتشت  یاریبس

. آنچه از  یترین پادشاهان ساسانو متعصب یرتشتترین موبدان و مغان زبوده است تا پر آوازه
موبدان، کاهنان، مغان و آذربانان   شت وزرت  رویمتجاوز و خونخوار و متجاسر به اصطالح پ  یدربارها

که   انقدرزرتشت ندارد و هم امیاز پ ینشان نیمانده کوچکتر ادگاریزرتشت به  نیسوداگر مبلغ د
مسلمان  انیمنحرف و شاهان و فرمانروا تیعرب و روحان یو خلفا یحیمس یو دربارها ساهایکل

کسب  یزرتشت اثر یواقع  امیاز پ زین انینما یزرتشت نیاند، اای داشته و اسالم بهره  تیحیاز مس
 .کرده بودند

  ن یبا ا یرا در رم برپا داشتند ول یحیمس یسایابداع کردند و کل حیرا به نام مس ینید هایروم
  ی پرستبت  هیبر پا یهم به نام زرتشت ول ران ینشد. مغان ا ییایتالیا یسیو ع یروم تیحیکار مس

 .دینام ی رانیتوان زرتشت را انمی  لیدل نیبه ا  و فقط  کردند لیرا بر مردم تحم ینیآئ اهایآر

 کاهن بود کیزرتشت  ایآ ـ۳

 :آمده است نیچن ۶بند  ۳۳گاتاها سرود  در
 شهیکنم. از انداستوار، با وجودم از بهترمنش درخواست می  یدر راست  «یاندهیچون »ستا  پس

ه  ام دهم. ترجمه کلمه به کلمسان که اراده کرده است انجرا آن  یخواهم رهبربار او می محبت
 .آذرگشسب

اشه    یروی»سرودگو« استوار در پ  ثیبه ح  نیکند. بنابراترجمه می   نیچن  یپروفسور شوشتر  و
را   ی پاسبان فهیوهومن التجا و دعا خواهم کرد که بتوانم وظ له یروان به وس نیبا همه توجه از بهتر

 .شده است، به انجام رسانم دهیشیچنانکه اند
ب اختالف نظر  ای به کار رفته است که موجبار کلمه نیو آخر نیاول یبند برا نیا در

و  شوایسرودگو، پورداود پ یشوشتر نده،یرا آذرگشسب ستا 1است. کلمه زئوتا  دهیاوستاشناسان گرد

 و   2هوتا  تیکلمه در سانسکر نیاند. اپورواال پرستنده ترجمه کرده

 
۱-  Zaota اسم فاعل. 

2- Huta 
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  یکه در سرودن اشعار مذهب ییا و شعراست. عرفسرودگو یو در اصل به معنباشد یم 1هوتر

و   سایکل یزرتشت دارا  ن یمتأخر که د یاند. در اوستاشدهمی  دهیزئوته نام ا یتخصص داشتند هوتر 
  یور )مخلوطزَ  هیته   یشده است که در مراسم مذهب   ینام موبد  یزوت پهلو  ایشد زئوتا    یالتیتشک
 استیرفته( ربه کار می  ازینعنوان  به   شده است و  سیو آب تقد  ریهومه )سوما( و ش  آورسکر  اهیاز گ

 :۲کردندمی  هفت موبد شرکت فاتیتشر نیگروه را بر عهده داشته است. در ا

 فشرده. را در هاون می اهیآنکه گ -( یهاونن )هاونان پهلو  -۱
 گروه.  یشوا یپ ردستیز -فربرتر )فربرتار(  -۲
 .هوم هیتصف یمتصد -ستتار( آآسنتر ) -۳
 نظم دهنده معبد. -سراوشاورز )سروشاورز(   -۴
 در خدمت آتش مقدس.  -( یآتروخشن )آتروسپ -۵
 خدمتگزار آب هنگام انجام مراسم.   -آپرت )آبرت(  -۶
 .ریهوم با شکننده مخلوط -( یسپارایشکری)رثو شکریوثرئت -۷
 .با او بوده است ز یگروه که خواندن اوستا ن س یرئ -زئوتر )زوت(  -۸

اند و  نموده ریگاتاها را تفس یپهلو یاز اوستا یشداوریبا پ  زیمورد ن نیدر ا نیاز محقق یبرخ
از تبار کاهنان بوده  زی اند که زرتشت نگرفته جهینت هاًزور اشتبا هیسرکاهن مراسم ته  ایاز زوت 

 زا یاریکه بسگونه همان ته است وداشبا کهانت ن یارتباط چیکه زئوترگاتاها ه یاست در حال
  ز یقرار گرفته، زئوتر نبرداری بهره نو به شکل منحرف مورد  یزرتشت در اوستا امیاصطالحات پ

 :شوداشاره می  نیاز محقق  یگروه  یای از اظهارنظرهابه خالصه  ر یاست. در ز  افتهی  گرید  یمفهوم
  ا ی ۳اترون ی کیوجود داشت؛  ران یقبل از زرتشت در ا ی که سه گروه روحان سدینومی لومل

و   یاند و مجرشدهمی دهینام ۵هپکرپه که در هند کل ای ۴کرپن یگریخادم آتش، د یعنن به مآذربا
  کبار یشدند که فقط می دهینام ۶جیگروه اوس نیاند، سومبوده ی مراقب شعائر و آداب و رسوم مذهب

 .باشدکاهن می یبه معن کیاوس  زین ت یبه آنها اشاره شده است. در سانسکر ۲۰بند  ۴۴ سروددر 
مذهب  نیا انیو روحان دند یاو گرو نیبودند که به د یاز زرتشت آذربانان تنها گروه پس

 
۱-  Hutar  تیدر سنسکر Hu کردن و عبادت کردن است و  یقربان  یبه معن Huta و  شده  به مفهوم فراخوانده Hutar  

 یمأمور قربان  یروحان  یهوتر Hotri هندو  نیاست و در د  یقربان  یبه معن Hut کننده و فراخوانده است. در ضمندعوت
 اند.کاهن پنداشتهکه زئوتر را شده  موجبی کسانی نیاست. ا  ییو سوزاندن در آتش است، که همسان با زوت اوستا

 .شده است یفاتیساده تا چه حد تشر نیشود که با نفوذ خرافات، دمی دهید -۲
3- athravan     4- Karpan  
5- Kalpa      6- Usij 
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 .شدند
  دندینامکه آنها را هوتر می   میخورترین مقامها بر می در واالمرتبه  یانیبه روحان  یی سنت ودا  در

ن  زئوتر، که هما کیخود را  ۳۳بوده است. زرتشت در سرود  یآنان سرودن اشعار مذهب فه یو وظ
بوده  دگو سرو ونیآید که مسلماً زرتشت از طبقه روحاناشاره برمی  نیاست و از ا دهیامهوتر باشد، ن

 .است
که در جامعه   ردیگمی  جهینت ،ی، خاورشناس آلمان1برگبه اتکاء تحقیقات گلدنر و الدن  لومل

ه بوده است.  وجود آمدجنگاور و کشاورز به  ، یطبقات شکل گرفته و سه طبقه روحان ران یآن روز ا
.  تتعلق داشته اس ان،یروحان یعنیگرفت که زرتشت به طبقه اول،  جه یتوان نتبند یسنا می نیاز ا

بوده است، چنانکه   سریاختالطشان م افتهیطبقات صورت متحجر هند را ن رانیاما چون هنوز در ا
از اشراف جنگجو   یکیبه  زیکند و دختر خود را ناز طبقه جنگاوران ازدواج می یزرتشت خود با زن

  اتقددر معت ی اساس ی. بنابر نظر لومل زرتشت که خود متعلق به طبقه کاهنان بود رفورم 2دهدیم

 .کندمی امیق میمعتقدات قد هیآن دوران به عمل آورده و بر عل
  ، یگروه روحان کی  یدارد که در زمان او مغ، به معندرباره مغ بودن زرتشت اظهار می لومل

 کردندمی  مغ اطالق  ی رانیا نید انیبه همه روحان انیوکلدان انیونانیداشته و چون اصوالً وجود ن
 .اشتباه حاصل شده است نیا

 مبرانیاز زرتشت پ ریدارد که غاظهار می شیخو هینظر شتریب هیو توج دیتأک یلومل برا
  نیاز ا ی کیام اند )بدون ذکر نو کهانت تعلق داشته  یاند که قبالً به طبقه روحانهم بوده  یگرید

 .شواهد(
که فقط  ینیاست تا د هیشب یفلسفه شهود کیبه  شتریکه مکتب زرتشت ب سدینومیلومل 

  یو اشارات و روان  انی گاتاها و عمق آن، هنر ب ان یآن باشد. ب ان یقادر به ب ی اشراف تیروحان کی
( مشخص شادی)اوپان  وداها دارد  ندهیبرهمانان سرا  ان یبا طرز ب  ق یسرودها، که شباهت عم  نیکالم ا

که زرتشت ارائه    یبرخوردار باشد. هنر شعر  یروحان  یاساس  تیترب  کیاز    دیکه زرتشت با  سازدمی
 .است یفرد عاد  کی تیفیباالتر از ک دینمامی

  ان ینبوده بلکه دشمن سرسخت خدا ی وجه کاهن و روحان چ ی»زرتشت به ه سدینومی  هرتل
 ت.« و کاهنان بوده اس

  مغ نبوده  ایکاهن    کیوجه    چیداشت که زرتشت به ه  دهیو عق  ل مخالف بودبا نظر لوم  هرتل

 
1- Oldenberg 

و  کرده یرا داماد زرتشت معرف شتاسپهیو ریشده و جاماسپه وز انیمتأخر ب یاست که در اوستا یتیمقصود حکا  -۲
ها و قصه اتیروا  نیاند. متأسفانه ا اوستا از اشراف بوده انیبه ب زیبرادر او فرش اوشتره را پدرزن زرتشت، که هر دو ن

 .متأثر ساخته است زیچون لومل را ن یریدانشمند شه یحت
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رسد که  می  جهینت نیقرار داده و به ا  لیو تحل هیمسئله را مورد تجز نیا یا. او در رساله است
تعلق نداشته است.   یاز طبقه کشاورز بوده است و به طبقه اشراف و جنگجو و روحان اًنیقیزرتشت 

  دان وج  زیجهت ن  نیداشت. به همبود و آن را با تمام وجود دوست می   زیاز همه چ  او رمه برتر   یبرا
به   یقربان نیبا آئ یکنند و به سخت یقربان ،ییودا انیخدا ای 1هادوه یشد رمه را برانمی یاو راض

محقق معتقد است که سراسر گاتاها معرف آن است که زرتشت به طبقه   نیمخالفت برخاست. ا
و  یو کشاورزان و اقتصاد کشاورز نییکه از طبقات پا یدیشد تیدفاع و حما ندارد.تعلق  یروحان

. کندمی ترجمه ۲لمه زئوته را ندادهندهکمدعاست. هرتل  نیشاهد ا نیبهترکند می  خانه و خانواده
. هرتل کنندمی   دییان و پژوهشگران خاورشناس آن را تأشناسزبان از    یاریساست که ب  یبرداشت  نیا

  ی برا ین او دعوت کردن ارواح جاودا فه یوجود داشته که وظ یکاهن ز ین ی در آداب قربان سدینومی
توجه کرد اگر کاهن  دیبا یولاند دهینامهوتر می  ایبوده است و او را زوته  یصرف گوشت قربان

کرپن   به طبقه کهانت را زرتشت با نی. متعلقستیای کاهن نندادهنده بوده است هر ندادهنده
 .کرده استمشخص 

است که به نام    یان یکه زرتشت از اعقاب همان روحان  ردیگمی   جهینت  ۳۳ابتدا از سرود    مولتون
  نیبه چن  زیاند و هرودت نپرداختهشتها مییهوتر، در مقابل آتش به خواندن    تیزوتر، و در سانسکر

 یاهن»من چون ک  کندمی  ترجمه  نیزمان چن  نیرا در ا  ۳۳اشاره کرده است. مولتون سرود    ینیکاهن
را به   یروال چگونه کشاورز نیبهتر یاریآموزانم به آن راه راست را می  لهیبه وس دهمیم میتعل

 د.«رنیکار گ
 :سدینوو می   دینمامی   ب ینظر عدول نموده و کاهن بودن زرتشت را تکذ  نیمولتون از ا  بعداً  اما

 د.« باش یر و روحان طبقه خاص و برت کیتوان تصور کرد که زرتشت متعلق به  ی»نم
 اریمن بسایری. در وداها امیکنمی یرا چه معن ۳منایریکه ما کلمه ا دید دیمعتقد است با او

نام برده   ترایبا وارونا و م ز یو اغلب ن لیا تجلیتیبه اد ه یشب یعال یتکرار شده است و در حد مقام
،  ۴دونلکما  ورپروفس  هی اتکاء نظراست(. مولتون به    یتیاز پسران اد  ی کیدر وداها    امنیریشده است )ا

  جه یکرد، نت یمعن دیبا ق یاصطالح را رف نیاز ده مورد مفهوم ا شی که معتقد است در وداها ب
و با اشاره    ۵بردمن به کارایریکلمه ا  یمفهوم را برا  نیهم  دیدر گاتاها با  یکه به احتمال قو  ردیگمی

و تهمت مخالفان   شنامد نیکه در ب ، ینا ریا مبریو شاگردان پ روان یکه پ سدینومی  ۳۳به سرود 
  توانبردند و می با هم به سر می  یحلقه برادر کیاو را در جامعه منتشر کنند در  امیپ دندیکوشمی

 
1- Deva     2- Rufer  
3- Airyaman    4- Macdonell 

 را کلمه نیا  را یوجود داشته است ز یشوند که در زمان زرتشت روحاند میمعتق امنیریکاء کلمه ا به ات یبرخ  -۵
 .را ثابت کند هینظر نیبودن ا  ح یاست ناصح لی. مولتون ماکنندمی یو کاهن معن یروحان
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و دوستان خود   نیمؤمن ایپنداشت در سه طبقه جامعه آن روز، زرتشت اترون را با ایریامن  نیچن
 .رودمی  نیو کاهن از ب ی انطبقه روح  گر یسازد و در زمان او دمی نیگزیجا

هر صفحه از گاتاها   یاست به وضوح در باال امبریزرتشت معلم و پ نکه ی»ا سدینومی  مولتون
 ی رویکند که پ بیبزرگ ترغ امیپ کی دن یکوشد مردان راه راست را به شنرقم شده است. او می 

  فه یوظ  ی برا  ییجا  نیردکت  ن یدر ا»دهد  ادامه می   نیچن  یخواهد شد.« بار  یابد  اتیاز آن سبب ح
سحر و افسون،    ایو شعائر    فاتیوم و تشر. از آداب و رسستیشغل کامل ن  کیصورت  به   یگریروحان
که امکان   یحد نیبه کمتر نیدکتر نیمصلحان جهان، در ا گریو اعمال د ی زندگان سهیبا مقا

نه در مراحل    یول  د،ابیخاص خود را می   یجا  توالیر  انیشده است. اصوالً در اد  یگیررود بهرهمی
 .کندخود را آغاز می  اتیح نید کیکه تازه و هنگامی

داند که  می   ییو اوستا  ی ودائ  ان یزرتشت را به اتکاء همان اصطالح زئوتر از فرقه روحانآلتهیم  
شت کرده و پبه تمام افراد خود    شیخو  نیگذاری دکتر»او با پایه  سدینواند و می بوده  یمأمور قربان

 یرسالت که از جانب خداوند به او ابالغ شده است راهش را به کل نیاست. ا دهیبرگز نینو یراه
که شغلشان به آنها عطا   یاریبه قدرت و اخت شیسازد. کاهن و کشمی  زیاز کهانت جدا و متما

در  شیاست. کش یمتک شیخو یبه قدرت و موهبت درون مبریکه پ یکند، اتکاء دارند، در حالمی
گشته،  تیتثب یو اقتصاد یاست که از نظر حقوق یمشخص ت یمکان و موقع یدارا ینظام اجتماع

شده باشد   نییاو تع یبرا  ی مقام ای فهیبرعکس بدون آنکه از طرف جامعه وظ مبریکه پ یحال رد
مزد   افتیبه در  یکند. عدم وابستگخود را ابالغ می  امیجامعه پ  یرسم  یبانیباالستقالل و بدون پشت

ان  یکامالً مخالف نظام موجود بن ی است. او جامعه و نظام مبریپ تیموفق یزهارا از یک یو پاداش 
 د.« حاکم بر آن برهان ودیرا از ق میگذارد و بر آن است که جامعه قدمی

است و مقصود از آن  ییکه زئوتر همان هوتر ودا ردیگمی جهینت ۳۳از سرود  زیگرن نویدن
 . باشدمی  یحانرو یاست که شغل یاشعار مقدس ندهیو سرا یمذهب ویسرودگ
که تعلق زرتشت را به طبقه   یگریمهم د لیمعتقد است عالوه بر اصطالح زئوتر دل سیبو

عمق و تبحر، فقط   نیسرودها با ا  نیا میادوار، تنظ نیرساند آن است که در ابه اثبات می یروحان
  ی کسان  نیشده باشند و چن  تیرشته کار کرده و ترب  ن یدر ا  یآمده است که از کودکبر می   یاز کسان

به   یفرزندان خود را از سن هفت سالگ رانیاند که در هند و اتعلق داشته  یبه طبقه روحان طفق
 یابیو دست یو به خاطر سپردن مطالب عرفان قیسپردند. سرودن اشعار عممی یعلوم مذهب میتعل

باشد. محال است   افتهی میلکار تع نیا یبرا یودکامکان داشت که از ک یکس یبه مقام هوتر برا
تمام  یستیباباشد. او می ییسرودها نیچن میادوار قادر به تنظ نیای در ازادها دهقانی دهقانکه 

 ...ردیبگ میرا تعل یکیو نکات بار  اموزدیرا ب نیشعائر و آداب و رسوم د
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است و   لهامو ا یوح کیصورت در گاتاها به  ۴۴: سرود سدینوبا الهام از نظر شدر می  سیبو
 یارتباط ناگسستن  کی  ییباشد که با دوران هند و اروپابرخوردار می  یغن  یو عرفان  یادب  هیما  کیاز  

 یبکرد. زرتشت در درک مذه هیتوان توجمی یگفتار الهام کی سرود را فقط با  نیا یدارد. محتوا
از عرفا و  ینطوال رشته کیاو را به  دیرسد که بابود و به نظر می رینظو بی کتای یخود فرد

  ی و روحان  ی ادب  هیاند، مربوط ساخت که ماسروکار داشته   ییبگویکه کمتر با کهانت و غ  نان،یبروشن
 اند.به ارث برده  یادیز یرا از نسلها

  ق یعم  یعرفان  یسرودها  نیچن  کی  میکند که تنظباالخره قدم فراتر گذاشته و ادعا می  سیبو
 یستیبامی یچنین اشعاراین ندهیو سرا ستین سریهم م انیروحان یحتى فقط با تعلیمات معمول

 دیعقا یهایدگیچیکرده باشد به تمام پ ی را ط یمدرسه مخصوص زئوتر کیعالوه بر آنکه 
با  یبه تفکر پردازد... سرودها یقتریعم اریو در مسائل بس افتهیخودآگاهی  معهجا یستیتئیپول

از   یلیبه خ یقدرت روح نیبه چن افتنیت دس یبرا مبریعظمت زرتشت معرف آن است که پ
به   دیداشته است. او با اجی( احتاتیو اله  یـ علوم نظر ی)جزم کیاز مطالعات دگمات ریمسائل غ
 .برجسته باشند اریبس ی نیکه در معرفت و روشن ب داختپرمی یمعلمان یجستجو

شده   انیتشت بکهانت زر بیتکذ ای دییکه در تأ یمهم یبود از اظهارنظرها یمختصر نیا
 .پردازممهم موافق و مخالف می لیدال لیو تحل ه یگیری ابتدا به تجزنتیجه  یاست. برا

 :موافق دالئل
 .است  یکننده قربانم یو کاهن سرود گو، و تقد  یروحان  یگاتاها به معن ـ کلمه زئوتا و زوتر در  ۱
ساخته نبوده است و   یساده و عاد یگاتاها از مردم رینظ  یو عرفان  قیسرودن اشعار عم ـ ۲

باشد که در آن ادوار جز  افتهی میتعل یشخص یستیپرمغز و هنرمندانه با یسرودها نیا ندهیسرا
 ت. نبوده اس ماتیتعل نیا یدارا یکس انیروحان

نبوده   نیاند و تنها زرتشت چنبوده  یاز زرتشت قبل از بعثت روحان  ریهم غ  یگرید  مبرانیپ ـ۳
 .است

 :مخالف لیدال
 .باشد یروحان دیای نباکننده است و هر دعوت کنندهسرودگو و دعوت  ینبه معزوتر  ـ۱
و کاهن نبوده است. او مخالف   شیکش کیاست که زرتشت  نیسراسر گاتاها گواه ا ـ ۲

 .است و با آنان به مخالفت برخاسته انیسرسخت روحان
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  ی ه عالقه قلبنشان  ی نبه خصوص دفاع از رمه و مخالفت با قربا  فیاز طبقات ضع  یبانیپشت ـ۳
 .خود از طبقه کشاورزان و چوپانان باشد یستیبامی  ی شخص نیزرتشت به رمه است و چن

 :موافق لیدال یبررس
  ۳۳شود سرود  می  دییکه کهانت زرتشت قبل از بعثت او تأ  ییدر تمام بحثها و اظهارنظرها ـ۱

کلمه را پرستنده،  نیشناسان ا باناغلب ز الً. اوردیگاستدالل قرار می هیو کلمه زئوتا پا ۸بند 
 نیهمبه اعتبار  انییایآر نیاند و زوتر و هوتر هم در بکرده یکننده معنسرودگو و دعوت  نده،یستا

ای نده یبنابر گفته مولتون هر سرا گر یبوده است. به عبارت د یمذهب یسرودها ندهیمفهوم سرا
هر خواننده  یخوان است ول لینجا یشیگونه که هرکشهم باشد، همان شیکاهن و کش دینبا

  ی ندگیسرا فهیوداها، که شغل و وظ ندگانیسرا ای ییهای ودایشیر ی. حتستین شیکش لیانج
  ک یمتأخر نام  ینبودند. اگر زوت در اوستا  شیبرند، کاهن و کشرا به ارث می  فه ین وظیداشته و ا

کرد و به آن گونه که اغلب   برداشت را به زمان زرتشت منتقل  ن یا دیوجه نبا چیموبد است به ه
 امیپ هیتوج هیرا پا انیساسان نید میمفاه اند،دهیمتأثر گرد یشداوریپ نیان به اشتباه از امحقق

اشتباه    ن یاز محققان با متأثر شدن از ا  یاریکه چگونه بس  دید  میخواه  ندهیقرار داد. ما در آ  شتزرت
زرتشت با همین خرافات و   امیدرباره پ قی اند. چون تحقشده ت یهدا ی غلط و منحرف جیبه چه نتا

های از خاورشناسان همت آن را که در برداشت یاریمنحرف آغاز شده است، هنوز هم بس اتیروا
 اتیآزاد شوند، ندارند. اگر نظر ییسایکلو  یهای دربارها و برداشت افسانه  نیاز ا کسرهی شیخو

چگونه به   میابیدر می یبه روشن میکن سهیمقا یهای کنوندانشمندان قرن نوزدهم را با برداشت 
 .شده است انترینما  زیزرتشت ن امیپ قتیحق افته،ی لیتقل اتیروا نیا ریکه تأث جیتدر

اند آن است که در  به آن توجه نکرده نییک از خاورشناسان و محققکه هیچ ینکته مهم اما
 !!ه گذشته دورنگاتاها سخن از زمان حال است 

 ندهیاند که گوها برداشت کرده، معترفکه زرتشت را در حد شمن  برگین  ی محققان، حت همه
که با  یداند. حال مصلحو رسول اهورامزدا می  مبریحداقل او خود را پ ایاست و  مبریپ کیگاتاها 

  المّعجامعه مهر باطل    ان یبه مبارزه برخاسته و بر همه کاهنان و روحان  هایکرپنها و اوسیجها و کاو
  کیداند، معقول است که اعالم کند »من که آور و رسول حق می مو خود را پیا دروغ زده است

  شیخو امیکاهن بودم، بلکه در حال اعالم پ کیمن که  دیگوهستم!« او نمی شیکاهن و کش
 .گذشته تیموقع انیاست نه ب

که به   یو... و خرافات نکردید داد،یمانند به بندهش، وندهر جا در می یمحققان غرب متأسفانه
 دانشمندان زرتشت همه کوشش خود را در راه مبارزه با آنها به کار برده است، متوسل   نیقول خود ا
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زوت خوانده شده و زوت    کیزرتشت    شتیگردند. در خردادشوند و اغلب هم به اشتباه دچار مییم
 یشداوریپ جادیهاست که ناخودآگاه اگونه برداشت زور است. این  هینام سرکاهن مراسم ته  زین

 .کندمی
به   شتریپورداود ب انیو پورداود از گاتاها، ب یآذرگشسب، شوشتر یهای فارسترجمه نیب در

 : 1میخوانمی نی چن ۳۳همان هات  ۶و  ۵و  ۴است. در بند  کینزد  یغرب نیبرداشت محقق

اورز از کش ،یسر رهیاز آزاده خ ،یو بدمنش ینافرمان میمزدا که از پرستش تو بزدا  یمنم ا ـ۴
 .بدتر نگهدار انیچارپا را و از چمنِ دگان ینکوه شوایدروغ، از پ گانیمساه

 .خواهم خواند یاریمنم آنکه سروش از همه بزرگترت را به  ـ۵
از بهتر منش خواستار   نکیو ا اموختمیدرست ب یراست نی)زئوته( که از آئ شوایمنم آن پ ـ۶

  ن یاهورامزدا. ا یمرا آرزوست. ا دیام ن یآن به ا به کار انداختن  یمنش نیو با چن یگریآموختن برز
 .)از تو الهام گرفتن( دن یو پند پرس دنیتو د

است و مسلماً به   شیخو امیو پ تیشود زرتشت در حال توجیه شخصمی دهیکه دطوری به 
است ضد   یمبریکاهن نبوده، بلکه پ کیسرود مسلماً    نیا  انیپردازد. او در حال بگذشته نمی   انیب

کاهن بودم!! به نظر من ترجمه   کیمن که  دیگوتوان تصور کرد او می می . حال چگونه کاهن
است به زبان امروز   یر یبه آن شباهت دارد، تعب ز یو پورداود ن ی شوشتر داشت آذرگشسب که بر

 :است نیپردازد. ترجمه آزاد آذرگشسب چنخود می  ان یکه زرتشت به ب تیواقع نیا دیمؤ
استوار دارد، با تمام وجودم   مانیا یو پاک ی که به راست یزگاریده پرهچون پرستن پروردگارا»

را چنانکه   یارشاد و رهبر تیحکمت بارت خواستارم مأمور شهیو از اند میستاروح پاک تو را می 
دوست    کیتو و مشورت تو چون    داریخداوند جان و خرد آرزو دارم به د  یاراده توست انجام دهم. ا

 یم.« نائل آ
و پرستنده ترجمه   ندهیهم زئوته را ستا لزیکانگا و بهرام گورانگلسر و پروفسور م دستور)
 د(.انکرده

  ش یمختلف است. در ب یمعان یکنند کلمات گاتاها دارامی  دییتأ نیکه همه محققطوری به 
را نداشته است و لغات آن زمان در  یکنون شرفتیتکامل و پ ییایاز سه هزار سال قبل زبان آر

 نیا میو مفهوم زمان تنظ تیبه واقع کیآنکه نزد یاست. برا افتهی یگرید یبعد معان یدورانها
 یکه با محتوا مینیمختلف آن را برگز میمفاه نیاست ب ستهیشا میکن هیرا توج لماتسرودها ک

 یاریو نظر بس  م،یندا دهنده ترجمه کن  ایزئوته را سرودگو    نده،یستا  ی. ما اگر به جادیتطبیق نما  امیپ
   انیزرتشت در حال ب  رایکند، زبند مفهوم خود را حفظ می  ن یباز هم ا م،یریشناسان را بپذاز زبان 

 
 د. است. در فصل اوستا شرح الزم داده خواهد ش یتیفصل است و اصل آن هائ یهات به معن ـ ۱
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و  امبریسرودهاست و هم ندا دهنده، که پ نیا ندهیسرودگوست، که سرا کیهات هم  نیا

 .استکننده دعوت
 1مانتران ایمختلف گاتاها  یکه در بندها یدر حال دهیبار خود را زئوته نام کیفقط  زرتشت

 خود را مشخص نموده است  امیبا مانتره که کالم مقدس است، پ ایشود و می دهینام
(۵/۵۰  ،۸/۵۱  ،۶/۵۰  ،۱۸/۳۱   ،۱۴/۴۴  ،۱۴/۴۳  ،۱۷/۴۴  ،۷/۲۸  ،۵/۲۸   ،۳/۴۵  ،۶/۳۱   ،
۷/۱۳ ،۲۹/۳۲ .) 

منش و فکر   یبه معن ۳کالم مقدس. من ندهیگو ۲کالم مقدس است و ماتران زیدر وداها مانتره ن
گرفته و   یتران جامن ایاست که در فکر و حافظه سرودخوان  یتره عبارت از کالماست و من

  ی ت واقعیاصطالح معرف موقع نیآورده است. اهنگام مراسم و انجام شعائر آن را به زبان می 
که   یگرانی. بارتولومه و دکندمی  یو رسول اهورامزدا معرفآور پیام کیباشد که خود را زرتشت می 

بارها تکرار   رای، زکنندمی یمعرف مبریاند، مانترانو را پبه اتکاء زئوته زرتشت را کاهن برداشت کرده
از  شیب یلیخ اهایآر نی. مانتران در آئدینمامی هیسرودها توج انیشده و زرتشت را در هنگام ب

 کالم  و  امیپکننده  انیبل و  رسو  یکلمه را به معن  نیهوتار و زوتار به کهانت وابسته است پس چرا ا
ق یتطب امیپ یو کاهن؟ چون هرگز با هسته و محتوا شیو زئوته را کش کنندمی  مقدس ترجمه

 .کندنمی
زرتشت است هنگام   تیموقع ه یسازم که هم زئوته و هم مانترانو توجخاطر نشان می  مجدداً

 .دهد یمعن شیتواند کاهن و کشو در هر دو حالت نمی  ام،یاعالم پ
 
  زرتشت اتکا  یبرا یروحان ق یعم ماتیکه به لزوم تعل ینیمحقق ان یجالب است در ب -۲

و کاهن به  شی: کشسدینومی ه ینظر نیاز طرفداران ا یکیم ی، تناقض مشهود است. آلته کنندمی
  ی و موهبت درونآمیز  و الهام  ی درون  یرویاز ن  مبریکه پ  یاست در حال  یقدرت مقام و شغل خود متک

نبوده  یکاف کیمطالب فقط مطالعات دگمات نیا انیب ی: براسدینومی سی. بوردیگمی خود کمک
الهام   کیاز  دیسرودها با  نیداشته است. ا اجیاحت یخاص یعمل به قدرت روحان  نیاست و انجام ا

 .سرچشمه گرفته باشد یاله 
و   ی و قدرت روح یموجب کمال انسان ی و درس و بحث عرفان ی روحان تیو ترب میتعل اگر

ظهور   ل یکه اوا ی موبدان یستیبامی  د،یردگمی  یو سازنده مذهب ق یتحول عم جادیا یبرا یفکر
  ق یو عم  یاز تمدن غن یگیربهرهبرخورد با تمدن روم،   ،یفکر شرفتیسال پ ۱۵۰۰اسالم پس از 

 صیتشخ  یکه محققان ضرور  یلیاسالم و ... و استفاده از همه آن وسا  میاز تحول عظ  ریتأث  ونان،ی
  

 
1- mantra, Mantrano    2- matran 
3- man 
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که گاتاها  یاز گاتاها باشد، در حال قتریاند، الاقل گفتارشان عمپرداخته  یرساالت میبه تنظ اند،داده
تا   یکه آنچه پس از زرتشت، حت مینیباند. اما برعکس می سرمشق در دست داشته  یبرا ز یرا ن

 یمشت که بل ست،یتراز گاتاها نهم میشده نه تنها از نظر عمق مفاه فیهزاران سال بعد هم تأل
گردد. زرتشت مسلم می امیبودن آنها با پ گانهی برخورد ب نیاست که در اول یخرافات و شعائر بدو

در   یمحققان غرب یرساند که تا چه حد استدالل برخو... می  نکرد، یبندهش، د داد،یبه وند ینظر
 .باشدمورد قابل اعتماد می نیا

 
وجه با   چ یاند، به ههم از طبقه کهانت برخاسته  گر ید مبرانیاز زرتشت پ ر یادعا که غ نیاـ ۳

 هایاز الو  یسیشغل کهانت داشت؟ ع  یبود؟ موس  شیمحمد کاهن و کش  ای. آستیمنطبق ن  تیواقع
کاهن و  کیچی( هدینام  امبریتوان آنها را پاسرائیل )که نمی های بنیی نب یها بود؟ حتو خاخام

 امیجامعه خود ق ینینظام د هیدست زده و عل یولتح جادیکه به ا یاند. همه مصلحاننبوده شیکش
. ندیجنبش و حرکت نما جادیا زیاند در مردم ناند توانسته اند، چون از مردم سرچشمه گرفتهنموده

  ان یمند در همه ادفهیپژوهشگران است. کاهن وظ  نیبطور قاطع خالف برداشت ا تیواقع نیا
شود که اگر هم  خود متحجر میتعلیمات خشک  و... چنان در شیکش ،یمال، الو د، باز مو انجه 

تواند از آن  های گذشته است و نمی آموخته  ریکند مسلماً در همان مس  شنهادیرا پ  یل و اصالحتحو
  یو رسوم  یشعائر  شتریب  یالو  حدود خارج شود و سدها را بشکند. تحول مورد نظر کاهن و مالّ و

حاکم را متزلزل ساخت  یسای. او چون کلمیزنل می نمونه لوتر را مث  ی. برای انیو بن قیاست نه عم
  ونیلیم  ۵۰۰از    شیوجود آورد که ببه   ینیرا در جهان گذاشت و مذهب و فرقه نو  ونیرفورماس  هیو پا

 د.شمارنجهان می ستیرفورم نیدارد، بزرگتر روینفر پ
در د و ندا ییایو کلس یدر اصول مذهب یرییتغ نیکه او کوچکتر دید میخواه میدقت کن اگر

تر از  متعصب یگاه یجیل حت نو برداشت خرافات و جعلیات ا سایکل عتیمعتقدات خشک و شر
. آنها به مخالفت با دستگاه پاپ برخاستند  کردمی   عمل  قیطر  نیهم به هم  نیها بود. کالو  کیکاتول

 با همان. لوتر  اوردندیوجود نبه   یاساس  رییتغ  چیه  انیحیمس  ی شعائر و نظام مذهب  تقدات،در مع  یول
سوزاندن   یداد و حتمی یفرمان قتل اصالح طلبان را به نام بدعتگذار و رافض کهایتعصب کاتول
 .نحو نیهم به هم نی، کالوکردمی  زیآنها را تجو

فساد و ارتداد تلقین   ز یجمله را ن کی ر یینه تنها اناجیل مجعول را باطل ندانستند که تغ آنها
 .میرو هستگونه برداشت روبه با این زیخود ن ندند. ما در جامعهرا مهدورالدم خوا ندهیکردند و گو
که  یماتیدراز با همان تعل انیسال یچنان در معتقدات خود، که ط شیو کاهن و کش یروحان
 نیا  ستندیشوند که هرگز قادر نکنند حاصل شده، محبوس میمی   انیپرورش روحان  یمحققان برا

  اگر صادق و مردم دوست و اصالح طلب   یارج گردند؛ حتآن خاز    یافته و به کلپوسته را درهم شک
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و  اتیاست که بر روا کیاسکوالست وهیو همان ش ینیتلق سایکل تی. اصوالً روش تربباشند
که به قول بویس    سایطلبه کل  کیدر آن راه ندارد.    یعقل  لی داشته و منطق و تحل  هیمحفوظات تک

و   یتواند آن سبکبالشود چگونه میمی  هیوح تغذرتعلیمات خشک و بی  ن یبا ا یطوالن یسالها
 نیهای تلقو متحجر را درهم شکند، پرده ی معتقدات موروث یدست آورد تا سدهارا به  یبلندپرواز

 یاجداد یباورهاقرنها به خرافات و  یرا که ط ینیمسموم و سنگ یرا از هم بدرد، هوا لیو تحم
 ابد؟ یباز دست  غش وصاف و بی  یآلوده شده بشکافد و به فضا

  سه یگذاشت که در مقا  هیرا پا  یو تحول  خت یرا درهم ر  شی معتقدات زمان خو  ان یزرتشت بن  اما
 رممکنیغ شین و کشهکا کی لهیبه وس یانقالب فکر نی است. چن رینظآن دوران بی  طیبا شرا

 ت. اس
ق و...  حو اس  میکه قبالً از نوح و ابراه  لیاسرائی قوم بن نیتورات، در ب ات یبه روا بنا یموس

  ی اساس  رییو شعائر آنان تغ  عیکرد، بدون آنکه در شرا  دیدعوت را تجد  نیبود، ا  دهیرا شن  دیتوح  امیپ
 .وجود آوردبه 

گونه  و  هیچ  دیتورات گرد  امیشد و بازگوکننده پ  یفقط به تورات متک  لیانج  تیبه روا  یسیع
 .اوردیوجود نبه  هودی عیدر شرا یتحول

  ن یوجود آورد و با اعالن بطالن آئعرب به تیل را در جامعه جاهلحوت نیکه بزرگتر محمد
 یو در کنار تمدنها تیحیو مس هودیجامعه  نیگذاری کرد در برا پایه یمیجنبش عظ یپرستبت 

 . است لیو تکرار معتقدات تورات و انج دییاز قرآن تأ  یظهور نمود و بخش بزرگ شرفتهیپ
که غرق در آداب و رسوم   ست،یتئی پرست پولبت یاهایآر یو بدو یی در جامعه ابتدا زرتشت

  امیطلب بودند قیمتحجر و سوار یهایو گرفتار کاهنان، کرپنها، اوسیجها و کاو یو موروث یخراف
  است. او با خکرد و با همه آداب و رسوم و شعائر و معتقدات حتى نظام جامعه خود، به مبارزه بر

داران صلح طلب را  شبانان و مرتع اتیزور حمالو چپاول و اعکه با غارت  ینیکاهن ریبا ام انیکاو
طلب یمست  پرست ورا آغاز کرد و به کاهنان سوداگر آتش  ینینبرد خون  کردندمی  دیتهد  یبه نابود

  یاجرامستانه به دور آتش مقدس و و رقص  یتوده مسحور و مخمور به تقدیم قربان قیکه با تشو
ساختند، اعالن جنگ داد. جامعه دور افتاده می  ریاس یاقت و بندگآنها را در حم یبدو یتوالهایر

ناآشنا بود    ، یائربدوعو ش  توالهایفارغ از کاهن و ر  یراست  نیو د  د یتوح  امیقبل از زرتشت با پ  ییگاتا
جهان گشود.   خیو تار  مردم  نیا  اتیدر ح  ینیکه زرتشت آغاز کرد فصل کامالً نوای  رانه یدل  کاریو پ

 لیو تحم ق یادامه تحم یبرا  یو عامل انیشوایدر دست سران و پای له یرا که وس معه جا انیاو خدا
و دالالن   انیمتول انگر یاطل زد و تصورات و معتقدات ناراست و زمهر ب ویبه نام د  کسرهیشده بود 

 را  ان یرا شکست و بتگرا یو ذهن ینیهای عمحکوم ساخت؛ بت  بیرا به نام دروغ و فر دهیعق
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دگرگون ساخت   یرا به کل نیو متد نیواحد خواند. و مهمتر از همه او مفهوم د ی خداپرستش  به
و عجز و البه و   یباشد و خداوند را به قرباننمی  کیو به مردمان آموخت که تقوى جز عمل ن

ما، خالق جهان به   شهی . بهشت و جهنم در خود ماست و شر و خیر زاده اندستین یازین شیستا
و  ریخ یرهابه درگاه او انجام کا ازیو ن یو قربان هیفد نیندارد و بزرگتر اجیاحت واسطهدالل و 

به حق با متصف شدن به صفات   یکیاست. نزد  کیاز مثلث مقدس پندار و گفتار و کردار ن  یرویپ
 و.... سریم یاله 

 ی را متحول ساخته و برا یو اجتماع یکه سراسر نظام فکر ،ی انقالب نیچن انگذاریبن ایآ
 انیتوان از تبار کاهنان و مالرا اعالم نموده است، می   دیتوح  یجهان مفهوم واقع  خیبار در تارنیاول
 دانست؟ انیوال و

اند و  برنخاسته  شانیکاهنان و کش انییک از رسوالن حق از متنها زرتشت، که هیچ نه
  ی فکرالب انق جادیموفق به ا ییسایکل ماتیبا تعل یامبریپ  چیه گرانیبرخالف گفته لومل و د

 شهیفطرت و صاحب فکر و اند  کین  یهاانسان  زین  سایکل  انی روحان  ن ینشده است. البته در ب  یمذهب
اند،  زرتشت الزم شمرده تیترب یبرا  نیرا که محقق یاتفاقاً همان عوامل ی است، ول دهش افتیرسا 

و محفوظات  برخالف معلومات ستندیگاه قادر نبخشد که هیچاد و تعصب میمجان چنان به آنها 
 .شندیندیب ی و اساس قعمیبه تحول  خود

از سرچشمه فطرت و منبع   اند،رفته یو آلتهیم و لومل و... پذ س یگونه که بوهمان مبرانیپ
که با درس و فحص و بحث   ستین یزیشوند و الهام آنان چمی  رابیس یا موهبت اله ی ندرو
 یو دروس مکتب  نید  ماتیبا تعل  مبرانیک از پی  کدام  ایاست. آ  خیتار  زین  لیدل  نیو بهتر  دیدست آبه 

 انیو مال انیاز کاهنان و الو کیمحمد )ص( در مکتب کدام ایاند؟ آافتهیو الهام دست  یبه وح
ی  اورهسقادر بود    یچه کس  امبریمکاتب در زمان آن پ  نیا  افتگانی  میبود؟ و از تعل  افتهی  میبزرگ تعل

  ا یاست که او به امت، و  نیمگر جز ا ی مفهوم ام د؟یارار نمرا تک  ی ماُنظیر الهامات آن بزرگ مرد 
  م یتعل انمالیها و رسوالن از تبار خاخام نیبود؟ اگر ا بینصبی  یمکتب ماتیتوده وابسته و از تعل

 ان،یعبدم و نینداشت و تکرار دروس خشک و منجمد دالالن د یبودند که گفتارشان ارزش افتهی
رنگ  باطن صاف و بی   یندا  نیآورد. اوجود نمیزده به افسرده و بت   یدر دلها  یهرگز شور و انقالب

در   ی بخشد. حتتازه می ات یمرده را ح یو حرکت در آورده و خاطرها جانیاست که جانها را به ه
آورد، وجود میهند به میدر جامعه عظ یکه انقالب میخوربرمی یدای چون گانبه نمونه  ریقرن اخ

  عارف شرق که   یهمان شعرا ی. جالب است که حت1ن باشد بدون آنکه برهمن و کاه

 
بود که  آن ساخت ریو فقط روبنا را متغ دیجامعه هند نگرد یو فکر یسبب تحول اساس یعلت آنکه انقالب گاند -۱

  (evolution)آنکه تحولی دست زد بدون (Revolution) انقالب کی. او به اوردیوجود نبه یدر معتقدات جامعه تحول
 کند. جادیا 

 



75 
 

 زرتشت
 

  نیریسخن ش  انیو بناند  افته یخاص درخشش ن  تیو ترب  میاند با تعلبه آنها اشاره نموده  خاورشناسان
اشراق و   ینوع زین یو استعداد و گاه حهینبوده است، بلکه قر ییسایو کل یآنان معلومات شعائر

مرا   مقصود یزبان آشنا هستند به خوب نیاست. آنان که با ا دهیدآنان گر تیخالق یاصل هیالهام ما
 .ابندیدرمی

 

 مخالف لیدال  لیو تحل هیتجز

 .به نظر من صحیح است  ۲و  ۱ لیدال
تعلق زرتشت به   لیتواند دلو کشاورزان و چوپانان نمی فیاز طبقات ضع یبانیفقط پشتـ ۳

 .طبقه کشاورز باشد
مردم   تیاکثر  ضعفا و طرفدار احقاق حق  بانیمسلماً پشت  زدیخکه از درون مردم برمی   یمصلح

شد   هیطوری که در جلد اول توجاما به  .ستین  سریو حرکت آنان تحول م  یاست، که بدون همراه
 عهجام  تیبه استثمار اکثر  ییبه تنها  ایدو به اتفاق و    نیوجود آمده ابه  سایکه حکومت و کل  یاز زمان

 یسازش کند و مذهب مردم  سایحکومت و کل  تواند بادار مردم است نمیاند. پس آنکه طرفپرداخته
متعلق به طبقه حاکم است نه   نیصورت آن د نیر اد د؛یتواند با حکومت و کهانت سازش نمانمی

 نیداند دهیکوش شهیهم ش یخو یبقا یحاکمه و کهانت برا ئت یدربار و معبد و ه یمردم. از طرف
در   ت یسازند، که بدون موفق ش یخو تیموقع ت یتثب له یو آن را وس حکومت درآورده ار یرا در اخت

به اطاعت مردم و   ادیو اعت یریپذلیتحم لیاست. متأسفانه به دل یو زوالشان قطع یراه نابود نیا
حاکمه بوده است. آنها  ئتیو ه سایبا کل ت یموفق خیدر سراسر تار ی موروث ناتینفوذ خرافات و تلق

اند و از همان  خود گرفته  ار یرا منحرف ساخته و در اخت یبات مردم نقال و ا  نیراست انیتمام اد
مار و استعمار ملتها حاستثمار، است یبرا یه نجات مردم کمک کند عاملب ستیبامی کهی الهیوس
 زین گرید انیاد هیتحول است. در توج نینمونه بارز ا کیزرتشت خود  نیاند. دوجود آوردهبه 

و بنده  لیدرهم کوفتن قدرت ملتها و ذل ی. برا1ت تمام آنها بوده است نوشسر نیکه ا دید میخواه

  هو برد

 
که هنگامی  بوده است  یآن کارگر  انگذارانیای و به قول بنو توده  یر اول کامالً مردمکه در نظ  هیانقالب روس  یحت  ـ۱

حاکم شد و   ئتیدر دست های لهیبه وس لیصورت مذهب درآمده است قرار گرفت تبددگم، که به انیتحت نفوذ متول
مردم   ونیلیبر صدها م  یدمحدو  تیکه اقل  ساستیکل  نی. به کمک همدیبر مردم حاکم گرد  سایصورت کلبورو بهتیپول

دولت مارکس، آمده و جامعه بی وجودحاکمه به ئتیبه نفع ه فانحرا زیمذهب ن نی. در ا کنندمیبلوک شرق حکومت 
 .ترین دولتها شده استد ی و شد نیتریبه قو لیتبد
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 .ستیمنحرف ن نیتر از دبرنده یریشمش چیها هتوده ساختن
را تذکر دهم. اغلب محققان به اشتباه   یدانم موضوع مهمبحث الزم می نیاز ختم ا قبل

 یلیو تحل هیکنند. با تجزمی سهیمقا ینیجامعه دوران زرتشت را با جوامع شکل گرفته و شهرنش
سرودها در جامعه   نیکه ا میرسمی  جه ینت نیگاتاها به عمل خواهد آمد به ا میتنظ خیکه از تار

 یبندمیهنوز تقس امیا  نیظهور نموده و در ااند هزیستمی یارهیل عشکها که هنوز به ش انیآر
  جیاقوام به تدر نینگرفته بوده است. اجامعه به طبقات کاهن، اشراف و جنگجو و کشاورز شکل 

زرتشت   امیاستقرار کوشش فراوان داشت. پ نیا جادیاند و زرتشت در ادر حال سکون و قرار بوده
مؤثر بود و مخالفت با سران غارتگر   اریو جامعه مستقر و متمدن بس ن ینظام راست کی جادیا یبرا

از  است. پس  یسازندگ نینشان ا نیبهتران داراز کشاورزان و رمه تیو حما رانگریو کوچگران و
  یشده است تا وقت یسپر ی طوالن ی اند و دورانمهاجرت کرده ران یبه هند و ا ییایزرتشت اقوام آر

حال است که طبقات  نیاند. در اگذاری کردهو تمدن را پایه افته،یاقوام استقرار  نیا فتهرفته ر
در طبقات مشخص و اغلب   ی راف و روحانشکل گرفته و کارگر، کشاورز، جنگجو، اش یشهر

   اند.گرفته یجا یوروثم
 

 و اشراف بود؟  نیزرتشت از تبار سالط ایآ ـ۴

  ی محققان غرب  نی مطرح ساخته است و در ب یسنت اتیبودن زرتشت را روا یو اشراف یدربار
 اند. اغلب آن را ستوده  یمحققان زرتشت ی است. ول رفتهیآن را پذ یجوز هرتسفلد کمتر دانشمند

به توهم باال بردن    گرید  یسو به علت وابسته بودن به دربار و از سو  کیمتأخر از    یاوستا  در
هنگام    ی گونه که معجزات فراواناند، همانجعل کرده  یمقام زرتشت، نسبت او را به خانواده سلطنت

 اند. تولد و پرورش و رسالت او ابداع نموده
 دونیو فر دیو جمش ومرثیاز نسل ک یگاه یحت از تبار شاهان یسنت اتیدر روا زرتشت،

  ب ینصبی  یمذهب  نیتلق  نیاز ا  زین  یزرتشت  تیمحققان وابسته به روحان  یست! جالب است که حتا
 انیشدادیباستان که به خانواده پ  رانیا  یخانواده سلطنت  انگذاریاند. آذرگشسب جد زرتشت را بننمانده

  ی از محققان معاصر زرتشت یاریتاد بستارا پورواال اس کرده است و دکتر هیرسد توجمی  دونیفرو 
 یامپراتور لی( منسوب با فامتای: در خانواده جنگاوران بنام )اسپسدینوزرتشت می یدر شرح زندگان

 شاهنشاهرا    شتاسپهیو  نیزیست ... او همچنو دانا به نام پوروش اسپه می   کین  یمرد  ران،یباستان ا
  ای تقریباً همه زرتشت را شاهزاده ی زرتشت سندگانی. نودینمامی  یفربار با شکوه معربا د یبزرگ
  ی محققان غرب نیقرار گرفته است. اما در ب تیمورد حما شتاسبیدانند که در دربار شاهنشاه ومی

 .شناسان قرار گرفته استجمله شرق   رادیسازد که مورد اعتراض و ارا مطرح می ای  ه یهرتسفلد نظر
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کورش  .بوده است یپادشاه ماد نیآخر 1اگسیگ زرتشت استکه پدربزر معتقد بود هرتسفلد

زرتشت بوده   یو دخترکورش آتوسا خواهر ناتنکند می ازدواج اگسیدختر است ایبا مادر زرتشت 
 وشیر دارمسه زیو پس از مرگ کامبکند می وصلت (هی)کامبوج زیاست. آتوسا با برادرش کامب

شاهنشاه  کیکوروش و نوه  یپسرنا  ،ینشدو شاهنشاه هخام جه زرتشت برادرزنیشود. در نتمی
کشاورزان  یبه فکر اصالح وضع کشاورز یشاهزاده ماد نی!!. ارانیاست و برادر ملکه ا یماد
  یاند، تحولبردهر میس به  ۲سرف صورت به زارعان که  یدر وضع بردگ ردیگمی میافتد و تصممی

طبقه حاکم و   دیعمل او با مخالفت شد نیسازد. امُبَدّل  کشاورزان آزاد هکند و آنان را ب جادیا
 دادگاه قرار  یدر مقابل  یانقالب   کیکه موطن او بود، به نام    ،یشود و در شهر ررو میروبه   انیروحان

برادر    ایبرد  یجامغ بود که بعدها، پس از آنکه خود را به    یدادگاه همان گوماتا  نیا  س ی. رئردیگمی
از زادگاهش محکوم  دیغاصب معروف شد. گوماتا او را به تبع یماتابه گوکرد  یمعرف هیکامبوج

و زرتشت ناچار به طوس مهاجرت  کند  می  ذیتنف  شیرا درباره ناپسر  یرأ  نیا  زیو کوروش ن  دینمامی
 زیبرادرش کامبدست  به  انهی(، که مخفای)برد  سیگوماتا به نام اسمرد  زی. پس از مرگ کامبدینمامی

راز  نیمصر(. زرتشت از ا یبه سو زیپس از حرکت کامب ای) ندینشمی  به سلطنت شده بود، کشته
. ندینش شیتا گوماتا را کشته برجاکند می و به کوروش کمک یو توطئه را علن افتهیاطالع 

و با وجود آنکه )به قول   وشیخدمت بزرگ به دار نیشود که با وجود اهرتسفلد خود متوجه می
از او در   ینام چیبوده است، ه وشیبحق تاج و تخت، و برادرزن دارهرتسفلد( زرتشت وارث 

 .نشده است یادیمغ از زرتشت  یو در شرح کشت ستین وشیهای داربهیکت
به عمل  زرتشت  یسکوت به تقاضا نیکه ا دهدمی پاسخ نیسؤال خود چن نیبه ا هرتسفلد

کار  یکیبود در خفا و تار لی»او ما رایرا بپوشاند، ز قتیتقاضا کرده است حق وشیآمده و او از دار
 دهیو پانصد سال به گوش هرتسفلد رسدوهزار خبر پس از  نیپس چگونه ا ستیکند« )معلوم ن

  ز یروز حوادث را ن یقصه را از گاتاها کشف کرده است و حت نیاست که ا یمدع رتسفلد است!(. ه
ب دربار  یطب ۳ایکه کتس یتیا از رواافسانه ر نیاو ا قتیکه در حق یدر گاتاها خوانده است!! در حال

ق. م.( اقتباس کرده است و خود بر شاخ و برگ آن    ۳۹۸گزارش داده است )در حدود    انیهخامنش
 .است دهافزو

که  کند می فیتعر ست،یوجه قابل اعتماد ن چیبه ه ن یبه نظر محقق اتشیکه روا ا،یکتس
 زادهب یکه نج ،ینام تامهی به اسپ ۴سیتی نداشت و تنها دختر خود را به نام آم یپسر اگسیاست

  

 
1- Astyages 

 اند.شدهو فروش می دیخر نیبودند که با زم نیزارع  (Serf) هاسرف -۲
3- Ktesia      4- Amytis 
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غلبه کرد،    اگسیساخت. پس از آن کوروش بر است  شیبود، داد و او را وارث تخت و تاج خو یماد
  ا یدو پسر شد به نام برد  یاز کوروش دارا  سیتی گرفت. آم  یرا به زن   سیتی تامه را کشت و آمی اسپ

از    سیتیا، آمیکتس  تیاست. بنا به روا  دهینام  1رکسوکزایرا به غلط تان  اینام برد  ای. کتسهیو کامبوج

 تاکیقصه اسپ  نیآورده بود. هرتسفلد در ا  ایبه دن  ۲و مگابرنس  تاکیاسپ  یتامه دو پسر به نامهای اسپ
 ت. کرده اس را زرتشت برداشت

را ابداع کرده  یافسانه جالبتر یقصه جالب هیبرد که هرتسفلد بر پایتوان پدقت می یکم با
باشند که با آنچه هرتسفلد برداشت نموده  اسپه و دوغدوه می در و مادر زرتشت پوروشاست. پ
بوده   ۴اسپسدختر فرن  ۳به نام کاساندانه یاز شاهزادگان هخامنش هیندارد. مادر کامبوج یارتباط
از آن اقتباس شده آنقدر   تیروا نیکه ا یدر کتاب ایکند. کتسق نمی یتطب سیتی که با آم است

  ی مورد استهزاء مورخان باستان قرار گرفته است. او هم سخن یکرده که حت انیب یبیجحوادث ع
کتاب   کیکرده است و در  لیداستان را هرتسفلد تکم هینکرده و بق  انیاز زرتشت و گوماتا... ب

ن قرار نگرفته است.  از محققا  کیچینموده که مورد قبول ه  ه یای کشف خود را توجصفحه  دهشتص
شاهزاده واالگهر و به قول هرتسفلد وارث تخت و تاج  نیادعا آن است که ا  نیه انکت نیجالبتر

از  یکینالد و می شیخو  یاز تنگدست وستهیمادها در گاتاها، که تنها مدرک قابل اعتماد ماست، پ
کرده است ؟! در    فیتوصو قدرت    بانیخود را نداشتن مال و پشت  ه یاول  تیعلل عدم موفق  نیرمهمت
وجه قابل توجه و اعتنا   چیها به هافسانه گونه اینکه  دید میظهور زرتشت خواه خیتار یبررس

 .ستندین
 :اند عبارتند ازاظهارنظر نموده باره در این  که  یگرید نیمحقق

مهم و ضد  اریزرتشت بس یمعتقد است که اصالحات اجتماع ی، دانشمند فرانسو۵لتیم
توانگران و به خصوص کاهنان پرقدرت  ختنیانگموجب بر زین یاست. مخالفت با قربان یاشراف
بلکه خواهان   ست یکه با او فاصله دارد دلبسته ن ت، یکشاورز به اشراف» سدینواست. او می  دهیگرد

اند افتهیا دراست که بتواند به او خدمت کند... همه پژوهندگان گاتاه ییروهاین یاسای دموکرگونه 
به   دیشود. اما آنچه بامربوط می یو اجتماع یاقتصاد مندرج در آن به امور یاخالق اتیکه نظر
ما  یموضوع بررس نجای... در استیگردان نابان یکشاورزان و ب نیاختالف ب میپرداز شیجستجو
مبارزه  نیو کشاورزان. تنها از نظر ا کارجویاست و اشراف پ دستیکهن توانگر و ته  کاریهمان پ

 د.« قائل شدن تیاهم نیچنن یرگ اپس از م فریک یکهن برا انیاست که زرتشت
  کهکند می اقرار نیبا وجود ا  ی: زرتشت وابسته به اشراف بوده است. ولسدینومی رودلف

 
1- Tanyoxarkes      2- Megabernes, Spitak 
3- Kassandane      4- Pharnaspes 
5- Meillet 
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داران بود  و مدافع حقوق کشاورزان و شبانان و رمه  لهیوسطرفدار تنگدستان و طبقات بی زرتشت
  ر یاربابان خود ز یواز س و هم شان،یو کش نیو کاهن لیقبا یها، رؤساکه هم از طرف سردسته 

 دفاع رها شده بودند.  قرار گرفته، بی  ریفشار و مورد تحق
و   نوا یب ش یدرو ( و آن را۵/۳۴و  ۹/۵۳)سرودها  دینمامی 1گو یدر ای گوو یاو اشاره به کلمه در

بودن زرتشت   یاشراف یداند. رودلف برا افراد می نیا بانیکند و زرتشت را پشتمی  یمعن دستیته 
 .کندارائه نمی  یلیدل چیه

  ی مشاغل رسمی مذهب   ندگانیو طرد نما  یاز اقدامات مهم زرتشت نف  ی کیمعتقد است    رودلف
در  سدینوو کرپانها و اوسیجهاست و می ها،یکاو یعنیجامعه  میقد نیآداب و رسوم د انیو متول

از   جهیر نتشکند و درا که آن روز معمول و مرسوم بوده در هم می یمرحله زرتشت چارچوب نیا
 .کندپناه به اطراف کوچ میو بی  دستیته  یشود و چون واعظو آواره می  دجامعه طر
شد. او معتقد بود که زرتشت به طبقه کشاورز و شبان تعلق داشته است.    انیهرتل قبالً ب  نظر

 .قبالً اشاره شده است زین ،دادبه نظر مولتون، که زرتشت را به کشاورزان نسبت می 
 

 جهینت

که در اثر   میدیرس جه ینت ن یتکامل جوامع به ا خیتار یمجموعه پس از بررس  نیجلد اول ا در
مردم    ،یمعبد  نییو آ  ییسایکل  نید  ق یو تحم  نیمنحرف، و تلق  ت یروحان  ز یمداوم و فسادانگ  قیتحم

گردن   انیو فرمانروا  نی سالط  تیو رق  یبه اطاعت معتاد شدند و در طول هزاران سال چنان به بندگ
  نیقدرت احترام آفر نیبه ا  ی شد و وابستگ لیتبد ی که حکومت و سلطنت به قدرت مقدس ددنهان

شاه و   یساخت که حت گانهیب شیخو شتنیها را با خومذهب و نظام منحرف چنان انسان .دیگرد
 .  2شناختند شیزدیور و صاحب فر اخاص برخوردار دانستند و فره ی وابستگان او را از موهبت

و عظمت را   یچنان در روح و فکر مردم نفوذ کرده بود که اصوالً بزرگ قیحمتو  نیتلق نیا
و  یاقوام مختلف کلمه شاه با برتر اتیدانستند و در فرهنگ و ادبو سلطنت برابر می  یبا فرمانده

 در مورد یتا آنجا بر مردم مسلط شد که حت یالیکابوس عظمت خ نی. ادیمترادف گرد ییواال
  

 
1- Drigu, Drigaove 

 شوندمی افتی یسندگانیهنوز نو ستمیمتمدن قرن ب یجالب است نه تنها در جوامع عقب مانده که در کشورها -۲
و به اشرار لقب  کنندمی غیشاه و شهزادگان را از تبار واال و برتر تبل ق، یو تحم یسیلکاسه یبرا  ای نیدر اثر تلق ایکه 

که با  ندینمامی یمعرف (blue blooded; Blaues Blut) یخون آب یآنان را دارا  یدهند و جالبتر آنکه حتاشراف می
 ند.!!قرمز خون، متفاوت یمردم معمول
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در دربار   یاز تبار شاهان باشند. موس  یبزرگ رویسحور دلخوش بودند که پم ان وریپ زین مبرانیپ
!! از یاخدازاده یسیع  ، شوندمی مبریشاه پ  مانیشود، داود و سلمی  تیای تربفرعون چون شاهزاده 

 !!رانیا یاست و زرتشت از تبار امپراتوران باستان  یامونینسل شاه داود است، بودا شاهزاده ساک 
روشن و مسلم است باز  اتشیح خیاو مشخص و تار یمد که شرح حال زندگره محدربا یحت
شود  با داود شاه مربوط می  یزاده سازند. او هم به شکلملک و ملک  یشود او را به شکلمی  یهم سع

به   یبزرگان و خبرگان قرار گرفته به فصل نیکه مورد اعجاب و تحس ر،یدر مجموعه الغد یو حت
دارد که  یمورد مطلب نیدر ا ریالغد ی قیمؤلف مجموعه تحق ینی. اممیکند می خوربر یگذارنام تاج
 :است نیاش اخالصه
  ذاشت گبر سر می   تیو مواقع خاص و پر اهم  ادیداشت که فقط در اع  یشکر  ریعمامه ش  مبریپ

ر  عمامه خود را بر س ن یا ،ی خم پس از انتصاب عل ریکرد. در غد سهیتوان آن را با تاج مقاکه می
  دیروز را با نیکند که امی شنهادی. او پدیخود برگز یعهدیاو را به ول ینیول اماو گذاشت، و به ق

 !!!نام نهاد یگذاری علتاج
است و به   هزیستمی یساده و بدو طیکند که زرتشت در محمی دیبارها تأک لزیم پروفسور

  ی متأخر را انحراف یها اوستاقائل است. بار ت یو کالم او آنقدر اهم امیپ ی برا ز یجهت ن نیهم
  ی مهم زرتشت را برجستگ  تیآنکه شخص  یها براافسانه  نیباز خود او تحت تأثیر هم  یخواند ولمی

 یای بوده است که توانسته شاهنشاه پر قدرتبرجسته تیچنان شخص یاو دارا سد،ینوبخشد می
به نام   شتاسپهیاز و زی هاال نبه گفته پورواال قبالً اشاره شد. د 1چون گشتاسب را مجذوب گرداند 

زرتشت  نید جیهوتئوسه، در ترو ش،یبرد که با دربار و ملکه با شکوه!! خونام می یشاهنشاه
زرتشت و منتشر سازنده آن در عالم!!  نیدافع بزرگ دعنوان مبه شتاسپیکوشد. دهاال از ومی

 د.!!(انآشنا نبوده نید نیقرنها بعد، به ا یاو، حت یگیکه در همسا یدر حال) دیگوسخن می 
ظهور زرتشت را تا هشت هزار سال قبل به عقب   خیسو تار  کیاست که آذرگشسب از    جالب

مسلمًا قبل از هزاره دوم ق.   اهایداند!!. آرمی رانیاو را از تبار شاهنشاهان ا گر ید یبرد و از سومی
وجود  انیقبل از هخامنش نیسرزم نیدر ا یو شاهنشاه یامپراتور نیقیاند و نبوده رانیم. در ا

هوخشتره   لهیگذاری شد، به وسپایه ران یتوسط مادها در ا که  یسلطنت نینخست  ینداشته است. حت
ای پا فراتر گذارد. در  منطقه ر یام کیدر قرن ششم ق. م. از حد  نوایکه با تصرف ن افتیتحقق 

اند،  دانسته شتاسبیه ودگازا سندگانینو نیبلخ و خوارزم که همه ا یو نواح رانیا یشمال شرق
 شود، چه رسد نمی  دهیدر هزاره اول ق. م. د یحت  یپادشاه ایو  یامپراتور چیاز ه یاثر

  

 
 .کندمیاشاره  شتاسپیو یآگاه به شاهنشاهناخود یول ستیزرتشت معتقد ن تیبه اشراف لزیالبته م  -۱

 



81 
 

 زرتشت
 

شناسان  یک از محققان، مورخان، خاورشناسان و باستان سال ق. م. هیچ ۳۵۰۰تا  ۶۰۰۰ به
 نیم ق. م. در ارا قبل از قرون هفتم تا شش  یشهر و دولت شهر و تمدن شهر  لیاند تشکنتوانسته 

هزار سال قبل از آن، از امپراتوران و شاهنشاهان و دربار   مناطق به اثبات رسانند، آن وقت در چند
  یکه عظمت و برجستگ ست ین ینیو تلق ی کشش عاطف ن یآنان سخن گفتن جز اثر ا باشکوه 
  تیجان بشرچنان در    یماریب  نیو سلطنت در ارتباط درآورند. متأسفانه ا  یرا با شاهنشاه  تیشخص

 .دراز دارد یبه گذشت زمان  اجیکامل آن احت یخانه کرد که شفا
مردم قیام  تیتحول جامعه و اصالح آن به سود اکثر یرا که واقعاً برا ی مبرانیپ ی زندگ اگر

  نیاند از تبار اشراف و سالطتوانسته که آنان هرگز نمی   میرسمی   جه ینت  نیبه ا  میکن  ی اند، بررسکرده
  زین جهت نیاند و به هممردم برخاسته  نیاند و از بتوده مردم بودهنها متعلق به باشند. همه آ 

ها و خلوصشان موجب کشش و جلب توده ی و صفا و سادگ ند یاند به زبان مردم سخن بگوتوانسته 
 .گردد

ای در دوران زرتشت هنوز طبقه   نکهیمردم برخاسته است؛ گذشته برا  نیهم مسلمًا از ب  زرتشت
نبوده  نیباشد، که مسلماً چن انیته از تبار کاوتوانسشراف شکل نگرفته بوده است. او می به نام ا

سخن گفته خواهد  باره  در این  مدعاست. در فصل بعثت زرتشت    نیبر ا  یاست و گاتاها شاهد صادق
 .دیخواهد گرد لی و تحل ه یزرتشت تجز تیو شخص دش

ارائه   هینظر نیاثبات ا یبرا یشاهد نیزرتشت نه تنها کوچکتر یقلیل به شاهزادگ نیمعتقد
ادعا را  نیخود ا گریهم وجود ندارد، بلکه با اظهارات د یگونه شاهدهیچ قتیکنند، که در حقنمی

  ت یرافای به اشاشاره  نی. در گاتاها که تنها مدرک معتبر ماست نه تنها کوچکتر1ندینمانقض می   زین

 .رساندرا به اثبات می هینظر  نیزرتشت نشده است بلکه سراسر آن عکس ا
 

 ظهور زرتشت خیتار ـ۵

 ده یاوستاشناس مطرح گرد نیمحقق یاز سو یکل هیظهور زرتشت سه نظر  خیمورد تار در
 .است

 شود. می  هیحدود توج نیدر ا یزمان ایاست و  یمتک  ی سنت اتیکه بر رواای ه ینظر ـ ۱
 .  یشناسو باستان یشناسهای زبانی به بررس  یو متک  یسنت  اتیبدون توجه به رواـ ۲
  .مانده است یبرجا  یونانیو  ی روم یباستان سندگانیو نو نیکه از مورخ یآثارـ ۳

 
 متأخر یکه از اوستا ندیزرتشت سندگانیاز هرتسفلد نو ریزرتشت غ  یبه شهزادگ نیشد معتقد انیگونه که بهمان -۱

الف در مخ لیکه دال یشود، در حالارائه نمی یلیدل نیها کوچکترنوشته نیاز ا  ریاند. غ متأثر شده یزرتشت اتیو روا 
 .تر استتخود گاتاها مس
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  یسنت خیتار ـ۱

که   انیای نشده است. در دوران ساسانزرتشت اشاره ریظهور و تأث خیبه تار میقد یدر اوستا
که ظهور   ی اتی. ادبدیگرد رح مط ی اتینظر ز یمورد ن نیشد در ا گذاریپایه  یو کانن زرتشت سایکل

تسلط اعراب    غازو آ  یشده است اغلب متعلق به پس از انقراض سلسله ساسان   ه یزرتشت در آنها توج
گذشته بوده   یاز دورانها ماندهیو مدارک باق یپهلو یآنها گزارشها هیو پا هیاست که ما ران یبر ا

پس اصالً  ایشده است و آ تینت رعامدارک اما نیو اقتباس از ا یآوراست. اما تا چه حد در جمع
داشت، مسئله  نانیطممانده که بتوان به اصالت آنها ا یباق یاز حمله اعراب مدارک قابل توجه 

 میکه خواهطوری  به   1یکانن زرتشتاصوالً  در نظر داشت که    د یاست. با  ییپاسخگو  رقابلیمبهم و غ

پراکنده و ناهماهنگ   اریبس  یساهایکل  ف وهای مختلفرقه  نیکه در ب  یو خرافات  ریاساط  هیبر پا  دید
و   خ یتار یکه بر مبنا یبود، شکل گرفت و اطالعات قابل اعتماد ج یرا ان یسلطنت ساسان لیاوا

در آن زمان   ز ین یزرتشت یسایوجه در دسترس نبود. جامعه کل چ یبنا شده باشد به ه ی حوادث واقع
 .بود بهیغر یبه کل  یبررسنوع   نیبا ااصوالً داد و نمی  تیاهم عیوقا ق یهرگز به تحق

گزارش مربوط به   کیو  یکانن زرتشتای هیظهور زرتشت در دو رساله معروف و پا خیتار
اند،  شده میتنظ یالدیکه همه آنها در قرون نهم و دهم م رافنامه، یارداو یعنیکانن،  نیا سیتأس

 .مورد بحث قرار گرفته است
  ان یسال ب ۱۲۰۰۰خلقت، دوران عمر جهان  یو مبنا نشیکتاب آفر ا ی ۲کتاب بندهشن در

را در عالم مثل که همان جهان شده است. در سه هزار سال اول خداوند تمام موجودات عالم 
بدون حرکت    هایوشفره  نیعالم ا  نی( خلق کرده است. در ایفروهرهاست )عالم روحان  ای  یوشفره

بَدّل  مُ ۴اهتبه گ نکیسال دوم مرحله م ۰۰۰۳در  اند.دهینام ۳نکیحالت را م نیاند و او عمل بوده
به خود گرفته به عمل و حرکت   یجهان است و فروهرها قالب ماد ی شود که حالت کنونمی
سال   ۲۵۸شود. او در  فروهر زرتشت در آخر سه هزار سال اول خلق می  ای  یپردازند. صورت فلک می

  ی وشفره  ق. م.  ۶۳۰/در حدود  گرید  رسد. )به عبارتبه بعثت می  یهخامنش  سلطنتقبل از انقراض  
 .(ردیگمی  به خود یاو قالب ماد

شود و چون اسکندر در  سال قبل از حمله اسکندر ذکر می   ۳۰۰بعثت زرتشت    رافنامهیارداو  در
 .ق. م. خواهد شد ۶۶۰تولد زرتشت در حدود  خیحمله کرده است تار رانیق. م. به ا ۳۳۰

  

 
۱- (Kanon) Canon کندمی ح یرا تشر نید کی عیکه اصول و شرا  یمجموعه رسائل و مدارک. 

2- Bundahishn     3- meinok  
4- getah 
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در آن حدود  ایاند و کرده تیگزارش باال تثب هیبر پا و محققان که برداشت خود را مورخان
 :اند عبارتند ازرا حدس زده  یزمان

  ی گریاطالعات د یو زرتشت یکه جز منابع پهلو ،یرونیو ب یمانند مسعود یاسالم مورخان
ق. م.    ۵۵۸و آن را  کرده    هیسال قبل از حمله اسکندر توج  ۲۵۸در دست نداشته و بعثت زرتشت را  

همسان   یلیهای اسرائیاز نب   یکینبی  عرب زرتشت را با یرمیای  سندگانیاز نو  یاند. برخهذکر نمود
 اند.ق. م. حدس زده   ۶۵۰و ظهور او را در حدود  نستهدا

به دقت ذکر نشده است که ظهور    ی سنت  اتیمسئله که در روا  نیبا توجه به ا  نگیهن  پروفسور
بوده است و با در نظر گرفتن عمر  انیهخامنش انقراض ایسال قبل از حمله اسکندر  ۲۵۸زرتشت 

 خیذکر شده، به سه تار یسالگ ۳۰سال آمده، و بعثت زرتشت که در  ۷۷ ات یزرتشت، که در روا
 :ابدیدست می 

و معتقد است که مرگ زرتشت  ق. م. در ضمن ا ۵۴۱ - ۶۱۸و  ۵۵۱ -  ۶۲۸؛ ۵۵۳ - ۶۵۰ 
 شتاسبیاگر در زمان کوروش و رایباشد، زکوروش رخ داده  دن یقبل از به سلطنت رس یستیبامی
  نیماند )با امی  یباق خیاز او در تار یداشت مسلماً اثرزرتشت هنوز وجود می  یعنوان حامبه  ینام

ق.  ۵۵۹کوروش در  رایهد بود زذکر شده قابل اعتماد نخوا خییک از توارهیچ نگیهن دخو هیتوج
 .است( دهیم. به سلطنت رس

بوده و در   وشیاو داده شد زرتشت همعصر دار ه یکه قبالً از نظر ی ا شرحاعتقاد هرتسفلد ب به
 .است هزیستق. م. می  ۵۰۰حدود 

که به نام اسکندر و زرتشت   یدر کتاب یکند ولق. م. ذکر می ۵۶۹بعثت زرتشت را آلتهیم 
  حال در حدود قرن نهم ق. م. نیخواند که در امی  یونانینوشته است او را همعصر همر شاعر 

 .خواهد شد
ظهور زرتشت در حدود  ریتعب نیداند و با اگاتاها می شتاسپیرا همان و وشیپدر دار هرتل

تشت را از گاتاها کشف کرده و زر ریتأث قیدق خیاست که تار یق. م. خواهد شد. هرتل مدع ۵۰۰
زرتشت ق. م. حساب کرده است!!. او معتقد است که    ۵۲۲سپتامبر    ۲۹را    ۵۳  سنای  قیدق  خیتار  یحت

 یکوتاه کند. ول انیکند دست من را از تاج و تخت هخامنشتقاضا می  شتاسپین سرود از ویدر ا
در کتاب خود به نام   ند،یبادعا، چون ارتباط گاتاها را با وداها مسلم می  نیجالب است که با وجود ا

که  یمانودا پس از زرتشت و در زهای ریگقسمت شتریکه ب سدینومی انیانیو ک انیهخامنش
جنگها در وداها مشهود است.    نیشده است. آثار ا  میاند تنظدر جنگ بوده  انیبا زرتشت  ییل ودایقبا

وداها در خارج از هند و در حدود شمال کند که قسمت اعظم ریگمی قیتصد گرید یاز سو
 .است دهیگرد میافغانستان تنظ

 : در وداهاسدینوکند میا می درباره اوستا و وداه یگر ی که در رساله د یق یدر تحق هرتل
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معتقد است که  . او کندمی  یکردن معن ریرا تحق د یاند و ننام برده 1د ینرا دوا یی اصول ودا دشمنان

همه  ویدصورت بهباشند که زرتشت می روانیهمان پ ،ییودا انیخدا ایوداها،  رکنندگانیتحق
 کمی یاسراسر وداها از سروده ونه درکه چگ دهدمی کردند. هرتل نشان ریرا تحق ییایآر انیخدا

تن وداها برخورد  فرم گرف ل یاز اوا گر یسخن رفته است. به عبارت د دها یدوان ن یتا نهم همه جا از ا
همزمان ساخته و به   ه یاول یبرداشت گاتاها را با وداها نیمشهود است. ا ییو گاتا ییودا یاهایآر

و مجبور    افتهیرا در  تی واقع  نی. هرچند هرتل خود ادینماهرتل را باطل می   ه یطور قاطع برداشت اول
با   یق. م. نسبت دهد، ول ۸۰۰به جلو کشد و آغاز آنها را به  کامالًوداها را  میتنظ خیشود تارمی

. اگر برخورد هندوها ستیق. م. و سلطنت کوروش سازگار ن  ۵۰۰با    زین  خیتار  نیهم  یحت  نیوجود ا
 دیبا مسلماً منعکس شده باشد اهامبارزات در ود نیرخ داده و ا از دوران کوروش به بعد هایرانیو ا

اصوالً  داشت. هرچند وجود می یهای آنان نامو دولت یهخامنش نیاز سالط میقد یدر وداها
ق.م.   ۱۵۰۰از مسلماً  میقد یوداها دید میکه خواهطوری به  رایز ستیبحث ن نیبه ا اجیاحت
سازد و آن به  می طرحم  ز ین گر یشاهد د کیگاتاها   وداها وقرابت  ی. در ضمن هرتل براترندیمیقد

اوستا به   ی ویو و داخیو از کلمه داهیدشمنان است. او معتقد است داس یبرا ویکار بردن کلمه داس
 .بوده است انیرانیو همان ایگرفته شده و مقصود از داس هیاستان و ناح یمعن

  نیشمر در نامه دبستان ذکر شده است. در ااک  که درباره سروِکند  می  اشاره  یتیبه روا  نتسیه
شود به  می  رفتهیپذ  شتاسپیبه دربار و  یسالگ  ۴۴زرتشت در سن  که  هنگامی آمده است که    تیروا

سرسبز و   یمتوال یکه قرنها کارندی م ی مهر سرو نیدر مقابل آتشکده برز تیموقع نیافتخار ا
  اریو او بس  کنندمی  انی او ب  یسرو را برا  نیشرح ا  یفه المتوکل عباسیاست. در زمان خل  ودهشاداب ب

  سته یسفر کردن شا اری!! به آن دنیرالمؤمنیام یو چون برا ندیسرو را بب نیشود که امی لیما
.  د آورن  فهیبه نزد خل  دهی سرو را بر  نیا  دهدمی  به خدمت او آورده شود! پس فرمان  دیسرو با  ست،ین

!! قیمحاسبه دق نیاز ا نتسیمر داشته است. هل عسا ۱۴۵۰آمده که سرو در آن زمان  تیدر روا
   ت!.ق. م. بوده اس  ۵۵۳و مرگ او  ۶۳۰تولد زرتشت در  که ردیگمی  جهینت

 .است رفتهیرا پذ ی سنت خیتار زین هیم
به   یدانشمند فرانسو نیکرد. ا انیب زیرا ن ۲رتبرداشت دارمست دیبا اتینظر نیاز ختم ا قبل

ظهور  یگاتاها را در حوال میخواهد شد، تنظ لیو تحل هیتجز نیقکه در بخش اشتباه محق یلیدال
مورد توجه قرار   یمحقق چیه یاز سو زین هینظر نیحدس زده است. ا یالدیو قرن اول م حیمس

 .است هنگرفت
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 دوم هینظر طرفداراناز  یبرخ ـ۲

عتقد است  داند و مق. م. منسوب می ۱۰۰۰زرتشت را به قبل از  ریدوران تأث ریادوارد ما
 یزرتشت را در قرون هفتم و هشتم ق. م. جا میکن یای خواهد بود اگر سعمطالعهکوشش بی 

که در آنها کند می اشارهدر قرن هشتم ق. م.  یاز پادشاهان آشور ییهابهیبه کت . او ضمناًمیده
ده ب شکس یپرستنام از مزدا نیا که زندذکر شده است. او حدس می  یماد یاز امرا 1نام مزدکو

قبل از قرن هشتم ق. م.  یکه مزداپرست سدینومی ریداشته است. ما یروانیپ زیمادها ن نیکه در ب
مغان به جامعه مادها وارد شده و سپس به پارسها نفوذ کرده است و به   ریعشا اریتوسط وعاظ س

 اند.ته ها را گرف(اترون )آذربان یمغ جا نیکاهن زیجهت ن نیهم
  ن یدر ب یرا در مورد وجود مزداپرست رینظر ما بعداً  یول  رفته،یرا پذ ینتس خیابتدا تار گلدنر

زند. او معتقد است که  ه اول ق. م. حدس می نموده و ظهور زرتشت را در حدود هزار دییمادها تأ
 .ستین دتریجدمسلمًا  بخش اوستا از وداها نیمتریودا همزمان بوده و قد یگاتاها و سرودها

 .زندق. م. حدس می  ۹۰۰ود ت را در حدظهور زرتش بارتولومه
داند و با اشاره به  می هیپابی  یاست، به کل وشیپدر دار شتاسپیهرتل را، که و هینظرلومل 

ق. م. که در آن به نام مزدا اشاره شده است و با اتکاء   ۷۱۴در سال  یسارگون پادشاه آشور بهیکت
 هگاتاها، که از جامع یدر فضا یزندگ طیمح ییابتدا طیبه قدمت لهجه گاتاها، و توجه به شرا

  ی اثر است، زمان ظهور زرتشت را به احتمال قوبی  یهای ماد و هخامنشسلطنت  ر یمتشکل نظ
 ایمزدسن  روانیکه در آن از پ ۲نیطومارالفانت  یداند. او به اثر باستانسلطنتها می نیقبل از ظهور ا

با در  اند.تهزیسمی در جنوب مصر ادیعداد زسخن رفته است، اشاره نموده که به ت سنایهمان مزد
  که زرتشت   ردیگمی   جهیمنطقه و شمال افغانستان زادگاه زرتشت، نت  نیا  نیب  ادینظر گرفتن فاصله ز

توان حدس زد که ظهور او در  است و می   تهزیسمی   (سارگون  بهیق. م. )کت  ۷۱۴قبل از    یلیخ  یقیناً
شود  می  یمتکقدمت گاتاها  دییتأ یبرا یگریه شاهد دحدود هزاره اول ق. م. بوده است. لومل ب

وجه برده نشده  چیو کاهن به ه یروحان ک یعنوان به  ها نام مغیسنا . درسناستیو آن نام مغ در 
  ی کبار به مغ اشاره شده است. از طرفیاست،    دیجد  اریبس  ی، که از بخشها۷بند    ۶۵  سنایو فقط در  

طوری به اند،  داشته   لطبر جامعه تس  انیو در زمان هخامنشاند  بوده  نید  نیمغان در عصر مادها کاهن
  خ یکه تار  ردیگمی   جهینت   ت یواقع  نیاو از ا  اند.دهینامی مغ م  نیرا د  انیرانیا  نید  شهیهم  میکه در قد

گرفت    جهیتوان نتتقدم دارد مییشتها    قبل از عصر مادها باشد و چون گاتاها بر  دیآثار با  نیا  میتنظ
 اند. افتهی تیگاتاها گذشته بوده است تا مغان در جامعه مادها مقام روحان میز تنظکه قرنها ا
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 .زندق. م. حدس می  ۹۰۰-۱۰۰۰ نیظهور زرتشت را ب 1دونکوزن

 خیتار نیکه ا سدینوزرتشت را در حدود هزاره اول ق. م. دانسته و می ریخ تأثیتار رودلف
قابل  ریآن غ  اتیروا  گری را مانند د  یسنت  خیارطبق است. تگاتاها من  یو اجتماع  یروح  یایبا دن  کامالً

  تیحکا هیفرض ن یبرخالف ا ی و منطق یو فلسف یخیداند و معتقد است تمام شواهد تاراعتماد می
 .است انیباشد و زرتشت همعصر هخامنشگاتاها می شتاسپیهمان و وشیارکه پدر دکند می

ه خوارزم از  یرن پنجم ق. م. در ناحل از قتا قب آلتهیمکه برخالف تصور  سدینومی رودلف
را   تیواقع نیا یدانشمندان شورو قاتیشود. تحقنمی افتی یاثر شرفتهیو تمدن پ یشهر یزندگ

 .است  ستهیزنمی  یتمدن شهر  کیای است که زرتشت در  به اثبات رسانده است، گاتاها شاهد زنده
از   یاست و علت آنکه برخ میقد اریبس یخیمعتقد است که گاتاها متعلق به تار مولتون

 ینسبت دهند، عمق و ژرفا  ی دتریجد  خیآن را به تار  کنندمی  ی به اشتباه دچار شده و سع  نیمحقق
از   یبرخ  یاست. حت دهیرسبه نظر می  یمعمول ریغ اریآن زمان دور بس یزرتشت است که برا امیپ

تعلق دارد در وجود  یچنان دور یافکار به زمانها نیتوانستند باور کنند اچون نمی  نپژوهشگرا
گاتاها، اشخاص و   یاکه فض یای خواندند، در حالموجود افسانه کیزرتشت شک کرده او را 

بوده   یواقع تیشخص کیسرودها  نیا سندهیاست که نو نی از ا یحاک یقی برخوردها همه به طر
تواند باشد  می زیهمه چ شودمی یکه در گاتاها معرف یآورده است. زرتشت وجودبه را   یکه اثر بزرگ

در ادوار بعد   یهای نامعقولمصلح بزرگ افسانه  نیبهانه که درباره ا ن یاسطوره و فقط به ا کیجز 
  ا یروپدیس لیکه به دلگونه همان  وجود او را منکر شد؛  تیتوان واقع مطرح شده است هرگز نمی 

  ی خیوجود تار کی کامالًشک کرد. زرتشت گاتاها  دیهای کوروش( در وجود کوروش نباافسانه)
. مولتون به کمک دیوگمی  خود اوست که در گاتاها سخن  نیمولتون( ا)من  دهیاست و به عق

ق. م.   ۹۰۰ - ۱۸۰۰ نی که ظهور زرتشت ب ردیگمی  جهیاز اصطالحات گاتاها نت ینجوم یهایتئور
تر است  ییها ابتدابوده و فقط گاتا کیبه هم نزد یلیها خوداریگ  بوده و معتقد است که گاتاها و

 .است یی( گاتاهی)سجع و قاف کیتر از مترشرفتهیپ ییودا کیو متر
را   ۳مازا –متعلق به هزاره اول ق. م. نام اسارا  یآسورای بهیاز کت یآلمان ۲هومل پروفسور
زند. او  اعتبار ظهور زرتشت را قبل از هزاره اول ق. م. حدس می  ن یو به اکند می  ریاهورامزدا تعب

های عرب بوده است و محمد  از بت   یک یاعراب نام    نیتقد است که امکان دارد مانند اهلل که در بمع
 زرتشت  یاز سو اًباشد که بعد اهایآر ان یاز خدا یک ینام  زیاهورامزدا ن د،یخدا برگز ینام را برا نیا
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 .شده باشد رفتهیپذ زین
تر یو حدود هزاره اول را واقع  میقد  خیارت  اًاو هم بعد  یول  رفتیرا پذ  یسنت  خیابتدا تار  1دونکر 

 .دانست
ق. م.   ۶۰۰-۸۰۰ نیزند و یشتها را بق. م. حدس می  ۹۰۰گاتاها را در حدود  خیتار لزیم

به عمل آمده است. از جمله   اریبا مطالعه و دقت بس خیتار نیکه انتخاب ا سدینوداند. او می می
 :رت است ازبرداشت او قرار گرفته است عبا هیکه پا یلیدال

جامعه آن زمان بوده است. در   ی و بوم جیزبان را داستیطوری که از متن آن پگاتاها به  زبان
دعوت مردم به کار  یزبان برا  نیکنیم ... ادر صحنه برخورد می یسرودها ما با افراد واقع نیا

 .تواند باشدای نمی دهیگروه برگز یبرا  یرفته است و زبان خاصمی
  یی و با آب و هوا  ییابتدا  یطیبه خصوص در مح  ست،یزبان مرده ن   کی  ییاتازبان گ  نیهمچن

  ی ساختگ  اتیادب کی جادیگردد، نه ا یزندگ  اجاتیمتوجه برآوردن احت دیبا یکه انرژسخت؛ جایی
 .زبان مرده کیبه کمک 

 ی مصنوع بیترک نیچن کیبه کار بردن  ز یپر ازدحام مانند هندوستان ن ط یمح کیدر  یحت
روزانه مردم  اجاتیبلکه با احت ست،ین یلیداستان عاشقانه تخ کی انیتاها باست. گا نامأنوس

های بهیها و کتدقیقاً مشخص است و با وجود سنگ نبشته   انیهخامنش  خیسروکار داشته است. تار
 زیآن زمان ن یوجود ندارد. زبان معمول یدیگونه تردهیچ  یجا یباستان نیمورخ رشموجود و گزا

زبان و زبان گاتاها  نیا سهیاست. با مقا دهیها حفظ گردصخره یها و در رونبشته نگس نیدر ا
  ر ییحد تغ ن یباشد تا زبان مردم تا ا دهیبه طول انجام دیبا یدیمد اریگردد که مدت بسمسلم می

توان آن  طوری که میاست به یاصالت خاص یگاتاها دارا یزبان و فضا  نیکرده باشد. عالوه برا
  اند. دهیآن را نفهم انبز  ی اند به درستکرده یسینوکه بعدها گاتاها را دوباره  یکرد. کسان اسحسارا 

ک یبه هم نزد  یدو جامعه به حد نیا  میاقوام قد  میودا و گاتاها و آداب و رسوم و مفاهلهجه ریگ
 .خانواده دانست کیتوان آنها را از است که می 

 یدورتر اریبس یظهور زرتشت را به زمانها   یده و حتمعتقد ش تریمیقد یخیبعدها به تار لزیم
 :مینماا که آذرگشسب ترجمه نموده نقل میر لزیای از مقطعه ری. در زدینمامنتسب می

از   شیهزار و پانصد سال پ کیاز  ش یب دینبا رانیا مبریم زمان پکردمی  تصور شیپ سالها»
ق. م.   ۱۵۰۰در زمان زرتشت را از م که هر قمتوجه شد ادیبعدها در اثر مطالعه ز ی باشد. ول الدیم

  م یتوانمی   میهرگاه زمان گاتاها را قبل از پرستش مهر بدان  رای تر خواهد بود، زی منطق  میبه عقبتر بر
  هیبا توجه به کل یاست. ول دهیکه به ما رس میبدان یمجموعه خط نیرا کهنتر یکتاب آسمان نیا

  ق،یحقا
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خورد و عدم وجود مهر و  به چشم می  ییایکه در زبان آر یرات ییغو ت ران یگذشته ا خیتارمخصوصاً 
از آنها بحث   ل یمشترک بوده و به تفص وداریگ  متأخر و یکه در اوستا  یزدیهوم در گاتاها دو ا

از هرگونه  یکه خال یشیک است تا دهیطول انجامبه یدراز اریبس انیکه سال دهدمی شده، نشان
 نییو آ یمهرپرستکه در  دیدرآ یبود تنزل کرده و به صورت یدگو خرافات و تعصب و آلو هوممو

اند  ذکر شده وداریگو یشتها  که در یمشترک زدانیا دیو بدون تردمسلم  طورهوم رواج داشت. به 
 اتاهاچون در متن گ  م،یمذکور بدان  زدان یباشند و اگر زمان گاتاها را قبل از پرستش اکهن می  اریبس
 د.«کر نییتوان تعقدمت گاتاها نمی  یبرا یخیتارده است، پس  از آنها نش یذکر چیه

 .باشندمی  انیرانیهمان ا وهایهم مانند هرتل معتقد است که داس لزیم
به هم  ییو ودا ییاوستا یمعتقد است که زبانها یو محقق آلمان شناسزبان برگ،  الدن

 یاست به اشعار حماس ییااز لهجه ود کترینزد یاست؛ حت یونانیهای زبان از لهجه کترینزد
 قدمت گاتاها را  ییو ودا  ییتااشعار گا  کیشباهت متر  نیزبانها، همچن  نیا  ادی. قرابت زتیسانسکر
 .سازدمیمسلم 

  نیا دیمؤ یشناسزبان معتقد است که مطالعات  یآلمان  شناسزبان ، محقق و 1پریکوئ پروفسور

 .ق. م. تعلق دارد  ۱۰۰۰نظر است که گاتاها الاقل به 
 ردیگمی  جهینت یهای هخامنشبهینام خدا در گاتاها و کت سهیبا مقا یآلمان ۲سیرامپ پروفسور

که مورد توجه و استفاده   یچند هزار سال گذشته باشد تا نام دیدراز، شا اریبس انیسال دیکه با
 .دهد تیشکل و ماه رییتغ نیاند چنهکردمی  ادیهمگان بوده و هر روز مردم از آن 

گاتاها و  یعصر اوستا: معتقدند که فضا سندگانینو شمانیندیو گل، یاشپ گر،یگ پروفسور
و از   دینمامی  تیای حکاجلگه  ی مستقر در اراض انیشکارچ ینیچادرنش ط یمح کیاز  ییگاتادوران

 جهایوسیو   هاکرپن  بلکه    ست،ین  ینشان  طیمح  نیدر ا  زیندارد. از معبد و کاهن ن  یاثر  ینیشهرنش
بزرگ  یفضا از شهرها نیرساند که امی  نیا اند.لهیجادوگران قب نانیجانشن و داراهمان آتش

 اریرا به زمان بس  طیمح  نیا  دیبا  لیدل  نیدور است. به هم  اریبس  یو تمدن شهر  یو هخامنش  یماد
که   سندینومی   ان یونانی  اتیبا اشاره به روا  نیتمدنها منسوب ساخت. همچن  نیاز ظهور ا  یتریمیقد

  نیداشته است و ا یدرباره زروآستر اطالعات کامل میقد یایمان افالطون دنرسد در زنظر می  هب
 .بوده است دهیحاصل گرد یمتماد یقرنها یط مسلماً

مدرن زرتشت را حداقل   یشناسزبان معتقد است که علم  یآلمان شناسزبان ، ۳پلیه پروفسور
 د.سازق. م. منتسب می  ۱۰۰۰به 
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شمارد که به حدود هزاره  می  هیاول یهاوداریگرا همعصر  تشتزر یآلمان 1السن پروفسور

 .دوم ق. م. تعلق دارند
مؤثر   اریارسطو بس اتیمعتقد است که افکار زرتشت، در نظر ی، محقق آلمان۲گری پروفسور

کرد که ظهور   نیقی  دیبا   ییواقع شده است و با در نظر گرفتن اشکال انتقال افکار در آن ادوار ابتدا
 رِاث یآکادم س یآنکه در زمان تأس یاست. برا وسته یقبل از ارسطو به وقوع پ یدیدت مدزرتشت م

 .قرنها قبل اعالم شده باشد یستیبابرسد، می   ونانیزرتشت بتواند به  امِیپ
  وجود داشته است نسبت   یکه جامعه بدو  یدور و دوران  اریبس  خیزمان زرتشت را به تار  برگین

ظهور زرتشت    ی برا  انیونانیقبل از افالطون را که    ۶۰۰۰  خی که تارو در ضمن معتقد است    دهدمی
هرتل و   هیاند. نظرمتأخر اقتباس کرده یزدند ، از بندهشن و اسطوره خلقت اوستاحدس می

تعجب   ی: جاسدینومی یشمارد و پس از بحث مفصلمی  هیپامردود و بی  کامالً زیرا ن دهرتسفل
برد، جاماسپه و فرش  از مددکاران خود نام می ستونیب هبیدر کتکه هنگامی  وشیاست که دار

ساتراپ    کی  وشیپدر دار  ستاسپیبرد. ههم از زرتشت نمی  ینام  یو حتکند  می   اوشتره را فراموش
بوده  اتیح دیق. م. هنوز در ق ۵۲۲پسر ارشام که در  ،یپارس پسر یپارس کی. تپارت بوده اس

 یتوان او را با کاوخامنش است و چگونه میر هپس شیپ شیپسر چ ،ییایاست. او هم پسر آر
در ساحل    ۵انهیبنام فر  ۴انیتوران  لهیو از قب  ۳دینئوتار  رهیپسر اوروات اسپه )لهراسب( از عش  شتاسپهیو
قابل    کامالًو اوستا    وشی دار  بهیمکانها و اشخاص از کت  نیا  یکرد؟ اسام  سهی( مقاایدر  ریحون )سیج

 .است صیتشخ
در    رایز  ستیثابت ن  شخص  کیتکرار شود متعلق به    خی که در تار  ینامر  ه  سد،ینومی  برگین

فون  لهلمیولنزولرن را با وهفون  لهلمیو و ایکارل دوازدهم سوئد را با کارل اسپان دیصورت با نیا
  ک ی شتاسپیزن و ۶وتوسههرا با  وش ی. اگر آتوسا دختر کوروش و زن دارمیبدان ی کی... نیاوران

با مادر خود ازدواج   وشیشود که دارحاصل می  جه ینت نینظر هرتل ا قت از آن و م، یبدان تیخصش
 ...!! داده است وندیرا با هم پ یو هخامنش یانیکرده و خانواده ک

  ک یتوان ها نمی افسانه  نیرسد که با امی  جه ینت ن یبه ا یپس از شرح مفصل برگین باالخره
 .بنا نهاد یخیاصل تار

و پدر   شتاسپیو ی شباهت اسم سدینوو میکند می  ل یکمرا ت برگ یلومل و ن ه ینظر شدر
  کنند و   ه یتوج تیشخص  ک یدو را  نیبه هوس افتند ا  نیاز محقق ی شود که برخسبب می  وشیدار
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 .را نامفهوم سازند انیرانیا نیو د خیعمل تار نیا با
 نیکاهن مادها نی اصل که مغان در ب نیو توجه به ا یشناس زبان  قاتیبا استفاده از تحق شدر

 ردیگمی   جه یق. م. از شرق به غرب مهاجرت کرده است، نت  ۹۰۰قوم در حدود    ن یاند و ابوده  جامعه
ق. م. ظهور نموده    ۹۰۰سلطنت ماد و قبل از    ل یاز زمان تشک  تریمیقد  یلیزرتشت خ  نید  مسلماً  که

با   ینشباو  یداررمه جامعه ساده کیگاتاهاست که از  یاز شواهد بهتر فضا گرید یکی  ،است
  ستین یدر گاتاها اثر یو نظام شهر شرفتهی. از زراعت پدینمامی  ت یحکا ی ترین سطح زندگهدسا

تعلق    میقد  اریشود. لهجه گاتاها به دوران بسای نمی اشاره  نی و دربار کوچکتر  یو به فرهنگ سلطنت
 ینامها  اند.تهسزیمی   دور در جنوب هندوکش  اریبس  یاست که در دورانها  یداشته و مربوط به مردم

به   یقو الاست. زرتشت به احتم میقد اریبس یاهایآر نی معمول ب یشده در گاتاها اسام ذکر
 اند. تهزیسمی  کوچکرانیبرده فقط امای که بسر می قدم نگذاشته و در منطقه   ران یا  یاصل  نیرزمس

 که وجودخوارزم  در منطقه  ها  یشورو  اتیبا اتکا به اکتشافات و حفر  ی، محقق آلمان1مارکوارت

 نیقبل از ا دیکه زرتشت با ردیگمی  جه یاند نتق. م. حدس زده ۸۰۰را در حدود  یشاهان محل
 .پادشاهان ظهور کرده باشد

است که نشان داده شود    یباالخره نوشت »کاف  یبود ول  رفتهیرا پذ  یسنت  خیابتدا تار  کسونج
. الاقل میریظهور زرتشت بپذ یابر را یتریمیبه عقب برگشته است تا زمان قد مجدداًل پاندو
نسل   کیقابل اعتماد صاحب نام و متخصص را برآنها که  اریبسهای تیشخصگروهی از  هینظر

 م«.یدهیم حی، ترجکردندمی شنهادیزرتشت پ یبرا  یتردیجد خیتار نیو پس از ا بلق
ق. م. به    ۶۰۰سال  ای که در  به فرقه  زیو ن  دینمامی  شنهادیهزاره اول ق. م. را پ  زین  کسونج

  زرتشت   »هرگاه  سدینو. او میکندمی   اند اشارهبوده  یزرتشت  یاند و به احتمال قومهاجرت کرده  نیچ
  سال  ۱۵۰۰ ران یا یباستان یاز شعرا یبه روشن دیوگمی در گاتاها در حال سوم شخص سخن

 ت«. سبقت گرفته اس
از   تریمیقد  یلیدر هر حال خ  زند وق. م. حدس می   ۹۰۰گرن ظهور زرتشت را در حدود  ندیو

)مربوط به خلقت و   ۲یکسموگن شهیر یدارا امیس سنایان. او معتقد است که یهخامنش
 .است یخیوگرمان بوده و معرف قدمت تارندیا (یشناسهانج

 یمیقد اریو وجود عناصر بس میقد یزبان گاتاها و وداها نیمعتقد است که شباهت ب سیوب
  دیق. م. باشد؛ شا ۱۰۰۰از  دتریتواند جدسرودها نمی نیا می تنظ خیتاررساند که و مطالب آن می

ثابت کرده است که گاتاها به زمان   یشناسزبان مدرن  قاتی دانست. تحق تریمیتوان آن را قدب هم
  سال قبل   ۲۵۸ق. م. و  ۶۰۰۰ نیظهور زرتشت را ب خیکه تار سدینوم تعلق دارد. او می یقد اریبس
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 میقد  انیرانیهای غلط بنا شده است. اهیبرداشتها بر پا  نیکه هر دو ا  اند،س زده اسکندر حد  حمله  از
نمانده است. تنها  یاز آنان برجا یآثار قابل اعتمادباره در این عالقه نداشتند و  ی سینو خیبه تار

از نظر   اهازمان و مکان زرتشت فقط گاتاهاست. قدمت گات نییتع یمدرک قابل اعتماد موجود برا
ق. م. آغاز شده   ۱۷۰۰آنها در حدود  میاست که تنظ سهیقابل مقا  میقد یبا وداها یشناسان زب

نتشر نموده به م ۱۹۷۵که  یدر کتاب ردیگکمک می یعلم قاتیترین تحقدیکه از جد سی است. بو
 رارزرتشت ق یتئولوژ هیکه از جهان پا ی»شکل سدینوکرده و می هیرا توج شیتفصیل نظر خو

  ج یکسب شده است که به تدر یداررمه  ون یسیاست و برداشت او از تراد یمیقد اریبس ردیگمی
 یدر زمان مبریپ میریرسد که بپذمی یعیپس از ساکن شدن فرم گرفته است. به نظر معقول و طب

بسر   یمرکز یایکه هنوز در شمال آس ی اقوام نیاست، در ب هزیستق. م. می  ۱۰۰۰تا  ۱۴۰۰ نیب
  ت یکه به طرف جنوب حرکت کرده و در خوارزم مأمن و مسکن خود را تثباز آنقبل  اند،بردهمی
 .«دکنن

توان  معتقد شده است که می   یمیقد  نیچون اغلب دانشمندان معاصر و برخالف محقق  سیبو
سال   ۲۰۰یشت در حدود    نیبخش فرورد  نیتریمیقد  ییشتها را به اثبات رساند و حت  تقدم گاتاها بر

شود اشاره می  یییشت به نامها  نیفرورد  یمیقد  اریجهت بس  کیشده است. در    میپس از گاتاها تنظ
در مورد    یاطالعات  هایبررس   نیکرده و در ا  قیتحق  انیکه درباره هخامنش  یانیونانی  یبرا  یلکه به ک
 خیکه در تار ییمحلها نیاز قرن ششم تا پنجم ق. م. وجود دارد، ناآشناست. همچن رانیشرق ا

متأخر بر   یزمان یو فضا یشناسکه از نظر زبان  داد،ی. در بخش اول وندستیا ناز آنه  ینام چیه
در شمال   یاز آنها با مناطق یاریکنیم که بسیشت است، به نام هفده منطقه برخورد می  نیدفرور

. میینمایشت برخورد نمی  نییک از آنها در فروردقابل تطبیق است و به هیچ رانیشرق و شمال ا
زرتشت  نیفاصله د نی وجود داشته باشد که در ا ینطوال یدو اثر فاصله زمان نیب رسدبه نظر می 

باشد،    دهیآنها رس ی های غرببه عموزاده  نکه یکامالً متحول شده، قبل از ا ران یمردم شرق ا نیدر ب
  ن یاذهبی آثار م ن یبود قطعاً در ب دهیخود به مادها و پارسها رس تیزرتشت در طفول نیاگر د

 دودزرتشت در ح  ماتیرسد که تعلشود. به نظر می  دهیاز آن د  ینشان  اًضرورت  یستیبامی  یامپراتور
  ی و دستورات و شعائر مذهب  عیای از شراتوأم با مجموعه   یباشد ول  دهیقرن هفتم ق. م. به مادها رس

به آن    یقابل توجه   میضما  گرید  ی که چنان مقدس و محترم شده بوده است که توسط جامعه غرب
 یستیابمی  مبریمنظور گردد. خود پ  یستیباآمد که می  شیپ  یدیمسائل جد  هرچند بعداً  ،ه نشدافزود
بهتر   ی هنگام تیواقع نی محو شده باشد و ا یها به کلاز خاطره خیتار نیقبل از ا یطوالن یقرنها

ند،  آموخته بود  انیرانیا یدر قرن ششم ق. م. از سو انیونانی چگونه  میشود که توجه کنمی  دییتأ
خصوص   هب  ستم،یقرن ب نیو دور بوده است. محقق میقد اریمتعلق به ادوار بس یتیخصزرتشت ش

  را قابل اعتماد ندانسته و ظهور زرتشت را در هزاره اول ق.م.    ی سنت  اتیاغلب روا  ر،یقرن اخ  میدر ن
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زرتشت    نید  ی بررس  متأخر، که در ابتدا تنها منبع  ی اوستا  ینیاند. البته اثر تلقحدس زده  تریمیقد  ایو  
 انیاز م هایشداوریپ افتهی لیآن تقل یذهن ریکه تأث جیاست و به تدر یرفت، هنوز باقبشمار می

حدس   تریمیزرتشت را به هزاره اول ق. م. و قد ریکه زمان تأث ی خواهد رفت. تعداد دانشمندان
،  ۲کلمن یاس آلمانورشن، خا1آچون آندر یاریذکر شد بس قبالًاز آنها که  ر یزنند فراوانند و غمی

، دانشمند ۵هیشارپانت ی، محقق آلمان۴تیک ی، مستشرق مشهور آلمان۳گری گ یمحقق فرانسو
و   یران یا نیو محقق نشمندان. داکنندمی تیتبع هینظر نیاز ا یخاورشناس هلند ۶لیو ت یفرانسو

 :عبارتند از رندیپذبرداشت را می  نیکه ا یهند
به هزاره اول ق، م منسوب دانسته و او هم شباهت،   رتشت راظهور ز  ی، دانشمند هند۷االهد

که با   یرانیآذرگشسب، محقق ا روزیشمارد. فمی تیقابل اهم اریرا بس ییگاتا یوداها و سرودها
  سیپمرا هینظر قیاست، با تلف دهیاز گاتاها موفق گرد یروان ریبه ترجمه و تفس اریبس یهنرمند

دمه  در مق ی حت زندیق. م. حدس م ۳۰۰۰تا  ۳۵۰۰ا ر زرتشت رزمان ظهو یسیانگل لزیو م یانآلم
را به عقب   خیتار نیمنتشر شده تا هشت هزار سال قبل ا اخیراً جلد ترجمه گاتاها که  نیآخر
سال قبل از افالطون، موردنظر قرار   ۶۰۰۰ انیونانیای اسطوره ه یهمان نظر مسلماً برد، کهمی

 است.  گرفته
گاتاها شتاسپیهرتل را که و هیو نظر یسنت  خیتار ریز لیبه دال ی رانیا دیدانشمند فق پورداود،

 : داندی است مردود م  یکی وشیو پدر دار
  ی خراسان و گرگان بوده در حال التیخشرپاون ا ایساتراپ   ستونیب  بهیدر کت وش یپدر دار -۱

 ت.اس یکاو کی شتاسپیو که
  شتاسپ، یپسر و وش،یگفته است که او داربه نام اجداد خود اشاره کرده و  مکرراً  وشیدار -۲

که در اوستا پدر   یپسر هخامنش است در حال ش،یپشیپسر چ امن،یپسر آر آرشام، پسر
  یمیو شاهنامه و آثار قد یرونیو ب هیو آثارالباق یپهلوکُتُب  گاتاها اوروات اسپه است. در شتاسپیو
 انیبا هخامنش یشود و ارتباطختم می قبادیگشتاسپ آغاز شده و به کیاز ک یانیسلسله ک گرید

 ت. سیآرشام ن شتاسپیهاست، پدر ویشت نیتریمیاز قد یکی نوزدهم، که یشت  . درندارد
زرتشت  یکه اگر پدرش حام یاز زرتشت برده نشده در حال ینام وشیهای داربهیدر کت -۳

 .کردمی ادیاز او  مسلماً بود
  از سه هزار   یمعمول و آثار اریبس اهایآر نیبوده است در ب یگشتاسپ نام ای شتاسپیو -۴

 
1- F. C. Andrea      2- C. Clemen 
3- C. Geiger      4- A, B. Keith 
5- Charpentier      6- C. P. Title 
7- M. N. Dhalla 
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متعلق به سال ای به ی. در کتدهدی م ی گواه ییایاقوام آر ن ینام را در ب نیوجود ا شیپ سال
  ص ذکر شده، که به خصو انیرانیچند تن از ا یاسام یپادشاه آشور لرز،یپ گالت یاز نق. م.  ۸۵۴

 کند. همان گشتاسپ، جلب توجه می  ای یکوشتاسپ نام
است    ینام زرتشت  کیآمده    یفرورت  یکه در اوستا فروش و در فرس هخامنش  یـ نام فرورت۵

  1ه استکردمی سلطنت ۶۲۵ - ۶۴۷در  یفرورت یمادها معمول بوده است. پادشاه ماد نیب و در

 .میتر از مادها بدانی زرتشت را باستان دیپس با
از   زین انیمنشانوس و ... در زمان هخامانند آرتابانوس و اوم ییمعتقد است که نامها پورداود

 ه(. از ارته وهوهن)گرفته شده است   یاصطالحات زرتشت
  ت یزبان و فرهنگ سانسکر  دیاسات  شنابهگواتیو پروفسور راجارام کر  یشاپور کاوسج  فسورپرو

باشند،  متشابه می  ایو  کسانیکه در وداها و گاتاها  ی و جمالت فراوان میبا ارائه کلمات، مفاه
و هرتل معتقدند که داسیوها، که در   لزیچون م ز یشمارند. آنها نبودن آنها را مسلم می  شهیهمر
 ییاوستا وهید ای ویاند، همان دخقرار گرفته اهایودا مکرراً نام آنها ذکر شده و مورد حمله آرریگ

 ادیز اریاصوالً به قدمت بس یزرتشت اراده شده است. دانشمندان هند روانیکلمه پ نیاست و از ا
 گاتاها داشتبر نیرسانند. با در نظر گرفتن ام. می  وداها معتقد بوده و آن را به هزاره چهارم ق.

ه محقق  جبهار یداداباها یارجیشود. شهرمی  اند،رفتهیپذ یاز آنچه محققین غرب  تریمیقد اریبس
کند می  یعس ییو ودا ییمتعدد اوستا ینامها سهیبا مقا زین تیو متخصص زبان سانسکر یهند
  به وداها که  یمیقد اریو بس نینخست یبودن آنها را ارائه دهد. او به خصوص در سرودها شهیهمر
کند. را جستجو می یهمسان نیشده است، ا میتنظ حیهزار سال قبل از تولد مس نیاو چند دهیعق
 کهینیدرفشیه وکنیم کبرخورد می   پ برادر ارجاس  درفش یکه در اوستا ما به ب  سدینومثال او می   یبرا
 حالدرفش است.  یبه معن تیمبره در سانسکرا رایآمبریشه ذکر شده ز زیده است. در وداها نآم

دهد می   یصاحب اسب را هوار معن  تیرشوه آمده است که به سانسکر  جیامبریشه به نام ر  نیبرادر ا
تا وندرمانه است و  باشد. پدر آنها به گفته اوسمی  درفشیاو همان ارجت اسپه اوستاست که برادر ب

 جهینتها سهیمقا لیقب نیدهند ...... او از امی ادیصاحب ثروت ز یو هر دو معن مانهیدر وداها بهه
است.  میقد یشده، همزمان وداها میمتأخر، که پس از گاتاها تنظ یاوستا یکه حت ردیگمی

گاتاها متعلق   دیسازد بامربوط می  حیهزار سال قبل از مس  نی چون زمان وداها را به چند  یارجیشهر
 .ای گرددبه همان ادوار اسطوره 

 .شودکه بطور خالصه بدان اشاره می یسوم اطالعات باستان هینظر
  

 
 .است شهیر نیور، فرور، فرورد، فروهر و... از ا فره ن، یفرورد  -۱
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درباره زرتشت   یق. م. نقل شده است که او گزارش  ۴۵۰به حدود متعلق  ییایدیل 1کزانتوس از

نسبت داده است   ونانیبه م.( ق.  ۴۸۰) اشایسال قبل از حمله خشار  ۶۰۰۰نوشته و ظهور او را به 
 .حمله(  نیسال قبل از ا  ۶۰۰هم  یتی)به روا
االصل متعلق به قرن یبود کلدان  یو منجم  لسوفیاز دوستان افالطون، ف  یونانی  ۲دوکسوساو

سال قبل از افالطون متعلق دانسته   ۶۰۰۰زرتشت را به  زیق. م.(. او ن ۳۵۰-۴۰۸چهارم ق. م. )
باشد به نظر او  بوده است، می رانیا ینفوذ امپراتور ریکلده، که ز یهالمتفکر از ا نیاست. چون ا

 اند.داده تیاهم اریبس
در آثار خود به زرتشت اشاره کرده و  یونانی ریو متفکر شه  لسوفی( ف۳۴۷ - ۲۲۷) افالطون

است.  هم خدمتکار او دانسته    ییو در جا  ۳(اشاره شد او را پسر اورمزد )اورومازس  قبالًکه  طوری  به 
ای  ستهیشا  ت یو ترب  میاز تعل   رانیا  عهدیکه ول  دیوگمی   از زبان سقراط  ادسیبکیال افالطون در رساله  

سازند.  زروآستر آشنا می یبه دانش مخف یسالگ ۱۴او را از  انیرانیترین ادانا رایردد زگمی برخورد
باشد که در  می تیاهم یجهت دارا نیاز ا زیمعتقد است نظر افالطون ن یمحقق آلمان نتس،یه
  ز ین یرانیا کیبه نام  دهیدر آن ذکر گرد یآکادم یآمده از آن زمان که اعضادست به  روسیپاپ

 نیشاگرد خود از د نیا لهیبه وس زین مستقیماً  گریمنابع د اشاره شده است و افالطون عالوه بر 
 .است دهیمطلع گرد انیرانیا

  آنان اشاره  دهیبه مغان و عق مید عهد قدترین دانشمنق. م.( برجسته  ۳۲۲ -  ۳۸۴) ارسطو
 .نامدستر می آکند و آنها را شاگرد زرومی

  سال قبل از افالطون   ۶۰۰۰معتقد بوده زرتشت    ز یکه او نکند  می   از قول ارسطو اظهار  ۴نوسیپل
. آنها  انندیاز مصر تریمی قد اریکه مغان بس سدینوخود می  الوگیاست. ارسطو در کتاب د تهزیسمی

( اورمزد)اورومازس  ای را به زئوس  یکه اول ی. روح خوب و روح شر و بداصل معتقدند به دو
 ت(. اس منی)که همان اهر ۶حادس ای ۵مانوس یرا ار یگرینامند و دمی

ذکر کرده است   ایسال قبل از جنگ ترو  ۵۰۰۰ظهور زرتشت را    گرید  کریآکادم  ،۷هرمودوروس
کند می   !! نقل گرشیمعتبر د  ات یمانند روا  یهخامنش  ر یاردش  ی ونانی  بیطب  اس،یق. م. کتز  ۶۱۰۰  ای

 ت!!بوده اس ۹سیرامیو سم ۸نویای آسور نکه زروآستر معاصر پادشاه و ملکه افسانه
 

  

 
1- Xanthos      2- Eudoxus V. Knidos 
3- Oromazes      4- Plinus 
5- Areimanios      6- Hades 
7- Hermodorus     8- Nina 
9- Semiramis 
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  ۲۳۰۰  از داند که  می  یقرن سوم ق. م. زرتشت را سرسلسله پادشاهان  یادهکلمورخ    ،1بروسوس 

 !اندق. م. در کلده سلطنت کرده ۲۰۰۰تا 
کنند که می  اشاره یبه کتاب وس یلرس وژن یو د یالدی قرن اول م ی روم سندهیون وس،ینیپل
 .قرن سوم ق. م. درباره زرتشت نوشته شده بوده است ی ونانی، مورخ ۲پوسی هرم توسط 

ق. م.(    ۴۹۷  -  ۵۸۲)  یونات یر  یشه   می، حک۴ثاغورثیف  یونان یقرن سوم    سندهی، نو۳وسیریپروف
گرفته است. او از قول    ا فرار  یادیو از مغان اسرار زده است که او معتقد بو  دهیرا شاگرد زرتشت نام

  نور کرده است به نام ارومازس که بدنش از    انیاز خدا را ب  یاو شبح   یبرا  غ: مسدینوثاغورت مییف
  ی داشته و از دروغ و زشت ش یگرا یراست یتنها به سو یخالص پر شده است. روح و ییو روشنا

بدن  »راجع به اهورامزدا آمده که  یشت    نیرا با آنچه در فرورد  هیتوج  نیا  گر یاست. پروفسور گ  یبر
 یخشندگدر  ، ییروشنا  ی دارا  دس( . روح او منترا اسپنتا )کالم مقه شده استساخت  زهایچ  نیاو از بهتر
قسمت    نی. پورداود اکندمی   سهیمقا  «سرآمد بدن امشه اسپندان است  ی زال است. بدن ویو درک ال

روشن درخشانش منترا اسپنت است    دیفس نموده: »فروهر اهورامزدا، روان    رجمهو ت  ریتفس  نیرا چن
 ت«. اس پندان امشه اس  نیاست. بزرگتر امشه اسپندان  یبهایترک  نیباتریز ردیکه او پذ ییبهایو ترک

اول   قرن  یر رومیب و قانوندان شه ی، خط۵سرونیجمله سمن  یباستان سندگانیاز نو یاریبس
سفر   ....وس ویوژن لرسید ۷نوسیالکساندر سی، کلمن۶موسیوس ماکسیوالر وس،ینیق. م. پل

  ی ونانیر ک، متف۸زنند که امپدکلسکرده و حدس می  دییبه مصر و بحث با مغان را تأ ثاغورثیف
تب  کاز م  ن یخون ی قربان ه یزرتشت متأثر شده و مبارزه او بر عل ن یاز د ز ی.( نمق.  ۴۳۰ - ۴۹۰)

 .زرتشت اقتباس شده است
نقل شده است که در بابل   زیق. م.( ن ۳۵۷ - ۴۶۰) یونان ی، دانشمند و نابغه ۹ستویکرادمو از

 .زرتشت صحبت کرده است روانیبا پ
 انیو پارس  انیاز زرتشت  زیاالصل قرن اول ق. م. نی ونانی   ی معروف روم  دان ی، جغراف۱۰استرابون

، دانشمند ۱۲تئوپومپوس شته نو ۱۱کایپیلیاز کتاب ف ی ونانی ریسخن گفته است. پلوتارک، مورخ شه 
 ه یخود هرموزس را شب یکه مغ خداکند می  قرن چهارم ق. م. نقل یونانی

 
  

 
1- Berossus      2- Hermipos V. Smyrna 
3- Prophyrius      4- Pytagoras 
5- Cicero       6- Valerius Maximus 
7- Clemens Alexandrinu    8- Empdocles 
9- Democritus      10- Strabon 
11- Philippica     12- theopompus 
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کرده است. آنها معتقدند که انسان    هیرا به ظلمت و جهل تشب  مانوسیدانسته و ار  ینور و راست
 .پس از مرگ است یجاودان اتیح یدارا

که زرتشت کند می نقل ۲وسیبلیب سلویاز ف یالدیقرن چهارم م یحیسقف مسا، 1وس یاوزب

 .و پدر نظم و عدالت دانسته است هایکیو جاودان و خالق تمام ن ریخداوند را فناناپذ
ق. م.   ۱۲۰۰ظهور زرتشت را  خیسلوس و پانودوروس تار نیس رینظ یروم سندگانینو
 اند. نوشته 

  ی خیتار  شهیر  یکه دارا   ییهاادماندهیاز    ی رانیا  شمندانی از اند  ی تذکر داد که برخ  دیبا  انیپا  در
روز و ساعت آن را   یکرده و حت  ان یو مرگ زرتشت ب ماندزا یبرا ییپندارها ستند،ین یو علم

و مرگ او را شب اول   ۱۷۶۷ نیالگارها تولد زرتشت را ششم فرورد نیاز ا ی کیاند. حساب نموده
 .داندمی حیمس الدیاز م شیپ ۱۶۹۰ نیفرورد

 یباستان  سندگان ینومانده از  یآثار برجا ـ۳

ر او یزمان تأث حیفقط با درک صح رایاست، ز یاریبس تیاهم یظهور زرتشت دارا خیتار
چون بحث مشروح  یای درک کرد. از طرف برد و زبانش را تا اندازه یپ امشیتوان به ارزش پمی

  نیاسان ااوستاشن یهای بررس هی حاش رخواهد شد د یرساله خارج است سع نیاز عهده اباره در این 
 .گردد لیتکم نیامکان، نظر متخصص یشده و تا جا ل یو تحل هیمطلب به طور فشرده تجز

  ی اول  قیو به طر  ستیوجه قابل اعتماد ن  چیبه ه  یسنت  اتیکه تذکر داده شد رواطوری  به  ـ  ۱
  ن یاعتبار است. ابی  زیبنا شده باشد ن اتیروا نیا هیظهور زرتشت بر پا خیکه در مورد تار یاتینظر

از  یبه کل رانیکه جامعه ا دهیثبت گرد یو قصه در ادوار تیرواصورت به گزارشها و اطالعات 
آن زمان از زرتشت و افکار   تیخبر بوده است. اطالعات و معلومات روحانزرتشت بی   یتب واقعکم

ی بندهشن هار نظام جامعه قرار گرفته است. رسالهیتحت تأث  یو به کل  افتهیروز فرم    ط یاو بنا به شرا
درآمده است و چون در   ریسال پس از ظهور زرتشت به رشته تحردوهزار در حدود  رافنامهیو ارداو

  ق ی و تحق  ی بررس  یبرا  ی و منطق  یمرسوم نبوده و از روش علم  عیو ثبت وقا  ی سینو  خیمدت تار  نیا
شت و افکارش اسالم همانقدر از زرت  لیو اوا  یدوران ساسان  سندگان یشده است، نواستفاده نمی   زین

 اتیروا  که  یکسان  یبزرگ و حت  نی. همه محققجدهمیقرن هفدهم و ه  یایاند که دنته اطالع داش
منحرف    اریبس  یواقع  ریزرتشت از مس  نیکه د  کنندمی   اند، اعترافقرار داده  یگیربهرهرا مورد    یسنت
دانشمندان از   نیاز ا ی . به نظر برخستیوجه مورد اعتماد ن چیبه ه یسنت یو گزارشها دهیگرد

  .ق. م ششمظهور زرتشت در قرن  یاز طرفداران جد یکیاشاره شد. هرتل که خود   سیجمله بو

 
1- Eusebius     2- Philos Byblius 
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است، اشاره کرده و   یسنت  خیتار یکه منبع اصل ، ییمتأخر اوستا اتیبه نامطمئن بودن ادب است
  توانستند می   انیسارپ  ونیسیمعلومات خود را فقط از ترادطبیعتاً    هارساله   نیکنندگان اهیته   سدینومی
 یخیمنابع تارصورت  بهکه   ستندین  ستهیوجه شا  چیاطالعات به ه  نیجهت ا  نیآورند. به ادست  به 

 .رندیمورد استفاده قرار گ
متأخر   یاوستا سندگانیوجود نداشته و منابع نو یسینو  خیتار میقد ران ینظر او هم در ا به

 .دارد تیفقط جنبه قصه و روا
  د یبا ی طوالن اریبس  ی متفاوت است و زمان یبا زبان فرس هخامنش یه کلزبان گاتاها ب  ـ ۲

  ر ییبه سرعت تغ یقوم، به خصوص در مسائل مذهب کیدو فضا فاصله قائل شد. زبان  نیا نیب
  د یزبان افزوده شود. با ر ییممکن است بر سرعت تغ گانهیقوم ب کیو اغلب در اثر تسلط  ابدینمی

منطقه مسلط نشده است. در  نیا یاهایبر آرای گانه یقوم ب چیه تا تسلط اسکندر کهتوجه کرد 
نام   یداشته است. حت یزرتشت شهیر انیمادها و هخامنش یاز اسام یکه برخ میدیصفحات قبل د

  ر ییخاص در طول زمان کمتر تغ یوهومنه است. اسامایدارا ای وهوش و ایدر اصل دارا وشیخود دار
  اوش،یدارا، س و،یگ ژن،یچون ب یرانیا میقد ینامهامثالً . ابدی رییاگر زبان هم تغ ی، حتکنندمی

هنوز به همان شکل   انیرانیمذهب ا رییتغ ی خسرو، سودابه و... پس از تسلط اعراب و ترکها و حت
 ییبا جامعه گاتا انیجامعه مادها و هخامنش یکه اسام یباشد، در حالو معمول می جیرا یباستان
است. جالب    افتهیشکل    رییتغ  یاست به کل  ییاوستا  شهیر  یهم که دارا   یندارد و آن اسام  یشباهت

 یاصول ینامها یشکل داده و حت رییتغ زین یمذهب میاشخاص که مفاه یتنها اساماست که نه 
  ،یاست. تحول نامها و مفهومات مذهب  افتهی  رییتغ  یو... به کلمینو  مانند خدا و امشه اسپندان و انگره

  ن یو ا  ردیدو قرن صورت پذ  یکی که در    ستین  یزیگرفته، چ  یدرون مردم جاکه در شعور باطن و  
گذشت    جهیتحول را نت  نیرا بر آن داشته ا  نیاز محقق  یاست که برخ  تیحائز اهم  یمسئله به حد

 د!!هزاران سال بدانن
  نیقی شده باشد به طور  میتنظ رانیششم ق. م. در غرب ا ایاگر گاتاها در قرن هفتم  ـ ۳

بحث شد که  باره در این  قبالً. میابیب ی در آن نشان یو آسور یاز تمدن و معتقدات بابل یتسیبامی
 .شودنمی دهیتمدن در گاتاها د نیاز ا یاثر نیکوچکتر

سرودها و   نیا سندهی. نوستیاز سلطنت و سلطان ن ینام گونه هیچ در گاتاها  نیبرا عالوه
و کوچگرکه   یریمانده از جوامع عشا  یباق  اتیا در روابا سلطنت ناآشناست. م  یر او به کلیتأث  طیمح

  ل یاوا  ر. دمیکناند به نام شاه برخورد می نظام آشنا بوده   نیبا ا  ی نداشته ول  میبا سلطنت تماس مستق
ملک نام برده شده است و در قرآن از ملک و  ی از اب میو اسطوره ابراه 1نش یتورات و در فصل آفر

  است که او را   رهیعش  سی سردسته و رئ  کیگاتاها فقط  یکه کاو  یسلطان سخن رفته است در حال
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 یهای متعددیمنطقه کوچک کاو  کیشود که در  . در گاتاها مشاهده میدینام  یکاهن  ریتوان اممی
  ی کی  رهیعش نیام کرده است و در بیق هایکاو نیا هیاند و او هم بر علهکردمی  با زرتشت مخالفت

  یواهاتواند فرمانرمنطقه کوچک نمی کیدر  مسلماً است. دهیگردمستقر  شتاسپه،یاز آنها، و
  ان یبا زرتشت برخورد داشته باشند، بلکه بنابرآنچه در جلد اول ب زیحکومت کنند و همه ن یمتعدد
کاهن(.   ـ  ریام)اند  دارا بوده  را تواماً  استیهای بزرگند که کهانت و رخانوداه  یرؤسا  هایکاو  نیشد ا

 .است افتهیشکل  یجامعه شهر کیاز  تریمیقد یلیخپس جامعه زرتشت 
زرتشت   یواقع  ماتیاز تعل  رانیو چه در قرون بعد جامعه ا  انیچه در شروع سلطنت هخامنشـ ۴

هند و  یاهایبه مذهب آر شتریشده بوده است ب رفتهیزرتشت پذ امیخبر بوده و آنچه به نام پبی 
شباهت دارد    اند،تهزیسمی   رانیا  یشمال شرق  یاهایآر  گریبا د  رانیکه قبل از مهاجرت به ا  یمردم

 یمتضاد  تیماه  یمنحرف شود و به کل  یاصل  ریحد از مس  نی تا ا  نیآنکه د  یزرتشت. برا  نیتا به د
 .بحث خواهد شد(باره در این  داشته است ) یمتماد یشدن قرنها یبه ط  اجیاحت  رد،یبه خود بگ

است که معرف   یاصالت خاص و بدو  کی  ید داراروکه به کار می  ییگاتاها و نامها  طمحیـ  ۵
  یی ل ابتدایاص طیمح ک یجاماسپه، فرش اوشتره و... معرف  شتاسپه، یو یباشد. اسامقدمت آن می 

  یاسب، شتر، گاو، ماه و ... به زندگ  یمتشکل متأثر نشده است. پسوندها نیاست که هنوز از د
  یگریشکل د ،یهخامنشمثالً  شرفته،یپجوامع  یکه اسام یشود در حالمربوط می ردمروزمره م

  ی دگیچیهووخشتره، ارتابانوس، اوتاتوس و... عالوه بر آنکه پ اوش، یدارا اگس، یاست ، یدارد. فرورت
  ت یدارد و حکا ی دتیو عق یهای مذهبشه یر شتریو ب ست یروزمره مردم وابسته ن اجاتیبه احت افتهی

 . کندمی ییسایمذهب کل شرفتیاز پ
دامنه در  1پارسوماش هیقرن هفتم ق. م. در ناح لیم و اواواخر قرن هشتپارسها در ا ـ۶

در  بار نیاول یو دولت پرداختند. برا الت یتشک س یکم به تأسو شرق شوشتر کم  یاریهای بختکوه
 دیآمی  انیپارسها به م  زا  یق. م.( نام  ۶۸۹  -  ۶۹۲)  یالمی، پادشاه ع۲منایا  ـ  دوران سلطنت هوبان

شود. هخامنش مؤسس سلسله پادشاه آشور بدانها اشاره می بیسلطنت سناخرو سپس در دوران 
 شیپش یدولت خود پرداخت و پسر او چ لیبه تشک هایالمی ابتدا تحت نفوذ مادها و ع یهخامنش

را به قلمرو  ۳رج ساخت و منطقه پارسا و انشانالمها خاینفوذ ع  ریق. م.( خود را از ز ۶۴۰ - ۶۷۵)
( و کوروش اول  ۵۹۰  -  ۶۴۰)  ۴رامنسایشد، آر  میدو پسر او تقس  نیکشورش ب  خود افزود. پس از او

 .مانده که متعلق به قرن هفتم ق. م یباق ییطال ینیرامنس سای(. از آر۶۰۰ - ۶۴۰)
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کشور و سلطنت را به من عطا کرده«.   نیبزرگ اورمزد است که ا یخدا نیو در آن آمده »ا است
زرتشت در   نیرف آن است که در قرن هفتم دارسهاست و معاثر نوشته پ نیتریمیقد ی نیس نیا
دست  به  یگرید ییطال ینیس زین ارامنسیپسر آر 1آرسامس ایاست. از آرشام  افتهیآنها نفوذ  نیب

 خیهنوز به تار نیکه محقق ی شده است. در زمان یکارمضمون کنده نیکه آن هم به هم دهآم
و متعلق به قرن هفتم ق. م. باشد.   لیآثار اص نیاه ک رندیتوانستند بپذمعتقد بودند نمی  یسنت

العاده خارق  یبه حد  ییطال  یهاینیکه کشف س  سدینومی  یشناس مشهور فرانسوران ی، ا۲رشمنیگ
 ممسل اًبیتقر یسنت خیزمان تار نیدر ا رایدر اصالت آنها شک کردند ز نیکه محقق تبوده اس

زرتشت   نیبا برخورد به نام مزدا، قدمت د  میدیکه دطوری  به  ز،ین  نیاز محقق  یشد. برخشناخته می
قبل   یلیظهور زرتشت خ دیبا میریبپذ انیهخامنش رهیزرتشت را در عش نی. اگر نفوذ درفتندیرا پذ
 .سلسله باشد نیاز ا

صاحب   شناس، ساحر و ستاره مبر،یزرتشت را پ ونان یکه در قرن پنجم ق. م. در هنگامی  ـ ۷
هزار ساله   نیاو عمر چند  امیپ  یشناختند و برامی  خیدور و ماقبل تار  اریبس  یمتعلق به زمانها  یسرّ

  ی ران یاست؛ ا  هزیستمی  رانیدر شمال ا  نیقرن قبل از ا  کیتوان قبول کرد که  ، نمی کردندمی  تصور
با نام او هم آشنا نبوده است.    ی نداشته است و حت  ی که در همان قرن از وجود زرتشت اطالع درست

  ز یاسرارآم یوجود یصاحب علم و آگاه ان یونانیمغان قرون پنجم و ششم ق. م. و  یزرتشت برا
  ی تکس از او خبر درسهیچ نهایسرزم نیامردم  ن یدر ب ز ین لیدل نیای بوده است، به همو افسانه 

  نیاز آنها از بزرگتر  یاند، بلکه برخنبوده   انیو داستانسرا  انیاند قصه گونداشت. آنها که از او نام برده 
به هرجا سفر   م،یکسب معرفت، به عادت قد یاند که برارفتهبه شمار می  میقد یایدن نیمتفکر

است پس از   نسته توانمی ن یقیاطالعات به طور  نیاند. اگرفته یخبر یکرده و از هر صاحب سر
قرن با زمان افالطون   ۵از  ش یشده باشد. هومر که ب زیاسرارآم نیچن یشدن مدت کوتاه یسپر
 .نبوده است  زیرتشت متعلق به زمان دور و اسرارآمله داشته است هرگز به اندازه زفاص

  ک یاند، به کمک  گرفته   ریرا تحت تأث  یعیبزرگ، که قلمرو وس  انیتوسعه و انتشار همه اد ـ  ۸
 یبرا یو حت ستندیعقل و منطق ن رویهای مردم پاست. توده  رفتهیصورت پذ یدولت مقتدر جهان

  انیاد نیا ،یبنیدارند. برخالف برداشت تو اجیاحت یبه عامل خارج زین یفمنطق عاط کیتحر
 اند.ساخته  یجهان انیهای بزرگ ادسازند بلکه برعکس دولتمی یستند که دولت جهانین یجهان

  ن یو چون ا افتی منطقه نفوذ  نییودا در ا نیسرزم یهای محلبه کمک سلطنت  هودی نید
  شرفتیدولت پ  نیرفتن ا  نیماند و با از ب  ی در همان منطقه باق  زیبود مذهب یهود ن  یسلطنت محل

مؤثر بوده است که   اریالبته معتقدات تورات بس هودی نیشدن د ی متوقف شد. )در قوم هودیجامعه 
  موردنظر هودی یسایفقط توقف کل نجایبحث خواهد شد. در ا هودی نید حیو در تشر دخو یدر جا
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 یامپراتور کیکه در شکل داد و هنگامی رییکه در روم تغ ودب هودی نیهمان د تیحی(. مساست
و   د یآغاز گرد یامپراتور نینفوذ ا ریشناخته شد توسعه آن در سراسر مناطق ز یرسم نید یجهان

روم   ی های اروپا که وارث امپراتوردولت  زی. در قرون بعد نافتینفوذ  ز ین گر ید ی از آنجا به نواح
 نیروم در فلسط  یبه جا  تیحیرا به عهده گرفتند. اگر مس  تیحیذ مستوسعه منطقه نفو  فهی شدند وظ
  یاز آن باق یهم امروز اثر دیشد و شانمی  شتریب هودی نی آن از د روانیمسلماً پ افتیرشد می 

به   یپرداختند، متک نید نیبه پراکندن ا یحیمس یونهایسیکه م یینهایماند. در تمام سرزمنمی
 یها مردم بدون اعمال نفوذ کشورهاجامعه  نییک از اهیچو در  بودند  یحیهای مسقدرت دولت

 .نرفتند تیحیروم به دنبال مس یسایکل ایبزرگ و 
کشورگشا از سرحدات عربستان خارج شد و با توسعه دولت    ینفوذ خلفا  شیاسالم با افزا  نید
  نید  یالمو اس  یحیمس  یکه تحت تسلط کشورها  ینفوذ نمود. مردم  گرید  ینهایبه سرزم  یاسالم

  ن یتریآمدند، بلکه برعکس خرافی برنم انیاد نیهرگز خود در صدد اطالع از ا رفتندیآنها را پذ
  برداشت  دیترین عقاشرفتهیو پ نیعنوان مشروعتررا در اثر عادت و وراثت به  جودمذاهب مو

متعلق   یحت ی کنیم که برخمذاهب برخورد می  نیتریما هنوز به خراف ستمی. اگر در قرن بکردندمی
در مسئله  یو وراثت است. جامعه بشر ادیاعت نیهم جهیباشند، نتمی  تیو بربر تیبه دوران جاهل

شود اغلب بزرگ اعمال می انیآنچه به نام اد ی. حتییایاست نه به پو لیمتما ییاستیمذهب به ا
و با وجود    انددر طول قرون و اعصار جعل کرده  ساهایهای کلاست که دستگاه  یخرافات و موهومات

 نیشود. امی یرویپ تیاکثر یاز سو یریالعمل چشمگاجتماعات بدون عکس  نیتریدر مترق نیا
قبل   یمذهب است. ول یادیشاهد تداوم اعت نیخود بهتر یموروث نید رشیدر پذ ییستایثبات و ا
  ب بااغل زیجهت ن نیگردد و به هم تیدر جامعه تثب یتوسط قدرت دیباشد با یموروث نیاز آنکه د

. ردیگرا به خود می  دیحاکمه جد  ئتیشکل معتقدات ه  زین  نیجامعه د  کیو تحول قدرت در    رییتغ
بود، به تصرف درآورده   نینش  یرا، که مناطق زرتشت  میقد  هیو کاپادوک  یکنون  هیترکروم    یامپراتور

وری  طگردد به مناطق می   ن یشدن همه ا  یحیسبب مس  یحی کند. تسلط روم مسو تا مصر نفوذ می 
  ه، ترانیو سواحل مد  هیشود و در سورمُبَدّل می  حیمس  نیبه مراکز مهم د  هیو قسطنطن  هیکه اسکندر

های دولت   ی. پس از مدتها تسلط روم شرقابدیتوسعه می   نید  نیا  د،یآروم در می   لتنفوذ دو  ریکه ز
با خود به   ز ینرا  ینیسلطه د یاسیشوند. غلبه سرا متصرف می  قایتا شمال افر هیاز ترک ی اسالم

اسالم مسلط   نید  زیمناطق ن  نیرود و در امی  شیبه پ  شیتا مرز اطر  یآورد. دولت عثمانهمراه می
روند  می   شیبه پ  هیو تا مرز ترک  رندیگرا پس می   یاشغال  یاز نواح  یاریدوباره بس  انیحیشود. مسمی

  ، یهنوز در رومان نهای مسلماتیگردد. اقلمی نهایسرزم ن یا یرسم نید تیحیو مجدداً مس
 است که اثر خود را  ادیهمان وراثت و اعت جهینت نی وجود دارد و ا یوگوسالویبلغارستان، 
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تحت تصرف مسلمانان  یکشورها گریو لبنان و د هیگونه که در سور گذارد، همانمی یباق
 .1مانده است  یباق یحیمس تیاقل

 یسایپردازد تا باالخره کلبه تکاپو می   ه یمدتها دربار روس  سایو کل  نیانتخاب د  یبرا  هیروس  در
حکام خود را   نیو د وندندیپاز تودوکس می  یسایبه کل زیکند. مردم نارتودوکس را انتخاب می 

 نیا دممر نیهای اروپا ددهد که چگونه دربارها و دولتمی حیخود توض خی. پالمر در تاررندیپذمی
 .کردند نییرا تع نهایسرزم

را نداد تا او بتواند   سیترین ملکه انگلهشتم اجازه طالق کا یپ به هانرپاانگلستان چون  در
ی دربار  شانیو کش  دیبر  کیکاتول  یسایمجدداً ازدواج کند زن خود را به جالد سپرد و خود را از کل

 یمتعدد و اعدامها  یرا ابداع کردند که تحت نفوذ دربار قرار داشت و با ازدواجها  کانیانگل  یسایکل
 .دندیمذهب شاه خود را برگز زیکرد. مردم انگلستان نمخالفت نمی یانرزنان ه
و هرگاه   افتیمخالف پاپ توسعه    یها و امرادوک  لهیسراسر اروپا مذهب پروتستانت به وس  در

 دیجد یسایبه اجبار به کل زیاو ن یای، رعاکردمی  خود را عوض یسایکل ینینشدوک ای ریام
 .شدمحکم می شیهاهیت و عادت پاوراثبا  جیکه به تدر وستندیپمی

  ی مناطق، حت  نیمردم ساکن ا   تیتصرف شد. اکثر  کیکاتول  یهایولیتوسط اسپان  کایامر  جنوب
مردم  تیو اکثر دیمستقر گرد سیدولت انگل کایشدند. در شمال امرمی کیکاتول ،یمردم بوم

  ج یرا ی. در دوران لوتر مثلندرفتیرا پذ سیحکام انگل نیو د دندیگرد 2نیتریپرسب ایپروتستانت و 

  نیاست. د یخیتار یت یمثل منعکس سازنده واقع نیروند؛ احکام خود می  ندیبه  ایعابود که ر
  سندگانیکه نو شتاسپهی برخوردار نبوده است. و ی دولت و قدرت چیه یبانیزرتشت در ابتدا از پشت

طوری که اند، به شاهنشاه ساختهاز او شاه و  ،ی غرب نیاز محقق یاز آنان برخ دیو به تقل یزرتشت
که پس از   3بوده است  یو مذهب یو سرپرست اجتماع رهیعش سی رئ یکاو کیشد،  هیتوجبارها 

 امیپ  زیماند. علت سکوت اسرارآمنمی  یزرتشت باق  نیتوسعه و نفوذ قدرت د  یبرا  یبانیمرگش پشت
 یآن ادوار دارات در زرتش امیامر است. پ نیاو هم یفراموش شدن نام و نشان یزرتشت و حت

قدرتمند   یحام  کیدر اثر فقدان    نیبا وجود ا  یو سازنده بوده است ول  ندهعوامل خاص حرکت ده
  الزم داشته است که آهسته آهسته از مرزها بگذرد و در  یطوالن اریبس یو کشورگشا قرنها

 
 خواهد  خود مورد بحث قرار  یکه در جا  کندمی  یباز  ینقش مهم  زین  دهیبودن عق  شروندهیو پ  یالبته صفت تهاجم   -۱

 .گرفت
2- Presbyterian 

خصوص   به  و  افتیمفهوم شاه را    یپس از آن ک  اتیان گرفت و در ادبسلط  یمعن  یکاو  انیچون در سلطنت ساسان ـ  ۳
 یرا به معن وروشن کا زین یشاه و شاهنشاه برداشت شود. مان یسبب شد که کاو یانیای کاسطوره یسلسله پادشاه

 .کشور به کار برده است ریام
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 .نفوذ کند اجتماعات
قرن پنجم    ونانیزرتشت را در    نیداز    ی فشرده وجود اطالعات  لیو تحل  هیتجز  نیتوجه به ا  با

به طرز   میت که بتوانحال اس نیممکن دانست. در ا یمتماد یبا گذشت قرنها دیو ششم ق. م. با
 .میبر یپ ان یونانیای و افسانه زیمعمول و اسرارآم ریبرداشت غ
شد نفوذ و توسعه آن سرعت    رانیدولت مقتدر ا  یرسم  نیبه نام زرتشت د  یکه معتقدات  یزمان

زرتشت نبود،   نید افتیرا فرا گرفت، که البته آنچه توسعه  میقد یایاز دن یعیو منطقه وس افتی
بود با انقراض  ادیز اریبس یبه دربار ساسان نید نیا یبود. چون وابستگ یبلکه مذهب دربار زرتشت

 .1ت آن را گرف یحکام غالب جا نیرخت بربست و د رانیدولت و تسلط اعراب از جامعه ا نیا

ای اشاره  جیبه گاتاها از آهن نام برده نشده و به پول و سکه را  کینزد  یاوستا  یدر بخشها ـ۹
  جه یها نتنشانه  نیشود. از ابرده نمی  ییو گاتا ییودا یاهایآر نیدر ب ز ینشده است. اسم نمک ن

 .مربوط به عصر برنج است ییاند که دوران گاتاگرفته
هوم و مهر سخن نرفته است او  زدیاز ا چون در گاتاهااشاره شد که  لزیقبالً به نظر م ـ۱۰

. اتفاقاً من عکس  کردمی  هیتوج اهایآر نیسرودها را به قبل از پرستش مهر در ب نیا میزمان تنظ
موهوم و   ی را به موجودات ییایآر ان یخود همه خدا امیدانم. زرتشت در پمی  حیرا صح ه ینظر نیا
  ت ینیع شانیبرد برااگر از آنها نام می  رایزیک از آنان را نبرد، مُبَّدل ساخت و نام هیچ الیخ دهییاز

معمول بوده  اهایآر نی هم در ب یگرید اریبس انیخدا ترایاز هوم و م ریشد. غقائل می  تیو واقع
اشاره نکرده    ینام  چی... اصوالً زرتشت به هی آگن  ندرا،ینبرده مانند وارونا، ا  ینام  چیاست که از آنها ه

که پرستش عناصر   یاند، در حالمعتقد نبوده   ی انیو مردم به خداتوان گفت که در زمان ااست و نمی 
رواج داشته است.   خیاز اعصار ماقبل تار کیو توتمای رهیعش ان یو خدا انیصورت خدابه  عتیطب

را موهوم    یهنو ذ  ینیهای ععمل همه بت   نیاوست و با ا  یاز شاهکارها   یکیسکوت زرتشت    نیا
 .و نشان ساختنام و بی 

ظاهر شده و به ارزش و مقام آنها  انیخدا نیرفته نام امتأخر رفته یاست که در اوستا جالب
گردد تا  می   شتریبتها روشنتر و ب  نیتظاهر ا  میشوشود و هر قدر از زمان گاتاها دورتر می افزوده می

  ی شت زمانبر گذاست  یبارز لیخود دل نیشود. انام زرتشت هم فراموش می یکه به کلجایی
ها هم از خاطره  مبرینام پ  یگشته و حت  نیکامالً خالف اصول د  نیتا معتقدات مورخ  یطوالن  اریبس

 انیعهد هخامنش  رانیمردم ا  دیدرباره عقا  یباستان  سندگانینو  گریمحو گردد. در گزارش هرودت و د
 .دندآشنا بوزرتشت  به نام ان یونانیکه در همان دوران  یوجود ندارد، در حال یاز زرتشت اثر

  

 
 یجا  دری  و اجتماع  ینیتحوالت د  یچگونگ  یو تسلط اسالم و بطور کل یزرتشت  یسایعلل انقراض و انحطاط کل   -۱

 .شودمی یفقط اشاره کل نجایکتاب بحث خواهد شد و در ا  گرید یخود و در جلدها
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وجود  کند که هنوز زراعت متشکل به می  تیحکا یداردوران رمه  کیگاتاها از  یفضا - ۱۱
دقیق   قاتیگرفته بوده است. بنابر تحقن طبقه خاص شکل  کیصورت و زارع و دهقان به  امدهین

  ۴۲سرود ها به گاتاهاست. یسنا نیکترینزد 1ی تیهپتنگ هائ ایهای هفت فصل هات  یشناسزبان 

  ایهات از واستر نیباشد. در اسرودها می  نیاست متأخر برا وسته یپبهر هفت  سنایکه بعدها به 
و   هی که با تجز یاند در حالسخن رفته است که بطور معمول آن را زارع ترجمه کرده ۲انتیفشو
 اند. آوردهدست به آن  یبرا یگرید یمعن قیدق لیتحل

 یمعن ۴شبان است. فشاو یبه معن ۳لوفه، و وسترمرتع و عواسترا  یلومل معتقد است که معن
 ایو  انیشبان پروارکننده چارپا یبه معن انتیافشویو وستر دهدمی  چاق کردن و فربه ساختن

  ز ین ی مرتعبان. پورداود و آذرگشسب و شوشتر ایبا علوفه است و  انیپرورش دهنده چارپا
  تقریباً  ی شناسزبان  قاتیتحق نیبا استفاده از آخر ۵اند و در رساله موناکرده یدهنده معنشپرور

آن را شبان   زین سی. بو۶کرده است یپرور معنرمه کلمه را ن یهمان برداشت لومل تکرار شده و ا
پس از   یدیهای مدآن مدت  میکه زمان تنظ  ۴۲در سرود    ی. پس حتدینماکن ترجمه می رمه چاق

و   یداررمه  بلکه  ست،ی ن یسخن یاصول یکشاورزبوده است هنوز از زارع مستقل و  زرتشتظهور 
  ی شهرها و حت شیدایکه به قبل از پ فضا را  نیوابسته به آن مطرح بوده است. ا یکشاورز
 .کهن دانست اریبس دیتعلق دارد با یهای زراعدهکده

شده    دهیمناطق د  نیدر ا  یدارو مرتع   یداررمه  که از اواسط هزاره سوم آثار  سدینومی  رودلف
 هایشوند دسته می ریو هندوستان سراز  رانیکه در هزاره دوم به شرق ا یانیرانیا و هند و است
 بلدوران ق  نیپردازند. زمان زرتشت در حدود همساکن شده و به زراعت می   جیند که به تدردارگله

 .از استقرار کامل است
باالست.   هینظر دیمؤ یشورو یو مطالعات آکادم یشوروشناس ، باستان ۷تولستوف مطالعات

مناطق به   نیاند و در اکرده یو اکتشافات اتیحون( حفری)ج ایدر کنار رود آمودر ئتهایه نیا
آثار مربوط به قرن هشتم ق.   نیدار بوده است. ارمه  اند که متعلق به اقوامبرخورده ییمنگاههاینش
مأمور ساختن  ییما    دادیآنچه در وند  ه یحصار و شب  یاست که دارا  ییردد و شامل قرارگاههاگمی   م.

 نیباشد. از قرن هشتم به بعد زراعت در اشده است می  دهینامردد و ور  گمی   آن از طرف اهورامزدا
 یلیخ  اهاگات  یاول  قیمتأخر است و به طر  یاز اوستا  دتریجد  اریبس  دادیاست. وند  افتهیمناطق رونق  

 .باشندمی  تریباستان
  

 
1- Haptang-Haiti     2- Vastryo Fshuyant 
3- Vastar       4- Fshav 
5- Mona       6- Cattle breeder 
7- Tolstov 
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از  دیهای مدتا مدت میقد یکه اوستا میریگمی  جهینت و مطالعات یهایبررس نیتوجه به ا با
از قرن    تریمیقد  اریبه ادوار بس  دیاطالع بوده است و آن را نبابی   شرفتهیپ  یو کشاورز  یتمدن شهر

قبل از هزاره اول  مسلماً تقدم دارد، اریبس اتیادب نیو گاتاها که بر ا میهشتم ق. م. منسوب ساز
   است. دهیگرد میتنظ

. میکنبرخورد می  تی مدن ی دولت و حت ل یقبل از تشک یینظام ابتدا ک یها ما به گاتا  در - ۱۲
است و چنانچه بارها اشاره شد او    یکاو  رهیعش  یاسیس  ـ  یسرپرست مذهب  ای  ییس جامعة ابتدایرئ
جامعه    لیتشک  هیاول  حلداده شد که در مرا  حیمجموعه توض  نیکاهن است. در جلد اول ا  ریام  کی

و به   دیردگمی شخص متمرکز ک یجامعه در  س یکاهن و رئ اراتیاخت یهای بدووه گر ن یو در ب
وابسته به هم   التیدو تشکصورت بهکهانت از امارت جدا شده و دربار و معبد در کنار هم  جیتدر

 سیرئ ییایهای آررهیعش یکه رؤسا میکنی برخورد م یپردازند. در گاتاها ما به زمانمی  ریبه تأث
کاهن  ریام کی دیهای جددر برداشت  یباشند. کاومی یآتشگاه خانوادگبان اجاق و مذهب و آتش

یشتها   یرا داشت. حت  یتیموقع  نیچن  کیدر سومر هزاره چهارم ق. م.    1ی که انسگونه  همان   است،

های یشت  ه است. در گذشتهکردمی  یخود را ط  ییتعلق دارد که هنوز جامعه مراحل ابتدا  یبه زمان
قبل از گاتاها منسوب  خیرا به تار شتی نیاز فرورد یو بخش شتیشت، رام ی د مهرمانن یمیقد

لهجه   یثابت کرده است که گاتاها دارا ریاخ یدر سالها یشناس زبان  قیساختند. مطالعات دقمی
هپتانگ  یعنیاها، نبخش یس نیتریمیگاتاها و قد نیدارد. و ب میتقدیشتها  است که بر یخاص
رشته است. پورداود   نی حلقه در ا نیتریمیتداوم وجود دارد که گاتاها قد کی تهایش ه یو بق یتیهائ

رسد. او  داشتند می  یمذهب واحد  رانیا که مردم هند و یبه زمانیشتها  از یمعتقد است که بعض
 :سدینومی

 اریزمان بس کیبه  دیبه ناچار با ،یمل یشتها، از آن جمله ذکر داستانهایبه مندرجات  نظر»
اند. چه  بردهکجا بسر مییو هندوان    انیرانیکه هنوز ا  میبرس یعهد  کیتا به    میمتوجه شو  یدیبع

آنها  ءعهد انشا دیبایشتها  موجود است. نظر به زبان زیبرهمانان ن دیوگ یداستانها در ر نیا رینظا
 . م«یشتها قائل شویگاتاها و  انیم یفاصله چند قرن ک یو  میرا پس از عهد گاتاها قرار ده

 دهید  یدر آنها اثر  زین  یو از تمدن شهر  ستیاز شاه ن  ینام  میهای قدشتیاست که در    جالب
دارنده گاو ابلق، وراز   ۲نیاست، گو ییاصالت ابتدا یشود. نام قهرمانان مانند گاتاها هنوز دارانمی

 نیز او دهها نام ا ۵دیو = دشمن شیبچهر، دئوت دیخورش ای  ۴تریهور چ مرغ،ی= س ۳= کراز، سئن
  که بر  گریهای دشتیدر  نیو همچن میکنبا آنها برخورد مییشت  نیکه در فرورد لیقب

 
1- Ensi        2- gavayan 
3- Saena        4- Hvare Chithra 
5- Daevotbish 
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 .کندآنها حکم می  تو قدم تیبدو
دهیو   ای  ویشده است، دخ  نیکلمه که در گاتاها و یشتها به کار رفته، و باعث اشتباه محقق  کی

اند و  را کشور ترجمه کرده ویدخ نیاز محقق یاریده خداست. بسهمان دخو و  1ی وپاتیاست. دخ

  یشناسزبان را گرفته است. در  هیقر یشده و معن لیو به ده تبدیکه چرا بعدها ده کنندمی تعجب
 ینیبوده است. بعدها که شهرنش  هیناح  ایروستا    سیرئ  یوپاتیاند و دهکرده  یرا روستا معن  ویده  دیجد
معمول  ۲کرشور ایشده است، کلمه کشور مُبَدّل  به کشور افتهیآمده، و شهر هم توسعه  وجودبه 

حال   نی. در ادندینامیم ایکشور را خشتات س یرئ ایاند و شاه فتهگمی  ز ین ۳که به آن خشترم دهیگرد
همان ده  وکهیشده و دهمُبَدّل  خود را از دست داده است به ده تیکه روستا نسبت به کشور اهم

کر نشده است و از کشور . در گاتاها کلمه شهر ذکدخدا را به خود گرفته  یوپت است معنیخدا و ده
وجه   چیگاتاها به ه یو به کار بردن پادشاهان کشورها با فضا ستین یاثر ز ین یکنون یبه معنا

هم هنوز شهر و کشور شکل نگرفته است. و اگر بنابر برداشت    میهای قدشتیباشد. در  منطبق نمی
گاتاها به هزاره   میبدان  رانیبه هند و ا اهایز مهاجرت آرا متعلق به دوران قبل اشتها ری نیپورداود ا

 .دیدوم ق. م. منسوب خواهد گرد
  م یرا به دو بخش تقس  میهای قدیشت   از خاورشناسان  گرید  یسن و برخ  ستنیکر  قاتیتحق  در

  ر یرا به قبل از تأث میاست. بخش قد یاضافات زرتشت یکه دارا یو قسمت یمیاند. بخش قدکرده
 اند. بعد را به پس از آن منسوب نمودهو قسمت زرتشت  نید

متفاوت  یبخشها یشده و دارا میدر ادوار مختلف تنظیشتها  از کیممکن است هر هرچند
مختلف در  یهایشیزمان سروده نشده و توسط ر کیمانداال در  کیباشد، همانطور که در وداها 

است. اما آنچه با   دهیگردمشخص  شماره کیتحت  نیبا وجود ا یگشته، ول میادوار متفاوت تنظ
آنها   انباند و ز متأخر بر گاتاها نوشته شده یشتها اصوالً  دهیگردمسلم  یشناسزبان د یجد قاتیتحق
 یزرتشت  یسایآنها توسط کانن و کل  رفتنیو پذ  یمیقد  یبخشها  نیهم  اتفاقاً.  کندمی  تیحکا  نیچن
بخشها   نیداشته و ا  یفکرو هم  یهماهنگ  اهایآر  نیجامعه با د  انیاست که روحان  تیواقع  نیا  دیمؤ
از   یاند. آنها معتقدات قبل از زرتشت را با ملحقاتکرده میخود تنظ ییایآر میمعتقدات قد نابررا ب

را  یمیهای قدشتیکه متأخر بر گاتاهاست،  یزرتشت مخلوط کرده و به زبان روز با سبک نید
 اند. نموده میتنظ

آنها در  میتنظ خیکه درباره وداها به عمل آمده تارداری دامنه  قات یبا مطالعات و تحق - ۱۳
 قدسم یشد وداها سرودها ان یکه در جلد اول بطوری به شده است.  دییمحدوده مشخص تأ کی

  

 
1- dahyupati       2- Kershvar 
3- Khshathram 
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است و هندوها آن را   ییدانا یبه معن تیمهاجر به هندوستان است. ودا در زبان سانسکر یاهایآر
 ات،ی. در ادبشیستا  یسرودها  ایمقدس    یدانش سرودها  یعنی  1ودادانستند. ریگدانش می  نیباالتر

 ییکایآمر، دانشمند  ۲یتنیاند«. وی بلکه ازل  ستندیآمده که »وداها اشعار ساخته شده بشر ن  تیسانسکر
 د. باشهند می  استیتکامل مذهب و س شهیوداها شامل اساس و رمعتقد است که ریگ 

ا ـ ود ۴ـ جور ای ی قربان یودا ـ سرودها ۳ساما شیستا یسرودها ایودا داها عبارتند از ریگو
دانسته و  یرا ازل هیاول یاز هندوها سرودها برخی. جادو و سحر  دانش ۔ ۵اتروودا یقربان یوردها

 .ستندیاتروودا اصالت قائل ن یبرا
به   یاریبس نی( آن محققی)کرونولوژ خیتار قیدق نییشناسی و تعقدمت وداها و زمان درباره

  ن یا قیدق لیو تحل هیموضوع به پژوهش مشغولند. تجز نیاند و مدتهاست که در ا پرداخته ی بررس
است به    تیحائز اهم  یلیزمان گاتاها خ  نییتع  یچون برا  یبه رساله جداگانه دارد، ول  اجیمسئله احت

 .شوداشاره می  یبررس نیطوره فشرده و اختصار به ا
هند باستان را دقیقاً  اتیادب یکرد کرونولوژ یاست که سع یکسان نیاز اول یکیمولر  سکما

ق. م.    ۱۰۰۰-۱۲۰۰ ن یب ۶را به چند قسمت کرد، چانداها ییودا یسرودها خیکند. او تار نییتع
،  ۹هاوگ نیق. م. مارت ۶۰۰جلوتر از  ۸شادهایق. م. اوپان ۶۰۰-۸۰۰ ۷ق. م. براهمانا ۸۰۰ اانترم

 د. ق. م. عقب بر  ۲۰۰۰ - ۲۴۰۰ به  را ییودا  اتیشروع ادب یدانشمند مشهور آلمان
ق. م. حدس زد    ۲۰۰۰تا    ۳۰۰۰  نیو ب  تریمیقد  یلیوداها را خ  خیتار  یآلمان  ۱۰یاکوبی  پروفسور

خود را   هینظر الکیکه تباشد. هنگامی  متریقد یلیممکن است خ یواقع خیو اظهار داشت که تار
ق. م. دانست.  سال ۵۰۰۰لق به سرودها را متع نیو ا وستیدانشمند پ نیبه ا زیاظهار کرد او ن

 .سال قبل عقب برد ۷۰۰۰وداها، قدمت آنها را به   یبا استفاده از اشارات نجوم  ۱۱الکیت
 .کرد دییرا تأ الکیت ه ینظر یآلمان ۲۱بوهلر نیمارت

از   یدانشمندان قاتیو تحق اتیمفصل پرداخت. او از نظر یبه بررس یآلمان ۳۱ووست باالخره
 ذکر یاز آنها در پاورق  ی.. ، که نام برخر ، ماکدونل و .الدن برگ، گلدن لیقب

 
  

 
1- Rigveda      2- Whitny 
3- Sanaa       4- Jajur 
5- Atharvaveda     6- Chanda 
7- Brahmana     8- Upanishad  
9- M. Haug      10- H. G. Jacobi 
11- G. Tilak      12- M. Buehler 
13- W. Wuest 
 



107 
 

 زرتشت
 

 یق. م. و مانداال ۱۴۰۰نهم قبل از  یوداها مانداالکه در ریگ دیرس جهینت نی، به ا1شود یم

ق. م. تألیف   ۱۲۰۰دهم در حدود  یو مانداال ۱۴۰۰ق. م. اول پس از  ۱۴۰۰هشتم در حدود 
را در خارج از   هیدر هندوستان و بق ۱۰و  ۷و  ۲ و  ۵و  ستی اند. وطن اول و نهم مشخص نشده

  گر یزند. به عبارت درا در حدود هشتم حدس می  ۷را در حدود نهم و    ۴اند.  کرده  میتنظهندوستان  
  ن یکه ا ی قصنق. م. و خارج از هند صورت گرفته است.  ۱۴۰۰از  تریمیوداها قدریگ میتنظآغاز 
شود،  شماره نام برده می  کیه در هر مانداال که تحت سازد آن است کرا کم اعتبار می  ی بررس

مانداال  کی یاند و همه بندهاآن شرکت داشته  میمختلف در تنظ یان متعدد در زمانهایسرود گو
 :میپردازمی  یمختصر حیموضوع به توض نیدرک ا ی. براستندینهمزمان 

وداها . ریگدندینامیم ۲یشیبه نظم درآمده که آنها را ر ییودا توسط شعراریگ یسرودها
شرکت   یشیر ۴۰۰وداها  می. در تنظندیوگمی  ۳سرود است که آنها را سوکتا ۱۰۲۸مشتمل بر 

هم رفته ده مانداال سروده   ینامند و رومی  ۴بخش را مانداال کی یاند. مجموعه سرودهاداشته 
  ی شید راند، ماننهسوکتا سرود  نیچندها  ی شیاز ر  یشده است. بعض  ینمره گذار  ۱۰تا    ۱شده که از  

بوده  ۱۰از  یو بخش ۹ یاز مانداال یو قسمت ۳کننده قسمت اعظم مانداال میکه تنظ ۵میتراشوایو
  ۶گنداروا –واسو  شوای که و یچند سوکتا سروده است. در حال ز ین ۳و  ۲و  ۱از  نیاست و همچن

ت درباره قدمت  حساب آنچه ووس  نیرا سروده است. با ا ۱۰ یاز مانداال ۱۳۹ یسوکتا کی قطف
له واقف است و  مسئ نی به ا زی. البته خود ووست نستیکند کامالً درست نمی  ان یودا بریگ کی

 .کندمی  ه یمانداال تک کی یاهسوکتا تیاکثر میمانداال به زمان تنظ کیقدمت  صیتشخ یبرا
تعلق سرود وداها م ۷۴۴ودا معتقد است که ریگ خیکتاب تار سندهی، نو۷دکتر مانکا پروفسور
 نیدرصد ا ۸۰در حدود  گریسرود به قبل از دوران راما؛ به عبارت د ۴۸باشد و می  ۸به دوران راما

  ۱۷۰۰  بهوداهاست    یاز قهرمانان اصل  یکیسرودها به دوران راما و قبل از آن تعلق دارند. راما که  
 .ق. م. تعلق داشته است ۱۴۰۰تا 

 ق. م   ۳۷۵۰راما را  خیتار  ۱۰یپوران و حساب ۹هند  یسنت خیبا استفاده از تار مانکا
 

  

 
1- J. Wackernagel, A. Hildebrandt, Ch. R. Lanman, Ch. R. K. A. Kaagi S.W. Parzig, H. Zimmer, M. 
Bloomfield, E. V. Arnold. E. W. Hopkins 
2- Rishi       3- Sukta  
4- Mandala      5- Vishvamitra  
6- Vishvavasu –Gandharva   7- Manka  
8- Rama-K       9- Pargiter  
10- Purani 
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را   ۷و  ۶و  ۴و  ۳و  ۱ یوداها یآنها همه سوکتاها یسوکتاها و شعرا یکند و با بررسمی حساب
 .دینمامی نیی متعلق به دوران راما و قبل از آن تع

دانشمند  1شود. دکتر سارمامی  رفتهیق. م. پذ  ۴۰۰۰ق. م. و نه  ۱۲۰۰نه  دیجد یهایبررس در

ق. م. مشخص نموده و آن را به سه دوره   ۵۶۰تا  ۲۰۰۰ نی را ب ییدوران ودا دیجد خیتار یهند
  یا براهمانا  یعنیبعد  یودا که مورد نظر ماست. بخشهاریگ یسرودها ایکند. مانتراها می میتقس

وداها اند. ریگ شده  میتر تنظ دیجد  یفلسفه و عرفان، در زمانها  ای  شادهایو اوپان  یو رسوم مذهب  آداب
  ان یروحان له یبه وس شادهایها و اوپانبرهمن  لهیاند و برهمانا به وسسرودهها یشیر مینکه گفترا چنا

  س، یگردد. بومی  بق. م منسو  ۲۰۰۰ودا به  برداشت ریگ   نی شده است. با ا  میتنظ  لسوفیعارف و ف
ق. م.   ۱۷۰۰ز وداها قبل اریگ میکه تنظ ردیگمی  جه ینت ر،یدهه اخ یهایبررس نیبه آخر یمتک
ودا را خارج  ریگ یسرودها مینظر موافقند و تنظ ن یبا ا زیمعاصر ن نیز شده است. اغلب محققآغا

 د.دانندره سند می   هب   انییایهای بزرگ آرق. م. آغاز مهاجرت  ۱۵۰۰  -  ۱۷۰۰از هندوستان و قبل از  
  میبه تنظ ستمیقرن ب لیاست که در اوا یاز کسان یک ی شد،  انیطوری که قبالً ببه  هرتل،

 یهااوما ایچون سوما  اهانیکه وجود گ سدینوکند. او میوداها در خارج از هندوستان اشاره می
که در   شکر،یو برنج و ن ۲بوده است و سکوت درباره سورقون   رانیا طیجو که متعلق به مح ، یرانیا

  ۳است. اشوته دهیگرد می ا در خارج از هند تنظوداهرساند که ریگ است، می  اریبس  تیهند حائز اهم
فقط در  اهیگ نیمهم است و نام ا اریبراهمانا بس یشعائر مذهب یاست که برا یاهانیاز گ یکی

یک از باشد در هیچ برخوردار می تیهنوز از اهم توالیکه در ر ۴یآمده و شام ۱۰و  ۱ یسرودها
  ۱۲و علف دربهه  ۱۱لوای، ب ۱۰پرنه  ،۹کنکتهی، و۸، پالکشه۷بره، اودوم۶، ورنه۵اکرودهای. از نامدهیسرودها ن

 یعالئم حاک  نیمهم است. همه ا  اریهندوها بس  یکه برا  ریاز درخت انج  نیو همچن  ستین  یسخن
خارج از  یبه مردم قتیو در حق اشتندند یسرودها از آن اطالع نیا ندگانیاز آن است که سرا

بوده و   شهیاها و وداها همرهند تعلق داشته است. هرتل در ضمن معتقد بود که زبان گات یمرزها
 اند. زمان تعلق داشته  کیبه 

 را مطرح ساخت و صورت  تیواقع نیهم شیقرن پ میدر ن زین لزیم میدیکه د گونههمان
 

 
  

 
1- Sarma      2- Sorghun  
3- Ashvata     4- Shami  
5- Nyagrodha      6- Varana 
7- Udmbara      8- Plaksha 
9- Vikankata     10- Parna 
11- Bilva      12- Darbha 
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  ن یدارند ارائه داد. همچن  یکسانیاز اصطالحات مشابه وداها و گاتاها را که در ضمن مفهوم    یمفصل
مثال به چند نمونه  یاند. برامُبَدّل شده وانیو د زدانیبه ا میقد یکه در اوستا ییودا انینام خدا

خشاترا ـ   ه،نمووهومنه ـ وس نو،یـ م وینیارته ـ رته، م ایشود: اشه اصطالحات اشاره می نیاز ا
ـ ویو،   ویو ت، یسراوشه ـ چراوش تاتو،یامرتات ـ امر ، یهوروتات ـ سروتات ،یـ ارمن یتیکشاترا، ارمئ

در  یـ اندرا، گندهارو ـ گندرو و... حت ندرایهئومه ـ سومه، ورتر ـ ورتر، ا ا،یـ ترت ایثرت اما،ی ۔مایی
 نیهم ناًیع زیشده و در وداها ن دهیدئو ـ زوشته نام وانید زیدوست و عز  ۴بند  ۳۲گاتاها در سرود 

ه ک ردیگمی  جهینت های بررس نای همه از باالخره...  است شده برده کار به جوشته ۔اصطالح دو 
  ن یپس از جدا شدن ا ی اند که حتو مشابه بوده کیبا هم نزد یبه حد ییو گاتا ییودا یاهایآر

  نیاند. ابه هم شباهت داشته   زیخود ن  تقداتدر رسوم و آداب و مع  یاند و حترا حفظ کرده  یهمسان
 دهیمعاصر کامالً به اثبات رس  نیمحقق  یهایو به خصوص با بررس  ستمیاست که در قرن ب  یتیواقع

دو قوم را در کنار   نیو ا  میهمزمان دانست هیاول یاهاگاتاها را با ود نیقی است. حال که به طور 
  ز یاز خاورشناسان ن یکه مورد توجه برخ البج اریحادثه بس کیبه  دیبا میمشخص کرد گریکدی

 :قرار گرفته است اشاره کنم
برخورد   انیو خدا یق بشرهای مافوقدرت  یما به دو اصطالح مشخص برا هیاول یوداها در

 میقد انی»اصطالح خدا سدینومی  سی. بو۲)دئوه اوستا( و اسوره  1کنیم که عبارتند از دومی

 نیشوند. همچنمی  دهیدرخشندگان نام  انیخدا  نیدرخشان است و ا  یدو بوده که به معن  رانیاندویا
  ی به معن  ۴کلمه بگه   انیرانی. اشد)که همان امشه اوستاست( به آنها داده می۳امرته  ای  ودانانلقب جا

  ی وجود داشته به نام اسوره به معن ی گریبردند. اصطالح دبه کار می ان یخدا یبخشنده را هم برا
ن نام در وداها  یرفته است. اخدا به کار می  ی انسان و هم برا  ی سرور و خداوندگار، که هم برا  ای  لرد

  ان یترین خداشده است که قادراطالق می   ۵رپتا  ئوسیاز همه به د  ش یب  یبوده ول  ان یلقب همه خدا
نموده جنبه مجرد و مطلق خدا را مشخص می   شتریاسوره ب  دیجد  قات یرفت. طبق تحقبه شمار می 

که   یاند، در حالشدهنام ملقب می  نیآنها در نظر بوده است به ا  تیجنبه روحان  شتریکه ب  یانیو خدا
 .بوده است یاصطالح خدا به طور کل وَدِ

  ن یآسمان و سه عدد از اول یاست و خدا انیپدر خدا میقد یاسوره در وداها سدینومی لزیم
هند   انیترین خدازیعز یآگن ی باشند، قهرمانان او بودند و حت امنیـ وارونا ـ آر ترایها، که میتیاد

و پدر   نیمنؤاز او متولد شده. او ابوالم نیاست که زم یپدر قهرمان نیشود. او همچناز او متولد می 
  .خواندند. پسران آسمان خدمتکار او بودنداو سرود می  یبرا  انیخدا ی جاودان است. حت تیابد

 
1- Daeva=Deva       2- Asura 
3- amreta       4- baga  
5- Dyaus Pitar 
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 اند.  بخش ترجمه کردهی کلمه را هست نیگرفته شده و ا یجان و هست یاسو به معن شهیاز ر اسوره
 :میپردازمفهوم می  نیا یودا به بررس یحال در سرودها

 ت. و احترام اس شیبل ستاو مقتدر و قااسوره بزرگ  میقد یسرودها در
 .زدیرآمده: پدر ما اسوره که آب را فرو می  ۶بند  ۸۵سوکتا   ۵ودا  گیدر ر

و شما دو در  ندیگوبه آنها می ترایآمده: پرستندگان وارونا و م ۳بند  ۶۳سوکتا  ۵ودا ریگ در
 .1اسوره  زیقدرت سحرآم  لهیبه وس دیکنباران می  جادیآسمان ا

به   دیکنخود را حفظ می  تی( مشترایآمده: شما دو )وارونا ـ م ۷بند  ۶۳وکتا س ۵دا وریگ در
 .دیکنشما بر عالم حکومت می  قتی حق لهیاسوره. به وس زیقدرت سحرآم

عنوان اسوره طرف سخن قرار  ها( وارونا به ی تیبه اد می آمده: )تقد ۲۷سوکتا  ۲ودا ریگ در
 .شوندلقب اسوره می  یاراه دهم امنیو آر  ترای. وارونا، مردیگمی

 . کتاستیها( اسوره بزرگ و فروغمندان )دوه نیاز ب ۵۵سوکتا  ۱ودا ریگ در
 .است که اسوره نام دارد یبزرگ شنویآمده: و  ۳۸بند   ۴سوکتا  ۳ودا در ریگ

هستند   ۲از جمله فروغمندان چون مده  گرانیو د  شنایآمده: کر  ۲۶بند    ۸سوکتا    ۷ودا  ریگ  در
 .مده()اسوره 
 کن.  یاسوره ما را نگهدار یما را محافظت کن. ا  ندرایا ی: ا ۱۷۴سوکتا  ۱ودا ریگ در

 .: اسوره هنوز مورد احترام است۳بند   ۴۱سوکتا  ۵ودا در ریگ
  ی دهد و اسوره که مفهوم مجرد داشته و دارامشخص رخ می رییتغ کیرفته در وداها  رفته

 .ردیگر می شود و مورد شماتت قرامیاست به ضد خدا مُبَدّل  تیعظمت الوه
 روان ی)پ میباشاسوره می روانیپ هیدوه بر عل روانی: چون ما پ۵۳بند  ۴سوکتا  ۱۰ودا ریگ در

 .(رندیگرار می اسوره ق روانیدوه در مقابل پ
 بدون جنگ ابزارند.   ستندیدوه ن روان یاسوره که پ روان ی: پ۸۵بند   ۹سوکتا  ۸دا وگیر در

 کشنده اسوره است.    ندرا ی: ا۲۲ بند  ۴سوکتا  ۶ودا در ریگ
 .شود لشکر اسوره را در هم شکندرا خواسته می ندی : از ا ۱۳۱بند   ۱سوکتا  ۵ودا در ریگ

شود که قدرت اسوره و مردان  تقاضا می   وایو ش  شنوی: از و۶  -  ۸بند    ۱۰۰سوکتا    ۱ودا  ریگ  در
  ی آنها برادران)شود ها مطرح میو دوهها اسوره برادران  کاریسوکتاها پ نیاو را نابود سازند. در ا

 د(.انشده  گریکدیهستند که دشمن 
 روانیاسوره به دشمنان پ روانیو پ ۳شودمی یاسوره ضد خدا معرف ۸۵سوکتا  ۸سرود  در
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  روان ی. پ1است  نفی عالمت ا ـ تیدر سانسکر رایضد دوه ز یعنیدوه  اـگردند. مُبَدّل می هادوه

دئو   ـ ا  زین دادینامند. جالب است که در وندمیها یویهای ضد داسوره  ایه ـ اسورا اسوره را ادو
ان و  گکنندی آنها که نف یعنیبه کار برده شده است،  انییسنایاهوراپرستان و مزد ف یتعر یبرا

 تحول مفهوم اسوره است  یچگونگ  هیتوج یبرا یتقابل شاهد جالب نی. اوانندیمخالفان د
ها ها و اسوره دوه نیکه ب ی زمان نیشیدر روزگاران پ»آمده  ۱۱۸۴ازدهم بند مهابهارتا دو در

  نیااوالً    گر یها برادران کوچکتر بودند.«؛ به عبارت دها برادران بزرگتر و دوه جنگ در گرفت اسوره
 شهیر ک یاز  یعنیدو گروه با هم برادر  نیدور است و ثانیاً ا اریبس یاختالف مربوط به زمانها

. در میهم مشاهده کرد  ۱۰۰  یسوکتا  ۱ودا  گونه که در ریگ همان   ن،ییراه و آ  کی  ی راند و داابوده
و ضد   یکیهای تارمفهوم قدرت  شهیباشند اسوره همودا میاترو ـ ودا و براهمانا که متأخر بر ریگ 

 .دوه به خود گرفته است
که اهوره از همان اسوره   دید میشود خواهمی  لیو تحل  هی که نام اهورامزدا تجز هیفصل آت در

 یکرده و نام  یگیربهره  یشناسعامل روان  نینام از ا  نیاخذ شده است و زرتشت با انتخاب ا  ییودا
که  ااست و نام دوه ر دهیبوده است، برگز تیالوه تیمردم مورد احترام و نشانه معنو یرا که برا
  نیمُبَدّل ساخته است. ا بیغ و فرورو منبع د ویشوند به دمی دهینام نیبه ا ییایآر انیهمه خدا

به   انیخدا نیا انیهای هند و به خصوص کاهنان و متولدوه روانیعمل مسلماً سبب شده که پ
 هک یه یشوند. چه در توج ختهیاهورامزدا، که همان اسوره است، برانگ روانیبا زرتشت و پ یدشمن

  ۲اند و علت ضد خدا شدن نموده ن یققمح ریو سا لزیکه م یکند و چه در برداشت می  دیهرتل از دوان
مسلم  تیواقع نیاند، انموده  هیتوج ییودا انیاسوره را از زمان زرتشت همان باطل ساختن خدا

وجود داشته    امشیحادثه با ظهور زرتشت و اعالم پ  نیدر بروز ا  ی و محقق  یارتباط قطع  که  شودمی
است که   دهیرس جهینت نینموده به ا قیتحقباره در این هم که  ی، دانشمند آلمان۳هاست. برادک

. در  م«یاوستا نسبت ده ان یرانیبه مخالفت آنها با ا ییودا انیهند نیظهور اسوره ـ ادوه را ب دیبا»
آنچه   یشود ولمختصر قناعت می نیو شواهد فراوان است و به هم لیدال تیواقع نیا اثبات

ظهور زرتشت است. نکته جالب توجه    خیاردرباره ت  یریگجهیاست نت   تیموردنظر ماست و قابل اهم
  رسروده که متعلق به دوران راماست و د  ۴بهااومهیاتر  یشیرا ر  ۸۵  یسوکتا  ۵آن است که مانداال  

 نیاست و همچن تریمیمانداال قد نیا گرید یاز سوکتاها یعن یسوکتاهاست.  نیاز اول ۵ یمانداال
 .است  میقد  اریهای بسیشیاست که از ر  ۵ایترآ  –ارکنانا    یشیمتعلق به ر  ۶۳  -  ۶۴سوکتا    ۵سرود  
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  ست، یکانن و دگم مشخص ن یدارا ییفراموش کرد که مذهب ودا دیمسئله را نبا کیالبته 
جهت ممکن است در  نیکرد. از ا هیفرهنگ خاص توج کیصورت توان به می شتریبلکه آن را ب

را دنبال  میخط مستق کیتاها ما که در گا ینباشد، در حال کسانیمانداال مطالب همه با هم  کی
 .چارچوب مشخص اعالم شده است کیفکر واحد در  کی یکنیم که از سومی

  ک یاست بدون  رممکنیکه غ دید میخواه میدقت کن میو مذاهب مختلف قد انیدر اد اگر
  ن ی. به خصوص در بردیمورد طعن و لعن قرار گ ییخدا یانی تحول بن کی ایو  یقو اریمحرک بس

  گریاقوام د ان یخدا تی در قدرت و الوه یمتعدد اعتقاد داشته و حت انیکه به خدا ستیتئیولمردم پ
باشند،  و نگهدارشان می   یآنها، که حام  ن ایبودند خدا  لیکردند و فقط ماخود شک نمی   گانیو همسا

 یدیجد انیشده و خدا ادیز انیاقوام باستان تعداد خدا نیباشند. در ب هیهمسا انیمقتدرتر از خدا
ت نفوذ معبد و کاهنان وابسته به  بکاسته شده است و به نس انیخدا تیاند و از اهمقدرت گرفته

لعنت  میقد انیقوم خدا کی نیهرگز در ب یاست ول افتهی رییتغ زیآنها ن تیموقع انیخدا نیا
باب  راالبود و سمت رب   ی سومر  ان یخدا  نیآسمان و فلک دوار، ابتدا از مهمتر  ی، خدا1اند. آن نشده

آن را گرفت و او دهها قرن از   یجا ۲شاماش )شمس( دیخورش  یخدا ی داشت. اما پس از مدت
عظمت   ۳لیوجود داشت تا آنکه مجدداً در کنار انل  یبابل  انیدر پانتئون خدا  وستهیپ  یول  فتاد،ا  تیاهم

مدت   نیمصر از احترام برخوردار بود. در ا انیخدا نی. هوروس در مصر سه هزار سال در بافتی
 معبدآن  یای که به معبد وابسته بودند خدااز معابد و فراعنه یشد و برخکم می ای ادیاو ز تیاهم

از   یکیثابت  یدر قوم نکهیهرگز هوروس لعن نشد و... ا ی ول دند،یبخشتقدم می را بر هوروس
 دیلماً باشوند مسمی یدشمنان آن قوم معرف روانشیبه ضد خدا مُبَدّل گشته پ انیخدا نیبزرگتر

اغلب   زیمغلوب ن انیخدا گریبر قوم د یدر تسلط قوم یرخ داده باشد. حت یحادثه خاص و مهم
باشد و   یغالب  نید  یاند، مگر آنکه قوم فاتح دارا مانده  یباق  انیصورت درجه دوم در پانتئون خدابه 
  ج ید و مردم به تدرو مهاجم، بر جامعه حاکم گرد شرفتهیعوامل پ ینو، دارا  ینیآنکه در جامعه د ای

  ی داده است. نه قومحوادث رخ ن نییک از اهیچ ییمعتقدات کهنه را فراموش کنند. در جامعه ودا
 سمیتئیآنها را از پول  یدیجد  نیکرده است و نه آئ  لیرا بر آنها تحم  یغالب  نیبر آنها مسلط شده و د
 یرسوم و معتقدات گذشته برجا  را مطرود نموده است. تمام آداب و  میقد  انیروگردان ساخته و خدا

ک مفهوم خاص خدا، یشوند. فقط  می شیبا همان نام و نشان ستا انیاست و همه خدا یخود باق
گردد و مُبَدّل می  انیهست، به ضد خدا  زیمخصوص ن تیمفهوم الوه یکه در ضمن نامش حاو

 شوند، در می یدشمنان جامعه معرف یوابستگان به آن خدا و آن مفهوم کل
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  وسته یبا ظهور زرتشت به وقوع پ نیقی و  ق یای به طور دقحادثه نیکه چن دید م یخواه هیآت مباحث
خالق و قادر،  یصورت تنها خدا(، به تیبخش )اسوره سانسکریهست ایاست. او با انتخاب اهوره، 

و   دینمارا محکوم می  یی مُبَدّل ساخته و آداب و رسوم و معتقدات ودا ویجامعه را به د انیهمه خدا
 یکنندگان سرودهامی . چون تنظزدیخی به هم به مبارزه برم  وسته یو حکومت وابسته و پ  ت یبا روحان

را دشمن جامعه  روانشینو و پ نید نیا دیمسلماً با رند،یگاز همان کاهنان جامعه الهام می ییودا
اند و با  خوانده روانش یو پ  ن یآئ نیرا به مبارزه با ا انیاند. آنها خداهم کرده نیکنند، که چن یمعرف

 اند. آن را اعالم کرده یاعتبارطعن و لعن اهوره ـ اسوره، بی 
گاتاها   میتنظ  حیآن ما را به زمان صح  قیدق  لیو تحل  هی حادثه و تجز  نیا  یریگینظر من پ  به
اند. اصطالحات و  وجود آمدهشکل گرفته که وداها به  یطی کند. گاتاها یقیناً در محمی ییراهنما

دو   نیفقط در ب یهمسان نیا ییدو با هم مشابه است و در آن دوران ابتدا نیا یاو فض میفاهم
 یگریو د  جانیدر آذربا  ی کیتوانسته است رخ دهد، نه  قوم واحد و در زمان مشابه می  کیاز    وهگر

که تحول  میابی!!. با دقت در وداها در می یهای هندوکش و با هزار سال فاصله زماندر دامنه
که  میتوجه کن تیواقع نیشکل گرفته است و اگر به ا هیاول یاسوره در همان وداها تیخصش
 دیرا به ضد خدا مُبَدّل کرد، با یمورد توجه و پرستش مردم ی توان در چند سال خدانمی  کبارهی

م شده  قبالً اعال  زیزرتشت ن  امیپ  ،ییودا  یسرودها  میممکن است هنگام آغاز تنظ  یکه حت  میریبپذ
برداشت عمر وداها و گاتاها   نیگاتاها و وداها باشد. با ا میظهور زرتشت قبل از زمان تنظ خیارو ت

ظهور زرتشت   میق. م. بدان ۱۷۰۰را  ییودا یمیقد یخواهد بود و اگر آغاز سرودها کسانی تقریباً
 .میزمان مربوط ساز نیحداقل به هم دیبا  زیرا ن

 نیاند و کوچکترشده دهینام جی( و اوسنیه )کرپکر یبه نامها یمذهبدرگاتاها رهبران  ـ ۱۴
از هزاره اول ق. م. در جامعه هند ظهور نموده   انیروحان نی که ا یدر حال ست، یاز براهمن ن یاثر

ساختند. اگر گاتاها در قرن  جامعه را مشخص می یروحان یق. م. تنها مقام اعال  ۸۰۰و در حدود 
 اینام برد و  انیروحان نیاز ا جیکرپن و اوس یجاه ب یستیباق. م. شکل گرفته باشد می  ششم

  نیاست که ا تیواقع نیا دیاشاره شود. فقدان نام براهمن در گاتاها مؤ زیحداقل به نام آنها ن
 . اندشده می سرودها قبل از هزاره اول ق. م. تنظ

 نیباشند و مورخمی انیمادها و هخامنش زماندر  انیرانیا یـ مغان که رهبران مذهب ۱۵
در حدود قرن نهم ق. م. از شرق   یتیهستند که به روا ییایآر ی اند، قومبه آنها اشاره کرده یونانی

  ر یاز عشا یکیو  رانیغرب ا  یاهایاصوالً از آر گرید تیاند و به روامهاجرت کرده رانیبه غرب ا
 را با  1مگ  ایمغ  نام یحت اند.هدادآنها انجام می  نیب ررا د ی گری روحان فهیباشند که وظمی یماد
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نام برده نشده است    یفرقه روحان   کیعنوان  دانند. در گاتاها از مغ به می  شهیر  کیمد و مژ از    ماد،
کردو هفتم،  ۶۵متأخر، یشت  یسناهایاز  ی کیو فقط در  ستی از آن ن یسخن  زین سناهایدر  یو حت
باره در این  ملاند. لوبوده  1نرباآذ ایآترون  ییاوستا انینام برده شده است. در یشتها روحان غاز م

  نیاست، و ا دهیذکر گرد ۶۵ سنای یعنی دیاثر جد کیبار نام مغ در  کی»در اوستا فقط  سدینومی
مطلب که در   نیشود. از ازرتشت اشاره می  نیمغ و د نیب ک یاست که به رابطه نزد یبار نیاول

متأخر هنوز   یاستهای اور اغلب قسمتبرد که در زمان ظهوی توان پمی  ستیاز مغ ن یاوستا نام
جامعه مادها   ونیبودند.«. هرودت روحان  افتهینفوذ ن  سنایمزد  نینشده و در د  داریای از مغان پدطبقه 
 اند. بوده افتهی تسلط کامل ن ینفوذ داشته ول زین انیهخامنش نیاست که در ب دهیغ نامرا م

مغ کشته شد مردم تا  یکه گوماتا یروز ،یاطالعات باستان گریگزارش هرودت، و د طبق
همه مغان را نابود کرده بودند. سپس   شدیشب مانع نم یکیادامه دادند و اگر تار یشب به مغ کش

از آن است که مغان در    یگزارش حاک  نیگرفتند. اهر ساله جشن می  ۲روز را به نام ماگروفونیا  نیا
  رنه هرگز مردم کوچه و بازار، که معموالًاند وگهنوز کامالً بر جامعه مسلط نشده بوده  ادوارآن 

کردند. هرچند گزارش  اشند، به انهدام آنها اقدام نمی باعمال نفوذ آنان می  لهیو وس کاهنان روانیپ
 .از آن دارد یمسلماً اثر یمنطبق نباشد ول  تیهرودت ممکن است کامالً با واقع

را به عهده   تیروحان رونها نقش ابتدا آت زین انیمعتقدند که در جامعه هخامنش زین نیمحقق
است،   یاشتباهات یبرداشت دارا  نیاند. به نظر من اخود را به مغان داده یجا جیبه تدر یداشته ول

  بهکه  رندیرا بگ یکاهنان محل یجا یبتوانند به حد بیغر انیتوان تصور کرد که روحاننمی رایز
زرتشت اصواًل   نیتوان حدس زد که دنماند. می  یاز آنها باق  ینام  چیبرده و ه  نیاثر آنها را از ب  یکل

خود مطرح ساخته همه اشونها    امیدر پ  ز ین  مبریگونه که پنبوده است و همان  شیکاهن و کش  یدارا
اند که قرنها  بوده ینیاند. آترونها کاهنبوده  ی راست نیپارسا مبلغ و منتشر سازنده د نانیدو راست 

اند.  ها و اوسیجها را گرفتهکرپن   یو جا  افتهیه یشتها نفوذ  اپس از زرتشت در جامعه شرق و خاستگ
قرار داشت. آذربانان   اهایآر شیاند که قبل از زرتشت مورد ستااترونها پاسداران آتش مقدس بوده 

کالپا  یو جا افتهیهند نفوذ  امعهدر ج جیکه به تدر افتندیبرهمانان را  تیجامعه شرق همان موقع
از مغان   کترندیزرتشت نزد یاصل امییشتها به مراتب به پ یفتند. آترونهارـ هندو را گ کیو اوس

و   یاست از انحراف کل یجالب ارینمونه بس داد،یاست، مانند وند یمغان باق نیکه از ا ی. آثاریماد
  گانه ی آنها ب یزرتشت برا نیآن است که د ه نشان یادیو بن یتحول کل نیزرتشت. ا امیاز پ یاصول

اندازه  اند و آنچه به نام زرتشت در قرون بعد و بی به دور افتاده بوده ی از مکتب واقع اریبوده و بس
  بوده است که رنگ  اهایآر یپرستبت  نییدور از زمان زرتشت اعالم شده است، همان خرافات و آ
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 ت. به خود گرفته اس یزرتشت
اند،  زرتشت بوده از    قبل  انیرانیا  نید  انیاست که مغان روحان  یمدع   یرانیمحقق ا  ،یرض  هاشم

وجود داشته   یدر گاتاها و یشتها از آنها نام  یستیبابود میمی  حیبرداشت صح  نیکه اگر ا  یدر حال
  دت گونه که هروهمان دیو آترون به مغ اشاره گردد. مغان را با جیکارپن و اوس یباشد و به جا

کهانت   یبرا 1(تی)لو دوه یقوم  یهایغرب دانست که مانند الو یاهایآر نیکرده، کاهن هیتوج

. کردندمی  شغل را دنبال نیهم ا ییایآر گریدر اجتماعات د زین لیدل نیشدند و به هممی  تیترب
مغان  تظهور آنها در هندوستان است. در مهابهاراتا به مهاجر ،ییاینفوذ به جوامع آر نینمونه ا

آمده که مردم شمال   اتیروا  نیدر ا  نیدور صورت گرفته است. همچن  اریبس  امیاشاره شده که در ا
 ایلوکا ـ  هستند که دوا یمردمان نهایاند و اب یو نج افهیقهمه خوش ۲کوروسـ  هند به نام اوتارا

اقوام   نیمعتقد است که ا اهاود یاستاد هند ۳اند. پروفسور راو بهادرها را از دست دادهدوه نیسرزم
 نیاشاره که »سرزم نیاند و اها جدا شدهدوه نروایاند که از پزرتشت بوده روانیمسلماً همان پ

. در  مقصود هرات است  ز یاست. شمال هندوستان ن ییجدا ن یهم دیاند« مؤها را از دست داده دوه
سخن رفته است که آن را   زین ۴پایشاکادو نیشده است و از سرزم انیب یمهابهاراتا شرح مفصل

که مهاجرت   ردیگمی  جهیفسور بهادر نتباالخره پرواند.  کرده  هی( توجستانیساکستان )س  ایشاکستنه  
اشارات   نیمهاباراتا صورت گرفته باشد. با ا میتنظ خیدورتر از تار یلیخ یستیبامی یمغان زرتشت

وجود آنها را در جامعه   م یتوانمی  م،یده  تاگر ظهور مغان را در هند به حدود قرن ششم ق. م. نسب
 .میکن  یمجاور هند بهتر بررس یهخامنش
ها است که کاهنان زمان زرتشت همان کرپن ن یشود اگرفته می  یبررس  نیکه از اای جه ینت

رفته است. بر اثر ظهور زرتشت  جامعه به شمار می  سیکاهن و رئ ریام یاند و کاوبودهو اوسیجها 
 هایرود. پس از مدتمی نیو کهانت مستقل از ب تیطبقه روحان ان،ییاینه آر ان،یزرتشت نیدر ب
و انحراف آن است، آترونها   دیگذشت زمان و تحول اصول و عقا نیاز ا یل، که یشتها حاکیطو
  شیاین ایو  یپرستاست که آتش ی به عهده گرفته و آن هنگام ز یمنحرف را ن نیکهانت د فه یوظ

زرتشت وابسته شده است. مغان جامعه   نیمجدداً به د انییایآر نییاز مذهب و آ یآتش و بخش
شرق است با لباس  یمذهب آترونها قتیزرتشت، که در حق نیقرنها با د شتذاز گپس  یغرب

 یسازند که حتمی   یمذهب و معتقدات گذشته خود معجون  نیا  بیگردند و از ترکآشنا می  ،یزرتشت
بدون تأثیر مغان   ز یهخامنش ن رهیاست. عش یآثار زرتشت یدارا  ی ول ستیدارا ن زینام زرتشت را ن

 ام یپ ریاو تأث اناتیو ب وش یمعتقدات دارشود. در پرستش اهورامزدا آشنا می  اب رانیشرق ا ریاز مس
  زرتشت را

 
1- Levithen      2- Utta - Kurus  
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 امینشانه ارتباط او با اصل پ نیو ا مینیبمشهود می انیرانیمانده از ا یاز همه در آثار باق شیب
و آنچه  در اثر گذشت هزار سال    ز ین  وشیزرتشت است بدون متأثر شدن از مذهب مغان. مسلماً دار

  امیپ تیواقع یتوانست بازگوشد، نمی  لیزرتشت تحل نیبودن د اوریبحث درباره بی  نیا ۸در بند 
 یو حت انیساسان یزرتشت اتیمتأخر و ادب یرا با آثار اوستا اناتیب نیاگر ا یزرتشت باشد ول

مغ کش    ش وی. پس از دارافتی  میاهاز همه آنها خو  ش یاصالت آن را ب  م،یینما  سهیمقا  انیهخامنش
 اعمالمذهب جامعه به  انیصورت روحانو به  ابندیقوت و قدرت می  ی رانیمجدداً مغان در جامعه ا

است و بازگشت کامل   یرو به فزون یبه طور محسوس خرافات مذهب امیا نیپردازند. در انفوذ می 
 نینم در معابد او برپا داشتن بت و ص  ترایو م  تایبا پرستش آناه  ان،یمغان در اواخر هخامنش  نیبه د
 لیدل انیدر جامعه هخامنش یگردد. نفوذ مغان غربمطرود از جانب زرتشت، مشهود می انیخدا

تسلط مغان   ی وجود نداشته و صحنه برا یمحل ی مذکور طبقه روحان رهیاست که در عش یگرید
 .1است بوده آماده

م و  تعلق به قرون هفتاز زمان مادها م یهمدان آثار ک یجان و نزددر تپه نوش  اخیراً ـ ۱۶
  ه ی شب اریشود که بسمی دهید ییهاآنها آتشکده  نیاست و در ب دهیهشتم ق. م. کشف گرد

های زمان و به خصوص آتشکده  یو ر جانیاعصار بعد واقع در آذربا یهای زرتشتآتشکده
 هیشب ینید زیمادها ن نیگرفت که در ب جهیتوان نتآثار می نیاتوجه به  اباشد. بمی انیهخامنش

اثر   نیموجود بوده است. با ا افت،یبه نام مذهب زرتشت رواج  انیهخامنش نیآنچه بعدها در ب
 نیو سپس مبلغ د دهیزرتشت متأثر گرد امیمادها از پ نیکه معتقدند مغان در ب ینیمحقق هینظر

 .رددگمی  دییزرتشت شدند، تأ امیلباس پ درتئیست پولی یاهایآر
  س یتقد  نیشمارند و همچنبودا مسلم می  نیافکار زرتشت را در د  ریأثت   نیاز محقق  یبرخ ـ ۱۷

گرمانها وجود ندویگاو در ا سیتقد رایدانند، زمی انیسنائیمزد ریهندوها را تحت تأث نیاو در بگ
  فه یوظ ی و حت هیتوص نیخون یاشاره نشده، بلکه برعکس، قرباننداشته است و در وداها به آن 

  ۱۰۰۰بار در اترو ـ ودا آمده است که قدمت آن را به نیمنع کشتن گاو اولشده است. ثانیاً  نییتع
را منع کرد و به خصوص با   نیخون یمعتقدند که زرتشت قربان نیمحقق نیزنند. اق. م. حدس می 

. از  دهنفوذ نمو زیبه هندوها ن میتحر نیبود مخالفت کرده است و ا مسیترائیم هیگاو که پا یقربان
  .ق. م. رخ داده است ۱۰۰۰که ظهور زرتشت قبل از  رندیگمی  ه جیواقعه نت نیا

 
 مذهب مغان را با دیراند و عقاسخن می یاز دو گونه برداشت مذهب زیاو ن مییاگر به گزارش هرودت توجه نما  -۱
نفوذ به جامعه  یبوده و برا  یگریباالست که مغان از جامعه د هیبر نظر دییتأ نیو ا  کندمیکر نذ کسانی انیرانیا 

کار به  نیا  یکه برا  یاند. مغاننداشته یطبقه روحان انیرانیاند و چون ا خود داده دیبه عقا یرنگ زرتشت انیهخامنش
 د،ید میکه خواه یطورزرتشت، به یواقع نیخود ساختند. د فهیرا وظ هرفته رفته کهانت جامع شوندمی وراثت آماده

 ت.اس تیفاقد طبقه روحان
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  حتریسازند صحهند مربوط می  یدیدراو  انیاعتقاد را به بوم  نیکه ا  یگرید  هینظر من نظر  به
  شیخوک را توتم خو هایگونه که سومردانستند همانمردم گاو را توتم خود می نیا دیاست. شا

هم مقدس بوده است. در مصر به  یمحترم و گاه میم قدردم نیقبول داشتند. گاو اصوالً در ب
و الهه   انی، مادر خدا1خورزاگ نیشده است و نشانه نصورت گاو مجسم میبه  نیخصوص الهه زم

شده و او  الهه ماه به شکل گاو مجسم می  ز یبوده است. در کرت ن  ان،یو چارپا یزیو حاصلخ نیزم
صورت گاو محترم بوده است. پس ممکن است   زین گرید ملل نی. در بدندیناممی  دیرا دختر خورش

مقدس   وان یگرفته باشد. گاو نر ح شهیگاو ر ی قربان میتحر ز یدر هند ن یمیقد یندارهاپ نیاز ا
را در  انیبوم دیهند است. نفوذ عقا انیو متعلق به بوم ییایرآریغ یکه خدا واستیبزرگ ش یخدا

که    سم،یرا در بودائ  یاثر مذهب زرتشت   دیزرتشت را شا  نید  ر یتا تأث  رفتیتوان پذمی  شتریهندوها ب
 .رفتیتوان پذهندوان بوده بهتر می یبرا ینینو بمذه

اشاره شده است که در خوارزم    اهایآر  ن یشد در یشتها به سرزم  یادآوریطوری که قبالً  به  ـ ۱۸
و مهاجرت بزرگ   امدهیود نوجبه  ی رانیهنوز اقوام ا امیا نیدر ا گریبه عبارت د اند.هزیستو مرو می 

دوران   نیاست، قبل از ا تریمیجنوب آغاز نشده بوده است. گاتاها که مسلماً از یشتها قد یبه سو
 .شده است میتنظ

را روشن   یریچشمگ تیواقع نیبودا و چ ینهاییدر وداها و آ یپژوهش و موشکاف ـ ۱۹
پس از  یشهایهند و کشده در سروده  یگاتها را بر وداها یشگامیسازند که نشاندهنده پمی

فرنام را به    ن یو ااند  دهینام  ایهای کهن خود را آرادماندهیدر همان    نهاییآ  نیهمه ا  روانیآنهاست. پ
رمه او را هَدَ یدبُ ای یادیبودا آموزش بن نییاند. در آبه کار برده لیو اص فیو شر بیمفهوم نج

 (ariyo attangiko magga) لیتگانه اصاه هش( و ر ی)به پال ariya Saccam ییایآر  قتیچهار حق

  ان ییایآر گریبه کار برده شده است. به زبان د فیو شر لیاص ی به معن ایکه در هر دو آر اند،دهینام
اند، خود را از آنان  برخورد کرده  نهایسرزم  نیا  انیاند، و با بوموارد شده   رانیکه به هند و ا  یدر زمان

برخوردار  نهایسرزم نیاز ا  رونیکه ب یفرنام اند،دهیبرگز لیاص ای «ییایممتاز ساخته و نام »آر
  کهن  ین فرنام در اوستای. استین ییایاز نام آر یاست که در گاتاها نشان ریچشمگ یاند. ولنبوده

 
 و رانیکه در حدود هزاره دوم ق. م. به ا  یهمه اقوام شهیردقت کرد که  دیبا یرانیو اقوام ا  ران«ی»ا  هیدر توج  -۱

به آن   یرانیرساله اقوام ا   نیبوده است. در ا   هیجنوب و جنوب شرق روس  یاهایاند آرمهاجرت کرده  ریصغ  یایهند و آس
 نیاعتبار ا . به دندیمستقر گرد میقد رانیا  یو در پهنه سراسر رانیشود که در فالت ا اطالق می انییایآر نیگروه از ا 

مهاجرت  زیاست که به هند ن هزیستمی یهمان اقوام نی. زرتشت در بمیدینام ، یرانینه ا  ، ییایبرداشت، زرتشت را آر
ای داشته و مانند بهره زین تیکه مسلماً از واقع ان، یانیو ک انیشدادیای سلسله پنمودند. حال اگر به اعتبار تاریخ افسانه

  ک ی یخواهد شد ول یرانیا  زیزرتشت ن م، یبدان یرانیاست، گشتاسپ را ا  تیاز واقع یمقدار یای بازگوهر اسطوره
 !!یا اسطوره یرانیا 

  



118 
 

 زرتشت

از آنکه   شیگرفت که گاتها پ جهینت دیوجود دارد. پس با فیو شر لیمفهوم اص نیهم ز بهین
از وداها و اوستا و   شیپ گری و به زبان د ند،یخاستگاه خود را ترک گو نرایبه هند و ا نیمهاجر

 .سروده شده است حیاز مس شیپ ۱۵۰۰ - ۱۷۰۰به همان  کینزد یعنیهندو،  اتیادب
 .در مورد قدمت زرتشت نینظر محقق  دییای از موارد تأبود خالصه  نیا

که ظهور زرتشت را    ی دانشمندانبر تعداد    ابدیدرباره زرتشت توسعه می   قاتیهرچه تحقاصوالً  
 .شودزنند، افزوده می از هزاره اول ق. م. حدس می  تریمیقد

ظهور زرتشت را   خ یباال و قبول همزمان بودن گاتاها و وداها، تار لیو تحل هیتوجه به تجز با
از آنچه   ش یب ه،یاول یقدمت وداها  یق. م. مشخص کرد و اگر روز ۱۴۰۰ - ۱۷۰۰ نیتوان بمی

 .به عقب برد دیبه همان نسبت با  زیزرتشت را ن ریشده، اثبات گردد زمان تأث رفتهیپذتاکنون 
 



119 
 

 پیام زرتشت
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زرتشت  ام یپـ   سوم فصل

 اوستا ـ الف

است که به   ییایاقوام آر یآداب و رسوم، برداشتها و معتقدات مذهب ر،یمجموعه شعا اوستا
دستور داد    شتاسپیو  یزرتشت  اتیبنابر روا  .اندرفتهیپذ  یمبریمهاجرت نموده و زرتشت را به پ  رانیا

مجموعه همان   نی. اندینما  میکنند و آنها را در دو نسخه تنظ یآوررا جمع  مبریپ  ماتیتا اصول تعل
محل  میقد اتیشده است. در روامی دهیاصل و بنیان نام ای 1اپستاک میاوستاست که در قد

  یگانیای را در بانسخه یتیروا کیت. سدو نسخه در نقاط مختلف گزارش شده ا نیا ینگاهدار
گزارش داده است.   زیش  ای زگان یرا در خزانه ش گری( و نسخه ددی)تخت جمش سیپرسپول یدولت

(  گانی)شاپ  گانیکه آن را گنج شا  زگان یخزانه ش  ایشده و گنج  حفظ می   زیدر آتشکده ش  یگنج شاه
سمرقند و ستا را آتشکده محل محافظت او یاست. فردوس یهمان خزانه شاه دند،یناممی

 دیدر حمله اسکندر و آتش زدن تخت جمش اتیروا نیاستخر نام برده است. طبق ا رافنامهیارداو
 .افتاده است انیونانیدست به  گری رفته و نسخه د انیاز م شهر  نینسخه محفوظ در ا

 تشتزر ماتیای از تعلشده است که آنها نسخه ادیهمسفر سقراط  ۲کوسیشاگردان پرود از
مغ بود، فرمان داد تا مجددًا  کیبابکان، که خود  ریاردش انیاند. در زمان ساسانداشته اریرا در اخت

    دیبه عهده تنسر )تنظر( موبد موبدان محول گرد  فهیوظ نیکنند و ا یآورزرتشت را جمع ماتیتعل

 
1- Apastak      2- Prodicus 
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 دهیرا، که اوستاگ نام  یواقع  یرا از غلط جدا نموده و اوستا  حی مطالب صح!!  یاو با مکاشفه و وح  تا
  ر یوز  اینمود و تحت نظر دستور    لیکار را تکم  نیشاپور اول ا  ر،یاردش  نی. جانشدینما  میشد، تنظمی

شد. با حمله  می یدارنگاه ز ینسخه هم در ش  نیکار را به انجام رساند. ا نیخود آذرباد مهر اسپند ا
به نام آذر   یموبد یعباس فهین خلشود. سپس در زمان مأموجدداً همه مدارک نابود می اعراب م

 دینمامی میتنظ نکردیبه نام د یای به زبان پهلوآوری کرده و مجموعه اجزاء اوستا را جمع 1فرنبغ

آغاز  یالدیدر قرن نهم م نکردید میرساند. تنظبه نام آذرباد آن را به اتمام می یدبو پس از او مو
  ی زرتشت  اتیبا اتکا بر روا  یاسالم  نیو مورخ  سندگانیاست. نو  دهیرس  انیهمان قرن به پا  انیو در پا

  ینگاهدار سیبر دوهزار پوست گاو نوشته شده و در پرسپول یاصل یاند که اوستاگزارش داده
بوده   دهیبر پوست گاو نقش گرد  ه با طالیاول  یآمده که اوستا  زین  یسنت  اتیشده است و در روامی

 .است
به نام تنسر را به نزد خود خواند و به او   ربدان یربدهیان هبابک ر یکه اردش سدینومی دارمستتر

  ی مجموعه گرد آورد. در نامه تنسر به پادشاه طبرستان از اوستا  کیداد جزوات اوستا را در    تیمأمور
 .که بر دوهزار پوست گاو نوشته شده بود، سخن رفته است م،یقد

بق  ه با آداب و رسوم منقول و طبدون اتکاء به کتاب و نوشت  ان یرانیکه ا سدینومی  برگین
خواندن و نوشتن در آن ادوار  رایاند زدادهخود را انجام می یمذهب فیدستور موبدان و مغان وظا

  چون شد.    میتنظ  انیهنر آشنا بودند. اوستا در زمان ساسان  نی به ا  انیکمتر مرسوم بود و فقط روحان
نوشته   ،یپهلو ایبه زبان معمول  ،یریو تفس ریبرفته بود بر اوستا تع انیکم از مکم  ییزبان اوستا

  نیگزارش و خبر است، نهادند. در اروپا به غلط ا ی که به معن ۲(ی)آزنت ی نتیآزئ ایو نام آن را زند 
معتقد است که   یلمانمحقق آ ،۳کاندر یاند. ومجموعه واحد دانسته  کیو  دهیدو را زند ـ اوستا نام

هایی بودند به نام زند  نوشته یدارا ران، یا ی ر شمال غربشت دزرت نید نیموبدان و کاهن ایمغان 
کاهنان جنوب   ای ربدانیکه ه یخودشان بنا شده بود در حال یستیزروان دیعقا هیکه در اصل بر پا

 دهیکه اپستاک نام نددادم مییرا تعل یاصول نهیبه س نهی)فارس( نوشته و کتاب نداشتند و س رانیا
آنها  ن یب یمسلط شده و اتحاد ربدان یمغان بر ه ، ی مبارزه طوالن کیز شد. رفته رفته، پس امی
  ات یای اوستا را با رواحافظه اتیزمان روا نی. در اافتی یمغان برتر دیدر آن عقا که وجود آمدبه 

آن   ریوجود آورد که بعدها به نام اوستا و تفسزند توأم نمودند و زند ـ اوستا را به  ایکتابت شده 
 .شد دهینام

های مغان در نوشته  رایداشت، ز کیارتباط نزد یمبارزه با ظهور مان نیمعتقد است ا برگین
  ن یخود از ا تیحقان  هی توج یبرا  یشده بود و مان ییشگویپ انت یسوش اینجاتبخش  کیظهور 

 
1- Atur Farnbag      2- azainti (azanti) 
3- Wikander 
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 پیام زرتشت
 
وجود آوردند. را به   دیاشکال موبدان کانن جد  نیبرطرف ساختن ا  ی. براکردمی  یگیربهره  ییشگویپ
لهجه  نیجانش یکه زبان پهلو یبوده است. در زمان یسنت اتیمعتقد است که اوستا روا سنتیه

شد و   گرداندهبر یقابل درک نبود، پس از طرف موبدان به پهلو ان یرانیا یاوستا برا دیگرد میقد
 ریترجمه و تفس نی. همدندیگزارش نام ایکه آن را زند  دیهم به آن اضافه گرد یریو تفس هیحاش
مکعب   یانپرون به اروپا آورده شد. در نقش رستم بدو لیبار توسط انکتن یبود که اول یپهلو

  ی قاتیم. هیئت تحق  ۱۹۳۹  -  ۱۹۳۵نامند. در سال  است که آن را خانه زرتشت می  یشکل  لیمستط
به زمان   یکیکه  افتیدر آن منطقه نمود و به دو نسخه اوستا دست  یاتیحفر کاگویدانشگاه ش

و   یچهار پادشاه ساسان ریموبد موبدان و وز ر،یتوسط کرتب. م.( و  ۲۶۲لق داشت )شاهپور اول تع
 لیمستط مکعب یبنا نینسخه ا نیشده بود. در ا میتنظ یونان یو  انهیم یرانیا ،یپارت یبه زبانها

اند، از آن  گفته شهیو ر هیپا یاوستا را بن به معن زین نکردیشده است و چون در د دهیخانک نامبن
بنا شده به   وشیبنا که در زمان دار نی. ادندیخانک = اوستاخانه( نامبنا را خانه اوستا )بن  نیاپس 

 یآتشگاه و گروه زین یبعض واند آن را آرامگاه دانسته یاست، برخ دهیگرد هیاشکال مختلف توج
 اند.کرده ریهم محل حفاظت اوستا تعب

اساس    یبه معن  1که اصل آن اوپستاک  دانندیمشتق م  ستاکیا را از کلمه اوو آندرآ اوست  گلدنر

ای که است بر زند. طبق نوشته  ی و پازند شرح یاز اوستا به زبان پهلو یریاست. زند تفس ان یو بن
خود را به    ماتیدست آمده است، زرتشت تعلدر مصر به   ۱۹۳۰)قرن سوم ب. م.( در سال    یانکاز م

 میو پس از مرگ او آنها را نوشته و تنظ دندکرمی  ه و آنها در خاطر حفظ کردمی  انیشاگردانش ب
 اند.کرده

من بر طبق   دیگوآنجا که می  وش،یدار بهیمعتقد است که در کت ی، دانشمند آلمان۲اوپرت
 .ام، مقصود همان اوپستاک استحکومت کرده تمسبا

 د.انکرده یدسته گل( معن)اند و نسک را دسته دانستهنسک می  ۲۱ یرا دارا میقد یاوستا
با الهام از قرآن آن   یداند و مسعودنامه و کتاب می  یبه معن   ۳نسک را از کلمه نسکه  پورداود
 .است دهیرا سوره نام

 یرسد. نسکهابه نظر نمی یاوستا نام برده شده که شرح آن ضرور یاز نسکها نکردید در
که هر   کیو دات  کیهاتک مانسر  ک،یگاسائ  یاند: نسکهاکرده  میبخش تقس  ایاوستا را به سه بهر  

 اند. هفت نسک بوده  یدارا کی
 

  

 
1- Upastak       2- Oppert 
3- Abastam      4- Naska 
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 زرتشت

 بیفصل و سوره ترک ای 1یتیهائ ایهات  ۷۲اند، از میقد یبخش اوستا نیکه مهمتر اهانسی

فصل آنچه به یقین    ۷۲  ن ینماز و جشن است. از ا  ش،یایپرستش و ن  یاست، یسن به معن  شده بوده
  . ۲گاتاهاستهات معروف به    ۱۶،  اندشت دانسته منسوب به زرت  اًآن را متفق  نیداشته و محقق  اصالت
در متون را دارد   نیگاتا هم  تیسرود است و در سانسکر  یگاثا به معن  میقد  یبه زبان اوستا  ایگات  

 .شده است ۳گاس یو در پهلو
 ی. گاتاهایاز نظم و نثر بوده است، مانند گلستان سعد  یبیاها ترکنیس  سندینوکه می طوری  به 
هفت   یزرتشت عبارتند از اهونودگاتا دارا یگاتاها ۱۶منظوم آن است بخش از  یقسمت موجود
و   ۵۰-۴۷، سپنتمدگاتا، از هات  ۴۶ - ۴۳، اشتودگاتا مرکب از چهار هات ۳۴تا   ۲۸شماره  هات از

 .است ۵۱فقط هات  هوخشتر گاتا
ست و از  ، آمده ا۴سپنتا مئینیو، و هوخشتهر ،یتیاوشت وئ ، یتیهون وئانامها  نیاوستا ا در

مشهور اوستا و بند   یدعا  ه،یریرفته شده است و اهونود از نام اهونه و ئاول هر گاتا گ اتمکل
 شماردر    زیرا ن  ۵۳هات    ایگاتا    شتیشتوایوه  نیاز محقق  یاخذ شده است. برخ  ۲۷  سنایاز    دهمزسی

 .دانندگاتا می  ۱۷زرتشت محسوب نموده و جمع آنها را  گاتاهای
  ا یرا هفت هات  ۴۱تا  ۳۵ یفصل فاصله است که فصلهاهشت  ۴۳تا  ۳۴های شات نبی در

لهجه  ها به گاتاها بوده و به  نوشته   نیکتریسرودها نزد  نیخوانند. ا)هفت فصل( می   ۵هپتنگ هائیتی
 دیدهگر  میبعدها تنظ  ز ین  ۴۲به نثر است نه به نظم. هات    یآنها نوشته شده است، ول   رینظ  یروش  و

طوری  به   ،یاند ولمتأخر گاتاها دست نخورده ذکر شده  یستاشده است. در اوفت فصل افزوده  ه  هو ب
آن را با برداشته   یپهلو ریاند تفسدرست به مفهوم آن آشنا نبوده سندگانیکه اشاره شد، چون نو

جهت   نیمتضاد است. به هم  یگاتاها متفاوت و گاه  یبا مفهوم واقع  یاند که به کلکرده  هیود ته خ
غیر  دارمستتر، منحرف و  ر یشده، مانند تفس هیته  یمتن پهلو ن یا هیکه بر پا ی راتیسو تف هاترجمه
 .است اصیل

از   سنایروند. یشت و  جزء اوستا به شمار می   نیتریمیقد  یتیپس از گاتاها و هپتنگ هائ هایشت
ه کنندش یرا نمازگزار و ستا  شتریباشد.  کردن می   شیستا  یبه معن  یدر پهلو  شتنیشه است و  ری  یک

  نداز هم جدا نشده بود رانیکه مردم هند و ا ییشتها به زمان یاز بخشها یاند. بعضکرده معنی
 انیدر زمان ساسان  دیهای جدرسد و از آداب و رسوم و معتقدات آن زمان متأثر شده است. یشتمی
 ای سپردیسپس و سنا،ی دانند. نخست را مشتمل بر پنج جزء می یکنون ی. اوستاشده است میتنظ

  

 
1- Haiti      2- Gatha 
3- Gas  
4- Spenta Mainyu, Ushtavaiti, Gatha-Ahunvaiti, Vohu-Khshathra, Vahishta Ishti  
5- Haptang Haiti 
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 پیام زرتشت
 

  ۲داتا  ــ دئو    یکه در اصل و  دادیآوران و سران، سوم وندهمه نام  ایهمه ردان    یبه معن  1سپرتوهایو

است، چهارم یشتها که عبارت است از   وان یقانون مخالف د ا یـ قانون،  وان یمخالف ـ د ی به معن
خورتک  یلوکه در په   ،کوچک یاوستا ایعبادات روزانه، پنجم خورده اوستا  یبرا توالیر نیمضام

شده است عبارت است    فیتأل  انهیم  رانیو ا  یکه به زبان پهلو  ییاوستا  گرید  اتیاپستاک است. ادب
های و افسانه  خیو تار اتیعیدرباره طب یمذهب دیاز عقا یخلقت که مخلوط یبنا ای ۳از: بندهشن

 .شده است فیتأل یالدیخلقت است و در قرن دهم م
که قبالً   (ندیگومیا روش تفکر هم یآرت نک ها به آن د)که آلمان نیکرده د ایکرت  نید

کرده بودند. اصل   یزرتشت معرف نیدرباره آن بحث شد و آن را به غلط مجموعه افکار و قوان
  ه یته  یالدیآنچه امروز در دست است در قرن نهم م یشده ول میتنظ انیدر زمان ساسان نکردید

  رانیتان، خاطرات زردبس  رافنامه،ینامه زرتشت، ارداوندپ  نوخرد،یمانند م  گریهای دهشده است. رسال
  ات ییک از ادبجز گاتاها هیچ  قتی در حق  ی زرتشت است ول  ماتیبر تعل  ی مؤلفین متک  یو... بنابر ادعا

 ارشایرا به زمان قبل از خشا دادیاست. وند دهینگرد میزرتشت تنظ یتعلیمات واقع هیبر پا ییاوستا
اشاره شده است، که مقصود  وانیبه قانون ضد د ارشایخشا بهیدر کتسازند و معتقدند منسوب می

های شهیر شتریاست و ب یو دستورات مذهب نیمجموعه مشتمل بر قوان نیاست. ا دادیهمان وند
 .شده باشد فیکه از طرف آنان تأل رفتی توان پذمغان دارد و می نیو د ییایآر

زرتشت را به طور خالصه   نید یات مذهبو دستور نیمجموعه قوان ایکانن  شیدایپ نکردید
آن )زند(   ریسوم فرمان داد تا دو نسخه از اوستا و تفاس وشیکند که دارا پسر دارمی هیتوج نیچن
کنند. پس از نابود شدن   ینگاهدار یمل ویرا در آرش یگریو د یرا در خزانه سلطنت یکیو  هیته 
فرستاده    ی به تمام نواحای  ه یداد اعالم  مان فر  ی اسکندر ولخش، پادشاه اشکان  دست مجموعه به   نیا

  ر ی. مجدداً شاهنشاه اردشندیآوری نماهر آنچه از زند و اوستا در دسترس است و اصالت دارد جمع 
  نسخه  کیپراکنده را به دربار آورند. تنسر  ماتیپسر پاپک با مشورت تنسر فرمان داد که تمام تعل

 ریو تعب ریتفس تیمسئول»صادر نمود که  یو سپس فرمانرا مردود اعالم کرد  هیو بق دیکامل برگز
 ماتیتعل نیا یدر دانش قطع ینقص چیمزداپرستان به ما واگذار شد. اکنون ه نید ماتیتمام تعل

همه    سرشده است که تن  هیتوج  نیچن  یپهلو  یاوستا  میتنظ  ی چگونگ  رافنامهیوجود ندارد«. در ارداو
مأمور  یآنها هفت موبد مؤمن و متق نیدعوت کرد و از ب تختیرا به پا نید انیشوایموبدان و پ

تا شخصاً به    دندیبه حکم قرعه برگز  رافیرا به نام ارداو  یخود موبد جوان  نیشدند. آنها از ب  یبررس
  شود و    ایو عالم باال رفته و آنچه را فراموش شده مستقیماً از زرتشت و فرشتگان جو بیجهان غ

 
1- Vispe-ratavo, Visparad     2- Vi-daeva-data 
3- Bun-dahishn 
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 زرتشت

 .است بازگو کند دهیه دآنچ یبه جهان خاک مراجعت در
و   زدانهایآنان در آسمان به  ه یو ادع نیدانستند مراسم دآنها نمی»که  سدینومی  رافیارداو

پس از  رافیارداو یبار 1برند« از آن بهره می وانیو د منیاهر ایرسد و می ینویم کوکاریارواح ن

 دمانب میهفت روز در خوامرده است. او  ییرود، چنانکه گومخدر به خواب می یاستعمال دارو
کند و پس از بازگشت به  را مشاهده می ق یمدت روح او به عالم باال رفته و همه حقا نیدر ا یول
کنند!! شرح می میمشاهدات و کانن زرتشت را تنظ یاز روو  دینمانقل می دهیعالم آنچه د نیا

است  ید، خود فصل مفصلشمارناو را مقدس می یزرتشت نیمحقق یقهرمان! که حت نیمعراج!! ا
 .یدربار نیو د ییسایو نمونه خرافات کل

است.  دهیگرد میتنظ  یعباس یاکنون در دست است درعهد خلفا یزرتشت اتیاز ادب آنچه
خدمت به آنها اجازه  نیرا براندازند و به پاس ا انیکمک کردند تا خالفت امو انیبه عباس انیرانیا

در زمان  تیفعال نیشتری ب نیپردازند. بنا به گفته محقق شیخو یمجموعه مذهب میداده شد به تنظ
رساالت   نیا میبه عمل آمد. در زمان تنظ اتیادب نیآوری اجمع  ی( برایالدی)قرن نهم م نمأمو

اغلب   دیکنندگان کانن جد میوجود نداشت، بلکه تنظ یقیگونه مدارک و اطالعات دقنه تنها  هیچ 
  ی حت  نیکردند. جالب است که بنا بر گزارش محققدرک نمی  یبرا به خو   میقد  یمفهوم زبان اوستا

وجه با   چیشد که به هادا می  ید، به شکلاصالت خود را حفظ نموده باش دیکه با یمیقد دعاهای
و   دیگوچه می دیفهممخصوص به خود بود که خواننده نمی ی مطابقت نداشت و زبان یمتون اصل

  ن یمهم مفهوم ا یتفاوت داشت. ول یشد به کلوانده می که نوشته شده بود با آنچه خ یمتن یتح
رانده شوند و مردم  وانیتا د ردیانجام پذ یبه درست یستیبابود که می ی فاتیبلکه تشر نبودکلمات 

  ی که حت سدینورسد. دهاال می جهیاستغاثه و طلب کمک آنان به نت ایمصون مانده و  ب یاز آس
کردند و فقط  گفتند درک نمیآنچه را می  یمعن ریو شعاداب و آ توالهایود اجرا کنندگان رخ یگاه

دعا مُبَدّل شده  یبه مشت یمذهب یامهایدادند. سرودها و پیرا انجام م  یرا اداکرده و آداب یلماتک
گرفتند. صورت سحر و ورد و جادو به کار می و به   کردندمی   زانیآن را آو  وار یدر و د  ایود  خبود که بر  

 .دیگرد  نیحققغلط م  هیهای اولو موجب برداشت   دیود که ابتدا به اروپا رسرف بمنح  یوستاا  نیهم
تماس  انیبه هندوستان سفر کرد و با پارس ۲دوپرونلی به نام انکت یفرانسو یجوان ۱۷۴۵ در

اوستا را   یپهلو ریای از تفسنسخه   ۱۷۷۱گرفته و پس از سالها معاشرت با آنان موفق شد در سال 
 که انییمنتشر سازد. اروپا سیوده و در سه جلد در پاربا خود آورده بود ترجمه نمکه از هندوستان  

  

 
 آنچه است و انیجلب نظر خدا  یفقط برا  هیادع  ، ییسایکل انیاد روانیپ گریشود که چون هندوان و دمی دهید -۱

 .است نه هدف و مفهوم فاتیدارد تشر تیاهم
2- Anquetilduperron 
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متعجب شدند.   اریسوغات دوپرون بس نیداشتند از ا یگری زرتشت و افکار او تصورات د درباره
که کنندگان پرحرارت زرتشت بود، هنگامی نیاز تحس یکیولتر، که قبالً  یفرانسو ریشه  سندهینو

زرتشت اظهار  نیخود درباره تحس یدوپرون را مطالعه کرد از اظهارات قبل لیانکت یزند ـ اوستا
با ادامه مطالعات و تحقیقات   یمهمالت و آشغال خواند. ول یمطالب را مشت نیکرد و ا سفتأ

،  شودبردند آنچه به نام زرتشت اجرا و اعالم می   یاز پرده برون افتاد و پ  تیکم واقعدانشمندان  کم
اوستا همان گاتاهاست، که   نانیاو نداشته و تنها بخش قابل اطم ی واقع امیبا پ ی قرابت نیکوچکتر

 .ستیآن قابل اعتماد ن یپهلو ریترجمه و تفس زیمورد ن نیدر ا
اوستا را طبق گفته ولتر مهمل و آشغال  انیی»سالها اروپا سدینومی باره در این  نتسیه

  نیمهمالت و ا  نیا  نیکه در ب  دندیرس  جه ینت  نیبه ا  شتریب  باالخره با توجه و دقت  یدانستند ولمی
که   سدینو. او می 1شود«می  افتیجواهر بزرگ درخشان  کی و  س یچند قطعه کوچک نفها رانه یو

دارند که به گاتاها   یفصل درخشش خاص ۱۶آنها  نیاز ب یفصل بوده ول ۷۲۱یسنا در اصل 
نامد و معتقد می ان«یجهان یزرتشت برا راثیم نیبخش را »پربهاتر ۱۶ نیا نتسیمشهورند. ه

عمق و عظمت    یمانده نه تنها مطالب آن دارا  یباق  یواقع  یمختصر که از اوستا  نیدر ا»است که  
آنها   یاوستا، حت هی شده است. بق میتنظ یبا هنر جالب زیآن ن یو سرودها ارت، که اشعاس یخاص

 د«. باشنهنر می  نیااند، فاقد شده میکه در دوهزار سال پس از او تنظ

 زرتشت ام ی. اصول پ ب

افکار زرتشت جز گاتاها  هیتوج یو مسلم شد که برا دیگاتاها مشخص گرد یکه فضا حال
 .میپردازاو از زبان گاتاها می  امیپ انیبه ب ست،یقابل اعتماد ن یگریمنبع د

 خدا در گاتاها ـ ۱

و عناصر مختلف ها  دهیپد  شیتاس  ،یاپرستیو زمان ظهور زرتشت ن  ط یمسلم است در مح  آنچه
اجتماعات و شهرها در جلد    شیدایپ  یمتعدد وجود داشته است. در بررس  ان یو اعتقاد به خدا  یعیطب

خود خدا    یبرا  کیهر    لیو قبا  ریشهرها و دولتها، عشا  جادیکه تا قبل از ا  میدیمجموعه د  نیاول ا
 انیخدا زیشهر دولتها ن لیپس از تکمشد. داشتند که محافظ و مدافع آنها تصور می  یانیا خدای

  ی عموم  انینشد، خدا  لی تشک  یمعابد آن شهر دولت وابسته به مردم آن جامعه بودند و تا دولت بزرگ
  جامعه ک یکه  دیگرد یعیوس نیسرزم یخدا  ی زمان لی. مثالً انلامدندیوجود نبه  زین

 
 استی است، که روح گاتاها هنوز در آنها باق م یقد یاز یشتها ویستاها یبرخ سیاز چند قطعه نف نتسیمقصود ه  -۱

 .و جواهر بزرگ درخشان گاتاهاست
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  ز یاسرائیل نبنی  یخدا ههوی یحت د،ید میطوری که خواهصورت کشور شکل گرفت. بهبزرگ به 
 یتی. مزدیردگپرستش می   یلیصورت محافظ دوازده قبیله اسرائداشت. او ابتدا به   ریعشا  نیتعلق به ا

از او بت ثانیاً  خدا معتقد بودند و    کیبود که اوالً آنها فقط به    نیداشت ا  گریقوم بر اقوام د  نیکه ا
 یحت یهای هستدهیعالم و پد و حافظ تمامواحد خالق  یخدا کیساختند. اعتقاد به و صنم نمی

 .است افتهیشکل  یمتماد یقرنها ی و در ط جیبه تدر زین هودیدر جامعه 
مبتکر آن دانست،   دیوجود آمد و زرتشت را باکه به  یتحول  نیجهان بزرگتر انیاد خیتار در

د و  در معب نبوده، یو ملت واحد رهیاست که وابسته به قوم و عش یواحد یطرح اعتقاد به خدا
 .است انیندارد و خالق همه جهان و جهان یجا یمکان

، شاهکار کردمی اعالم انیسلطنت هخامنش لینظر خود را در زمان تشک نیزرتشت ا اگر
  ک یبه  ع یوس یامپراتور کیدر  یشد، که در آن جامعه اقوام و ملل مختلفمحسوب نمی  یبزرگ

  ی بود. جالب است حت ینوآور نیا رشیظهور پذآماده  یفکر یسرسپرده بودند و فضا یفرمانده
را   هوهیوجود آورده بود، باز هم هنوز به  یداده و کشور لی تشک یکه دولت ی در دوران هودیقوم 
جنگها گرفت که در  در نظر می  یاو چادر و قرارگاه  یدانست و برامی   هودی  لیوابسته به قبا  یخدا

حتى  مان،یدر زمان سلطنت سل یعنی الت،یو در اوج قدرت تشک کردمی سپاه حرکت شیشاپیپ
موجود است. پس از آزاد   نیشود که هنوز آثار آن در فلسطساخته می  ی خدا معبد و مسکن یبرا

معبد یهوه است.   یدوباره ساز دیآکه به عمل می  یاقدام نیتوسط کوروش اول انیهودیساختن 
ه کردمی   فکر  شیخو  یو معبد  یقوم  یبه خدا  هودیباز ملت    زیبزرگ ن  یهایدر ظهور امپراتور  یعنی

زمان و مکان زرتشت   قیدق نیی. کوشش من در تع1شندیاندمی نینهنوز چ زیاست و اغلب آنها ن

اعتقاد به   یبرا یخارج زه یانگ چیکه ه یاوست. در زمان یکتاپرستی امیپ تیبردن به اهم یپ یبرا
  روابستهیفارغ از زمان، غ ا و مکان وجخالق بی کیکه اعتقاد به  یواحد نبود، در دوران یخدا کی

خود را اعالم کرد.   ییکتاپرست امینمود، زرتشت پقبول می رقابلیغ ،یصبه قوم و ملت و گروه خا
هنوز از تخت خدا در آسمان  د،هوی یکتاپرستروم و در کنار قوم  میعظ یدر قلب امپراتور لیانج

درخشد و در اطراف او  می قیپشم و عق و خدا چون ستادهیراند که پسرش در کنار او اسخن می
اند و تاج بر سر دارند و هفت مشعل که نشان هفت روح خداست  کرده سجلو ییبر تختها ریپ ۲۴

 ینژاد یو سرور یاست و برتر هودیقبیله قوم  ۱۲باز سخن از  ز یدر جلو آنهاست... و در آنجا ن
 ...(وحنای)مکاشفه 
  نیاول اند.دهی نام انیرانیا یو اهورامزدا را خدا امبریپ اشاره شد که به غلط زرتشت را  قبالً

 
 در پندارند ودانسته و او را متعلق به خود می هوهی دهیبرگزخود را قوم  انیهودیپس از سه هزار سال  زیامروز ن -۱

 .کنندمی یگیربهره شیهای سه هزار سال پاز همان اسطوره هودیدولت  لیتشک
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 آمده است:  نیشود و در آن چنبه نام خدا آغاز می   ۲و   ۱بند  ۲۸هات  گاتاها سرود
  های برافراشته تو را نماز برده با دست  ،ینویم یافزای کیبزرگ ن یدانا نیا زیاز هر چ شیـ پ۱

و  خردز و برخورداری ا یو درست ید که در پرتو راستکامل را خواستارم. پروردگارا بشو یخوشبخت
 .1را خشنود سازم نشیپاک و روان آفر ریدانش، ضم

  ک یروشن به تو نزد یپاک و دلای شه یبا اند نهیاهورامزدا( هرآ)بزرگ  یبخش داناهستی   یـ ا۲
آید و می دست به  یکه تنها در پرتو راست یشد پروردگارا پاداش میخواه لینا دارتیو به د شده
 .دارد ی به ما ارزان یو معنو یسازد در هر دو جهان مادرا خوشبخت می  نیمؤمن

 ت: اس نیکند که چنترجمه می یگری به زبان د یشوشتر پروفسور
  ن یا  ،یسعادت کامل به روان پاک  یهای افراشته برابرم با دست و نماز می  میستامی ـ او را اکنون  ۱

)دعا همه و    یبرا  (کنمکه الهام شده از اشا هستند )من دعا می  یبه واسطه اعمال  نیدر نخست  مزدا
  سازمرا از خود خشنود  یتیروان مادرگ زیبتوانم ن قیطر نیخرد وهومن تا به ا یبرا (کنمیم
 خواهم شد که به من در هر دو  کیاهورامزدا، به شما به واسطه وهومن نزد  نیا  یـ من به راست  ۲

 .شود دهیبخش جهان
 یکن  ییبه واسطه اشاوتاکه تو رهنما  (ندهیآ  ستیدر ز)  ی( و چه روانیزندگ  نی)در ا  ینچه ت  سعادت

 .ییبه جهان روشنا  ()آموزش تو را دگانیگرو
برای   هیآت یاشاره کنم. در سراسر فصلها دیسرودها به چند نکته با نیا هیاز توج لقب
 یگیرموارد پورداود، بهره یو در بعض یآذرگشسب، شوشتر یگاتاها از گاتاها یهای فارسترجمه

توان گفت که اگر  است و می یامروز گریهای داز ترجمه شیخواهد شد. ترجمه آذرگشسب ب
ترجمه   کی. در هر بند آذرگشسب قبالً از فتگمی نیچن کردمی  ان یخود را ب امیزرتشت امروز پ

ست. در آنجا که ترجمه  کلمه به کلمه استفاده نموده و سپس آن را به ترجمه آزاد مُبَدّل ساخته ا
برد،   میترجمه آزاد را به کار خواه و ترجمه کلمه به کلمه از نظر مفهوم اختالف ندارد همان زادآ

 .کرد میکلمه به کلمه استفاده خواه مهوگرنه از ترج
 در  شیمردم سه هزار و پانصد سال پ  یپردازو روش سخن  یسندگینو  وهیبه زبان و ش  گاتاها
سرودها قابل درک و فهم ما مردم امروزی  نیآنکه ا ی. مسلم است برااست شده انیقالب شعر ب

کار را استادانه   نیداد. آذرگشسب ا شیترجمه را آرا ،یبدون از دست دادن مفهوم واقع دیباشد با
 دیقرآن با  ریترجمه و تفس  یبردند که برا  یباالخره پ  زیگونه که مسلمانان نداده است. همان   مانجا

  

 
 بحثمشروحاً باره . در این نشیروان آفر یاند به جاکاو ترجمه کردهروان یکلمه گئوش اوروان را محققین غرب -۱

 .خواهد شد
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از   یگرفت و بدون لطمه وارد ساختن به مفهوم اصل  را به کار  یامروز  میو مفاه  یزامرو  زبان
 ندهیمفهوم و هدف گو ر یبجاست که در مس ز یگاتاها ن ریجدا شد. در ترجمه و تفس یترجمه سنت

  یسطح  یلیاغلب کلمات خ  یهای غربمردم امروز ساخت. در ترجمه   یآن را قابل فهم و درک برا
از جمالت نامربوط و از هم گسسته است. اصالً در   یاریده است و بسدان شبرگر یلفظو تحت ال

برگرداندن آن به    یمعمول است و برا  یپردازو معما  یی خالصه گو  ، یشعر، به خصوص اشعار پارس
اند به متن کامالً وفادار خواسته  اً مسلم  یغرب  نیاستفاده کرد. محقق  یشتریاز شرح و بسط ب  دینثر با

ضمن ترجمه   حیکه اگر تشر  یاند در حالرا به خود خواننده واگذار کرده  ه یجهت توج  نیا  به مانند و  
به هدف   شتریب ردیالاقل آشناتر است، انجام گ ایسرود آشناست و  طیاز طرف آنکه به زبان و مح

شود امکان  شیکه هر کلمه آن پس و پ ستندین یاسیسرودها قرارداد س نیکمک خواهد شد. ا
هنوز لغات و   ییو ساده گاتا یمیقد اریدر زبان بس نی. عالوه بر ادیآ شیپ یتماعبرخورد اج

مترجم   دیرساند، پس بامفهوم را می  نیکلمه چند کی یو گاه افته،یاصطالحات کمال امروز را ن
شت است.  زرت امیگاتاها و پ یرا انتخاب کند که مطابق محتوا و مفهوم کل یآن اصطالح و مفهوم

های آذرگشسب، دکتر شباهت دارد تا ترجمه یغرب نیبه برگردان محقق رتشیب دترجمه پورداو
 .باشدمی  زی. ترجمه آذرگشسب که از همه نوتر است، روانتر نیپورواال و شوشتر

به   یبه جا یشود آذرگشسب برخالف شوشترمی دهیطوری که د باال به  یترجمه بندها در
آنها را به کار برده است و از   ریو تفس یا و... معنگاتاها، مانند وهومنه، اش یکار بردن کلمات اصل

گرفته است و با  بزرگ و... بهره یبخش و دانای هست ،یو درست یپاک و خرد پاک، راست شهیاند
اصطالحات   نیا  هیخواننده بهتر قابل فهم و روانتر شده است. در فصول آت  یعمل جمالت برا  نیا
 . خواهده شد هیتوج شتریب

 از خدا زرتشتشت درباره بردا اما

 روان یو همه پ  یراست  روانیبا همه مردم است و تمام پ  شهیسخن هم  یدر سراسر گاتاها رو  او
گروه و قوم   چیه انیرانیو نه اشاره به ا اهاستی. نه سخن از آررندیگدروغ مورد خطاب قرار می 

 انیم و عالمهمه عال یخدا  زیزرتشت عام است و اهورامزدا ن امی. پستین ازیامت یدارا یخاص
بدان اشاره هم نکرده   ی قائل نشده و حت یبرتر زین شتاسپهیقوم و ی. جالب است که برااشدبمی
 ت(. اس

. فقط  دینمامی   هی را توج  مان یکند و اسرآغاز گاتاها راه مؤمن را مشخص می   نیدر هم  زرتشت
  ک ین شه یو اندتوان خدا را خشنود ساخت است می  ی و درست ی به راست یکه متک یاعمال هیدر سا

است که مردم  یشدن به خداست. تنها در پرتو راست کی نزد ی برا لهیوس نیو خرد پاک بهتر
 قدم با صراحت تمام  ن ی. او در اولابندی یو اخرو یویو پاداش دن افتهیسعادت دست   هتوانند بمی
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 انیخدا  یخشنود  لی... را که وساییودا  ازیو نماز به خاطر ن  فاتیشعائر و تشر  ه،یو هد  ه یو فد  رشوه
 .دینماجامعه است، طرد می 

 یی ودا میقد اتیدر ادب  یکه حت میدیطوری که اشاره شد از اسوره گرفته شده و دبه  اهوره،
. اسوره لرد یجسمان  یبوده است نه موجود   یو روحان  یمفهوم کل  ینام مطلق و دارا  کیاسوره    زین

 .میکرد  یبخش معنیو اهوره را جان و  هست  بزرگ است. قبالً اسوره  ان یو سرور و لقب اغلب خدا
  یبه معن ۲مس و مه شده است، و، دا  ی بزرگ، که در فارس یبه معنا 1از دو کلمه مز  ز ین مزدا

 دگاریبزرگ و آفر یمفهوم مزدا، دانا جه،یشده است که در نت بیترک دنیو آفر دنیبخش ایدانش 
بخش و  هستی  ایبخش و ی دادار هست نیمه  توان اهورامزدا رامقدمه می  ن یبزرگ خواهد شد. با ا

 بزرگ چگونه است؟  یبخش و داناهستی  یخدا نیا  مینیبزرگ ترجمه کرد. حال بب یدانا
  ندرا ی. امتریعظ یبا قدرت یها هستند ولانسان هیشب زی ن انیمردمان زمان زرتشت خدا یبرا

انسان   کیصورت قدح! او به نوشد اما قدح مشروب سوما را می  روانشانیها و پهم مانند کارپن
ها بلکه هزار عدد. نه چون انسان یهم چشم دارد ول ترایاست. م میعظ شیهمه کارها کریغول پ
های های جهان قدرتدهیراند... بر پدچون باد در آسمانها می یشود ولسوار می   زتکیت سب او بر ا

بر باد  ی کیمشخص است.  ن اراتشایمقام خاص بوده و حدود اخت ی دارا کیمختلف حاکمند و هر 
  نیدر چنگ همه ا ریو حق  فیضعو انسان  راند ی بر آتش ... فرمان م ی بر آب و سوم یگریو د
و   ی و قربان هیو رشوه و فد ازیبا دادن نای لهیدر تب و تاب است تا به وس وستهیپ وگرفتار  انیخدا

بکاهد و مهر و محبتشان را  انیخدا نیا نهیاز غضب و خشم و ک هیو ذکر اوراد و ادع ریانجام شعا
است و بر کنار   یاز جامه جسمان ازینزرتشت بی  امیدر پ یتیگخالق ی . ولدیخود جلب نما یبه سو

است چون فارغ   ی که المکان است، و ازل ی. او همه جاست در حالیانسان یو خواهشها شهوات از 
 .بخش جسم و جان استهستی   یاز زمان است که خود همه جهان است، او اهورامزدا بزرگ دانا

 :ندیوگدر آن باره چه می  نیمحقق مینیگاتاها بب یاز بررس  قبل
و   یجوهر تیفیک  کیبا  وسته ینام است و پبی  یخدا قت یمعتقد است اهورامزدا در حقلومل 

. ییدانا شیستا یعنی یداناست و مزداپرست ی. مزدا به معنینام انسان کیشود نه می دهینام یذات
 یو قابل تجسم را زرتشت به کل یصورت کامالً انسانبه  انیخداهای تیکه »شخص سدیوناو می
 ت«. خبراندا

که وجود   یمتعدد  ان یخدا  یاست که به جا  نیزرتشت ا  یاساس  ی: »نوآورسدینومی   بارتولومه
 ت«.ساخ نیاهورامزدا را جانش ایدانا  یخدا کیداشت 

  

 
1- Maz       2- da 
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در  1کلمه مدها ریه و معتقد است که »مزدا نظردک یاهورامزدا را سرور دانا معن زین جکسون

 ت«. و فهم و عقل اس یقدرت روحان یودا به معن
 اهایآر یشده و خدادانا در قرنها قبل از زرتشت پرستش می یمعتقد است که اسورا مولتون

  ان یبوده و بزرگ خدا له یقب یشکل گرفته است. اسوره خدا ریعشا نیا نیبوده است و اهورامزدا ب
اسورا تنها خالق  یبرد و اهورا را به جا نیتئیسم را از بپولی  نیشده است. زرتشت ایوب ممحس

  ان یاز خدا یکیکند )همانگونه که محمد اهلل نام حکومت می  ییبزرگ نمود که به تنها یخداو 
  که خدا و  دهیا نی»ا سدیونرا باطل ساخت(. او می  گرید انی و بتها و خدا رفتیرا پذ یاعراب بدو

 د«. بار توسط زرتشت به عمل آمنیاول یبود که در جامعه بشر یاست جهش کل ی کی قتیحق
ودا همان اهوره مزداست.  معتقد است که اسوره مده ریگ  ی، استاد هند۲یترجیچ پروفسور

هشتم از  یوداهای مختلف ریگهیبوده، و در ادع شیایدر هند مورد ن ۳مهت یاسوره مده و گاه
نام مده  شنویو زیاول ن یوداریگ هیشده. در ادع دهیبه نام مده نام وایش یحت شده است و ادیآن 

 .گرفته است دبر خو
 یوداکه در ریگ   سدینوکرده و می   دییباال را تأ  ه ینظر  زی ن  ت یبهاگواندا، استاد سانسکر  پروفسور
 .تندچون مده هس انی از جمله خدا گرانیو د شنایآمده است که کر ۲۶هشتم بند  یششم سوکتا

به آن   ز ین یکه آگن ییمهت ودا ایهم معتقد است مزدا از کلمه مهد  ی، استاد هند۴اپیکاش
 انیخدا گریو د ندرایآمده و نام ا اریودا بساست. اسورا مهت در ریگ دهیشده، اقتباس گرد دهینام

 .است
 .دان را انتخاب کرده استاهورامزدا اصطالح سرور همه یبرا نتسیه
جالب آن   ی . ولهاستییایبزرگ آر یکه اهورامزدا همان وارونا خداتقد است شاله مع سنیلیف

  ت یکه وارونا در اوستا به عفر  ردیپذکند و می را نقض می   هینظر  نیا  گر ید  یو در جااست که خود ا
 یزکاریشهوت و ناپره  ویبه نام وارنه به د  رانیوارونا در ا  ی)حت  سدینوشهوت مُبَدّل شده است و می 

 ت«. خطرناک نام گرف طانیه نام اندرا شب راندیو ا
در   ان یخدا نی. اد یاهورا نام اًکه اسوره نام داشتند جمع ی انی»زرتشت همه خدا سدینومی  شدر
گرمانها نام دوه به مفهوم ندویگرفته شده و از دوران ا عتیکه از طب یمیجنگاور قد انیمقابل خدا

 د«. بودند، قرار داشتن افتهی یآسمان
 

 

  

 
1- medha      2- Chitarji 
3- Asura mahat    4- R. Kashyap 
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  تا،یبهرام، آناه ای 1ورترغنه  ترا، یچون م میقد انیمعتقد است که زرتشت تمام خدا دهرتسفل

کفار   انیاز خدا یوارونه و... که در مقابل اهورامزدا قرار داشتند به دیو مُبَدّل ساخت و به حد
 .دبر آنها نها وید یاز آنها را ذکر نکرد و اصطالح کل کیچی نام ه  یپرست متنفر بود که حتاصنام

شده پرستش می   اهایآر نیزرتشت قبالً در ب ی اند که خداادعا کردهها یلیخ سدینومی رودلف
متعلق   اًقتیخدا حق نیکه ا رفتیتوان پذادعا را ثابت نکرده و می  نیکس تاکنون اهیچ ی است ول

 .زرتشت است  یبه گاتاهاست و او خدا
شناس معتقدند که کلمه اسورا  ند ه دی، اسات۳یاو پروفسور امبر ۲لهلمیو شیدریفر پروفسور

صورت ضد کم در هند به کم   رانیمذاهب هند و ا  ییبوده و پس از جدا  یهند  ان یخدا  یابتدا نام کل
  ی به معن تیکلمه گرفته شده است. اسوره از کلمه اسو سانسکر نیدرآمده و اهورا از هم انیخدا

 .دهدمی یمعن نیجان است و اسورا جان آفر
مختلف از مفهوم آسمان گرفته شده است.   انیه خدا در ادد است که کلمدورانت معتق لیو

که همان آسمان است، در هند   ۵یت نیاند، در چگفتهآسمان می  ای ۴یاعالتنگ یمغولها به خدا
  یبه معن ۶اهورا از کلمه از ورا زین رانیزئوس که نام آسمان است، در ا ونانیاوس، در اید ییودا

ی  آسمان معن ای ۸ملی ه یو در آلمان ۷ونیه یسیر زبان انگلو هنوز هم دگرفته شده  یآسمان آب
 .دهدمی  زین خدا

 شیکنند »اگر اهورامزدا را پاستدالل می یمحقق هند  ا،یبا اتکا و به گفته ناواد منیگ دوش
یشت سروده   کی  ز یاو ن  شیدر ستا  یی ودا  انیمانند خدا  یستیبامی   دندیپرستمی   ران یاز زرتشت در ا

  ن یچن کهرا  قتیحق نی و... سروده شده است. ا ایشتریت تا،یآناه ترا،یدرباره م گونه کهد، همان باشن
  ی اهورا و مزدا به الگو  ایبه نام اهورامزدا    ییبر آن گرفت که خدا  یطعق  لیدل  دیوجود ندارد با  ییشت

 ت«. زرتشت قبالً موجود نبوده اس
کند اظهارنظرها جلب توجه می   نیکه در ا  ایای از اظهارنظر محققین. مسئلهبود خالصه   نیا

از پژوهشگران حدس    ی. برخییایزرتشت است از معتقدات و مذهب جامعه آر  یگیراقتباس و بهره
تجسم واروناست که بزرگ   ز یزنند که نه تنها نام اهورامزدا اقتباس شده است، بلکه خود او نمی
 .باشندمی ییهای ودایتیاد مشابه  زیاسپندان ن  بوده است و امشه ییایآر انیخدا

وارونا    نیداند و معتقد است برا مردود می   ه ینظر  نیشروح ام  لیو تحل  هیتجز  کیپس از  لومل  
 )درباره امشه ستین یشباهت  چیودا و اهورامزدا و امشه اسپندان گاتاها ههای ریگیتیو اد

  

 
1- Vrathraghan      2- Fr. Wilhelm  
3- Embree       4- Tengi 
5- Ti         6- Azura 
7- heaven       8- der Himmel 
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است آن   یو اساس یاصلبحث خواهد شد( و آنچه در مفهوم اهورامزدا  هیاسپندان در فصل آت
اقتباس شده و اگر   یرانیهند و ا شهیاست که زاده فکر خود زرتشت است نه آنچه از ر ییزهایچ

  جه یاست. لومل نت رفتهیاخذ شده است به مفهوم خاص گاتاها شکل پذ یزیچ میهم از مذهب قد
 :کندخالصه می  نیخود را چن قاتیتحق

  ی ایتیرا با اد یو امشه اسپندان زرتشت یهند یونااهورامزدا را با وار یخیارتباط تار من»
است که زرتشت   یزی دانم. در هر حال آنچه مشخصه اهورامزداست آن چنمی  حیمذهب ودا صح

مقدار اقتباس از   نیگرفته باشد و ما هم به طور قطع ا  گرانی از او ساخت نه آنچه ممکن است از د
  ی که زرتشت انجام داده به حد یلدادن تکام تیشکل و ماه ریی. تغستیچ میداننمی ار گرانید

 ت«. دانس کسانیو ابداع  جادیا کیتوان آن را با است که می 
عنوان  به  اهایآر نی که »وارونا در د سدینوکند و می می یگریاستدالل دباره در این لومل 

آور و رعب وحشتناک و ای افهیق ان، یمو و عربی   یاست، با سر  هیصفات قهر یپادشاه آسمانها دارا
قلمرو مردگان است و   یفرمانروا نیفرستد، او همچنمی یماریمرگ و ب انیکه بر آدم ن،یخشمگ

و قهرمان  ییبایمظهر نور و ز یترای. حال چگونه ممکن است زرتشت منیخون یقربان واهانخ
  لیپاک و اص یخدا نی و ظلمت را جانش یکیالنوع تاررب نی سهمگ یآسمانها را طرد کند و وارونا

 ید«. نما شیخو ی و روحان ی راننو
متأخر   یمتأثر از اوستا یشداوریمولود پ نیاز محقق یاشتباه بعض شهینظر من مانند هم به

شده  ه یبه زمان زرتشت، اهورامزدا به وارونا شب سنای نیکترینزد ایهفت فصل  یسنایاست. در 
 ای های به اهوران  یها، حتت ها نیاست و به قول زهنر صفات وارونا را به خود گرفته است. در ا

در وداها    یگونه که وارونانشوند، همان کنیم که با عنصر آب مشخص میبرخورد می  هورامزداازنان 
متأخر وارونا   ات یگردند و باالخره هم در ادببا آب مرتبط می  اجورودا یهای وارونا بوده و در زوجه
در کنار  وسته یشده و پوهومنه افزون ارزش اشه بر  یهفت بهر یسنایشود. در می ایدر یخدا

با واروناست. اهورا حافظ   وستهیهمان اشه، پ ایگونه که در ودارته همان رد،یگقرار می اهورامزدا
اهورامزدا   سنای نیو نور است. در ا قت یحافظ رته و سرور حق زیارونا نگردد، واشه و سرور نور می 

 زیاسرارآموارونا صاحب قدرت    زیاست و در ودا ن  1نییخوب، هوما  یایما  ای  یزیقدرت سحرآم  یدارا

 .شودمی دهینام ۲نییما
  د یخورش زیچشم خدا، در وداها ن د یو نور تجسم مزداست و خورش د یهفت فصل خورش در

  ۳چشم واروناست.

 
۳۷. humain       ۳۸. mayin 

 یگاه زیکتاب ن نیساالت وارونا و اهورا تلفظ شده است. در ا از ر یاریاهوره در بس نیوارون و همچن ایوارونه  -۳
 ندارد. یفرق ی« ختم شده که از نظر اصول۱شود با »که با فتحه تلفظ می یکلمات
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و   ترایفرزندان او م نیاست و مهمتر انیمادر خدا یتیشد در وداها، آد انیکه قبالً بطوری به 
به طور مسلم در شمار   ترای. مردیگـ وارونا مورد پرستش قرار می  ترایصورت ماغلب به واروناست که  

  گاو  یخورده است. قدمت مراسم قربان ویتوسط زرتشت مطرود و مهر باطل د ییایآر انیخدا گرید
بوده   ترا یم یبرا یو آداب قربان ط یکه مختص شرا ک،یتار ای د یبه دور از تابش خورش یدر محل

 . 1اندرفتهیپذ نیرا تقریباً همه محقق تیواقع نی. ااهاستیآر ی باستان زدیا  نیطرد ا است، نشان

مجدداً آنها  ،ییای آر انیکه با وجود اعالم بطالن همه خدا مینیبدوران پس از زرتشت می  در
ترین و ز یاز عز ی کیصورت به  ترایشوند و به خصوص ممتأخر وارد می  یبه اوستا زدانیدر قالب ا

 اها،. جالب است که، کامالً مانند ودابدیقدر و منزلت می انی رانیدر مذهب ا ییترین اوستادقدرتمن
 د.گردمی  یهند یـ وارونا ترایم نیـ اهورا جانش ترایم ایـ اهوره  ثرهیم

که در فصل انحراف   یلیمتأخر، به دال یچگونه اوستا افتیتوان درشرح مختصر می نیا از
و متأسفانه   کردمی غیزرتشت تبل  امیرا در لباس پ یی. مذهب ودازرتشت روشن خواهد شد نید

شده است    یکنند. در گاتاها سعمی  هیزرتشت توج  نید  یمتأخر را به جا  یاوستا  زین  نیاغلب محقق
 کجای  ییایآر  یو صنمها  انیخدا  نیای برده نشود و بر همه ابت و خدا و الهه  چینام ه  زداجز اهورام

آن اعصار در خور اعجاب   یاست که برا  میبس عظ  یخود شاهکار  نیو اشود،    دهیخط بطالن کش
گرفته بهره   میقد  انیکه زرتشت از خدا  رفتیتوان پذنمی   یبرداشت  نیچن  کیباشد. با  می   نیو تحس
 کردمی  استفاده انییایمورد عالقه و محبت آر یقطعاً از نامها دیشیاندمی  نیزرتشت چن گرباشد. ا
 نیدر طرد ا یگرفت. او حتو... کمک می هیو وارونا و ناسات ترایم شه و ... ازوهومنه و ا یو به جا

 .آنها متوجه شود یبه سو  روانشیبرد که مبادا خاطر پنام آنها را نمی  زین انیخدا
توانسته به زبان  گرفته است، مسلماً او نمیمرسوم در زبان بهره یاز کلمات و نامها نکهیا اما

. مهم دیدر زبان استفاده نما جیاز اصطالحات را یستیباو می دینما میا تنظخود ر یگاتاها یبابل
کند می   یگیربهره  یمفهوم کل  کیطرز استفاده و انتخاب اوست. او در انتخاب نام اسوره و مزدا از  

  ی مفهوم روحان کیشد،  انیگونه که قبالً ب. اسوره همان ندیگزی را برنم ییایرآ یخدا چیو نام ه
 . است

بزرگ   دگاریآفر ایبزرگ و  یی دانا یشده است و مزدا به معنااطالق می  ان یبه اغلب خدا که
که خدا خالق و داناست.   ،یبا مسم یاست و در ضمن اسم یمفهوم عال کیدادار( که هم  نی)مه 

داده خواهد   هیکه در آت ی کند. با شرحمی  انیخدا ب یاست که زرتشت برا یصفات نیاما مهمتر از ا
و نظام حق و منبع   یگردد که زرتشت خدا را مظهر دانش و خرد، راست روشن می  تیواقع نیشد ا

  .داندمی اتیکمال و ح

 
 .موضوع اشاره خواهد شد نیبه ا  هیدر آت -۱
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است و نه خواهان    روانیو رشوه و عجز و البه پ  یطالب قربان  ییایآر  انینه چون خدا  اهورامزدا
و تا   میقدمردم  ییکه در فرهنگ ابتدا یارائه عظمت و قدرت و اعمال زور و خشونت. در حال

بندگان    ی و قربان  ازیاند و طالب نمظهر قهر و غضب و قدرت   ان یپس از زرتشت خدا  یمتوال  یقرنها
  فات یه و التماس پردازند و با ورد و دعا و انجام مراسم و آداب و تشردر درگاه آنان به عجز و الب  دیاب

بسط    ا یکمک به تکامل بشر و    یبرا  انی. خداندینظر آنها را به خود جلب نما  ه یو تقدیم رشوه و فد
و شهوت،    لیم  یاعمال قدرت و از رو  یکنند بلکه برانمی  یو شر کار  یو عدالت و دفع زشت  یخوب

با خشم و غضب نابود و   زین یپردازند، و گاهبندگان می  یبه اجابت تقاضا لت،ینه کمال و فض
شود. اما  می  دهیبرداشت هنوز د  نیاز ا  یآثار  یبزرگ جهان  انیاز اد  ی در برخ  ی سازند. حتمی   رانیو

ندارد. در   یبتقرا گونه هیچ ان یخدا نیشود و با امی  هیتوج یگر یبه شکل د یگاتاها به کل یخدا
  ی و سوداگران معبد نیو کاهنان و دالالن د انیمجموعه نشان داده شد که روحان نیجلد اول ا
شهوتران و خودخواه،    انیا از خداو آنها ر  کردندمی  قیمردم را تحم  شیرونق دکان خو  یچگونه برا

آنان، حکومت    ذلتترساندند تا بر ترس و وحشت و  حسود، غضبناک، سهمناک و قدرتمند و ... می 
 .ندینما  تیو قدرت خود را تثب

 ن یکند و امی  امیق یگرلهیو دروغ و ح ایو ر یبساط سوداگر ن یبرهم زدن ا ی برا زرتشت
سازد. اهورامزدا نه خواهان رشوه و اعمال می محکوم  بیفردروغ و  روان یدکانداران را به نام پ

او فقط    تیبخش است که رضادادار  هستی  نیقدرت است و نه واسطه و دالل دارد. او خالق و مه 
مجرد   میتوانند به مفاهمی   شیتجسم روحان  ی گردد و مزداپرستان برامی   سریم  کیاعمال ن  هیدر سا
صفات به او   نیمتوسل شوند و با متصف شدن به ا ه،یکمال صفات ایهومنه، خشتره و...  اشا، و
 :سدینومیباره در این گردند. لومل   ییاهورا افته،یدست 
نه   کردندمی حکومت ش یحفظ قدرت و سلطنت خو یشاهان آسمان بودند و برا ها یتیاد»

ند. پاداش کنحکومت می  ن یزم یکه در رو ی انیکامالً چون فرمانروا ،یو تقو لتیاعمال فض یبرا
است که افراد   لیدل نی ها، به همعمل انسان  یمنطق جهیارائه قدرت است نه نت یآنها برا فریکو 

کنند. ا کمک می یشوند و از آنها طلب بخشش به عجز و البه متوسل می  اهشانمؤمن در بارگ
چون خود   شان بهراسند،و از انتقام ردیقرارگ نیکه قدرت آنها مورد اعجاب و تحس لندیما انیخدا
 میتحک یدهند، بلکه برانمی فریک ایعدالت پاداش  یبرقرار  ین انتقامجو و زود رنجند. آنها براآنا

که با اقرار به خطا  ییو تقاضاها یپردازند. ناله و زاربه اعمال زور می ش یخو یروین رائهقدرت و ا
طلب رحمت و بخشش   سایآن از درگاه خداوندان کل لهیاست و به وس  ختهیو اظهار عجز و توبه آم

 نیخشمناک است. ا یدر حضور خدا یساختن متقاض ریشود، به وضوح مستلزم پست و حقمی
های و البه   عجز   ن یاندازد. ممکن است ا( میتیحیهای مذهب خودمان )مستوبه   ادی  به موضوع ما را  

 آمیز وتملق
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  ز ین  یهند  یخدا  کیه در مقابل  گونه کبجا باشد، همان  یپادشاه هند  کیچاپلوسها در مقابل    نیا
برداشتها   نیزرتشت ا یبرا  ی چون و چرا الزم است، ولو پست ساختن و اطاعت بی  ریخود حق نیا

  ی برا  ی رگدر مقابل خداوند احترام و بز  شیبا پست کردن خو  یزرتشت  کیناآشناست. هرگز    یبه کل
. اما با دیجبران نما کین یرا با عمل ستیعمل ناشا کیکه  دیکوشش نما دیخرد. او باخود نمی

 رعادالنهیعمل غ کیکردن و او را به  قیعادالنه تشو یاز مجازات یپوشخدا را به چشم یچاپلوس
  ن یوجه در د چیرا ناحق جلوه دادن به ه یستیعمل ناشا فری ا، کبا خواهش و تمن ایوادار کردن، و 

 ت«. سین سریزرتشت م
که هر دو  میقبول کن میتوانمی ایبرداشت آ نیاپرسد »با بحث لومل از خود می  نیاز ا پس

واحد نظر دارند؟« )مقصود وارونا    ی خدا  کیدر طرز تفکر به    ی اختالف اساس  نیچن  ک یمردم با    نیا
 .و اهورامزداست(

قائل   یانسان ارزش خاص  تیشخص  یتوجه کرد که اصالً زرتشت برا  دینظر لومل با  دییتأ  در
زرتشت است )بعدا درباره آن بحث خواهد شد( نشان    نید  هی پاه  ک  ار،یو اخت  یشده است. اصل آزاد

 اریبس زیاست که انسان در مکتب زرتشت داراست. رابطه زرتشت با خداوند ن یتیارزش و اهم
منش و سلطان ارباب شه   کینگرد، نه  دوست قادر می  کیاست. او به خداوند چون    فیطعارفانه و ل

که  شدیاندمی  اوری کی طلبد فقط به می  یاریا را به ه اهورامزدکقاهر. او در سراسر گاتاها هنگامی 
سعادت   ریمس  یاست و رهنما  ی بخش، رهبر راه راستهستی  ی است و بزرگ دانا  نیدادار جهان آفر

حد یأس و حرمان، فشار و  نیدر آخر یو باصفاست که حت فیلط یرابطه به حد نی. اشو آمرز
  ن ی. در آن زمان که دشمنان بر اشدیاندمی  دوست خود زرتشت به یو ناکام ت یمحروم ، یتنگدست

اند، در آن  و اقوامش او را ترک گفته  کانی نزد ی اند و حتتاخته یعاشق سر و جان باخته از هر سو
نه به   زد،یگرمی  گرید  نیبه سرزم ینیاندک از سرزم یپناه و با امکاناتو بی  اوریهنگام که بی 

مردم را بر او   انیها و اوسیجها و کاوکنند که کرپنمی  ییواز او دلجسخنش توجه دارند و نه 
گله  شیخو اوریو  اریخواند و به خود را می  یقیرسا تنها پناه حق ییهم با صدا شورانند... بازمی
داند که خداوند دوست  طبع خود را از دست دهد. او می  یو بلند ی برد، بدون آنکه اصالت انسانمی

خواهد که کند و از او می چون دوست گفتگو می  زی. پس با او نار و جبارنه شاه قه مهربان اوست 
 یاوری  ز یلحظات تنگ ن  نیدر ا  یجالب آن است که حت  یشتابد. ول  شیاوریمهربان به    یاریچون  

تقاضا را   نیکند و اطلبد، درخواست لشکر و قدرت و رمه و مال نمینجات خود نمی  یحق را برا
رواج دهم و دشمنان حق را   ریتو را با شمش نیبه من قدرت عطا کن تا د ایکه خدا دینماهم نمی

و کسانم  مام کخواسته  را یمزدا که چرا ناتوانم ز یدانم اطلبد »من می نابود کنم... بلکه از خدا می 
 که میاریبنگر من خواستار آن  کین یاهورا یکنم امی  تیشکا  نیندکند. به تو درباره اا
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و   کین شهیاند یرویراه درست را و در پرتو قانون اشا مرا از ن اموزیدارد. ب یانبه دوست ارز  دوست
  یرویاز ن شتری. او خواهان آن است که هرچه ب۲بند  ۴۲محبت و عشق برخوردار ساز« هات 

و راه   ی و درست ی و عشق و محبت برخوردار گشته و در پرتو راست کیپاک و ن شه یاند ایوهومن 
آورم به کجا   یرو نینالد به کدام زمآنجا که می  زیسرود ن نیهم ۱بند  حق به مقصود رسد. در

اهورامزدا خشنود توانم ساخت. او   ی: چگونه تو را ادیگومی انیوده و بروم... باز هم در پانم یرو
 .راه حق است مودنیپ لهیدر فکر خشنود ساختن خداوند به وس وستهیپ

 :سدینویدرباره رابطه اهورامزدا با زرتشت ملومل 
به پروردگار برخوردار است که   ی کیزرتشت از چنان قدرت درک خداوند و اثر نزد کلمات»

اوقات   ی. با وجود آنکه بعضافتیآنها دست  یتوان به مفهوم واقعفقط با تکرار سخنان او می 
زبان مدرن وجود دارد، رابطه زرتشت    کیکلمات و ترجمه به    نیدر درک ا  یحل  رقابلیمشکالت غ

با    وستهیکلماتش مشهود است... در کالم او جاه و عظمت پروردگار پ  یالاز البه جا    هخداوند هم  با
و قابل اعتماد به خداوند مشهود   رینظبی   ی کینزد  کیقابل احساس است و با آن    یوجه   نیقتریعم
  )سخن   یمونولوگ  کیبه    ش یگفتگو  یهاست ولسخن او با وجود آنکه اغلب با انسان   یباشد. رومی

  یی گذارد که گوشود که طرف صحبت خداوند است. و سپس چنان اثر می جانبه( مُبَدّل می  کی
 ید«.گوبا خداوند که در آن دوست با دوست سخن می  (است )سخن دو جانبه یالوگید

  ی که چگونه زرتشت حت دینمامی هیزرتشت اشاره کرده و توج تیبه شخصباره در این لومل 
موجود بدبخت،   کیکند نه تقاضا می تیانسان صاحب شخص کیرت صودر مقابل خداوند به 

  لیو ذل  ریخود را حق  نکهیآورد بدون اسر فرود می  یو خفیف. زرتشت به جالل و عظمت اله   فیضع
 .را فراموش کند ش یخو یت انسانینشان دهد و شخص

 گاتاها خدا در یاند آن است که نام اصلبه آن توجه نکرده  نیکه محقق یموضوع جالب اما
باشد و مفهوم خالق در آن مستتر  بزرگ دانا می   دگاریآفر  ایدادار    نیگذشته مه   ر یمزداست که به تعب

 عبارت است از:   ه ینظر نیا یمن برا لیکه اهورا صفت خداوند است. دال یاست، در حال
و   ۹بند  امی نسبت داده شده است. در گاتاها در هات س ز یخدا ن ر یبه غ  یگاه ورااه صفت ۔۱

  و  مزدا آذرگشسب که است  شده اشاره هوبند چهارم به مزداس چا اهورائو انگ کمی و  ی س هات
مزدا و شما اهوراها،    نتسیاو، ه  یکرده، دکتر تارا پورواال اهورامزدا و پرتوها  یفرشتگان معن  نمهی

ن مزدا  یگرن امزدا، مولتون مزدا و اهوراها، ویدن  یباخ شما اهوراها و توامونا مزدا و اهوراها، هوم
 ...و شما اهوراها

درجه دوم،    انیکه برداشت خدا  دید  میکه درباره امشه اسپندان داده خواهد شد خواه  ی با شرح
 گونه که دکتر پورواالهمان  م،یمفاه نیآنچه بارتولومه مطرح ساخت، نادرست است و ا
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هستند. زرتشت    یاله   و صفات   خداوند  یکنند، پرتوهامی  دییتأ   شی کم و ب  ز ین  گران ینموده و د  ریتعب
خداوند ذکر شده   ینه مزداها. اصطالح مزدا فقط برا نامدیجهت آنها را اهوراها م نیبه هم زین

آنها  ان؛ییسنائ نامند نه اهورامی انیسنائیرا مزد یراست نید روانیاست، ثانیاً خداپرستان و پ
 آمده است.  سنایویهم د سنایمزداپرستند در مقابل مزدا

=  داتا) کنندمی یو قانون مزدا معن نییآمده است مزدا اوداتا، که آن را آ ۱۹بند  ۵۷هات  درـ ۲
  ز ین ۱/۳۳است اهورائو ـ داتا. )در  امدهیگاتاها ن یجا چیمزداست. در ه نییو آ نیقانون( همان د
 است(.   یاله  نییکه همان آ یزندگ یعنوان قانون ازلداتا ذکر شده به 

و بدون   ییبه تنها از آنها یاریه کار برده شده است که بسبار ب ۱۸۰ه مزدا ـ در گاتاها کلم۳
بار نام   ۶۹که فقط  یموارد مقصود خالق و خداوند بزرگ داناست، در حال نیدر همه ا و اهوراست

در همان بند کلمه مزدا   ایشده و    بیبه اتفاق با مزدا ترک  بیقر  تیاهورا ذکر شده است که در اکثر
  ی از نظر هنر شعر شتریاست ب دهیکه فقط اهورا ذکر گرد یچند سرود معدودست. در آمده ا زین

مثالً در قرآن صفات اهلل چون رحمن و    ایو    ران یا  یصورت گرفته، مانند اشعار شعرا  یانتخاب  نیچن
خداپرست    یجا  پرست و جبارپرست به میهرگز رح  یو قاصم و جبار و... نام برده شده است ول  میرح
 خدا به کار برده نشده است.   نییآ یبه جا میو قانون رح نید ایو 
تا اهورا. در آغاز گاتاها سخن از مزداست و   ردیگبه مزدا تعلق می  شتریـ مفهوم خدا در گاتاها ب۴

وجدان و   یاز ندا یبا فرمانبردار ای: »آ 1آمده ۵/۲۸و در  (۱/۲۸برد ) او نماز می  یزرتشت به سو

از مزدا به راه    یزرتشت با فرمانبردار  زین  نجای. در ا«افتی  میا راه خواه زدم  یبه سو  ییفرمان اهورا
خرد   ، ییاهورا نام خدا مزداست و اهورا صفت اوست. روش گریرسد. به عبارت دمی  ییاهورا
 مفهوم است.   کی تیفیک  فیو ... توص ییکمال اهورا ،ییاهورا

  هم به  گریبوده است و به عبارت د ییاو قهرمانان ود انیاسوره لقب خدا میدیطوری که دـ به ۵
است. مثالً در   نیچن ز یشده است. جالب است که در اوستا نو هم به انسان نسبت داده می خدا

 شوند.  و در یشت پنجم همه قهرمانان به اهورا ملقب می   افتهیاهورا لقب    ۲یشت نوزدهم شاه خسرو
  توداشت. آنکه در پر م یپاک بزرگ خواه ینامیبا درود و ا آمده. خداوند را ما ۱۰/۴۵ـ در سرود ۶

شود که چون خداوند مزدا و  می  دیبا صراحت تمام تأک گریاهورا دانسته شده به عبارت د شییمزدا
 او  یواقع تیف یصفت اهوراست و ک یعنیشد.  دهیبخش نامبزرگ داناست اهورا و  هستی

 
  

 
 ۲۸ هات مورد نیر ا فصل است مثالً د یاعداد به کار رود مقصود شماره هات و شماره بندها نیهر وقت ا  هیدر آت -۱

 .بند پنجم
2- Haosrovah 
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 .مستتر است ز ین ییاهورا یی. در مزداییمزدا
 به یبغ و بگه بوده است. در کت رانیمعتقدند که اسم خدا در ا نیاز محقق یاریسو ب پورداود

که   ،یداتکنیم به نام بگ برخورد می   ی رانیا  کیق. م.( به اسم  ۷۰۵ - ۷۲۱سارگون پادشاه آشور )
بوده   انیمحل خدا ای 1بغستان  زین ستونیب یدهد. نام اصلمی یهمان بغداد است که خداداد معن

 ...باشدمی  گبپرستنده  ای شیادیا  بگماه سال  نیتماست. نام هف
  ده یاست که زرتشت برگز یبرداشت نام خدا قبل از زرتشت بگه بوده و اهورمزدا نام نیا با
 است. 

است تا   بتریشود با گاتاها غرمی  دهید یرانیمتأخر و جامعه ا یبه نظر من آنچه در اوستا اما
متأخر   یقوم شکل گرفته است و اوستا کیمکان و  کیدو همزمان در  نیا رایز ه،یاول یوداها

است که زرتشت    یشده است. اهورامزدا نام  میتنظ  یگرید  طی شتها قرنها پس از زرتشت و در محیو
  ن یخدا در نظر گرفته شده است، مشخص ا ی که در گاتاها برا ی تیو مهمتر از همه شخص دهیبرگز

که به زبان و   ،ییاصطالحات و مفاهیم ودا اب ازانتخ نیانتخاب اوست. اگر در ا یگانگیاصالت و 
شود. زرتشت در  ای وارد نمیشده، به اصالت آن لطمه   یگیرفرهنگ جامعه وابسته بوده است، بهره 

به خرج داده است و در ضمن آنکه از اصطالحات جامعه   یشاهکار زینام خدا ن نیا ندیزبرگ
بخش، دادار هستی  نیمه  ایشده است. اهورامزدا  فق  مو  زین  یجالب  یگرفته است به ابداع و نوآوربهره

در شکل    یگانگی  نیاست. ا  گانه یو    رینظهمتا و بی و چه مفهوم، در زمان خود بی   بیچه از نظر ترک
 نیشود. در گاتاها خدا بهترمی  هی آن توج یاست که برا یتیفیو ک بلکه در مفهوم ست،یام نن نیا

،   ۷/۳۱است  یگر و خالق قانون ازلشهیاند نی، نخست ۴۵/ ۱۰است  نیو اول ی، ازل ۸/۲۸ است
  ۱۱/۵۰، خالق جهان است  ۶/۴۵است  نی، بزرگتر ۹/۴۶ترین است ، ارزشمند ۴/۴۲قدرتمند است

 دیآرا، خالق نور و خالق بشر که با عقل و وجدان او را می  ۳/۴۴، پدر اشه  ۸/۳۱ وهومنه ، پدر 
 نی، داناتر ۳/۴۱کند بر جهان حکومت می ش یخو ، طبق اراده ۷/۵۱آب و نبات  خالق،  ۱۱/۳۱

 ۳/۳۱  ندیبرا می  زی، همه چ  ۶/۴۳، دانش او مطلق است    ۱۳/۳۳ترین است  ن ی، دورب  ۱۹/۴۶است  

 ۴۴و در هات   ۷/۳۱، از اوست درخشش و زوال ماه    ۴/۵۱و عادل    می، رح  ۵/۳۱  زیبر همه چ  یدانا
 انیخالق جهان و جهان  شود و اونسبت داده می  های جهان به اهورامزدادهیخلق همه پد  حیبه تشر

 ...است
 چیو ه ستین یزدیدرجه دوم و ا یصنم و بت و خدا چیه یجا برا یبرداشت نیچن کی با

حداقل به سه   دیبرداشت با نیو عظمت ا تیدرک اهم ی. برادیایرابطه و دالل و کاهن به کار ن
    عیبد  هیبازگشت و توج  یتمدن شهر  ز هرگونه و دور ا  ییجامعه ابتدا  کیهزار و پانصد سال قبل و  

 
1- Bagastana 
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  هی ل آتکرد. با مطالعه فصو سهیقرنها پس از او مقا یمغز زرتشت را با معتقدات آن زمان و حت پر و
 د. ش میبهتر به نظر زرتشت درباره اهورامزدا آشنا خواه

 

 زرتشت موحد بود؟  ایآ ـ۲

 یاز شاهکارها یکیرا  ۴۴د، سرود انکرده قیدق قیخاورشناس، که در اوستا تحق دانشمندان
خود   امیفصل از پ نیدانند. زرتشت در امی میقد یایدن یترین آثار فکرپرمغز گاتاها و از برجسته 

  ی گونه که هم با طبع عالم و هم عامکوشد تا راز خلقت را آن می  نیریش یو نظم هیپرما ی انیب اب
 :دیگومی نی. او در آغاز چندینما  هیسازگار است، توج

آنکه دلداده تو و در راه توست   ایدارم. آ یاز تو پرسش یبخش با فروتنخداوند  هستی  یا
است. بشود که ما در   زیدادار. دلم از مهر تو لبر نیمه  یآورد؟ ا یبه جا دیپرستش تو را چگونه با

 .روشن گردد یمنشبرخوردار گشته و دلمان از نور پاک تیاریاز  ، یو درست یپرتو راست
در آنها مستتر   زیکند که پاسخ نتکرار می  ی بعد زرتشت سؤاالت خود را به شکل یهاندب در

که آن روزگاران با رمز و اسرار و سحر   ات،یح دهیچیاست و از خداوند جان و خرد درباره مسائل پ
  ی زندگ  ن یو واالتر  نیپرسد که سرچشمه بهترکند. او می می   ییبود، پرسشها  وسته یو جادو پ  ب یو غ

 ریاشا( و چه کس مس  دگاریبوده است )پدر و آفر  یاست، چه کس خالق و سرچشمه راستکدام    پاک
 سازد؟می لیرا مشخص ساخته و هالل را به بدر و بدر را به هالل تبد دیستارگان و خورش

و سپهر در  نییدر پا نینگهدارنده زم ستیرا از تو خواهانم. ک عتیطب یرازها گریو د نهایا
بخشد،   یزا تندروابر باران رهیآنکه به باد وزش و به ت ستیک اه،یآب و گ نندهیرآف ستیباال ؟ ک

و خواب و   ییو روشنا یکی؟ کدام سازنده بزرگ تار ستیو الهام بخش منش پاک ک نندهیآفر
سؤال و   کی انیم نیآورد که هشداردهنده مرد داناست. در ا  دیو شب و روز را پد دیآفر یداریب

 ه: شود کیم میپاسخ توأم تنظ
  ش یافزا یو درست یو راست کیبه خداوند در پرتو عمل ن مانیدارد که عشق و ا قتیحق ایآ

به ما بخشد؟ و در پرتو   ی و فراوان یکه شاد یدیآفر نیا یو آن جهان بارور را برا  افت؟یخواهد 
 د:دهو مجدداً ادامه می  افتی میو اراده دست خواه یزدیا یرویبه ن کیمنش ن
خرد احترام و محبت پدر را در دل فرزند  یاز رو یو اراده و چه کس مانیا دهننیآفر ستیک
 نهاد؟

دهد که:  کرده و به همه آن سؤالها پاسخ می  انیرا ب  یو کل  یباالخره در بند هفتم نظر قطع  و
بدانم. زرتشت   زیهمه چ نندهیتا در پرتو خرد پاک تو را آفر کوشم یبخش. مدادار هستی نیمه  یا

 و خدمت به  یزندگ یو آموزشها مانیخود که درباره ا یبعد به پرسشها یدر بندها
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 اجیبخش احت  نیواهند گرفت و در امورد بحث قرار خ  هیدهد که در فصول آتاست ادامه می   ...خلق
 .ستیبه طرح آنها ن
درک   یمردم در روزگاران گذشته آشنا هستند، به خوب ینیهای دکه به برداشت  یخوانندگان

زرتشت از   هیتوج یت زرتشت تا چه حد با آنها فاصله داشته است. برجستگد که معتقداکننمی
  نشی. فصل آفرمیکن سهیشود که آن را با تورات مقاروشن می ی زمان یو نقش اراده اله  نشیآفر

  نیشده، و هنوز هم در ببرداشت می  یطول قرون و اعصار چون شاهکار پر عظمت رتورات، که د
پس از   ل یاسرائی شکل گرفته که بن  یاست، زمان  ی دم جهان با همان ارزش باقمر از ونیلیا مصده

از   یگیرسومر و بابل و بهره شرفتهیپ یمصر، برخورد با تمدنها یپرورش در دامان تمدن باستان
تولد تورات از    ی. فضادیگرد  ی دولت و نظام مدن  یخود دارا  ترانه، یمد  یایدر  احلجوامع متمدن سو

و برپا دارندگان   یسازان مصرآشنا بود و هرم  اتیاضیو ر یع یبا نجوم و علوم طب شیهها قرن پد
تا کرت... نسبت به جهان   نیالنهرنیب  نیو متفکر  نیو منجم  یو سومر  یبابلهای  گورات یبروج و ز

ای ساده و فاقد که گاتاها در جامعه  یبودند؛ در حال  افتهیدست  ای  هیپرما  اتیبه نظر  یتیگ  نشیآفر
دار و گله   ییابتدا  یمردم  نیبزرگ، در ب  یبه دور از همه تمدنها  ،یو نظام شهر  شرفتهیپ  التیتشک

  شهیهم دیای را باحادثه ایو  هینظر کیام ارزش گونه که بارها تذکر داده. همان1اعالم شده است 

 د. کر هیدر زمان و مکان خود توج
 یدادهاین و همه حوادث و روجها  هایدهیسرود به طور قاطع اهورامزدا خالق همه پد  نیا  در

ـ )وردست( نشده است. نه   اریای هم به مددکار و دستاشاره نیکوچکتر ی شده و حت یعالم معرف
و آن هم اهورامزداست. نکته  خالق وجود دارد  کیسرود، که در سراسر گاتاها فقط  نیتنها در ا

  ه یتوج  یو واقع  حیصر  یلیه و خشدن  انیاست که خلقت در گاتاها به زبان اسطوره ب  نیا  گریدجالب  
 .است دهیگرد

 ییکنیم و تنها نامهادرجه دوم برخورد نمی یو خدا زدیا چیگاتاها، در کنار اهورامزدا به ه در
به عادت اسطوره   یاشا، وهومنه و... است که برخ اتیفیشود ککه در رابطه با خداوند مطرح می 

  امشه اند که در بحث کرده هیاهورامزدا توج ارانیتمتأخر آنها را دس یو تحت تأثیر اوستا یخوان
 .خواهد شد انیتصور ب نیاسپندان علل بطالن ا

  نکه یدر ا یندارند، ول یزرتشت درباره خلقت همه دانشمندان برداشت مشترک ان یب هیتوج در
 .اندبه اتفاق آنها با هم متفق بیقر تیاست تقریباً اکثر یکتاپرستیو  دیتوح امیگاتاها پ
دانا تنها خالق  ی مشخص است آن است که خدا اری: آنچه در گاتاها بسسدینومی مللو

  است که اطراف او هستند. زرتشت به صراحت خالق همه یگریخالق ارواح د یباشد. او حتمی

 
 .موضوع بهتر روشن خواهد شد نیا  هودی نید ح یپس از تشر  -۱
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  ی دهد که تو را او پس از همه پرسشها، خود پاسخ می  دینمامی  یجهان را مزدا معرف موجودات
مزدا تا تو را با خرد پاکت  ی ا کوشمی)به زبان پورداود همانا م شناسمیم زهایچ ن یمزدا خالق همه ا

 یخدا  نهااهورامزدا ت  زی ن  انیدر زمان ساسان  یفرا شناختن(. لومل معتقد است که حت  زیدادار همه چ
به   انیکه از شکنجه زرتشت یحیمس شیکش کیاز  یکند به گزارشبوده و اشاره می  انیزرتشت

واحد   یخدا  کیبه    زی: »او ن سدینوگور میدرباره بهرام  شیکش  نیکرده بوده است. ا  هیته   انیحیمس
از قلم  رایجالب است ز یلیخ انیموحد بودن زرتشت دییتأ نی که ا سدینومعتقد است«. لومل می 

رود و در مورد  زرتشت به شمار می نیاز متعصبین مخالف د یکیتراوش کرده که  یکس
 . 1دهدهای خود گزارش می ده یم عقبه ه انیهای زرتشتشکنجه 

پانتئون    کی  لیتبد  جهینت  نیهستند و ا  یاله   اتیفیها کمعتقد است که »امشه اسپنته   هرتسفلد
است که فقط به شخص   یطرز تفکر نیلتریکه اص یدیطرز تفکر توح کیاست به  یتئیستپولی

جز اهورامزدا نام   ییخدا چ یکند در گاتاها زرتشت از همی  دی تأک نیزرتشت تعلق دارد«. او همچن
 د«. برنمی

که وجود   یمتعدد  انیخدا  یاست که به جا  نیزرتشت ا  یاساس  ی»نوآور  سدینومی   بارتولومه
 ت«.ساخ نیدانا، اهورامزدا را جانش یخدا کیداشت 

  چ یاست و به ه یدیتوح نیزرتشت اصوالً د نیمعتقد است که د ییایتالی، دانشمند ا۲یپتازون
  ی پرست عتیو طب یتئیستدر معتقدات پولی یدر اثر رفورم نید نی. استی( نینو)ث یستیوجه دوآل

 . ۳شکل گرفته است هودی نید ریوجود آمده و تحت تأثبه  میقد انیرانیا
است و برخالف    یدیتوح  نییآ  ک یزرتشت    ن یمعتقد است که د  ی، دانشمند آلمان۴تسیشفتلوو

از   یبلکه برعکس عوامل ستیقابل اثبات ن انیرانیا نیدر د هودی نیمعتقد است که نفوذ د یپتازون
 .نفوذ کرده است هودی نیدر د انیرانیا نید

بدور بوده و اصوالً    اریبس  سمیزرتشت از دوال  نی»د  سدینومی   یسی، محقق انگل۵یگر  پروفسور
 .است یدیتوح نید

است. زرتشت    یمتأخر کامالً خال  ی وداها و اوستا  انیگاتاها از تعدد خدا  ی»فضا  سدینومی   شدر
و ستارگان   دیاست که خورش  ینامد. او خالق و سرورشناسد که او را سرور دانا میخدا می  کیفقط  

را   رها و اب نییرا در پا نیبخشد، که زمسازد، که ماه را زوال و کمال میخود روان می  ریرا در مس
  و...«. دهد در باال استحکام می 

 
 .اوستا خود همه مخلوق اهورامزدا هستند زدانیا   -۱

2- Pettazzoni 

 .زرتشت است خ یاشتباه مولود برداشت غلط از تار نیا  .۴۷
 
3- Scheftelowitz      4- Louis. H. Gray 
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  نید  سدینونشده بود می  لیتکم  نینو  قاتیان هنوز تحق، با وجود آنکه در آن زم1دورانت   لیو

زرتشت که به    انرویپ  یهستند ول یاله  ات یفیسپندان کاست و امشه  یدیتوح نیزرتشت د
درآوردند که در فرمان اهورامزدا  یصورت موجوداترا به  اتیفیک نیتئیسم عادت کرده بودند اپولی

عرضه    نید  نیا  ی بان  لهیکه به وس  یبا عظمت  د یتوح  ق یطر  نی کنند. به اخلق کرده و اداره می   ار  ایدن
 نیمردم مُبَدّل شد«. او همچن  نیتئیسم و پرستش چند خدا در ببه  پولی   ت،یحیشده بود، مانند مس

داند که تجسم می   یو قالب  یساختگ  انیرا خدا  ثهیرسد که ارواح خب»زرتشت به نظر می   سدینومی
که آنها را   دندیاو ساده و آسانتر د روانیپ یول رددگبشر می شرفتیاست که مانع پ ییقوا یخراف

 د«.دهن تیمُبَدّل ساخته و شخص به موجودات زنده
کنند، که در آنها خدا به  می  هیکه به دو بند گاتها تک نی از محقق یبا اشاره به نظر برخ لزیم

دهد می  یمعن انیاسم جمع است و خدا میالوه زیدر تورات ن د،یگوحرف جمع ذکر شده است می 
کامالً مشخص است   امیپ یاز متن و محتوا ز یشود. در گاتاها نکه از آن خدا مفهوم می  یدر حال

است و تنها خداست...   زی»در گاتاها اهورامزدا خالق همه چ سدینوفقط خداست. او می  مقصودکه 
درک کنند و نه   یتاند آن را به درسدر ده هزار توانسته کیاست که  یمیعظ اریبس دهیا کی نیا

 ا«.تمام اعصار و زمانه  یاعالست، که برا اریشده بس انیکه ب یزمان و محل یتنها برا
 کیبه  انیدر پا می»اگر ماگاتاها را مورد دقت قرار ده سندینو... می  شمانیندیو گل،یاشپ

 کیه ب میقرار ده یاوستا را جداگانه مورد بررس  ه یو چنانچه بق میرسصرف و کامل می  دیتوح
 نیو همچن م«یکنیشده برخورد م دیهای مختلف تجدکننده و به صورتجیمخدوش و گ نیدکتر

است »مفهوم کلمه اهورامزدا در گاتاها   یکتاپرستیزرتشت مکتب  نیکنند که دمی دیآنها تأک
 در  هوهیاست، همچنان که    یزرتشت  نییآ  یارزشها و تنها خدا  نیکننده واالتری اصوالً برابر و معرف

 د«.هستن ییکتای)تورات( و اهلل در مذهب اسالم مظهر قدرت  مید قدعه 
 ماندهیعنوان تنها باقهات گاتاها را به   ۱۷بار  نیاول  یکه برا  ،ی، خاورشناس آلمان۲هاوگ  نیمارت

است   یدیتوح نییزرتشت آ نید»جدا کرد، معتقد است که  سناهای گری زرتشت از د امیاز پ لیاص
  از کرد که به مراتب  غیرا تبل یدی»زرتشت توح سدینومی نی و همچن «ندارد با آن توافق تیو ثنو
 ت«. خالصتر اس ان یعبران دیتوح

 زالیال ر یروح و ماده با تصو ان یم یزرتشت را تفاوت اساس نییجلوه آ نیدونک مهمتر وزن
 .داندمی  ست، یو شناخته شده سابق ن یبه صفات سنت  دیگونه مقخدا، که هیچ
  ی واقع یاو اهورامزدا کامالً به معن یبود. برا یموحد واقع کی»زرتشت  سدینومی المستد

  ت«.رفکلمه تنها خدا به شمار می 

 
1- Will Durant     2- M. Haug 
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 متعدد  انیداشتند، خدا  یکه با هندوها مذهب مشترک  میقد  یاهایآر  نیی»در آ  سدینومی  گریگ
شدند.  میهر  ظا  انیخدا  نیو برتر  نیحکم ضرورت در حکم تواناتر  هر کدام به  یعیهای طبو قدرت

 خدایهای مختلف در و قدرت  روهاین ی. تمامستینهایی دهیا نیاز چن یزرتشت اثر نیدر د یول
  یکتاپرستی چندتا پرست به مذهب    عیون یکه سرآمد همه است، جمع شده و مذهب طب  یودوج  کتا،ی

صفات    یازنظر بعض  انیهودی  یمعتقد است »تنها یهوه خدا  نی. او همچن«زرتشت مُبَدّل گشته است
 ت«. اس  سهیکه با اهورامزدا قابل مقا  1است   دهیحد تکامل وحدت رس  نیکه به آخر  یو فقط در زمان 

 .کندمی هیکامل توج یدیتوح نید کیزرتشت را  نیدآلتهیم 
و  او هم معنوی،    یاست، هم ماد  زیزرتشت خالق همه چ  نی»خداوند در دکتر  سدینومی  زهنر

 ت. خالق اراده آزاد اس  زین
 .وجود دارد و آن اهورامزداست دگاریآفر کیمعتقد است که در گاتاها فقط  هومباخ

کمتر  اریدر اوستا بس کیانتروپومورف دی»عقا سدینواالصل مییسی، دانشمند انگل۲کارتر دکتر
 کیمحصول    ایو    کیصورت سمبلبه  دیکنیم باکه برخورد می  ییاست و به آنها  لیاز تورات و انج

 یشود. زرتشت او را وجوداهورامزدا هرگز بدن تجسم نمی  ی. برامیینما ریبرداشت شاعرانه تعب
 نیچن هودی یهای شعرا و نب یبرا هوهیگونه که همان د،ینمامی  ه یقابل درک توج ریو غ امحدودن

 د«. بو
  ان یآن به مراتب از مذهب عبران سمیاست و مونوتئ ید یزرتشت توح نی»د سدینومی  سیبو

 ت«. خالصتر اس
بودن مکتب زرتشت معتقد بوده و اهورامزدا   یدیطوری که قبالً اشاره شد به توحبه  مولتون

 .کندحکومت می ییداند که به تنهارا در گاتاها تنها خالق می
صورت »در گاتاها خداوند به  سدینودان ترجمه کرده و میمزدا را سرور همه اهورا نتسیه

وجود دارد. تصور   یاو در هر مصرع شاهد  یگانگیاز    ( و  ۶/۴۵کند )جلوه می  نیترین و بزرگتریعال
و خالص است. مفهوم خداوند در گاتاها نسبت به مذاهب بزرگ   ی قیحق م،یزرتشت از خداوند عظ

دارد. فقط   ی برتر یروح یدهند، غنامی میخدا را تعل کیاعتقاد به  ز یکه آنها ن گرید یهانو ج
 د«. م کنرا اعال یامیپ نیبزرگ قادر بوده چن یابرمرد

. او به اراده خود  در گاتاهاست  رنده یگ میمعتقد است که اهورامزدا تنها خالق و تصم زولتسر
 و  نیقوان ن،یو آخر نی عنوان اولاو به  . ۴/۲۹،  ۱/۴۳فرمانرواست و اوراست آنچنان که او خواهد 

  

 
 .جهان شده است یتنها خدا  ج یبود و به تدرای لهیقب یخدا هوهیطوری که اشاره شد تا مدتها به  -۱

2- Carter 
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پدر نظام   ی و حت ۷/۳۱او خالق نظام حق  . ۱۵/۴۶،  ۳۳/ ۱،   ۸/۳۱جهان را بر پا داشت.  نظام
و پدر منش   یهست نیو پس نینخست ییمزدا تو ی)به زبان پورداود. ا ۲/۴۷،  ۳/۴۴است  یراست

 .(یدادار درستین راست یی که تو ک،ین
در   دیتوح نیمطلق. ا سمیاست و مونوتئ یدیتوح ینیزرتشت د نی»د سدینوپورواال می تارا

  شودیمجدداً برقرار م م یقد انیخدا شیکه ستا یزمان یماند و حتمی یباق نید خیسراسر تار
 «.کردندمی  بودند، مزدا را پرستش زدانیآنها، که ا نیمهمتر

 یمعاصر آلمان ریشناس شه نوشته از پروفسور شدر، شرق  کیاظهارنظرها به  نیخاتمه ا در
 :کنمیاشاره م
 ،کندرا احساس می ی شکاف بزرگ  کیخدا و انسان  نی ما دوهزار سال است که ب یمغز غرب»
و گناهکار و محتاج آمرزش )اشاره به   ریحق یمقدس و باعظمت و پرجالل و بشر یخداوند

پر کردنش را نداشتند،    د یکه ام  یشکاف  نیاز ا  یاند به شکلکرده  یسع  یافراد  ی(. فقط گاهتیحیمس
نسان را  خدا و ا نیشود تنش بمی  یبه عرفان ختم شده است. در عرفان سع وششک نیبجهند. ا

  ی زرتشت انسان با خالق به شکل  امیچند، برطرف سازند. اما در پ  یاتورت امکان در لحظحتى در ص
در  یوضوح و اصالت نادر کیبا  ی است و تجربه عرفان کینزد  اریکند که با عرفان بسبرخورد می 

عرفان   یبعد برا یاست که در زمانها ی طیبرخورد زرتشت فاقد شرا ن یشود. اما اآن منعکس می 
برداشته شود. در   انیاز م  دیخدا و انسان که با نیشکاف ب کیمعرفت و درک  یعنی قائل شدند، 

را   یو انسان یامور اله  نیسخن گفت. او فاصله ب ی عرفان باستان کیبتوان از  دیمورد زرتشت شا
کند، ون خالق و سرور عالم پرستش میکه خداوند را چ یتواند در حالمی هچنان متعادل ساخته ک

. اما در  دینما یگفتگو را رهبر ن یخود ا ز ین یمکالمه دو جانبه پردازد و گاه کیاو به در ضمن با 
شود.  بردن آن احساس نمی  نیبه از ب اجیخدا و انسان و احت نیب یگونه شکافبرخورد هیچ نیا

 ریگردد که در آنها هم تأثمی سریخدا م یاست که توجیه قوا و صفات انسان دید نیدرست از هم
بعد خارج از جهان و خارج از   ک یرسد... زرتشت در طه انسان با آنها به ظهور میو هم رابخداوند 

احساس  یو اجتماع یاخالق  یزندگ تیانسان وجود خدا را درک نکرده است بلکه او را در واقع
قالب  انیبلکه او در جر ستیقابل اکتشاف ن ریو غ بیقدرت غر کیچون  دنموده است. خداون

است.   دهیرس یبخش به مرحله درک و آگاه اتیجات زنده و حات، توقعات و احتیاگرفتن انتظار
حالت اگر    نیهم»شدر معتقد است    د«ینماخدا را درک و اعالم می   ی مکاشفه درون  کیزرتشت در  

گرفتن قدرت آنهاست   اریو در اخت ان یبا خدا یکینزد نیو هم سدرجلوتر رود به سحر و جادو می 
العاده موفق اند به انجام اعمال خارقآن خواسته  لهیکنند و به وسآن می  که ساحران تظاهر به

ده و مانع  مرز حفظ کر ن یشت اپزرتشت او را  ی آنچه مسلم است فراست و نبوغ مذهب ی گردند. ول
 گذشتن
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گونه که به عرفان و  رساند. او همانو عظمت او را می  یبرتر نیحد شده است، و هم ن یاو از ا
  یی درباره خدا و جهان، جدا  زیگونه نشود، بدون آنکه گرفتار خطراتش گردد، همان می   کیسحر نزد
ا راستان و  یآنها  روانی پ نیو شر که در آغاز در مقابل هم قرار گرفتند و اختالف ب کیدو روح ن

در  کیصورت تجسم سمبلخود بارها به یسازد. او در سرودهاافکارش را مطرح می  بکاران،یفر
اوست. او   امیدر پ یتنها عناصر عرفان نهایکند، امسائل اشاره می نیبه ا یعرفان انیجر کی

و با آنها به مبارزه   دهی قوم خود و آداب و رسوم و شعار آنها بر یمیقد ان یگونه که از خداهمان
شکل گرفته بود، از   رانیای که در هند و ااسطوره  یگونه هم تمام محتواپرداخته است، همان 

آنکه در مقابلش   یبرا یکند، ولبار به آن اشاره می کیسازد. او فقط ی خود خارج میهاموعظه
گذار هیبه نام پا  یبعد  اتیکه در روا  ق،یقهرمان عهد عت  ما،یی(. او بر  مایی)اسطوره    دینما  یریگجبهه

زرتشت   یمذهب  افتیزند... درک و درگناهکار و خطاکار می  شود، مهرمی   شیتمدن و فرهنگ ستا
متوسل گشته و نه در   التیگرفته است. او نه به اوهام و تخ هیجامعه ما اتیو ح یزندگ از درون
نظام صحیح و   بهقوم خود  اجیبه احت دنیشیغرق شده است، بلکه با اند ییگراو ذهن  یخودنگر

 ت«. اس دهیگرد تیهدا یریمس نینظام به چن نیا تیمحافظت و دفاع از امن
  ک یکه در گاتاها فقط اند افته یاند درکرده ی شت را به دقت بررسرتز امیکه پ ی نیمحقق اغلب

از پژوهشگران  یخالص است. معدود دیتوح کیآور وجود دارد و زرتشت پیام دگاریخداوند و آفر
مورد بحث قرار خواهد    هیاند که در بخش آتکرده   هیتک  تینوع ثنو  کیمتأخر به    یتحت تأثیر اوستا

 .گرفت
  له یوسکه به    یمانده بود پس از تحول  یباق  یآن قرنها در فراموش  یته اصلزرتشت که هس  امیپ

 میقد  یسناهایتحول را ما در یشتها و   نیدر آن حاصل شد، که ا  یشمال شرق  انیروحان  ایاترونها  
زمان با یشتها و  نیممکن است در هم زیهخامنش ن رهی. عشدیرس یدست مغان مادبه  م،ینیبمی

صورت،    چیزرتشت، به ه  یواقع  نیاعصار د  نیاست در سراسر اد. آنچه مسلم  آشنا شده باش  هایسنا
 ریتأث اریآن بس تییقیناً در جامعه و ماه ییجامعه نبوده است. فرهنگ اوستا یو مل یعموم نید

  قل و روم ن  ونانی نیکه مورخ یاتیو روا انیمانده هخامنشیو آثار باقها به ینموده و آنچه ما از کت
 نیباشد. ما در ضمن شاهد بازگشت دمی یریتأث نیچن کیمعرف  کنیم همهک میاند، درکرده

  ن یا میشوو هرقدر از زمان زرتشت دور می میباشقبل از زرتشت می ییایبه مذاهب آر رانیمردم ا
رجعت است،   نیا یمعرف چگونگ یخود به خوب ییاوستا اتی. ادبمیابیبازگشت را روشنتر درمی

جامعه و دولت    نید  یج یاز انحطاط تدر  زین  انیمانده از هخامنش  یو آثار باقا  هبه یگونه که کتانهم
  زیدر مذهب جامعه ن ران یا یامپراتور یختگیکند. پس از فتح اسکندر و از هم گسمی تیحکا

 در حدود هفتاد فرقه به   ان یدر آغاز سلطنت ساسان سندینوکه می یطورحاصل شد و به  یپراکندگ
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اند معتقدات خود را  بوده یوجود داشته است. مغان که در اصل زروان رانیر اسراسدر  یام زرتشتن
و   ییاوستا اتیزرتشت در ادب نیمختلف به نام د یآنچه در دورانها اند.ختهیزرتشت درآم نیبا د

.  ستزرتشت بوده ا  امیتئیست با پاختالط معتقدات کاهنان پولی  نیهم  جهینت  دینماظهور می   یرانیا
کم نفوذ   یلیداد، متأسفانه خمی لیزرتشت را تشک نید یاز گاتاها که هسته مرکز اتیادب نیدر ا

  ز یکاهنان ن یفکر نهی قابل درک نبود، زم یعالوه بر آنکه زبان گاتاها به درست را ینموده است ز
ن  . در قرواددگرفته بود، نمی ی و در باطن آنها جا افتهیجز آنچه به ارث به آن دست  رشیاجازه پذ

گاتاها آغاز شد و به خصوص از نظر   یدر رو کیستماتیو س  یعلم قیپس از آنکه تحق ریاخ
اصالح  نیشیهای پبرداشت جیقرار گرفت، به تدر قیدق یسرودها مورد بررس  نیا یشناسزبان 
متأخر در برداشت   یجدا شد. متأسفانه هنوز اوستا  یاوستا به کل نیزرتشت از د امیو پ دیگرد
نمانده است و   یاز زرتشت باق ییایگذارد و چون جز گاتاها آثار گومی  ریدان تأثانشمناز د یاریبس

 نیا یمطالب گاتاها ناخودآگاه به سو هیمعتقدات دوران باستان است، در توج ادبودیفقط اوستا 
 چون میگونه که بارها تذکر داده شد اشتباه است اگر فکر کنشود. همانحاصل می لیمات اتیادب
  شتر یزرتشت ب  ی قیحق  امیاند لذا اطالع آنها از پاز ما بوده  کتریاوستا به دوران زرتشت نزد   اندگسنینو

ن ادوار از هزار سال فاصله بوده است، که در آ شیهای مغان بگاتاها و نوشته  نیبوده است. اوالً ب
 یعلم قیبا تحق دورانشد در آن  ان یکه قبالً ب یمتعدد لیاست، ثانیاً به دال  یطوالن اریبس یمدت

داده است. امروز  از آن نمی  ر یاجازه درک غ ز یآنها ن یاند و معتقدات موروثوجه آشنا نبوده چ یبه ه
های آن در چهارچوب شناخته شده و مهمتر از همه اصول برداشت  یادیکه زبان گاتاها به مقدار ز

 .میگرد  توسلم ییاوستا یهایشداوریکه به پ ستین ستهیاست، شا هیقابل توج یکل
که در زمان زرتشت  ییو قالبها میاست و مسلماً مفاه یو عرفان یسرود مذهب کی گاتاها

  ر یو تفس  لیبا امروز اختالف دارد، به خصوص که زبان شعر اصوالً زبان قابل تأو  یمطرح بوده به کل
به   دیاشکال با نیرفع ا یمتوسل شد. برا یظاهر یتوان فقط بر معاناشارات نمی ریاست و در تعب

متأخر   ینمود. اوستا هیتوج یزرتشت آشنا شد و مشکالت را با توجه به آن قالب اصل یکلهدف 
را در مقابل هم   وانیو د زدانیرا مطرح ساخت و ا منیاورمزد و اهر نیزرتشت جنگ ب نیبه نام د

  ، یکیتار  و شر، نور و  ری سپاه خ  ن یب  یپر از برخوردها  ییاوستا  ات یواداشت. سراسر ادب  ییبه صف آرا
شود هرگز نخواهد توانست    یفکر ه یتغذ ات یادب ن یکه با ا یاست. مسلم است کس  وان یو د زدانیا

  یاوستا یبه کل دیزرتشت با امیگاتاها و پ هیتوج یدر گاتاها قضاوت کند. برا یشداوریبدون پ
گاتاها که  بحث به دو بند از  ن یا انیمتأخر را فراموش کرد و فقط به گاتاها پرداخت. قبل از پا

گفتار  نیکنم از خواننده تقاضا میبرداشت زرتشت از خداوند است اشاره نموده و ا ی چگونگ معرف
 ۳۱انصاف درباره آن قضاوت کند. سرود  زانیو با م دهیسنج  شیعقل خو یرا در ترازو
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 .۸و  ۷ یبندها
 یتغاز و سرانجام هسهمانا تو را سرآ افتمیخود در شهی سرور دانا آنگاه که تو را در اند یاـ ۷

و داور دادگر  یدادار درستین راست ک،یپدر منش ن ییکه تو ستمیدل تو را نگر دهیشناختم و با د
 .یتیمردم گ یکردارها
و   دهیمنعکس گرد ی است که فروغش در انوار آسمان یگرشهیاند نیاو )اهورامزدا( نخستـ ۸

 .باشد اناندیشنیک اوری و اریتا  ده،یرا آفر یراست یخردش قانون ازل یرویبا ن
 .بخش  ییبا فروغ مقدست باطن ما را روشنا  ،یکسانی شهیسرور دانا، که هم یا
ترجمه آزاد از آذرگشسب است که با ترجمه کلمه به کلمه چندان اختالف ندارد و به   نیا

مثال ترجمه   یاست. برا کسانیتقریباً  یدر مفهوم کل گریهای دآن با ترجمه  ۸خصوص بند 
 :است نیچن یرشوشت

مزدا، همچنان که   یا ی( هستمی)و قد ی )و بشناسم( ترا همچنان که ازل شمیاندیکه ب تا
که   رمی( وهومن. و تا که در چشم من کامالً )تنها( ترا برگیدر ذهنم و پدر )معنو یهست نیجوانتر

 .موجودات یداور بر همه کارها نیو برتر یاشا هست یقیحق نندهیآفر
مزدا، که   یا دم،یشیکند: همانا در منش خود به تو اندترجمه می  نیچنرا  بند نیا پورداود

داور  ییکه تو افتم،ی. آنگاه که تو را به چشمان درکیو پدر منش ن یهست نیو پس نینخست ییتو
 .یراست نی دادار راست ییجهان. که تو یکردارها
ر زبردست، که به هر  اعش کیفقط از  گر یبه زبان د یتوجه کرد که ترجمه شعر از زبان  دیبا

ترجمه ساده   ییاروپا  یبه زبانها  میشعر حافظ را ما بخواه  کی دو زبان آشنا باشد، ساخته است. اگر  
 یو عمق اشعار حافظ اثر ییبایهم مسخره خواهد شد. و از لطافت و ز یو گاه یمعنبی  میبکن
افکار زرتشت آشناست قابل  ا  ب  که کامالً  ی کس  یبرا  زیداشت. ترجمه کلمه به کلمه گاتاها ن  اهدنخو

 ت. اس ییبایاز لطف و ز یدر هر حال خال یدرک است ول
توان لمس که او را نمی   یداند وجودمی   ی سرود زرتشت خدا را سرآغاز و سرانجام هست  نیا  در

 یگرشه یاند نینخست م یدل بنگر دهی. اگر او را با دافتیاو را در دیو تفکر با شهیکرد، که با اند
  ی رویگری اوست. او با نشه یمظهر آن اند عتیهای طبدهیهمه پد ایکه انوار آسمان  مینیبمی

اندیش را،  و باطن نیک  کیرا، که همان اشا باشد، و منش ن  ی و زندگ   عت یخودش نظام و قانون طب
مردم  یو آنها را فروغ راه بشر قرار داد. اوست داور دادگر کردارها دیکه همان وهومن است، آفر

  ه و عشق و محبت است. او نه قهار است و نه جبار، ک  یو پاک  یکی است که مظهر ن  یود. وجیتیگ
در او  یرییتغ چیاست و ه کسانی شهیمطلق. زرتشت از خداوند که هم یک ینور مطلق است و ن

همان    نیبخش. به نظر من ا  ییاطن ما را با نور مقدست روشنادارد: ب  ی اساس  یتقاضا  کی  ست،ین
 یاصل کل
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کردن. نور خدا   هیتک شی خو یتکامل بشر است. به خود بازگشتن و بر باطن انسان دیکلاست که 
که بعداً درباره آنها صحبت خواهد شد. اگر باطن و درون بشر    ست،یحق ن  هیجز همان صفات کمال

 ( ونهخواهد شد. )انسان خداگ یصفات روشن شود، به خود بازگشته و انسان اله  نیانوار و ا نیبه ا
ها غور کند درخواهد  گفته  نیدر ا شیدارم هر داور راست اند ن یقیکنم و ی اه مکوت سخن

تئیست سه و پولی ییموحد در جامعه ابتدا کیاست که  یهیتوج نیتریو عال نیکه کاملتر افتی
 .توانسته است ارائه کندارائه عظمت پروردگار می یهزار و پانصد سال قبل برا

 زرتشت  نیدر د تیثنو ـ۳

 یگوهر ازلو دو  دو روح

اند و  آلوده کرده سم، یدوال ای یپرستزرتشت را با دوگانه  نیتذکر داده شد که به اشتباه د قبالً
نکات   نیو جالبتر نیفتر یاز ظر ی کیشده است به نظر من  ی انحراف ریتعب ن یا زهیاتفاقاً آنچه انگ

 .زرتشت است امیپ
  ی برا  وستهیکند که حل آن پی اشاره میاام و چهل و پنجم زرتشت به مسئلهیدو سرود س  در

ام را ابتدا از ترجمه   یکرده است. من قسمت اول سرود س  جادیمشکل را ا نیخداپرستان بزرگتر
با آن   زیرا ن ی نمونه چند ترجمه از خاورشناسان غرب یکلمه به کلمه آذرگشسب نقل کرده و برا

 .کنممی سهیمقا

 (آزاد )کلمه به کلمه نه ترجمه آذرگشسب ترجمه

 مرد  یبرا یبزرگ که به راست دهیدو پد نیخواستاران از ا یبرا میوگاکنون سخن می  ـ ۱
  ان یب)را    یراست  لهیبه وهومن را و دانش مقدس به وس  شیایبه اهورا و ن   شیستا  نی. همچنداناست

 .  دیبه بارگاه فروغ برس ییتا با درک رسا (خواهم کرد
  . دو راه نیروشن ب شهیبا اند (به آنها) دی( را، بنگرقی)حقا نیبهتر تانیبا گوشها دیبشنوـ ۲

( را  امی)پ نیا و دیشو داریب  یبه درست کیبزرگ هر  دادیاز رو شیپ شتنیخو یهر فرد برا ندیبرگز
 . دیگسترش ده

  و  و گفتار  شهیشدند در اند داریپد ایرؤ (آن دو گوهر که در آغاز همزاد )و در جهان نکیـ ا۳
 نه نادان.  ندیگزرا بر می  یرو دانا راست نیو از ا یدب و ی کیکردار آن دو ن

را   یو نازندگ یآوردند زندگ دینخست پد دند یدو گوهر به هم رس نیکه او آنگاه هنگامیـ ۴
طرفداران   یمنش برا نیبهتر یهواخواهان دروغ ول یبرا ن یبدتر یهست انیباشد به پا نیو چن
 .یراست
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 روح نیرا پاکتر ی . راستدیکردار را برگز نیدروغ بود بدتر از آن دو گوهر آنکه هواخواه ـ ۵
کامل و کردار درست اهورامزدا را   مان یکه با ا یآراسته است و کس ری( آنکه با فروغ فناناپذدیبرگز)

 . (دیرا برگز یسازد )راستخشنود می
 (چون)  بیفربر آنان    رایز  وینکردند هواخواهان د  اریرا اخت  یهمزاد( راست  ینویاز آن دو )مـ  ۶

خشم  یترین منش آنگاه با هم به سوبه بد  دندیگرو نیبودند فراز آمد بنابرا دیدر شک و ترد
 .مردم را یشتافتند تا فنا کنند هست

 
از   یکی برگ،یکنم که شاگرد نگرن را انتخاب می دنیمن مخصوصاً ابتدا و یمحققین غرب نیب از

 :ندکزرتشت شک می  تیاست که در شخص یخاورشناسان

 گرندنیو ترجمه

 .به خاطر سپارد دی. از آنچه که دانا بالندیبه آنها که ما میگواکنون بر آنم که از آن سخن  ـ ۱
  له یبه وس که ست،یآنکه در نور خواهد نگر یوهومنه به اهورامزدا و سرود برا یو دعاها سرودها

 سپرد.   ادیاشا خوب به 
  شیدو ک  نیب  میاتخاذ تصم  یبا عقل درخشان. برا  دیرا بنگر  نیبهتر  تانیبا گوشها  دیـ بشنو  ۲

 . رفتیخواهد پذ انی. با تأمل قبل از بحران بزرگ که به سود ما پاشیخو یبراهرکس 
  پندار  چون دو همزاد شناخته شدند. در قیروانها در آغاز که در خواب عم یهر دو نکیـ ا۳

 . نانیبنه کج  دندیبرگز  بودند درست   نیبن شدو آنان که رو   نیا   نیو گفتار و کردار بهتر و بد هستند ب
  نهادند و در انجام  انیبن ی و نازندگ ی نخست زندگ دندی دو روح به هم رس نیآنگاه که اـ ۴

 راستان.   یمنش برا نیبهتر یخواهد بود ول نیدشمنان د یبد برا یزندگ
 نیتربا سخت روان، که  نیکردار را اما پاکتر نیبدتر نیدشمن د د یدو روح برگز نیـ از ا ۵
 تیرضا درست شادمان در یآنها که با کردارها نیرا. و همچن یجامه بر تن کرده راست آسمانها

 کوشند.  اهورامزدا می
  اضطراب به  کردندمی  که با هم شور چه هنگامی  وها،یدو درست باز نشناختند د نیا ن یـ ب۶

خشم شتافتند تا به   یبه سو پس همه با هم  دندیترین منش را برگزچنانکه بد  افتیدست  آنها
 .مردم را تباه کنند یاو زندگ لهیوس

 از مولتون ترجمه

 به خاطر  دیکنم که گوش شنوا دارند، آنچه را که مرد با فهم بااعالم می ییاکنون به آنها . ۱
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  است ی  که با انوار آسمان  یبرکت  نی. همچنکین  شهیبه اند  شیایسرود به اهورا و ن  یبرا  سپارد
 .  شدیاندمی  ییکه به دانا یآن کس لهینظاره شود به وس  دیه باکه با اش 
  .ریروشن و بص شه یبه آنها با اند د یاست. بنگر نیآنچه را بهتر دیخود بشنو یـ با گوشها۲

  د یابی( دربزرگ  بزرگ )انجام  انیپا  دن یخود قبل از فرا رس  یهرکس برا   ش،یدو ک  نیب  یداور  یبرا
 . افتیهد ما انجام خوا یکه آن به خوشوقت

 و آشکار ساختند چون دو همزاد، هستند بهتر ایکه خود را در رؤ ه،یـ اکنون آن دو روح اول ۳
 نه نادان.   د،یبرگز  یدو دانا به درست نیا  نیبد در پندار و گفتار و کردار. و ب

نهادند.    انیرا بن  ی و نازندگ  یزندگ  دند،یدو روح همزاد در آغاز به هم رس  نیکه او هنگامیـ  ۴
  یرویپ ی راست از  آنکه  ی منش برا نیبهتر ی دروغ ول روانیپ یباشد برا ی زندگ نیبدتر انیو در پا

 کند. می
  را ی روح راست نی. پاکتردیکردار را برگز نیدروغ بود بدتر رویدو روح همزاد آنکه پ نیـ از ا۵

با انجام    اهورامزدای  آنها که در خشنود  نیجامه بر تن دارد. همچن  داریپا  یآنکه از آسمانها  د،یبرگز
 اعمال درست شادمانند.  

 پرداختند  آنگاه که با هم به مشورت  رایرا انتخاب نکردند، ز  یراست  وانیدو همزاد د  نیا  نیـ ب۶
  ی . آنگاه همه با هم به سودندیبرگز ترین منش راشد پس آنها بد  ره یبر آنها چ یخودیاز خود ب

 .مردم را تباه کنند دیخشم شتافتند تا شا
 :شوداقتباس می  گر یاست که به طور خالصه از چند محقق د ۳/۳۰ -۵سرود  نیا نیرمتمه 

 نتسیاز ه ترجمه

. آنها  ساختند  خود را آشکار  ییایصورت رؤ  کی  لهیهر دو روح در آغاز، آن دو همزاد، به وسـ  ۱
نه   یول دندیبرگز یدرست خود به  یبرا انیدو دانا نیا نیپندار، گفتار و کردار بهتر و بد هستند بدر 

 نادانان.  
  را و در  یستیو ن اتینهادند ح انیدو روح با هم برخورد کردند بن نیو در آن هنگام که ا ـ۲

 .  ابندی یم منش دست نیبه دنبال بندگان دروغ است اما درست پنداران به بهتر نیشرورتر انیپا
 یآسمانها  القدس را کهروح  د یکردار را، اشا اما برگز  نیدروغ بدتر  رویپ  دیدو روح برگز  نیـ از ا۳

  ی اعمال صاف و پاک سع له یبه وس لیکه با م یی( همه آنهاندیگزبرمی )جامه بر تن دارد و  داریپا
 .دانا دارند زدیا یدر خشنود
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 کند. ترجمه می نیرا چن ۳/۳۰ -۵هات  گلدنر
  خواب   رؤیا و  گرانینا که دفدو روح همزاد بودند که بنا بر گفته خودشان )خوا  نیـ و در آغاز ا۴

رفتاران درست  کیدو ن  نیا  نیشوند. بمی  دهیو شر در پندار و گفتار و کردار نام  کیاند( نترجمه کرده
 انتخاب کردند نه خطاکاران.  

  روان یپ یآوردند و در انجام برا دیو مرگ را پد اتیح دند یدو روح به هم رس نیـ و چون ا۵
 پاداش وهومنه.   نیبهتر  یراست روانیپ یبرا  ی باشد ول ی زندگ نیخطا بدتر راه

 القدسروحی اعمال خود ول یترین را انتخاب کرد براراه نادرست بد رویدو روح پ نیـ از ا۶
او که آسمان سخت را چون ردا بر تن دارد و با او همه آنها که با اعمال    د، یرا برگز  یو راست  قتیحق

 .نندیگزا را بر می ه کنند، آشکارا مزدخود را به پروردگار عرض شیستا لندیپاک و درست ما
مورد اعتماد  یشناساو از نظر علم زبان  قاتی که تحق یشناس معاصر آلمانزبان  هومباخ،

دو    نیکند: اترجمه می   نیدو بند را چن  ن ینموده و ا  ر یو خواب تفس  ایخاورشناسان است خوافنا را رؤ
دو  نیبد. از ا یگریبهتر بود و د یکیار آشکار شدند و در افکار و گفتار و کرد ایهمزاد در رؤ

ترین بخش خود سالمت  یکند براانتخاب می  یراست رویکردار و پ نیبدتر بکاریفر ندیگزبرمی
 .ها جامه اوستترین صخرهکوششها را که سخت 

  ات یاز نظر  یاطالع کل  یاست و نه ممکن، برا  ینه ضرور  نیهای محققذکر همه ترجمه   چون
 :مینمابرداشتها را ذکر می نیاز اای ه خالص ریآنان در ز

القدس ترجمه نموده و آن را با اهورامزدا برابر  را روح  وینیسپنتام میدیطوری که دبه  گلدنر
 کیهره القدس سه چب و ابن و روح االقدس معتقد بوده، و به روح  تیحیداند. چون در مسمی
اشتباه شده و سپنتامینیو را با   نیر ادچا ی غرب نیاز محقق یشوند، لذا بعضشناخته می  تیواقع

مینیو سپنتامینیو و انگره  ایگلدنر اهریمن و اهورامزدا  ریاند. در تفسبرداشت کرده کسانیاهورامزدا 
زرتشت  نید تیثنو ر یتعب نیو با ا رندیگدر مقابل هم قرار می یتیصورت دو روح از آغاز گبه 

 .شودگذاری میپایه
که از آغاز وجود    یکند: آن دو روحترجمه می   نیا چنر  ۳ه خوافنا بند  بدون توجه به کلملومل  

 .بد است یگریبهتر و د ی کیو گفتار و رفتار  شهیدبنا بر ان کیداشته و همزاد شناخته شدند، هر
و معتقد است که دو روح  رفتهیسپنتامینیو و اهورامزدا نپذ ینظر گلدنر را درباره همسانلومل 

 از اهورامزدا نترییاو، روح هوشمند و روح شرور، در مرحله پا ریبنابر تعب ایمینیو سپنتامینیو و انگره 
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مینیو و سپنتامینیو را در کالم زرتشت  : »آنچه نسبت همزاد بودن انگره سدینودارند. او می  قرار
 نیا شیو روشن ساختن سخن خو دنینفوذ بخش یسازد آن است که زرتشت برامشخص می

  د یشد یاضداد و بالواسطگ  کینزد لیدو متعارض و تما نی اگرفته تا تقارن  مفهوم را به کمک
  یاز کلمه دوقلو به سادگ یمفهوم مردود و ذهن کیدهد و چنانچه به اتکاء  حیضتو رابرخورد آنها 

 اریبس  ی اند، مسلماً دچار سوء تفاهمنامعلوم متولد شده  یخدا  کیدو وجود از    ن یکه ا  میریبگ  جهینت
 یم«.اسخت گشته 
نسبت داده نشده  ت یدو همزاد صفت خالق نیگاتاها به ا یجا چ یمعتقد است که در هلومل 

  دند یدو گوهر به هم رس نیآمده است »آنگاه که ا ۴/۳۰جا آن هم هات  کیاست و فقط در 
های تیمتأخر در موقع  یکه در اوستا  ی. در حالچیه  گرینهادند« و د  انیبن  یستیو ن  ینخست هست

 .پردازندمی جادیدو به خلق و ا نیفراوان ا
هاست به  ایندوگرمان میمنعکس سازنده معتقدات قد ۳۰ سنایگرن معتقد است که ویدن

 انیبود که در م  یباد بودند. او خداوند  یخدا  ویوا  تیمعتقد به ثنو  میقد  انیرانیا  رایز  گر،ید  یصورت
  اهایساخت. آرهم مربوط می  ن را به و آسما  نیبود که زم  یو ستون  اءیاضداد وجود داشت. او آغاز اش

بدن انسان   نیو همچن تیبدن الوه و یرابط و واسط آنها بود. وا و یسه عالم معتقد بودند که وابه 
  یانسان یویو باد عالم. وا میبود از نس یرفت. روح و نفس انسان اثربه شمار می  یهانیک هیاول

  ال گونه پس از سه هزار سشود که چ مینشان داده  یپهلو اتیاست. در ادب یجهان ی ویمعرف وا
از عالم است. از سر او آسمان،   یشود که هر بخش از بدنش معرف قسمتمی  دهییزا یهانیانسان ک
و  دیآوجود مینبات، از احساس او آتش ... به  شیآب، از موها شیاز اشکها ن،یاز پا زم

انسان بزرگ    کیردد. جهان  گاکبر( می  )عالم اصغر( معرف ماکروکوسموس )عالم  کروکوسموسیم
 ... قرار دارند گر یکدیکوچک که آنها در مقابل  یعالم نساناست و ا

 ن یدو نهاد متضاد بود در ذکر د یدارا ییایآر ویمعتقد است که چون وا نیهمچن گرنویدن
 :سدینو. او می وستیدو گوهر متضاد انعکاس همان وا نیا زیزرتشت ن

خود توجه کرده باشد. در   یتئولوژ یتناقضها  نیشت به اقابل قبول است که زرت ی سخت به »
 یم«. نیبآن نمی   ریو تفس  ریالاقل تعب  ایتناقض و    نیا  هیتوج  یبرا  یکوشش  چیاو ه  انیهر حال در ب
و انگرا    وینیشده است. ما  لیدر گاتاها از دو کلمه مجزا تشک  وینیمعتقد است که انگرم  مولتون

نام گرفته است. اگر دقت    منوشیاهر  ای  منیوم درآمده و اهرفهم  کیصورت  بعدها در اوستا به   یول
ای است مشخص گاتاها و ساخته زرتشت. در  کلمه  ن یصفت مجرد است و ا  کیمنش زشت    میکن

 کلمه در نیبوده است. ا ۲دروه ت یوجود داشته که در سانسکر 1کلمه دروغ ی رانیفرهنگ ا
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مینیو استفاده شده است  بار در مقابل اسپنته   کیفقط    وینیکه انگرم  یبه کار رفته در حال  ادیز  گاتاها
  نی. استین یاثر چیمینیو هانگره رویاز پ یدروغ استعمال شده ول روی(. در گاتاها همه جا پ ۲/۴۵)

 .ستیرساند که انگرمینیو در مقابل خدا نمی  یبررس
  ش یقرن پمینز ا شیهمان ترجمه آذرگشسب را در ب هیتقریباً شب میدیی که دطوربه  مولتون

هنوز در   یهمزاد توافق کرده است، ول یبرا مایبا گلدنر در کلمه  سدینونموده است. او می  انیب
 .مفهوم خوافنا با هم اختالف دارند

توان وجود  وجه نمی  چیمطالب گاتاها معتقد است که به ه  گریهات و د  نیبا توجه به ا  مولتون
معتقد   منیبه نام اهر یموجود کینمود که زرتشت به  را از گاتا استخراج کرد و اثبات منیاهر

 ای طانیو ش منیاشاره شده بعدها مغان اهر نیبار در گاتها به ا کیکلمه که  نیبوده است. از ا
اهورامزدا به من  دیگودر آنجا که می وشیدار بهیکند به کتاند. مولتون اشاره میساخته 1منههکا

معادل انگره است و   کهی و معتقد است که اهر ۲نه دشمنم و بود بکاریمن نه فر رایکرد ز ککم
  ز ین نجایاکند که در می دییمشتق شده است. او تأ ۳دشمن اولیه دراوگه ایاز دروغ  زین گرید لمهک

 .صفت است که یانگر
قبل از   رانیهند و ا یهاییایآر یو حت انیرانیا نیمسلماً در ب سمی»دوآل سدینومی  جکسون

  کیاو  ت ینو و مختص خود اوست، ثنو یزرتشت به کل انیشکل و ب ی شته ولزرتشت وجود دا 
 ت«. اس یدیتوح سمیدوآل

بلکه در   ستندیاند )دو وجود مستقل ندو همزاد که در گاتاها آمده نیمعتقد است ا جکسون
 د«. باشرابطه با هم موجود بوده و مخلوق اهورامزدا می

ارواح شریر است. او خالق   نیدر ب یریام نیو برترانگرمینی ای منی»اهر سدینوکارتر می دکتر
کند. کارتر با خلق می  یکیفقط نکه اهورامزدا    یاهورامزداست در حال  بیو مقابل و رق  یشر و زشت
که   است الب جاز ازل با اهورامزدا وجود داشته است،  منیکه اهر ردیگمی  جهینت  ۳۰ سنایاشاره به 

کند که چرا دارمستتر به  گاتاها وجود دارد و تعجب می در  خدا کیکارتر خود معتقد است که فقط 
 !متأخر اشتباه کرده است یای داده و او را با زرتشت اوستااسطوره تیزرتشت شخص

پس  یوستااته خسا منیمعتقد است که مقابل قراردادن نور و ظلمت و اهورامزدا و اهر شدر
  طان، یو ش  خدانور و ظلمت،    هیمورد اضداد اولطرز تفکر مربوط به جهان در    کیاز زرتشت بوده و از  

  کین  و دروغ، منش   یکه زرتشت تضاد را در راست  یسرچشمه گرفته است در حال  منیاورمزد و اهر
 که توسط زرتشت طرد شده  یمیقد انیکند. رفته رفته خدامقابل منش زشت اعالم می  رد
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 یعیمذاهب طب  اتیرخنه کرده و با آنها روا  یمذهب  دیمردم نفوذ داشتند مجدداً به عقا  نیو در ب  بودند
 .کندخود را باز می  یجهان، آمرزش و... جا انیدرباره خلقت، پا میقد یو شبان

منحرف است،   یدر مقابل هم ساخته اوستا طانیمعتقد است که اصطالح خدا و ش بارتولومه
  ی خدا کیو آنها را به  را از خاطرشان خارج ساخته انیرانیا  میقد انیآنکه خدا یزرتشت برا ریز
 بلبت، تنزل داد و اهورامزدا را در مقا ایدروغ  انیدئو را به خدا ای میحد متوجه سازد، خدایان قداو

تقابل   نیمنحرف شد، ا یبه کل یاصل ریکاذب با بتها قرار داد. اما بعدها که مذهب از مس انیخدا
 .تنددر مقابل هم قرار گرف طانیصورت خشن درآمد و خدا و شبه 

 یایدن ودهد که زرتشت دنظر می  نیمینیو چنو انگره  وینیمسپنته  ه یدرباره توج بارتولومه
دو جهان از    نی. ازندیو دروغ را مطرح ساخته است که چون عوالم نور و ظلمت از هم متما  قتیحق

د از  جفت همزا نیاند. اوجود داشته ریصورت قلمرو ارواح پاک و شردر کنار هم به اتیح یابتدا
پردازند. به  خود می  روانیپ ریبه تکث شیقدرت خو شیافزا یبا هم در حال منازعه بوده و برا  ازل
دند.  سپر  بیدست فرکه به مشورت پرداختند خود را بههنگامی  وانیجهت در گاتاها آمده که د  نیهم

 .رندیجانب روح شریر را بگ ات
جمالت گاتاها را به   حیشکار و صحزرتشت در قرون بعد درک آ روانی»پ سدینومی زولستر

 هایهمسان قرار داده و در روح زشت هایکیاز دست داده بودند. آنها اهورامزدا را با روح ن ادیمقدار ز
  کسان یالقدس را هرگز با خداوند دانا که خود زرتشت روح یاو را مجسم ساختند، در حال بیرق
پاکان جاودان )امشه اسپنته( داشته   ریی نظاکرده است که مرتبه  هیبلکه مخلوق او توج دانستهن
 :سدینومی  نی. او همچنست«ا

گونه  کند، همان  ییو شر رهنما  ریخ  نیانتخاب ب  نیاست همه جانداران را به ا  لیما  زرتشت»
  هخود شان  تیتواند از مسئولکس نمیهیچ) ۳/۳۱همزاد انجام شده است )  نیوار توسط اولکه نمونه 

تواند به  . آنکه انتخاب خود را نموده است می  ۴/۴۷ ریفق ای یغن (،۱۰/۴۶)زن  ایکند، مرد  یالخ
 ید«. و بر طبق آن انتخاب رفتار نما  دیاش   سخن گودرباره یآزاد

( سخن  ی)روحانای  شه ی( و اندی)ماد  ی از دو عالم استخوان  ۲/۲۸زرتشت در    سدینوزولستر می
وجود به  یو هماهنگ یهارمون  کیبلکه  ندتسیدو با هم ضد و دشمن ن نی. در گاتاها ادیگومی
ساختند که در سراسر جهان حاکم  یمتضاد تیثنو کیدو  نیاز ا یبعد انیآورند. اما زرتشتمی

 ۱۳/۳۳کند  می  افتیرا در  یانسان در گاتاها آن بخش از اوست که دستورات اله   یروحان  است، منِ

  مطابق آن روش فکر خواهد کرد   د، یگزبر  را  یکی بد و خوب    نیب  یآزادو پس از آن که به    ۷/۴۶و  
، کردار    ۲۱/۵۱،    ۴/۴۸،    ۲۰/۳۱و رفتار خواهد کرد    ۴/۴۸و سخن خواهد گفت   ۱۹/۵۱  ۲۱-،  ۵/۴۹

 به پاداش  یراست  روانیپ یزندگ  نیدر ا ی، حت ۵/۴۳و گفتار انسان با پاداش همراه است  
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 ۱۹/۴۴روغ د روانیپ نیو همچن ۱/۴۳رسند  یم

که  دهیموفق گرد یو تضاد آنها به شاهکار ر یشر و خ ه یتوج که زرتشت درمعتقد است  لزیم
 ، یفانتز  یبا بالها  یکیزیاست. زرتشت فرشتگان را موجودات ف  افتهیکس تاکنون به آن دست نهیچ

و در   یاوندآنها صفات خد  نیتریکند، بلکه عالنمی  هیشده، توج  انیها و اشعار بآنگونه که در افسانه
فاجعه و بحران نجات   یرا از حرکت به سو اتیباشند که حمی یاصول اساس ر،نتییمرحله پا

 ...بخشندمی
 ریحلقه زنج کیصورت همه مورد هراس است در مکتب زرتشت به  نیکه ا یو زشت شرارت

عامل   نیا در نظر گرفتن اراده آزاد انسان، اگردد. بمی  هیجهان توج تیدر ساختمان عل یضرور
 .گذاردمی  ریتأث اتیدر ح یچون محرک
 د:سینونموده و می  ریتعب یدو گوهر را به دروغ و راست  نیا زهنر

  ت یواقع نیزود با ا ای ریوجه. هر انسان د نیتریزرتشت مذهب اراده آزاد است به عال نید»
به غلط  » سدینومی نی... او همچن« ندیرا آزادانه برگز یکی قتیدروغ و حق نیشود که برو میروبه 

 ۳۰ سنایو چون در  ست،مینیواهورامزدا پدر اسپنته  ۲/۴۷ -۳آمده که چون در  ش یشت پبردا نیا
  که  ی دو همزاد است، برداشت نیباشند، پس اهورامزدا پدر هر دو ادوقلو می  ثیروح پاک و روح خب

در واقع پوچ و   یول یبه ظاهر منطق  جه ینت نیگاتاها مخالف است. ا یبا روح و قالب روحان کامالً
 ه یاو بر پا ماتیزرتشت و تعل نیدرباره دکتر میخواهجهت حاصل شده که ما می نیست از انادر

که مدتها پس از زرتشت وضع   ،یستیدوآل یمکتب ارتودوکس لهیشده به وس تیبتث یاستانداردها
  ی برداشت  نیتوان با اتکا بر آنها چندر دست است که می   یاریبس  لی. دالمیاست، قضاوت کن  دهیگرد
 .کرد ی را نف

برداشتها و آداب و  ان،یچارپا یاز جهات، مثالً قربان یاریانکار است که در بس رقابلیغاوالً 
القدس  اهورامزدا را با روح  یبعد  ونیسیاست. ثانیاً تراد  مبریپ  اتیرسوم متأخر به شدت مخالف تعلم

پس از  ولًا در اصالث. ثستمینیوکه در گاتاها اهورامزدا صریحاً خالق اسپنته یداند در حالمی یکی
دانند،  است، با نور و روح شرور را با ظلمت برابر می  کسانیالقدس زرتشت اهورامزدا را که با روح 

کند نه خود خدا... باالخره پس از شرح  می  ه یرا مخلوق خدا توج ی کیکه گاتاها نور و تار یدر حال
است که   ان یذهب ساسانک مخش سمیدوآل جهیاشتباهات نت نیکه همه ا ردیگمی  جهینت یمفصل

مجسم  منیوجود آورد و آنها را در قالب خداوند و اهربه  و مجزا به نام خوب و بد را یدو اصل ازل
 .ساخت

  ی شر و زشت یخدا ایمینیو انگره یدانسته و برادر دوقلو یکیسپنتامینیو و اهورامزدا را  هرتل
 وجود نداشته و  یاز اهورامزدا خالق ریدر ضمن معتقد است که در گاتاها غ یکند. ولمی  هیتوج
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 .کندهرگز خلق نمی  منیاهر
و   یمحض و بد  یکی فاعله را که مظهر ن یرویزرتشت مسئله دو ن نی»دکتر سدینومی  گریگ

متأسفانه از زمان حمله اعراب به    ی نموده است ول  حیتشر  یمطلق است به طرز کامل و بارز  یزشت
 یپرستانه را به دوگ یدوگانگ  نیدشمنان ا ن،یچ نیو سرزم به هند  انیوطن زرتشت یو جال رانیا

  ان یزرتشت  ی و اهورا پرست  دیکه توح  یرا در مقابل اهورامزدا قرار دادند در حال  منیاند و اهرکرده  ریتعب
ای تابناک است که همچون ستاره  ژهیو  یکتاپرستی  نیدر سراسر اوستا و یشتها مشهود است و هم

 د«.درخشمی نیآئ نیبر چهره درخشان ا
  ن ید تیبه ثنو نیاست که به صراحت اشتباه معتقد یکسان نیاز اول یکیهاوگ  نیمارت

در مقابل اهورامزدا نبوده    منیشد که در گاتاها هرگز اهر  تیواقع  نیزرتشت را اعالم کرد و متوجه ا
وندند که  داخ یبیو تخر یمینیو دو قدرت سازندگو انگره  وینیو تنها خالق اهورامزداست. سپنته م

 :سدینو. او می ستندین هی جهانند و چون شب و روز قابل تجزهای دهیظهور پد جدمو
 ت«. زرتشت کامالً مخالف اس  نییهمسنگ اهورامزدا و در مقابل او با آ  ر یروح شر  کی  وجود»
  د یو انحراف گرد  ر ییدستخوش تغ  نید  نیا  دیعقا  فیمعتقد است که با گذشت روزگار و تحر  او

در مقابل    ویمانتصور شد و انگره  کسانی و با اهورامزدا  یحال اسپنتومان  نیدر ا  ساد گذاشت.و رو به ف
 دروجود آمد که به  تیبرداشت ثنو نیشد و با ا هیمتصل توج دهیصورت دو پددو به نیآن، و ا

  گر یبار د ییایآر یچندگانه پرست زیشود. در یشتها نمی دهی د یبه خوب داد یفرگرد وند نینخست
بود،   یکتاپرستی یزروان، که نوع نییآ ت یباعث تقو یپرستدوگانه  نیل االعمگر شد. عکس هجلو
 یگران زرو  نیاز محقق  یاریطوری که بسبه  افتیرواج کامل    انیزروان در دوران ساسان  نیی. آدیگرد

قد  ن معتبه آ   ی را که مغان غرب  1گرفتند و زروان اکرنه   یکیزرتشت اشتباه نموده و آنها را    نیرا با د

 د«. زرتشت وارد کردن نیبودند، در د

سؤال به    نیکند فوراً افکر می  کیمهربان و ن  یکه درباره خدا  یهر متفکر  سدینومی  نگیهن
وجود دارد؟ چون زرتشت  یو زشت یهمه بد نیدر جهان ا لیرسد که پس به چه دلخاطرش می

سؤال   نیداشت، پاسخ او به ا یبود که بر همه مردمان شرق در تفکر برتر قیعم اریبس یمتفکر
زرتشت، که در مقابل   سمیاست. دوآل عیبد یشمندیو تازه بود، که او خود اند رانهمبتک اریبس زین

خواهد شد،   روزیمشغول کار است و با او در مبارزه و باالخره خداوند پ ر یروح شر کیخداوند 
شود که برداشت  متوجه می   تیواقع  نیبه ا  ی. هر صاحب عقلسمیمقابل مونوتئ  است در  یالعملعکس 

 اشکال نیبه ا ی( که وقتوبی)ا وبیاست تا مؤلف کتاب ه معقولتر اریزرتشت بس
 
  

 
1- Zarvan Akarna 
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 د«. تا راه و رسم قادر مطلق را بشناس ستین ستهیانسان شا یدهد براخورد پاسخ میبر می 
وجه   چ یفلسفه او به ه ی »زرتشت درباره دو گوهر موعظه کرد ول: سدینوپورواال می دکتر
در آن نفوذ   افتیتوسعه  نیکه د یدر مراحل بعد قت یدر حق سمیدوآل نینداشت. ا تیمفهوم ثنو

  یثنو نیقیشود به طور قطع و که طرح میای دهیو در کالمش ا نیکرد. اما در زمان خود معلم د
  و،ینیممینیو و انگره دو عنصر، سپنته نیکه ا ردیگمی جهی نت ۹/۴۱و  ۱/۳۰از  ورواال. پست«ین

صورت  وکنند. آنها دباشند نه مستقل از او. آنها خود مخلوقند و هرگز خلق نمیمخلوق مزدا می
که دائم با هم در حال  یاست و دو مرحله اعمال قدرت اله  یمختلف خلقتند که مرگ و زندگ

 .همند اب وستهیپکه  ینزاعند، در حال
شاه فصل گاتاها  قتیتوان در حقی را م ۳۰: »هات سدینوهات می نیا ریدر تفس آذرگشسب

  یدو اصل مهم رایزرتشت« نام گذاشت. ز نید ان یاند »بآن طور که استاد محمد مقدم گفته ایو 
  ح یو تشر حیتوض یفصل به خوب نیشده است در ا ه یتک اریآن بس یزرتشت بر رو نییکه در آ

  ان یو ب دهیعق یآزاد یگر یو شر. د ریخ ایمینیو دو اصل عبارتند از سپنتامینیو و انگره  نی. ادهیگرد
 د: سینومی ۳/۳۰. آذرگشسب در تفسیر «یو بد زندگ کیو راه ن یمذهب اریاخت یو آزاد

و بد   ک یسنجش ن را یدارند ز یبستگ  شهیاند و با اندینو یم یو بد ی کین  یعنیدو گوهر  نیا»
و  شهیبوده و در عالم اند دو از آغاز با هم جفت و همزاد نی ندارد. ا یبا انسان است و وجود خارج

و گفتار و  شهیوجود داشته و در اند یاز آغاز در نهاد آدم یو بد یکیآمدند. دو فروزه ن دیپد ایرؤ
 ایو  دهینیک  و پسندتمام گفتار و کردار ادیسرچشمه و بن گریگردند. به عبارت دمی دایکردار هو

خوب  زیگفتار و کردار ن عاًک باشد طبخوب و پا یانسان است. اگر فکر آدم شهیاند دیزشت و پل
آور  خواهد انیو ز ستیو ناپاک باشد گفتار و کردار ناشا دیانسان پل شهیخواهد شد و هرگاه اند

  ش یاندک یوجود خواهد آورد. در نظر شخص نبه  یانسان است که بهشت و دوزخ شهی. انددیگرد
بهشت در نظرش چون جهنم   الیخدر نظر شخص کج    یجلوه خواهد کرد ول  بایخوب و ز  زیهمه چ
به طرز تفکر و   یبستگ ی و زشت ییبایآور  خواهد بود. پس خوب و بد و زکننده و عذاب ناراحت

توانا ندارد...   دگاریبه آفر یارتباط چیو ه ردیگو مغز او سرچشمه می شخص دارد و از نهاد شهیاند
و بد عقل خود را   کین  نشیتا در گزو بد داده است  کین زی و تم شهیاند یرویخداوند به انسان ن

سازند و اهورامزدا  متهم می  یرا به دوگانگ   ان یکه زرتشت  یبه کار برده و راه را از چاه باز شناسد. کسان
بزرگ  مبریتا بفهمند پ ندیتوجه نما سنایبند  نیبه ا دیدهند بارا در برابر هم قرار می منیو اهر

شناخته است و   نفکیه و آنها را دو گوهر همزاد و ال دانستبشر  شهیاند دهییو بد را زا کین رانیا
و   شیایو ن شیو سزاوار ستا هاییکویام نمطلق و سرچشمه تم یاهورامزدا را تنها پروردگار دانا

 د«.شناسنمی  منیاهر بیگاه او را رقهیچ
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  ن یا ابه اتفاق آنان ب بیکه اغلب قر میرسمی  جهینت نیاوستاشناسان به ا اتینظر لیتحل با
و اورمزد را مطرح ساخته   منیبوده که جنگ اهر یستیمکتب دوآل کیزرتشت  نیکه د ه، ینظر

از گاتاها ارائه   یلیدل  نیکوچکتر  رندیپذزرتشت را می  امیپ  تیهم که ثنو  یلی. قلستندیاست، موافق ن
  تعجب و تأسف است آنکه اغلب  یآنچه جا یشوند. ولمی ی متأخر متک یبلکه به اوستا کردهن

زرتشت   امیبودن پ یدی توح دییمورد دچار اشتباه شده و در تا  نیافکار زرتشت هم در ا شگرانیستا
  ی حیمورد به توض  نیشوند که اصوالً به گاتاها ارتباط ندارند. قبل از بحث در امی   یمتک  یبه مسائل

 .میپردازمی سمیزروان درباره
 
 

 سمیزروان

 
زمان است.   یخرونس که به معن ا ی 1به نام کرونوس معتقد بودند  ییباستان به خدا ونان ی در

آسمان.   ای ۳و اورانوس  نیزم ای ۲آکه عبارت بودند از فرزندان گه  تانهاستیفرزند م نیکرونوس اول
از   وازدواج کرده  ۴آدادند. کرونوس با خواهر خود رِمی  لیرا تشک یونانی ان یگروه خانواده خدا نیا

و... متولد    ۸و هرا  ۷، دمتر۶، حادس۵دنیچون پوزئ  انیخدا  گریو د  یونانی  انیخدا  نیاو زئوس بزرگتر
 اند.دهیناممی  ز یزمان ن یشوند. کرونوس را خدامی

از ظهور  یمتماد یشود قرنهااشاره می  ان یرانیا نیزمان در ب ی که به نام خدا یبار نیاول
کند که یاهورامزدا به زرتشت خطاب م ۱۹/۱۲فرگرد  دادیزرتشت گذشته است. در وند

  شیباد را ستا زدیکرانه، و ویو، ازمان بی  ای ۰۱و زروان اکرنه ده،یخود آفر یفضا ای ۹خواداتاثواش
 .کن

  ر یو سپس تحت تأث انیدر زمان ساسان یاوستاست ول زدان یاز ا یکیکرانه زمان بی  ای زروان
  آمده است نوخردیم  طوری که درگردد. بهمُبَدّل می یاصل دگاریبزرگ و آفر  یبه خدا یمان نید

 ت ینهابی   شییجهان وابسته به اراده و خواست زروان است که دوران فرمانروا  یکارها  همه»
  خلقت اورمزد تابع  جهیخرد کمال و نت نوی(«. در م ۲۷/۱۰باشد )فصل بوده و قائم به ذات خود می 

 
1- Chronos       2- Gea 
3- Uranus       4- Rhea  
5- Poseidon      7- Hades  
8- Demeter       9- Hera 
10- Thwashkhvadhata    11- Zaravana Akarna 
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  زوروان، به یلوپه  در و 1است. در اوستا زروان  دهیگرد یزمان الیتناه ایرحمت و برکت زروان 

 .زمان است یمعن
است که در وداها به نام   انییایآر میقد انیزمان از خدا یمعتقدند که خدا نیاز محقق یبرخ
  یالقاب مختلف  یدارا  وای باشد. شمی  کرانهی زمان ب  یکلمه به معن  نیشده است ا  ادیاز آن    ۲مهاکاله

 .مهاکاله است ایاز آنها کاله  یکی است که 
از  ای بهیاند. در کتبوده  ی زرتشت زروان نییاز قبول آ شیپ یست که مغان مادقد ا معت برگین

ذکر شده است. زئوس    ونانی  انیمعادل خدا  یرانیا  انینام خدا  دها،یاول از اعقاب سلوک  ۳وخوسیآنت
 .آمده است ۴رسی(... و زروان معادل خرونس آپئترای)م ترسیمعادل ارومازوس و اپولون معال م

  ب یکه مورد تعق یانیحیمس یابتدا در گزارشها یستی زروان دیزرتشت با عقا نید ارتباط
 .دیگرد غیتبل  یاسالم سندگانیشد و سپس توسط نو دهیقرار گرفته بودند د انیزرتشت

سازد را با مکتب زرتشت مربوط می  سمیکه زروان  یاثر  نیتریمیقد  سدینوکه لومل میطوری  به 
است که شاگرد ارسطو بوده است. اما به طور مشروح   ۵وسیدبه نام اودموس رو ی ونانی کیاز 
ای نوشته  مغان رساله  د یدر رد عقا ۶کیبه نام ازن یارمن یسایاز کل یحیمس شیکش کیبار نیاول

 :سدینورا مطرح ساخته است. او می  سمیکه در آن زروان
  ط یدر بس  دیجود آوو مخلوقات به   نیآغاز شود و آسمان و زم  نش یاز آنکه آفر  شیپ  ندیگو  مغان

شد. او  خوانده می زین ر یو تقد ابختینام داشت و فر ۷نشد که زروآ داریپد یقیحق یوجود یهست
  و  نیتا زم (اورمزد) ۸شود به نام ارمیزت  یفرزند یداد و عبادت کرد تا دارا ی مدت هزار سال قربان

که   افتیراه    دیترد  شد در دلش شک و  ی. چون هزار سال سپرندیافریآسمان و آنچه در آنهاست ب
 زتیفرزند مورد نظرم ارم ینه و من دارا ای دیو رنج و عبادتم به ثمر خواهد رس هایقربان نیا ایآ

 خواهم شد؟
در رحم  منیو اهر زت ینطفه ارم ذشتگآمیز در خاطرش می دیترد شهیاند نیاکه هنگامی

 .که کرده بود ید یک و ترددر اثر ش منیو اهر هایدر اثر قربان زتیشد، ارممادرشان بسته می 
 نیبا خود گفت هرکدام از ا افتی یزروان از حال توأمان در رحم مادرشان آگاهکه هنگامی
  افتی  یپدر آگاه  شهیاند   نیاز ا  زت یجهان را به او خواهم داد. اورم  ی پادشاه  دیآ  رونیدو که زودتر ب

 مادر را شکافت و  کمش  یبه زود منیفاش ساخت. آنگاه اهر منیبرادرش اهر یو او را برا
 

  

 
1- Zrvan        2- Mahakala 
3- Antiochos       4- Chronos Apeiros 
5- Eudemus Rhodios     6- Eznik 
7- Zerouan      8- Ormizt 
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پاسخ داد من فرزند تو   منی؟ اهریستیتو ک دیساخت. زروان پرس انیرا در برابر زروان نما دخو
  ی و بدبو رهیکه تو ت یخوش باشد در حال یبو یدرخشنده و دارا دیهستم. زروان گفت پسر من با

و خوش   یزروان او را نوران . ستادیآمد و در برابر پدر ا رونیب  زین زتیهنگام اورم نی. در همیهست
داده بود.   ی همه قربان نیتولدش ا یتابان است که برا کری پ نیو دانست که پسرش ا دید یبو

  ی ای به او داد و گفت تاکنون من براکه در دست داشت )برس من( دسته  یسپس از چوب مقدس
چون   ی)قربان یده هیکرده و فد  ی من قربان ی برا یستیپس تو با ن یم و از اکردمی  یتولد تو قربان

و گفت تو   ستادینزد زروان ا منیهنگام اهر نی. در ا(مغان بوده است نیهسته د ییمذهب ودا در
  یجهان را به او ده یشود شاه  انیو بر تو نما د یآ رونیاز ما زودتر ب کیکه هر  یعهد کرده بود

موجود  یفت ارد و گ. زروان او را خطاب کیبخش یو مرا شاه یستیبا مانیپ نیبر ا دیبا نکیا
  زتیعالم از اورم ییدهم اما پس از آن فرمانرواجهان را به تو می  ییهزار سال از فرمانروانه  دیپل

  من یخوب بود و آنچه را که اهر دیآفرمی  زتیشروع شد و آنچه را که اورم نشیاست... آنگاه آفر
 ی(.هاشم رض تیرواگرن و است از ویدن  یبیآور بود )ترجمه ترکان یزشت و ز دیآفرمی

و به  اند هزیستمی کیاست از زروان که قبل از ازن انیبرداشت مانو هیشب اریبس تیروا نیا
  ، ییاز مذاهب اوستا یبیترک یاند. مانمتأثر شده بوده یادیبه حد ز سمیاز زروان یاحتمال قو

  یزروان خدا زین ینهاد. در مکتب مان هیخود را بر آن پا نیوجود آورد و دبه  ییو بودا تیحیمس
خواندند. آز در  می منی اهر ایرا آز وانید یشوایمعتقد بوده و پ وان یو د زدانیبه ا انیبود. مانو یازل

زروان و   یدر مذهب مان یکینور و ن یخدا نیاست از سپاه اهریمن. بزرگتر یویمتأخر د یاوستا
شدند.  می  ی کرده است متک تیروا کیآنچه ازن ریای نظبه افسانه زیفرزندش هرمزد بود. آنها ن

 :کندنقل می   نیرا چن انیدر نوشته خود افسانه مانو یرانیمحقق ا یهاشم رض
. گوهر  یکیو گوهر تار ییآغاز جهان ما نبود، تنها دو گوهر وجود داشت، گوهر روشنا در

در شمال    یی زرشت و بدکار و نادان. قلمرو روشنا  ی کیو دانا بود و گوهر تار  کوکاری و ن  بایز  ییروشنا
جهان  اری. شهروستیپمی  ییدر جنوب بود و به قلمرو روشنا یکینداشت و قلمرو تار انیبود و پا

 یماریجهان مرگ و ب  نی راند. در ااز فروغ و صفا و آرامش حکم می   ی زروان بود و بر جهان  ییروشنا
بدنهاد   یبد خو  ویآز، د  یکیبود. در جهان تار  ییو روشنا  یکی وجود نداشت و همه ن  زیو ست  یرگیو ت

 ندزیستجدا می   عنصردو    نیجو آکنده بود. ازه یو بدکار و ست  دیپل  وان یداشت. قلمرو آز با د  ییفرمانروا
ز آ  یاد. روزد  یای روعالم ظلمت در امان بود، تا آنگاه که حادثه  وانید  بیاز آس  ییو جهان روشنا

  رهیو آراسته. خ بایروشن و ز دید یبرخورد. عالم ییبه جهان روشنا شیآسا ویحرکات د نیدر ح
. پس  ردینور را دربرگ  وهرکند و گ  ریرا تسخ  ییشد و دل در نور بست درصدد برآمد تا جهان روشنا

 جهان اریحمله برد. زروان شهر  ییبه جهان روشنا وانیاز د یبا گروه
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آورد. از   دیپدخود  از    گرید  یو بازداشتن آنان دو خدا  وانیجنگ با د  یآماده نبرد نبود. برا  ییروشنا
  ، یفرستاد. هرمزد پنج عنصر نوران  وان یراندن د  یجنگ آزما بود برا  یدو، هرمزد را که خداوند  نیا

و آتش را چون   دیو نور را به خود پوش میو نور را سالح کرد. آب و باد و نس میآب، باد، آتش و نس
ز در  آران فراوان داشت. بود و بازورمند  شیز بدکآشتافت. اما  وانیدست گرفت و به نبرد دبه  غیت

فرزندان هرمزد   یرا که به جا یپنج عنصر نوران وانش ی. آز و ددیشد و هرمزد شکست د  رهینبرد چ
  ی افتاد. پس از زمان هوشمد یکیدر قعر تار اوریو هرمزد مغلوب و بی  دند یبودند بلع یو سالح و

خروش برآورد    یکی. از قعر جهان تارتفای  اوریکس و  را مغلوب و بی   شتنیهرمزد به خود آمد و خو
خواست. »خروش« هرمزد جان   یاریزروان بود به  دهیو آفر ان یاز خدا ی کیرا که  شیو مادر خو

هرمزد را به مادر رساند.   امیو پ مودهیپ ی را در اندک زمان انی تا بارگاه خدا وان ید گاهیگرفت و از پا
فرزندم هرمزد را   ،ییجهان روشنا اریشهر نیت امام هرمزد نزد زروان رفت و سر فرود آورد و گف

 انیهرمزد خدا  ییرها  ی است. آنگاه زروان برا  ریاس  وانیدر دست د  اوریکن که شکسته و بی   یاری
نجات هرمزد به   یبرا زدیبود. مهرا انیخدا نیترین ارومندین زدیراوجود آورد. مه از خود به  گرید

پنج  وان یبا د کاریپ یبرا  دیمزد پاسخ شن. چون از هررا ندا داد ی روان شد و ی کیمرز جهان تار
  زدیو به فرمان مهرا  دی بد سالح پوش  سیبد بود. و  سیآنها و  ن یآورد که جنگاورتر  دیفرزند از خود پد

پا نرم کرد و پوست از تنشان جدا  ریشکست و در ز همآنها را در  یرفت و به زود وانید کاریبه پ
ما پرداخت.    جهانی  به بنا  زدی. آنگاه مهرادیکش  ریدر آسمانها به زنج  زیرا ن  وان یاز د  یاریساخت. بس

و از استخوان آنها  نیهشت طبقه زم شانیساخت. از گوشت ا وانیآسمان را از پوست د ازدهی
 ..آمد دیکوهها پد
 ختهیبا هم درآم  سمیترائیم  سم،یزروان  ،ییشود که چگونه معتقدات اوستامی  دهیافسانه د  نیا  در
دو اسطوره پرداختم تا خوانندگان    نیوجود آورده است. من مخصوصاً به ذکر ابه   ی ونن ناموزو معجو

علم و   ودرخشان    یبا تمدنها  انیرانیکه اتوجه کنند در حدود دوهزار سال پس از زرتشت، هنگامی 
در  شده بودند،  یگذار تمدن بزرگهیو خود پا افتهی ییروم، مصر، کلده و آشور آشنا ونان،یفلسفه 

اند. فقط با توجه به شکل مذاهب  هکردمی   فکر  ییو ابتدا  یهنوز تا چه حد بدو  یمذهب  دیصحنه عقا
  .1دبریزرتشت پ امیتوان به خلوص و عظمت پآن دوران می 

 
بوده   شده  بناها  هیپا  نیبر هم  یمعتقدات مذهب  زیدر اوج تمدن روم ن  یکه حت  دید  میخواه  تیحیمس  لیپس از تحل   -۱

ها حاکم اسطوره ییسایکل انیباز هم در عرصه اد ستمیقرن ب یعلم میپس از رنسانس و تحوالت عظ یاست و حت
بدون   نیو د دهیپرست گردبشر در طول هزاران سال اسطوره مردم. یاجتماع یمربوط به زندگهای تیاست تا واقع

است  یاند. کافکرده هیته یروح یمردم غذا  نیا  یقرون و اعصار برا  یدر ط زین ساهای. کلکندمیاسطوره را هضم ن
 یگرن... را با سرودهاو ویدن برگین یهای افراطبرداشت یهاوگ تا هومباخ و حت نیهای گاتاها را از مارتترجمه
 ی...بندهشن مذهب مان داد، یوند ، وداریگ
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که آنها را مجوس   انیاز فرق زرتشت یک یرا  انیزروان  یاسالم سندگانیاز نو یاریبس
آنها   نید هیو اعتقاد به زروان را پا دهینام یرادهر انیسجوم یاند. شهرستان کرده انیب دند،یناممی

  و اختالف که زروان نه هزار  ن یبا ا دینمامی  ان یبه آنچه ذکر شد ب ه یای شبدانسته است و افسانه 
 ...متولد شد به نام اورمزد ینود و نه سال زمزمه کرد تا او را پسر 

شده بوده   ختهیآم  سمیبا زروان  انیزرتشت  معتقدات  انیرساند که در زمان ساسانمی  اتیروا  نیا
  ،یصدراعظم پادشاهان ساسان یبه مهرنرس  انیدر عهد ساسان سمیزروان ریارائه تأث یاست. برا

ز  یشود که در زمان بهرام مقام موبدان موبد را ندوم اشاره می زدگردیاول، بهرام پنجم و  زدگردی
کلمه را زهنر قانون زروان ترجمه نموده   نی. اودب دهیداشت و نام پسر ارشد خود را زروان دات نام

 ت. زروان داده بهتر اس ایزروان و  دهیآفر یول
 سمیسوم، زروان  زدگردیدست آمده، در زمان  به   یحیمس  شی، کش1زئوس یکه از ال  یبر مدرک  بنا

 دیداند و در صحت آن تردمدرک را معتبر نمی نیبوده است. لومل ا رانیدولت ا یمذهب رسم
  ان یدر زمان ساسان  رکانی، موبد موبدان س۲کنند که ذات سپرممی   دییتأ  نیمحقق  شتریب  ید ولکنمی

 .بوده است ستیزروان
ندارد و   سمیبا زروان یارتباط نیزرتشت کوچکتر نیبه یقین ثابت شده است که د امروزه

نام مذهب  را آلوده ساخت و به  ی مزداپرست نید جیبه تدر انییایگونه که اغلب خرافات آرهمان
  ان یرانیوارد مذهب ا ستیتوسط مغان زروان زین یپرستزروان  افتیرواج  ران یدر جامعه ا یزرتشت

 .شد
زرتشت را قاطعانه مردود دانسته   امیو پ یپرسترابطه زروان  لیو تحل ه یتجز  کیپس از  لومل

دداً از مقام خود،  به اهورامزدا او را مج  یاعتقاد  نیتصور است که زرتشت با چن  رقابلیغ  سدینوو می 
کند می   هیتک  ی اصل اساس  کیبه    شهیاو هم  مینیبکه می  یعزل کرده باشد. در حال  کمان، یتئور  یحت

  ن یخدا خدمت نموده و او را پرستش کند. تمام فکر و احساس و درون او از ا نیکه تنها به ا
اعتقاد منحرف   نیا او را از یوجود برتر زیپر شده، بدون آنکه در فرض و گمان خود ن دگاریآفر

  ف و ارزش است، کامالً خال تیاهم انیحد شا نیکه در گاتاها تا ا اریو اخت یسازد. مفهوم آزاد
شدند و  به اجبار خوب و بد متولد می  ه یصورت دو گوهر اول نیا ر یدر غ را یاست زبه زروان  دهیعق
دو   نیا که از مشخصات ا»در سراسر گاتاها نه آنج سدینونداشت. او باالخره می یمفهوم اریاخت

آمده است. نه در   انیبه م یاز پدر دوقلوها ذکر گرید یشود و نه در جاهمزدا سخن گفته می 
  گاتاها

 
زرتشت  یعمل نیکه چرا د افتی میآن وقت در خواه میکن سهیو به خصوص مکاشفه یوحنا و... مقا لیانج تورات، ... 

و به خدمت خلق پرداخته، در گهواره مرده  دهیبر کسرهیو سجاده و دلق  ح یاست و از تسب یواقع یکه وابسته به زندگ
 است؟

1- Elisaeus     2- Zatspram 
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  یگریموضوع برده شده است که بر فراز اهورامزدا وجود د  نی از ا  یمتأخر نام  یدر اوستا  یحتو نه  
گفته شده   یوار، سخنهیسا یحت ،یودوج نیاز چن ایمتأخر از زروان و  یاوستا انیباشد و نه در ب

 ت«. اس

 ن یمسخره ساختن د یبرا انیحیاست که مس یکاتوریمعتقد است اسطوره زروان کار شدر
 .کرد یاساس تلقبی  یبه کل دیرا با  ریاساط نیاند و ااختراع کرده انیرانیا

خالق   درجه دوم است نه  زدیا کیاو  ی از زروان سخن گفته شده ول زیمتأخر ن یاوستا در
که مخلوق   یو موجودات منیکه اسطوره جنگ اورمزد و اهر رفتیپذ دیبا نیبا وجود ا اهورامزدا.

و جانوران   هایخالق همه بد منیمتأخر اهر یاست. در اوستا یستیمعتقدات زروان ریاند تأثمنیاهر
به کمک  نمیپردازد. اهرمی  دن یاو در کنار اورمزد به آفر ی عنی( دادیو وند سپردی)و است یموذ

پردازد و اورمزد با کمک فرشتگان و  بار میاو باشند، به اعمال زشت و شرارت  ارانیکه دست وانید
در   وستهیپ  یمنیو اهر  ییمشغول است. دو لشکر اهورا  کنامیبه خلق مخلوقات سودمند و ن   زدانشیا

مبارزه  شنایو لشکر منیاهر روان یاورمزد با پ انیزرتشت در صف سپاه روانیحال نبردند و پ
خواهد شد. در بندهش    روزیپ  منیاهر  ا یسپاه اورمزد بر لشکر ظلمت    ایکنند و باالخره لشکر نور  می

 یبوده است. پس از انقضا ی روحان ای( یآمده است »مدت سه هزار سال طول عالم فروهر )فروش
ام داشت.  سه هزار سال دو  زیدوره ن نیبه خود گرفته است. ا یمدت جهان فروهر صورت ماد نیا

و مرگ و   یو ناخوش  دیافریب ب یپرداخت و رنج و آس یبه تباه نمودن جهان خاک منیاهرآنگاه 
آمده   گر ید  یآغاز کرد...«. در جا  ی رگیاورامزدا ت  کین  نشیآورد و به ضد آفر  دیآور پدان یجانوران ز

  د یال تمده هزار سرا تا ن کاریپ میکن تا با آن بتوان نیرا مع ی »اورمزد به روح تبهکار گفت زمان
 د«.شومی فیقوت و ضعبی  منیدانست که با گذشت زمان اهرمی رایز میکن

 دیرا از اصول عقا ی و زشت یکین یخدا ای منیاعتقاد به اورمزد و اهر زین یاسالم نیمحقق
»مغان نور مطلق را    سدینومغان می   نیدر باب د  یمشهور اسالم  ه یفق  ، یاند. الغزالدانسته   انیزرتشت

به او   هایکیجهان است و همه ن یکه شامل تمام انوار است. آنها معتقدند که آن خدا دندیپرستمی
خواهند آنها را به  هم وجود دارد نمی یکه در جهان بد نندیبچون می  یشود. ولنسبت داده می

را   یکینور و تار نیخداوند را از شر به دور نگاه دارند. پس جنگ ب لندیخود نسبت داده و ما یخدا
 منیرخدا و اه یو آنها را گاه ندینمادو منسوب می  نیسازند و اصل جهان را به امطرح می

 .ندیگومی
است   منیای که معتقدند خداوند خالق اهرکند به فرقه مغان اشاره می نیدرباره د یالبغداد

از خداست    کوستیکنند. هر چه پاک و نمی  میخود تقس  نیجهان را ب  یو کارهاپس از آفریدن ا  یول
 منیاز اهر دیو هرچه زشت و پل
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انسان    وستهیو درد و... پ  یذلت و قدرت، فقر و ثروت، شاد  ،یو شر، دروغ و راست  ریخ  مشکل
و تزلزل ساخته    دیرا دچار ترد  کتایعادل و    ی به خدا  نیرا به خود مشغول داشته و به خصوص مؤمن

را به آنها مربوط ساخته و در   یزندگ یدهاادینما همه رومتعدد انسان ان یبه خدا نیاست. معتقد
  ی ه خداآنکه ب یول کردندمی خود را جستجو یابیو عدم کام تیآنان موفق ییو نارضا یخشنود

حق و داد استوار گردد.   زیگردد انتظار دارد که در جهان نو مظهر حق و عدالت مؤمن می گانهی
ها او بر سرنوشت انسان بخشد؟ مگر ت نمی مگر او عزت و ذل ست؟ین دگاریمگر خداوند قادر و آفر

  هاست؟ییشر و نارسا ها،یزشت ها،یخالق بد یچه کس ند؟یآفرو آنها را خوب و بد نمی  ستین محاک
  ن یهمه متفکر  ند؟یآفردر جهان می   یعدالتو بی   یو زشت  یهمه بد  نیو هوس ا  ل یم  یخدا از رو  ایآ

به خود او   دیکه کار خدا را با ندیرده و بگودل خوش ک وبی توانستند خود را به حرف اجهان نمی
توانستند کورکورانه  ا نمیکه راه و رسم خالق را بشناسد! آنه  ستیانسان ن ستهیواگذار کرد و شا

و به بهشت و جهنم دل خوش کنند و اصوالً وجود بهشت و جهنم  رفتهیرا پذ ساهایهای کلافسانه
نه   نکهیخلق نشود تا اای شهیپ تیکار و جنا انسان خطا بهتر نبود ایدادند. آرا مورد سؤال قرار می 

آتش   زم یروشن کردن جهنم خود بدکاران را ه یدر آن جهان برپا گردد و نه خداوند برا یجهنم
در   یو سپس او را به جرم بد  ندیافریاست که بشر را خداوند شرور ب  یچه عدالت  نیخودش سازد؟ ا

 نیا یبرا کیگاتاها، زرتشت در آن ادوار دور و تار نیققاز مح یاریبس یآتش بسوزاند؟. به گواه
گرفته و با جامعه و   هی بشر ما یزرتشت از زندگ مایداشته است. پ انیپاسخ را ب نیپرسشها جالبتر

 .است  ی واقع  یو وابسته به زندگ  ویمورد ابژکت  نیاو مربوط است و پاسخ او هم در ا  یاجتماع  اتیح
مفهوم است    یدارا  ییو... در جا  یو بد  یو شر، عدل و ظلم، خوب  ریکه خ  میتوجه کن  دیبااوالً  

معرفت و شعور و عقل الزم است.    زین  صیو تشخ  زیتم  یو قضاوت وجود داشته باشد. برا  زیکه تم
  ن یاست. انواع موجودات زنده بر طبق قوان یمعنبی  یو بد ی کین اریبدون شعور و اخت عتیدر طب

. پلنگ به  دینمامشخص می  زشانیآنان را غرا یالعملهاسعک کنند و عت رشد و حرکت می یطب
 یسازد که مقتضاهالک نمی نیکو عقرب از ره  ستیزشتش درنده ن نتیط ایو  یشیسبب بداند

  زان یو انتخاب است. م  یآزاد  نیجانداران در هم  گریانسان با د  یاست. فرق اصل  نیآنها چن  عتیطب
آراسته نباشد با  شهیکه با گوهر فکر و اند ی. بشرشهیعقل فکر و اند ه یو ما ت انتخاب عقل اس

  ن یاست. به هم زیمحروم و فقط تابع غرا ی واقع یندارد و از انتخاب و اراده به معن ی اختالف وانیح
ارزش قائل شده است. آنچه به روح   هیپا نیتا ا  شهیفکر و اند ایمنش  یزرتشت برا نیدکتر لیدل

  امیباشد. در پمی  ینوی به زبان زرتشت م  ایو    یته است منشاوست، وابس   تیمعرف انسان  هک  یانسان
است و   شیاوست. بشر دانا سازنده سرنوشت خو تیو ماه ت یسازنده شخصزرتشت منش انسان 

موافقتر خواهد    یراست  ا یو انتخابش با اشا    شتریاو هم ب  یآزاد  ابدیدست    یشتریهرقدر به معرفت ب
 بود. خرد 
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ی ـ  اخالق ماتیو تعل ی تیاصول ترب یاصل هیپا کین شهینش و اندعقل و دا  ب یا ترکی یهومن و
 .دهدمی  لیزرتشت را تشک یعمل

است و در جهان فاقد  ی مفهوم واقع یدارا یتکامل هم فقط در جامعه انسان ینظر من حت  به
الجثه م یعظ واناتیتوان ادعا کرد که حوجه نمی  چیفقط تحول و تطابق حاکم است. به ه شهیاند
  بهتر اند مانده یاند. آنها که باقتر بودهمانده ناقص  یباق یاتورینیهای ماز نمونه  شیسال پ هاونیلیم

از  نیکامبر یهایخوردگنیتوان گفت که چنمی   یاول قیاند، و به طرتطابق حاصل کرده  طیبا مح
  اریاخت را در طیکه مح یزان یکه انسان به م یکاملتر است. در حال نیدوران پرکامبر یهایبرجستگ

و   فتبا درجه شعور و معر میتکامل ارتباط مستق نیو ا دینماآورد تکامل حاصل میخود در می
نئاندرتال کاملتر است و به   یهااز انسان ستمیبالنتیجه انتخاب آزاد بشر دارد. مسلمًا بشر قرن ب

از   شش هزار سال قبل یهایسومر یبرخوردار است. ول یشتریاز انتخاب ب زینسبت ن همان
 اند.داشته  یمنش و فکر کاملتر رایاند، زبه مراتب کاملتر بوده قایآفر یهای کنونیکمیپ

ای هرقدر در جامعه یانجامد. از طرفمی یبه تکامل جامعه انسان یشعور و خودآگاه تکامل
 کتریبه کمال نزد یو اخالق یآن جامعه از نظر انسان ابد،یتوسعه  ،ینه علم بازار ،یقیمعرفت حق

.  یرانسانیبار است غو آنچه شرارت  میناممی   یرا انسان  کیخواهد شد. قابل توجه است که هر عمل ن
 .شودباشد نه آنچه هست در نظر گرفته می  دیانسان به مفهوم آنچه با نجایدر ا

فقط   یو بد یو شر و خوب ریکه اصوالً کمال و زوال، خ رفتیپذ دیبا تیواقع نیتوجه به ا با
و همه    یجهت است که در همه مکاتب اجتماع  نیو به هم  ابدیمی  عور و اراده مفهومدر موجود باش

 .است هدیگرد نیتحس کوکاریجهان بدکار شماتت شده و ن انیاد
  ن ینخواهد داشت. رابطه ا ی و پاداش هرگز مفهوم فریبشر در کار خود مختار نباشد ک اگر

جهان  ینهاییاست که همه آ یلق است، مشکلبشر و خالق قادر که اراده مط اریانتخاب آزاد و اخت
و پاداش سرنوشت بشر    فریبا وجود قبول ک انیاند. در اغلب ادرو شده با آن روبه  ی به صورت کیهر

و اوست    دینمابشر نظارت می   یبر همه کارها  میعظ  یکامالً در دست خداوند بوده و او چون انسان
ذلت ضاللت   یو به جمع  تیسعادت هدا  یهاوست که به گرو  یبخشد و حتکه ذلت با عظمت می

و   شیو را با ستابه او توسل جست و ا دیبا  یویو دن یبه سعادت اخرو ی ابیدست یکند. براعطا می
داشت، که البته   یو گرام زیهای او را عزو واسطه ندگانیو خشنود ساخت و نما یراض ازینماز و ن

 .در تضاد است فریپاداش و کبا اراده و انتخاب آزاد بشر و اصل   یبرداشت نیچن
مشکل باال به راه   یاست که برا یمبریپ نیجهان، زرتشت اول ن یاز متفکر یارینظر بس به
مشکالت مطرح و پاسخ گفته شده است.   نیاز ا یبخش ۳۰است. در هات  افتهیدست  یحل جالب

آزاد ساخت؛   أخرمت یمتأثر از اوستا یشداوریخود را از هرگونه پ دینظر زرتشت با یقبل از بررس
  آنچه
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 اند. دهیاکثر خاورشناسان به انجامش موفق نگرد متأسفانه 
گونه که  دارد، همان میبشر ارتباط مستق یی و شر با شعور و دانا ریشت برداشت خزرت امیپ در

 .است دهیبرداشت هماهنگ گرد  نیبا ا زیبشر ن اریو اخت فه یاثر اراده خداوند و وظ
است صاحب شعور و اراده    یزرتشت بشر موجود  امیکه در پ  دید  میاهبحث انتخاب آزاد خو  در

ای دهیزرتشت از پد  ۳۰او دارد. در آغاز هات    ییبا درجه دانا  می مستق  یاو وابستگ  حیکه انتخاب صح
درک و فهم آن به دانش و   یبرا گریبه زبان د ایمرد داناست  یکه برا دیگوبزرگ سخن می 

آگاهانه گرن عقل درخشان، خوددن یبه قول و ایو  نیبروشن شهیاند است. مرد دانا با ازینمعرفت 
گردد که با و شر مطرح می  ریخ  ای  یمعن نیا  یایمسئله اح  ۳. سپس در بند  ندیگزبر می   شیراه خو

است. حال   دهیهای مختلف و منحرف گردکامل متأسفانه موجب برداشت   یوجود صراحت و روشن
متأخر که قرنها پس از آن تألیف   یوستاز ات کامالً و مستقل ارا همان طور که هس هااگر گاتا

 :شد میمتوجه خواه ریزهای ت یبه واقع  میریشده، در نظر بگ
کلمه را اغلب   نی به آن توجه نمود. ا دیبا قصد خاص به کار برده شده و با 1کلمه خوافنااوالً 

ورداود، پروفسور مونا و...  گرن، هومباخ، آذرگشسب، پبارتولومه، ویدن نتس، یه رینظ نیمحقق
نه با جمله سازگار    «به تعبیر خودشان» اند. ترجمه گلدمن ترجمه کرده  ایخواب و رؤ هیشب یمفهوم
کند. مهمتر از همه چارچوب  می  دییآن را تأ ی شناسمدرن زبان  یهاییک از بررسو نه هیچ  است

در اغلب   میینما  یررسگاتاها را ب   . اگر به دقتدینماجمله را بهتر روشن می  نیخود گاتاهاست که ا
 ایای شه یرا دو عامل اند دهیدو پد نی. زرتشت امیآوردست می آن به  یبرا یه یآن توج یبندها

وابسته به    یبه معن  ۲وینی. کلمه میو تن  یهستند نه جسم  یمنش تیماه  ینامد. آنها دارامی  ینویم
است. منش   یو جسمان یکه همان ماد یتیوابسته به گ ای ۳هیتی ( است در مقابل گئیروح )روحان

ن دو ی. پس ا۵انددهیو فکر مشتق گرد شهیاند ای ۴کلمه است و هر دو از مصدر من نیاز هم زین
درست   ریشوند. )به تعبو گمان است، ظاهر می  شهیکه همان عالم اند ا،یدر رؤ یگوهر منش

انسانند(   شهیوابسته به اند ده ونبو تیواقع یو شر در عالم خارج دارا ریدو گوهر خ نیآذرگشسب ا
شه  یاند یبد و زشت و آنکه دارا شهیاند یشر مجرد وجود ندارد، بلکه آنکه دارا و  ریخ یتیدر گ

  کین

 
1- Khvafna       2- mainyu 
3- gaethya      4- man 

 یمعن  به  امنشی. آردنیشیاند  یباشد به معن»من« می  شهیروح، عقل و گوهر است که از ر  یدر اوستا به معن  وینیم   -۵
نام زشت و ناسزا   یدشنام به معن  م، یبدخ  ای  میو بدخواه )دش = دژ مانند دژخ  شیبداند  ینهاد است و دشمن به معن  ایآر

مفهوم آن با گاتاها اختالف   یمعمول است از گاتاها اقتباس شده ول  یفارس  اتیکه در ادب  یبهشت  یبه معن  ینویو...(. م
 ت.شده اس جهیبرداشت نت نیاز ا  ینویاست. اصطالح م یو منش یروحان هاکه بهشت در گاتا دید میدارد. بعدًا خواه
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  ی کیو گفتار  شهیبند آمده است، در اند نیدنباله ا زیجهت ن نیدارد. به هم تیاست واقع ریو خ
بند   نینه نادان. در ا ندیگزرا برمی  ی است)اکم(. دانا ر یو زشت یبد ی گری( و دویاست )وه ی کین

مینیو نشده است و من  سپنتامینیو و انگره  یو حت منیای به اهورامزدا و اهراشاره نیکوچکتر
 یبند دو موجود ازل نیاز ا کبارهیمتأخر  یدهند با اتکاء به اوستاه به خود اجازه میدانم چگون نمی

استخراج کنند؟؟. جالب   نویو انگرم نویسپنتام طان،یـ ش القدسروح  من،یو مستقل اهورامزدا ـ اهر
از   یو نادان اهریمن. و حت ندیزگگفته نشده دانا اهورامزدا را بر می  یسرود حت نیاست که در ا

. بحث در انتخاب  ستین  ی سخن زیمنه( ناکه ای) نویمانگره  یرو یو پ نویاهورامزدا و اسپنتام یرویپ
راه است   وو د شیسرود سخن از دو ک ینه نادان. در ابتدا ندیگزبرمی را  1ی راه است. دانا راست ود

به شعور و معرفت انسان داشته و آنکه    ی که وابستگ  دیآمی   انیسخن از انتخاب راه به م  نجا یو در ا
خود راه غلط    یبه علت نادان  یانتخاب است ول  یو نادان هم دارا  ندیگزی را برم  حیداناست راه صح

 .دکنرا انتخاب می 
  ن یجنگ اهورامزدا و اهریمن مطرح نشده، که در ا گر،یسرود د چیسرود، و ه نیتنها در ا نه
شدن دو   داریپد یمینو هم برده نشده است. بحث فقط در چگونگمینو و انگره نام سپنتا یهات حت

ا  . به زبان گاتا دانستین  یسخن  نیو شر است و انتخاب آن. از دو موجود کوچکتر  ریخ  یمنش  دهیپد
  ن ی. اابدیمنش دست می  ن یبه بدتر ی ناراست نشیبا گز منش، و نادان نیبه بهتر یانتخاب راست اب

را به   نیای داز اوستاشناسان معتاد به زبان اسرار و اسطوره  یاریاست که بس یه یچنان بد تیواقع
کمک   اتیمتأخر پناه برده و از آن ادب یطوری که به اجبار به اوستادچار ساخته است به  دیترد

 اند. گرفته
دو  یاز گاتاها به معن یسرود چیسرود و نه در ه نیمینو نه در امینو و اسپنتاکلمه انگره دو

اند. به کلمه انگر فقط در  بند از گاتاها با هم ذکر شده نیموجود به کار برده شده است و فقط در ا
 سنای) ۲/۴۵و  ۱۲/۴۴و  ۱۵/۴۳ یزرتشت اشاره شده است که عبارتند از بندها امیسه بند از پ

  ن ییک از ابدکار و در هیچ  ی به معن ز ین ۱۲/۴۴دشمن آمده و در  ی به معن ۱۵/۴۳اشتودگاتا(. در 
که کلمات انگرو و اسپنته در ارتباط با هم به کار  یبا بحث ما ندارد. در تنها بند ی بندها ارتباط

 :دیگومی  نیاست که چن ۲/۴۵اند رفته
  ی گر یگفت به د نیاو( چنی. پاک )سپننشیدر آغاز آفر نویت از دو مسخن خواهم گف اکنون

بدون  ۱۲/۴۴در  دیصفت پل نیصفت است نه اسم خاص. هم نجایدر ا دی)انگرم(. پاک و پل دیپل
توان  نمی   د،یتنها اشاره گاتاها به دو کلمه پاک و پل  نیبه کار برده شده است از ا  و« ینیمارتباط با »  

 نو  یاوستا
  

 
1- eresh 
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 . 1کرد ادهیزرتشت پ امیپ یجا به را

را به نام   یآن، وجود یو ساختگ  یجعل اتیو روا تیحیمس یسایکل ریتحت تأث مسیحیون،
  ز ینای له ی( بود، و وسحیپدر )خداوند( و پسر )مس نیشناختند که واسطه ب تیالقدس به رسمروح
و متأثر شدن   یفکر نهیمز نیبا ا یغرب نی(. محققمیافسانه باردار شدن مادر خدا )مر هیتوج یبرا

پا فراتر گذاشته و او را با   ز ین یالقدس ساخته و گاهمینو را روح سپنتا ز ینو در گاتاها ن یتااز اوس
تورات   یکرد. فضا هیرا توج  منیتصور کردند تا بتوان افسانه جنگ اورمزد و اهر کسانیاهورامزدا 

  ن یخود ا  ی که در گاتاها به گواه  ی حال  اشباع شده است در  کی برداشت انتروپومورف  کیاز    ل یو انج
به   دیهزار ساله با نیاسطوره چند نیا ن،یبا وجود ا یول ستیطرز تفکر ن ن یاز ا یاثر نیمحقق
زرتشت است.  امیآن مقلوب و منحرف ساختن پ جهیشد که نتقالب گنجانده می نیدر ا یشکل
 :دیگوکنیم آنجا که میمی  یمثال ترجمه گلدنر را بررس  یبرا

 لندیو با او همه آنها که با اعمال پاک و درست ما دیرا برگز  یو راست قتیحق القدسروح»
مینو و . گلدنر در ضمن سپنتانند«یگزخود را به پروردگار عرضه کنند، آشکارا مزدا را بر می   شیستا

  زدا خود گلدنر موافق است که اهورام  میکند. حال اگر دقت کنمی   یمعرف  تیشخص  کیاهورامزدا را  
  ی راست دنیبه گز اجیاحت یخالق راست الًشده(. او انیاست )در گاتاها به صراحت ب یخالق راست

خود را به اهورامزدا عرضه    شیاست ستا  لیمینو همان اهورامزداست چگونه ماندارد. ثانیاً اگر سپنتا
 !!ندیکرده و آشکارا او را برگز

دهند مورد استفاده قرار میرا    ییای اوستاهافسانه  نیکه ا  ییاز آنها  یکی  یاست که حت  جالب
که در سراسر گاتاها   یدر حال ندینماخود ارائه نمی  یاثبات ادعا یاز گاتاها برا یلیدل نیکوچکتر

 مخالف فراوان است.  لیدال
منشأ   یکیشود که  می  تهسخن گف  یاز دو گوهر منش  ۳/۳۰کنم که در هات  می  دیمجدداً تأک

 ای یمنبع بد یگریوهتر شده است، و د یبهتر که در پهلو ای ۲ها وهیواست و به زبان گاتا یکین
را هومباخ دعوت، مونا   ۴. آورنائو ندیگزاز دو راه را بر می  یکی  شیخو یهر فرد برا ۲/۳۰. در ۳اکم

گرن، مولتون   دنیو نتس، یهم چون ه یاریراه، و بس یانتخاب، پورواال و آذرگشسب و شوشتر
آن است که به وضوح    جه یدارند. نت  یاند، که در هر حال مفهوم مشابه کرده  یمعن  شیپورداود و... ک

  ی هر فرد برا د،ینیدو آورنائو را برگز نیا نیب ریروشن و بص شهیبا اند»و صراحت اعالم شده که 
 و شر را انتخاب  ریراه خ زیو آنها ن منینه اهورامزدا و اهر نندیگزمردمند که بر می  نی. اش«یخو

  

 
 .باره بحث خواهد شدمستقل از خداوند در این تیشخص کیاست نه  یخرد پاک اله زیاسپنتامینیو ن  -۱

1- Vahyo       2- Akem 
3- avarenaw 
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 .را طانیخود( نه خدا و ش یانش و آگاهبسته به دکنند )می
آنها را  ینموده و در فصول بند یساز ریرا طرح و ز یچند مسئله اساس  ۳۰در هات  زرتشت

 :کرده است لیتکم
 . و فکر انسان وابسته است شهیبوده و به اندای شهیو اند یو شر دو عامل منش رخی ـ۱
 ت. نسان اسدانش و فهم ا یو بد یخوب صیتشخ زانیـ م۲
 مفهوم نخواهد بود.  یو شر دارا ریـ بدون اراده و انتخاب آزاد، خ۳
  خودآگاه   است  گهماهن  (عتیو نظام حق و قانون طب  یکه با اشا )راست   ریروشن ضم  یـ دانا۴
. زدیپرهدروغ می   و  بیسازد و از فر هماهنگ می   عتیو خود را با نظام طب  ندیگزی را برم  حیراه صح

 .  دیگرامی یژ ست منحرف شده به کنادان از راه در 
  است که  ی)اشا( و درست ی)وهومن( و راست کین شهیبا اند یاهورا در هماهنگ شیـ ستا۵
 کند.می تیرا به بارگاه فروغ هدا انسان

 شکوفا در اتی. حردیگو شر شکل می  ریحرکت و سکون، از برخورد خ ،یو نازندگ یـ زندگ۶
  ی موجب نازندگ ،استیو ر بیکه مولود دروغ و فر یو شر و زشت دیآوجود میبه   یکی و ن ریخ هیسا
 (.  است از مرگ  رینموده غ هی توج لزیگونه که مهمان  یسکون خواهد شد. )نازندگ ای

 نیدروغ )درگونت( از بدتر روانیش برخوردارند و پمن نیون( از بهتراشا )اشه  روانیـ پ۷
 .  شهیاند

  انسان   حرکت  ریو شر مس  ر یو برخورد خخواهد داشت    انسان ادامه  اتیح  انیاصل تا پا  نیـ ا۸
 را مشخص خواهد ساخت.  

 پذیر است.  خداوند با کردار درست و راست انجام  یـ خشنود۹
 گردند. مردم می یآورند موجب تباهمی یمنش رو نیـ نادانها که به خشم و بدتر۱۰
  ی واقع  دارد به سعادت  کیبه وجدان آرام و آسوده است. آنکه منش ن  یابیـ آمرزش در دست۱۱

برخوردار است درک سعادت را  یارهیو آنکه از درون ناآرام و فکر زشت و ت افتیدست خواهد 
 د. نخواهد نمو

 
و   یواقع اتیبشر مشخص ح یو خودآگاه ییکه دانا افتی میدر خواه میخوب دقت کن اگر

قدر ده شود همانافزو مردم تیاکثر یو آگاه یداریو ب ییاوست. هرقدر بر درجه دانا ییشکوفا
افراد جامعه در انتخاب راه   اریده و اختخواهد شد، و ارا شتریای سالم و شکوفا ب جامعه  جادیامکان ا

 اشاره کرده تیواقع نی . زرتشت در چند جمله ساده به ادیدرست و راست بهتر اعمال خواهد گرد
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دانا، که  شود. انسان با معرفت ومیدر سراسر گاتاها مشاهده  ییو دانا یراست نی. ارتباط باست
بنده خداست. او    نیبهتر  د،یو حق قضاوت نما  یراست  هیرا با اشا همراه ساخته و بر پا  ش یدانش خو

با  ۲۲/۳۱کند. در هات  ییبه سعادت رهنما زیرا ن گرانیو د ابدیدست  یتواند به سعادت واقعمی
د به قانون و نظام خلقت  ه به باطن خو که با مراجع یید شخص داناکنصراحت زرتشت اعالم می 

و   ی کند و بالنتیجه در گفتار و کردارش راسترا درک می  ق یروشن حقا ریمتوجه شده و با ضم
 مددکار مردم خواهد بود.   نیترین وفادار به حق و خداوند، و بهترستهیشود، شاظاهر می  یدرست

ارتباط در   نیسته است و اپاک به هم واب شهیو اند ی راست ، ینیروشن ب ۱۰/۲۸در هات 
 گاهیجا ۲/۵۰و دروغ از خرد به دور است. در  ریبدکار پ ۴/۴۷شود. در تکرار می گرید یفصلها

دهد در پرتو خرد  انجام می  کین یکارها شیآنکه با دستها ۲/۴۷است. در  انیدرستکاران مقر دانا
 ...ودشمی  یرهبر یزندگ نیمقدس به بهتر

خداوند   یروزیشود پباط با نبرد اهورامزدا و اهریمن مطرح میر ارتکه د  یاز مسائل  گرید  یکی
به   و،یاهورامزداست و نه اسپنتامپن یروزیزرتشت نه سخن از پ امی. در پهاستیبر خالق بد هایکین

  نگ رساند که اسطوره جمی  تیواقع  نیای نشده است. و همگونه اشارههیچ  زیمینیو نشکست انگره 
زرتشت  امیو اصوالً در پ ستیمینیو متعلق به گاتاها ناسپنتامینیو و انگره  ای و منیاهورامزدا و اهر

در گاتاها   1ستین  یمستقل اثر  تیشخص  کیموجود و    کیصورت  منه به انگره مینیو، اکمه  من،یاهر

 :آمده است نیمختلف چن یکه در بندها دهیدروغ مطرح گرد روانیبر پ یراست یروزیپ
 یروزیو دروغ پ ی دو سپاه راست یک از اینه کداماوندا بپرسد: خدزرتشت می  ۱۵/۴۴

پردازان است و از  راستان بر دروغ یروزیهات همه متفقند که مقصود پ نی. در ترجمه ا؟یبخشمی
 یسرود حت نیاست که در ا حیو گفته آذرگشسب کامالً صح ستین یمینیو اثرانگره سپنتامینیو و 

از  یروزیبلکه به همه آنها که پ نشده،در نظر گرفته  یتیمز زیاهورامزدا ن ایزرتشت  روانیپ یبرا
 داده شده است.  یروزیوعده پ ندینمامی  یراست

به   نیدهد: اخواهد شد؟ و پاسخ می  روزیو دروغ پ  ریبر پ  زگاریپره ایمزدا آ  نیآمده: ا  ۲/۴۸در  
 .دانسته شده است یزندگ کیسرانجام ن یراست

. با میشو روزیمنش و خشتره بر دروغ پ نیو بهتر یتیآرمئ : در پرتو اشا،دیگومی ۴/۳۱ در
  لیشده با پرورش درون و اتکاء به فضا دیکه به صراحت تأک مینیبسپنته می اتوجه به بحث امشا

  

 
 تیشخص کیعنوان مینیو بهانگره یو حت منیتوجه کرده که اصوالً از اهر تیواقع نیبه ا  یمتأسفانه کمتر محقق -۱

افکنده و آنها را در  هیبر افکار دانشمندان سا یچون بختک ییاوستا یوالیه نیو ا  ستین یاثر نیدر گاتاها کوچکتر
 یاثر یصورت مظهر زشتبه منیاهر تیاز شخص یوجود دارد ول یزرتشت زشت امی. در پکندمی بیتعق شانیهایداور

 .ستین
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و  ایو ر بیشده و فر روزیاراده بر دروغ پ یرویو ن کیمنش ن ییو پارسا یفروتن ،ی راست یانسان
 انداخت. میرا از جامعه برخواه نهیخشم و ک
نابود شود راستان به   یوارد آمده و به کل ی: آنگاه که به دروغ شکست و تباه ۱۰/۳۰در 

 .دیخود خواهند رس یقلب یآرزو
که  دیابیو در دیاموزیو رنج را که خداوند مقرر نموده ب یمردم هرگاه شاد ی: »ا ۱۱/۳۰در 
ور بهره   یخوشبخت  انیپاپاکان از سود بی پا دچار و درستکاران و  رید  فریو تبهکاران به ک  انیدروغگو

بند    نی. اد«یرس دیخواه یو رستگار یاصل به خرسند نیدر پرتو ا ی آنگاه به راست د،یخواهند گرد
سپس  یتحمل کنند ول دیبا یلیاند، مثالً ضعفا دوران طوهای مختلف ترجمه کردهرا به صورت 

برداشت   یگونه که شوشترآن  ا یند شد و بر همه جا حکمفرما شده و پاکان سعادتمند خواه یشاد
در هر  یول افتیخواهند  یروان ییراستان بوده و در انجام روشنا یرهنما یکمال روان دینمامی

 .ندارد یادیز اختالفحال مقصود و مفهوم 
.  یرا بر من آشکار ساز قتیدارم. خواستارم حق یاز تو پرسش کتایبخش هستی یا : ۱۴/۴۴
اک پ یروحش از آلودگ یسپرد تا با آموزش کالم آسمان یدست راست را به  دروغگو دیچگونه با

و نفرت آنها   بیمزدا با وارد ساختن شکست کامل به هواخواهان دروغ و تباهکاران، فر یگردد. ا
پرسم درست به من بگو  کند: از تو می ساخت و پورداود ترجمه می  میاثر خواهبرده و بی  نیرا از ب

دستور  یاو آن را برافکند از رو نکهیتوانم سپرد تا ا یهای راستروغ را به دست اهورا چگونه د یا
 یا ردآو زهایبه آنان رنجها و ست نکه یاو به دروغپرستان شکست سترگ دهد تا ا  نکهیتو. تا ا نییآ

 .مزدا
  ی روزیای به پاشاره  نیسرودها کوچکتر  نیقابل توجه آن است که نه تنها در تمام ا  اریبس  نکته 

 کی یبرا یحت زیگاتاها ن ییک از سرودهادر هیچ نشده بلکه منیمینو بر اهراسپنتا ایرامزدا هوا
  خود اهورامزداست، که خداوند  یروزیاز پ یشود. نه سخننمی دهید یافسانه اثر نیبار هم از ا

 امیاصوالً در پ منیبه نام اهر یتیکه شخص منیای درباره شکست اهراست و نه گفته  یروزیپ
 .شت وجود نداردرتز

بر ستمگران و   فانیضع شان، یبر بداند اناندیشنیک اکاران، یراستان بر ر یروزیپ وعده
کند تا از حرکت باز عطا می  یخوشبخت  دیشود به مردم امگونه که در گاتاها مطرح میزورمندان آن

برداری  بهره زه یانگ نی نسپارند. زرتشت از ا یلیو سرنوشت تحم ریو خود را به دست تقد ستندینا
 هیو اراده که پا اریطرز تفکر اوست. اخت یعیطب جهیداشته است که نت انیرا ب تیواقع کیو  هکرد

 .از جنبش باز نایستد تیو موفق یروزیدهد تا در راه پمکتب زرتشت است، به انسان اجازه می
و ساده و  یمنطق انیجر نیکند. احرکت کمک می نی به ا زیاز جانب خداوند ن یروزیپ وعده
  مُبَدّل شده  منیو لشکر اهورامزدا و اهر  وانیو د  زدانیا  نیبه نبرد ب  ستیمغان زروا ن  نیروشن در د
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زرتشت    امیپ  تیواقع  نیمتأخر جانش  یای اوستاای و افسانه اسطوره  یفضا  یقرون متماد  ی در ط  و
 یپردازز اوهام و قصه ته و ا پرداخ  یو واقع  یعملای  زهیبه انگ  که در تمام جهات  یامیاست، پ  دهیگرد

 ت. به دور اس
 

 جهینت

زرتشت و  امیمسائل مورد بحث پ نیاز مهمتر یکی دیبخش مطرح گرد نیکه در ا یموضوع
گذشته نظر زرتشت به   لیو تحل هی دقت در تجز یبزرگ است. با کم ان یادای هیاز مشکالت پا

  ن یموضوع خالصه ا تی اهمعلت به  یول ستین یریگجهیبه نت اجیقابل درک است و احت یروشن
 .گرددبخش تکرار می 

 زیو به او قوه ادراک و تم دهیباشعور و آگاه آفر یبه گفته گاتاها خداوند انسان را موجود بنا
جالب توجه  اریرا عطا کرده است. آنچه در گاتاها بس شیسرنوشت خو نییانتخاب راه و تع یبرا

از   تیقرار گرفته به تبع گر ید انیاد هیه پاخلقت خداوند است. در تورات ک یاست، چگونگ
خلق   انیکنند و جرچون انسان عمل می انیخدا م،یمذاهب قد گر یو د یسومر یهایتولوژیم

شود. ابتدا خدا بدون جهان وجود دارد و سپس شروع به خلق  می  انیموجودات به زبان اسطوره ب
و در شش روز کار خود را انجام   ندیآفربخش از جهان را می  کیهر روز    بیو به ترت  دینمامی  یتیگ

. به  ستیای نخلقت اسطوره  نیاز ا یاثر چیپردازد. در گاتاها ههفتم را به استراحت می  زداده و رو
شود. خدا قدرت محرکه عالم است ای نمی آن، مراحل خلقت... اشاره  انیخلقت، آغاز و پا  یچگونگ

باشد.  مین  فیشده که قابل توص  بیبا هم ترک  یمصورت مبه . زمان و مکان به ستیو از جهان جدا ن
 .ندارد یصورت کارگاه ز یانسان ن تخلق

مطلب قرار گرفته  هیاست و خلقت در حاش یشود همه مربوط به زندگکه مطرح می یمسائل
و خود را از برداشت   می موضوع مهم توجه کن نیدرک بهتر گاتاها الزم است که به ا یاست. برا
 دهیمتأثر گرد  یو سومر  یمذهب بابل  نیو همچن  ییو ابتدا  یبدو   انینو، که از اد  یای اوستااسطوره
است و کمتر با مسائل ماوراءالطبیعه سر و کار  ی زندگ یزرتشت دستور عمل نی. دمیزسا زاداست، آ

همه به   ی باستان انیمهم کمتر توجه شده است و چون مذاهب و اد اریبس ت یواقع نیدارد. به ا
  نیاند، ناخودآگاه اروابط عالم مافوق و جهان اسرار دانسته می کرده و اصل را تنظ هیتک کیزیمتاف

 .بهتر روشن خواهد شد  قتی حق نیا هیمنتقل شده است. در مباحث آت ز یتفکر به گاتاها ن رزط
 . او ستین یکیزیروابط متاف میبه فکر تنظ گر،ید یسرود، مانند همه سرودها نیدر ا زرتشت
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  نیبا هم دی. پس بادیگواو سخن می  یو از انسان و روابط اجتماع ستادهیا تیاقعمحکم و نیزم در
 نیو جنگ در آسمانها ب طانیالقدس و شبه روح الیو در عالم خ میهای او بنگربه گفته  زین دید

م. زرتشت ینکن  ادهیصحنه را پ  نیزرتشت ا  اناتیتا ناخودآگاه در ب  میشیندیو ... ن  نیاطیو ش  انیخدا
خود، خواسته است که به بشر   یباستان ان یو ب وهیالبته به ش ن، یرین ساده و شسرود به زبا نیدر ا

بزرگ دست  اریبس تیواقع کیبه  دیرا بنگر قیحقا نیببفهماند: اگر با گوش باز و چشم روشن
فکر و   دهییزا ر یکرد که سرنوشت بشر در دست خود اوست. شر و خ دیو درک خواه افتی دیخواه

است؛ آنکه   یاز بد یخوب صیو تشخ زیعامل تم نیو معرفت مهمتر ییاست و دانا منش بشر
   .شودمنحرف می  ی و بد یو آنکه نادان است به کژ ندیگزرا برمی  حیداناست راه راست و صح

 انیدانا ای یراست روانیمنش برخوردارند و پ نیدروغ که همان نادانانند از بدتر هواخواهان
کند. دروغ می  اتیو ح  ییشکوفا ، یسازندگ جادینظام حق ا ی و درست  یراستمنشند.  نیبهتر یدارا

  یخشم، که مظهر خودخواه ی گردد. آنها که به سومی  یو نازندگ یموجب تباه ی و زشت بیو فر
جامعه را تباه و فنا   اتیاست متوجه شوند ح ییو عدم پارسا ایر ت، یقساوت و جنا عصب، غضب، ت

رو   1کیو عمل ن ییپارسا عت، یو قانون طب یو درست یراست ایاشا  یخواهند کرد و آنها که به سو

 نیمؤمن  ییعمل اشا  نیدر هم  زیخداوند ن  یکنند جهان را شاداب و شکوفا خواهند ساخت. خشنود
 .به حق است

است که در   ییمجموعه سرودها کی نیکه ا میریو در نظر بگ میفقط به گاتاها توجه کن اگر
آن مطرح  در  ستهیشا ی و به زبان شعر آن روز راه زندگ دهیگرد میل تنظسه هزار و پانصد سال قب

در  یکیزیو متاف زیمسئله اسرارآم چیه میینما یگاتاها خال ریاز غ یشده است و ذهن خود را به کل
زرتشت نسبت داده شده   امیمقوله به پ  نیتاکنون در ا  زیو هرچه ن  افتی  میزرتشت نخواه  ۳۰  رودس

توان آن را با اتکاء به گفتار زرتشت به اثبات رساند،  وجه نمی   چ یاست و به ه  ییاگات  هیاست فاقد پا
 .میمتوسل گرد ییاوستا یشداوریمگر آنکه به پ
انتخاب شده و از   یزرتشت با مهارت خاص امیو اصطالحات در پ میبرداشتها و مفاهاصوالً 

 ،ییقدرت اراده، پارسا ک،ین منش ،یگرفته است، دروغ، راست هیو ما شهیفرهنگ جامعه آن روز ر
جهت   کیو... از  یبدمنش ، یزشت ،ی خرد پاک، خشم، عشق و محبت، تواضع و فروتن ،ییرسا

های محرک زه یصورت انگزرتشت به  نیدر دکتر  زیسو ن  کیو از    ندیو اجتماع  یقساده اخال  میمفاه
مردم ارتباط   یولمعم یکه همه با زندگ  میمفاه ن یاند. ابه خود گرفته یو عوامل مؤثر شکل مذهب

  ان یخدا مهیصورت ناند که به مُبَدّل شده ینو به موجودات مافوق بشر یدارند در اوستا میمستق

 
۱- Aeshma و... و تیو جنا نهیخشم و نفرت و ک ای Asha میمفاهی دارا  میقت و... در قدو حق و نظام خل یراست ای 

 اند.از امروز بوده یعتریوس اریبس
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موجودات    نیا  ز یشود، و جنگ و ستپر می   وانیو اهریمنان و د  زدان یکنند، جهان از اقدرت می  اعمال
از   ش ینه چون اوستا ب. متأسفا گرددمی  نید یدفع و جذب آنها توسط بشر هسته مرکز ایو  یالیخ

  ی سسه هزار سال معرف افکار زرتشت شده و گاتاها در گهواره مرده است، کمتر محقق اوستاشنا
  ی کرده آنگاه گاتاها را بررس یخال ییذهن خود را از خرافات اوستا یشود که بتواند به کلمی افتی

 .1دینما

  ی بود از اسام  وانیو د  انیشتگان، خداو عامل فر  یکیزی به طرح مسائل متاف  لیزرتشت ما  اگر
که در   تیواقع نیگرفت. او اصطالحات وداها، که به کمال در آن اعصار رواج داشت، بهره می

انسان   ی زندگ ی واقع طی و خارج از مح یاز موجودات مافوق بشر یکی بار به نام  کی یگاتاها حت
و  یاجتماع اتیمات و اصطالحات با حبه آنها آشنا بودند، اشاره نشده است و تمام کل اهایکه آر

زرتشت است و بجاست که در جستجو و   امیروشنگر پ نیبشر در ارتباط است، خود بهتر یواقع
را با   شیو ذهن خو میکن یگیربخش بهرهی مشعل روشن نیاز ا کیهای تارگوشه  ی بررس
بدکار،  منیاهر م،ئشواید ،یزروان و آزمانو قی... عهد عت لی اسراف ل،یکائیم ،یحیدس مسالقروح

 .میمشوش و منحرف نساز ییاوستا زدانیه و... و اشَاَ مالئک مقرب وهومنه، 
علم و عدل خدا،   ی خلقت جهان، رابطه خدا و عالم، چگونگ   یدرباره آغاز جهان، چگونگ  بحث

ای جه یهرگز نت لیکه جز توهم و تخ کیمباحث اسکوالست ا یجهان...  انیجهان پس از مرگ و پا
گونه که قبالً اشاره وجه مطرح نشده و اصوالً همان چیزرتشت به ه امید آورد، در پنخواه به بار

جوالن توسن   ی برا زی عرصه ن نیحال ا نیدر ع یاست. ول یو عمل ی واقع اریاو بس تبکردم مک
 .محدود نشده است ز یعارفان و عاشقان حق ن الیفکر و خ

 امشه اسپندان ـ۴

زرتشت را متأثر نموده،    نید  نیمتأخر، که به شدت افکار محقق  یاز ابداعات جالب اوستا  یکی
کننده نیتدو نیامشه اسپندان است. مغان و کاهن ایو فرشتگان مقرب دربار اهورامزدا  ارانیدست
ن مورد یکنند، در ا  لیبه مردم تحم  سنایرا در لباس مزد  سنایویداند  دهینما، که کوش  یزرتشت  اتیادب
وجود   ینام نیاند. در گاتاها نه چنکرده غیرا تبل ییمذهب ودا ییطالحات گاتابا استفاده از اص زین

 .است یاثر ی نسانتجسم شبه ا نیدارد و نه از ا
 است   یشد عالمت نف ان یطوری که قبالً ب« به اشده است. »   بیترک ۲« و »مشه« ااز » امشه

  

 
 .خوشبختانه من ابتدا سالها با گاتاها آشنا بودم و سپس به مطالعه اوستا پرداختم  -۱

2- a-mesha 
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 زی. اسپنتا ن1ه شده است گ ترجممربی  یکلمه به معن  نیباشد، و امرگ می  یمرته به معن  ایو مشه  

پاکان   ی است. پس امشه اسپنتا به معن  شیآالپاک، مقدس و بی   یشد به معن  انیطوری که قبالً ببه 
 .است دهی گرد ریجاودان تعب نیمقدس ایجاودان 

بار هم، ذکر نشده است.  کی یبرا یزرتشت، حت ییک از سرودهاامشه اسپنتا در هیچ کلمه
  مه یگروه ن کیصورت شود که به هفت فصل به کار برده می  یسنایدر  اربنیاصطالح اول نیا

 .شوندمی  شیاهورامزدا ستا اریدست انیخدا
گاتاها تنظیم  دیزرتشت به تقل روانیاز پ ی کیتوسط  یتیسه ب یسرود زیمقدمه گاتاها ن در

 .است یتیاوستاشناسان زمان آن متأخر بر هپتنگ هائ  قاتی است که طبق تحق دهیگرد
 دهیآغاز گرد یهفت بهر یسنای نیزرتشت از هم نیدر د یکجرو دید میکه خواهطوری به 

 .مینیببه وضوح در حال شکل گرفتن می   خیتار  ن یزرتشت را از ا  اتیو به قول زهنر انحراف از تعلم
در   زدانیگونه و مافوق اانسان  انیخدا صورتکم بهمتأخر امشه اسپندان  کم یاوستا در

خالقند، هرچند خود مخلوق   یحت زین یبوده و گاه یمستقلهای تیشخص یداراکه  ندیآمی
اند، در  بودهنشکل هرگز مورد نظر زرتشت  ن یکه به ا یریموجودات اساط نیباشند. ااهورامزدا می 

شوند  اوستا هماهنگ می کیانتروپومورف یو با محتوا افتهی ع یبس رف یمقام اوندخد یعرش اعال
 لیزئوس و مردوک و انل ردستیکه ز یو سومر یپانتئون بابل انیو خدا یاننویهای و چون الهه

شوند. به علت تقدس  پرداختند، در کنار تخت مرصع اهورامزدا به خدمت مشغول میمی   ریو... به تأث
در اوستا هفت عدد ذکر شده است که عبارتند از اشا، وهومنه،   زین کهای خدا نیا ادعدد هفت تعد

اهورامزدا عدد    یبا سرور  ایو    نویاسپنتام  یبا سرفرمانده  یهوروتات، ارتات که گاه  ،ینیخشترا، ارمئ
 نیمه  نیبه مجمع ا ۲سراوشه ایسروش  ییاوستا اتیاز ادب ی سازند. در برخهفت را کامل می 

 .گرددمی  لیجاودان تکم نیآن جمع هفتگانه مقدس شود و بامی  افزودهفرشتگان 
  ی که برا  یدسته هفت تن. معان  ایهپتاد    کیصورت  نه به   یارند ولنامها وجود د  نیگاتاها ا  در

 آنها انتخاب شده عبارتند از:  
ـ نظام حق ـ نظم و قانون ـ نظام   یو راست ی= پاک ۳ییرته ودا=  یاشه = ارته پهول ایاشا  ـ۱

 .  عتیطب
ضمن از وه   شده. وهو را در بیترک منش  ایخوب و منه  یبهمن که از وهو به معن ای ۴ـ وهومنه۲
  نیو همچن کین شهیدانند لذا وهومه را منش و اند دوست داشتن می  یبه معن ت یسانسکر وس ای

  اند.عشق و محبت به همنوع برداشت کرده

 
 .کلمه است نیبشر. مرد و مردم از هم ای ریموجود فناپذ یعنیمردن است. مرت  یمر به معن شهیمش از ر  -۱

 .آدم و حواست یبه جا ییویمش اویدهش مشبن در
2- Seraosha       3- rta, arta, Asha 
4- Vohu manah 
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 .  فعالیتاراده و کوشش و    ی رویـ ن  یو قدرت اله   یی ( = فرمانرواوری)شهر  ه یریخشترو ئ  ای  1اخوشترـ ۳

 .  ییو پارسا مانیا ،یتواضع، بردبار ،یروتن= ف یسپندارمذ پهلو ای ۲ینیـ آرمئ۴
 .  ییرسا ،ی)خرداد( = تندرست ۳ـ هه روتات۵
 یریانسان هومباخ آن را گزندناپذ  ورد. در میو خوشبخت  یرستگار  ،یامرداد( = جاودان)  ۴امرتاتـ  ۶

 . یریکرده است و در مورد خدا فناناپذ ریتعب  زین ی زندگ یرویو ن
 .وجدان یاز خداوند، اطاعت از ندا یبرسروش = فرمان  ای ۵ـ سراوشه۷

  ی پرداخته از داور ق یاهل تحق اتیبهتر است به ذکر نظر میمفاه نیا لیو تحل هیاز تجز قبل
 :میآنان اطالع حاصل کن

نموده و اهورامزدا و   یشده بود طرفدار عیکه در اواخر قرن نوزدهم شاای ه یاز نظر دارمستتر
اقتباس  ییایهای آریتیداند که از ادهپتاد می ایفت تن مجموعه ه کیجاودان را  نیشش مقدس

مطرح شده است.   ۶نوری خدا یتیطوری که قبالً اشاره شد در وداها فرزندان آداست. به  دهیگرد
ساخته است. قبالً تذکر  ۷هایتیاد نیامشه اسپنتاها را جانش زیمعتقد است که زرتشت ن ستتردارم

داشته    یمتأخر متأثر بوده است دسترس  یگاتاها که از اوستا  یهلوداده شد که دارمستتر به ترجمه پ
 .است یهای او اغلب انحرافو برداشت 

کند و معتقد است  می  هیتشب تیحیو مس هودی نیاصطالحات را به فرشتگان د نیا بارتولومه
  نیدهند، دخود را از دست نمی ی دیها جنبه توحفرشته  نی مذکور با وجود ا انیگونه که ادهمان

داناست که قدرت و عظمت در  یدر گاتاها تنها خدا رایدانست ز یدیتوان توحزرتشت را هم می
 .است زیشده، پدر و حافظ نظام جهان و خالق همه چ زاو متمرک
  ن یا ایشدند، و  دهیکه بعدها امشااسپنتا نام یقدرتها و صفات مجرد اله  نی»ا سدینومی او

باشند. آنها بدون  می یخاص تیفاقد هرگونه شخص د،یآها بر میگونه که از نام آناهوراها، همان
برعکس وجود خداوند اعالست که در او عظمت و قدرت   ی هستند... ول بیشکل و رنگ و ترک

 ید«.گوزرتشت واقعاً فقط درباره او سخن می  یها و سرودهااست... موعظه  دهیردمتمرکز گ
 مجرد وجود دارد. به نظر او خدا را  میاهد است که در پانتئون زرتشت فقط مفمعتق هرتل

 
  

 
1- Khshathra      2- armaiti  
3- haurvatat       4- ameretat 
5- Seraosha 

 .دندینامیم deva- matri انیرا مادر خدا  aditi الهه  -۶
7- Aditya 
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اند و در مقابل آنها برادر  خوب مانند وهومنه، اشا، خشترا و... احاطه کرده یهای ای از ژندسته
 = روح و نبوغ( یاست، قرار گرفته است. )ژن ریروح شر  ایشر  یخدا، که خدا یدوقلو

مذاهب   هیشکل در کل  نیتریعال  ت،یالوه  زرتشت را از   هی  اشاره شد که توجنظر میلز او قبالً  به
صفات او هستند   میمفاه  نیزرتشت واحد و خالص بوده و ا  یداند و معتقد است که خدا مختلف می

های و صورت  یفانتز یبالها  یکه دارا ستندین گر ید انیمانند فرشتگان اد یکیزیو هرگز اشکال ف
 .باشندای انهافس

 .داندمی یهند یتایاز هفت اد ا اسپندان را اقتباسدارمستتر است و امش  هیشب  لیت هینظر
که   میینما یمسئله بررس نیو در ا میندارد ما وقت خود را تلف کن ی»لزوم سدینومی مولتون

سرچشمه گرفته، بلکه   ییایآر یتاهایاز هفت اد اینفوذ کرده  رانیهفت جاودانان از بابل به ا دهیا
 اًدیاک هوجود آمدبه  سمی که بعداً در پارس یخرافات د ی. بامینک ه یخود زرتشت تک یاصل ه یبه نظر دیبا

  م یتواننمی   میکه در دست دار  یکه با تمام شواهد معتبر  میری را بپذ  تیواقع  نیگذاشته و ا  یبه کنار
تر آن است که  دیبع  اریدست زده است. و بس  ()شش تن  1هکزاد  کیکه زرتشت به ابداع    میثابت کن

نه از   میمفاه  نیجمعی داده باشد«. او معتقد است او به آنها نام دسته  دهیهپتاد )هفت تن( آفر  کی
دهند، آنها می  لیاز وجود او را تشک یوجود اهورامزدا جدا بوده و نه مادون او قرار دارند بلکه بخش

را که   یشود تا صفتمستقل به آنها عطا می تیز موجودا یمبهم زان یهستند که م یصفات اله 
شود نام او برده می جاکند که همه ن به وهومنه اشاره میئه دهند. مثالً مولتومشخص آنند ارا

 .را با فکر خداوند عوض کرد شیتوان جامی
صفات  دیکند و معتقد است که آنها را باامشا اسپندان را هوشمندان الیزال ترجمه میلومل 
دست  به  ریتفس  نیا  یبرا  یدییتأ  توانمتأخر هم می  یدر اوستا  یحت  سدینوکرد. او می  هیخداوند توج

 امشاکه  ردیگبه خود می ییشود »او صورتهامی فیتوص نی، اهورامزدا چن۸۱/۱۳آورد. در یشت 
  ی کیهوشمندان الیزال به اهورامزدا نزد نیا نکهیا نیدر ع ریتعب نیو بزرگند«. با ا بایاسپندان ز
 .گردندر گرفته و فاقد استقالل میشوند، مادون او قراوجود او می وابسته به  افتهیبالفصل 

نموده و آنها را   ر یرا تعب میمفاه ن یهم ا یگریبه زبان د میتوانمعتقد است که ما می لومل 
که  ی»وقت سدینو. او میمیثیر او بدانجهات مختلف ذات خداوند و اشکال وجود و صورت و نوع تأ

 ریتأث  دیمنش )وهیشته منه( با  نیبهتر  لهیبه وس  یاهورا تو آگاه  یا  دیگومی  ۶/۳۲  سنایزرتشت در  
که چون اهورامزدا   می کن رینحو تعب نیبه ا دینماروح مشخص را که اهورامزدا را کمک می نیا

)به قول آذرگشسب   ابدیمی   یاندیشی در وجود اوست، پس او آگاهچون نیک   ای  شد،یانددرست می 
 آمده که اهورامزدا ۱۳/۳۱ سنایدر آگاه است(. و اگر  یزیبه همه چ ش یخرد و حکمت خو یاز رو

  

 
1- Hexad 
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 نیدر ا  رد،یگمی  میامشا تصم  لهیکه اهورامزدا به وس  دیوگمی  ۱۷/۴۶در    ایو    ندیبکمک امشا می  به
رساند  اوست و مشاوره با خود را می  دید جه ینموده و نت قیباال تطب ریبا تفس قت ی و حق یحال راست

 د(.دهمی  زیتماز نادان دانا را   شی خو یآذرگشسب: در پرتو قانون ازل)
گاتاها که وهومنه و امشا در آنها ذکر شده است   یمختلف سرودها یبا اشاره به بندها لومل
  ب یباشند. به طور خالصه و به ترتمی یـ انسان یصفات اله  میمفاه نیه ادهد که چگوننشان می
به  ۲/۲۸ د،یکمک او آخواهد تا به زرتشت از وهومنه می ۳/۲۸بندها عبارتند از: در  نیفصول ا

آنکه دلش روشن شود به وهومنه دست   ۵/۲۸شود، می کیوهومنه زرتشت به خدا نزد لهیوس
 ۴/۴۵،  ۸/۳۱قدرت وهومنه عطا شود،  روانشیکند که به پزرتشت تقاضا می  ۱۰/۲۸ ابد،یمی

رفتار   آنها که بر علیه وهومنه ۴/۳۲زرتشت وهومنه را در فکر خود داراست که فرزند مزداست، 
مورد عتاب زرتشتند   رندیپذشورت وهومنه را نمی آنان که م  ۱۳/۴۴،    ۱۱/۳۱  وندیدکنند دوستداران  

که بر خود وارد   یشوند که مردم از راه راست به دور شوند و غافلند از ضرر بزرگو سبب می 
وعده   وند خدا ۱۰/۴۵مورد عتاب زرتشتند،  رندیپذآنان که مشورت وهومنه را نمی ۳/۴۴سازند، می

آنان که به مزدا مؤمنند به   ۱۲/۳۳،  ۶/۴۴ د، یست آدوهومنه به  لهیکرده که کمال و جاودان به وس
 د. رسنمی  یوهومنه به قدرت و برتر لهیوس

کنند خداوند به آنها پاداش اشا خواهد  آنها که به وهومنه رفتار می  ۱۰/۲۸رابطه اشا ـ وهومنه:  
  گان افتینجات  نیآموزاند که داشا راه اصیل وهومنه را می  لهیخداوند به وس ۱۲/۳۴ - ۱۴داد، 

  ۹/۳۴  ست،یباشند، آشا در مسکن وهومنه خواهد زدر قلمرو وهومنه می   ی تیاشا و ارمئ  ۱۰/۳۰است،  
وهومنه گوش   یاشا از آنکه به اخطارها ۹/۳۴وهومنه از او دور است،  ردیآنکه اشا را در آغوش نگ

خداوند   ۱۰/۲۹شود، اشا رحمت وهومنه نصیب می لهیبه وس ۲/۴۳ خت،یفرا ندهد خواهد گر
 ۷/۲۹،  ۸/۲۹،  ۸/۳۱کند، آنها می یاشاست و زرتشت از خداوند طلب کمک برا روانیپ بانیپشت

خود را   یو زندگ اتیآنکه ح ۶/۳۱است،  یو با او هم رأ دهی خود آفر ییدانا لهیمزدا اشا را به وس
 .شودمزدا می  هیطبق اشا اداره کند شب

  ی به روشن میاگر دقت کن نینموده است و با وجود ا یبندها را ترجمه ساده و عاد  نیا لومل
و   ی و درست ی و راست کی و منش ن شهیاند یموارد وهومنه و اشا معن نیکه در همه ا میابیدر می

ه که  و آنگون مینثر روشن برگردان انیدهد. اگر زبان شعر و اشاره گاتاها را به بنظام حق را می 
 م،ییرا استخراج نما  یاصل  میمفاه  یاللفظتحت  یدر ترجمه آزاد خود به کار برده از معان آذرگشسب

خدا و انسان   و ارتباط دهیگرد ه یتوج یـ انسان یصفات اله  ن یا ی فیلط انیکه با چه ب دید میخواه
وهومنه زرتشت  لهیکند به وساست. مثالً لومل ترجمه می دهیبرقرار گرد اتیفیو ک لیفضا نیبا ا

 کیبه خدا نزد
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اندیشی را سرلوحه  که بشر نیک: هنگامیدینماترجمه می   نیرا چن   ۲۰/۲۸شود و آذرگشسب بند    یم
پاک ساخت و نسبت به انسان محبت   دیپل شهیخود قرار داد و مغز خود را از هرگونه اند یزندگ
خواهد   لیروردگار ناه به درک پهست( آنگا زیکه وهومنه مهر و محبت به همنوع ن میدی)د دیورز
 .شد

  م، یمفاه  نیشود که »با توجه به طرز به کار بردن اگاتاها معتقد می   لیو تحل  هی با تجز  زین  لومل
هستند که مستقیمًا  یمیمفاه نهایبلکه ا میالطبیعه مربوط سازمافوق ریآنها را با تعاب ستین حیصح

 کیصورت اصطالحات به  نیگاتاها ا یبندها یک ازگردند. در هیچانسان مربوط می یبه زندگ
 ت«. گرفته نشده بلکه در همه جا صفات وابسته به خداوند مورد نظر بوده اسدر نظر    یموجود خارج
و هم   یدر ضمن معتقد است که زرتشت در مورد تمام مسائل هم به جنبه روحانلومل 

مطرح ساخته و همه جا   دید نیبا هم ز یو لذا هوشمندان جاودان را ن دینماتوجه می  یجسمان
 .ه استشد یهای مادبه جنبه  یای مخفاشاره

داند مردود می  یهای هند به کلیتیدارمستتر را در مورد انطباق امشا اسپندان با اد  هینظرلومل  
  که  است  نیکند اکه ذکر می  یلیکند. از جمله دالبرداشت را رد می  نیو ضمن رساالت متعدد ا

گاه از آنها صورت  ذکر شده و هیچ ۱۲و  ۸، ۷و در وداها  ستیمشخص ن های تیاد نیتعداد ا
مقدس بوده و از مجموعه   میقد ینهایاست. عدد هفت در اغلب سرزم دهیارائه نگرد یمشخص
بوده    دیزحل، ماه و خورش  خ،یمر  ن، یاقتباس شده است که در آن زمان عطارد، زهره، زم  یدیخورش

مزدا که خالق امشا اسپندان   ی شود. از طرفزرتشت مربوط می  به اعصار پس از  عتقادا نیاست. ا
عنوان عضو  سروش را به  یاست که برخ لیدل نیاز آنها باشد و به هم یکی تواند خود است نمی 

 اند. هفتم مجموعه سبعه نام برده 
ه  گانمجموعه ده کیبا اهورامزدا  مییفزایبر آنها ب زیپاداش را ن ای 1ی اگر سپنتامینو و اش حال

  ترایو واروناست. م ترای هند م ی تیگروه اد انیخدا ن یورند نه هفت تن. باالخره بزرگترآوجود میبه 
 .کندبه طور مسلم از طرف زرتشت طرد شده است و صفات آن هم با امشا اسپندان تطبیق نمی 

واحد و مطلق را اعالم   یخدا کی اهایمتعدد آر انیخدا یمعتقد است زرتشت به جاآلتهیم 
  قت یو... و مهمتر از همه حق کین شهیقدرت، اند م،یتسل ،یمانند فروتن  یمجرد میکه با مفاه کرد

داشتند   یصور انسان  اهایآر  میدر مذهب قد  اتیفیک  نی)اشا( احاطه شده است. ا  یتیگو نظام   یو راست
بلکه   بخشد،یدهد و شکل قابل تجسم نمزرتشت هرگز به آنها شکل مؤنث و مذکر نمی  یول

 .۲یدنمامجرد آنها را حفظ می  تیماه
  

 
1- Ashi 

 .....و انیصورت خدا نه به یوسومن... به کار برده شده، ول ، یارمن ته، یمانند ر میمفاه نیاز ا  یا برخدر وداه -۲
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مُبَدّل  ویو د طانی گذشته را به ش انیاطراف اهورامزدا خدا اتیفیکردن ک یبا روحان زرتشت
برد.   انیرا از م ریمحکوم کرد و زبان اساط زیرا ن ریو شعائرشان اساط وانید نیا ریساخت و با تکف

متأخر و مذهب  یدر اوستا چه بعدهانهد، آن انیبن یخدا اسطوره خاص یحاضر نشد برا یاو حت
 یرهایبه تجرد و وحدت خداوند معتقد بود و هرگز در تعب یانجام شد. زرتشت به طور جد ینما

 .توسل نجست یتولوژیخود به زبان م
کرده  ی سع زین یاز نظر دستور  ی کند که چگونه زرتشت حتمی  هیح توجبه طور مشروآلتهیم 

ای در همان چهار العادهفوقو با مهارت دینما دیید را تأخداون  اطراف میمفاه نیاست مجرد بودن ا
حالت  میمفاه ن ییک از ااز خداوند هیچ  ریطوری که غکند به  ه یمصرع معمول خود نظرش را توج

اکتفا   نیو پروردگار مافوق همه تنها وجود فاعل و برتر است. زرتشت به ا  ردیگبه خود نمی  تیعلفا
»با  دیوگمی ۱/۴۷را به حالت غیرمستقیم نام برد؛ مثالً در  یات اله کند که قدرتها و صفمی

  « ی کند اهورامزدا سالمت و زندگدر کردار و گفتار به ما اعطا می  قتیحق ک،یمینو پندار ناسپنته 
  ن یچن یاز آشا برا ()الهام گرفته کیمنش و در پرتو رفتار و گفتار ن نی)در پرتو خرد مقدس و بهتر

  ی بند فقط برا  نیو محبت(. در ا  شیخو  یروین  یرا مزدااهورا از رو  یو جاودان  ییبخشد رسا  یکس
 ا(. به خود گرفته است، )اهورا او مزد تیبه کار برده شده و حالت فاعل فیخداوند حرف تعر

او را از   شتریمکالمه ابداع کرد تا هرچه ب یبرا یدی معتقد است زرتشت فرم جدآلتهیم 
  جان یتوحش و ه شیشبانه خو  یهایآلود در قربانشعف یادهایو فرکه با مست کردن  نشیمخالف

 :سدینومی گرید یدر جاآلتهیم  .دور سازد دند،یآفرمی
داده و زن و   تینکرد به آنها شخص  ینتخاب مفاهیم مجرد اطراف اهورامزدا سعدر ا  زرتشت

  نیفراتر رفت... ا تینهازمان خود بی  ییایآر یزانهایآنها از م تیمردشان سازد، بلکه در مطلق
وجه از آنچه در مذهب هندوها و   چیداشته و به ه یو روحان یاخالقهای ت یمجردات فقط ماه

. آنها اسباب درک و  ستین یشود، در برداشت زرتشت اثرمی  دهیمتأخر د یاوستا در زیبعدها ن
شد،  باور می اهایآر نی گونه که در بآن  ستند،یاحساس خداوند، مانند چشم و گوش و دست و ... ن

 .ندیو اخالق یهای روحانده یبلکه فقط ا
بار در قرارداد  نی داند که به نظر او اولمی  ییایآر انی امشااسپندان را انعکاس خدا 1مزیلدو

 طرح  ریبه شرح زای سهی( به آنها اشاره شده است. او جدول مقاریصغ یای)آس یتانیپادشاهان م
  

 
 نیمتأخر ا  یو اوراد مقدس. در اوستا هیدر ادع  یکمک یصورت عواملبه شتری، بلکه بهالطبیعمافوق یانسان اشکال... 

بوده و تجسم   یحاکم بر برداشت کل  سمیانتروپومورف  اصوالً   در اوستا  را یدرآمدند ز  زدانیگرفته و به شکل ا   یجا  میمفاه

 .رسوخ کرده است یدر همه عوامل مذهب یانسان
1- Dumezille 
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 :کندمی
 = اشه  وارونا

 نه  = وهوم ترایم
 = خشترا   ندرایا

 ناساته دوگانه = هوروتات ـ امرتات 
الهه رودها   1ی آن در وداها بوده و سراواست  شهیکه ر  تاستیتجسم آناه  لیبه نظر دومز  یتیآرمئ

جنگاوران بوده و در   یاست که خدا  تیسانسکر یایباشد. خشترا همان کشاترآن می نیگزیجا
که    وستیدومزیل تجسم وامینو طبق برداشت  و و انگره تجسم آن شده است. سپنتامین  ندرایوداها ا

 نیا هیباالخره بر پا لینفوذ نموده. دومز زین یپهلو اتیو باد بد بوده است و بعدها در ادب کینباد 
  ریرا در آن به شرح ز ی و زرتشت ییایآر انیو معادل خدا دینمامی  میتنظ یجدول مجدد اتیحدس
 :کندمی  میترس

ی ویزمان در روم با دو صورت وا ی= خدا ۲از آن گرفته شده هیو ژانو رانوایکه  انوسی ـ۱
 .  نویمینو و انگره م= سپنتا دوگانه
 ـ اشه ـ وهومنه   ترای= وارونا ـ م ۳وسیکد وسیو د تریـ ژوپ ۲
 ا = خشتر ندرا یجنگ = ا ییونان خدا ۴ـ مارس = ارس  ۳
 = ناسایته دوگانه = هوروتات و امرتات   نوسیکرمـ ۴
 (یانوادگ آتش خ یو آتر )وستا خدا ینی= آرمئ یو آگن ی ساراسوات =  ۴وستا – ۵
 

  استوار   یو منطق  یعلم  لیمدرک و دل  چیکه بر حدس و گمان بنا شده و بر ه  لیدومز  برداشت
 .افتین  یطرفدار نبود،

 
و   ییپارسا ، یراست ک، یبود. اگر او از منش ن یموحد واقع کیکه زرتشت  سدینومی المستد

مطلق و   میدرک قراردادها و مفاه ی جهت است که بشر برا ن یراند فقط از اسخن می  نیا رینظا
 صفات و خواص  قتیمفهومات در حق نیزرتشت ا امیاست. در پ یمشکل ذات کی یمجرد دارا

  

 
1- Sarolsvati 

۲- January = Januar = Yanus یگریو د ستینگریبه گذشته م یکیدو چهره بود که  یزمان دارا  یخدا  انوسی 
 اند.را از آن گرفته  یحیانوار، ماه اول مسی. ژرمنها کلمه  دندینامصورت خلقت می  وآن را د  زیجهت ن  نیو به هم  ندهیبه آ

3- Deus Codius        4- Ares 
5- Vesta 
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 .رودواحد به شمار می خداوند
 به کارمجرد  می عوامل را چون مفاه نیمعتقد است که زرتشت ابتدا ا ی، محقق آلمان1تیمه

وجود ندارد که به   یلیدل نیحال کمتر ن یاست خدا را بشناسد. در ا لیاشا ما له یبرد. مثالً به وسمی
  د یفرشته اشا« ام لهی»به وس مبریپ مینموده و ادعا کن ریای تعبما اجازه دهد اشا را چون فرشته

. با او از گفتار  میسازجمله را مبهم می حیبرداشت مفهوم صر نیخداوند را دارد چون با ا ییشناسا
آن گفتار و کردار راست است و اگر آن   یواقع یکه معن دیگوسخن می  ی و کردار منطبق به راست

بوده و   تیفاقد شخص میمفاه نیاست. ا یمعنبی میکن هیرا گفتار و کردار مطابق فرشته اشا توج
  شه یاند ،ی و راست قتی حقتوجه نمود که بدون  دیتوان آنها را مؤنث و مذکر کرد. در ضمن بانمی

  گریتواند خوشبخت باشد. به عبارت دن نمیو ... انسا  اتیح  یرو یو ن  ی قدرت، اطاعت، سالمت  ک،ین
. زرتشت ذاردگروزمره بشر اثر می  اتیاسطوره به عمل نپرداخته بلکه در ح یدر فضا میمفاه نیا

در ای لهیوس ایا همراه ساخته، آنها را دائماً با اهورامزد میمفاه نیا تیجلوه و اهم دیتشد یبرا
زشت، خشم   شهیکند و در مقابل دروغ، اندمی  انیو نعمات خداوند ب  ایصورت عطابه  ایخدمت او و  
  یاهورامزدا معرف لوقآنها را مخ میمفاه نیباال بردن ارزش ا یدهد. به خصوص براو... قرار می 

ا فرشته مقرب  یالقدس  ح روحت که اصطالمعتقد اس  مهیشود(. تخدا پدر آنها می  ی)و گاه  دینمامی
  ی ( برا۲لیرفائیل، یورئ ل، یجبرئ ل، یکائی چهار فرشته م تیحیو مس دهویخداوند )در فرهنگ 

سبب   نیعالوه بر ا ممفهو نیا رفتنیندارد. پذ ییاوستا دییگونه تأ و هیچ ستین حیصح نویسپنتام
 .شودمسائل مورد بحث می  یدگیچیپ

 
  ی »زرتشت برا  سدینوباشند. او میمی  یاله   اتیفیکه امشااسپندان ک  دورانت معتقد است  لیو

.  ی جاودان  ر،یخ  ،یحکومت، تقو  ،ی پاک، راست  شه یقائل شد: نور، اند  ت یفیاهورامزدا هفت صفت با ک
درآورده و   ی صورت موجوداترا به  اتیفیک نیتئیسم عادت کرده بودند ااو که به  پولی روانیپ یول

جاودان نام نهادند که به فرمان اهورامزدا جهان را خلق و اداره   نیمقدس ایان اسپندرا امشه آنها
به    تیحیعرضه شده بود مانند مس نید ی بان  لهیکه به وس یبا عظمت د یتوح ق یطر نیکنند. به امی

 ید«.مُبَدّل گرد ییچند خدا
 

 و به  دهندیم لیوجود او را تشک یامشاسپنتاها را »صفات اهورامزدا که محتوا رودلف
 

  

 
1- Paul Thieme  
2- Erzengel = Michael, Gabriel, Raphael, Uriel 
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و    نیبه مؤمن  لتیصورت رحمت و فضبه »   نیکرده است که همچن  ریگذارد« تفسآنها اثر می   لهیوس
 «.کنندصفات کوشش می نیدست آوردن ابه   یبرا  زیشود و آنها نعطا می نیمعتقد

 
اند  هایی تصور کردهقد است که به غلط امشااسپندان را فرشته معت یسی، محقق انگل1داوسون 

و   یکی که در استقرار ن ،یصفات اله  یبرا یبرداشت نیچن کی میعظ ی»مفهوم اخالق سدینوو می
  یی باشند فعاالنه مؤثر است، جانامها آشنا می   نیکه با ا  ییهمه آنها  ی مردم جهان برا  نیدر ب  یخوب

  ی که معرف خداوند متعالند واقعاً عال ی صفات یبرا ی انتخاب نی گذارد که چننمی دیشک و ترد یراب
 د«. باشسته می برجو 

 
که  دینمااز گاتاها ارائه می  یاریهای بسبحث نموده و نمونه لیبه تفصباره در این  هومباخ

که در آن مزداسکا   ۹/۳۰ سنایکند به است. از جمله اشاره می میمفاه نیهمه معرف مجرد بودن ا
هم   یو بعض  یاله   اتیفیمشخصات و ک  یاصطالح را برخ  نی اهورائوانگهو به کار برده شده است. ا

  را یست زا  حتریصح اریاول بس ریکه تعب سدینواند. هومباخ می ترجمه نموده  ان یخدا مهیو ن زدانهای
نگهبان، سعادت  بان،یپشت ،است که اهورامزدا تنها خالق تی واقع نیبعد هم اشاره به ا یبندها

  وستهیاثر مشهور خود پ باشند. هومباخ در صفات او می  میمفاه نیبخش، کمک کار و ... است و ا
 .کندترجمه می یکلمات را صفات اله  نیا

 
کردند و از آنها  یجاودان نامگذار  نیپس از زرتشت امشااسپندان را مقدس سدینومی نتسیه

 کیعمل  نیوجود آوردند. ابه  یمجموعه هفتگانه آسمان کیهایی ساختند که با اهورامزدا الهه
  انیکه از جانب مغان انجام شد و به نام زرتشت در زمان ساسان ودب زیآمبار و تقلبانحراف شرارت 

که   افتیبرداشت رفته رفته تفوق  نیدانشمندان غرب ا ن یدر ب ۲تیزمان اسم. از افتی واجر
معتقد    نتسی. هندینمامی  هی بلکه صور مختلف اهورامزدا را توج  ستندین  یامشااسپندان موجودات اله 

 سدینوسازد و می می رهیموضوع را مغشوش و ت یگریشکل ده ب یستیاست تصور آنتروپومورف
دارند   تیهستند که موجود یباشند فرشتگانمنه می یبخشد و دارابه آنها روح می  رتشت»آنچه ز

باشند مجرد می میفقط مفاه هی. بقنویممینو و انگره شتایو ه نو،یمینو و هومو آنها عبارتند از سپنتا
کند وجود جلوه می نیو بزرگتر نیتریصورت عال. در گاتاها خداوند به ندتسیمنه و روح ن یکه دارا

  ، ی قیوجود دارد. تصور زرتشت از خداوند حق یو از وحدت او در هر مصرع گاتاها شاهد ۶/۴۵
  به  یروح یزرتشت در غنا امیپرعظمت و خالص است. مفهوم خداوند در پ

 
1- M. M. Dawson      2- Maria Wilkins Smith 1923  
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 د«.دار  یدهند برترمی میواحد را تعل یخدا کیکه وجود  یبزرگ جهان مذاهب
 

داند که مراحل ششگانه تکامل  می  ی و روحان ی را درجات عرفان امشااسپندان  یرانیا نشاهید
معتقد است که زرتشت    یرانیاز عرفان ا  یگیر. او با بحث مشروح و بهرهندینمارا مجسم می  یروح
نشان   شااسپندان است،که معرفشان ام یصفات لیبه سعادت را با تحص یابیخود راه دست امیدر پ
صحبت   ستهیبه اوج کمال در دار بقا شا ل یو ن ییمراحل پارسا یپس از ط»دهد و به زبان او می

 د«. همتا توان شمعشوق بی 
 

مفصل که  لیو تحل هیتجز کیپس از  یادر رساله  ی، محقق معاصر آلمان1لنتس پروفسور

که در گاتاها  ردیگمی جه ینت ،ینیرساله ددارد تا تفسیر شباهت  یالبراتور یتز علم کیبه  شتریب
شود.  از او شروع شده و به او ختم می  زیهمه چ  شهیتمام فنومنهاست و هم  یسرور دانا محرک اصل

  ن یعمل و روش خداوندند، همچن  امشااسپندان( هدف تأثیر و   ی )ترجمه لنتس برا  یروحانهای  تقدر
سرودها   نیرت خداوند. از تکرار کلمات امال قدبه اع  دیو انتظار و ام  نیپاداش مؤمن  یبرا  ینیتضم
و   یراست لهیاز سرور دانا به وس یبانیتوان موضوع آنها را خالصه کرد. در »طلب کمک و پشتمی

 یک«. ن شهیدان
 

کننده یمفهوم کلمه اهورامزدا در گاتاها اصوالً معرف سند،ینومی  گریو گ شمانیندیو گل،یاشپ
)تورات( و اهلل   میدر عهد قد هوهیزرتشت است، همچنان که  نییآ یارزشها و تنها خدا نیواالتر

امشااسپندان    ریکه در جهت عکس اشا و سا  یهستند. در حال  ییکتای در مذهب اسالم مظهر قدرت  
 .گردند یاز صفات اهورامزدا متصف شده و معرف یکی توانند به قبالً ذکر شد، تنها می  نامشانکه 

وجه به   چیاز امشااسپندان است به ه یاهورامزدا پدر برخ نکهیا انیکارتر معتقد است ب دکتر
 هایپدر همه خوب نیاو همچن رایسازد زای وارد نمی بودن ادراک و تصور او خدشه  دآلیخلوص و ا

و   ابدیمی یپدر تیشخص هوهی زین هودی نیپندار است که در د نیاز هم دیشود. شامحسوب می
 .(تیحیکند )مسنفوذ می  گرید دیتصور به عقا نیا زیبعدها ن
 

نامد و معتقد است که در گاتاها چهار مظهر مهم اشا،  می یامشااسپندان را مظاهر اله  زولستر
 ز یو سراوشه ن یمتأخر هوروتات، امرتات، اش یوجود دارد و در اوستا یتیوهومنه، خشترا و آرمئ

  

 
1- Prof. W. Lenz 
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 .اندجاودان درآمده نیآنها افزوده شده و همه در شمار مقدس به
 

از امشه اسپندان نشده است که در  یچنین توجیه گاتاها این یجا چی»در ه سدینومی زهنر
صورت شش موجود مجرد قرار داشته باشند«. او معتقد است اهورامزدا در گاتاها پدر کنار خداوند به 

داوند  ا پدر بودن خماست. ا ۲/۴۷،    ۴/۴۵،    ۳/۴۴،    ۸/۳۱، و پدر اشا و وهومنه  ۴۷/۲  -۳القدس  روح
شده که او اشا را با اراده   ان یبه وضوح ب میاگر دقت کن راینمود، ز  ه یتوج با برداشت خام دیرا نبا

که  اند ختهیچنان با هم در آم یو معنو یهای زرتشت عالم مادخود خلق کرده است. در برداشت 
و وابسته به خداوند   ،یوهومنه، خشترا و... مظاهر اله  ا،. مثالً اشدینمارا به اشتباه دچار می یاریبس
آنچه    گری . به عبارت دابدیمظاهر دست می   ن یانجام دهد به ا  کیعمل ن  زیند اما اگر انسان نباشمی
شود که  سبب می  اتیو ماد  اتیمعنو  نیب  کیارتباط نزد  نیشود. هممی  یاست بشر  یو معنو  یاله 

مشخص   یکیزیعضو ف کیبخشنده )ترجمه زهنر( با  اودانانج نیاز ا کیهر  مبریپس از مرگ پ
هوروتات با آب و امرتات با   ن،یبا زم یتیشا با آتش، خشترا با فلزات، آرمئا شوند: وهومنه با رمه، 

 .اهانیگ
 

  ست یدر عالم رحمت و برکت ن یساکن و منزو یخدا در نظر زرتشت وجود سدینومی  شدر
خود را   ییروهاین لهیوس جهت خداوند به نیدر جهان است. از ا یبلکه مؤثر، محرک و عامل دائم

ارتباط   ی و نوع افتهیشود که بشر در جامعه با توسل به آنها رفعت دهد و سبب می به بشر ارائه می 
  ن یسبب ا نیبه ا اند.وستهیکه در آن خدا و انسان به هم پ ابد یوجود و عمل تحقق  نیو اتحاد ب

دانست.   ابند،یبه آنها دست  دیاب زیها نانسانخداوند، که  یتوان مشخصات وجودقدرتها را می
جهان از بشر   نیاست که خداوند در ا یلیو... فضا یقدرت تواضع و فروتن ک،ین شهیاند ، یراست

که در انتظار اوست، به   م،یصورت مواهب شفابخش بشر را در لحظات تصمتا به  دینماطلب می 
 یاله  افتهیل های شکدرتصورت قبه یصورت عوامل قابل درک و گاهبه ی. آنها گاهندیآ یاری

  اتیدر ح افتهی تیو... چون عوامل شخص یاز حق، شرافت، آزاد ی ما زمان را یشوند زمجسم می
 یعوامل )مثالً گاند  نیهای مجسم ااز سمبلها و نشانه  زین  یو گاه  مییگوجامعه سخن می  یعموم

 .م حق و عدالت و...(تجس  یعل ،یتجسم مقاومت منف
از همه اشکال تأثیر خداوند و   شیتوان برا می  روهاین نیکه ا سدیونمی  گرید یدر جا شدر

و   یراست لهیخدا به وس گری. به عبارت دمییصور مختلف اعمال قدرت او در جهان برداشت نما
 یجمعی برانام دسته  کیکه در گاتاها، نه  ردیگمی  جهیکند. باالخره نتاثر و عمل می کیمنش ن

 مطرحباره  در این  شده است و آنچه    نییآنها تع  یبرا  یدرجه و رتبه خاصذکر شده، و نه    روهاین  نیا
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  یموجود آسمان ایفرشته و  کیچون  روهاین نییک از اپس از زرتشت بوده است. هیچ دهیگرد
 .رندیگرا به خود می  انیمتأخر آنها شکل خدا یکه در اوستا یکند در حالباالستقالل عمل نمی

 
 یبند گاتاها ذکر شده و الهام از اوستا کیا که در به اصطالح اهوراهابتدا با اتکاء  سیبو

م  ه گرید یاز اهورامزدا و هفت بخشنده جاودان به اهوراها ریشود که زرتشت غمتأخر، معتقد می 
 ،(یتیگاو گ نندهی)آفر 1گئوش تشن ، یمانند سراوشه، اش ینترییرتبه پا زدانیاشاره کرده است و ا

  ی آرام و مراقبه و سکوت( را در سرودها شه ی)اند ۳یتینامائ(، توش یتیاو گ)روح گ ۲ش اورون ئگو
  ی دیتصور با آنچه درباره توح نیکه ا ابدیسپس خود در می  یخود مورد توجه قرار داده است. ول

زرتشت   لهیکه به وس یران یا د ی»توح سدینودهد و میزرتشت اعالم کرده بود وفق نمی  نیبودن د
  ن یاند تا قرن نوزدهم حفظ شد چنوجود آوردهاو به   روانیکه پ  ید همه انحرافاتموعظه شد و با وجو

است که: در ازل تنها اهورامزدا وجود داشت. تنها وجود قابل پرستش، خداوند تنها و مطلق،  
هاست، چه  یوبخالعلل همه که هرگز خلق نشده و علت  یاوست تنها خالق کو، یکامل، عادل و نعقل 
  ی محسوس. او پس از آنکه مددکاران آسمان  ری(، محسوس و غیو ماد  ی )روحان  ینیو چه زم  یآسمان
را   طان یش ند، یافریرا خلق کرد تا به کمک آنها عالم را شکل دهد و آنچه در آن خوب است ب خود

 «. دیگرا  یستینوجود آورد تا او خود عاقبت به فساد و  محدود ساختن بشر به   یبراای  له یچون وس  زین
  ی زرتشت اتیداند و در سراسر ادبمی  ۱۱/۵۰ ۴داتاانگهئوش ای یق زندگوند را خالزرتشت خدا 

شود. بنا به گفته زرتشت خداوند  می  شینام ستا  نیبود و به ا  نندهیآفر  ایلقب او »دادوه« و »دادار«  
، آنکه راه  ۵«۷/۳۱گردد  یپربرکت نوران ی»بگذار فضا شدی است که با خود اند یآن وجود ازل

... و   ۴/۴۴الست و سپهر در با نییدر پا نی، آنکه نگهدارنده زم۳/۴۴ دیرا آفر دیو خورشستارگان 
امشه اسپندان،   ای»از آنجا که خلقت خداوند شامل تمام موجودات بخشنده  ردیگمی  جه یباالخره نت

موجودات  مفهوم معرف    نیا  رایز  د،ینام  ان یتوان خداباشد، آنها را نمی می   تیاز الوه  نترییدر مرتبه پا
 یم«.کنبه آن برخورد می  نیپانتئون مشرک کیاست که فقط در  یل اله مستق

، که همان  ۶به نام ویشوه امرته یجاودان یمعتقد است که قبل از زرتشت هفت خدا سیبو
 ن یمتأخر که مجدداً به همان د یاند و اوستابوده اهایامشه اوستاست، مورد پرستش آرویسوه

  

 
1- Geush Tashan      2- Geush Urvan 
3- Tushnamaiti      4- dataangheush 

افالک را ود گری که با نور خشهیاند نی)پورداود(، نخست دیشیندیب ییآنکه در آغاز به آراستن فردوس با روشنا -۵
 .درخشان ساخت )آذرگشسب(

6- Vishva ararta 
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آنها ساخته   نیرا جانشو هفت امشااسپندان   رفتهیپذ زیهفت جاودانان را ن نیابازگشته است  اهایآر
 .است

 
و علم و   اتیح یعنی ا،یری»از شش امشااسپندان، اشا و وهومنه و خشترو سدینومی  یشوشتر

امتداد   ایگو  گریاند. سه دمقدس اهنوور با نام اهورامزدا ذکر شده  یدارند و در دعا  ژهیقدرت، مقام و
امتداد   اتمتمم با تأکید مفهوم اشا، و خورت ،یرندگ ینم ایامرتات  نهایهستند. از ا نهایا هوممف ای

چون از اهورامزدا   نهای . ارپاستیامتداد خشترو رندهیو گ میبه مفهوم تسل یتیوهومنه و سپنتا ارمئ
فوق   شوند،  وست یو هرگاه در ذات اهورامزدا پ ندیآدر می  ی شوند به مفهوم مستقلجدا ذکر می 

صفت   یجنبه عال  زا  یشد و برخ  دایآنها اختالف پ  یگردند. با گذشت زمان در چگونگدراک بشر میا
 د«. آورده به مقام فرشته ذکر کردن نییپا یزدیا

 
 یاری»منظور زرتشت از ذکر نام و تکرار امشااسپندان در گاتاها و طلب    سدینومی  آذرگشسب

در پرورش   یپروردگار و سع یبه فروزگان معنو نیمؤمنزدا و از آنها متوجه ساختن پرستندگان م
  ی رویپروردگارا در پرتو ن دیفرمامی  ۱۱بند  سنای ۳۴که در هات باشد چنان می  یصفات عال نیا

)خشترا،  یمعنو یروی و ن داریپا ی به خدا، زندگ مانیعشق و ا ،یو پاک ی منش پاک، راست ه،اراد
  ژه،یبند ذکر شده است از فروزگان و  نیکه در ا  ی. صفاتتفایخواهد    شی( افزایتیوهومنه، اشا، آرمئ

 د«. باشنمی یتیچهار امشاسپند وهومنه، اشا، خشترا و ارمئ
 

 جهینت

زرتشت   امیکه اصوالً به پ یگاتاها بحث درباره امشااسپندان، موضوع یدر بررس هرچند
رسد،  به نظر نمی   یت، ضروربه آن اشاره نکرده اس  زیبار ن  کی   یحت  ییایآر  مبرینداشته و پ  یوابستگ

  ـ  رافیارداو یدربار نی متأخر و معتقدات مغان و د یاوستا میاز مفاه یاریچون متأسفانه بس یول
 با وجود اعتقاد  نیاز محقق  یشده است و مهمتر از همه جمع  غیدهها قرن به نام زرتشت تبل  تنسری

 نیاز ا یحت یو گاه ندینمامی یمنابع متک نیهای خود را به ابرداشت  ییبه انحراف مذهب اوستا
و تورات و اوستا توأم با هم، به قضاوت  لیمتأثر از انج یشداوریپا فراتر گذاشته با پ زیمرز ن

 د.ریقرار گ لیو تحل هیبه اختصار مورد تجز ز یمبحث ن نیپردازند، بجاست که امی
 دانشمندان  نیفاق اات  به  بیقر  تیکه اکثر  میرسمی  جهی نت  نیخاورشناسان به ا  دیعقا  یبررس  از
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مستقل قائل شده و جز   یتیند شخصتوانامشااسپندان نمی  یزرتشت برا  امیخالص پ  دیقبول توح  با
صورت فرشتگان  هم که امشااسپندان را به  ی. معدودرندیبپذ یگرید هیتوج یو صفات اله  اتیفیک

 وبر حدس  شتریه و برائه ننمودای اکنندهقانع لیکنند شاهد و دلمی ریاهورامزدا تعب ارانیو دست
 .دارندیخود را اعالم م هیگمان نظر

و به   میحذف کن ییسناینظر من صحیح آن است که نام امشااسپندان را از فرهنگ مزد به
به آن،   ه یشب ایخداوند و  یفروزگان معنو یعنیرا که آذرگشسب انتخاب کرده،  یمناآن  یجا

و ثانیًا   ستیزرتشت مربوط ن  امینام اصوالً به گاتاها و پ  نیا  الًاو  رای. زمییانتخاب نما  ه،یصفات کمال
مرگ، جاودانان بخشنده جاودان، هوشمندان بی   ن یمفهوم مرکب مانند مقدس  نیچن  کیکه    یمانتا ز

متوجه خواهد شد که هرقدر   یای ناخودآگاه به موجوداتشود، ذهن هر خوانندهو .... به کار گرفته می
 ییامستقل اوستهای  تیآنها اشاره شود باز هم در پس آنها ناخودآگاه شخص  تینهم به تجرد و روحا

 .کندمی ییخودنما
و به    ابندیمی  تیگاتاها شخص  میبلکه اغلب مفاه  هیصفات کمال  نیمتأخر نه تنها ا  یاوستا  در

شود که مجسم می یصورت هرمشوند. در بندهش عرش خداوند به می لیتبد یموجودات مستقل
  گر یخوروتات، امرتات و در طرف د ، یتیطرف ارمئ کیته و در آن اهورامزدا قرار گرف در رأس

 .است ستادهیسروش ا زین نییو خشترا و در سطح پا شتهیوه هوهومنه، امش

 
 اهورامزدا

 
ی     نیارمئ        منهوهو

    خوروتات    شتهیوه امشه
         امرتات   ارخشت

 
 سروش    

 
که سرانشان در مجمع   ،یهخامنش  لهیانعکاس و تجسم هفت قب  نیمحققاز    یهپتاد را برخ  نیا

 ستیحدس بجا ن  نیاند. به نظر من ا، دانستهکردندمی  به اتفاق شاه کشور را اداره  یمشاوره سلطنت
 تریمیقد یلیهفت تن اشاره شده است خ نیبار به انیاول یکه در آن برا یهفت بهر یسنای رایز
  یی از عدد هفت اوستا  انیهخامنش  یمجلس هفت نفر  نکهیتمال اشد. احبامی  انیعصر هخامنش  زا

را    یبابل  ارهیو هفت س  ییایآر  یتاهایکه اد  میدید  نیاست. همچن  شتریب  یلیباشد خ  دهیاقتباس گرد
  به نام یاند. در بابل آساراماس با هفت روح خوب آسمانمجموعه حدس زده نیمأخذ ا زین
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  ییمجموعه با هفت تن اوستا نیتوأم بوده است. ا ۲ینوناکانام ه ب ریو هفت روح شر 1یگیگیا

شکل    یسام  انیاد  ریمعتقد است که امشااسپندان اوستا تحت تأث  یآلمان  ۳شباهت دارد. گونکل  اریبس
متأخر در  یاوستا وندانند. به نظر من چ را صادق می هیفرض نیعکس ا زین یاند، و گروهگرفته

از همان   زیمورد ن نیتوان حدس زد که در ا می شتریکرده است ب هیتک اهایآر نیهمه مسائل به د
سپنتاها ابه نام امشا  یمستقل  یوجودها  ایباشد. در هر حال موجودات و    دهیمتأثر گرد  ی مذاهب بدو

 .ندارد  تباطزرتشت ار امیبه اوستا نفوذ کرده باشد با پ نیهر مذهب و د ریتحت تأث
 صیجهان در قالب و چهارچوب خا یتمام فنومنها یبعد انسان سه یتوجه کرد که برا دیبا

زمان    یقالب و به مقتضا  نیو اصطالحات متداول در ارتباط با هم  میقابل درک است. زبان و مفاه
آنچه خود    رینظ  یندیرا فرا  دنیآفر  د،یگو. بشر هرگاه درباره خالق سخن میردیگو مکان شکل می 

سازد. حال به  مجسم می دینماگونه که درک و احساس می پندارد و جهان را آن کند میمی جادیا
از جهان فراتر رود،   شی معرفت و شناسا یو مرزها ابدیان توسعه که قدرت عمل انس زانیهر م

  ی بشر  یهرگز از آن قالب سه بعد  ی. ولابدیگسترش می  زیحوزه تخیل او نسبت به خلق و خالق ن 
و   یبه تجارب عمل یها متکانسان  یو معرفت یط فکرارتبا لهیوس ایشود. زبان  خارجتواند نمی

مختلف   یاوست. در مکاتب فکر  لیبشر و محدود در همان حوزه تجسم و تخ  یهای ذهنبرداشت 
آن مکتب است و در مذاهب    دیو تحول و تکامل معرف حوزه د  جادیا  یچگونگ  انیوصف جهان و ب

خدا  مخلوق مشخص شمول آن مذهب.    توصیف خلقت و رابطه خالق و   و برداشت از خالق    انیو اد
زمان قادر نخواهد بود جز    چیدر ه  یزبان  چیگردد و هصفاتش مشخص می   لهیبه وس  انیدر همه اد

را وصف کند؛ اما    یدارد، وجود  یبشر  هیانسان بوده و در هر حال ما  یقابل درک برا  که ی  با صفات
 .کننده استنییتع  فیتوص نیا یچگونگ

را مجسم  انییایجامعه سه هزار سال قبل آر دیبا میبر یم زرتشت پآنکه به ارزش کال یبرا
 نیکه ا  افتی  میآنگاه در خواه  م،یشیندیآنها ب دیمحدود د  یو فضا  یهای بدوو به برداشت   میینما

 .برخوردار بوده است یاز چه مهارت و قدرت جالب میدر انتخاب اصطالحات و مفاه ییایآر مبریپ
تنها خالق جهان اهورامزداست که مشخص  عتقدات آن زمان، زرتشت، برخالف م امیپ در

محدود   ی انسان قابل درک است ول ی دو صفت هرچند برا ن یاست. ا یی و مزدا یی او اهورا یاصل
است  یهای بشرمافوق قدرت یو زندگ اتیح نشیو آفر یبخش. هستیستین یانسان یبه قالبها

 .هاستبرتر از دانش محدود انسانه، شد  هیتوج ییدانا بزرگ  همطلق هم، که ب ییو دانا
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وجود مطلق برتر از فهم  کی یاست که برا ینام نیبخش مناسبترهستی  یبزرگ دانا پس
رابطه خالق و   انیارائه اعمال قدرت پروردگار و ب یتوان انتخاب کرد. اما براو گمان بشر می 

است   یصفات اله  فیتوص  یرکند که هم به زبان بشمی یگیربهره  یمیمخلوق، زرتشت از مفاه
خدا و انسان است. به نظر    نیب  یپل لیفضا  نیزرتشت ا  امیدر پ  جتاًی. نتیل انسانیو هم توجیه فضا

بوده و اگر   سریار ماست که در آن ادو یترین انتخابو خردمندانه نیباتریز ن،یترهنرمندانه  نیمن ا
  یامروز  انیو ب  یبا معرفت کنون  میجه کنبرداشت تو  نیبه ا  ینیتلق  یهایشداوریبه دقت و فارغ از پ

زرتشت نه کاهن است   امیخدا و انسان در پ ی انجی. مافتی میخواه فیز آن را خردمندانه و ظرین
که توسل به آنها   ،یعال لیبلکه فضا انیخدا مهیو ن زدانینه فرشتگان بالدار و نه ا امبر،یپ ینه حت

در  لیفضا  نی. استین یگرید  زیجزکمال مطلق چ  زیکنند و خداوند نمی  تیانسان را به کمال هدا
که به خدا منسوب  یگردند و زمانمی  یشوند صفات انسانآن هنگام که به انسان وابسته می

 یسازند گاه( و چون خدا و انسان را به هم مربوط می یی)اهورا ابندیمی یاله  تیشوند معنومی
به انسان    یو معنو  یچون الطاف اله   ین زماو    رند یگطرف مکالمه قرار می  لتیصورت تجسم فضبه 
را   ی شاهکار زرتشت هم خدا نی. با اابندیمستقل نمی  تیحال شخص چیدر ه ی شوند ولمی  طاع

  ف یگونه را توص یاو لطمه زند، و هم انسان خدا تیو الوه ت یکند، بدون آنکه به مطلقمی  هیتوج
 ایبخشد. و هم راه وصول به حق  تیالوه انسان را  ایسازد  یرا انسان یبدون آنکه خدا د،ینمامی
به دور افتد   یزندگ یو واقع یعمل ریکند، بدون آنکه از مسها را مشخص میلآدیا نیبه ا یابیتدس

مردم مؤثر    ییروزمره و شکوفا  یمستقیماً در زندگ  لیفضا  نی ا  جیو ترو  تیشود )تقو  لیو گرفتار تخ
  ی عرفان فیکند، بدون آنکه از توصمی حیشرت یو عام یمردم عاد یرا برا ی. او هم خدا(است

های داشت بدون آنکه از بر د،ینمامی  فیرا توص یو سلوک عرفان ریمنحرف شود، و هم س القخ
عرفان با مردم ساده و   انیو به ب دیسراچشم پوشد. زرتشت به زبان مردم شعر عارفانه می  یمردم

بر    ان یبشر و خدا را از م  نیهای بپرده  ی انـ انس  یاله   لی. زرتشت با طرح فضادیگوباصفا سخن می 
و همراه انسان را به   اوریدوست و  یترسناک و قادر و قاهر، اهورامزدا انیخدا یدارد و به جامی
است که اگر بشر به آنها بکمال  یلیخداوند و کماالت او فضا نیشناساند. مشخصات امی انیآدم

  ر یکه اگر در مس  یکوچک  ی د، همچون جوگردمحو می ( و در او  ییگونه شده )اهورایخدا  ابد یدست  
 یا(.شود )نه درگونه می  ایو در وستهیپ ایحرکت کند به در ایدر

بخشد که هم درون عارف و  زرشت قدرت تحرک و نفوذ می امیبه پ هیصفات کمال طرح
را . اشا، وهومنه، خشتدینمارا شاد و مطمئن می  یصاف یسازد و هم دل عاممی  راب یرا س یصوف

و مهر و محبت و   کی ن شهیو نظام حق، اند ی و درست یدارد راست ق یه معرفت عمو... در نظر آنک 
شکل و بال و پر که  توده مردم فرشتگان بی یکند و برااراده و... جلوه می تقدر ،یخرد وهومن

  تجسم
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نها خواهند و قوت قلب آ نانیاطم هیما یو در هنگام اضطراب و درماندگ ندیـ انسان یاله  لیفضا
و صفا و کمال آنان منجر خواهد    ییآنان از خداوند به حرکت و شکوفا  لهیجستن به وس  یاوریود و  ب

  اسطهبه واسطه و دالل و خبره ندارد و و  یازیبه کمال و وصول به حق ن  یابیدست  یشد. انسان برا
به    دیخداوند با  تیارض  ن یتأم  یبار اشاره نشده که برا  کی  یاو در خود اوست. در سراسر گاتاها حت

کمک   یو روحان  هیو فق  شیداد، از کاهن و کش  ازیو ن  یوم توسل جست و قربانشعائر و آداب و رس
  ی سانان لیو فضا یفروزگان اله  نیساخت. در همه جا ا لهیرا واسطه و وس مبریپ یگرفت و حت
تقل گشته  شر منبه ب  لیآن فضا  لهیبه خداوندند و مهر و عطوفت و رحمت او به وس  دنیواسطه رس

 .باشندمی یاخالق لیو فضا هیصفات کمال نیهم زین یاله  یعطاها نیو باالتر
مینو فقط  شش فروزه و اسپنتا   نی. امیکنزرتشت به گاتاها مراجعه می   ی شناختن نظر واقع  یبرا

 اند:بند از گاتاها با هم ذکر شده  کیدر 
گفتار   و  کیدر پرتو رفتار ن  نیهمچن  گها،شتامنتیتامینیو و وهآمده است: در پرتو سپن  ۱/۴۷در  

 .یتیرمائاخشترا و  لهیهواورواتا و امرتاتا به وس شداهورامزدا بخ یکس نیچن یتوأم با اشا، برا کین
زرتشت است که در چهار مصرع خالصه شده است. ترجمه کلمه   امیپ  دهیچک  نینظر من ا  به

اختالف وجود   یآن کم ریفقط در تفس ت واس کسانیبند تقریباً در همه برداشتها  ن یبه کلمه ا
 .دارد

 یکه در پرتو خرد مقدس و قلب  یکند: کسمی  انیب  نیبند را در ترجمه آزاد چن  نیا  آذرگشسب
و   ییهماهنگ باشد مزدااهورا با توانا یو درست ی و با راست ک یو گفتار و کردارش ن شهیپاک، اند
 .دیخواهد بخش یو جاودان  ییبه او رسا شیمهر خو
در   میکن شیاست که هرقدر هم جمالت را پس و پ حی روشن و صر یبند به حد نیا البطم

 .شودحاصل نمی  یاساس رییتغ یکل جهینت
قرار داده  هیرا پا کیو کردار ن کیگفتار ن ک،ین شهیاند یادیخود سه اصل بن امیدر پ زرتشت

  فات یو با وجود تحر  یدر سراسر تحوالت مذهب   ی است که حت  یسه اصل به حد  نیا  تیاست و اهم
 یاز صورت اصل  یو آن را به کل  دیگرد  لیزرتشت در مدت سه هزار سال تحم  امیکه به پ  یو خرافات

سه  نیا یپهلو ی. در اوستادیحاصل نگرد یرییسه اصل تغ نیخارج ساخت، در ارزش ا یعو واق
 نیه هممعتقدند ک نیاز محقق  یخبخش معروف بوده است. بر یرستگار 1اصل به سه »بوخت« 

 هیپا کین شهیاند یانیاسکلت بن  نیبزرگ جهان قرار گرفته است. در ا انیهمه اد هیسه اصل پا
منش و فکر و   یاست. آنکه دارا هیپا نیوابسته به ا گرید یقو  یبازو واست و د یو اساس یاصل
  .دییخواهد گرا ی کیبه ن  زیاست یقیناً گفتار و کردار او ن کین شهیاند

 
۱-Budj = Bukht  دندینامیگاتاها را پنج بوخت مقدس م. 
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که  دید دیاست. اما با لتیبه فض یابیو رمز دست یه حرکت تکاملچشمسر اندیشیدننیک
عقل و   یرا در ترازو یک یزرتشت سنگ سنجش ن ست؟یچ یک ین نیسنجش ا یو ترازو زانیم

از   یکی ن یبشر برا صیعامل تشخ گریکند. به عبارت دمی انیبا اشا ب یو راست  قتیحق شهیاند
شود که  می  هیتوج یبند به روشن ن ی. در ایرستد و  ی سنجش راست نهخرد و دانش است و وز  یبد

  ی توأم با راست کیو گفتار ن کیکه مسلماً به رفتار ن ک، ین شهیدس و به کمک اندقدر پرتو خرد م
به دارنده   زیو خداوند ن افتیمنجر خواهد شد، بشر به سعادت و سالمت دست خواهد  یو درست

  یی )هومباخ( و رسا یزندگ  یروین ییو پارسا قدرت اراده لهیبخش به وس  یسه بوخت رستگار نیا
  ی زندگ  یرویو ن  ییسه بوخت خداوند به او رسا  نیپورداود به پاداش ا  ریبه تعب  ای. )و  دیخواهد بخش

 . 1بخشد.(  ییو توانا

اوست و   تیزرتشت پندار بشر معرف شخص یاز سرودها یاریمعتقد است که در بس هومباخ
کرده به   شهیو اعتدال پ ابندیدست می  کین شهیفکار و اندهستند که به ا  ییطلبان آنها قتیحق

 دیتأک زیبند ن نیاست. آنچه در هم دناندیشیشدن نیک  کی شوند. پس راه نسوق داده می یکین
 . است دهیگرد

وجه   چیگانه به هشش میکند که از مفاهمی تیهدا تیواقع نیسرود ما را به ا نیا مطالب
  ی انسان لیمعرف فضا میمفاه نیگرفت، بلکه ا جهیآن را نت رینظا ایو  یتوان موجودات آسماننمی
منش سعادت و  کیکردار و نو محبت خود به بشر راست  ییقدرت و توانا هیباشند. خدا در سامی
اراده و   لهیکردار را به وسمنش راست  ک یاهورامزدا انسان ن گر یبه زبان د ایبخشد و می  ییرسا

با اشا، وهومنه،    کیراه قراردادن کردار و گفتار نسازد. همسنگ و هممیاو رسا و سعادتمند    ییپارسا
 خنعده صفات عالیه س کیاز  نجایسازد که در اتات مسلم میهوروتات و امر ،یتیخشترا، ارمئ

برداشت    نیا  میتوانسرود بهتر می  نیا  گرید  یبندها  یو فرشتگان. با بررس  زدانیشود نه از اگفته می
کند و گفتارش    یراه زندگ  نیکه در پرتو خرد مقدس به بهتر  یآمده کس  ۲/۴۷. در  میکن  یسازریرا ز

 نیبه بهتر مقدسرا انجام دهد در پرتو خرد  یتیارمئ فهیمطابق وهومنه باشد و با دو دستش وظ
  یراه زندگ نیو خرد به بهتر ییکرد آنکه در پرتو دانا ریتوان تعبخواهد شد. که می یرهبر یزندگ

جام دهد سعادتمند ان  یو با تقو  کین  یکارها  شیپاک سخن گفته و با دستها  شهیاند  یکند، از رو
زد وهومنه گفتار  یگرفت که مطابق ا جهیتوان نتوجه نمی  چ یشود که به همی  دهیخواهد شد. د

  . با سدینوبند می  نیرا انجام داد. لومل درباره ا یتیفرشته ارمئ یداشت و با دو دست کارها

 
و   ییشکوفا برداشت کرد و به نظر من یجاودان یاریمانند بس ایو  یزندگ یرویتوان چون هومباخ نمرتات را میا  -۱

 ستهیبودن شا یجاودان ردیگکه به خداوند تعلق میاست. امرتات هنگامی یتریواقع ریاست تعب یمرگحرکت که بی
 یی.شکوفا شود جنبش و حرکت وکه به بشر نسبت داده میهنگامیاست و 
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  ی ندارد از خرداد، مرداد، اشا،... معان یوجه لزوم چیکه به ه میشوجه می ن آن متوبه مضمو توجه
  ی نیزم  ی مستقیماً به زندگ  میمفاه  نیشود که امی   دهید  یبلکه به روشن  میالطبیعه استنباط کنمافوق

اشا   هیو سعادت در سا ییزرتشت طلب رسا زییسناها ن گریو د ۱۸/۴۴و  ۷/۵۱شود. در مربوط می
در هر حال   یبه کار رفته است ول  زیپس از مرگ ن  یزندگ  یبرا   میمفاه  نیکند. البته ابشر می   یبرا
  ی)ترجمه لومل برا  یطوالن  ی و زندگ  ییسعادت و رسا  را یز  ،یالههای  ت یصورت صفات نه شخصبه 

ه  دااشاره به ار زیرا. خشتره ن زدینه فرشته و ا دیتوان به بشر بخش( را مییمرگبی  یامرتات به جا
آمده:  ۱۶/۳۱گونه که در ( همانییو در مورد خداوند سلطه و حکمفرما)است  یبشر و قدرت بشر

  ی به ترق یبر راست یاندیشی که به اتکاء قدرت متکاهورامزدا، آن نیک یپرسم ارا از تو می نیا
اهوامزدا   یپرسم ااز تو می : ۱۵/۳۱در    ایو    د؟یخان و مان و روستا کوشاست به وصال تو خواهد رس

: آنها که دیوگمی ۵/۴۸در  ایاست که قدرت دروغپرست را فراهم کند؟ و  یکس یبرا ییچه سزا
در   نیچن. همندینمااز قدرت استفاده می ی کنند نه آنها که به بدمی  ییفرمانروا ک ین یبا کردارها

کنند به میاز قدرت سوءاستفاده  یکند آنان که به بد: زرتشت از اهورامزدا طلب می ۸/۵۳ـ ۹
 ۴/۴۶مردمان گردد. در  بیصلح و صفا و آرامش نص شانیدچار شوند و از نابود یهمرگ و تبا

اهد داد. خداوند به او پاداش خو ردیرا از فرماندهان ظالم ستاند و جانش را بگ ادتیآمده: هر که س
 .است نیچن زین ۱۰/۳۳در 

و صفت مشخص  تیفیصورت کمختلف به یدر بندها زین یتیارمئ ایسپندارمذ  نیهمچن
. لومل معتقد است ابدیبه آن دست    دیاست که بشر با  یصفت  ۱۱/۳۴و   ۳/۲۸است. مثالً در    دهیگرد
 یاریدر بس  زین  یتیآمده است. ارمئ  سناهایمثلث اشا، وهومنه، خشترا وجود دارد که در اغلب    کیکه  

شود و  اراده می  یروین ش یافزاسبب  یو فروتن یو بردبار مانیاز سرودها وابسته به خشتراست. ا
افزون    یو فروتن  ییاراده پارسا  یرویشود )با نمی  تیتقو  یتیخشترا ارمئ  لهیبه وس  ۳/۲۸برعکس در  

 .گردد(می
صورت به  میمفاه ن یزرتشت ا یدر سراسر گاتاها و تقریباً در همه سرودها میدقت کن اگر

 .به کار برده شده است یاله ـ  یانسان لیفضا
 هیصفات کمال  یوجه   نیزرتشت است، به بهتر  امیپ  دهیدر واقع برنامه و چک، که    ۲۸سرود    در

 لیفضا اتیفیک نیکه ا دینمامی  ییراهنما تیواقع نیآن ما را به ا ق یدق یشده و بررس هیتوج
 شهیاند ه یکند که انسان در ساسرود اعالم می  نیو فرشتگان. زرتشت در ا زدان یاست نه ا یانسان

گردد و از  می یبه سعادت رهبر یو درست یشده و با اتکاء به راست کیزدخداوند ن و پاک به  کین
خود برخوردار   هیکند که به ما توجه نموده و ما را از صفات کمالطلب میبخش  هستی   یبزرگ دانا
زرتشت  د؛یسوءتفاهم نما جادیبه کار رفته که در نظر اول ممکن است ا یاصطالح نجایسازد. در ا

  از
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مسلم  گر ید یبا توجه به بندها ی فروزگان او. ول نیو همچن د یما آ یخواهد که به سومی  نداوخد
ما حرکت کرده و در کنار ما  ینشسته و از آنجا به سو ییکه خدا در جا ستیشود مقصود آن نمی
  ار ردبلکه مفهوم آن اشاره آن است که خداوند به ما توجه نموده و ما را از رحمت خود برخو ند،ینش

که اوالً  زرتشت است  امیپ ی انیو بن ی اصل اساس نی. اندیمعنو لیرحمت همان فضا نیسازد که ا
در   زیاست و ثانیاً توجه خداوند ن سریم یو درست یاندیشی و عمل به راستسعادت فقط در اثر نیک 

و راست   کیبشر است که عمل ن یکمال معنو زیلطف و توجه او ن جهیجهت بوده و نت نیهم
یی  حاصل نشده بلکه با عمل اشا  ازیدر اثر نماز و ن  زیثاً آمرزش و توجه خداوند نآن است. ثال  معرف
و نظام حق جهات    یو درست  ی است که راست  یعیوس  اریمفهوم بس  یدارا  زیخواهد شد. اشا ن  حاصل

 .باشدآن می یاصل
 گشت.    میز خواهمجدداً به همان جا با  میبسته که از هر جا آغاز کن  کلی س  کی  گر یعبارت د  به

بشر را مجهز    هیصفات کمال  لهیـ خدا. خداوند به وس  ییاشا  کیعمل ن  ـ ـ بشر    یخدا ـ فروزگان اله 
 کیگونه شده و به خدا نزدی اعمال انسان خدا ن یاست و با ا یی آنها عمل اشا جه ینموده که نت

 نیحاصل ا ییشده و عمل اشا کیمتصف شود به خدا نزد هیصفات کمال بشر اگر به ایشود. می
 .حرکت است

 
 خدا

 یمعنو فروزگان           ییاشا عمل
   بشر      

 
دست آوردن  با حرکت و عمل توأم بوده و هدف به   شهیاز خداوند هم  یسراسر گاتاها تقاضا  در

  ن یا ۴است. زرتشت در بند  لیفضا نیا ت یتقو ز یاست. مرحمت خداوند ن یـ اله  یانسان لیفضا
  مقرر داشته کوشش خواهم کین یکارها یکه خداوند برا یاز پاداش یها آگاکه ب دیگوسرود می

گروند،   ی اشا کوشش کنند )به راست یکه برا اموزمیتا آنجا که تاب و توان دارم به مردم ب کرد
کوشش در  امبریپ فهی. وظ(ندیهماهنگ نما یتیکنند و خود را با نظام حق و قانون گ شهیپ یدرست

 نیدر آغاز ا «است ییمردم به عمل اشا تیهدا»بند  نیه به وضوح در اگسترش رسالت اوست ک
اشاره روشن به آن است   نیدهد و امی  یجا کین  شهیاند یسرا   نیروانش را به باالتر رتشتبند ز

  نیا ۶گردد. مجدداً در بند  فه یتا آماده انجام وظ ردیگکمک می کین  شهیو اند یکه از خرد وهومن
بند آمده که پروردگارا در    نیگردد. در اما روشن می  ی به سو  یآمدن خدا سرود مقصود زرتشت از 

 یو شاد  یمعنو  یروی( ن نانیدو به همه ما )جمع راست    یما آ  یبه سو  ی پاک و راست  شهیاند  هیاس
به صراحت توجه   نکهی بند عالوه بر ا نی. در امیگرد ره یدشمنان چ نه یدرون بخش تا بر نفرت و ک

  را یخدا
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هم اشاره شده است    یگر ید  فیظر  ارینموده به نکته بس  هیتوج  ییو عمل اشا  کین  شهیندا   هیسا  در
تواند با مهر و محبت  می ی انسان نیباطن گشته و چن یاست که موجب شاد یمعنو ی رویو آن ن

 اریاز اصول بس یتوز نهیعشق و محبت و مذمت نفرت و ک ت یگردد. اهم رهیچ نهیبر نفرت و ک
 درباره آن سخن گفته خواهد شد.   هیدر آتکه  است زرتشت امیمهم پ

اشا   نیبخشش را که با برتر نیکنم بهترتقاضا می مانهیاز تو صم ن،یبرتر یآمده: ا ۸/۲۸در 
 دیبخش  یو همه آنان که خواه  ارانمی  یفرشه اوشتره )فرشوشتر( جوانمرد و برا  یهماهنگ است برا

 .اندیشی را در همه زماننیک
  ز ین  گریچند نکته د دهیاشا و وهومنه کامالً مشخص گرد ت یموقع نکه یبر ابند گذشته    نیا در

 .قابل توجه است
  ی و درست  یوجه به راست نیاشا همراه است، آنکه به بهتر نیبخشش با برتر نیبهتر اوالً

 .بخشش است نیموهبت بهتر نیدست آورده است. پس ارا به  یآراسته گردد سعادت واقع
و   کین شهی. رابطه اندافتیبخشش دست خواهند  نیبهتر نیبه ا نددیشانآنان که نیک  ثانیاً

 .شد  هیاشا و سعادت قبالً توج
فرشوشتر و   یکه کمتر به آن توجه شده آن است که زرتشت نه تنها برا یموضوع مهم ثالثاً

  را که طبیعتاً با اشا همراه شانیاندک یکند بلکه همه نطلب رحمت می یخود به تساو ارانی گرید
  یبند و همه سرودها ن یداند. در ارحمت حق و سعادت می  ستهیو راست و درست کردارند، شا

شخص   ایو  یگروه خاص کیشود هرگز به خداوند می  یکی که طلب سعادت و کمال و نزد گرید
بوده و مستحق    زیخداوند عزکرداران در نظر و راست  شانیاندک یبلکه همه ن  ستیدر نظر ن ینیمع

اشا دست   نیاو، به بهشت درون و بخشش برتر امیخبر از پزرتشت و چه بی  اریه سعادتند و چ
مذاهب مختلف    نیب  نیاست که اعتقاد به آن اختالفات خون  یمهم  اریبس  همسئل  نی. اافتیخواهند  
گشته و شعائر و آداب  نیمؤمن یمعنو تیشخص زانیم کیخواهد برد و تنها عمل ن انیرا از م

 ست خواهد داد.ا از دخود ر تیاهم ییسایکل
  شه یو اند  یاستر  ی را که از رو  یکسان  یشناسمی   یاهورامزدا به درست  یآمده: ا  ۱۰/۲۸در بند  

و   ینیبو وهومنه با روشن  بند به صراحت رابطه اشا نیو درست کردارند. در ا نیبروشن  کین
توان  نمی  کین شهیو اند یاشا و وهومنه جز راست یبرا یریستف چیشده و ه انیب یکرداردرست

دو   نیا یاند. برخترجمه نموده نیبرا دانا و روشن  ۲را درست کردار و داتنگ 1. ارت ونگه رفتیپذ

  زین میمفاه نیدر هر حال ا یهومباخ( ولـ  )مونا اندکرده ریتفس زیو عادل ن ستهیکلمه را شا

 
  Erethweng = Rtawan =ashawanدرست کردار  -۱
 datheng    -->    dathaیی = دانادانا و   -۲
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 کند.می  دیینداشته و برداشت باال را تأ یریاشا و وهومنه تأث هیتوج در
ترین  دهیخود را به درگاه خداوند »همه جان و تن و برگز یازهایزرتشت ن ۱۴/۳۳در سرود 

برد منش پاک که با   ی توان پکند. به وضوح می می  هیکردار و گفتار« توج نیمنش پاک و بهتر
موجود  ایفرشته و  کیتواند شده هرگز نمی  هیگفتار همسنگ توج وکردار  نیجان و تن و بهتر

انسان است و نه خارج از او در آسمانها.   ت یوابسته به شخص تیفیک ک ی نیی باشد. ااخداگونه 
با وهومنه   کیکردار ن و کیکند. ارتباط گفتار ننمی میرا به خداوند تقد زدانیها و ازرتشت فرشته 

مهم و از اصول  اریبس تیواقع کیبند به  نیتکرار شده است. در ا تاهادر سراسر گا کیمنش ن ای
و نماز و دعا و رشوه و...   یبه درگاه حق قربان ازیشده است، ن هیزرتشت مجدداً تک امیپای هیپا
کردار و گفتار   زیزرتشت ن یدر گفتار و کردار است. حت یو درست یو راست کیبلکه عمل ن ستین

 نیراست نیخود در اعالم د یارائه آمادگ یزرتشت برا سدینوکند. لومل میمی  ازیراست خود را ن
  نیشمارد و اغلب محققالزم می  کیبه حق را ضمن منش پاک و انجام عمل و گفتار ن میتسل

  ش یرا عمل درست و جان و تن خو ه یو فد ازیتشت نکنند که چگونه زر می  تیواقع نیاشاره به ا
 بخشد.می  تیاهم یزندگ  یعمل و یکرده و به مسائل واقع انیب

و   شده است که اغلب اوستاشناسان آن را مزدا به »مزداسکا اهورائوانگهو« اشاره ۹/۳۰در 
بخش ترجمه نموده و هومباخ هستی    یمزدا  یاند و آذرگشسب و شوشترامشااسپندان ترجمه کرده

چون بارتولومه مزدا    زین   یلیقلکرده است.    ریمزدا و صفات او تفس  گرید  یبندها  سهیبا مراجعه و مقا
 . است افتهیطرفدار ناند که چندان برداشت کرده یاله  یو وجودها

به کار برده شده   گر یبار د کی زین ۴/۳۱کلمه اهورائوانگهو که در هات  نیبه نظر من ا
خدا، مزداست و  یشد نام اصل هیطوری که قبالً توجاست. به  لیفضا نیبودن ا ییمشخص اهورا

فروزگان    زین  هیکمتر توجه شده است. صفات کمال  تیواقع  نیبخش صفت اوست. به ا هستی  ایاهورا  
رخورد دو گوهر از ب ۴/۳۰شوند. در بند می یصفات انسان ابدیالهیند که اگر بشر به آنها دست 

  ی آورند. صفات اله وجود میبه   یو نازندگ  یشود که زندگسخن گفته می  ، یو ناراست  ی راست  ،ینویم
.  دینام  یی اهوراتوان  کنند پس آنها را میمی   جادیو حرکت ا  ییشکوفا  ای  ی بخشند و زندگ  اتیح  زین

که سخن از  رفتیپذ دیرد بایگمی جهینت زیگونه که هومباخ ناصطالح همان نیبند و ا نیاز ا
  یالطبیعه نبوده بلکه صفات بخشند. آنها موجودات مافوق یوابسته به مزداست که هست  لیفضا

 .دینمامی  یواقع اتیح جادیبه آنها ا یهستند که دسترس
 :یبه ترجمه شوشتر ۶/۴۵در 

او توسط   ایشا او را خواهم ستود. آا از او که بر همه برتر است و توسط  میفرا گو اکنون
 خود را نسبت به او ثابت  مانیو توسط وهومن اخالص و ا  د؟یمرا خواهد شن شیستا وینیسپنتاما
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 .خواهد کرد تینور هدا  یخود مرا به سو یزد یخواهم کرد. و اهورامزدا با دانش ا
 :کندمیترجمه  هومباخ
  ش ی)اشا( او را ستا  یو پاک  ی است. با راست  نیمتریو عظ  ن یدارم از آنکه بزرگترخن می س  اکنون

زندگان است. باشد که با کوشش سالمت بخش اهورامزدا آن را   یبرا کو ین یکنم که عطامی
ک( )خرد پا وینیرانم در پرتو سپنتاماسخن می کین شهیاو من با اند شی. در پرستش و ستاردیبپذ

    .نائل گرداند زهایچ نیاو مرا به بهتر کهباشد 
 :با الهام از پورواال آذرگشسب

سرور   یو پاک یتر و بزرگتر از همه است سخن خواهم گفت با راستکه بر  یاکنون از کس من
  شیش یکتا در پرتو خرد مقدس خوبخهستی   میکنیم و آرزو دارمی  شیدانا و امشااسپندانش را ستا

. پروردگارا در  میابیبه او دست  مانی. بشود که در پرتو منش پاک و محبت و ا1بشنود ما را  شیاین

 دینماهومباخ توجیه می هیفرما. پورداود تقریباً شب ییرهنما یق یحق ییروشنا یخرد مرا به سو وپرت
 .آورده است دگانیآفر کخواهیزندگان، ن  یبرا  کوی ن یعطا یو به جا
و   یاست که: با اتکاء به راست نیچن یف در ترجمه مفهوم کلشود که با وجود اختالمی دهید

کوشش   کین شهیسالمت بخش و در پرتو اند تیبشر است و فعال یرحمت برا نیکه بهتر یپاک
  ی قیحق ییروشنا یو او در پرتو خرد پاک ما را به سو میشو کیکرد که به خداوند نزد میخواه
صفات  نیتوان به احال نمی چیتوجه شود در ه چند ترجمه را ذکر کردم که من. دینما تیهدا

 فرشتگان داد.   یحت ایو  انیو خدا زدانیا تیشخص
 کین هیشود که به قول هومباخ هدذکر می وینیبدون اسپنتاما هیشش صفات کمال ۱۰/۴۵در

  د ینو یو جاودان ییانسان رسا هدر مقابل ب زیاست و خداوند ن کیو پندار ن یبه درگاه خداوند راست
 ه است.  ادد

انسان است و آنها که   لیکه اشا و وهومنه فضا افتیتوان درمی  نیقیبه  ۳/۴۹و باالخره در 
سودبخش    یموفقند. راست ندیدر زمره راستان در آ کین شهیانددروغ( بگسلند و با  ویاز دروغ )نه د

 .آور  استانیو دروغ ز
ست و او قاصد مقتدر ا  محبوب و زدانیاز ا یکیمتأخر  یسراوشه در اوستا ای سروش

  گر یاست و مانند د تیفیصفت و ک کیکه در گاتاها به طور مسلم فقط  یاهورامزداست، در حال
 خواهد شد.   کیآن به اهورامزدا نزد لهیاست که بشر به وس  یانسان لیاز فضا یکی یفروزگان اله 

  یدرون و ندادر خود فرو رفتن و از  ۵/۳۳از پروردگار، در  یفرمانبر ۱۴/۳۳و  ۵/۲۸در 

 
 به ترجمه کرده،  «آنان که هستند»را که خود  ی. آذرگشسب فرازستیاز امشااسپندان ن یسخن چ یه نجایدر ا  -۱

 .کرده است ریتعبامشااسپندان 
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وجدان و   یندا ۱۶/۴۴و  ۱۲/۴۳از حق است. در  یرویگرفتن که به نظر من همان پبهره وجدان
سرودها  نییک از اشده است. در هیچ ریتفس دار یوجدان ب زین ۱۷/۴۶و در  یفرمان اله  ۵/۴۵در 

وند اطاعت از او و  )در ارتباط با خدا ستیآن ن ریخدا و الهه و نظا مهیو فرشته و ن زدیای به ااشاره
را که   1وهمنگ سراوشا کلمه وستا  نی(. اغلب محققداریوجدان و وجدان ب یدر ارتباط با انسان ندا

و مونا   شی شدن سروش در باطن خو دار یقراردادن سروش در باطن خود و آذرگشسب ب یشوشتر
 کیدر اند. اما ه مربوط ساخت یاز دستورات اله  یبا فرمانبر ی اند، به شکلکرده یالهام سروش معن

است.   ۲۹سرود  شوند و آنمی نهاهورامزدا وارد صح اورانیصورت سرود خاص اشا و وهومنه به 
اند و در بحث رسالت زرتشت  کرده هیتشب یصحنه تئاتر آسمان کیبه  نیهات را همه محقق نیا

  نکه یا  ود اثباتمانده ب  یفصل باق  کی  نیپرداخت. اگر از گاتاها فقط هم  میفصل خواه  نیا  ریبه تعب
  گر یهات د  ۱۶  یشد ولنمی   سریم  یوردست اهورامزدا معتقد نبوده است به سادگ  یزرتشت به گروه

است   شیخو امیدر پ سمیو انتروپومورف یتولوژیاز به کار گرفتن م زیمعرف برداشت زرتشت و پره
  ه یتوج  هیاره و کنازرتشت به زبان اش  ی با توجه به قالب فکر  ز یرا ن  ۲۹توان هات  جهت می   نیو به ا
 .کرد

های تیفیک  نیمهمتر  یـ اله   یانسان  لیفضا  نیا  نیمتذکر شد که در ب  دیبحث با  نیخاتمه ا  در
نظام   ،ی و درست یبنا شده است. راست هیاو بر آن پا امیمورد نظر زرتشت اشا و وهومنه است که پ

زرتشت به   یام سرودهاو مهر و محبت تقریباً در تم کیپاک و ن شهیو اند عت، یحق و قانون طب
منش مانند  بیبا ترک یرا که به اشکال مختلف کلمات یاند. من تعداد دفعاتتکرار شده  یصورت

در گاتاها به کار برده    شه یاند  نیپاک، بهتر  شهیاند  ک، ین  شهی اند  یزشت، سرا  شهیاند  ک، ین  شهیاند
است.  دهیر استعمال گردبا ۲۰۰در حدود  زیشود و اشا نبار می ۱۵۰ام که شده است حساب کرده

اشاره شده   یاصل تیف یزرتشت به آن دو ک یبه اتفاق سرودها بیقر تیدر اکثر گری د عبارتبه 
و    شهیاند  هیزرتشت بر پا  امیکه پ  میرسمی   جهینت  نیبه ا  میبار مطالعه کننیاست. اگر گاتاها را چند

از   دهیو انسان برگز دهی رداست، استوار گ یمتک یو درست یخرد پاک و محبت و عشق که بر راست 
خود را با نظام حق و قانون خلقت هماهنگ ساخته    کین  شهی اند  هیاست که بر پا  یزرتشت کس  نظر

 تیبشر  شرفتیو سازنده در پ  ستهیدهد و با عمل شا  یدر باطن خود جا  اتشیفیصورت کو خدا را به 
  . ۲دباش کوشا

 
1- Vesta Vahmeng Seraosha 

 نیبرتر  بودن خود  کیکه ن  یکیبه خاطر ن  یکیآنگونه که در آشم وهو آمده »ن  یمنش  کیبه گوهر ن  یابیدست  یبرا    -۲
همان  گاهیپا نیها ساخت. ا فروزه نیآراست و خود را نماد ا  یاله لیفضا نیدرون خود را به ا  دیبا «سعادت است

 - bodhi ) توهسَ یدو بُ شادیزنده آزاد اوپان ای (Jivan mukti) یمسلمان، جیون موکت ی و بقاء باهلل عرفااهللفناءفی

sattvaq )   شیپ یو اجتماع  یعمل وزشبا آم نجایاست که در ا  انییبودا ... 
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  شه یو اند  یراست  له یاز اهورامزدا به وستوان در »طلب کمک  معتقد است که گاتاها را می   لنتس
است که به   یکس ستهیبه هم وابسته بوده و انسان شا کین  شهیو اند یخالصه کرد. راست ک«ین
 .ابدیدست  یاساس لتیدو فض نیا

است که از   ستهیشا میای وارد نساززرتشت لطمه امیو عمق پ  یآنکه به صفا و سادگ یبرا
صورت چه به زبان   نی. در امیکرده و مستقیماً به گاتاها پرداز زیپره ییسایکل هیبرداشت و توج

مطالب آن را   دا یو عارفان واله و ش نیبساده مردم کوچه و بازار و چه به زبان خردمندان روشن 
و سرچشمه گرفته از   یفلسفه واقع  ک یو سازنده و  یاجتماع ،یعمل ماتیتعل کیبه  میر کنیتفس
و وابسته به    یزرتشت مردم  امیدر پ  یو معنو  یاخالق  یارزشها  .افتی  میدست خواه  ی زندگ  قیحقا

جامعه  کیشکوفابخش و سالم و  اتیح کی میتنظ زیاست و هدف و مقصود ن یاجتماع یزندگ
 .ستپاک و سعادتمند ا

را با اسرار و اوراد و شعائر    شهیبلند اند  کتاپرستی  نیا  نشیکوشند گفتار صاف و بکه می  آنان
مربوط سازند    نیاطیو ش  وان یو فرشتگان و د  انیماوراءالطبیعه و جهان خدا  یالیخو عوالم    ییسایکل
و   یمافوق بشر یسال ترس و وحشت از قوا ونیلیم کیهستند که  یدالن مسحورساده ای

طرز تفکر اجازه    نیبا آنها همراه بوده و اعتقاد به ا  یبه شکل  ز یامروز ن  زیو اسرارآم  بیعج  داتموجو
 نیچند  خیو معابد که در تار  سایکل  انیدالالن و متول  ایدهد و  اوهام را به آنان نمی  نیرها شدن از ا

  انیاد  هیکه پا  یداندانشمن  یحت  ایاند و  خود قرار داده  ی زندگ  له یرا وس  ق یهزار ساله تمدن بشر تحم
 یقاعده مستثن نیاز ا ز یرتشت را نز نیرا آداب و رسوم و توسل به اوهام و اسرار پنداشته و د

متأخر کمک  یکنند از اوستابرخورد نمی یشعائر نید نیدانند و چون در متن گاتاها به چننمی
 .ندینمامی ریگرفته و به زبان آن گاتاها را تفس

 انتخاب آزاد ـ۵

کنند، می  دییبالاستثناء آن را تأ  نیزرتشت، که همه محقق  امیجالب پ  اریاز مشخصات بس  یکی
 .1است  شیاب راه خودر انتخانسان  اریو اخت یوجود آزاد

 یدهد، حتسرنوشت خود را شکل می اریشده و اوست که به اخت دهیگاتاها انسان آزاد آفر در
  

 
 اعالم شده است. نهاییآ نیهمه ا  از... 
بد مردن و  »را در انجام عمل  گاهیپا نیدارد و ا  یفیظر هیوجت یدانشمند نامدار هند (Radha-Krishna) کریشنا دهارا 

. در دیآیاز او برنم یزشت گریشود که دسرشته می یکیچنان به ن گاهیپا نینامد. عارف در ا زاده شدن« می یکیبه ن
گردد معه باز میعارف به جا  یقیدر عرفان حق  یآلوده نشود. ول  یتا به بد  کندمی  یریگاز جامعه کناره  ررازو  زمیسیستیم

 .است که زرتشت آموزش داد یراه نیا  ابد؛یتا کمال خود را در خدمت به خلق در
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 .کنندآزادانه راه خود را انتخاب می زیدروغ ن روانیپ
شده است که   انیب حیروشن و صر یزرتشت به حد نیدر د اریاخت تیآزاد و اهم انتخاب

 .ستین ه یو توج حیبه تشر اجیاحت
 کیزرتشت به  ز یدر عبادت ن یکه حت یمعتقد است نه تنها در مسائل اجتماع هرتسفلد

)او که   دیبرگز دیبا زیکند که مزدا را ن می دیتأک ۵/۳۰ سنایپرستش مختار و آزاد معتقد است و در 
او   ز ا اریخت( و داوطلبانه و به اندیگزی سازد مزدا را برمو راست اهورا را خشنود می کیبا اعمال ن

به   دیو دو عضو خانواده هوگوه، دختر و داماد زرتشت با شتاسپیو ۲/۵۳ سنایاطاعت کرد و در 
 .رندیاطاعت و پرستش اهورا را بپذ لیو با م اریاخت

را   ی قائل است که راست یهم اراده و آزاد وان ید یبرا یشت حتمعتقد است که زرت هومباخ
گاو    ر،یش  ازین  یبه جا یهااوما و در حال مست  دن ینوش  بلکه با  نکردند،  نیآنها چن  یانتخاب کنند ول

 .کشندرا به قربانگاه برده و می 
 د ینماقاطع و روشن مشخص می اریکه زرتشت به نحو بس یمعتقد است موضوعآلتهیم 

  ن یاست. در ا یو آمرزش واقع قت یبه حق یابیها در مبارزه با دروغ و دستفرد فرد انسان تیمسئول
. او  (است جهینتبی  شیو کش سایمبارزه کند )رشوه به کل د یبا شتنیخو یبرافرد فقط راه هر 

رابطه و  له،یقب ل،یبه خود باشد. فام یمتک دیبزرگ بشر فقط با میتصم نیا درباره» سدینومی
گیری میتصم  ن یدر ا  ستیکس قادر نهیچ   رایز  دیآندارد و به حساب نمی  یریوجه تأث  چیواسطه به ه

 ت«. زرتشت اس میدر مقابل خداوند کشف عظ یو فرد یشخص تیمک کند. مسئولبه او ک
تابد آن است که  مذهب زرتشت می یشانیکه بر پ ی»فروغ سندینومی شمانیندیو و گلیاشپ

بر همان حس   هیمذهب با تک نیکه ا ابدیهر شخص ضمن مطالعه گاتاها )و تنها گاتاها( در می
و دستگاه   التیتشک نیپندار و گفتار و کردار، مهمتر بیذته  شنهادیو پ یانتخاب بشر یآزاد

  زرتشت در گاتاها، سرنوشت   تایگذارد«. طبق نظرمی  انیرا در مغز و فکر هر فرد بشر بن  تیروحان
است وابسته به درک و   یبشر ندارد... مذهب موضوع هیدر رفتار و آت یدخالت و نفوذ نیکوچکتر

 .و دروغ یکژ گر یر دست دد و ی کیو ن یراست یقضاوت بشر، در دست
 .دانداصول زرتشت می نیانتخاب آزاد را جالبتر گریگ
عظمت و شکوه عطا   یمعمول اتیبرداشت زرتشت به ح نیدورانت معتقد است که ا لیو

قرون   لیصورت کرم ذلطرز تفکر بشر را به  نیاست. ا تریعال یگریکند که از هر طرز فکر دمی
 .آورد یبه زبان امروز، درنم  ،یکی مکانخودکار  نیماش کی ایو  یوسط

شدند  برداشت نمی   ینزاع فلک  نیی شطرنج در اهاادهیصورت پدر نظر زرتشت فقط به  انسانها
 یخواست که آنها دارابودند، چون اهورامزدا می  اریاراده آزاد و اخت یداراهای تیبلکه شخص
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 .باشند اصالت
زود  ای ریوجه. هر انسان د نیتریزاد است به عالزرتشت مذهب اراده آ نی»د سدینومی زهنر

 د«. نیرا برگز ی کی قتیدروغ و حق  نیشود که بمیرو روبه  تیواقع نیبا ا
که با دقت در گاتاها در   سدینونموده و می  لیو تحل هی موضوع را تجز نیا لیبه تفصلومل 

  ،یر منشهدو گو ۵/۳۰ با انتخاب صورت گرفته است. در  یو بد  ی که از آغاز ظهور خوب میابیمی
طبق   زیبشر که آنها ن ی است برا یسرمشق نی. انندیگزیبرم اریرا به اخت کیرفتار و کردار بد و ن

 نییدو آ  انیکند که ممی  دیزرتشت صریحاً تأک  ۲/۳۰نمونه در انتخاب خوب و بد مختارند. در    نیا
 . ندیبرگز  اریرا به اخت  شیخو  نید  داده و به شخصه و مستقالً   زیخود تم  دیهرکس با  یدروغ و راست
به   نکهیا ستین داریپد ی شود به روشن دهیبرگز دیکه با یچون راه بهتر دیگومی ۲/۳۱و در 

ها مانع از آن است که راه بهتر  )چون وسوسه   میکن  ی زندگ  یراست   نیتا ما برابر د  میآشما می   یسو
  ی تا زندگ دیشما برگز یرهبر یبرا مراخداوند جان و خرد  ن یو انتخاب کرد، بنابرا دهیرا آشکارا د

کند: می   حیزرتشت تصر ۳/۳۱. و در  (اموزمیو بدان ب  کان یرا به هر دو گروه ن  ی راست  نییکردن برابر آ
 دیزرتشت مجدداً تأک ۱۶/۴۳انتخاب راهنما شود. در  نیبر آن است تا تمام موجودات زنده را به ا

و   د یبرگزهر پاک را که به تو تعلق داشت آن گوخود  یای اهورامزدا زرتشت برا  که دینمامی
را با کمک منش   یراست  نییجاماسپه آ ۸/۵۱و در    نندیگزدروغ را بر می  روانشیکرپن و پ ۱۲/۳۳در
 ...کندانتخاب می  شیخو یاز برا کین

 مبریشود که پزرتشت متذکر می نیموارد مختلف درباره انتخاب آزاد در د انیپس از ب لومل
مسئله قابل توجه آن است   نیبه انتخاب آزاد داشته است و مهمتر یدیتأکاتاها توجه در سراسر گ

طوری انتخاب مورد نظر او بوده است، به  نیهم زیدر انتخاب دولت و حکومت و قدرت ن یکه حت
کنم تا به کمک طلب قدرت می  کیو منش ن  یو بردبار  یمن به کمک راست  د،یوگمی  ۴/۳۱که در  

 .ابمیغ ظفر ر حکومت دروآن ب
ور«  »حکومت و قدرت است و کلمه    یخشترا به معن  بیترک  1ه یریمعتقد است خشترا وئلومل  

که   دهیاست برگز یقدرت نیدهد و امی  ی حکومت انتخاب یکلمه معن نیانتخاب کردن و ا یبه معن
  یحکومت اله   یانتخاب گردد. جالب است که حت  یبه آزاد  دیشود و بانمی   لیتحم  یبه زور بر کس

.  دیبرگز دیبا زیشده است که اهورامزدا را ن دیتأک زین ۲/۵۳موضوع در  نیانتخاب کرد. ا دیبا زیرا ن
 دهیاو را پرست دیشود و با وجدان آزاد بشر بانمی لیتحم یبر کس زین یتعالیوجود بار رشیپذ یعنی

  زین گرید نیمفسر )مونا و دیخود را به درگاهش ارائه نما یوابستگ  کیبا منش و کردار و گفتار ن
  .اند(کرده یمعن دهیرا برگز ه یریو وا دنیر را برگزو

 
1- Khshathra – Varya 
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کنیم به انتخاب آزاد را مشاهده می نیاثر ا زیمتأخر ن یدر اوستا یلومل معتقد است که حت
  کیو  ییسنایمزد کی نام به »آمده  نیاست چن نیاصول د ه یکه اعالم ۸/۱۲ سنایخصوص در 

. من با دیو انتخاب آزاد را برگز مانیکه پ رمیبگ میتصم ین کسزرتشت خواهان آنم چون آ رویپ
 1م.... بندمی مانیپ کین ارپند

انسان است    تیو مسئول  اریزرتشت اخت  نیعناصر مهم د  نیاز مهمتر  یکی»  سدینومی   جکسون
 د«. شوو بد پرداخته نمی کیصراحت و دقت به ثبت اعمال ن نیبه ا نید چیو در ه
 .نامدمی  تیاراده و خالق یآزاد غیا تبلالب گاتاها راز مشخصات ج یکی هیم

است به سه بند از گاتاها که انتخاب آزاد در آنها صراحت  ینظر زرتشت کاف هیتوج یبرا
 :میدارد مراجعه کن یشتریب

 
خداوند جان و خرد تو  ی. ایتیاز توست ارمئ ن،یجهان آفر ینویاز آن توست خرد م : ۹/۳۱

که راهنما به آن   نندیبرگز ی راه نکهیتا ا یدیو بد بخش کی راه ن اریاخت یروین شیبه بندگان خو
  .2نشان داده است  یرواقعیا رهبر غیو  دهیگرو

 
 . نیگلدنر اعتراف به د یول کندمی یآزاد معن میرا تصم Fravaretas لومل کلمه -۱
از  سپندارمذ،  اند. از آن تو بودکرده ترجمه نیبند را چن نیمرحوم پورداود ا  نیو همچن یغرب نیاز محقق یاریبس -۲

به کشاورز  نکهیاز ا  یمزدااهورا به دو راه آزاد داد ی. آنگاه که تو ا ینویآن تو بود سازنده گاو )جانداران( : آن خرد م
 . ستیکه کشاورز ن یبه کس ای دیگرا 

سازنده   ا شود که آنها رمی  ی( ناشویدو کلمه گئوش نشا و واستریات )واستر  ریبند از تفس  نیدر ترجمه ا   یاختالف اساس
اگر به مفهوم آن  یاند. در مورد کلمه گئوش بعدًا بحث خواهد شد ولخالق گاو و کشاورز برداشت کرده ایجانوران 

همه موجودات است پس خالق گاو  . اگر خداوند خالق میابیآن را در می یینارسا یبه روشن میترجمه خوب دقت کن
 نیاز محقق یدهد. برخمختلف را در کار خلقت دخالت می زدانینو است که ا  یت اوستابرداش نیاست؟ ا  یچه کس

ناکشاورز   ایتا به کشاورز و   یداد یبه گاو آزاد سندینوو می دهیچشم پوش زیسازنده ن یاز کلمه تشا به معن یحت یغرب
گاو  رت مطرح شده است و اصوالً مگنادرس ایبه رهبر درست  دنیگاو در گرو اریدر کدام بخش گاتاها اخت ایبگرود! آ

قبل و   یو کردار و گفتار او. بندها نیهات سخن از انسان است و د نیمهمتر از همه در ا  یول رود؟گمی یهم به کس
ها فراموش و به گاو پرداخته شده است؟ شروع چرا انسان کبارهیکه  ستی نو معلوم  دیگوباره سخن میبعد هم در این 

ارائه  یکه برا  دینمامی ح یو تشر کندمی انیرسالت خود را ب لیدلکه زرتشت  میلومل ذکر کرد ح یرهات را در تش نیا 
بر   یروزیو ارشاد و پ نیسخن از د ۸تا بند  زیبعد از آن ن یاست و بندها افتهی تیبه بشر مأمور یراست نید قیطر

که  ۹ داه است. چگونه ممکن است در بنبه ر افتنیدست  یو خلقت پروردگار است و چگونگ انیدروغ و سعادت دانا
او در انتخاب  یو آزاد اریافتد؟ و اختمی  گاو ادیزرتشت  کبارهیسخن گفته شود  د یو انتخاب آزاد بشر با جهیراجع به نت

داشته باشد )بند   قتیتواند حقبرداشت نمی  نیکه ا  مینیبمی  میهات مراجعه کن  نیهم ۱۱کشاورز؟ اگر به بند    ای  رهبر؟!

است    یپهلو  وشیاند اقتباس از واسترواستریات را که کشاورز ترجمه کرده   کلمه  در باال ترجمه شده است(  ۱۱
کنیم که  مراجعه می  ۳۰/ ۱۰  ایبرداشت به بند بعد    نیدرک صحت ا  یکه نام طبقه کشاورزان بوده است. برا

تواند نمی   زیبرداشت ن  نیاست. ا  «ابدیبهره ن  کین  امی ناکشاورز هرچند کوشد از پ»  نیمحقق  نیبنا به ترجمه ا
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 یرهنما رویپ دیو انتخاب آزاد با اریها با اختشده است که انسان دیبند به وضوح تأک نیا در
کند    یرویرا پ  یراه رهبر دروغ. بشر مختار است که  نندیکند برگزکه ارائه می   یباشند و راه  شیخو
 .خواهد کرد  شیرا آزما شیانتخاب درست و نادرست خو جه یخود اوست که نت نیا یول

 
خرد   ش یو از منش خو یدیمزدا در آغاز تنها و روانها آفر یما ا ی آنگاه که از برا : ۱۱/۳۱

 شیک  ردیپذ  آموزش تا هرکس  نیکار کردن و همچن  یرویو ن  ی. آنگاه که به تن جان دادیدیبخش
 ه(.کلم ترجمه کلمه به)دلخواه را 
 .انسان سخن گفت اریدرباره اخت شیتوان در سه هزار و پانصد سال پنمی  حتریصر نیاز ا
 
  ی کی و ن یبه بد ز یبد کردار و گفتار و وجدان او ن ایباشد  کیاش نشهیکه اند یکس : ۴/۴۸

خواهد کرد.  یرویاز آن پ زین مانیده و اارا کند اریاخت یبه آزاد شهیرا که اند ی. راهدییخواهد گرا
 ( یشترسرانجام آنها )بد و خوب( از هم جدا خواهد بود )در دانش تو انجام آنها واضح است. شو

افراد ارائه   مانیرا با کردار و ا شهیرابطه اند گریهای داختالف در ترجمه  یبند با کم نیا
و در   افتهیدر منش افراد تحقق  یو خوب یاست که بد هی اول نشیدهد و اشاره به همان گزمی

اثر اراده و   ،یاشهیو بد اند کیشود. با توجه به فصل گذشته، دو گوهر نکردار آنها منعکس می
 .میابیرا بهتر در می  اریتاخ

 .بود اریچند نمونه از سخنان زرتشت درباره اراده آزاد و اخت نیا
  ن یو مفسر نیهمه خاورشناسان و محقق دییزرتشت مورد تأ نیو انتخاب در د اریاخت تیاهم

مسئله با  نیاند در انظر را درباره ترجمه گاتاها ابراز کرده نیتریآنها که افراط یگاتاهاست. حت
شده و از نظر   هیاراده و انتخاب توج یدارا یزرتشت بشر موجود نیکه در داند دهیهم عق گرانید
 .ندیبرگز یرا به آزاد شیوراه خ دیهرکس با مبریپ نیا

 
  

 
بهره بماند؟ بی کین امیاز پ  دیدارد که هر قدر هم بکوشد با یچه گناه ستیباشد. آنکه کشاورز ن حیصح
  مبریاگر رهبر و پ یاست. ول یمخالف همه اصول قبل نکه یا د؟و بد ندار کی در انتخاب ن  اریهرکس اختمگر  
تواند دهد هرگز نمیمی میتعل ایر و بیآنکه دروغ و فر رایشود، زمفهوم درست می  میترجمه کن نیدروغ

 .است کیهم با ترجمه آذرگشسب نزد یبه ارمغان آورد. نظر پورواال و شوشتر کین امی مردم پ یبرا
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 جهینت

بحث   نیبه اراده و انتخاب آزاد اشاره شده است ا یزرتشت به صراحت و روشن امیدر پ چون
 کتاب را به خود اختصاص نیترین فصول ازرتشت است، مختصر  نیمسائل د نیکه درباره مهمتر

 دهد.می
به  ۳۰در هات که هنگامی ۲۹و  ۲۸خود در فصول  امیپ انیپس از اعالم رسالت و ب زرتشت

  یاتیکه در سرنوشت بشر اثر ح دیگوسخن میای دهیپردازد ابتدا از آن پدمی شیخو امیپ حیتشر
و از   اریکند که بشر به اختمی دیتأک ۴/۳۰اوست و بالفاصله در  تیداشته و شکل دهنده موجود

که  تا جایی  دهیمنعکس گرداثر اراده آزاد    نیو در سراسر گاتاها ا  ندیبرگز  دیراه خود را با  ییدانا  یرو
بر اراده آزاد بشر   زین یو حکومت و فرمانده  ردیآزادانه انجام پذ دیبا زیاو ن مبریانتخاب خداوند و پ

 .1استوار گردد 

 ها،یکاو ی عنکبوت یهراسان و وحشت زده در تارها یداران ساده دل خرافکه رمه  یدوران در
موجودات   تیجلب رضا  یگرفتار بودند و برا  اهایآر  شیاندکج  نیسران و کاهن  ای  هاجیها و اوسکرپن
 نجامو ا ازیو ن یقربان میها و دالالن پرداخته با تقدو هوسران آسمانها به خدمت واسطه  کریپغول

  ندرا، یکه ا  یاهیسو    کیبودند. در اعصار تار  دوار یام  انیبه رحمت خدا  هودهیآداب و رسوم و شعائر ب
حوادث را تحت نظارت خود   نیکوچکتر گرید انیو صدها خدا امنیآر ه، یناسات ، یآگن ترا،یوارونا، م

گذاشتند  نمی زادخود آنها را آ لیرشوه و مشاهده عجز و التماس بندگان ذل افتیداشته و بدون در
و   لهیبود و وس انیخدا نیسعادت و ذلت و زوال و رفعت مردم در دست ا ، یو ناخوش ی و خوش

  یتیجادوگران متشخص، صراحت و قاطع  ای  نینان و سوداگران داهک  زیآنان ن  تیواسطه جلب رضا
خط    ملع  نیبرد و با ابه کار می  شیانتخاب سرنوشت خو  یانسان برا   یکه زرتشت در اعالم آزاد

سازد و  اعتبار می قلدران و سران و فرماندهان را بی  ده،یها کشبطه ها و را بطالن بر همه واسطه 
از   ش یآور است. بو اعجاب ز یانگنیدر زمان خود تحس کشد،ی م ر یرا از تخت قدرت به ز انیخدا

  ، ییتقواو بی ییپارسا مان، یکفر و ا ،یو بد یکی و شر، ن ریخ هیسه هزار سال قبل زرتشت در توج
  ستمیرا مطرح کرد که هنوز بشر قرن ب ی و اراده آزاد انسان برداشت اریاخت حیسعادت و ذلت و تصر

  رتشت انسان راست ه نظر زاست. ب  افتهیبه آن دست ن

 
به زور   ای  یموروث  نه  ردیخودآگاه صورت گ  دیبا  زیپرستش خداوند ن  یاز انتخاب آزاد خداوند مقصود آن است که حت  -۱

 .است یمهم اریاصل بس نی. ا یلیتحمو  ریشمش
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و با  افتیمعرفت  کتایبخش هستی  یوجود بزرگ داناو شعور به  ییدانا یکه از روهنگامی نید
 یخداوند متصف شده و تجسم سه اصل عمل هیبه صفات کمال مود،یو اراده آزاد راه حق پ اریاخت

 ،و آزاده دمنش، آزا کین یاونه اشه نی. فقط در اجتماع ادیخواهد گرد کیپندار، گفتار و کردار ن
 نیاشه و بهتر نیبر قرار گشته و بهشت بهتر ش یو پاک درون است که آرامش و آسا ریضمروشن

و مالّ و کاهن است و نه مکان   شیکش ینغمه و سرود نه جا یسرا نیا خواهد شد. در اه برپنم
درون و آزاد   ی زشت رها ازاست.  افتهیآزاده و رها  یهارهبر و ارباب و سلطان. آنجا مسکن انسان

است   یراه نیگونه که هست. مسلماً انه آن  د یگونه که بااز حکومت و تحمیل برون. انسان آن 
  ی دوران  چ یو نه در زمان زرتشت که در هاند  دهیشیجهان به آن اند  نیپس دور و دراز که همه مصلح

نظام خلقت    ایبا اشا    و خودآگاه  راه نگشته  نیمردم رهرو ا  تیاست و تا اکثر  افتهیبشر به آن دست ن
  ۱۱. در خاتمه ترجمه آزاد بند  دیو آرامش نخواهد د  سالمت   ی هماهنگ نگردند جامعه رو  یو راست

 :مینماآذرگشسب را تکرار می ریاز تفس  ۳۱از سرود 
  ی روین شیو از منش خو یدیکه در روز ازل جسم و جان آفرخداوند خرد. هنگامی  یا

کار کردن و   یرویو به انسان ن یدیروان دم یکه به تن خاک ی زمان ،یدیو خرد بخش دنیشیاند
 شیک  یهرکس به دلخواه و با کمال آزادتا    یخواست  یفرمود  تیکردن عنا  یسخن گفتن و رهبر

 .ندیخود برگز

 تئیسم و آثار آنمبارزه با  پولی ـ۶

اقوام را   ن یات امعتقد  ،یشد چند عامل اصل انیب اهای آر نید حیکه قبالً در تشرطوری به 
 :دینمامشخص می

 .الطبیعههای مافوقمتعدد و قدرت ان یاعتقاد به خدا ـ۱
برآوردن   ایفرو نشاندن خشم آنان و  یبرا انیجلب نظر خدا لهیوس نیکه مهمتر ی قربان ـ ۲

 د.حاجات مردم بو
  ه یاد و ادعبا خواندن اور یستیباکه می  یخدا و بشر بودند و قربان  نیتنها واسطه ب نیکاهن ـ۳

 دالالن مورد قبول نبود.  نیجز با کمک ا ردیو مراسم خاص انجام پذ
  س ینام و هر دو تقد نیبود به هم ییوابسته به خدا یی(اوستا یـ شراب سوما )هااوما۴

 ه(مَ سُئومه و درست هَ شیشدند. )گومی
در   راندیا ون چ یکه برخ  انیآن به خدا ازیاز شراب سوما و ن دنیبا نوش ی در مراسم مذهب ـ۵

و   دهیبه دور آتش چرخ یآوردند و در حال مسترا به جا می  ی، مراسمکردندمی  مصرف آن افراط 
 .پرداختندمی انیخدا تیبه جلب رضا کوبانیکشان و پاعربده
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متأخر   یکننده، که اثر آن را در اوستاو سرگرم  یخراف فات یمراسم و آداب و شعائر و تشر ـ۶
مراسم به   ن ی. چون انجام ادیگردجامعه می  ییم و انسداد شکوفادر روح مرسبب تحج م،ینیبمی

رفت،  به شمار می  ونیروحان   فهیهمراه بود که فقط وظای  هیداشت و با ذکر اوراد و ادع  ازیتخصص ن
و کاهنان و ساحران   انیکاو  یو خبرگان مذهب  نیجامعه و متخصص  یو روحان  یمعنو  یبه نام رهبر

 .بودند دهیم مسلط گردبر جان و مال مرد
 .داشتباز می   یزندگ قیمردم را از توجه به حقا یاساطیر خراف ـ۷
 تیو فعال یمانع ابتکار شخص ازیو رشوه و ن یو توسل به دعا و قربان انیهراس از خدا ـ۸

را وابسته   ش یقائل نبوده و سرنوشت خو یاریاخت چ یخود ه ی که برا ی. مردمدیگردتوده مردم می 
و   یو کوشش در بهبود زندگ ی سع یبه جا دانستندیالطبیعه مهای مافوققدرت هوس و  لیبه م

 .بردندقدرتها پناه می نیها و دالالن ارفع مشکالت به دامان واسطه 
اوستاشناس است، اعالم بطالن همه   ن یمحقق هیکل یاقدام زرتشت که مورد گواه  نیمهمتر

  ن یبخش بود. با اهستی  یو بزرگ دانا کتایلق و دعوت مردم به پرستش خا انیو خدانما انیخدا
و   یو ناراست یکه مولود اوهام و تصورات نادرست و مظهر زشت و،یبه د ییایآر انیعمل تمام خدا

نه تنها بازار   یو غوالن آسمان انیبارگاه خدا ختنیشوند. با فرو رمُبَدّل می ت،اس یگمراه
کساد  دندیبخشخود را رونق می  نیننگ اتیدم حعقل و شعور مر یهای آنان که با سوداگرواسطه 

عمل   نیآبرو شدند. اگر فقط همدروغ رسوا و بی  نیبه نام رهبران د ز ین ن یدالالن د نیشد، که ا
  زان یو خرافات آن خوگرفته بودند، با م یپرستویبا د یمتوال یکه نسلها اهیزشت را در آن ادوار س

 .گذاری کرده بوده استرا پایه یمیعظ شت تحولکه زرت میریبپذ دیبا م،یبسنج خیمنطق تار
دانست    کیکردار ن  ک، یگفتار ن  ک،یو راه حق را عاملین به پندار ن  ی راست  نید  روانیپ  زرتشت

در مقابل   نیاشا و راست د رویپ ای 1ون ها را اشه خدا. او آن روی نه پ  یو حت دینام یو آنها را نه زرتشت

 .نامددروغ می  رویپ ای ۲درگونت
و کافر  نیمفهوم متد ه یو توج ینامگذار نیدر ا یتحول بزرگ را حت نیآثار ا میدقت کن اگر

است و در پندار،   کیراه راست و عامل به عمل ن  رویپ یقی . مؤمن حقمیده ص یتشخ میتوانمی
  بیاست که به دروغ و فر  یشیو برعکس کافر آن کژاند  ابد،یتحقق می   مانیا  نیگفتار و کردار او ا

  یاست و نه حت  فاتی. نه سخن از ورد و دعا و آداب و رسوم و تشردیجوتوسل می   بیتخرو    نهیو ک
ای است که در آن کوشش  جامعه جادیا یبراای له یعوامل وس نیامام و رهبر و سرور. همه ا رویپ

 .ارزش است یو نظام حق دارا یراست یو حرکت بر مبنا تیو فعال
 و  یاز راست یروی و با پ ندیگزرا برمی  حیراه صح شیبه اتکاء شعور و معرفت خو نید راست

  

 
1- (ashauna) ashavan    2- (dregvatam) dregvant 
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  ی از رو نیاست. کژد ییکه سعادت و رسا ابد،یبه وجدان آرام و درون شاد دست می  کین منش
  ز یشود و عاقبت نکند و به دنبال رهبران دروغ روان میراه منحرف را انتخاب می  یحماقت و نادان

 .رددگفتار می وجدان معذب و گر یدرون و ناآرام یرگیدر ت
 د. دوم انقالب زرتشت مبارزه با خرافات و آداب و رسوم مضر به حال جامعه بو بخش

  ی رفت. ادعیه قربانجامعه به شمار می  نید یو آداب و رسوم آن رکن اساس یکه قربان میدید
امعه غذا و رفاه ج نیکاهنان بود. تأم اریفقط در اخت یمراسم قربان یچون اجورودا و اترودا و اجرا

  فقط واناتیح نیا یبه خصوص گاو، وابسته بود. قربان ،یاهل انین زمان زرتشت به چارپادارارمه
به اقتصاد   زیلطمه را ن  نینداشت که بزرگتر  یگونه بهره اجتماعبود و نه تنها هیچ  یعمل رسوم  کی

. کردمی   کمکانگل و سربار جامعه    یگروه   تیموقع  ت یبه تثب  ن یساخت و عالوه بر اجامعه وارد می 
بر   الوهرسد. ع  انیشد تا دود آن به خداسوزانده می  واناتی ح ن یگوشت ا ی در مراسم فراوان حت

آور خلسه  یو رقصها  انهیبا حرکات وحش  دنیمشروب سوما و عربده کش  دنینوش  یدر آداب قربان  نیا
 .نداشتای جه ینت ی و بدو یوانیکردن صفات ح داریجز ب

و کاهنان  انیبر کاو یگرید دیعمل ضربه شد نیخواند و با ا نوایرا عمل د یقربان زرتشت
 .وارد ساخت

متداول بود و مراسم آن مقدس   اهایآر ن یبا آداب و رسوم خاص در ب ترا یم یگاو برا یقربان
 .غیرمستقیم طرد نمود ز یرا ن ی رسوم، میتراپرست  نیشد. زرتشت با شماتت اشمرده می

 دیدو خود را موظف می دیشیاندمردم می یو روح یاعکه فقط به رفاه و رشد اجتم زرتشت
رشد و   نیکه سد ا یگروه نیمهمتر هیبر عل رد،یخود را به کار گ یرویراه همه ن نیکه در ا
و   نییبه مبارزه برخاست و با محکوم ساختن آ یها، به سختو کرپن هایکاو یعنیبود،  ییشکوفا

 .ای وارد ساختضربه نابودکننده  لیو تحم  ق یحمت  و   له یو ح  ب یدژ فر  نیمحکمتر  ن یا  ر روش آنان ب
برد با مهارت همه  اهایآر یالیو اصنام خ انیاز خدا یاست که زرتشت بدون آنکه نام جالب

به   کجایرا  یندهد همگ تیشخص کیچ یآنکه به ه یکرد و برا یتلق الیو خ بیآنها را ساخته فر
برده  ییایآر انیاز خدا یکیبار نام  کی یو دروغ باطل ساخت. در سراسر گاتاها حت ویمهر د

 ای 1با نام مستعار دوراوشا دیهوم سخن گو زدیاز مشروب و ا دیدر آنجا که با یحت وشود نمی

به اشاره   زین یگاو و مراسم میتراپرست ی( و درباره منع قربان۳۲کند )هات می ادیاز آن  یزدامرگ
 شوهسازد حذف رانگل جامعه وارد می  تیو روحان  اسیکه زرتشت به کل  یگری. ضربه ددینماا میاکتف
  ی و درست معرف  ک یرا عمل ن  از ین  نیرحمت است. او بهتر  ایطلب بخشش    یبه درگاه خدا برا  از یو ن

  :کرد. به قول پورداود زرتشت اعالم کرد که

 
1- Duraosha 
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 یو شگاهیپرستش که به پ گانه ی. ستیو خون گاو و گوسفند ن یقربان ازمندیاهورا نمزدا»
 انیآباد کند و به کشت و ورز پردازد و از چارپا نیاست. هر آنکه زم ی شود نماز راست تهرفیپذ

 د«. ابیپاداش    گریجهان و جهان د  نیخداوند را از خود خشنود سازد و در ا  د،ینما  یسودمند نگاهدار
بشر و  نیب یو معنو یهای اخالقجالب زرتشت »انتخاب واسطه  یاز شاهکارها یکی

و رهبران  نیسیقد ای شیتوسل به کاهن و کش یشدن به خدا به جا کیزدن یخداست«. برا
  ی تی. اشا، وهومنه، خشترا، ارمئدیمتوسل گرد  «یـ بشر  ی»اله   لیو فضا  یبه صفات اله   دیبا  یمذهب

و نه آداب و رسوم    یشیدارند و نه کاهن و کش  یکه نه معبد و آتشگاه  ندیاانسان و خد  نیو... پل ب
توان به آنها شناخت  هستند که خدا را می  یلی. آنها فضایخارج  ت یو شخص  هفاینه شکل و ق  یو حت

 .خود اهوراها هستند نهایگشت، که ا ییشد و اهورا ک یبر آنها به خدا نزد افتنیو با دست 
با وجود    یدانند ولو حاضر و ناظر در همه جا می   زیخدا را خالق همه چ  یدیتوح  انیتمام اد  در

بوده است که   یسپاه دائم نیمتریو عظ نیتریو موبدان قو انیو مال انیوو ال شانیلشکر کش نیا
 فیو تضع قیخدا و انسان بر مردم سوار شده و به تحم نیاز هزاران سال قبل به بهانه وساطت ب

 .پرداخته است آنان
 د،ینام  بیداد و آنها را لشکر دروغ و فر  نیساز اعالن نبرد خونسپاه انسان تباه  نیبه ا  زرتشت

ای در واسطه و رابطه  چیو ه ستین دیقرب به حق مف یبرا ی ورد و آداب و رسوم شعائر چیکه ه
  هم شعور و ف یاز رو دیخود انسان است که با نیباشد. انمی یسفر، انسان تا خدا، مددکار کس نیا

  شه یحرکت او جز اند له یوس ق یطر ی ط ن یو در ا ندیو آزادانه راه درست را برگز اریو معرفت به اخت
و جنبش   ییرسا ،یفروتن ، یوو تق مانینظام حق، قدرت اراده، محبت و ا ، یو درست یراست ک،ین

جامعه است. به   یو کوشش و جد و جهد در سازندگ کیعمل ن زیو توشه راه ن ستین یگرید زیچ
ه  ورد و دعا و ندب فات،یو رشوه دادن به کاهنان و انجام تشر دیگناه و مفبی  واناتیح یقربان یجا

بود و صدق   یمتک شی به خود و عمل خو دیبا یقالب انیو تضرع و التماس در درگاه خدا یو زار
وار و آزاده در راه به اثبات رساند. انسان  یو درست  یبه راست  مانیپرستش حق را با عمل به حق و ا

ند  مزد و پاداش به کمک او خواهبی  اورانیو  یحق گام برداشت و مطمئن بود که فروزگان اله 
»زرتشت به   سدینواندیشی فروزان خواهند ساخت. تاگور میو نیک  یراه او را به نور راست آمد و

 رفتهیدر درگاه اهورامزدا پذ کیجز سپاس و کردار ن یازی ندبه و ن چیداد که ه میمردمان تعل
 .آن است دیاست که سراسر گاتاها مؤ یتیواقع نی. ا«شودنمی

شده به خود    بیغر  شیخو  شتنیخو  ای  تیهای به انساندهد، توشمی  ریزرتشت اگر عالمگ  امیپ
 و آزاده  یواقع  یهاکه انسان  دند، یبرمی  یو کاهن و کاو  شیو معبد و کش  سایگشتند و از کلباز می 
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آنها و عمل   یمعنو لیها فضاانسان یقیاز ملجأ و ملتجا. پناهگاه حق ازینافسار و لجامند و بی  فاقد
 .نهفته است نیدر هم زیحق ن یاوری شد کهمی  کشانین

  ن یرفت و به همدستگاه کهانت و امارت به شمار می یست یحکم ن ی تیو ترب میتعل نیچن کی
تا آنجا که او مجبور به ترک خانه و کاشانه   دند یو کاهنان سخت بر زرتشت شور انیکاو زیجهت ن

منصوروار    ی اند و زمانر گرفتهراق  نیشکنجه و آزار سوداگران د. همه حق پرستان مورد  دیگرد  شیخو
 اند. جان داده بیوار بر صل حیمس یدار رفته و هنگام یبه باال

را از   یمیکه تحول عظ ی است انقالب یامبری. او پدیمصلح نام کیتوان فقط را نمی  زرتشت
  ک ی انگذاری. »زرتشت فقط بنسدینومی یدر محقق شهیرآلمانشگذارد. پایه  یو فکر ینظر اجتماع

حال به  نیای که در عکننده امیو رسوم موجود است. ق نییآ دیبلکه مخالف شد ستین دیجد نید
 «.کندخود را بلند می  یصدا دستان ینفع ته 

و شماتت  هیماکم شانیاز تنگدستان و درو یبانیبا دفاع از طبقه مولد جامعه و پشت زرتشت
رساند. مخالفت با آثار   ر میبه ظهو خود را امیبودن پ یمردم ج،یوسیو کرپن و  یگروه حاکم کاو

نمونه   یشده است. برا حیدر فصول مختلف گاتاها تصر یتئیسم و آداب و رسوم مذاهب بدوپولی
 . مینمابند اشاره می   ندبه چ

 ت:ترجمه کرده اس نیرا پورداود چن ۱۰/۴۸هات 
انداخت که از آن    یرا بر خواه  می  ن یا  یدیپل  یرا خواهند شناخت. ک  امیمزدا مردان پ  یا  یک

 .1ا(را )کشورها ر نهای بد سرزم (ارانیسران )شهر بندیفرمی  شیو از خرد خو نیک یکرپنها از رو

کشتار   رانیا  مبریکه پ  میدید  ۳۲»در بند چهاردهم از هات    سدینوبند می  نیا  ریدر تعب  پورداود
کند می شیخو انیگروه خدا یخشنود یاز برا ینید یدر جشنها سنایویگاو و گوسفند را که د

 یزدامرگ   ایکه صفت دورئوش    میاز همان بند گفت  ۱۰شماره    ادداشتیاست و در    دهیسخت نکوه
که   زیانگیبوده مست یزرتشت آشام مبریاز پ شیپ ریو دوردارنده مرگ، اشاره به فشرده هوم، ناگز

و از کشتارها   ختندیرمی  شیپروردگاران خو  یاز برا  انیخون چارپا  یدر مست  دهیاز آن نوش  سنایوید
 د«. دادنو دهش خود نشان می یو راد یجوانمرد

 سدینوکند می  یمعرف  یو عرفان  یرساله فلسف کیدارد گاتاها را سراسر  یکه سع آذرگشسب
 شتریاست و ب  اوردهیو امثال آن سخن بر زبان ن  یو پوشاک  یگاه در مورد خوراک»آشور زرتشت هیچ 

 ۲منظور از دو واژه موتهر و مدهیا نجایکه ادارد، چنان  یالق و اخ یگفتار آن وخشور جنبه معنو
  

 
 نه طوری که قباًل اشاره شد در آن زمانکه به نظر من به یو کشور ترجمه کرده است در حال اریپورداود شهر -۱

 .اریکشور وجود داشته و نه شاه و شهر
2- Muthra Madahya 
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  یدبختو ب یچارگیپذیر ساخته و ببیآز و دروغ است که در هر کجا رخنه کند مردم را آس یدیپل
 د«.آوربه بار می

انداخت که   یرا برخواه یوانگید یدیپل نیا یکند »کترجمه می نیبند را چن نیا آذرگشسب
بر کشورها    تیستمکار با سوء ن  ارانیبا آن شهر  نیهمچن  بند،یفربدکار مردم را میهای  با آن کرپن
  ن« داد  بیمردم را فر  ی وانگید  یدیپل  نیکه جمله »با ا  افتیتوان در رانند«. به وضوح می فرمان می

  یندارد. خود آذرگشسب به اجبار در ترجمه آزاد به جا یح یوجه مفهوم روشن و صح چ یبه ه
انداخت«.   یآز و دروغ را برخواه  یدیپل ن یا ی»ک سدینوا به کار برده و میدروغ رآز و  ی وانگید

دوره اوشه را هوم ترجمه کرده است. هوم هم نام شراب    ۱۴/۳۴اتفاقاً خود آذرگشسب در هات 
 ای یزدامرگ میقد یاهایو آر تیسانسکر اتیهوم، که در ادب زدیبخش است و هم نام اهستی

 .شده استمی هدینام ریناپذشکست 
کنند. ترجمه می دیساز پلیا را عصاره مستیمانند زهنر کلمات موتهر و مده نیمحقق اغلب

  دیآور را نکوهش کرده است و تأکیمست زرتشت مستقیماً می ۱۰/۴۸ سنایدر  سدینومی منیگ
 ت«. انداخ یرا برخواه  دینوشابه پل نیا یک»کرده 

ها ستم به زرتشت گرهم و کوی یکند: از براه میترجم نیرا پورداود چن ۱۴بند  ۳۲ هات
فرو نهادند، چه آنان بر آن شدند که دروغ پرستان   شیخو  (هیاست که خرد و ورج )رتبه و پا  ربازید

 ی اری)هوم( را به  یزدامرگ نکه یکشتن است تا ا یاز برا انیکنند و گفته شده که چارپا یاریرا 
هستند  سنایوید ارانیها که از سران و شهر گرهم و کوی  دسینوآن می  ری. و در تفسزانندیرانگب
هوم، آنکه مرگ از   ن،ی خون شکشیپ نیکه از ا ندیوادار کنند و گو انیرا به کشتن چارپا روانشانیپ

 .خواهد شتافت  یاریبه  د،یمردمان بزدا
را آنها گفته بودند محکوم به مرگ   یکند »زندگآذرگشسب قسمت آخر را ترجمه می  یول

جمالت توجه    نیشود«. اگر درست به ا  ختهی)هوم( با کمک برانگ  ریناپذشکست  نکهیا  دیبه ام  است
را گفته بودند محکوم به مرگ است    یجمله »زندگ  رایز  مینیبمی  حتریبرداشت پورداود را صح  میکن

  بیقر  تیعالوه بر آنکه با نظر اکثر  نجایندارد و برداشت پورداود در ا  ی...« مفهوم درستدیما  نیبه ا
کند. آذرگشسب می   قیتطب   ز یفصل ن  نیگاتاها و مطالب ا  یمنطبق است، با محتوا  ن یبه اتفاق محقق

شود.  نامفهوم می  رایکند زنمی  میکلمه به کلمه تنظترجمه آزاد خود را مطابق ترجمه    زیبند ن  نیدر ا
عمالً به آنها   روزمره مردم پرداخته و یبه زندگ زیاز همه چ شیبرخالف نظر آذرگشسب زرتشت ب

طوری که جامعه مبارزه کرده است. به  یداده و با آداب مضر و انحراف یو اجتماع یتیربدستور ت
  رستش( و پیزداومه = دوره اوشه = مرگاهوم )ها ایآور یمشروب مست  دن یو نوش یقربان میدید
 نیبا ا زرتشت مبارزه یاز شاهکارها یکی بوده است و  اهایجامعه آر لیهوم از رذا زدیا
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  ز یشراب نبوده است بلکه شعائر فسادانگ میمقصود زرتشت تحر نجایاست. در ا ز یرسوم فسادانگ
 وابسته به آن را شماتت کرده است. 

کنند با گفتارشان مردم را از بهتر کردار. به  ترجمه پورداود آمده: چه آنان روگردان  ۱۲/۳۲در 
تباه کنند. نزد آنان گرهم و   یبا خروش شادمان اپارچار یکه زندگ ی. کساندیگو نیآنان مزدا نفر

 .آنان که دروغ خواستارند یاریکرپن و شهر نیداده شدند. همچن یبرتر یکسانش به راست
و خروش   ادیو فر  یکوبیمخالفت با شراب هوم و رقص و پا  نیسرود تقریباً همه محقق  نیا  از

 فاتیتشر  نیاند. ارا برداشت کردهدن  کر  ی سپس گاو و گوسفند را قربان  دن، یو دور آتش گرد  یمست
 .گرفته استکاهنان، انجام می  ندهیو کرپن نما  لیاز سران قبا ی کیگرهم  یبه رهبر

  حیزرتشت به طور صر دیآکه شد برمی  یه یتوج نی»از ا سدینومی  ۳۲هات  ریدر تفس زهنر
  نییآ نی. در اتاستریم  نییدهد که متعلق به آکولت )شعائر( مرسوم را مورد حمله قرار می کی

  ی گریرسم با رسم د  نیکنند. امی   ی( قربانترایا نقطه بدون آفتاب به افتخار دئو )میرا در شب    یگاو
 د«. دنینوشصورت مشروب سکرآور می به   زیهااوما را ن بود که عصاره همراه

 کیزیشود که متافو روشن می  تیتثب  تیواقع  نیکه عمق تعلیمات زرتشت در ا  سدینومیلومل  
گردد با هم توافق و تطابق دارند.  ها حاصل میرفاه انسان ی که از آن برا یعمل جیو نتا یهانیک

 دیوگکرده و می  نیخون یزرتشت با کشتن گاو و قربان دیلومل به خصوص اشاره به مخالفت شد
 نایخدا تیکه به بهانه رضا ن،یعمل مغان و کاهن نیرفاه و حفظ منافع توده مردم با ا یاو برا

کند چون مخالفت می ی گرفتند، به سختاز آنها می ایو  کردندی م و کشاورزان را نابود ایاحشام رعا
  دیمبارزه شد ن یکرده و به ا امیرفاه توده مردم ق نینجات ثروت و تأم یاست که برا یاو مصلح

داختند. پربود و کاهنین و سران به غارت آنها می ییزده است. رمه تنها ثروت مردم روستا دست
 .شود یعدالتبی   نیکرد تا مانع ادامه ا امینظام ق نیا  هیزرتشت بر عل

و   نیبه مخالفت او با بزرگتر دیبا میابیوسعت حرکت زرتشت را در میاگر بخواه حال
. زرتشت با میکنتوجه  (دیییما )جمش یعنی انییایآر یریقهرمان اساط نیو محبوبتر نیمشهورتر

  چ یاز ه ینیاست که در مبارزه با خرافات و کژد بار ساخته و ثابت کردهاعتعمل اساطیر را بی  نیا
 .راسدهنمی زیچ

کلمه است( و  نیاز ا یو مان آلمان یسینوع بشر است )من انگل ندهینما 1امایوداها مانو در

عالم مردگان  یاست. با ما در ضمن فرمانروا ۲یامیکه شوهر همزادش به نام  نهیبشر نر نیاول
 دانستند. در وداهاحضرت آدم می نیخود را فرزندان ا اهایشد آر  طوری که قبالً اشارهبه باشد.  می
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دهد. در اوستا ییما  درخشنده می یباشد و معنمی  ز ین یاست که لقب آگن 1وات  واسیو امایمانو پدر

  ۲نونگهایو پدرش و  دیباشد. جمشدرخشان می  می  ای  دیش  ـ  میهمان    دیماست. جمشای  نیجانش  میو  
  یی روارسند و در دوران فرمانساله به نظر می  ۱۵چون جوانان  شهیکنند و همصدها سال عمر می

است که آهن را نرم کرد   یکس نینخست  میگرما و سرما در جهان وجود ندارد.   ،یریآنها مرگ و پ
 و زر را از سنگ استخراج کرد. میو سالح و جوشن ساخت و س

بند را به   نینامد. اکار مییما را محکوم کرده و او را گناهزرتشت ی ۸/۳۲در گاتاها در سرود 
  یاست که برا یاند که ییما گناهکاربرداشت کرده نیاند. اغلب چنصور مختلف ترجمه کرده

کرد، آنچنان که   ادی یبه زشت  دیمردم گوشت خوردن به آنها آموخت و از چارپا و خورش یخشنود
قبل سخن از گناهکاران است و   یکند. در بندها ابانیب که کشتزار را یکس د،یتوان د دهیدر د

شود. سخن    ابی( و کاممایشهرت گردد )مانند ب  یدارا  یحتشخص پرگناه که ممکن است    نیهمچن
دروغ شناخته    رویگناهکاران پ  نیاز ا  ی کیدروغ و گناهکاران است و باالخره ییما    روان یو پ  وان یاز د
ای گاو در نقطه   یو قربان  تراستیم  نییبندها سخن از آ  نیا  معتقدند که در   یشود. محققین غربمی

و بن   هیبراندازد به پا شه یعادت را از اصل و ر نیا نکهیا یبرا  رتشت شود. زنمی  دهید دیکه خورش
اگر حضرت آدم هم   ابندیتا مردم در  نامدی گناهکار م  ت،یرا، با آن همه محبوب  دیحمله کرده و جمش

 .پردازدعمل با هرچه اسطوره و افسانه است به مبارزه می   نیدر ضمن با ا   خطا کند گناهکار است. او
بند سخن   نیدارند و معتقدند که در ا یگریبرداشت د نیاز مفسر گر ید یو برخ آذرگشسب

بند   ن یشود. امی ادی یبلکه چون ییما اهورامزدا را خوار شمرد از او به بد  ست، یاز گوشت خوردن ن
 :استکرده  ترجمه نیرا آذرگشسب چن

مردم و  یخشنود یکه برا ونگهان یپسر و دیجمش یآن گناهکاران شناخته شده است حت از
 .خداوند جهان را خوار شمرد شتنیخو

او را وسوسه   طانیبه جاه و جالل خود مغرور شد، ش دیآمده است که چون جمش اتیروا در
 یزدیموقع فره ا نی. در ادیار نماخود واد شیکرد تا خود را خداوند جهان خواند و مردم را به ستا

 :از او فرار کرد. در شاهنامه آمده است
 نیجهان آفر دیمرا خواند با    نیمن کردم ا دیکه دان دونیگرا
   ی گفتگوگسست و جهان پر شد از      یازو زدان یگفته شد فر  نیا چو

  ی زرتشت  نیاز محقق  یاریآذرگشسب و بس  ریو چه تفس  ی در هر حال چه برداشت محققین غرب
 دهیرا گناهکار نام  ییایآر  ریبار قهرمان قهرمانان اساطنیاول  یباشد، در هر حال زرتشت برا  حیصح
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دست  متأخر او به یبا وجود مقام خاص ییما در اوستا لیدل نیو محکوم ساخته است و به هم
  میو نرا د  ییما  ۲دهاکبه کمک اژی  دیبرادر جمش  1تورهی سپ  شت ی  ادیشود. در زامضحاک کشته می

را به قتل   ماییاند، ، که آن را بابل دانسته۳یدهاک از کشور بوراژی زین شتیسازد. در آبان می
 یاو در افکار مردم کس  را یزرتشت مخصوصاً ییما را محکوم ساخت زدر معتقد است که  شرساند.  می

رفته است.  شمار میگاو و مصرف سوما به   یمانند قربان  ،یبوده است که مخترع آداب و رسوم خراف
مردگان    یاو را خدا  انیییما و یواهرانت که هند  شیخو  امیپ  ت یتثب  یکه برا  دینهراس  نیزرتشت از ا
که به مردم تمدن آموخت و مورد احترام مردم بود، محکوم   یپادشاه نیاو را اول انیرانیدانسته و ا
 .دیمستقیماً او را شماتت نما ۳۲ سنایسازد و در 

  ف یرا تحر ینید ماتیکه تعل نیسرود آموزگار بد و رهبران دروغ نیعد او ب قبل یبندها در
اند.  شماتت شده  یقربان نییو آ یستمیتراپر نید نیسخت مورد انتقاد قرار گرفته و کاهن ،کنندمی

 کهخطاکاران به شمار آورده  نیتباهکاران و بزرگتر نیرا از بدتر شیاندآموزگاران کج نیزرتشت ا
ها در کنار ها و کرپنسازند. کویآنان را تباه می یدارند و زندگح باز میصالح و فال مردم را از

 ماتیسراسر نکوهش تعل  ۳۲اند و اصوالً هات  ترین صورت مورد انتقاد قرار گرفتهبه سخت  دیجمش
سازند.  است که افکار مردم را منحرف می  ینیو رهبران د انیشوایو پ انیو ناصواب رهنما یخراف
که نظر   میابیدر می  م،یسرود در چهارچوب مطالب فصل توجه کن نیا ۸که به بند  یلماً وقتمس

 .کندمبارزه را آغاز  شهیاست تا از ر  دهیرا برگز  دیاست و زرتشت مخصوصاً جمش  حیامالً صحشدر ک
 یکامل و گاه  یسنای  کیمطالب    دیاصطالحات و اشارات گاتاها با  حیدرک صح  یاصوالً برا

  ن یچن  کیقرار داد و دقیقاً مطالعه کرد. متأسفانه    زانیآن را م  یچهارچوب اصلا و الاقل  همه گاتاه
  د یاما خارج است و ب یدر مورد همه مطالب گاتاها از حوصله رساله کنون یلیمشروح و تحل یبررس

 .هفتاد من خواهد شد یبه اختصار پرداخت وگرنه مثنو
ار فاسد است که افک  بکاریمنحرف سازنده و فر  قبل سخن از آموزگاران  یدر بندها  یوقت  یبار

  ی عنیگناهکاران است،  نیاز ا یک یشود که او هم اشاره می دیباره به جمشکیکنند و می غیرا تبل
و   دکه برداشت پورداو رفتیپذ دیاند، باغلط داده ماتیکه به مردم تعل نیاز آن رهبران دروغ یکی

آنچه زرتشت در نظر داشته،   قتی ر هم کامالً حق. اگاست  کتر ینزد قتی مورد به حق ن یشدر در ا
 ساز است پس هرقدر هم معروف و مشهور باشدنباشد، ییما آموزنده آداب و رسوم منحرف

 
  

 
1- Spityura 

۲- Azidahak مار سه سر یآژده = 
۳- Baivari (ضحاک گرینام د Baivaraspa هزار اسب اس ای)ت 

  



214 
 

 زرتشت

  ی مردم خدا را خوار شمردن نه با بندها  یخشنود  یهات( پرگناه و مطرود است. برا  نیهم  ۶)بند   
گاه مردم از خوار شمردن خداوند    چیاست. ه  یواقع  مفهوم  یو نه اصوالً دارا  ابدیمی  یوستگیقبل پ

 اتیوامتأخر و ر یکند به اوستامی  هیاگر او را خداوند بدانند(، خشنود نخواهند شد. آذرگشسب تک)
  نیچن ی کی نیکه ا دینمامی  قیتطب قتی کامالً با حق یسنت ات ییک از رواکه کدام  یدر حال یسنت

 است:   نیاست چن یرافخالفت با رسوم خهات که سراسر م نیجالب ا باشد. نکات
  یم  شما هم که به شما احترام   روان یپ  د،یدالن و کژمنشاناهیگمراهان شما همه از تبار س   ی : ا۳بند  

 گذارند از گناهکارانند.  
 پاک و اشا و شهیکار را انجام دهند از اند نیتا آنان که بدتر دیکرد شانی: شما مردم را پر ۴بند 

 باشند.    نزایگر اهورامزدا
  زشت و آموزش نادرست شهیو با اند دیداد بیو فر دیخوب به دور کرد ی: مردم را از زندگ۵بند 
 .  دیرا گمراه ساخت آنها
  آگاه  قتیخداوند از حق یشهرت گردد ول یشده و دارا ابی: شخص پرگناه ممکن است کام۶بند 

 (. مایی)مانند  ستا
 شود. با کوشش و کار حاصل می یواقع شرفتیند که پفهمیک نمیگناهکاران هیچ  نی: از ا۷بند 
 است.   ونگهانیگناهکاران ییما و   نی: در شمار ا۸بند 
 سازدرا تباه می  یکند و با آموزش منحرف خود زندگمی فیرا تحر  نید ماتی: آموزگار بد تعل۹بند 

  وی ر راستای مظه  مزدا و یدارد. ابه دور می  یمردم را از راه راست باز داشته از هدف زندگ و
 برم. نابکاران می نیاز ا تیبه تو شکا یپاک

  را به  انشاندیکنند. نیک می  فیرا تحر نید یآموزشها یو مهرپرست ی رهبران قربان نی: ا ۱۰بند 
 .کنندپاکان بلند می یو سالح بر رو رانیدروغ مُبَدّل ساخته، و چمنزارها را و هواخواهان

و   دیاحترام گذاشتن به خورش سنایوید انیشوای»پ سدینومیدارد و  یگرید ریتعب آذرگشسب
باشد    حیتواند صحبرداشت نمی  ن ی. ا« سازنددانند و مردم را گمراه میرا ناروا می   نیمادر زم  شیستا

به  ماحترا ،ییودا یاهایهمان آر ایپرستان، ویاست که د نیترجمه شود مفهوم آن ا نیاگر چن رایز
  نیدر د نیو زم دیکه کامالً معکوس بوده است. خورش یحال دانند در یرا گناه م د یو خورش نیزم
 انیدر همه اد دیخورش یو خدا نیزم یارجمند بوده و خدا یمقام یدارا وپرستید یاهایآر

  را  یغرب نیمحقق گرینظر پورداود و د دیبا نیتبا نیاند. با توجه به اشدهپرستش می یتئیستپولی
  ی انیبن ینهاییاز آ یکی است که  د یگاو در نقطه بدون خورش ین ز قرباسخن ا نجایکه در ا رفتیپذ
 اند و بوده  ی خود آذرگشسب کاهنان رسوم قربان دییها به تأرفته است. کرپنبه شمار می  سمیترائیم
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 نیخون  یهایو قربان  ی»آنها طرفدار رسوم مذهب  سدینوخود می  ریکه آذرگشسب هم در تفسطوری  به 
مخالفت با   ن،یمحقق تیبند به نظر اکثر نیمراسم بود«. ا نیلف با ات مخازرتش یبودند ول
 .1و آداب و رسوم آن است  یمهرپرست

 فیشر یهاسازند و انسان را تباه می یمنحرف زندگ ونیو روحان انیشوایپ نیا ی: به راست۱۱ بند
 دارند. باز می   یبه هدف راست دنیرس از را

  و  ۲شوند که گرهماباز داشته و سبب می کین یز کارهاادرست اآموزش ن: آنها مردم را با ۱۲بند 
 کنند.دروغ را آرزو می  روانیپ یدهند. آنها سرور حیکرپن را بر پاکان ترج

 شود.خود آنان می  یباالخره سبب تباه  صیگرگان حر نی: قدرت ا۱۳بند 
  شند چه آنان بر آن بااست در فکر به دام انداختن زرتشت می یو گرهما مدت زمان ی:کاو ۱۴بند 

  ت یهدا و آداب و رسوم منحرف یکنند آنها مردم را به انجام قربان یاریکه دروغپرست را  شدند
 شد(.  هیکنند )و قبالً نظر آذرگشسب توجمی
  یاالخره به سزااند بمحروم کرده یکه مردم را از آزاد هایها و کاوکرپن  نیا ی : به راست۱۵بند 

  اند تباه خواهند بوده  تیهمانها که تحت فشار و محروم لهیو به وس  دیخواهند رس زشتشان اعمال
 . شد

  از جانب آموزگار پارسا و خردمند است. سخن از  یآموزش واقع نیکه بهتر ی: به راست ۱۶بند 
و   شیدارد نه کش  اجیو معلم خردمند است که در ضمن پارسا هم باشد. جامعه به معلم احت  آموزگار

 .نداردی با خرد و عقل توأم باشد وگرنه ارزش دیبا ییو پارسا لتیکاهن و رهبر. فض
 ن یشود. کهانت و دـ کاهن مشاهده می   س یبا کاهن و رئ  دیسرود مخالفت شد  نیسراسر ا  در

است. برهمانان هنوز در   افتهیادامه  ز یبوده و هزاران سال ن میقد یاهایمعتقدات آر هیپا یمعبد
 .مردم برخوردارند یو فکر یحرو  تیهندوها از قدرت مطلق هدا نیب

 و  ی منحرف و آداب و رسوم خراف تیو روحان یمذهبی ـ نظر من مبارزه با رهبران اجتماع  به
 

  

 
شناختند یمی تیگزدیا  نیو قهرمان را پس از هورامزدا بزرگتر زاسبیکه مهر ت یمتأثر از خرافات پهلو یهایزرتشت -۱

کمتر توجه  تیواقع نیا  به انیرا به صراحت مطرود ساخته است، لذا زرتشت ترایم غمبرشانیپ رندیخواستند که بپذنمی
 .کنندمی

۲- Grehna  یبرخ خوار ورشوه صیحر زین یگروه یاند ولکرده یمعن سنایوید یمذهب ینیاز سران د یکیرا اغلب 
 هیو پرخور شب صیحر یآن را با گرازما به معن)است  شیحفاظت گله به فکر شکم خو یکه به جا یشبان دروغ 

 د(.اندانسته
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داده است. زرتشت در گاتاها به   لیزرتشت را تشک ماتیلانسان مرکز ثقل تع ییسازنده شکوفا سد
هات   نیاز ا ر ی. غر داشته استآنها بر حذ یرویرا مذمت نموده و مردم را از پ یکرات کرپن و کاو

 :اند که از جملهشماتت شده  نانیفساد آفر نیا زین گرید یدر سرودها
  آورند )به نظر او را به ناله در می  هایسپارند و کاوجهان را به خشم می جیکرپان و اوس: ۲۰/۴۴

کنند کوشش نمی و هرگز    (آورندسپارند و به ناله در میگاو را به خشم می  یغرب  نیو محقق  پورداود
دادن مفهوم   شرفتیگاو را پروراندن و پ  نیراست  نیدهند )در پناه د  شرفتیآن را پ  یتا در پناه راست

 (.ستین یجالب
 مردم را  یزشت خود زندگ  یهاو با کرداراند  وستهیخود را به هم پ  یروهاین  ی:کرپن و کاو  ۱۱/۴۶
 د داد. کنند. اما وجدان ناآرامشان آنها را عذاب خواهمی تباه
 .شد ه ی: قبالً توج ۱۰/۴۸
  خشنود  زرتشت را خرسند و  شیخو  یگاه در دوران زندگهیچ  یخوردگان مکتب کاو  بیفر : ۱۲/۵۱

 هیگردد. پورداود: چاکر فروماخشنود نمی یکاو بکارانهی: زرتشت از روش فریسازند )شوشترنمی
 در گذر زمستان زرتشت را خشنود نساخت(.ی کو
 دچار یمنحرف جهان را به تباه یشوند که با کردار و آموزشهامی ماتتها ش:کرپن ۱۴/۵۱

 . سازندیم
از   تی. پورداود به تبعبندیفرکنند و مردم را مینمی ی)گاو( شبان یتیمادر گ: از یشوشتر

 انیخودشان به چهارپا یکه آنان از کردارها و گفتارها یآزار یکند براترجمه می  ی غرب نیمحقق
 ی.« درخان و مان دروغ خواه انیکه در پا یآر آن داوری رسانند بجامی

چارپا را آزار داد؟ مگر چارپا هم سخندان است؟ با گفتار  ایتوان گاو گفتار خود چگونه می  با
قبول کرد که برداشت  دیبا نجای. در ادیکش یتوان جهان و مردم جهان را به تباهمنحرف می

 درباره گاو مراجعه شود(  هی است. )به بحث آت  هیابل توجپورواال و... بهتر ق ،یآذرگشسب، شوشتر
شعائر و آداب است و   یکلپه به معن زیاند که در وداها نبوده ییایجوامع آر نیکاهن 1هاکرپن

  ی سرمون  شیاو را کش  سی. بودینمانظارت می   یشعائر و آداب قربان  یاست که در اجرا  یکرپن کس
 .ته اسکرد یآداب و رسوم معن یاجرا ۲کاهن ای

شده.  است که به حافظه سپرده می   یمذهب  یشاعر سرودها  یدر وداها به معن  ۳یکاو  ای  یکو
(. او در یاحافظه یسرودها یعنی ده،یکه از همان من و منش و حافظه و فکر مشتق گرد ۴)منترا

 یو کاهنان خدا انیاصطالح را به خدا نیاست. ا یمقام روحان یوداها دارا
  

 
1- Karpan        2- Ceremony or ritual priest 
3- Kavi       4- mantra 
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قدرت   یکه دارا  یاوراد  انیب  ییودا  یاهایدر آر  یکو  فهیمعتقد است که وظ  سید. بوانداده  زین  سوما
  هیسرودها را کاو نیشد. امی  هیشده است، توجصورت منظوم سروده می بوده و به  یو رمز یسر
مقدس    یهاسرود  ای  ۲متراها  ندهیکه سرا  1است که زرتشت خود را متران   لیدل  نی. به همدندیناممی

 .هیکاو ندهیگوه ن دهیاست نام
  ی است که در ضمن رئیس مذهب  رهیفرمانده عش  یکاو  ییدر عهد زرتشت و در جامعه گاتا  اما

بر   زیو از متن گاتاها ن دیگرد هیطوری که در جلد اول توجاست. به  دهیگردمحسوب می  زیقوم ن
رفته  سرچشمه گ نیاپرستی نیاز د ویاند. مقام کابوده ییایآر ریکاهن عشاـ  رئیس هایکاو د،یآمی

بوده است. البته رفته  ای رهیو عش یحافظ اجاق خانوادگ ره،یزند ارشد خانواده و سپس عشفر هک
 قبادیا کیخسرو و ...    یقباد، کاو  یکاو  انیبه حاکم و شاه مُبَدّل شده و در زمان ساسان  یرفته کاو

 رهاشا زیطوری که قبالً نشده است. در زمان زرتشت به شاه استعمال می یو.. به معن خسرویو ک
وجود داشته است و چون جامعه  ای لهیو قبای رهینبود و جوامع عش یاثر ی شد از سلطنت و شاه

 ماتیو تعل نیمع تیبا ترب یعنوان روحانبه  یبوده لذا طبقه خاص افته ین یمشخص یبندطبقه  هنوز
بوده است. در گاتاها، هم به  اند، شکل نگرفته تصور کرده نی از محقق یاریسگونه که بآن دهیچیپ

اند و هر کدام  جامعه ی همه رهبران مذهب نهای. ایو هم کاو جیکنیم هم اوسکرپن برخورد می
 .ستین  یاثر نیمع یرارشیطبقه مشخص با نظام خاص و ه  کیهنوز از  ی دارند ول یخاص فهوظی

مه کرده رجت یجا رهبر روحان کیرا که در گاتاها آمده است در  ۳کلمه رتوش آذرگشسب
ای  گرفته که به طور قطع در زمان زرتشت طبقه جهیو نت دهیمتوجه گرد یتیاست. خود او به واقع

که مقصود از رهبر   رفتیتوان پذبرداشت می  نیوجود نداشته است. با ا یمشخص به نام روحان 
و  یضرتو را داور و قا نیمحقق تی. اکثریطبقه روحان کیاست نه رهبر  یمعنو یشوایپ یروحان

مولتون، هومباخ،   نتس،یبهتر قابل تطبیق است. ه زیاند که با توجیه قبل نآموزگار ترجمه کرده
 سنایدر  زید آذرگشسب نخو یاند. حتبارتولومه، مرحوم پورداود و... همه رتو را داور ترجمه کرده

که   دهیثر گردتأم انیاز زمان ساسان یکند. برداشت رهبر روحان می  ی رتو و رتوش را داور معن ۵/۵۱
داران زمان  که در جامعه ساده رمه  رفتیپذ دیپس با اند.دهینامموبد موبدان را رتو و شاه را اهو می 

گروهها   فیوظا  ابدیکه جامعه وسعت می. رفته رفته  ستین  یمتشکل خبر  یسایزرتشت هنوز از کل
گردند و می لیمتما یمذهب استیها به رو  کرپن یاسیس استیبه ر هایکاو دهیمشخص گرد زین

هماهنگ  یبه دو دستگاه مستقل ول جیشاه و دربارش در کنار اترونها و مغان و موبدان به تدر
و به   دهمعبد و در کنار معبد رشد کرکه چگونه شاه از درون  میدیشوند. در جلد اول دمُبَدّل می

  لیدل نیهم

 
1- mathran      2- mathras 
3- ratush 
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 یو مذهب  یاسیس  یبا وجود آنکه رهبربر عهده داشته است.    زیرا ن  یمذهب  هیعال  استیر  شهیهم  زین
ه است، زرتشت به مخالفت با هر دو مقام پرداخته و مردم  کردمی  یخود را ط هیجامعه مراحل اول
 ت. بازداشته اس  رتانیوسیو د  شانیواندید نیا یرویرا از اطاعت و پ

  ن یع  در  ی است ول  یفلسف  ،یمیقد  یشادهای»مکتب زرتشت، کامالً مانند اوپان  سدینومی   هرتل
  ت یروحان ران یدر ا نی(. در هندوستان و همچن جیو ضد مذهب است )مذهب را تیحال ضد روحان

در لباس    گریکه آن را به خود وابسته سازد«. به عبارت د  دید  نیرا در ا  میتعال  نیاثر ساختن اراه بی 
 .دینما فیاو را تحر نیزرتشت د میالتع

و دخالت در امور  تیلعاده روحاناه نفوذ فوق معتقد است ک یشناس آلمانران ی، ا1راپادولف

  میملل قد  خیجامعه است و در تار  شرفتیو پ  یدر مقابل ترق  ییاش احداث سدهاجه یکه نت  یاسیس
قدرت در   نیدگرگون شد و از ا یبه کل یاثرات سوء آن مشاهده شده است، در مذاهب مزداپرست

 .شودنمی دهید یرآن اث
 یبار برا کی ی»در گاتها حت سندینودر عصر اوستا می شمانیندیو گر،یگ گل،یاشپ پروفسور

است. تنها در گاتاها ما شاهد کلمه  امدهین دینما تیای که داللت بر کهانت و روحاننمونه کلمه
کلمه  نیا یباشد ولمانند مبلغ و معلم مذهب می یمشخص یمعنا یکه دارا میهست ۲نتویسئوش

 ت«. باشد که اصوالً در گاتاها به کار نرفته اس( مین )آذربانمثل اترو   یگریمختلف د  یمعان  یدارا
  را یو کهانت است ز تیزرتشت ضد روحان امیاند که پشده تیواقع نیمتوجه ا نیمحقق اغلب

در گاتاها از کاهن   زیباشد، بلکه هر جا نمی   یبدون واسطه و خبره و طبقه خاص روحان  نیتنها دنه 
 . گرفته استنام برده شده مورد شماتت قرار 

که اغلب آن را   ۲/۵۳و  ۱۱/۴۵. در استفقط در سه بند از گاتاها ذکر شده  توینکلمه سئوش
  ن ییآ اوران یبندها مردمان مؤمن و  نیکلمه را در ا نیاند. آذرگشسب اکرده ریخود زرتشت تعب

 نینچ  ز یجمالت ن  یکلمه سود رسان است. از مفهوم کل  نیا  یلغو  یترجمه کرده است. معن  یراست
سود رسانده و سبب   مآید که مقصود شخص وارسته و داناست که با دانش خود به مردبرمی

که  یشود »کسانمی هیکلمه در متن سرود توج نیا یبه روشن ۱۲/۴۸شود. در آنان می  یرستگار
 یتوأم و برابر با آموزشها یکردارشان با راستشناسی را و فهیکنند وظمی یرویبا منش پاک پ

شود که بند مسلم می نی. با توجه به ا«باشنددرهم شکستن خشم و نفرت می  یو برا مزداست
  ی متأخر آمده و برخ یگونه که در اوستا آن  ه،یدهندگان آتاست و نه نجات ی نه روحان انت یسئوش

اند.  امام زمان مطرح ساخته   زیزرتشت ن  نید  ی برا  اند و به غلط برداشت کرده  نیآن چن  ریتحت تأث  زین
خواهد آمد   انتیسئوش ندهیای در گاتاها نشده است که در آگونه اشاره »هیچ سدینوگشسب میآذر
  و  ریتعب نیو ا

 
1- Adolf Rapp      2- Saoshyanto 
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 .1آمده است«  یمتأخر و به خصوص در نوشتجات پهلو اتیدر ادب ریتفس

را در   تیروحان فهی بودند( وظ وانید رویداشتند )پ ییمعتقد است مغان که مذهب ودا هرتل
کرده.  سی»زرتشت نه کاهن بود و نه مکتب کهانت تأس رایتصاص دادند زود اخبه خ انیرانیا نیب

را درک  نی)که مردم به آن عادت کرده بودند و بدون آن د یمراسم مذهب یاجرا یپس از او برا
طبقه رسوم و آداب   نیشناختند( مردم مجدداً به مغان وابسته شدند و انمی  تیرسمنکرده و به 

متأخر شدند   یخود ادامه دادند. آنها طبیعتاً مؤلف و حافظ متون اوستا ییاود نیرا طبق د یمذهب
زرتشت مخالفت   میوجه با مکتب و تعال  نیکه به بدتر  یگفت، سخنانکه از دهان زرتشت سخن می

نموده و مردم را به دفاع و  سیتأس قیطر نیرا به ا یوپرستید یدر اصل مراسم مذهب اداشت. آنه 
 . د« آن واداشتن یاجرا

است و نوشت »در   تیزرتشت ضد روحان نیبه نظر مولتون اشاره شد که معتقد بود د قبالً
. از آداب و رسوم و  ستی بخش کامل ن کیصورت به  یگریروحان  فهیوظ یبرا ییجا نیدکتر نیا

شود. پس از  می دهیمکتب د نیرود در اکه انتظار می یحد نیسحر و افسون به کمتر فات،یتشر
  جهینت نیکنیم به ارا در نقاط مختلف جهان مطالعه می گرید نیمصلح رکردو کا یآن که زندگ

مذهب   کیه در مراحل تازه و طلوع  ن  یول  ابد،یخود را می  یکم جاکم   نیدر د  توالیکه ر  میرسمی
 ید«.نمارا آغاز می  شیخو اتیکه ح

و شعائر    یل رسممشاغ  ندگانیو طرد نما  یاز اقدامات مهم زرتشت نف  یکی:  سدینومی  رودلف
مرحله    نیها و اوسیجها بودند. در اکرپن   ها،یاست که همان کاو  ان یرانیا  میقد  نیو آداب و رسوم د
آن هم آواره شدن زرتشت   جهیشکند. نترا که تاکنون معمول بود درهم می یزرتشت چهارچوب
  بیتعق یو حتکند و با طرد پناه به اطراف کوچ می بی  دستیته  کیصورت به  اً است که مجبور

 .شودرو میروبه 
اذعان دارند که زرتشت نه به آداب و رسوم و شعائر دست و پا   تیواقع نیبه ا نیمحقق اغلب

که    یکیاعمال ن  یرا در اجرا  نیدانست، بلکه هدف دمی  یرا ضرور  ت یتوجه داشت و نه روحان  ریگ
 .خالصه کرد د،یرسآنها مستقیماً به خود بشر و جامعه می  جینتا

پسندد، هر نظام حق را میزرتشت نبود، آنکه اخالل    یبرا   یشک  نی»کوچکتر  سدینومی  رشد
و دروغ را در  بیدر خدمت دروغ بوده و سلطه فر ان،یخدا یکه باشد، ارباب، اشراف، کاهن و حت

 ایشود و  تیهدا دیبا حیاست و به درک صح بکاریدروغگو و فر یکس نیکند. چنمی تیتثب نیزم
  

 
 ای زرتشت است که در زمان یو اشاره به همه فرزانگان انتیشنه سئو شودیسخن گفته مها انتیدر گاتاها از سئوش -۱

 .است دهینام انتیسئوش کی زیرسانند. او خود را نپس از او با آگاه نمودن مردم به جامعه سود می
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و راست را درک کرده  حیبا او به مبارزه پرداخت... آنکه نظام صح  ستین تیهدا نیبه احاضر  اگر
  قت یو حق ینظام خواهد بود. او به راست نیدر خدمت ا وستهیاش   پاست عاطفه و اراده  رفتهیو پذ

  قت ی حق  و  یکند. اوست از راستان و متعلق به خداوند که راستو در راه آن مبارزه می  دینماخدمت می
 «.کندر ساخته و آن را حفظ می را در جهان برقرا

و شرط   دیکه از اصول مکتب خود بدون ق دینهراس نی»زرتشت از ا سدینومی نیهمچن او
گونه  شد همانکه مقدس شمرده می یرا اعالم دارد. او به مخالفت با آداب و رسوم یآخر جهینت

 د«. سوم بودنآداب و ر نیکه سپر ا یانیقد علم کرد که بر علیه خدا
  ی که زرتشت برا میرسمی  جهینت نیشد به ا انیبخش ب نیای که در اتوجه به خالصه  با

آداب و رسوم و   نیای که به نام مذهب از احاکمه ئتیبرانداختن معتقدات، آداب و رسوم و ه
د  کرده بو ل یخود را بر آنها تحم یو قدرت و سرور ق یدات سوءاستفاده نموده و مردم را تحممعتق

 امیق یکرده است. ول امیمعتقدات استوار شده بود، ق نیای که بر او ستمگرانه  ینامردم و نظام
  ی شکل نگرفته بود، بلکه او برا ییانقالب و کشورگشا جادی ا ینداشت و برا یزرتشت جنبه نظام

و  ان زم طیخود پرداخت. نه شرا امیبه اعالم پ نانیدجامعه راستان و راست  جادینسان و اا  تیترب
داشت. آنچه درباره  یانقالب  تیفیزرتشت ک امیبود و نه پ یجنبش عموم  کیمکان زرتشت آماده 

اقتباس   یو قصص زرتشت  اتیاز رواندارد و    یخیتار  هیگونه پاشود هیچزرتشت گزارش می   یجنگها
 .ستیاعتبار ن یشده که دارا

 یو همدرد یکخواهیمهر و ن بنا شده و با یو آگاه ییدانا نش،یخرد و ب هیزرشت بر پا امیپ
و خشونت،   یورزیبود، از پ یو کژ یبا بد زیعمل و تالش و ست نییتوأم است و با وجود آنکه آ

 نیبار کوچکتر کی یزرتشت حت ینداشت. در سراسر سرودها یو کشتار نشان زیجنگ و ست
ای فرزانهو خشونت داده نشده است، چون هدف زرتشت چون هر خردمند  کشتاردرباره  یدستور

  توان به آن دست می  یو آزاد  ییو دانا  یبا آگاهسعادت و سالمت جامعه است، که به باور زرتشت  
 ت.افی

 است تیبر عمل و واقع یو متک یزرتشت مردم نیدـ ۷

  ی آداب و رسوم و شعائر برا یدر نظر مردم باستان مشت نیشرح داده شد که د نیاز ا شیپ
  ی به نام روحان  یجهت رفته رفته گروه  نیبه هم  افوق بشر بود.های مو قدرت   انیخدا  تیجلب رضا

و  افتهیشده بودند، در جامعه قدرت  لیمراسم بر مردم تحم نیعنوان خبره و رهبر ان که بههو کا
منحرف در سراسر    نیگذاشتند. ده یطوری که در جلد اول نشان داده شد، حکومت و سلطنت را پابه 
مردم توسط معبد و   قی تحم لهیوس فاتیای از شعائر و تشروعهصورت مجمتمدن بشر به  خیتار
  سایکل
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و فروش   د یشده و خر ییسایکل ونیدکان روحان یکاال یقرون وسط تیحیو نه فقط در مس بوده
در اغلب جوامع متمدن همان شعائر  یساخته است، که هنوز هم حتآنان آسان می  یبهشت را برا

 یسک  نیشود. متدمی   لیبه مردم تحم  نیندارد به نام د  یتباطم ارمرد  یواقع  یکه با زندگ  ییسایکل
را به   یو مراسم شعائر هیصدقه و فد از،یو ن شیایبنا به دستور خبرگان دعا و نماز و ن هاست ک

 سایکه کل یفیآمرزش روح و وصول به بهشت و فرار از جهنم به وظا یانجام دهد و برا یدرست
انواع رشوه به دستگاه  ادبودیکه  از،یو نذر و ن لی. توسل و دخدینموده عمل نما نییاو تع یبرا

و خبره    شیبه شمار رفته و کش  ت یعوامل موفق  ن یاز مؤثرتر  ی کیاست،    نید  انیاز راه متول  تیالوه
و سعادت   دیشیبه آخرت اند دیمحل گذر است و با ایواسطه انسان و خداست... دن نیمهمتر نید

شود می  یلیدستگاه طف کی تیسبب تثب نکه یعالوه بر ا یاعتقاد  نیچن ک یکرد..  نیرا تأم یابد
  ی سازد که به دنبال کاله شرعگری می او را معامله ایبه دور داشته  یزندگ قیاز حقا زیانسان را ن

ای که با ترس و و درمانده لیذل ایو  است،یجهان و فرار از عقوبت آن دن نیسعادت ا نیتأم یبرا
 هپردازد در ترس از آتش سوزان جهنم به دامان خرافات پنا یزندگ تیاقعوحشت بدون آنکه به و

است    یاجتماعات  یمردم بررس  یدر زندگ  ی انحراف  نیارائه اثر معکوس د  ینمونه برا  نیبرد. بهترمی
 یدر آنها قابل توجه است ول یفاتیتشر نیو د تیو روحان سایبوده و قدرت کل نیکه به ظاهر متد

 .است شتریو فساد ب یر، فقر و ظلم و تعد تجامعه عقب مانده 
  ت یانحراف اجتماعات و نقش روحان یای از چگونگمجموعه شمه نیدر جلد اول و دوم ا من

 یابیدست  نیکه هدف دکنم هنگامیمی   دیفقط تأک  ست،یبه تکرار آن ن  اجیمنحرف را ارائه دادم و احت
هدف    نیبه ا  دن یرس  یبرا ای  له یو آداب وسانجام شعائر    ایاز جهنم باشد و رشوه    یبه بهشت و دور

 ایگر و ررهنمون گردد او را معامله  یو عال  یانسان  لیانسان را به فضا  نیآنکه د  یگردد به جا  یلقت
به اجتماعات   ی حت ایو  خیبه تار یاگر کمای شهیسازد. هر صاحب اندو متحجر می  لیذل ایکار و 

را  نیبه ظاهر متد یو متحجر ول دهین فاسد و پوستوجه کند نمونه جوامع از درو یمختلف کنون
 انیو اد سایکل یبیتخر ریتأث نیاز ا یهای فراوانجهان نمونه  ی. در بحث تمدنهاافتیخواهد 

 .دید میرا خواه ییسایکل
نه   نانیداست. در جامعه راست  نیو هدف د یزرتشت توجیه تقو امیمشخصه پ نیجالبتر

 .ییسایو شعائر کل فاتیو نه تشررد دا ییخودنما یمنحرف جا تیروحان
 لیفضا  نیاز طرح ا  یکه هدف اساس  میمشاهده کرد  هیصفات کمال  ایبخش امشه اسپندان    در

  یداده شد که برا حیتوض  نیاست. همچن ی قیارائه راه کمال و وصول به سعادت و آمرزش حق
و خودآگاه به   اریه و اختبدون واسطه و رابطه با اراد دیبه آرامش وجدان و بهشت درون با یابیدست
 .جامعه کوشش کرد ییو شکوفا یو تعال شرفتی پرداخت و در راه پ لیفضا نیا تیتقو
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منحرف و آداب و رسوم    تیامان زرتشت را با روحاننبرد بی   زیتئیسم نفصل مبارزه با  پولی   در
نداشته و   اجیاحت یماد ازیو ن ه یو فد ی که اهورامزدا به قربان میدیو د میکرد هیتوج ییسایکل
اصل   نیفصول گذشته غیرمستقیم به ا  حیاست. ضمن تشر  ک یون عمل ناشه   یترین قربانستهیشا

که ارزش   دیاز گاتاها ذکر گرد یمختلف یشد. به خصوص در بخش امشااسپندان بندها اشاره زین
از گاتاها  اًدبه نظر زرتشت مجد شتریب ییآشنا یشده بود. برا دیدر آنها تأک دیمف تیعمل و فعال

  ی که اکنون مورد بررس یدینه با د یول میسرودها آشنا هست نیاز ا ی. با برخمیکنمی یگیربهره
 .ردیگقرار می

 :   ۳۴ سرود
 ییپارسا  شیکه در پرتو آنها مردم از بخشا  ییایرو پرستش بی   کیمزدا رفتار و گفتار ن  ـ ای۱

خداوند    یخست به تو اردند، همه را نگبرخوردار می  ییو رسا یمعنو یرویو ن یو جاودان
 م.کنمی  ازیبخش نهستی

به    انییمزدا یاست. قربان یکی یاختالف ندارد و مفهوم کل ادیمتن ز نیبا ا گریهای دترجمه
  جه یحق نت یایراراده و پرستش بی  یرویو ن ییاست که از پارسا ک یدرگاه خداوند رفتار و گفتار ن

 د.گردآنها می ییکه به مردم سود رسانده موجب شکوفا یکیشود. به خصوص اعمال نمی
 شدیاندهمگام است تنها به تو می   یکه روانش با راست ییاندیش پارساپروردگارا مرد نیک ـ۲

 .کندخود را به تو نثار می  کیو کردار ن
کند و پورداود »همه  نثار به مزدا ترجمه می  یشدن به مزدا« به جا کینزد یبرا»  یشوشتر

 .است کیبه درگاه پروردگار عمل ن ازیو ن هیهد زیسرود ن نی. در ا«تو آورد شگاهیرا به پ آنها
به   یازیترین منش پاک چون نده ی: زرتشت همه جسم و جان خود را با گز ۱۴/۳۳ سرود

 یرویو ن یاز دستورات اله  یکردار و گفتار و فرمانبر نیبهتر نیکند، همچنمی میخداوند خود تقد
و صالح مردم به کار   ریو خ یخود را در راه گسترش مرام راست یرویناه اشا )همه خود را در ر

 د(.برخواهم 
در  ی»زرتشت حت سدینوآن می ریمتفقند. آلتهیم در تفس نیمفهوم تقریباً هم محقق نیا در

پردازد. او در  می یمعنو ی و به قربان دیجومی یدور یماد یبرخالف گذشته از قربان  یمورد قربان
صورت را به  شیو تن خو  اتیح  یقربان  یکند که براخود اعالم می  بیآمیز و عجنیتحس  یرودهاس

 ید«.نمامی  میشود، تقدکه در گفتار و کردار منعکس می کین رپندا
نمونه    نیو اعجاب اوستاشناسان قرار گرفته و آن را بهتر  نیسرود به خصوص مورد تحس  نیا

دانند. به نظر من به درگاه اهورامزدا می  هیو فد  ازین  میو تقد  به حق   یک یاز راه نزدبرداشت زرتشت  
 ه ی وجت یو عمل یواقع ی زندگ دیرا از د نیتوان در سه هزار سال قبل دنمی  نیاز ا حتریبهتر و صر
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 .آمیز استنینو و تحس ز یعرضه داشت که امروز ن ینینو یارهایو مع نموده
 

پاک برخوردار گردم    شهیز سراسر خرد و انددرست ا  راست و  ی: بشود که با کارها  ۱/۲۸  سرود
اند  روح گاو ترجمه کرده نش یروان آفر یبه جا یرا خشنود سازم. برخ نش یگونه روان آفرو به این
 ثخود بح  یدر جاباره  در این  ندارد.    یراست و درست با روان گاو تجانس  یو کارها  ستیکه رسا ن

 .خواهد شد
پاک. بگذار به من   شهیخواهم شد با اند کیبه تو نزد نهیهر آاهورامزدا  ی: ا ۲/۲۸ سرود

و   ردیگسرچشمه می  ی که از راست یپاداش ی و هم معنو یشود در هر دو جهان هم ماد دهیبخش
  ی راست هیپاداش در سا گریبه عبارت د»کند. می یرهبر ی را به خوشبخت ندارانید لهیبدان وس

 د«.گرده می آمرزش و صالح جامعراست و درست سبب  یشود و کارهاحاصل می
 

اندیش و با تاب و توان در راه  نیک  ی پرسم، هرگاه شخص: پروردگارا از تو می  ۱۶/۳۱ هات
کوشش کند از وصال تو برخوردار   ی و درست یراست شرفتیخود و پ  نیخانه و روستا و سرزم یترق

 1برداشت را دارند( نیهم هیشب  زین  ی)پورداود و شوشتر دید گردخواه

حاصل    ی انسان  لی و سازنده انسان و بسط فضا  د یو وصال حق در اثر کار و کوشش مف  یکینزد
  ت یجامعه و مردم آن و تقو شرفتیدر پ یبند به صراحت خدمت به خداوند سع نی. در ارددگمی

 امیبودن پ یزبان عمل نیبرداشت به بهتر نی. ادهیگرد هیبخش توجو رفاه و آرامش  ینظام راست
 .سازدرا از نظر زرتشت آشکار می  نینموده و مفهوم د  ائهرزرتشت را ا

 
اهورا را خواهم شناخت.    یو درست  یو در پرتو راست  کیو گفتار و کردار ن  شهی: با اند  ۸/۴۵  هات

 .ردیپذصورت می  ی ار و عمل و اتکاء به راستخدا و وصول به حق با ک ییشناسا
 

تا بند نهم آذرگشسب و نظر وجود دارد. دو بند اختالف  نی: در ترجمه ا ۱/۴۵ - ۱۰ هات
کند تا کار و کوشش طلب می   یرویبشر ن  ی. زرتشت برارندیگمی  یتقریباً مشترک  جهینت  یشوشتر
  جه ینت ۱۸/۴۴داده و خداوند را خشنود سازند. و پورداود با اتکاء به  شرفتیآن مردم را پ هیدر سا

  ی کنون  اتیشود تا از حداده می  یکار و کشاورز  یرویخداوند به ما ن  یخشنود  جهیکه در نت  ردیگمی

 
 برداشت  روستا  یخود او متذکر شده که در اوستا به معن  یرا شهر ترجمه کرده ول (Shoithrahya) تریآذرگشسب شوا  -۱

در زمان زرتشت وجود نداشته بهتر است از استعمال  یشهر به مفهوم کنون اریبس لین به اتکاء دالت. چوشده اس
 کندمیرا درک    یاز آن کلمات مفاهیم خاص  ی. خواننده امروزمیینما  زیکشور، شاه، شاهنشاه پره  ار، یکلمات شهر، شهر

 .زمان زرتشت ناآشنا بوده است یبرا  یکه به کل
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  ی بهشت از زندگ  دیبه ام  دینبا  گر ی. به عبارت دمیخوش و خرم برخوردار شو  ی ه و از زندگگرفتبهره
خود و   یای براشاداب و آسوده یزندگ دیو با کار و کوشش با دیچشم پوش نیآفر یمرفه و شاد

 .جامعه فراهم ساخت
اند، خداوند در  نحو برداشت کرده کیو پورداود تقریباً به  یشتررا آذرگشسب و شو ۱۰ بند

  ی رویاز ن  یرخوردارو ب  یو جاودان  ییرسا و قدرت خود به مردمان رسا  شهیاشا، اند  ی قانون ازل  هیسا
 مامکنند: »تترجمه می  نیچن  یاز محققان غرب  یاریهومباخ و بس  یداده است، ول  دینو  یداریتن و پا

 زیکنند که قدرت اسرارآمهستند و کمک می کیو پندار نکه نشان خصلت های صالح را هیهد
توجه خواهد کرد«. هومباخ   نهایکنم و او به همه امی   میخداوند تقد  شگاهیمزدااهورا تجدد شود به پ

  میتقد ییجوقت یو حق کین شهیبه درگاه خداوند اند یقربان یکه زرتشت به جا ردیگمی  جهینت
و رحمت    یبسط خوب  گریبه عبارت د  ایحق    یروین  تیاندیشی سبب تقونیکو    یکوکاریکند. نمی

و  یکه قربان ردیگمی جه ینت زیاشاره نموده و از آن ن ۷/۴۴در جهان خواهد شد. هومباخ به هات 
 .و عمل صالح است کین  شهیبه درگاه خداوند اند ازین

)الهام  کیار نفتار و گفتدر پرتو ر نیمنش، همچن نی: در پرتو خرد مقدس و بهتر ۱/۴۷ هات
. شیمحبت خو یرا مزدااهورا از رو یو جاودان ییبخشد رسا یکس نیچن یشا براااز  (گرفته
  ک یرفتار و گفتار ن هیشود که در سا گرفته می  جهیبوده و نت نیهم ه یتقریباً شب گریهای دترجمه

 .دیبخش اهد خو ییو توانا ییو نظام حق خداوند به انسان پاداش رسا یراست بر یمتک
است که در پرتو دانش، گفتار و کردار   یو پارسا و خداشناس کس مانی: مرد با ا ۲۱/۵۱ هات

  جهیبخشد. پورداود نت یمعنو یروین کیداشته و در پرتو منش ن شیگرا یو وجدانش به راست
ر و نهاد خواهد شد که با پندار و گفتار و کردا  یارزان  یزگاریبهشت به آن پارسا و پره»که    ردیگمی

 ییپارسا  اریمع  کیهر حال رفتار و گفتار و نهاد ن. در  «برد  شی را پ  ی راست  نیو د  دیبرافزا  یراست  کین
 .است

  ک یو هر  دیمزدا را خشنود ساز کیو گفتار و کردار ن شه یتا با اند دی: همه بکوش ۲/۵۳ هات
 مزدا با پندار و گفتار و یدخشنو یبرا». به زبان پورداود دینی او بگز شیاین یرا برا کیانجام کار ن

انجام    کیعمل ن  هیخداوند در سا  یو خشنود  شیاین  «.ندیارایرهاننده را ب  نیراه راست د  کین  کردار
 .ردیپذمی

به   ازیو ن هیفد میو تقد شیایبه حق و ن  یکیزرتشت درباره راه نزد ان یاز ب یبود مختصر نیا
 ای به انجام آداب و رسوم و شعائر اشاره نیچکترعالوه بر آنکه کو مینیبطوری که می درگاه او. به 
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توأم   یو درست یرا که با راست یو سازنده و کردار کیعمل ن وستهینشده است زرتشت پ خاص
.  دینمامی  هیبه درگاه خداوند توج هیو هد ازین نیو رفاه جامعه کمک کند، بهتر شرفتیبوده و به پ

.  ستین  نیو توسل و انجام شعائر د  یو زار  هیو گر  ازیو نزرتشت نماز    نیدر د  ییتقوا و پارسا  زانیم
باشد.  و نظام حق استوار می   یو درست  یراست  هیاست که بر پا  یکیکردار ن  ون پندار پاک ونماز اشه 

  نیتقریباً همه محقق دهیاستوار گرد ی زندگ یو عمل یزرتشت بر امور واقع نیکه د ت یواقع نیدر ا
 .و برداشتها ارائه شد اتینظر نیا هایی ازمتفقند، قبالً نمونه 

 د یبلکه شخص مؤمن با ستیفقط تظاهر ن مانیو ا یزرتشت تقو  نییدر آ سدینومی لومل
  ه یوجود آورد و عمیقاً با روح و عمل خود هدبه   ی بوده و در خود تحول اساس  ک یمنش و کردارش ن

با روح و   کوکاریدر آن آمده: ن کند کهمی  ۲۱/۳۱کند. او اشاره به  میبه درگاه پروردگار تقد یراست
 .شودوجدان و عمل خود دوست پروردگار می

. او  ابدیدست می یو کردار به تقو شهیدر اند یزرتشت یواقع یروحان کی» سدینومی دهاال
او در جامعه است و دفاع   تیجهان وابسته به فعال  یو ترق  شرفتیپ  یبرا  تشیاست که مأمور  یکس

 د«. انافتهی یکمتر  بیاست که نص تیدر جامعه بشر یم افراداز خواستها و مصائب و آال
زرتشت    امیاصل که هدف پ  نیو توجه به ا  ییو پارسا  یبا تقو   کیبر آنکه ارتباط عمل ن  عالوه

و سه عامل پندار، گفتار و کردار   ی و درست یدانش و خرد و راست یبسط و توسعه جامعه بر مبنا
  نیب ی روشن و منطق یوستگ یبه هم پ کیاست،  دهیگرد حیباشد، در سراسر گاتاها تصرمی  کین

و   نیکه در برداشت محقق ی. اختالفاتدینمامی  د ییرا تأ تیواقع زانیزرتشت م نید ولتمام اص
 یمفهوم واقع اریمختلف بوده و به علت قدمت بس یمعان یکه دارا یاز اصطالحات یترجمه برخ

 نیا رایسازد، زای وارد نمیباال لطمه یریگجه یتبه ن دیآوجود میبه ست،یآنها کامالً مشخص ن
گذارد. برداشت  نمی  یبه جا  یدیگونه تردهیچ  یشده که جا  دییدر گاتاها تکرار و تأ  یبه حد  تیواقع
شناسان و دانشمندان که پس از گذشت دو قرن مطالعه و  و زبان نیبه اتفاق محقق بیقر تیاکثر
اند، هرقدر هم با هم اختالف داشته باشند،  نموده هادنشیافکار زرتشت پ یبرا یچهارچوب قیتحق

مراحل   نیسازد که زرتشت، از اولاو مسلم می  یو برا  دینمامی  یخاص رهبر  دید  کیرا به    هخوانند
 میمشخص تنظ ریمس ک یدر  شیرا دنبال کرده و سرودها یخود، هدف و قصد خاص امیاعالم پ

 ییو فهم و دانا شهیه و با مبنا قراردادن خرد و اندنمودو شر آغاز  یک ین ه یاست. او از توج دهیگرد
و سازنده    کیرا بنا نهاده است و بشر با اراده و انتخاب آزاد را به عمل ن  یو درست  ی راست  زانیبشر م

های موهوم و حذف  و اسطوره یو خرافات معبد یپرستکرده است. مبارزه با شرک و بت  قیتشو
هدف توجه داشته است که    نی.. همه به اعائر منحرف سازنده.و آداب و رسوم و ش  شیکاهن و کش

  ی حق برا شیمنش در جامعه شکوفا گردد. پرستش خداوند و ستاکیکردار و نراست  سانان
 و یخشنود
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  یی و شناسا یدارد و نه به معرف دگانیو نماز آفر ازیبه ن اجیکه پروردگار نه احت  ست، یاو ن تیرضا
و  لتیانسان است، انسان عامل و فعال و مفید، انسان با فض ورشپر نیمقصود و هدف د. شیخو

 .معرفت، انسان مهربان و دلسوز و آگاه
  م ینیو بب میبنگر یکنون  ی شود که به اجتماعات مذهبروشن می یزرتشت هنگام امیپ ارزش

  لهیسرا و  نیقرن اتم و سفر به فضا، هنوز دالالن و رماالن و دجاالن، د  ستم،یکه چگونه در قرن ب
  ا اند. خدرا دکان تجارت با دلها و امارت بر مغزها ساخته سایمردم قرار داده و کل قیتخدیر و تحم

  ت یتثب یبرا دیاست و بهشت و جهنم عوامل ترس و ام یتحمل ذلت و درماندگ  یبراای لهیوس
 عاملهبه م نیکه با د ی خاطر کالشان یرضا نیهای درمانده و تأمثمار توده بساط استحمار و است

 .آورنددست می خاطر به   یآسودگ یپردازند و از کاله شرعمی
از  ،یعقل و شعور و خرد یانسان تو که دارا یاعالم کرد ا شیدر سه هزار سال پ زرتشت

شو و از هر واسطه و   لتیباز گرد و انسان با فض شیخو شتنیگیر و به خوبهره ینعمت معنو نیا
راه راست ساز  یروشن خود را رهنما ریو ضم زیبپره فاتیشردالل و آداب و شعائر ناسودمند و ت

  ی خداوند را خشنود خواه یتیگو نظام حق و قانون  یراست ریو سازنده در مس کین لکه با عم
گونه  ی خدا ،یصف شدن به صفات خداوندو مت یـ اله  یانسان  لیبه فضا یساخت و با دسترس

  یو برا دینماود خود را به تو آشکار می ن وججها یهایو خوب یتیشد. خداوند در نظام گ یخواه
که   یگری. موضوع دیقرار ده  لهیو عملت را وس یگرد یمتک دیبه او فقط به خودت با یدسترس

 یهایاز همه خوب  دیو حرکت مثبت انسان است. با  یزرتشت قابل توجه است، مبارزه با زشت  امیدر پ
توجه نمود. تنها  گران یخود و د شیو آسا جهان به رفاه و آرامش  نیگرفت و در همبهره یزندگ

 به راه راست متوجه نمود.  زیبدکرداران را ن دیبا ستین یکاف یکردارکین
 آمده:  نیچن ۲/۳۳در هات 

کند و نقشه آنها را عقیم    کاریبا بدکاران پ  شیو گفتار و کردار و با زبان خو  شهیکه با اند  یکس
خواست پروردگار را انجام   یشخص نیچن یبه درست د،یانم ی ا آنان را به راه راست رهبریسازد و 

 .ورزدجان و خرد عشق می اوندداده و به خد
ترجمه   «کندمی میرا تقد ازین نیبه اهورامزدا بهتر یست از راه دو» سرود را  نیخاتمه ا لزیم

 نیچن میاگر به بند بعد توجه کن ی. ولستیاختالف ن ینموده است که در هر حال در مفهوم کل
  ی کس نیچن د،ینما یپرستار دگانیرفتار کند و با کوشش از آفر نیکه به پاکان بهتر یآمده: کس

  دگانیدر بهشت وجدان آرام به سر خواهد برد )اگر آفر  ایبا اشا خواهد بود و    کین  شهیاند  یادر سر
  دهید  یرییباز هم در اصل موضوع تغ  میریسودمند و گاو در نظر گ  انیچارپا  یرا چون محققین غرب

 با   گریدبه زبان    ایو    شهیبا دست و زبان و فکر و اند  دیاست که با  نیدو بند ا  نیا  جه یشود(. نتنمی
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و فساد مبارزه کرده گمراهان را به   یو با بد دیبکوش  یراست  یدر برقرار لهیوجود و به هر وس تمام
خدا را فراهم   تیاکند هم رض نیکه چن یراه راست ارشاد نموده و به مردمان خدمت کرد. و کس

که با  ستیآورده و هم خود در بهشت وجدان آرام به سر خواهد برد. )خواسته جنگ و کشتار ن
 توان کشت(را نمی  یو گفتار کس شهیندا

 : ۱۰/۳۳در 
بوده است و آنچه که هست و آنچه که خواهد    یاز توست. آنچه به راست  یزندگ  یهایخوب  همه

  ی فزای ب یو راست یمعنو یرویمنش پاک و ن یاریبخش و به  مزدا از مهر خودت به ما یبود. ا
 .تن یرا برا یخوشبخت
  حیاند، اما با توضبرداشت کرده  یهای معنوتن لذت  یهایخوش یها به جااز ترجمه یبرخ در

نظر   دیخاورشناسان با گریمونا و د ریآذرگشسب و توجه به ترجمه بارتولومه و هومباخ و تفس
به خصوص که   ،یمعنو یکرد نه زندگ یخوش معن یرا زندگ 1ویتیوچه و رفتیآذرگشسب را پذ

است   یو بدن یتن که همان لذات جسم ای ۲متنو یبرا ین بند صریحاً خوشبختیدر انتهای ا
  ی همان زندگ یبه روشن ش یتوئای ی مفهوم هوج ۸/۴۶و  ۵/۳۲ یدرخواست شده است. در بندها

 .یبدن نه عوالم روحان   یخوب است برا
است    ی و سرزندگ  تیو فعال  یشاد  امیکرد که مکتب زرتشت پ  نیقی  دیگفتار با  نیبه اجه  تو  با
  گرانیگرفت و به دبهره  یاز همه مواهب زندگ  دیمف  تیبا کوشش و فعال  دی. باتیو رهبان  تینه رضا

 تیهمه اهم نیکهن جشن و سرور ا انیرانیا نیمعتقدند علت آنکه در ب نیبهره رساند. محقق
 .تطرز تفکر بوده اس نیهمکاس انع ،داشته

 .:آمده ۴۳هات  در
رسد. مزدااهورا که به   گران ی به د ی او خوشبخت یاوست که از سو ی برا ی ـ خوشبخت۱ بند
اند: اهورامزدا با اراده  ترجمه کرده یمقرر نموده. پورداود و شوشتر نیفرمانرواست چن شیاراده خو

به آذرگشسب   هیشب  یتقریباً مفهوم. پورداود  یگریددهد به  می  ییبخشد به او که روشنامی  ییروشنا
را خوشبخت کند خود خوشبخت    یگریاست. آنکه د  کسانی  یکند و در هر حال مفهوم کلمی   انیب

که   ابدیدرون دست می  ت یهمنوع بکوشد به آرامش وجدان و رضا ی خواهد شد آنکه در خوشبخت
 هاستیخوشبخت نیباالتر

  شه یکه با اند  یدار )خرد  ی به ما ارزان  کین  شهیدانش اند  ،یو پاک  ی. خداوندا در پرتو راست۲  بند
برخوردار   یدراز از شاد یروشن بخشد( تا همه روزه در دوران زندگ یحاصل گردد و باطن کین

  . است( نیهم ه یاختالف در جمالت شب یبا کم ز ین  گرانیترجمه د ی)مفهوم کل میگرد

 
1- hudjitayo     2- tanum 
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  ی دانش نیکه با چن ابدیدست می  ی وهومن به دانشانسان  ی و پاک یپرتو راست است که در جالب
کند. به نظر من مقصود آن است که انسان پاک و   ن یرا تأم یآرام و لذت بخش ی تواند زندگمی

شود  آگاه برخوردار می   ریو ضم   ی درون  دید  کیبازگشته و از    شی خو  شتنیمنش به خو  ک یراست و ن
تواند  همراه گردد دارنده آن می هرگاه با دانش    است. باطن روشن  یاز علم و دانش معمول  ترکه باال
شده روشندل    دییتأ  زیبند ن  نیهم  ی گونه که در بند قبل و ابتداو همان  ندیرا برگز  ی زندگ  حیراه صح

 .است یو پاک ی راست رویاندیش پخردمند نیک
  و  یراه راست یبرخوردار خواهد شد که در جهان ماد یک ین نیاز بهتر یکس ی به راست ـ۳ بند

اهوراست. دلدادگان تو    گاهیآنجا که جا  یجهان راست  ینویبه ما آموزد و هم در جهان م  یوشبختخ
 .وستیبه تو خواهند پ یمزدا با دانش و پاک یا

و برجسته است و با تصورات    یعال  اریبس  یخداوند به جهان راست  گاهیبارگاه قدس و جا  توجیه
کنند، مان و با تخت و بارگاه مجسم میا را در آسکه عرش خد  گر،ید  انینما در ادانسان   التیو تخ

  یحال پر مفهوم است. هر جا راست نیو در ع بایشاعرانه و ز هیتوج نیباشد. انمی  سهیقابل مقا
و انتخاب نامها و اصطالحات به   شیو اشارات خو  ریاست خدا آنجاست. زرتشت در برداشتها و تعاب

چون    میاو آشنا نشو  یبه چهارچوب فکر   یا دقت کافمهارت و ظرافت به خرج داده که اگر ب  یحد
  دیبوده است و شا  رممکنیدر سه هزار سال قبل غ  یمبان  نیافتاد که چن  میدارمستتر به شک خواه

 یاند!! به خصوص وقتگاتاها پرداخته میای به تنظعلما و دانشمندان و فالسفه  دیاعصار جد رد
 یسایکل یرسوم و آداب و شعائر خراف ده،یدآشنا گرمتأخر  یاوستا اتیبا برداشتها و روا یمحقق
 هادرباره گاتا قاتیهرقدر تحق یکند. ولرا مورد توجه قرار دهد به اصالت گاتاها شک می  یزرتشت

طوری شود، به می   تیتثب  شتریاصالت گاتاها ب  م،یشوو هرقدر از زمان دارمستتر دور می   ابدیادامه می 
دارمستتر و   اتیندارد. با وجود آنکه نظر ی شک نیکوچکتر آن در یمحقق دانشمند چیکه امروز ه

در فصل   ی بررس نیا ل یتکم ی است من برا افته یطرفدار ن ی از خاورشناسان افراط گر ید یبرخ
 .جداگانه به نظر آنها اشاره خواهم کرد

 شتریگاتاها ب میشد که مفاه  یمتأخر در اواخر قرن نوزدهم مدع  یمستتر با اتکاء به اوستادار
  ن یا یعمل جیاست و از ذکر کلمات و اشارات مقصود نتا یمذهب فاتیمربوط به انجام شعائر و تشر

  یشد و براآنها ذکر می یاز اصطالحات بدون توجه به مفهوم عمل یاریجمله است. در وداها بس
وداها   است، از  ییایآر  ان یکه رجعت به اد  زیمتأخر ن  یرفت. در اوستابه کار می   ی اوراد قربان  لیتکم

  ان یبارها ب گونه کهو همان میرو هستروبه یگرید یایاقتباس شده است. اما در گاتاها با دن اریسب
نموده و چهارچوب  یمتأخر و وداها، گاتاها را بررس  یو تأثر از اوستا یشداوریبدون پ دیام باکرده

 خود را از هر قسمت  ری و تفس  هیقالب توج  نیبه اتکاء ا  دیبا  شهی. هممیآن را کشف و درک کن  یکل
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 .میینما یزیرگاتاها طرح
  ل یرا به تفص هینظر نیکه اشتباه ا ستین یاجی»احت سدینودرباره اشتباه دارمستتر میلومل 

 ی دیکه به انحراف شد دینمامی  ه یمتأخر تک یاوستا نیبرداشت به غلط بر مضام ن ی. امیکن انیب
کند و آن را  می ۲/۴۷ سنای. لومل اشاره به زرتشت دچار شده است« نید یسازگانه یدر جهت ب

 یآورد، با زبان گفتار از رو  یبه جا  دیپاکتر روان آنچه بهتر است با  ی: از برادینماترجمه می  نیچن
 ی)کس  یکه اوست پدر راست  ییاست تنها شناسا  نیا  ییهای کردار توأم با پارسامنش پاک با دست

توأم باشد و با دو دستش    پاککند و گفتارش با منش    یگراه زند  نیکه در پرتو خرد مقدس به بهتر
و سرچشمه حق خواهد شناخت(   یانجام دهد پروردگار را پدر راست  ییپارسا  یرا از رو  کین  یکارها

داده شده است. و معتقد است که قدرت   تیسرود به عمل اهم  نیکه چگونه در ا ردیگمی  جه یو نت
: دیگوکه می  ۱۱/۳۱اشاره به  اب نیهمچن ستتر است. لوملدر خود آنها م اناتیب نیا ی و قوت باطن

تا هرکس به دلخواه خود    یکار کردن، خواست  یرویگفتار و ن  نیو همچن  یجان دادآنگاه که به تن  
است که در  یو خردمند کس اری: شخص هوشدیگوکه می ۲۲/۳۱و  رد،یخود پذ شیک یو با آزاد

 ۱۳/۵۱و در  دارد،گام بر یکرده و در راه گسترش راست یبانیپشت یو پاک ی گفتار و کردار از راست

جهان گفتار و  نیپل صراط( روان آنها که در ا ای نواتیکننده )پل چدر گذر جدا نیدر روز واپس
 یها با کردار و گفتار و آموزشها...  کرپن  ۱۴/۵۱افتد و  اند به هراس می زشت داشته   شهیکردار و اند

که با توجه   ردیگمی  جهی . نتافتیدروغ پاداش خواهند  یدر سرا انجامو سر نندیآفرمی  یخود تباه
 یدر جهان ماد  در نظر است که منحصراً  یگفتار و کردار  افتی  میبه وضوح در خواه  اناتیب  نیبه ا

 .ستین  توالیو مقصود شعائر و ر ابد یتحقق 
هایی پر از نمونه رسد که سراسر گاتاها  می   جه ینت  نیمشروح به ا  لیو تحل  ه یپس از تجزلومل  

 نیرا در ا کیتوجه داشته و پندار، گفتار و کردار ن یجهان خاک نیزرتشت به اعمال هماست که 
 .مورد نظر قرار داده است یزندگ

گذارد. هدف او به  ه یرا پا یتئولوژ کیخواسته معتقد است که »زرتشت در گاتاها می شدر
ای شود. در مبارزه مربوط می  ح یو نظام صح قت یحق یبرقرار یبارزه برام کیبه  یطور جدانشدن

فقط صفات و  بیو فر قتیآن کوشش کرد، خوب و شر، حق یروزیپ یکه به آن دست زد و برا
به   یاتیو ح یآنها را مشخص سازد، بلکه مسائل اساس یتفاوتکه او با بی  بودندن یانسان اتیفیک

 نیبروشن  ایاست و  ی اخالق بیتهذگری نبود که طالب رفتند. برخورد او چون موعظهشمار می
نظام نو و   کی یبرقرار ینکرده بود و برا امیبود که به خاطر خود ق یبلکه او مبارز نده، یاسرار آ
ر  شود. به مرگ همان قدو شکل دادن آن معطوف می  ی... تمام حواس زرتشت به زندگزیصلح آم
 با دقت مورد عمل  اهای ن آره در زمااجداد ک  شیدهد که به معتقدات نیاپرستی و ستامی  تیکم اهم
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 ت«. هم رواج داش رانیگرفت و در امی قرار
 .شماردباستان می انیرانیا تیزرتشت را منبع حرکت و فعال ماتیتعل یتنیو پروفسور
 هیرا بر پا تیکار و فعالشت پباستان  انیرانیدر شمار اخالق حسنه ا زین کسیسا یسرپرس

 .زرتشت بوده است نییاز آ یکه پرتو کندذکر می  یو مردانگ یراست
 .کندگاتاها توجیه می   میتعال  جهیرا ستوده و آن را نت  میقد  ان یرانیخصلت ا  ن یا  زین  هیم  پروفسور
را منعکس   یاخالق یآموزشها نیتریدهد عالکه زرتشت می یمیمعتقد است تعال هومباخ

 .است یعمل جینتا یدارا  پاک و راست و درست بوده و یزندگ کی جادیسازد که در جهت امی
قابل توجه  لیاز دال یکیزرتشت در گاتاها  حینظر من عالوه بر نظر محققان و گفتار صر به

  ی جوامع زرتشت  یاست، زندگ  ییایآر  مبریپ  نیا  امیدر پ  یعمل و سازندگ  ی ارزش اساس  د یکه مؤ  گرید
و دخالت  دیود انحراف شداست که با وج ییمردم و برداشتها نیا خیدر دوران باستان و سراسر تار

و توجه به   تیفعال میقد رانیشود. نه تنها در امتأخر مشاهده می یدر اوستا ییسایکل تیروحان
مختلف قرار گرفته است بلکه    نیمورخ  نیمورد تحس  انیرانیا  ی و کار و کوشش و سازندگ  یکشاورز

و   ندیو درست ی و راست تیکار و فعالشت پو به خصوص هندوستان معروف به  ران یا انیهنوز زرتشت
کشاند میرا به فساد و انحطاط کامل    یو مذهب  نیوجود گذشت سه هزار و پانصد سال که هر د  اب

انحراف و انحطاط برخوردار   نیبه حد کمال از ا زین ییمنحرف اوستا یسایمتأخر و کل یو اوستا
دهند. در می لیتشک نیسرزم نیرا در ا تیاقل نیهندوستان فعالتر انیشده است، هنوز زرتشت

آداب  یالکنیم و در البه زرتشت را مشاهده می یو مذهب عمل ینیبمتأخر هنوز آثار واقع  یاوستا
  ی و درست ی راست هیبه کار و کوشش بر پا ه یتوص ریدست و پاگ فاتیو شعائر و تشر یو رسوم خراف

 کند.می  ییبه طور برجسته خودنما
 آمده: ۳۰/۳ -۳۱ دادیدر وند

دهد.   شرفتیرا پ ییخدا نییآ یکس نیکاشته است و چن ییت کند پارساله کشکه غ یکس
 .است یو ثواب ده هزار قربان ردهیمرد کارگر و پستان هزار زن ش یکار مقابل صد پا نیا تیاهم

عنوان اصول  زرتشت تاکنون به  نیکه از آغاز ظهور د کیاصل پندار، کردار و گفتار ن سه
  کیعنوان به  وستهیآنان بوده است و پ یو دستورالعمل زندگ انیمقدس سرلوحه معتقدات زرتشت

 لیدل  نیمورد احترام قرار گرفته است بهتر  یورد و طلسم رسوم  کیو نه    یو عمل  یچهارچوب واقع
بودن آن است.   یزرتشت مردم امیپ گر یزرتشت است. مشخصه د ماتیتعل یعمل ثربرجسته ا

او   امیکرده و پ امیافراد جامعه ق تیو سعادت اکثر تیهدا یبرا  ی زرتشت مانند همه رسوالن مردم
 .حقوق توده مردم استوار است نیتأم هیبر پا
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 :دیگومی نیچن ۵/۳۴زرتشت زرتشت در  امیپ
و   کیو منش ن یو خدمت به بشر و در پرتو راست  کیخداوند خرد آرزو دارم که با کردار ن یا
  ن یاشا و وهومن خواهشم از شما ا ی)پورداود: ا موندیبه تو پ ان ینوایاز وارستگان و ب یریدستگ

 .(دیریرا دست گ چارگانیاست که درماندگان و ب
اند و نظر بارتولومه را  و مستمند ترجمه کرده شیرا اغلب درو 1گو یدر ایو  وئگیدر کلمه

 که یدستیکند و آذرگشسب و پورواال ته و مهاجر ترجمه می یکلمه را فرار نیلومل ا اند.رفتهیپذ
  ی ریبه دستگ اجیاحت گر ید یکس نیچن ک ینفس تسلط داشته باشد )که به نظر من  ی هوا بر

است که نظر بارتولومه،   ترحیگاتاها صح ی. با توجه به مطالب و چهارچوب اصل(نخواهد داشت
برداشت   دستیکلمه را ته  نیقرار داده و ا زانیبه اتفاق محققان را م بیهومباخ، مونا و اکثر قر

 است. ریاز سائل و فق ریبته غال که میکن
 آمده: ۹/۵۳ سنایدر 

باشد و به   اوریو  اریکردار را درست  شانیدرو اندتوتوست که می  یمعنو ی رویمزدا تنها ن یا
 نیکردار بهترراست  شانیکه به درو ییمزدا توراست توانا یبخشد )پورداود: ا نیکوتری آنان ن
 ی(.بخش

 انییسنایو ضعفا وظیفه مزد  دستانیو کمک به ته   یریدستگ شود که  می   جهیسرودها نت  نیا  از
 .عمل نمود  فهیوظ نیبه ا یستیبابه خداوند می ی کینزد یبوده است و برا

از مستمندان و ضعفا به   یبه طرفدار یجنبش مذهب کیکه در گاتاها  ردیگمی  جهینت هیم
اشاره کرده و آن را  ۵/۲۹ سنایبه  نیقبل همچن یاز بندها رینمونه به غ یخورد و براچشم می

دچار زوال شوند و هواخواهان دروغ به   کوکاران یکند: پروردگارا روا مدار که نترجمه می  نیچن
کارگر،  یمولتون و... به جا گرن،. پورداود و آذرگشسب و لومل، هومباخ، ویدنندیکارگران غالب آ

 یکه چوپان و شوپا  ونتیواستروفش  لمهک  نیدرباره ا  ز یاند که قبالً نچران ترجمه کردهرمه   ایشبان و  
است چون در زمان   حتریبرداشت صح نیاز آن است، بحث شده است. به نظر من هم یپهلو

کش و زارع  کلمه را زحمت  نیهم ا یای به نام کارگر وجود نداشته است. برخزرتشت هنوز طبقه 
و توده  فیطبقه ضع قصودم چران و چه شبان و چه زارع،در هر حال چه رمه یاند ولترجمه کرده

 .مردم در آن روز است
  فه یکه تحت فشارند وظ یمردماز ضعفا و فقرا و  یبانیمعتقد است که کمک و پشت لومل

 .شده است دییتأ  یمسئله به روشن نیشده است و در گاتاها ا نییزرتشت تع روانیپ
 اکم وهای حه با گرو یمبارزه عمل هیخود را بر پا  امیاست که پ یمصلح نیاول زرتشت

  

 
1- drigaove, drigu 
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طوری که قبالً  به  حیکند. گذشته بر تذکر صرفشار اعالم می ریطلب و دفاع از حقوق مردم زسلطه
  ق یاستثمارگران و استثمار به هر شکل و طر  یزرتشت سبب نابود  نیاشاره شد اصوالً توسعه د  زین

 شتزرت نیاند که دهودب انیهای مسلط بر مردم کاهنان و کاوگروه نیتریو قو نیگردد. بزرگترمی
وعده داده که  ردستانیکرده است و به ضعفا و ز هیتوص ریور و شمشبا ز یمخالفت با آنها را حت

  خواهند شد )هات  روزیمردمند، پ ییزبردستان و تحمیلگران که مانع رشد و شکوفا نیبر ا یروز
است،   یگداپرور ییهاعمل به تن  نیکند که انمی   هیضعفا را توص یریرتشت تنها دستگز). ۱۵/۳۲

  قیرا تشو یراست روانیپ ۴/۴۶شمارد. در می  فه یوظ زیبلکه مبارزه با ستمگران و قدرتمندان را ن
گردند سرنگون سازند و  مردم و جامعه می  شرفتیپرست را که مانع پکند که قدرتمندان دروغمی

  یجامعه را به سو  دیمل نماور عدست  نیکه به ا  یو کس  زندیو توان با آنها به مبارزه برخ  رو یبا همه ن
 . 1سوق خواهد داد  یقیخرد و دانش حق

به گفتار و دستور خواهان دروغ   دیکس نباکند که هیچزرتشت صریحاً اعالم می  ۱۸/۳۱در 
شده است ( گوش دهد  هیدارد، توجباز می شرفتی، قدرتمند فاسد که مردم را از پ۴/۴۶که در )

خواهد    یو تباه  یرانیرا به و   ی(اریر به نظر بسا )شهر و کشوخانه و ده و روست  ی شخص  نیچون چن
و آنان را از   میکن یستادگیا یگونه مردان با سالح پاکدامنن یا رابر کشاند پس بر ماست که در ب

 .  ۲میخود دور ساز
با   شیو گفتار و کردار و با بازوان خو شهیکه با اند یکند، کسانمی دیباز هم تأک ۲/۳۳و در 
خواهان دروغ است که   ن یا استی) که معرف ر روانش یبه پ نکهیا اید و وغ مبارزه کننخواهان در

کنند، خواست مزدا را انجام  یآموزانند و آنها را به راه راست رهبر یکی باشد( نمی  رویپ یدارا
 ی(.یاند. )نه تنها مبارزه بلکه آموزش و راهنماداده

مردم بوده و آنها را استثمار  شرفتیمخالف پ سرودها مبارزه با قدرتمندان که نیسراسر ا در
  نیا هیبر عل دیقرار داده شده است. با دست و زبان با فهیدهند، وظفشار قرار می ریکنند و زمی

عمل   تنهانمود. )  تیگمراه آنان را به راه راست هدا  روانیستمکاران و بدکاران فاسد مبارزه کرد و پ
 .هدف آن است( ییو رهنما ینشده بلکه سازندگ  هیکننده توصخراب

  مه ین ک یاست. او که ابتدا زرتشت را  برگ یمتعلق به نباره در این  دهیاظهار عق نیجالبتر
  مسائل  دییو در ضمن تأ  زرتشت گشته  امیتواند منکر پگاتاها نمی  ی دانست با بررسساحر و شمن می 

 
جهان  یجا اگر مفهوم آنها را گاو و رهبر، به یشده ول ییبند کلمات گئو و وژدرنگ موجب اختالف نظرها نیدر ا  -۱
 حاصل نخواهد شد. یرییتغ یدر مفهوم و منظور کل میبه کار بر اور، یو 
 ترجمه در را یز د، ینمانمی قید او از متن گاتاها تطبکه با ترجمه خو کندمی هیتوج یآذرگشسب با سالح پاکدامن -۲

 شهیو اند  نیریبا زبان ش  گر، ید  یدر بندها  یول  ستین  یسخن  یکلمه کلمه سالح و ساز جنگ به کار رفته و از پاکدامن
 .کنندمی دییو گفتار، آمده است که نظر آذرگشسب را تأ
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  و... است 1زودربلوم، لهمان ه، یچون بارتولومه، مولتون، م ی نیکه موافق با نظر محقق یاریبس

 :سدینویم
عنوان سخنگو  را مشاهده کرد. زرتشت به   یتضاد اجتماع  کیتوان آثار  رفورم زرتشت می  در»
شتابد که از طرف ارباب و اشراف و رؤسا  کند و به کمک فقرا می قد علم می  نییطبقات پا  یو حام

ارتزاقشان را، که احشام  لهیتنها وسشد و می دهیمالحظه خونشان مکپروا و بیو سرکردگان بی 
 د«.بردنمی  نیاز ب یسارو میگ یاشیهای عو بر پا داشتن جرگه  یبود، با قربان

  ه یدر انتهای تجز یول کردمی  یرا نف یتضاد طبقات نیاست که ابتدا ا  ی از خاورشناسان برگین
جنبه  شتریبرخورد ب نیکند که هرچند ا قیمجبور است تصد دینمامیباره در این که  یلیو تحل
  نی: »اسدینوشود. او می مربوط می   ی عموم  یو زندگ  یهای اجتماعمسلماً با جنبه  یدارد ول  یمذهب

 یهای اجتماعاز جنبه  زان یباشد که به همان م  یمذهب  یمبان  یدر درجه اول دارا  یستیبامی  بارزهم
به هم بافته شده   یریناپذه یصورت تجزبه  یاجتماع یمذهب سراسر با زندگ نیبرخوردار است. ا

 یشک  چیه  تیواقع  نیدر ا   ی...اجتماع  یمذهب است و مذهب انعکاس زندگ  یاجتماع  یاست، زندگ 
به   ی، مسلماً صبح قادر نبود به درستکردمی شراب هااوما مست دنیکه شب با نوش یکس ت،سین

رفتن ثروت  نیاز ب متیطبیعتاً به ق زین انیحساب چارپاکردن بی  یو کشتن و قربان زدیکار برخ
 . «شدتمام می لهیپرارزش قب

  ی رفورم زراعت کیکه زرتشت در فکر  ردیگمی جهینت ۳۱/۳۲/۴۴/۵۱ یسناهایهرتسفلد از 
نجات دهد و لذا اشراف و کاهنان با او به مخالفت    یبردگ  وغیرا از    ن یبوده و آرزو داشته است زارع
از اشراف مخالف اوست،    یکیچگونه بندو، که  دهد که  شرح می  ۴۹  سنایبرخاستند و به خصوص در  

کند و بندو آموزنده   تیرا حما چارگان یو باست مستمندان  ل یاو ما را یز د،گردسد راه زرتشت می 
 .شوددروغ مدتهاست مانع او می  روانیپ

به شدت با هم مربوطند. او   یو اقتصاد و مسائل اجتماع نیزرتشت د یبرا سدینومی رودلف
  ه یو توج  ۵۳  سنایزنده و جامعه باشد«. رودلف با اشاره به    قتی است »خدمتگزار حق  لیاخود م  امیبا پ

و   دستیو شبانان ته  ن یزارع تیحما ی که زرتشت »برا ردیگمی  جه یدر گاتاها نت گویاصطالح در
  ر یکه با ز انیدزدان، کاهنان و روحانقوم و اشراف، غارتگران و رمه  یدر مقابل رؤسا رومانمح

اند، بپاخاسته پناهان را رها کردهبی  ریدهند و با تحقفشار قرار می  ریضعفا را زنظام صحیح  پاگذاشتن  
 . «است

کرده  امیشان قهی آنها که زرتشت بر عل سدینومی ۴/۳۳و  ۲/۳۳به  هیبا تک نیرودلف همچن
  ر یو تحق اشانیگستاخان و ع قت،یو حق یو دروغ صفتان، تجاوزکاران به راست بکارانیفر

 
1- Lehmann 
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به عهد   یو نظام حق در مقابل دروغ و ناحق و عدم وفا  قتیحق  یبرقرار  یزرتشت برا  ...ننددگاکنن
 نیاو همچن (.۶/۵۳،    ۴/۵۱،    ۵/۴۶،    ۲/۳۳،    ۴/۳۳)  زدیخو فشار و جبر و ظلم و ستم به مبارزه برمی

و   اربکیآنها قیام کرده رهبران فر ه یکه زرتشت بر عل یکسان ردیگمی جهیمختلف نت یاهانسیاز 
 .باشندیدروغ صفت م

کنیم اصل مهم و قاطع برخورد می کیگاتاها به  لیو تحل هی معتقد است که با تجز رودلف
و چه سران    ج، یا کرپن و اوسی  یآن زمان، چه سران مذهب  ییایآر  ی سران رسوم  هیکه زرتشت به کل

ه  ه به مذهب کسران وابست زیرا رودلف ن یکاومخالفت خود را اعالم کرد ) ،یچون کو یکشور
پرسم، بخش از تو می هستی   یا د،یوگمی  ۱۵/۳۱. او در (کندمی  هیاست، توج هنکا ریهمان ام

 ست؟یدهد چ شیکردار را که همان رهبران زشتکارند، افزادروغگو و زشت یرویکه ن یکس فریک
 ت«. بر آن است »آنکه به سران و قدرتمندان کمک کند گناهکار اس یدیبند تأک نیا

  ی که برا یکس یاست سزا  زیپرسم چه چرا می  نیکند: اترجمه می  نیبند را چن نیا اودپورد
جز  ابدین شیخو یزندگ هیی اهورا، که ماانش، کآن بد یفراهم کند. از برا یاریپرست شهردروغ

 .کردارو کارگران کشاورز راست  انیبه آزار چارپا
گله مردم ترجمه کرده است و   انیارمه و چارپ یرا به جا 1ت ارایاوش وکلمه پس آذرگشسب

کار از گله مردان«  جز جدا ساختن شبان درست  ابدینمی یدر زندگ یهنر چیبند را »ه نیانتهای ا
 . ۲باشدبرداشت کرده است که مقصود گروه مردمان می

مدیتاسیون و خلسه در گوشه جنگل    لهیدر نظر زرتشت به وس  اتیآل حدی: »اسدینومی  دهاال
با عمل خود    ی با کوشش و جد و جهد و تحمل مشکالت زندگ  دیبلکه آن را با  دیآنمی   دستتنها به 

گردد و و کوشش خودآگاه افراد جامعه حاصل می تیجامعه فقط از درون فعال اتیح دی. تجددیخر
  طیدر بهبود شرا یتحقق دستور عمل یبرا دیبا یخانواده بزرگ بشر نیهر فرد ا یلبه طور ک ای

و نجات  ییاز افراد موظف است که به طور مداوم عمل رها کیسلح گردد و هر موجود جامعه م
 د«.کن بیتعق  یجهان را با دنبال کردن اراده اله 

دانست اشا می  یبرقرار  یبرا ینظام جادیخود را ا یاصل فه یمعتقد است که زرتشت وظ لزیم
ر و مستمند پناه داده کاشده و به کارگران درست  تیو ستمکشان حما دگانیدکه در آن از رنج 

 .شود
معتقدات آنها  جهی نت نیباستان را ستوده و معتقد است ا انیرانیا یعال اتیراپ نظر آدولف

    یو عمل  کوین  جیباشند بلکه نتا  کین  نه تنها مؤمن به پندار، گفتار، کردار  دندیکوشبوده است که می

 
1- Paseush Viraat 

 است دچار شده یبه اشتباه لیطالح گله مردم و شبان آذرگشسب در اقتباس از تورات و انجدر به کار بردن اص -۲
 .خود بحث خواهد شد یکه در جا
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 .دست آورنداز آن به  یزندگدر 
در   ی جهت موس ن یداشته و به هم تیاهم اریچوپانان بس یزندگآنچه در  سدینومی هرتسفلد

اند و در سراسر شرق  آن به مبارزه برخاسته  هیسفر خروج و محمد در قرآن به نام مظالم بر عل
کرده   امیآن ق  هیبر عل  ز یمردم است، همان است که زرتشت ن  یهزاران سال است مورد تمنا و آرزو

  فهیوظ یبه طور کل ای یهر فرد زرتشت فهیکه »وظ ردیگمی جهینت ۵/۳۴از هات  ذرگشسباست. آ
شخص فروتن و   یچه به معن شیاز اشخاص درو یریافراد بشر کمک به همنوع و دستگ هیکل

 د«. باشو مستمند، می چارهیو ب ریشخص فق ی به خدا و چه به معن  کیدرست و نزد
و مهربان   یکی و ن  ر یذوب خمرد هوشمند، فعال، مج کیالی گاتاها »از البه  سدینومی  هرتل
  ه یعنوان پارا به یداردارد. زراعت و گلهی اخالق گام برمحق و  یکه به جانبدار دیوگسخن می

های آن روز که توده یبر فراز خرافات یعیاو در مقام رف تیکند. شخصمی هیرفاه و تمدن توص
شناسد  نمی   ییخدا  تی شخص  قدرت و  چیه  عتیطب  یروهایبودند، قرار داشته است. او در ن  رشگرفتا

  ینفرت دارد و با آن به سخت یو مست شیو ع یزیبه مناسبت ارتباط با خونر وانیو از آداب د
مند است و امتناع به مزرعه و حشم خود عالقه 1زارع است که چون هزیود کیکند. او مبارزه می

 د«. تنفر است، به قربانگاه برآنها را به خاطر جنون کاهنان، که به شدت از آنها م نکهیا ازکند می
 هیجامعه ما اتیو ح یزرتشت از درون زندگ یمذهب افتیاست که درک و درمعتقد  شدر

غرق شده است،   ییو درونگرا ایو نه در رؤ دهیمتوسل گرد التیگرفته است و او نه به اوهام و تخ
 تهایواقع  نی. اکردمی  جامعه فکر تیو محافظت و امن  حیقوم خود و به نظام صح  اجیبلکه او به احت

  با قدرت به  نکه یبه اراده زرتشت در ا لی»م سدینونمود. او می  ت یهدا ریمس نیبود که او را به ا
او در انجام رسالتش بوده   زهیمحرک و انگ نیو رفاه جامعه خدمت کند بزرگتر ی و راست قتیحق
 ت«. اس

و   یمتک تیبه عالم واقع یهای عالشهیدونک معتقد است که زرتشت با وجود همه اند وزن
 ت. به دور بوده اس یپرور الیاز خ

  له یمتأسفانه به وس مبریبرخوردار بود که پس از پ یخاص ییکتایو  ییهمتابی   کیاو از  ام»پی
 ید«. منحرف گرد یاصل ریاز مس یبه کل روانشیپ

بلکه مخالف و   ستین دیجد نید کی انگذاری»زرتشت فقط بن معتقد است که نیهمچن شدر
خود را   یصدا دستانیحال به نفع ته  ن یای است که در عو رسوم موجود بوده و برآشفته نیید آض

رسد که نظام موجود به صالح توده تنگدست و رمه و  می  جهینت نیو »زرتشت به ا «کندبلند می
  شناسد که چنان صاف و روشن و ساده است که را می  یحتری . او نظام صحستیعت نیچراگاه و طب

 
۱- Hesiodes شاعر قرن هشتم ق. م. یونان 
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 د«.توانند درک کننشرور آن را نمی  عیباط فقط
 

 جهینت

  ح یتشر. من در ستین یریگجه یبه نت اجیروشن است که احت یدو بخش به حد نیا مطالب
آن با  سهیگاتاها و مقا قیمطالعه دق یام ولبخشها فقط به چند سرود قابل توجه اشاره نموده نیا

و رسوم    یتقدات بدوالت زرتشت برانداختن معسازد که رسما مسلم می  یمتأخر برا  یوداها و اوستا
  ی مرانان مذهب حک ایها و و  کرپن هایای بود که توسط کاوو سدکننده انبخش یو ز ی خراف ئر و شعا

خالص که به دور  دیتوح کیساختن آن با  نیگزیشد و جامی لیبر آنها تحمها ییایآر یو اجتماع
و   ی جو بود. زرتشت به زندگل سلطه ه و دالو واسط  ریو رسوم و آداب دست و پاگ فات یاز تشر
بود که   ینظام یبرقرار یاو برا ماتیو تعل کردمی  مردم فکر یواقع یو ماد یمعنو تاحتیاجا

مردم را   یاجتماع  تیو امن  یو معنو  یماد  اتیح  ییسعادت و سالمت فکر و روح و جسم و شکوفا
روح و جسم خود   تیقو ه در تاست ک یمنش کسک یکردار و نراست  نیپاک د کیکند.  نیتأم

سازنده و فعال باشد و    دی. او باابدیبه کمال دست    یـ اله   یانسان   یمعنو  لفضائ  تیبکوشد و با تقو
  نه، یو دروغ و فتنه و ک ی انسان و مبارزه با زشت تیو رفاه جامعه و ترب یو آبادان شرفتیدر راه پ

در مقابل    یو راست  یو اراده و پاک  مانیت ا. با قدرردیهمه جسم و جان خود را به کار گ  ایر  و  بیفر
کند و با مهر و محبت   امیگر قران سلطهو سردمدا  نیسوداگران د  بکاران،یگران، فرله یح  اران،ستمک

به صفات   افتنیکمال و دست  ریهمنوعان خود به حرکت در مس تیو تواضع در هدا یو فروتن
و شعائر و آداب و   فاتی به تشر اجیه احتن ن شد نیدراست  یکوشا باشد. برا  یانسان لیو فضا یعال

در متصف   یسع دیو کاهن. بلکه با شیکش ایو  یاز خبره و روحان یرویاست و نه پ یرسوم خاص
در   ک یکرد و با اتکاء به سه اصل پندار، گفتار، کردار ن یـ اله  ی انسان لیشدن به صفات و فضا

 .دی خود و جامعه کوش ییکمال و شکوفا
 

 زرتشت امیبهشت و جهنم و پ فریپاداش و کـ ۸

معتقدند که   یاند. برخکرده هیتوج ی و درون یمحققان بهشت و دوزخ گاتاها را روحان اکثر
اشاره   زین یپس از مرگ و روز حسابرس اتیزرتشت به ح امیدر پ یو درون یعالوه بر پاداش روح

 اند. را از زرتشت اقتباس نموده زیروز رستاخ انیاد گریشده و د
 اصطالحات گاتاها در مورد بهشت و دوزخ ی مسئله ابتدا به بررس نیا ه یتوج یبرا
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زرتشت است.   ینیانتخاب شده که معرف واقع ب میمفاه نیا یبرا یی. در گاتاها نامهامیپرداز یم
 اصطالحات عبارتند از:  نیا

  )خان واست  خانه یمان به معن  ایسرود و دمان  یکلمه مرکب از گر به معن نی: ا1گرودمانه ـ۱

ی پهلو اتیدهد. در اوستا گرونمان و در ادبگرودمانه مفهوم خانه نغمه و سرود می (. پس مان
 گرثمان به کار برده شده است. ای گرزمان

  هم آن را خانه سرود برداشته  یاند و بعضترجمه کرده یسرا نیکلمه را باالتر نی: ا۲ریگئـ من۲
  در  کین شهیبا اند شهیکلمه هم نیاشده آن است که در گاتاها ای که به آن توجه ننکته   اند.نموده
 کرد.  یمعن کین شهیاند یآن را بلند سرا دیبا قت یاست و در حق ارتباط

 .کین  شهیاند  سرای یا ۳گهوانه مننموش دمانه و ونگهئوش دئـ ونگه ۳
 .یپاک منش یآرامش و سرور و سرا یسرا ای  گهوونگهئوش منن ۴ش یتئ یـ هوش۴
  نیاستعمال شده است. ا زین بهشت ای شتهیمنش که در اوستا اشه وه نیبهتر ای ۵منو مشتیـ وه۵

 شده است.  یمعن زیوجدان راحت ن کلمه
 شده است.  یمعن زین  رهیدروغ که دوزخ و درون ت یسرا ای ۶ـ دروج دمانه۶
 ترین منشبد   یسرا ای ۷گهودمانه منن شتهیـ اچ۷
 .ـ عذاب وجدان یحالت روح نیترین منش، بدتر بد ای ۸منو شتمیـ اچ۸
 

  ی وابسته است و سرا  شهیاصطالحات به فکر و اند  نیکه همه ا  مینیبمی  میخوب توجه کن  اگر
  ت یموقع  ک یدارد معرف    یمتن  شه ینشده عالوه بر آنکه ر  بیکه مستقیماً با کلمه منش ترک  زیدروغ ن

 :میکنمی  یبررس  ها راگاتا یسرودها  بی. حال به ترتستین  یاست و مکان مشخص خارج یدرون
از   ی خواهم داد و با آگاه یجا ک ین شه یاند ی سرا نی(: من روانم را به باالتر ریگئ)من ۴/۲۸

آموزم که دارم به مردم می  ییکه اراده و توانا یکه مزدااهورا مقرر نموده تا زمان ییپاداش کارها
 .اشا کوشش کنند ) ترجمه کلمه به کلمه از آذرگشسب( یبرا

کنم چه از پاداش   ینگهبان کیمنش ن ی ام که روانم را با همراهسپرده  ادی: من به پورداود
 ...آگاهم کیکردار ن یمزدااهورا برا
و شکوفا   داریا بکنند. لنتس من روانم رآذرگشسب برداشت می  هیو پورواال شب یشوشتر

  .سازم ترجمه کرده استمی
  

 
1- Garo-demana       2- man-gairc 
3- Vangheush demana manangho    4- hushitish Vang. 
5- Vahishtem manu      6- drujo demana  
7- Achishtem demana manangho   8- achishtem manu 
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و پاک و هم به مفهوم مهر و  کین شهیاند یشد وهومنه هم به معن انیکه قبالً بطوری به 
 نیاست و ثانیاً بهتر کین یپاداش در مقابل کارها الًسرود او نیروشن است. در ا ریمحبت و ضم

.  کوستی روشن و درون پر مهر و فکر ن  ریاست، آنجا که ضم  ک ین  شهیاند  یسرا  نیباالتر  ز یپاداش ن
 ...مکان خاص چون باغ عدن کیاست نه  یو روحان یمعنو تیفیک کیبهشت مسلماً  نیا

 
 ی هم اراده هست ی راست نیبهتر از همه. از تو که با بهتر ی( از تو اشتمیبهشت را )وه : ۸/۲۸

 یبخشگمان میآنان که بی  یارانم و برای یو برا ریفرشوشتر دل یکنم برامشتاقانه درخواست می
 نجای. در ا(برداشت را دارند نیهم هیتقریباً شب گرانیهمه وقت )پورداود و د یاندیشی را برانیک

بلکه   ستیاو ن روانیزرتشت و پ ارانی یشود که اوالً بهشت فقط برامی دهید یبه روشن زین
تأکید    اً برخوردارند. ثانیاً رابطه بهشت و وهومنه مجدد  یمنشکیاست که از ن  یکسان  یبرا  نیهمچن

 .شده است
 
را.   یو نازندگ یآوردند زندگ  دینخست پد دندیدو گوهر به هم رس نیکه اهنگامی : ۴/۳۰

طرفداران    یامنش بر  نیبهتر  یهواخواهان دروغ ول  یمنش برا  نیبدتر  یهست  انیباشد به پا  نیچن
 ی. راست

نمونه نظر زرتشت است درباره پاداش و  نیبند که قبالً درباره آن سخن گفته شده بهتر نیا
و   ریشر و خ شیدایاست که اصوالً آغاز پود سر ن ی. در ایو نادرست ی درست ، یو زشت ی راست فریک
گردد به وضوح مشخص  می  ن ییو مجازات بدکاران تع  کوکارانیشود و در آن پاداش نمی   ه یتوج  کین

و منش   شهیو شر در اند  ریتنها منبع و منشأ خاست و نه   یشود که سخن از بهشت و جهنم درونمی
آرام و  یاندیش خاطر. نیکفکر ماست و خاطر و ریآن هم در ضم فریماست بلکه پاداش و ک

و ناآرام دچار  رهیت شهی ه فکر و اندب شیکه بهشت اوست و کژاند افتیروشن خواهد  یریضم
 شتمیبند وه نیگردد. در امی دییتأ گرید یدر سرودها ریتعب نیاوست. ا ونشود که جهنم درمی

و   یراست روانیپ یاآرام براآرام و دوزخ منش ناپاک و ن شهیمنو و اچیشتم منو با بهشت اند
 .هواخواهان دروغ وعده داده شده است 

)ورسند(   یقلب  یدرک کنند آرزو  دونیا  یآنگاه چون به دروغ فرود آمد شکست و تباه : ۱۰/۳۰
مکان   ی. )شوشترینام ک یاند به نآنان که شناخته شده یمزدا و راست  یمنشپاک کین یبه سرا

 .ندارد( یرده است که در اصل اختالفبرکت وهومن و اشا و مزدا ترجمه ک
 شود که دروغ از جهان برافتد. در آن حالسخن رانده می  ی به صراحت از زمان ز یبند ن نیا در
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 .برپا خواهد شد یپاک و راست شهیبهشت اند کانی ن یبرا
 

 .است یراست روانیپ یبرا انیپادروغ و سود بی  روانیپ یپا براریو رنج د انیز : ۱۱/۳۰
 انیپاو سود بی   رپای صورت رنج دو پاداش به   فر یبلکه ک  ستیسخن از بهشت و جهنم ن  نجایا  در

  ات یاشاره به ح انیپاو سود بی رپایکه مقصود از رنج د رندیگمی  جهینت یشده است. برخ هیتوج
 گرید  یدر بندها  رایز  ستین  حیبرداشت صح  نیبه نظر من ا  یاست ول  یپس از مرگ است که ابد

در    د،یخواهد گرد  یدروغ و راست  روانیپ  بینص  انیدو سود و ز  نیکه در کجا ا  ستا  شدهمشخص  
 .کین  شهیاند یسرا

دراز در خانه دروغ، که   ی»پس از آنکه شخص بدکار مدت سدینودرباره آن بند می  آذرگشسب
  شه یرا پ یو راست دهیپاک گرد د،یجهان است، ماند و توسط وجدان خود رنج و عذاب کش نیهم

 داستیپ سنای ۳۲هات  ۱۵که از بند و چنان رددگمانند درستکاران رستگار می سازد وخود می
 نیکار خواهند شد«. اخواهد برد و درست  کین  شهیگناهکاران را هم به خانه اند  یانو جاود  ییرسا

  ی شده و به سرا مانیجا ذکر نشده که گناهکاران قطعاً پش چینشده و ه دییبرداشت در گاتاها تأ
  ی چون راستان دارا دی گرا یآگاه شده و به راست یخواهند رفت. مسلماً اگر بدمنش کین شهیاند

 د.ابیو به آرامش وجدان دست می  دهبو کین یمنش
 

دروغ و آنها که به حکومت    روانیپ  فریسرودها زرتشت از خداوند درباره ک  نیدر ا : ۱۴/۳۱ -۲۰
و  یراست شرفتیجامعه خود و پ یدر آبادانه ک انیاشا و پارسا روانیکنند و پاداش پاو کمک می

 د:شوپاسخ داده می نیچن ۲۰کند و باالخره در بند کوشند سؤال میمی یدرست
  ی بدکاران زمان یاست ول ییروشنا ندهیاو در آ گاهیجا دیآ ییپارسا ی زندگ یکه به سو یکس
بدکاران وجدان آنها را به   یزندگان یبه سر خواهند برد. به راست یرگیو افسوس در ت ونیدراز با ش

 .کردار خودشان خواهد کشاند یسو
شده و   هیدرون و عذاب وجدان ناآرام توج ی رگیزشتکاران ت یبند به صراحت سرا نیا در
است. وجدان بدکاران به    کین  شهیکه همان بهشت اند  ،ییفروغ و روشنا  گاهیجا  وکارانکیپاداش ن

تحت    ی انشان را معذب خواهد ساخت. برخآنها وجد  کردار بد  یعنیشود  می   دهیکردارشان کش  یسو
  ی او را به سو زیکه وجدان انسان در روز رستاخ رندیگمی جه یبند نت نیمتأخر از ا یاوستا ریتأث

  کوکارانین  1یدئنا  ایوجدان    امتینو آمده است که روز ق  یبهشت با جهنم خواهد کشاند. در اوستا

  ظاهر شده   ارهیفرتوت و زشت و پت  یرزن یبه شکل پان  کارزشت  یو دئنا  یبارویز  یصورت دختربه 

 
1- Daena 
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تصورات   نیخواهد کرد. ا  تیقعر جهنم هدا  ایبه بهشت    نواتیپل چ  ایپل صراط    یآنها را در رو  و
دادند و است که به همه فنومنها جان می یبدو یتئیستهمان مذاهب پولی جهینت کیانتروپومورف

  نیچن کیای به سرود اشاره نینمودند. در امی  هیتوج یهمه تحوالت را به شکل اعمال انسان
بودن بهشت و جهنم  ی و روحان یرود را معرف درونس نی. اغلب محققان استیو تجسم ن لیتخ

  ی رگیبشر تحت تأثیر اعمالش به ت ریکه وجدان و ضم رندیگمی  جهیدانند و نتزرتشت می  امیدر پ
  ی )زندگان ابدیتواند تحقق است که می یفریپاداش و ک نیتریواقع نیمتوجه شده و ا یا روشنی

 ا(.کردارشان خواهد کشاند نه وجدان آنه  یآنها را به سو جدانبدکاران و
 

ترین منش دارد که قدرت در خانه بد  یآرزو ،ییایگرهما، از سران زشتکار آر: ۱۳/۳۲ ـ ۱۵
و  یبا بدمنشقدرت کسب  یاعمال زور برا گریاو خواهد بود. به عبارت د یکننده زندگهمان تباه

هنر زرتشت و به   نیگر خواهد شد. اسلطه  یتوأم است که باالخره موجب انهدام و تباه  یشیاندکج
کند. قدرت و می  انیرا ب یخصوص مشخصه اشعار اوست که در چند جمله کوتاه موضوع مهم

ر خانه  است که شخص را د یطلبقدرت  نیو هم ایشود نه در آن دنحاصل می  ایدن نیسلطه در ا
در   یپرشکوه و جاللند ول  یزندگان  یدر ظاهر داراطلب  جاهگران  هد. سلطهدمی  یمنش جا  نیبدتر

است. نور باطن از آن   ی و فاقد لطف و درخشش و رسالت انسان یوانیو ح رهیت آنها اتیباطن ح
  دییتأ ۱۵طرح شده در بند  ۱۴و  ۱۳که در بند  تهایواقع نی کرداران است. او راست  اناندیشنیک
 یمردم  نیها توسط همها و کویکرپان  نیا  ندیگرا  یبه تباه  یسان به راست  نی: ادیگوشود و می می

با اتکاء به  ) دو  نیکسان را ا نیآزادانه فرمان برانند. ا یگاه در زندگداشتند هیچکه آنان را روا نمی 
)مقصود آنان که  د برد  خواهن   کیمنش ن  یزنند هوروتات و امرتات( به سراحدس می   گرید  یبندها

 د(.فشارن ریز
باالخره ستمگران و   دگانیشود که اوالً رنجبران و ستمدمی  د یتأک ی سرود به روشن نیا در

ها را نابود خواهند انسان دهیو عق تیو دزدان شخص ایو دن نیحکمرانان و سوداگران د ای اکارانیر
سوق    یو تباه  یستیبودند به ن  ب کردهرا سل  شانیکه آزاد  ییدست همانهابه   انیجوساخت و سلطه 

و   یی ستم است و رسا ر یو مردم ز نیمحروم یجا ک یمنش ن یسرا ایخواهند شد. بهشت  دهدا
 د. بهشت رهنما خواهد ش نیتوده مردم باالخره آنها را به ا ییشکوفا

 ست، یو غلمان ن یو حور ریو عسل و ش یجار یبهشت باغ سرسبز و آبها گریعبارت د به
درونش روشن و   ابدیاندیشی دست حاکم است و آنکه به نیک  کین شهیاست که اند ییبلکه جا

  یی و شکوفا یی)رسا ستیخواهد ز یپاک و صاف خواهد شد و در بهشت درون رشیآرام و ضم
 .است( یجالب تیواقع نیگردد و امی  کین شهیبه بهشت اند  مردم تیاغلب در گاتاها سبب هدا
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  گران ید یبرا یاست که خوشبخت یکس یبرا یسرود خوشبخت نیا کیدر بند  : ۱/۴۳ ـ ۲
موجب   یشود. خودخواهمی  جه یباطن نت یاست که از صفا یعال اریاصل بس کی نیخواهد و ا

  ن یچن یبرا ۲. در بند افتیدست نخواهد  ی به خوشبخت یکس نیدرون خواهد شد و چن یرگیت
که   یکس  شتم،ینام وه  سپیاو بود وآن  از  »آمده    نیاست چن  گران ید  ی خواهان خوشبخت  کهی  کس
مزدا.   ی ا خواهد شد در پرتو خرد مقدس و آگاه تو  یبه او ارزان ییروشن دارد، روشنا ریضم یآرزو

 یدراز از شاد  یدار تا همه روزه در زندگ  ی را به ما ارزان  ی)اشا( دانش وهومن  یو پاک  ی در پرتو راست
 یم«. باش برخوردار

اند که به نظر  ترجمه کرده یزدیا شیبخشا نیسعادت و بهتر نیرا بهتر شتمینام وه سپیو
درون، که پورداود فردوس ترجمه   ییبه روشنا زیبالفاصله ن را یاست ز ی من همان بهشت درون
راه تالش  نیاست که دنبال آن بوده و در ا یکس بینص یدل. روشندینماکرده است، اشاره می

و آن آگاه  افتهیدست  یاست که به خرد وهومن یکس یابر زین یو پر از شاد رازد یکند زندگمی
بند با   ن یمهر و صفا دارد. در ا پر یو دل کین  شهیاست که درون پاک و روشن، فکر و اند  ییو دانا

با خرد  ایدن نیجهان است و سعادت در هم نیشود که مقصود همدراز مسلم می یذکر زندگ
 .دیآدست می به یدلو روشن  یوهومن

که  ی. زمانافتمی تیو سرآغاز زندگ یمزدااهورا آنگاه تو را پاک شناختم که ازل یا : ۵/۴۳
بند به   نیبدان... در ا یاز برا  یو بد کانی ن یاز برا یکین یکردار و گفتار پاداش مقرر کرد یبرا

 (پس از مرگ اتیاز پاداش سخن گفته شده است. )غیرمستقیم اشاره به ح یطور کل
اند  اند و بودهآنند. همه آنان که زنده یایکه جو یخواستاران یبرا یراز اوست رستگا : ۷/۴۵

 داریپا نیرنج مردان کژد یخواهد بود. به راست یجاودان یروزیبا پ نیروان راست د و خواهند بود.
 .است

  ی در راه رستگار  دیباشد. باآن می   یایاست که جو  یاز آن کس  یشده رستگار  دیبند تأک  نیا  در
عمل خود انسان است.    جهینت  نیعذاب نخواهد داد، بلکه ا  ایو    یرستگار  یسند به کو خداو  دیکوش

درد  ه)درگوتو( ب نانیخواهد شد و روانش جاودان خواهد بود و کژد  روزی)اشااونو( پ نیثانیاً راست د
( سخن گفته  یتیامرتائ) روان  ی طور سربسته از جاودانبند به  نیدچار خواهد شد. در ا داریو رنج پا

است. اصوالً زرتشت در   دهیمشخص نگرد داریو رنج پا یجاودان یروزیپ یچگونگ یشده است ول
 دیگوی نم یاصوالً سخن ایمحسوس   ریخود از عوالم ماوراءالطبیعه و غ امیپ
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کند از روان که به بهشت و جهنم اشاره میاست. هنگامی  یسربسته و کل دیاگر اشاره نما ای و
و آرامش وجدان اشاره    یو ناآرام  رهیروشن و ت  ریو بد و ضم  کی ن  شهیبه اند  وسته یو پ  ستین  یسخن
دست بلکه خود او بهشت درون را به   ردیگنمی  یجا  کین  شهی اند  یبه سرا  نیشود. روح راست دمی
آمده که چگونه روان من به   ۸/۴۴ورون در چند سرود ذکر شده است. در ا ایآورد. کلمه روان می
 کیپل( نزد  نواتیبه گذر جداکننده )چ  یو کرپانها وقت  انیکاو  ۱۱/۴۶در    افت،یدست خواهد    یشاد

  یرگیبه ت شانیفرماندهان ستمگر روانها ۱۱/۴۹شوند روان و وجدانشان آنها را آزار خواهد داد. در 
برخوردار خواهد شد.   یکس یاوریروان من از  ایآ ۱/۵۰دروغند. در  یسرا نی. آنها ساکندیگرامی
آید که اشارات برمی  نی کند. از اکننده او را سرزنش می گذر جدا پرست بر سرروان دروغ ۱۳/۵۱در 

آنهاست. به نظر من    یو خوب   یروان آنهاست که معرف بد  نی و بدان ا  کانی ن  نیب  یدر مرحله داور
شده   ه یروان و پاداش پس از مرگ تک یزرتشت به جاودان امیکه معتقدند در پ ییبرداشت آنها

  ی مسئله اشاره شده است ول نیو سربسته به ا یسرودها به طور کل نیبوده و در ا حیاست، صح
 دهیگرد دیشده و تأک انیتعلق دارد به صراحت ب یزندگ نیو قابل درک است و به هم یآنچه واقع

 .است
  ی رگ یت ایباطن و  یو آرامش و روشن دهی: اعمال ما در درون و ضمیر ما منعکس گردجهینت

روان خواهد  یشاد ای داریرفتار ما درد و رنج پا ندیرا سبب خواهد شد. برآ یرونوجدان و عذاب د
 بود. 

گاتاها  میو با مفاه ستین حیوجه صح چیبه ه ۷/۴۵گیری آذرگشسب و پورواال از بند نتیجه 
  ی به معن ۲یتییوارا که از اوت 1وتایباشد. آذرگشسب کلمه اوتخود آنها منطبق نمی ریتفس یو حت

 نیگرفته که در ا  جهیترجمه نموده و نت  ردد«گمی  دیبند »تجد  نیدر ا  است استثنائاً  یو ماندن  داریپا
جهان بازگردد و  نیبه ا دی: »روح بدکار باسدینوتناسخ مطرح شده است و می  یسرود به شکل

و اجازه برگشت به عالم باال و  دهیو پاک و منزه گرد فیشود تا روح تلط ییمتحمل رنج و عذابها
که او هم از کاهن  دهیبرداشت آذرگشسب از نظر پورواال متأثر گرد نیکند«. ا دایاهورا پ گاهیاج

است    ییو بودا  ییودا  دهیعق  کی  نیاقتباس کرده است. در اصل ا  د،یسورت هندوستان، موبد خورش
است.    دهیاز آن متأثر گرد  ز ین  د ید خورشهزار ساله دارد و مسلماً موب  نیکه در هندوستان سابقه چند

در خواهند آمد و در گردونه  گرید یجهان بازگشته و به قالبها نیمذهب همه ارواح به ا نیدر ا
)به جلد   ونددیبپ  رواناینآن قدر تکرار خواهد شد تا روح پاک و صاف شده و به   انیجر نیسامسارا ا

در صاحبان  یاست که حت نیزرتشت نشانه نفوذ تلق امیاول مراجعه شود(. مرتبط ساختن آن با پ
  ،  ۱۱/۳۴،  ۸/۳۳،  ۷/۳۰ یدهد. آذرگشسب در بندهااثر خود را ارائه می  زیدانش و علم ن

 
1- Utayata     2- Utayuiti 
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رده ترجمه ک  یداریو پا  داریکلمه را پا  نیهمه جا بالاستثناء ا ۷/۵۱،    ۶/۴۸،    ۱۰/۴۵،    ۱۲/۴۳
کنند و ی م دییآن را تأ ییاوستا نیشناسان و محققکه تقریباً همه زبان  یهمان مفهوم یعنیاست، 
 یگردد« معنمی دیتجد» ۷/۴۵در بند  دیبا دینظر موبد خورش دییتأ یبرا لیبه چه دل ستیمعلوم ن

  هیپورواال در توج! جالب است که !گرفت جهیکلمه تناسخ را نت ک ی نیتوان از ادهد. و چطور می 
 :سدینودرباره تناسخ می  ۱۱/۴۹ بند

  گر ید یجا چیکنم که در هاقرار می  یتناسخ( ولمعتقد و مؤمنم ) دهیعق نیهم کامالً به ا من
  ان یاز تناسخ به م یبند ذکر نیو آنچه به زرتشت نسبت داده شده است جز ا یاز اوستا و پهلو

چون    یشمارد ولزرتشت می   دیاز عقا  یکی تناسخ را    حیبه طور صر  ریدر دسات  نکهیاست، گو ا  امدهین
توان آن را سند قرار داد«.  نمی آن شک است پس  در معتبر بودن  ستین ی از کُتُب آسمان ریساتد

  رایکند، زنمی هیاعتقاد تک نیکه خود پورواال هم به ا ردیگمی جهیباالخره آذرگشسب هم ناچار نت
 نیانسان بداند چند یوقت رایدارد زباز می ریگیپ تیز کار و کوشش و فعالمردم را اای دهیعق نیچن

قدر   نیدارد ا  یرجه تکامل رسد. به خود خواهد گفت چه لزوما به دکند ت  دیرا تجد  یزندگان  دیبار با
 یو ماد  یاو را از رشد معنو  دهیعق  نیو ا  م یناپذیر داشته باشیخستگ   تیو فعال  میشتاب در کارها کن

ای غفلت روا ندارند تا  دارد. اشو زرتشت خواستار است مردم فعال و کوشا باشند و لحظه باز می
  ن یانسان ا ی»برا دیفرمامی ۱۲/۵۱طوری که در به  ابندیدست  یو جاودان ییهرچه زودتر به رسا

یی به عبارت اوستا ای. «رسد ییبه درجه کمال و رسا یزندگ کیامکان وجود دارد که تنها در 
ها نوشته  نی. با ا«دست آوردتوان به می یدر جهان خاک ی زندگ کی نیرا در هم یرستگار»

فقط توجه   ی . ولستین ی کنند و الزم به بحث اضافرا رد می  اتشانیآذرگشسب و پورواال خود نظر
تا چه حد ممکن است    ی و معتقدات موروث  ادیو اعت  نیکنم که تلقمسئله جلب می   نیخواننده را به ا

  نامه راف یدر ارداو  ریدسات  یدانشمندان مؤثر واقع گردد. اگر تناسخ به جا  ی مردم، حت  دیعقا  حراف در ان
  یبه شاگرد  یزرتشت  نی دکتر پورواال، که اغلب محقق  یشد برامی  دییتأ  ییاوستا  اتیباز اد  یکی  ایو  

  قت یحق هشد انی!!! بیکُتُب آسمان  نیماند که آنچه در انمی یباق ی شک چیکنند، هاو افتخار می
زرتشت   امیتنها با پاست که نه  ییایآر یبدو انیمتأخر مملو از خرافات اد یمطلق است!! اوستا

  زرتشت وارد ساخته و آن را با نیها را بر دضربه  نیدتری ندارد بلکه شد یارتباط نیکوچکتر
  ر یج از زیزرتشت پس از سه هزار سال به زحمت و به تدر  امیها آلوده ساخته است. پترین لکهزشت 
 .دهدخود را ارائه می  یرها شده و درخشندگ هایآلودگ نیبار ا

 نیکه ا رندیتوانند بپذ... هنوز نمی هاال و پورواال وچون پورداود و د یاست دانشمندان جالب
و   فیو تخف یپردازان که موجب بدنامافسانه گریو د رافیو ارداو ستین یآسمان یوح اتیجعل
 ...که ستندیمقدس« ن ونیاند نه تنها »روحانزرتشت شده  یصاف و روشن و مردم امیپ فیتحر
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مردم را تباه  یبا کردار زشت زندگان وستهیهم پ خود را به یروین و کرپنها هایکاو: ۱۱/۴۶
)گذرگاه  نواتیکه به پل چآنها( خود و وجدانشان را آزار خواهند داد. آنها هنگامی یسازند )ولمی

که   رندیگمی  جهینت یدروغ. برخ  یهمه وقت خواهند ماند در سرا یشوند، برا کیجداکننده( نزد
که به   ن،یو کاهن انی فرمانروا بکار،یگر و فروه ستمدو گر نیکه امقصود آخرت است و هنگامی 

به پل صراط برسند وجدان ناآرام آنها چنان آزارشان خواهد داد  اند دهیهم مردم را در بند کش یاری
 .خواهند شد ریسراز تکاران،یجنا نیا یخانه ابد ایدروغ  یکه در قعر جهنم و سرا

جهان در   نیدر هم  بکاریوجدان ستمگر و فرمعتقدند که روح و روان و    زین  نیاز محقق  یبعض
  ن یآرام است، خواهد بود. به نظر من از جمع ادروغ، که وجدان نا  ی و آزار و ساکن سرا یآرامنا
جهان   نیاو را در ا تیو وجدان انسان موقع  ریضم ایگرفت که دئنا  جهیتوان نتزرتشت می  اناتیب
 نیبا انسان است. پاداش هم در ا  شهیکه هملوح نوشته است    نیکند. اس از مرگ مشخص میپ  و

جالب   یگردد. ولبشر به او باز می  ریاعمال ثبت شده در لوح ضم  زانیجهان و هم پس از مرگ به م
  ی فقط به طور کل لیقب نیاز ا یروح و مسائل یپس از مرگ و بقا اتیح یاست که درباره چگونگ

 .توجه کرده است  یزندگ  یهای عملبه جنبه   شهیاصوالً زرتشت هم  رایاشاره شده است ز  بستهو سر 
 

زرتشت،    یبرا  ،یراست   ی آورد از رو  یمن به جا  یکه برا  یترجمه کلمه به کلمه : کس ۱۹/۴۶
های دل از ست متعال همراه با همه خوا  یآرزوست. سزد به او پاداش زندگ  نیآنچه را که سازگارتر

  ی ا و هومباخ قدرت زندگه کرده و مونجاودان ترجم یجهان بارور )پراهو را آذرگشسب زندگ نیا
 یبه جا یغرب  نیاز محقق یمفهوم مناسبتر است. در ضمن برخ نیکه به نظر من ا یو عال لمتعا

  ۴۶کند و سراسر سرود قبل تطبیق نمی  یاند که با بندهاجهان بارور، دو گاو بارور، ترجمه کرده
 د(. برداشت است )درباره گله گاو بحث خواهد ش نیمخالف ا
با کردار و   زیبدتر سازد یقیناً وجدان خود را ن ایاش را بهتر شهیکه اند یمزدا کس یا : ۴/۴۸

دو گروه(    نیا)او. سرانجام    یاریاخت  نشیکند از گزمی  یرویهش او پ گفتار )چنان خواهد کرد(. خوا
 د. بنا به خرد تو از هم جدا خواهد بو

شده است که وجدان و کردار   دیتأک  یه روشناوست و ب  شهیبند وجدان انسان تابع اند نیا در
سرنوشت انسان را  . ردیگو شکل می  دهیانسان گرد شهیتابع اند یاریاخت نشیو گفتار در اثر گز

 د.سازبد مشخص می  ای کین شهیاند نیهم
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سودبخش و   یآموزش را که راست نیا نشیهمه نهاده است گز یمزدا برا یبه درست : ۳/۴۹
خود   وندیاندیشی( و پبه وهومنه )نیک وندند یس من آرزو دارم مردم همه بپاست. پآور  انیدروغ ز
 .دروغ )درگوتو( بگسلند روانیرا با پ

  ی آموزش را و معتقد شوند که راست  نیا «داده است تا »انتخاب کنند اریبه مردم اخت خداوند
 .به خود آنها باز خواهد گشت  انشیو دروغ سود و ز

باز دارد کارگران را.   شیو رشک، با زبان خو دیخشم افزا یج خردکه با ک یکس : ۴/۴۹
آورند که   دیدر وجدانشان پد  یوانیآنان د  ستین  یکوکاریت آنها نکه زشت کردارند و خواس   یکسان

 . دیبه دروغ گرا
. پورداود تمناسب اس شتریادوار ب نیاند که با اکارگران اغلب شبانان ترجمه کرده یبه جا

دروغپرستان است« ترجمه کرده  نید یکه از برا ویا »آنان راست خان و مان دد ربن نیانتهای ا
 روانیوجدان پ یکسان نیسرود وجود ندارد. گلدنر معتقد است که »چن نیدر ا ویکه خان و مان د

 د«. درآورن وانیصورت ددروغ را به 
 یکه از رو شود که زشت کرداران و آنهاگرفته می جهینت نیبند چن نیهر صورت از ا در

متأخر( وجدانشان    یمانند اوستا  وی)دو صفت نه دو د  ندیافزابر خشم و رشک می  یخردو بی   ینادان
 .دیگرامی یرگیو ت یشده و به زشت وآساید زین

تعلق    یتیدهد به آرمئ  وندیکه با خواست درون وجدان را با منش پاک پ  یمزدا، کس  یا : ۵/۴۹
 .اهورا به سر خواهد برد یا در کشور تو نهایبا همه ا  دارد و در پرتو اشا خردمند است و

قدرت تو خواهد بود، ترجمه کرده   هیاهورا با تو در سا  یقسمت آخر را، با همه آنها ا   یشوشتر
  بند نیبه نظر من در ا یکرده است، ول ریکه مناسبتر است. آذرگشسب کشور اهورا را بهشت تفس

راه  اریو اخت لیم یون که از روراند. آن اشه ن می زرتشت از وصول به حق و خداگونه شدن سخ
  ی و درست ی بر راست  یو دانش متک یی. آنکه از خرد اشاابدیدست  یمعنو لیو به فضا ندیرگزحق ب

  ی و قدرت اله  رویکند، به کشور اهورا متعلق بوده و به ن شهیپ یو فروتن ییبرخوردار است و پارسا
خواهد آورد که در آن قدرت خدا و حکومت خدا برپاست    وجودبه   یی ای اهوراو جامعه  وست یخواهد پ

 ت(.حاکم اس یاله  لیبرقرار است که فضا یی)حکومت خدا جا
 روانیو پ شانیاند جدالن و که یگفتاران و سفرماندهان ستمگر و بدکرداران و زشت  : ۱۱/۴۹
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کرده که قبالً  ردد ترجمهگباز می شانی. )آذرگشسب روانهادیگرامی یرگیبه ت شانیروانها دروغ،
شوند   رهیبا خورش زشت پذ شانیدروغند. پورداود روانها یسرا نیدرباره آن بحث شد(. آنها ساکن

  با یخورش زشت و ز ای خوب و بد  یمتأخر متأثر شده است. روان به غذا یترجمه کرده و از اوستا
را   ش یاند کلمه خورتائکرده هیگونه که دکتر پورواال و آذرگشسب توجندارد و اصوالً همان  اجیاحت

و  حتریصح اریمفهوم جمله بس میری!( در نظر بگی)نه خوردن ییروشنا یفربه معن ایاز همان خوره 
 .موافقتر است زیبا چهارچوب گاتاها ن

اند واشه و  برداشت کرده ا یدن نیخان و مان دروغ را در ا ایدروغ و  یسرا نیاز محقق یاریبس
 یو خاک  یخانه دروغ و دوزخ را جهان ماد  ایان  مآذرگشسب دروج دمرگ.    پس از  یایرا دن  شتهیه

  ی. ولیخاک  یاید بازگشت روح است به دنکه بازگشت به دروج دمان مقصو  سدینوکرده و می  ریتعب
آنها با   ی کنند و جهان برونمی یزندگ یماد یایدن نیدر هم زیکرداران نتوجه کرد که راست  دیبا

 شانیکه در گاتاها کج اند یبرند در حالسر می است آنها در کنار هم به کسانیجهان بدکاران 
ساکن بلند  کوکارانیبرند و نزشت به سر می  شهیاند یباشندگان خان و مان دروغند و در سرا

  ی درون  یایدن  نآ  گریکنند. به عبارت دمی   یزندگ   کین  شهیاند  ینغمه و سرود بوده و در سرا  یاسر
دو  نیگونه که قبالً تذکر دادم زرتشت ا. همان یبرون یاینوت است نه د با هم متفا که آنهاست

 .ستین سریعالم قبل و پس از مرگ را چنان با هم مربوط ساخته که مجزا کردن آنها از هم م
 یو ماد  یمعنو  یایجهان وجود ندارد بلکه دن  نیخارج از ا  یایدن  کیاست    نیچن  زین  تیواقع

  ش یخو  شهیاند  یجهان را در دستگاه سه بعد  میبخواه  یبدو  انیانند ادهرگاه م  اند. خته یبا هم در آم
 نیبه هم م،ییو مجزا تصور نما یو معنو یماد یایو دو دن میمنعکس ساخته و مجسم ساز

، به    ۱۱/۴۹سرود    نیدر هم  ی. در سراسر گاتاها، و حتدیرس  میخواه  کیانتروپومورف  یهایریگجه ینت
خود به    یشیدر اثر بداند  ایدروغند، و    ی باشندگان سرا  شانیاندخود آذرگشسب کج  ریترجمه و تفس

 یرگیهستند و در اثر ت یجهان ماد  نیدروغ در خواهند شد. آنها که خود هم اکنون ساکن ا  یسرا
  ق یکه، به تصد  همبه کجا باز گردند؟ موضوع تناسخ را    دیبا  گریداند  ده یپاداش رس  نیدرونشان به ا

نظر   دیزرتشت مربوط ساخت. پس با امیوجه با پ چیتوان به هنمیخود پورواال و آذرگشسب، 
را مطرح   یکه زرتشت به صراحت بهشت و دوزخ درون  رفتیبه اتفاق محققین را پذ  بیقر  تیاکثر

که     گفتهسخن    ز ین  یروان  اتیح  کیپرداخته است و به طور سربسته از    یزندگ  تیساخته و به واقع
که  مینیبمی  میوح مراجعه کننکرده است. اگر به فصل دو ر ان یآن ب ی ای براگونه مشخصه هیچ

در ضمن دوقولو  یو وجدان از هم جدا هستند ول شهیو بدکاران در گفتار و کردار و اند کوکارانین
دقت   یکمو استادانه است که با  فیظر اریبس یریتعب نیکنند. امی  یو همزادند و با هم زندگ
و در ضمن در درون هر دو گام بر   یو معنو یجهان ماد نیبدر  . اومیابیمقصود زرتشت را در می

  دارد،می
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در مقابل هم  یدارند ول شهیر کی ند،یکه از هم جدا یهستند، در حال یکیکه با هم  یجهان دو
همدل  یاند ول. همخانهستندیهمراه ن یهمزادند ول زیجهان دوگانه ن نیا نیاند. ساکنقرار گرفته

 .باشندنمی
نغمه   یحق گام نهد سخنان الهام بخش اشه ونها را در گرودمان و سراآنکه در راه  : ۴/۵۰

 .دیو سرود خواهد شن
بخش راستان را خواهند  الهام  یحق ندا  نیجهان است که طالب  نیاشاره به هم  زیبند ن  نیا  در

 .خواهند شد تی هدا یو رستگار یو به راه راست دیشن
که  یکس ی درون برا یو روشن ی است، خوشبختان کارزشت  یسرنوشت شوم برا : ۸/۵۱

 .است یراست بندیپا
مردم را با کردار و گفتار و  یکنند و زندگنمی یتوجه  یراست نییپنها که به آکر: ۱۴/۵۱
دوزخ  ایدروغ  یکننده آنان را در سراگمراه میسازند باالخره تعالمنحرف خود تباه می یآموزشها

 .قرار خواهد داد
  ن یجز ا ییجا ایو ر ب یدروغ و فر یاشو زرتشت سرا دگاهیکه از د ردیگمی جهینت آذرگشسب

  ی ول  استیدن  نیکه در هم  یدروغ در حال  یتوجه کرد که سرا  دیبا  ی تواند باشد ولنمی  یجهان ماد
. ستندیدروغ ن  یکه ساکن سرا  یکنند در حالمی  یهم زندگ  کانین  ایدن  نیدر ا  رایز  ست،ین  ایدن  نیا
و   رهینفس ت ایدروغ  یو تباه سازنده کرپنهاست که آنها را به سرا  اهیاعمال س  نیا ر گیعبارت د  هب

 یکنند: براترجمه می  ن یبند را چن نیا نیاز محقق یآرام دچار خواهد ساخت. برخدرون فاسد و نا 
و مان  خانبه  انیرسانند در پامی انیخودشان به چارپا یها از کردار و گفتارهاکه  کرپن یآزار

شوند  کرپنها مردم منحرف می  ماتیاشاره شد از گفتار و تعل گر یگونه که بار دوند. همانرروغ مید
 د!انفهمند آن روز هم سخنگو و اوستاخوان نبوده زبان نمی  ی و گاوان. گاوان کنون انینه چارپا
است،   خانه سرور و سرود ایداده گرودمان  دیخود نو ارانیکه زرتشت به  یمزد : ۱۵/۵۱

و تنها در پرتو منش   یپاداش را چون بخشش اله  نیاهورا بوده است. ا  گاهیروز ازل جا که ازییجا
 .دست آوردتوان به می  یو راست کیپاک و ن
فقط در   ییبه خانه سرود و سرور و منزلگه اهورا یابیشده است که دست  حیصراحت تشر به

 یازل گاهیچون گرودمان جا یشود. برخحاصل می یکردارو راست  ی و راست کیمنش ن هیسا
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ترجمه   یکنند. شوشترمی  هیشده است آن را بهشت و در جهان پس از مرگ توج دهینام اهورا
توجیه رساتر است. خانه   نیبه اهوراست. به نظر من ا دنی رس یکند گرودمان که از ازل جامی

آرامش  است، و آن برخوردار  یواقع ی و خوشبخت یاز شاداست که بشر سعادتمند و  یی سرود آنجا
شده و به صفات   ییاست که انسان اهورا یر روشن و وجدان آسوده است. و آن زمانیدرون و ضم

 ییباشد. با آشنامی یمعن نیبه اهوراست به هم دنیرس یکه از ازل جاخداوند متصف گردد. جایی 
از   ی برخوردارا ب یبه سعادت واقع دن یرس شهیکه هم میدید میکرد دا یزرتشت پ انیکه به زبان و ب

پس از مرگ وجود داشته باشد   یاست و اگر هم بهشت سریم کیو عمل راست و ن یانسان لیفضا
داشته و متصل است. پس در هر حال بدون وجدان پاک و   وند یبا بهشت درون و وجدان انسان پ

  دن یشرط رس رایز افتیدست نخواهد  ، یو چه برون یبه بهشت، چه درون یدرون آرام هرگز کس
  د یو با عمل راست با ایدن ن یدر ا زیحالت ن نیشدن است و ا یی به بهشت کامل شدن و اهورا

اشکال بهشت قبل از مرگ و پس از مرگ   میبه دقت توجه کن هی توج نی. اگر به ادیدست آبه 
است. سخن از دو   یکمال انسان  یحق و مرحله اعال گاهی جا یبرطرف خواهد شد. بهشت واقع

  ک ی دگاهیوجود است و دو د کیصورت  دو نیبلکه ا ست،یو مخالف هم نمجزا از هم  یایدن
 لیاست که به فضا  ییآنها  یمالحظه شد کشور خداوند جا  ز ین ۵/۴۹)همانگونه هم که در    تیواقع
 د(. ابنیدست  یـ انسان یاله 

 .میپردازمی  نیای از برداشت محققخالصه  انیگیری به باز نتیجه  قبل
  وسته یزرتشت در سراسر گاتاها مشخص است و او پ نی بودن د یمعتقد است که عمللومل 

 است.  ینظر داشته است و بهشت او روحان یماد یایدن نیهم جیبه نتا
معتقد است و مکافات و مجازات را   یمعتقد است که زرتشت به بهشت و جهنم معنو لزیم

وجدان، و جهنم  شیو آسا شهیاند یراحت همانبهشت  گری داند. به عبارت دمی یو ذهن یمنش
 دیبرند. و امفکر است. مردم از ترس جهنم در عذاب و وحشت به سر می یعذاب درون و ناراحت

را آشکار ساخت که   قتیحق نیزرتشت در روزگاران کهن ا یسازد ولبهشت آنها را شادمان می 
 ت.بهشت و جهنم در خود ماس

در  یکند ولهم جدا می از را یو روحان یماد یایمعتقد است که هرچند زرتشت دن هنرز
به اختالف با   لیآنها با هم در رابطه بوده و هرگز در مقابل هم قرار ندارند بلکه از تما او نیدکتر

و   کیزرتشت بهشت و دوزخ خانه افکار و وجدان ن نی»در د سدینوبرخوردارند. او می  ز ین گریکدی
،   ۱۰/۳۲به ود و خانه دروغ. او به طور خاص خانه سر ایو منش است«.  شهیاند نیبدتر سکنم

: برخالف محمد زرتشت لذات بهشت را با  سدینوکند و می اشاره می ۱۴/۵۱ - ۱۵،  ۱۳/۳۲
که همان  ابندیدست می لیطو اتیبه ح دگانیکند. آمرزوصف نمی یو ماد یکیزیاصطالحات ف

 ر ضمن معتقدد او . ۷۲/۴۵،  ۱۵/۳۲،  ۲۰/۳۱،  ۱۱/۳۰ کی است در قلمرو وجدان ن یابد یزندگ
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  ش یخو تیمحکوم ایخود اوست که به نجات  نیاراده دارد، ا یگاتاها بشر آزاداست که چون در 
 .کنداقدام می

است.    ی هنوز آخرت روحان  ز یاز یشتها ن  یمعتقد است که نه تنها در گاتاها که در برخ  زودربلوم
 .کندمثال ذکر می یرا برا ۸۹/۴۹او یشت 

 سنایاست و هم پس از مرگ. در    یزندگ  نیش عمل خوب هم در اپاداکه    سدینومی  مولتون
 .گرددعمل انسان به خود او باز می  جهیشده است که نت دییبرداشت کامالً تأ  نیا ۴۶و  ۴۴

  ی نیبکه واقع نیکنندگان زرتشت است، برعکس همه محقق نیبا آنکه خود از تحس شدر
پس از مرگ و    یو معتقد است که زندگ  ردیگمی   رادیت ابرداشت زرتش  نیاند، به ازرتشت را ستوده 

آغاز جهان و دو جبهه   ه ی: »نظرسدینوو می  ستین یرنگ و فانتز یبهشت و جهنم در گاتاها دارا
هماهنگ است با تعلیمات او درباره عاقبت جهان، که هرقدر در شکل    یزرتشت  اتیاله شدن آن در  

باشد«. او  می هیماکم یمذهب  یان قدر در محتواالعاده و جالب است، همخارق  یو برجستگ یریپذ
بدون آنکه به زمان   دیگوسخن می انیپا فریاز قضاوت و ک یمعتقد است که زرتشت به طور کل

از لذات   یرا با اشکال روانشیپ لیو تخ ی نداشت که فانتز تیاهماو  ی. براکندوقوع آن اشاره 
  د،یگوسخن می  یروحان اتیو ح یجسمان ات یپر سازد، هرچند او از ح یجهنم یو عذابها یبهشت

مرگ را در نظر  یسو و آن سو نیا یهفت فصل زندگ یسنایکه مسلماً چه در گاتاها و چه در 
به آن است بدون آنکه   حیحال و شکل دادن صح ی او متوجه زندگ شهینددارد. اما تمام فکر و ا 

و چه   اهایه در دوران آرکند، که چ  آنان توجه  شیو ستا  اکانیبه ن  ایدهد و    تیچندان به مرگ اهم
: »آنچه  سدینودر می ش  شد.به آن پرداخته می   اریو هند با توجه و دقت بس  رانیبعد در ا  یدر زمانها
است  ۲کیپتیپوکالآنه  و 1یاشاتولوژ یاینگرد، نه رؤمی ندهیکه به آهنگامی ،کندمی انیزرتشت ب

 د«. باشمی  قتیراه حق نیزو اعتقاد به غلبه مبار یروزیبلکه اعتقاد به پ
و از   یبدان بد یاز برا یعنیاشم ونگهوه،  ییآمده اکم اکا ۵/۴۳»در  سدینوآذرگشسب می

است و    یو منش  ی. بهشت و دوزخ زرتشت درونیهمان بدرو  وت   یآنچه بکار  ای  ، یکی ن  کانی ن  یبرا
زرتشت انسان را  و عذاب وجدان سر و کار دارد. اشو  یفکر و آرامش وجدان و ناراحت یبا راحت

 یسیداند. به قول شاعر معروف انگلو بهشت و دوزخ را طرز تفکر او می   شیخو  سازنده بخت و اقبال
 د«.آوروجود میدوزخ را به  وانسان است که بهشت  شهیاند ر،یشکسپ

 بهشت و جهنم را مطرح ساخته انیاد خیبار در تارنیاول ی: زرتشت براسدینومی زولستر
  

 
۱- Eschatology بحث مربوط به آخرت است. زیاست ن یکاتولوگاس یونانیکه به  یاشاتولوژ 
۲- Apocalyptic دست به الئم آن است که با مکاشفهجهان و آثار و ع  دنیرس انیبحث مربوط به پا ک، یپتیآپوکال

 .زرتشت است نیدرباره د رافیارداو اتیو روا  لیو نمونه آن مکاشفه یوحنا در انج دیآمی
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کند و معتقد است  اشاره می   ۴/۵۱  -۵،    ۴/۵۰،    ۱۱/۴۹،    ۱۱/۴۶،    ۸/۴۵،    ۲۰/۳۱،    ۴/۳۰و به    است
 کند.می یمعن نیاند. زولسترگرودمان را خانه آخراز او اقتباس کرده انیکه همه اد

  کان ی منش پاداش ن  نیبهتر  ایو آرامش فکر    ی : »راحتسدینومی   ۴/۳۰بند    ریآذرگشسب در تعب
به استناد   قتیمجازات بزهکاران و تبهکاران. در حق یب روحدان و عذا فکر و وج یاست و ناراحت

. در  یو جسم  یدارد نه ماد  یو منش  یتوان گفت که بهشت و دوزخ زرتشت جنبه معنوبند می   نیا
و   کیتار ی و غلمان، و دوزخ سرداب یواقع از نظر زرتشت بهشت مکان خرم و سبز و پر از حور

و طرز   شهیانسان است که با اند یبلکه حاالت مختلف روح ستیزا و پر از مار و عقرب ن توحش
 د«.تفکر سر و کار دار

 
 

 جهینت

 :توجه نمود  دیبخش به چند نکته با نیمطالب ا لیتحل در
به بهشت موعود )به اشکال  یابیو دست یآمرزش و سعادت اخرو ییسایکل انیدر همه اد ـ۱

پذیر خاص امکان  یو آداب و رسوم و شعائر  تفای( بدون انجام تشرستیمختلف که اکنون مطرح ن
شعائر است نه در اصول   نیا یاجرا یدر چگونگ شهیهم نید کی. اختالف شعب مختلف ستین
و...  ها یو سنها عه یو پروتستانها، ش کهایرحمانه کاتولو کشتار بی  نیخون تاختالفا ی. مبنانید

 کیفرق و مذاهب مختلف  نیب یندشمو  نهیو شعائر و رسوم وابسته به آن است. ک نیفروع د
  ی اند. حتمختلف با هم داشته نیدو د روانیبوده است که پ ی از نفرت قتریبه مراتب عم یگاه نید

و   ی است تا در مسائل اصل اتیدر شعائر و رسوم و فرع شتریب یدیحتو انیدا روان یپ نیتضاد ب
را   تیو روحان ساهایه وجود کلت کاس فاتیشعائر و تشر نی گونه که بارها تذکر داده شد، اهمان

  تیواقع  نی. البته اینه معتقدات اصول  ساهاستیکل  ن یهم ب  یکند و لذا جنگ اصل می   تیو تثب  هیتوج
زرتشت موضوع جالب توجه  امیآنها روشنتر خواهد شد. در پ سهیو مقا یدیتوح انیاد حیبا تشر
مؤمن درنظر   میدیی که دطوربه است.  فریو پاداش و ک یو تقو  ییو پارسا ن ید هیتوج یچگونگ

 انیزرتشت یانجام دهد. حت کیداشته و عمل ن مانیا یو درست ی است که به راست یزرتشت کس
که زرتشت در گاتاها راه وصول به   رندیپذو پورواال و... می  ال روشن و آگاه چون آذرگشسب و دها

 .قرار نداده است یزرتشت یسایآمرزش را فقط اعتقاد به کل
 نیدهرکس چه مؤمن و چه بی زرتشت به    امیکه بنا بر پ  ردیگمی   جه یگاتاها نت  یررس ب  ازلومل  

 مزد و پاداش به نسبت کردار و گفتار او داده شود. او معتقد  یستیابون و چه درگونت، می و چه اشه 
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،  ۴ انرنگستیاز ن یکند به دستوروجود دارد و اشاره می میتعل نیمتأخر اثر ا یدر اوستا یاست حت
کند دستمزد عادالنه داده که می یدر مقابل کار دیو گناهکار با وپرستید کیبه  یکه حت ۱/۹

ون  را اشه   آنفشارند را واجب شمرده و شرط    ریکه ز  یو گروه  فیشود. زرتشت کمک به طبقه ضع
  ی محبت و انساندوست یاز رو دیبا رومندیبه صراحت آمده که ن ۵/۴۶بودن ندانسته است. در 

مهر و محبت او را به   یاز روکه  دینباشد و با یراست رویدرمانده را اجابت کند هرچند پ یاضاتق
از   ایو  یزدیا تورکه بنا به دس یی دانش خود )مرد دانا و توانا یرویو به ن دینما تیراه راست هدا

 رایپذ یمدروغ به گر ایو  یخواستاران کمک را خواه از هواخواهان راست یراه مهر و عواطف انسان
بخش دانا، او  هستی یاست. ا  یو درست یسرشار از راست ش یراه اشا بوده و زندگ رویشود. او پ

  ی و اتکا  یبه خودشناس  راو او    دهیرهان  یستیو ن  یدانش گمراه را از تباه  یرویاست که با ن  یبخرد
 .خواهد کرد. ترجمه آذرگشسب( یبه نفس رهبر

با   ییه محبت و رأفت و رهنماکه زرتشت انسان را ب  یمتعدد  یبند و سرودها  نیتوجه به ا  با
زرتشت مخالف تعصب است و انسان آزاده و   امیشود که پمی جهیدانش و معرفت دعوت کرده، نت

خدا   یو حت سایکل تیرضا یکار را برا نیو ا ندیگزی را برم یبا اراده و خودآگاه راست نیدراست 
بخش است انجام کمال  یراه  نیو به خاطر آنکه چن  ینبه سعادت درو  یابیدست  یکند بلکه برانمی
 .1دهد. آنچه مورد نظر است اخالق و رفتار انسان است نه انجام آداب و رسوم و شعائر می

  فر یپاداش و ک ستهیاست و آنچه انسان را شا ی راست نی د انیو بن هیپا کین شهیو اند یراست
 ...است کیپندار و گفتار و کردار ن دینمامی

تحت نظر کاهن و خواندن   ی شعائر و انجام آداب و رسوم قربان اهایآر ن یکه در ب میدید
مذهب    انیآن بودند بن  یرهبر  ستهیکه فقط کاهنان شا  یخاص  ط یاجورودا و اترودا با شرا  یسرودها

 ن،یکه تذکر داده شد مشخصه دطوری  به  زین  ییسایکل  گریمذاهب د  نیشد. در بجامعه برداشت می 
و   ستین فاتیاز شعائر و تشر ینشان چیزرتشت ه امیکه در پ  یو شعائر است. در حال رسومآداب و 

  گونه که قبالً خداوند به شعائر خاص وابسته نشده است. همان  شیگاه پرستش و ستادر گاتاها هیچ

 
به   هیشب  برداشت گاتاها با تورات و رساالت  نیب  یکه اختالف اساس  دید  میو... خواه  هودی  ییسایکل  انیاد ح یبا تشر -۱

 آن وجود دارد.
در  میمستقریو غ  میو مستق دندیگزحاکمه بر میهای ئتیمردم را ه نیداده شد د ح یل توضطوری که در جلد اوبه

 نیدرآمد و در مبارزه ب یقانون رسم کیصورت موضوع به نیبودند. در اروپا ا  میخود سه یایانتخاب مذهب رعا
 دادمی اجازه دگان رسماًشد که به شاهزا  بیتصو ۱۵۵۵در آوگسبورگ به سال  یقانون یو پروتستانها حت کهایکاتول

 :آمده است نیقانون چن نی. در سر فصل ا نندیخود را برگز یایرعا نید
“Cuius regio eius religio”  

 .از اوست زین نیبه آنکه کشور تعلق دارد د یعنی نیبه زبان الت که
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  نیبود که او به آن دست زد و ا یتحوالت نیاز مهمتر یکی نیبرداشت زرتشت از د نیشد ا انیب
هم اکنون   میخود را از دست نداده است. فرض کن یپس از سه هزار سال برجستگ وزهن اقدام
انجام    هیبه خداوند را فقط در سا  مانیمعتقد شده و ا  قتیحق  نیمختلف جهان به ا  انیبه اد  نیمؤمن

و معبد و... و اطاعت از مالّ و خاخام و   سهیو کن سایمحقق دانند و بدون توجه به کل ک یعمل ن
خود را   وندیو با مهر و محبت و عطوفت پ  دهیو نفرت بر  نهیو موبد و... از تعصب و ک  غو م  شیکش

 یهاتمام انسان قیو تصد نهاییهمه آ دییرا که مورد تأ یکل یصول اخالقابخشند.  میتحک
ها قرار داده، همه انسان  ش یار و گفتار خواعمال و رفت هیاست، پا شهیپو دانا و درست  ریضمروشن

و   یلیتحم ،ینیتلق یها و سدها چشم بر همه آنها بنگرند. پرده کین خدا دانسته و به را بندگا
را   شیدرون و وجدان و دل خو یهرکس به تناسب درک و معرفتش نداو  زند یرا فرو ر یموروث

خود را در جان و دلش خانه بخشد، بدون آنکه از برداشت خواهران و   یعاطف نیپاسخ دهد و د
 نینیگرفت. متدبه خود می  یگری... در آن حال جهان صورت ددیحاصل نما  جشنر  یبرادران جهان

 یهاانسان یاراده به سوبی  یدهند، از عروسکهامی  لیرا تشک ن یزم یمردم رو تیمقلد، که اکثر
  یشیاندای و حکام کجحرفه   استمدارانیای رهبران و سجامعه  نی. در چندکردنمی   ر یو آزاده س  یواقع

  ی و استثمار روح یجز فالکت و بدبخت تیتمدن بشر خیجهان و در طول تار رب غ که در شرق و 
منحرف  تیو روحان ساهایاند و کلنداشته انیجهان یبرا یسود یزیجنگ و خونر جادیا ،یو جسم

نخواهند داشت.   ییخودنما یاند، هرگز جامردم بوده قیر و تحمجمنبع سکون و تح نیکه بزرگتر
هستند که از جهل   یمعدود  تیدهند، اقلسوق می   یمردم را به فساد و نابود  هدر همه جوامع آنها ک

دستگاه   کی. در ندینمانموده و به اشکال مختلف آنها را استثمار می یگیربهره تیاکثر ی و نادان
 بیقر  تیشود که اکثرانجام می  یعمال زور با استفاده از خدمت کساناگر  سلطه  التیتشک  حاکم و

ملتها از خدمت در راه حفظ و برآوردن مطامع    ی از استثمار شدگانند که نه با سرکوب  د وخبه اتفاقشان  
  یبیسردمداران نص یروزیدولتها از پ نیب یبرند و نه از شرکت در جنگهامی یحاکم سود ئتیه
 یاریاست، و در بس یو درندگ  تیوانیشود سقوط به مرتبه حمی  دشانیآورند. آنچه عادست میبه 

  رییو تحمیل تغ  نیو با تلق  افتهی  تیتمدنها چنان قلب ماه  خیمردم در طول تار   یستیفنا و ناز موارد  
حاکمه های  ئت یت دست ههمه تجارب تلخ ناخودآگاه آل  نیاند که هنوز هم پس از ا داده  تیشخص

سازان را در  دهیو عق  سندگانیو نو  یسازدگم  الت یو تشک  ساهایحاکمه، که کلهای  ئتیشوند. همی
نه تنها زارع و   زیاند که امروز نکرده قیار دارند، در چند هزار سال گذشته مردم را چنان تحمیاخت

در راه انجام هوسها و   اریاختبی  زیو دانشمندان نها لکردهیتحص یکارگر ساده دل که حت
دهند و مقدس!! جان می  یانواع جنگها ی دارند. براحاکمه گام بر می های ئتیه یهایخودخواه

مهر و محبت و   ک،ی ن شه یخرد و اند یها شکوفا شده از روانسان  تی. اگر اکثررندیگمی  جان
  و دیو از تقل نندیرا برگز یانسان یستیهمز
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همه مردم جهان را برادر و خواهر دانسته    ند،یرا ترک نما  یکرده تعصب و کوردل  زیپره  یدنباله رو
و ارزش آنهاست و   تیاشخاص معرف شخصآورند که فقط و فقط عمل  مانیا تیواقع نیو به ا

... جهان رفته رفته بهشت  ستین ی برتر یخود دارا یبه خود ینیو دکتر نییو آ نید چیه
جهان بوده و هست    نی آرزو و هدف همه مصلح  نیشد. اکرداران می درست و خانه سور    نانیداست ر

است. با وجود    ینسان کنوندور از دسترس ا  اریبس  قتیدر حق  ی ول  یو آرزویی هرچند به ظاهر منطق
بر همه جهان حاکم خواهد شد و    یشتریهدف حرکت کند آرامش ب ن یا یهر قدر بشر به سو نیا

 .دیخواهد گرد کترینزد  یو انسان یمردم تیریمد کی یسو هجامعه ب
باشد توجیه بهشت  و پاداش در برداشت زرتشت قابل توجه می   فریکه در مورد ک  یگرید  مسئله

خانه دروغ  ایو در وجودمان  کیخانه منش ن ایآرامش و سرود و  یسرا  ایگرودمان و دوزخ است. 
شباهت  گرید انیبه اد نیبا بهشت و دوزخ مؤمن میکن ریو خانه منش زشت را به هر شکل تعب

از   یگونه وصفشکل است و نه قابل تجسم. هیچ یبهشت و دوزخ نه دارا نی. که اشت نخواهد دا
  ینه جاکرد نه به زمان وابسته است و نه به مکان.   انیدر بش گونه که  همانآن در گاتاها نشده و 

بهشت و دوزخ   میدیطوری که داز سرودها به   یاریآن مشخص است و نه دوران و زمان آن. در بس
به   ی زندگ نیدر هم زی ن فر یشود و پاداش و کجهان و در منش و وجدان انسان برپا می  نیدر هم

و  یبهشت و دوزخ گاتاها را اصوالً درون نیاز محقق یاریجهت بس نیه همگردد. بانسان باز می
عامل پس از مرگ در گاتاها سخن  کیطور اشاره از هم به یگاه یاند ولبرداشت کرده یمعنو

ای  توان مرحلهگذر جداسازنده و پاداش دهنده می  یهرچند به معن  نوات،یچ  لرفته است. در مفهوم پ
پس از مرگ در آن مشاهده  یفضا کیاز  یباز هم اثر یر داشت، ولجهان را منظو نیدر هم

و اشه و   کین شهیاند یاهوراست. سرا گاهیسرود که جا یتمام اصطالحات: سرا ی. برامیکنمی
و جهان پس از مرگ را در نظر  یجهان نیتوان هر دو جنبه امی زیفردوس و بهشت، ن ای شتهیه

بار نیبهشت و دوزخ اول  از دانشمندان چون زولستر معتقدند که  ی برداشت برخ  نیگرفت. با توجه به ا
 اند. گرفتهاز آن بهره انیاد گریدر گاتاها مطرح شده و د

 یلیعوالم تخ  یبه معن  کیزیزرتشت فاقد متاف  نیکردم د  انیگونه که قبالً بنظر من همان  به
شود و از  قائل نمی  یحد  عتیطب یاصوالً او برا رایباشد زمی  ی عیطب نیخارج از محدوده قوان

  ، نداتیمورد بحث و نظر او همه در حوزه واقع  می. مفاهدیگوینم   ی سخن  یعیطبمافوق   ایو    یعیطبریغ
است که   یطیکنیم مافوق محکه احساس می ییباالتر و برتر رابطه دارند، فضا ییبا فضا دهرچن

  م یمفاه نیوابسته است. ا طیمح نیبه ا یباز هم به شکل نیبا وجود ا یول میما در آن قرار دار
فضا  نیجالب است که هر قدر ا یبوده، ول شیداران سه هزار سال پرمه  طیو مح یزندگ دهییزا

 چیآنها در ه  ابندیوسعت می  زیاند آنها نقرار گرفته   یبادکنک  یهایی که روشود مانند لکه می  عتریوس
  زمان از
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در   وستهیو گمان ما هستند، هرچند پ شه یاند یاوابسته به فض شهیشوند و همفضا خارج نمی  نیا
  عت، یو نظام عالم و قانون طب ی راست ک، ین شه یاند ار، یاخت ،یی اند. خرد، داناو توسعه  شیحال افزا

 یمیاهمف  شهیسرود، خان و مان دروغ و... هم  یقلمرو قدرت حق و خالق و... سرا ایقدرت اراده و  
شده است با  تصور می ایقبل در کنار آمودر هزار سال که در سه  یخرد یو قابل درکند ول یواقع

اصوالً   یبدو انیندارد. اد ییجا ز یاسطوره ن یزرتشت برا نی متفاوت است و... د اریبس یخرد کنون
 نید یلکند ومی یباز یاسطوره نقش مهم زین یدیبزرگ توح انیاند و در ادبر اسطوره بنا شده 

شوند و حوادث  مطرح می زیاسرارآم یعوالم و فضاها یتولوژیزرتشت فاقد اسطوره است. در م
 یدیتوح انیدر اد یحت رندیگها شکل میو الهه انیخدا لهیانگیز و مافوق قدرت بشر به وس رتیح

زند به آسمان  قدم می ایدر یدر رو یسیشکافد. عرا می ایدر یموس وندد،یپها به وقوع میمعجزه
  ست یگونه حوادث ناز این  یاثر  چ یدر گاتاها ه  یو... ولکند  می  ی زندگ  یدر شکم ماه  ونس یرود.  می
 ردیگمی  رادیزرتشت ا  نیدر د لیو تخ یفقدان فانتز ن یشود. شدر به انمی   انیای باسطوره  چیو ه

 کی. البته نظر شدر از صورت آن است نیبودنش جالبتر یواقع نیکه به نظر من هم یدر حال
  یانسان بدو نیشناسند. دنمی  یفانتز طوره و بدونرا بدون اس نیاست. مردم د حیجهت صح

و   افتهیتکامل    یول  تولوژیهایهمان م  هیبر پا  زیبشر متمدن ن  ن یبوده است و د  ییابتدا  یهایتولوژیم
و  نیداده و د وندیپ التیتخ نیاست و هزاران سال تلقین انسان را با ا دهیشده، بنا گرد یمدن
  ی و فانتز لیو بدون تخ فاتیبدون شعائر و تشر نیاست. د را الزم و ملزوم هم ساخته کیزیمتاف

  امیبر پ یدر طول زمان مجدداً به حد زین لیدل نی. به همستیمردم قابل درک ن ی و اسطوره برا
کند و   بمردم را به خود جل دینماند. موبد و کاهن با یاثر گر یبستند که از اصل د هیرایزرتشت پ

  گر ید یدیتوح انیاز اد شیب یلیخ یرافیارداو نیآن است. د دهد که او طالب لیتحو ینیبه او د
که حد فاصل آنها   ختهیچنان با هم در آم  لیو تخ  ایو اسطوره و رؤ  کیزیاست و متاف  یفانتز  یدارا

به   دکم رنگ و حدوکم  زیپس از زرتشت ن انیداد. جهنم و بهشت زرتشت صیتوان تشخرا نمی 
 .خود گرفت

آن    یبه صورت  یاست. و هر فرد   هیقابل توج  یبه شکل  یهر انسان  یو جهنم گاتاها برا  بهشت
به کمال  زیشکل ن نیا ابدیاو تکامل  شهیسازد و هرقدر فکر و اندمی  ش یخو شهیرا در فکر و اند

داند که بهشت و دوزخ زرتشت در  گاتاها را درک کرده باشد می  اًهرکس واقع یشود ولمی کینزد
است که در درجه اول   ش یو صالح اند نیواقع ب یشمندیاند . زرتشتستیمحدود ن یاصقالب خ

داند. از  اصل می  نیرا فرع بر ا گریو همه مسائل د شدیاند مردم جامعه می  شیبه رفاه و آسا
و اخالق    یهدف را در اصالح فکر و روش زندگ  نیبه ا  دنیکه او راه رس  داستیچهارچوب گاتاها پ

 .ستیهمه سعادتمند خواهند ز اناندیشعه راستان و نیک دانست و معتقد بود که در جاممردم می
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 یاهکاریو س یدلرهیبود که ت یو دوزخ مکان افتیجهان تحقق می  نیدر ا یاو بهشت واقع یبرا
.  دیجوکمتر توسل می التی دارد و به اوهام و تخگام بر می تی. او در جهان واقعکردمی  حکومت

در عذابند نه   یدستیو ته  یاز گرسنگ ایو  نالندیجه و درد مکنش  ریکه در ز یروزانرهیمسلم است ت
 .کندمی   ر ینغمه و سرود شکم گرسنه آنان را س  ی سازد و نه سرادرد آنان را برطرف می   ک ین  شهیاند

صفتان افزوده شود مسلماً درد و رنج و و انسان اناندیشای بر تعداد نیکهرگاه در جامعه اما
و بدسگال مسلماً   شیمردم کج اند   نیفاسد و ب  طیمح  کی. در  افتیهد  خوا  فیتخف  زیظلم و ستم ن

  ام از درون شاد و آر زیای ن جامعه  نیو قدرتمندان چن انیفرمانروا یو حت ستیتوان سعادتمند زنمی
موجب   یو فکر یبدون تحول اخالق یانقالب و تحول چیبه دور. ه یمحرومند و از سعادت واقع

  ی و عمل یواقع یهرا دینماکه زرتشت ارائه می  ید. پس راه خواهد شمردم ن یزندگ یبهبود واقع
  دستان یو دفاع از ته   اکاران،یپردازان، رو کوشش سازنده، مبارزه با ستمگران، دروغ  تیاست. او فعال

 لیو توجه به فضا  یو اخالق  یرا با تحول درون  نیو متجاوز  انیو دفع زورگو  فانیو دردمندان و ضع
مردم را افزون    یبهبود زندگ  دیای است که ادامه آن امبرنامه   نیتریواقع  نیو ا  دیمانتوأم می   یانسان
 انیرا از م دیها امدارد و در انسان گرید یایبه دن زیای نسازد. در ضمن زرتشت نظر سربستهمی

  ی وجود آورد. برابه  نی و سوداگران د انیمتول یفروش کاال یبرا یبرد، بدون آنکه بازارنمی
گر و تاجر راه  عرصه معامله نیو در ا ستیبه خبرگان ن یازیجهنم نبه بهشت و فرار از  یدسترس

هرکس با دست آورد و توان به می  کیرا فقط با اعمال ن کی ن شهیسرود و خانه اند یندارد. سرا
ت زرتش  نیشود. د  کی و جد و جهد به هدف نزد  یراه گام برداشته و با سع  نیدر ا  دیو اراده با  اریاخت

  یشود، ولگران عرضه نمی به بازار معامله  یکه اصوالً متاع  ست؛یو معامله با خدا ن  یکاله شرع  نید
که بتواند فکر و ذهن خود را از بار قرون و اعصار آزاد ساخته و به   ده یای نرسبشر هنوز به مرحله 

  ۹۵ار دارند و ر و کو توهم س ل یبا تخ شتریبه اتفاق افراد بشر ب بیقر تی. اکثردیتوجه نما تیواقع
  ویمذاهب ابژکت  یطیمح  نیکند. در چنمی   ت یهدا  ی و موروث  ی های عاطفزه یدرصد اعمال آنها را انگ

 دیگرا یبه کساد نیو سوداگران د انیبازار متول ات دیندارد و قرنها به طول خواهد انجام یداریخر
 .و داد و ستد بهشت و جهنم متوقف گردد

 اوزرتشت و رسالت  تیشخص ـ ۹

 یدیتوح انیاد انیبان نیاوست. در ب یخیزرتشت و جاذبه تار تیجالب شخص اریبس مسئله
  لهیبه وس خیدر طول تار هودی نیاند. دشناخته شده  مبرانیپ  نیتریباستان ی جهان، زرتشت و موس

  ختیدرآم لیاسرائی و فرهنگ قوم بن تیاسرائیل زنده نگاه داشته شد و چون با ملبنیهای ی نب
 یموس امیپ هودی نی. ددیگرد هودیقوم  یداریو پا اتیح هیپا یمقدس مل ادبودی کیرت صوبه 
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قوم    نیکه از ا  یاست. پس تا زمان  هودیو قوم    هوهی  نیب  ثاقیطوری که قبالً اشاره شد مو به   ستین
  یآنها پابرجاست. اما موس نیدر ب زین یموس تیزنده مانده و موقع زین هودی نیاست د یباق یاثر

بنا   ات تور هیبر پا تیحیدهد. مسخود ادامه می  یمعنو اتیبه ح  یمیابراه انیدر اد گرید ی از سو
بر حق شناخت و امروز در حدود   مبریپ یدیتوح انیکننده اده یعنوان توجرا به  ی شد و اسالم موس

 ایو شمارند معتقدند و بزرگش می  یدر جهان به موس هودیو  یحیمردم مسلمان و مس اردیلیدو م
 اند. در نظر گرفته  ییاو مقام واال یخود برا اتیالاقل در ادب

 خیکه در تاروجه تداوم نداشته است. پس از مرگ زرتشت، چنان چیزرتشت به ه نید اما
در   یطوری که حتوجود آمد به به  نییآ نیای هزار ساله در انتشار اشد، وقفه  هیظهور زرتشت توج

که   یونان ی ن یبود و مورخ  ب یتقریباً غر  رانیزرتشت در ا امیو پ ام ن انیآغاز دوران سلطنت هخامنش
توجه به زرتشت اوج   کبارهی انیخبر بودند. در دوران ساسانند از آن بی امسافرت کرده رانیابه 
  ن یپس از تسلط اعراب د گریکند. بار دمی  ریرا تسخ انیرانیاو روح ا یمعنو تیو شخص ردیگمی

که در  یشود و جز گروه اندکسپرده می  یدست فراموشبه  زی آن ن یو بان مودهیراه زوال پ یزرتشت
 .ندارد یروانیپ دهند، رسماًرا انجام می  یای از جهان به نام او آداب و رسومگوشه دور افتاده

معتقدات خود را  شیقرن پ کیتا  زیبزرگ ن مبریپ نی ا یاسم روانیپ یاست که حت جالب
که   رانی. در ادندیکوشمی شیو انتشار بر اختفا غیتبل یو به جا کردندمی  چون اسرار مگو حفظ

شد و نام او چون  می  اد یبه ندرت از او  (است )نه خاستگاه او ییایمصلح آر ن یا یمذهب نیسرزم
 نیمورخ  میدیطوری که د. به دیگردمربوط می   یپرستبا مذهب آتش   یبه شکلای  سانه اف  یتیشخص

و جنگ   منیاورمزد و اهر  تیگذار ثنوهیو پا  هودیهای  یبگردان مکتب ناو را از شا  یرانیمسلمان و ا
 .پرست بوده استکه رهبر مجوسان آتش  کردندمی  یمعرف طانیخدا و ش
کرده و توجهشان   دایپ  یشتریب  ییبا نام زرتشت آشنا  ییاروپا  نیمحقق  شیحدود دو قرن پ  در

شد و از آن   ییگاتاها شناسا ایزرتشت  یواقع امیپ شیقرن پ کیبه افکار او جلب شد. در حدود 
  ن یسابقه بود. شهرت زرتشت در ببی   قیکه در محافل اهل تحق  افتیای  زمان افکار او چنان جاذبه 

توسعه   عیسر یلیکهن خ شمندانیو دانشمندان طالب کشف و درک فلسفه و افکار اند نیقمحق
 است.  مشغول داشتهرا به خود  یاریبس نیمتفکر یطوری که در مدت کوتاهبه  افتی

جهانند امروز بدون اشکال   یدیتوح  انیکه زبان اد  ن،یو الت  یونانیو    یو عرب  یعبر  یاز زبانها
که زبان گاتاها حتى   یدر حال  ند،یگوبه آنها سخن می  یادیهنوز مردم ز  رایز  رندیو تفس  ریقابل تعب

دانشمندان به   اریبس یو ناآشناست و با وجود کوششها بیغر زیزرتشت ن یظاهر روان یپ یبرا
  ه یدر راه توج  یهنوز کامالً کشف نشده و مشکالت  ادیو قدمت ز  میمفاه  یدگیچیو پ  انیب  طرز  علت

شد زبان گاتاها زبان شعر و اشارات و استعارات است و با   انیگونه که قبالً باست. همان  یآن باق
 زبان 
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سه هزار سال   زیت نسوم زرتشزبان مر یباشد، هرچند حتمتفاوت می یو مرسوم به کل معمول
 .سپرده شده است ی دست فراموشاست که به 

 ۱۱/۴۴ سنایکند. او در می یآور و آموزگار مردم معرفپیام کیدر گاتاها خود را  زرتشت
آموزگار  نیعنوان نخستکار بزرگ به  نیانجام ا یدانم که تو مرا برا»پروردگارا می دیوگمی

 «یادهیبرگز
 ندگانیجو ینشده را به شما ا دهیو سخنان شن میتعال نیشود که »امی متذکر ۱/۳۱و در 

  ی را تباه کنند، ول یدروغ جهان راست میکه به واسطه تعال یکسان ی سازم و برادانش آشکار می 
 1است که دلداده مزدا هستند.« نیآنان بهتر یگمان برابی 

  ی و برا  دهیکه مزدا برگز  یگارچون آموز  میهمه شما آ  ی آمده »بنابران من به سو  ۲/۳۱و در  
 یم«.کن ی زندگ یراست نید یهر دو گروه فرستاده تا از رو

مردم  ییو رهنما یاو آموزگار فهیآور است که وظپیام کیزرتشت  الًاو انات،یب نیبنابرا
 .باشدمی

و   میشده و تعال ده یاست که از طرف خداوند به رسالت برگز یآموزگار نیزرتشت اولثانیاً 
 .بوده است دهینشن ین را هنوز کسچنیاین  سخنان

 مبریهمه مردمان جهان است، هر دو گروه راستان و ناراستان. زرتشت پ یرسالت او براثالثاً 
که جهان را بر طبق تعالیم غلط و گمراه سازنده    یکسان  یبرا  یو حت  ستیقوم و گروه خاص ن  کی

 .دارد یو آموزگار ییرهنما فهیکشند، وظمی  یبه تباه
طوری که است که به  نیبرداشت اضافه کنم و آن ا نیبر ا لمیما ز یرا ن گرید جهینت کی من

  نده یاست که جو ییسخنش با آنها ی رو شهیداده شد زرتشت هم حیقبالً در فصول مختلف توض
دانش را   شهیداند، او همحق می  نیو د ی معرفت و درک راست دیرا کل ییاو دانا  رایدانش هستند، ز

گونه که  سخنش با طالبان دانش باشد، همان یهم رو دیو شر قرار داده و با ریخ ص یختش زانیم
  نیگرفت که از نظر گاتاها او اول  جه یتوان نتشده است. پس می   انیبه صراحت ب  زین ۱/۳۱  در سرود
 نینخست  یشده است نه به طور کل  دهیبشر دانشجو برگز  یاست که از جانب خداوند برا   یآموزگار

علم   قی از طر قتیدنبال درک حق یانسان تا مراحل خاص گریان. به عبارت دو رسول جه آموزگار 
خود را اعالم   امیای پگاتاها، زرتشت در مرحله  هینبوده است و بنابر توج  قیو تدق  قیو تحق  ییو دانا

  دینمامی

 
که   آنهای  برا   امیپ  نیا  ردیگمی  جهیکه در متن وجود ندارد، نت  «جمله »ناگوار است  کیآذرگشسب با اضافه کردن   -۱

جمله اضافه   نیاگر ا   ی. ولندیدلدادگان مزدا خوشا  یبرا   یسازند ناگوار است ولنادرست جهان را تباه می  میتعال  یاز رو
 ییراهنما  ی: مرا خداوند برا دیگوو با بند بعد قابل تطبیق است که می  دیآدست میبه  یحترینشود مفهوم مناسبتر و صح

 .ستاده استهر دو گروه فر
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 .1است  دهیدانش گرد ندهیانسان جو که

شده و مورد احترام قرار   ادی امبریپ کینام  زرتشت به از  زیو جهان ن ران یباستان ا خیتار در
 .گرفته است

را   نیو مقدس مبرانیتقدس را با معجزه همراه دانسته و پ شهیهم خیدر طول تار بشر
مصر و کلده و آشور   میمعابد قد نیعادات پنداشته است. نه تنها کاهنگران و خالقین خارق معجزه
از جانب  ریمعجزات چشمگ نیو تلق بیوادث عجمجبور به جعل ح شیقدرت خو تیتثب یو... برا

مردم را با معجزات   زین یدیتوح انیاد انیو متول شانیو کش  انیهای خود بودند که مالااله و الهه
 اند.ساخته به خود متوجه می  یساختگ

و آنچه    ستیمشخص ن  یخیاز نظر تار  یسیو ع  یبزرگ وجود موس  انیاد  انگذارانیبن  نیب  در
  ت یشخص کی. در تیاسطوره و افسانه است تا واقع شتریشده است ب تیا روانه آ تیدرباره شخص

  انیاد نیاست، به خصوص که کُتُب مقدس ا یعاد یای قبول خارق عادت و معجزه امراسطوره
اند  شده، بر معجزه و افسانه بنا نموده  هی و مقدس توج  کالم خدا  یروحانهای  اهرا که به تلقین دستگ
 .بازگو شده است زین ییسایکل اتیروا نیمردم بوده در او آنچه مورد پسند 

 زین حیصح خیهم منکر معجزه گردند و تار نیگذاران داگر خود پایه  یجالب است که حت اما
چون خود تصور   یتوانند فرستاده خدا را بشرآنها نمی  روانیآنها در دست باشد، باز هم پ  یاز زندگ

و   ی و به قول معروف هنر تردست رانیگران و معرکه گری را کار ساحو تجسم کنند و معجزه
 .ندینما یتلق یندبچشم

شود  است، بارها از محمد طلب معجزه می یعموم دییآن مورد تأ  یخیقرآن که اعتبار تار در
چون شما  یکند که من هم بشرنامد و اعالم می می شیخود را تنها معجزه خو امیپ ایو او کتاب 

و احتیاجات   الیمرد و چون همه افراد بشر از احساسات و عواطف و ام  اهمخو  ینیهستم، در وقت مع
 .است بیکه فقط خداوند عالم اسرار غ ،بگو یگرم نه ساحر و غبرخوردارم. نه معجزه یسانان

دست بردارند    مبریدرباره پ  یپردازشوند از اسطوره تأکید، مسلمانان حاضر نمی   نیبا وجود ا  اما
قط از امامزاده، که از سنگ و چوب و... معجزه  دانند، که به نام او، نه فگر می ه و نه تنها او را معجز

که از معجزات   دگذرنمی  یدر مرکز علم و دانش جهان سالو    ستمیقرن ب  یدر اروپا  یطلبند. حتمی
 نیداران ادستگاهها و مجلس نیا انیعادات گزارش نشود. درست است که متولو خارق

مردم   یخورند ولنان می   ییدکانها  نیای از چنافسانه  یمرشدین ومرادها  نیب او نوا  هایخوانروضه
  .باشندمعجزات می  نیواله ا داریعادات و خرخارق  نیطالب ا زین

 
صحت   صورت  اند که درهوشمندان، خواستاران علم، با توجه به فرمان ترجمه کرده  یدانش برخ  ندگانیجو  یبه جا -۱

 ت.سیبرداشت باال صادق ن ریمفهوم اخ
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 یو سرگذشت قابل اعتماد  خیجعل شده است و چون تار  یادیهای زافسانه  زیزرتشت ن  درباره
 .است افتهیوسعت  هایپردازقصه  نیا یعرصه برا ستیاز او در دست ن

بهتر  میعالقه و اعتقاد است، نشو یکه اغلب هم از رو ها،یدکاندار نیگرفتار ا نکهیا یبرا
 .میگاتاها اکتفا کن ایزرتشت به تنها اثر قابل اعتماد  تیشخص  هیاست که در توج

او را   یو مشکالت زندگ هایو سخت هایگرفتار گران، یاست چون د یگاتاها زرتشت بشر در
العاده، چون خارقاعجاز و اعمال قدرت  یمردم را. و او به جا گریآورد که دونه به درد میگهمان

از مقابله با دشمنان   یدهد. در موقع لزوم حتالعمل نشان میعکساز خود  لتیانسان با فض کی
 شهیشوند با اتکاء به پروردگار و مدد اندمی ادیکه همراهان و همدالنش ز یکند و زمانز مییپره

به مبارزه با ستمگران و زورمندان زشتکار   یپندارو راست  یو خرد پاک و قدرت راست کین
از خداوند   وستهیندانسته و پ ازینکه هرگز خود را از کمک و رحمت حق بی  یپردازد. او در حالمی
و   یپنداری و راستنیک یو شگفت  مان یگاه جز قدرت اراده و اکند، هیچمی  ییمدد و راهنما بطل

  ک، ین شهیاند ،یراست ای یتیوهومن، خشترا و آرمئ. اشا، دینماارائه نمی  یگریمعجزه د ،یدرست
و   او را درباره  هایشگفت نیکه باالتر ندیگر اوچهار معجزه ییو تواضع و پارسا یقدرت اراده، فروتن

 یی.اهورا یانسان ،یسازبخشند، اعجاز انسانتحقق می اناندیشهمه راستان و نیک 
کند و استطاعت  خود گله می   یبرآورده از تنگدستبه درگاه اهورامزدا ناله    ۴۶در هات    تتشزر

  اش کند که او را از خانه و کاشانه می   ت یدارد. شکادشمنانش را به خداوند عرضه می   ادیکم و قدرت ز
  ی تسبا دشمنان قدرت مقابله ندارد. او چون دو روانشیاند و به سبب خواسته کم و قلت پرانده

فرستد که   یاریرا به  یطلبد جوانمردان کند. از مزدا میاز پروردگار طلب کمک می فته یعاشق و ش
برند و در جامعه فساد کژ میمردم را به راه  هایاند. کرپنها و کاودروغ از هر سو بر او تاخته  روانیپ

همه    ن یجالب است که با ا  یولسازند...  مردم را تباه می   یدارند و با کردار زشت خود زندگانبر پا می 
دهد و چون  باز هم زرتشت به ترس و ضعف و ذلت تن در نمی  تهایا و گله و شکاو درده هایسخت

ارتش و قدرت و ثروت، طلب   یاز خداوند به جا ریضمو روشن شمندیاند یپاکدل و عارف یابرمرد
را که از جانب   یتیرمومأ  لهیکند تا به آن وسو نظام حق می  یاندیشی و آموزش راستقدرت نیک

و آنها را خوشبخت و   د ینما تیانجام داده مردمان را به راه حق هدا ی کیاست به ن افتهیخداوند 
. گله و ستیاند و هدفشان چچگونه  ییاهورا یهادهد که انسان. او نشان می1سعادتمند سازد

  فه یر انجام وظدا دبام هاست ک نیبلکه ترس از ا ست یمحروم شدن از زر و زور ن ی او برا تیشکا
 خداوند را در سعادتمند ساختن مردم و  تیخود ناموفق گشته و مأمور یانسان

  

 
 .زدیخمیبر  و با سالح پندار به مبارزهدهد  میگرفت که زرتشت جنگ و کشتار را دستور ن  جهیتوان نتگفتار می  نیاز ا  -۱
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 انجام ندهد.  یراه راست به درست آموزش
 :است نیاو از اهورامزدا چن یتقاضا

 مزدا خشنود توانم ساخت؟  یچگونه تو را ا : ۱/۴۶
مرا در پرتو اشا   اموزیخشد. بهستم که دوست به دوست ب یمن خواستار آن خوشبخت : ۲/۴۶

 .اندیشی و محبت برخوردار ساز(نیک  یرویمرا از ن یوهومن )در پرتو قانون راست  یرویاز ن
 یو پاک یراست یکه مردم جهان به سو  دیفراز آ یکبختیبامداد آن روز ن یمزدا ک یا : ۳/۴۶

ش خود مردم را سعادتمند  دانو    ندهیبخردانه و فزا  یدهندگان بشر با آموزشها  یآورند و رستگار  یرو
بخش من  هستی  یخواهد آورد؟ ا یرو یبه چه کس (اندیشی و محبتسازند. وهومن )مظهر نیک 

 .امدهی عنوان آموزگار خود برگزتنها تو را به 
  ی : کسدینوپورداود میاند. صورت ترجمه نموده نیتقریباً به هم نیسرود را اغلب محقق نیا

که از   یخواهد بود آن روز یخواهند شناخت، ک نیراست نیو مردم د دیخواهد دم یبامداد رستگار
آنان را در   کیکه منش ن یو آموزش رواج خواهد گرفت، آن رهانندگان  نیکوشش رهانندگان، د

 انند؟یخواهد کرد ک یاری یگسترن یشان در راه دکوشش
را که پورداود   نیه دمطالب دارند. کلم  نیهم  هیهایی شبو پورواال هم تقریباً ترجمه  یشوشتر

کند و ترجمه می  یراست نیاشا را د وستهیبه کار برده در متن سرود وجود ندارد و اصوالً پورداود پ
 یستو را  یزرتشت را پاک  نیزرتشت است. البته اگر د  نیکه مقصود د  دینمامی   تیتصور را تقو  نیا

زرتشت و افکار   امیپ کرد کهتوجه  دیبا ی است ول حیبرداشت صح نیا میکن ه یاندیشی توجو نیک 
احتراز از   یمتفاوت است. پس بهتر است برا یزرتشت نیبا د یو معتقدات زرتشت گاتاها به کل

های است به کار برده و چون اغلب ترجمه  یاشتباه و انحراف در همه سرودها آنچه در متن اصل
 .میرا حذف کن نیکلمه د گرید

 :کندسرود دو موضوع جلب توجه می نیا در
 یامبریداند نه پکمال می ی ها به سودر آغاز حرکت جامعه انسان  یزرتشت خود را معلماوالً 

کند که به مردم سعادت گفتار او را به کار بندند. او از خداوند تقاضا می  دیبا  انیه جهانکه تا ابد هم
را  ییآنها بخردانه و شکوفا سازنده یاندیشی و مهر و محبت عطا کند تا آموزشهاوصول به نیک 

 یو پاک ی آورند. هدف راست یرو یو پاک ی راست یکه اهل دانش و خردند درک کرده و به سو
گردد آموزگار   کینزد  هیو صفات کمال  یکه به فروزگان اله   یمردم است و هر دانشمند و اهل معرفت 

 هرو م کین شهیاند ایوهومن  ز یمرحله ن نیخواهد بود. در ا یراه درست زندگ  میتعل یبرا یمناسب
 .ردیگخردمندان قرار می  نیبخش اسعادت ماتیتعل هیو محبت است که پا

 یو پاک یراست هیگاتاها سخن از سعادت مردم در سا یسرود چون اغلب سرودها نیا در
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ورد و دعا و نماز    لهی. از آمرزش پس از مرگ به وسستین  نیجز ا  ز یجامعه ن  نیمعلم  فهی است و وظ
 .ستین یاثر نی شعائر و... کوچکتر میو... و تعل ازیو ن

خالف  حیتصر نیکند که تنها آموزگار او خداوند است. امی دیزرتشت به صراحت تأکثانیاً 
و   ینید نیاست که معتقدند زرتشت تعلیمات خود را در مکتب معلم نیاز محقق ی نظر گروه

شد، مانند همه   هیوجرساله ت ن یا یگونه که در ابتداکسب کرده است. زرتشت، همان ونیروحان
 یو به کمک خرد و اشراق و الهام و صفا  دنیشیبا در خود فرو رفتن و اند  یبزرگ مردم  نیمصلح

 .شده است تیهدا ماتیتعل نیباطن به ا
شرح بعثت زرتشت    ده،یگرد  زین  ییگاتاها، که موجب اختالف نظرها  یبخشها  نیاز جالبتر  یکی

 یاله   یبه آن کمد  یشده و برخ  میتنظای  شنامهینما  هیرا که شب  ۲۹هات    نیاز محقق  یاست. بعض
  ه یرسالت زرتشت توج ،یارائه صحنه جالب یفصل ط نیدانند. در ااند، سر فصل گاتاها مینام داده

بوده است متن کامل آن را با ترجمه آذرگشسب و مقابله   زیبرانگبحث  اریهات بس  نی. چون اشودمی
برداشت پورداود است، در    هیکه شب ،ی غرب ن یترجمه محقق ای از چندو خالصه  یبا ترجمه شوشتر

 .کنممی  انیب ریز
 

 کلمه به کلمه آذرگشسب:  ترجمه
  که مرا ساخت؟ مرا خشم و چپاول و زور   ؟یدیچه مزدا آفر  یبه شما گله کرد برا   نشیـ روان آفر۱

جز تو.   یگرید بانیپشت ستیمن ن ی و تجاوز کامالً احاطه کرده است. برا یگستاخ نیهمچن
 را به من آشکار ساز.  ای سته ینجات دهنده شا نیبنابرا

  جهان تا بتوان به او  یتو برا 1)رتو( یرهبر روحان ستیک از اشا دیجهان پرس نندهیـ آنگاه آفر ۲

  سرور او باشد که بتواند هواخواهان  یلیجهان را؟ که را ما ج یترو رتیغ یبانیتوأم با پشت دیبخش
 د؟ و خشم را دفع کن دروغ

  آزار است. از آنان در آنجا بی (بلکه) ستین دادگریجهان رهبر ب یـ به او اشا پاسخ داد. برا۳
  مردمان  انیکنند. در م ییاو( صف آرا لهیبه وس)شناسم که درست کرداران در برابر تبهکاران ینم

 .  میشتاب شیاریباشد تا به درخواست او به   نیرومندترین دیاو با
  له یانجام شده است به وس یدر گذشته دور یگمان حتکه بی  ییدارد کارها ادیـ مزدا بهتر به ۴
  . اهورا تنهایدور ندهیدر آ  یشود حتکه انجام می  یی(کارها)  نیمردمان و همچن لهیبه وس و وهاید

 . دیاست پس آنچه اراده اوست بر ما وارد آ داور
  ش یهای برافراشته اهورا را ستات ( هر دو با دسنشی)ما ـ اشا و روان آفر قت یـ آنگاه در حق۵

 
 .یرتو = داور با رهبر معنو -۱
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 هرگز(  برآورده سازد  نیچن)مان را  درخواست  می. من و روان جهان بارور )و( از مزدا خواستارمیکنیم
 بدکاران.   ی)نرسد( نه به شبان از سو یگزند انیبه پارسا

  ر سردار را نف کیبخشد(. نه می  روی)ن یدانا )که( با دانش به تار زندگ یاهورامزدا. آنگاه گفت ۶
  که تو را  (نبود) نیا یبرا  یسرشار باشد؟ به درست ییداور )رتو( که از پارسا ک یشناسی و نه یم

 )اول سخن با اشاست(   د؟یعنوان شبان و نگهبان برگزبه دگاریآفر
  مقدس خود یآورد که با اشا هم اراده است. مزدا دیافزا را اهورا پدخوشبختی  مقدس  کالم  آن ۔۷
  به ی وهومن که به راست یاز تو ا ستیدرستکاران آموخت. ک یجهان و برا یبهبود یابر (را آن)

 بخشد؟  یاریمردمان 
  ما گوش داد زرتشت  نی که به فرام  یکس  گانه یبه من شناخته شده )و(    نجایـ آن شخص که در ا۸

او    به  رون یاآشکار سازد. از    شیستا  یاست مزدا و اشا را با سرودها  لیاست. چه تنها او ما  تامویاسپ
 داده شود.   انیب ینیریش
 ( را )و(یای )ناتواناراده)مرد( بی یبانیقبول کنم پشت دیکه با دیخروش نشیـ اما آنگاه روان آفر ۹

  وقت  را چه  یرومندیآرزو داشتم رهبر ن  یکه به راست یرا )گوش دهم( در حال ی مرد ناتوان سخنان
 دهد.  یاری( مرا درومنیبا بازوان )ن یشخص نیخواهد بود که چن

وهومن آن را )بخش(  یبخش ا یی)و( توانا یمعنو یرویاشا ن یاهورا و ا یا نهایـ شما به ا ۱۰
. )مقصود آن است  میتو شناس  نشیآفر نیمزدا ما همه او را برتر یبخشد. ا شیو آسا آرامش که

  به متن  میناسشتو می  نشیآفر نیرا بهتر نهایا ی( )برداشت شوشتردیکه وهومن خرد را ببخشا
 ت(. اس  کترینزد
 مزدا ی(. شما انشیروان آفر یمن خواهد شتافت )به سو یبه سو یـ اشا وهومن و خشترا ک ۱۱

 ی( ما آماده خدمتگزاردهی)رس  یاوریما    یاهورا اکنون که برا  ی ا  دیریانجمن بزرگ مغان را بپذ  نییآ
 .میشما هست

 
نجات   ی( ترجمه کرده است و به جانی)گاو زم نیروان زم نشیروان آفر یبه جا یشوشتر

 سدینومی  ۳. در بند یت یجهان را سازنده گاو گ نندهیدهنده کلمه پاسدار را به کار برده است و آفر
مرد   یبه جا ۹برداشت مناسبتر است: در بند  نی( انیکه آزار را باز دارد )از گاو زم یاوری ستین

به کار   ز یقدرت و ناتوان را نها بی در شرح واژه  زیزور آمده است. خود آذرگشسب نکم اوریاراده بی 
  دهی»آن را ببخش« را »دانش عطا کن« ترجمه کرده است. د ۱۰در بند  یبرده است. شوشتر

  ز را ابرا اتینظر نیوجود ندارد. پورواال هم تقریباً هم یاساس یاختالف یطوری کلشود که به می
 .دینما چندان تطبیق نمی با شرح باال  یدارد اما برداشت محققین غربمی
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 نتسیگرن و هومباخ و هدن یو و  لزینظر گرفتن ترجمه مرا با در    لتونینمونه من ترجمه م  یبرا
 .رسانمبه نظر خوانندگان می  نیاز محقق گر ید یو پورداود و برخ

 
  ورد . خشم و چپاول مرا مدیچه کس مرا آفر د، یکه مرا ساخت یبه شما ناله کرد روح گاو. برا ـ۱

ی  ندارم. پس مرا به شبان یدهند. من جز شما شبانو زور مرا آزار می دادیاند و بقرار داده یتعد
 . )شما مقصود اهورامزدا و امشااسپندان است(  دیکن ییرهنما کوکارین

  در مراقبت او نموده و به او  ی که سع یدار یگاو داور یبرا ایآ د،یشا پرسا گاو از  نندهیـ پس آفر۲
 دروغ را از او براند؟  روانیکه خشم و پ دیسرور او ساز دیلیدهد؟ چه کس را ما ستهیشا علوفه

. آنها در آنجا ستیکه آزار را از او بتواند دور سازد ن یگاو مددکار یـ به او اشا پاسخ داد: برا۳
  .رفتار کنند ردستانیگان با زهیندارند چه سان بلند پا یآگاه

 او رسم.   یاریکسان آن است که مرا خواند و من به  انیمترین در رومندیگاو(: ن خالق)
 )مردم( عمل  رانیو فناپذ  وان یوجه به خاطر دارد آنچه را که قبالً از جانب د  نیـ اشا: مزدا به بهتر۴

است. آنچنان که او خواهد   رنده یگ میو آنچه پس از آن انجام خواهد شد. او، اهورا، تصم شده
 .  دیبا  زیگونه نآن
 روان من و گاو ماده باردار و میشومی کیبرافراشته نزدهای دست  با اهورا جانب به: گاو ـ خالق۵

 کننده و شبان نباشدیراست زندگ  یتا برا میمزدا را و با استدعا بر آن دار میخوان نیتا آفر میبرآن
 پرستان.  دست دروغبه  یتباه

و   یل و خرد آگاه است؟ نه سرورو عق نیسپس سخن گفت اهورامزدا با خود: چه کس به قوان ـ۶
 ساخت.   یگری و برز یشبان   ی. چون خالق شما را برایشده هماهنگ با نظام راست افتی یداور نه
رمه   یاست برا دهیاراده، آفر( را اهورامزدا با اشا همی)چرب یدرباره پروار زیکالم سحرآم نیـ ا۷
 .ن او آن مقدسخوراکند، به فرما ازمندیآنان که ن یرا برا ریگاو( و ش)

  ؟یدار محافظت از ما دو همزاد یمردمان برا نیای وهومن، چه کس را در ب:  نر و گاو ماده گاو
زرتشت  دهیکه فرمان ما را شن یام، تنها کسشناخته نجایـ وهومن: آن کس را که من ا۸

گفتار   ی نیریشمزدا. پس بگذار که به او  یاشا را بگستراند ا شهیما و اند شهیاند او  .تاماستیاسپ
 .  میدار یارزان

  ی محافظت خود راض یناتوان برا یبه کالم سست مرد دی : که من بادیـ سپس روان گاو بنال۹
خواهد   ی()چه زمان یک! هستم که با قدرت فرمان راند یکه من خواهان آن کس یحال در باشم،

 دهد.  یاری رومندانهیاو )گاو( ن به بود که
 تا آنکه او  دیوهومنه به آنان قدرت و حکومت بخش یاشا، ا  یااهورا،  یـ زرتشت: شما ا۱۰
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 ییتو که افتمیمزدا در یا زیوجود آورد. من نو آرامش به  کویآنان مسکن ن ی بتواند برا (نگهبان)
 . نیآرنده ا دیپد نینخست

 دیریمردم مرا بپذ  یو حکومت )اشا، وهومن، خشترا( پس شما ا  کیو منش ن  یکجاست راستـ  ۱۱
 جامعه بزرگ اخوت.  یمزدا برا ،ییرهنما یابر

 .میچون شما خدمت کن یایم به کسان. ما آمادهاوریاهورا، اکنون ما راست  یگاو نر و گاو ماده: ا
وجود آمده به برداشت و  به  نیمحقق نیفصل از گاتاها در ب ن یا ریکه در تعب ی اساس اختالف

  نیشود که مفسرمی ی از آنجا ناش شتریل بمشک نیگردد. امربوط می  1کلمه گئوش و گئو  ریتعب

 میانتوزرتشت گاتاها. هرچند ما نمی   ان یترجمه کنند نه به ب  یگاتاها را به زبان زرتشت پهلو  لندیما
گونه که  اصطالحات آن عصر، به آن  یواقع میکرده و به مفاه یدوران زرتشت را بازساز یفضا

توانست تا   میخواه یمنطق لیو تحل هی و تجز سهیبا مقا یول  م،یابیدست  دهیشیاندزرتشت می
خود   ر یو تفس ه یتوج هیمتأخر را پا یاوستا می. اما اگر بخواهمیشو کیای به آن برداشتها نزداندازه

کنم کرد. باز هم تکرار می  میزرتشت را حتى لمس هم نخواه یسرودها تیهرگز واقع میقرار ده
کرد و در صورت امکان آنها را با مطالب   یگیربهره توان از گاتاهامتأخر می  یاوستا ه یکه در توج

خواند    یتشزرتشت منطبق بود آن را زرت  امیپ  ینمود و اگر با چهارچوب و قالب کل  یرسازیگاتاها ز
کامالً نادرست و منحرف    یگاتاها کوشش  ه یتوج  یقراردادن اوستا برا  هیعمل و پا  نیمعکوس ا  یول

 .سازنده است
و   ی غرب نیبه کار رفته است. اغلب محقق ادی، گاوا و... ز۲ی گووئگاتاها کلمات گئوش،  در

سودمند و رمه هم    انیچارپا  ندهیکلمات را از گاو مشتق دانسته و آن را نما  نیمرحوم پورداود همه ا
مصرف شده است مانند واسترا و   زین یگریاصطالحات، کلمات د نیاند. وابسته به اکرده ریتعب

آنها را مرتع، چوپان    ی، و... که با توجه به مفهوم قبل۵ویبیا، اوروش۴شیزوتوئو آ  یتی ، آزوئ۳ایواستر
 اند.و... ترجمه نموده  هیخورش و تغذ ازمندین  ،یو کره، پروار یورز، چربو کشا

و   نشیو... آفر یرانیا نشاهید لز،یم ،یآذرگشسب، پورواال، شوشتر رینظ نیاز محقق یبرخ
رهنما،   ،یاوریحات اول انتخاب کرده و کلمات وابسته به آن هم  اصطال  یرا برا  نیجهان و گاو زم

 .است افتهی یمردمان درست کردار و... معن ،یافزا یخوش ، یو خوشبخت یچوپان مردم، خوش
 
 

  

 
1- gau, geush      2- gava, gavoi  
3- Vastrya, Vastra      4- azutoish, azuiti 
5- Urushaeibyo 
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و بندهش    دادیمانند وند  یو پهلو  ییاوستا  اتیبرداشت خود را ادب  یدسته اول مبنا  خاورشناس
  ی به چگونگ شتریب ییآشنا یشده است. برا هیگاو توجشورون روحگو  اتیادب نیاند. در اقرار داده
 .میینمامی  لیبه طور خالصه آن را تحل  نیمحقق نیبرداشت ا

 :دهدیم  نظر  نیمسئله چن  نیمورد احترام اغلب خاورشناسان است درباره ا  اتشیکه نظر  لومل
 : 1(کندگاو ترجمه میاوگئوش اورون را روح )

در بدن انسان به سر برده و پس   اتیت واسطه است که هنگام ححال کی یانسان دارا روح
که در   مینیب. ما می ونددیپاست، می  یماوراء جهان خاک یخود، که وجود  یاز مرگ به مبدأ اصل

ست که از  ا یوشاند )مقصود عالم فرهصورت روح خلق شدههمه موجودات به نشیمرحله اول آفر
کنیم که مشاهده می ن ی. با وجود ا(ستین یاثر چیها از آن هاقتباس شده و در گاتا رمتأخ یاوستا

  ن، یآتش، فلزات زم وانات،ی. واضح است که حستیوجدان ن ایدئنا  ی جز بشر دارا یموجود چیه
  ۲کورلیه  ک یبه جاودانان هوشمند )امشااسپندان(    یو اگر گاه  ستندین  تیشخص  یدارا  اهان یآب و گ

وجودها   نیا  رایشود فقط تکرار مکررات است، زاده میو سالمت بخش( نسبت د  ی)تشخص روحان
هر نوع   یبرا میتواناز انسان، می ر یغ ن،یموجودات زم یهستند. برا یروحانهای تیفیک کیخود 

 یوشهمان فره که متأخر است ی)اشاره به »مثل« اوستا می ریدر نظر بگ هیاول یروح عموم کی
  وانات، یآتش، ح  یبرا  هی اول  یشود که صور روحانم میمفهو  نی شد چن  انیو از آنچه تاکنون ب  (است

اند )  قدرت، اطاعت و... خلق شده  ک،ین  شهیاند ، یصورت راستبه   هیو ... در خلقت اول نیفلزات، زم
 .متأخر( یاوستا
گونه که بشر  است. همان یخاص ازیامت یدارا نیاما گاو زم رد،یگمی جهیباالخره نت ملول

طوری که روح دانا شود، به برخوردار می هیاز دو روح اول یجهان روحاندر ای ندهیصورت نمابه 
گردد و با  دروغ می روانی( مشخص پوینیو روح شر و )انگره م یراست  روانیمینیو( معرف پ)اسپنته

 کی یخود دارا یگاو به خود زیگونه ننیباشد، همخود می یایدن یهر فرد انسان دارا نیا وجود
تعلق دارد.   کین  شهیسودمند به اند  واناتیاست، عالوه بر آنکه در زمره همه ح  ینیوجود مافوق زم

عالم  ردای ندهینما یبلکه نوع گاو دارا  ستیروح ن کی یاما بر خالف انسان هر گاو مستقال دارا
موجودات  یادیشود. چون تعداد زمی دهیروح نام ایبلکه اورون  ستیباالست که نامش دئنا ن

 یشتریبرداشت وضوح و تجسم ب نیآنکه ا یشوند برافهوم مجرد ارائه میم کیتحت  یجسمان
 

  

 
1- Seele des Rindes 

۲- Heilkuere در مقابل Wallkuere یخدا ی های ژرمن که مردگان و شهدا را به سودر افسانه یموجودات روحان 
Odin  ندکردمی تیهدا. 
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 !ند؟ینمادر عالم باال عرضه می  هیجفت ارواح اول کیگاو نر و ماده گاو،  ابدی
رساله آمده  نیکند که چگونه در اهای خود به بندهش اشاره می گفته  دییبه منظور تألومل 

  گر ید یاورمزد و موجودات روحان نیای بعال مشاورهاست که در ازل و مبدأ خلقت در عرش ا
 میاو تصم ی وشفره دنی( صورت گرفت تا درباره خلقت انسان و قالب بخشهایوشو فره  زدانیا)

جلسه مورد نظر بوده است که در ضمن در آن جلسه در   نیا  ۲۹ سنایو معتقد است که در  رند یبگ
گاو  جلسه روح  نیگاو به عمل آمده است. اما در ا  یساختن قالب ماد  یهم برا  یی عالم ارواح گفتگو

در حال تمنا  لیمستح یمستقل و آزاد نبوده بلکه در فکر و اراده اله  گرید یموجودات روحان نندما
 .1ت خداوند حضور داشته اس عیصورت تابع و مطبه  تیو تقاضا و شکا

شکل   دیخواهکه می یاسازد که مرا برسؤال را مطرح می نیهات گاو ابتدا ا نیا ۱بند  در
داشته و فاقد استقالل است. اما    ی وابستگرساند که او  که« می   یبرا»کلمه    نی(. همدی)بساز  دیبده
 یصورت ماداست و به  ی کند )چون هنوز در عالم روحانمی ینیبش یخود را پ ه یگاو که رنج آتروح

و   یو گستاخ یو خونخوار خشم و زور  و یآورد که مرا دناله بر می تیاست( به شکا امدهین در
ای . اما خلقت گاو مسئلهستین یبه ستوه آورده و جز شما فرشتگان و پروردگار محافظ یسنگدل

انجام   ۲ی گاو توسط روحبه قالب در آوردن روان نیگرفته شده و ا میاست که در عالم باال تصم
  کین شهیگاو همان اند زساصورت  نیا ایا شکل دهنده گاو، نام دارد. آی ۳که گئوش تشن ردیگمی

  وانات یح نیکه ب یکیمن به علت رابطه نزد  یشود ولنمی  ری دستگ یزیفصل چ نیمتن ا است؟ از 
 کی یگاو تقاضا یبرا ۲دهنده گاو در بند قالب نی. امیریپذنظر را می  نیو وهومن وجود دارد ا

وجود به   یناراحت  ینیزم  اتیگاو در ح  یکشاورز نه برا  یداده شود تا نه برا  یکند که قرارمی  یحام
 لندیکنند و مافکر می  نیگاو در زم ی دو روح گاو )ماده و نر( حال فقط به زندگ نی( ا۵. )بند دیآ

  اسخوجود آورد. اما خداوند پبه   یلیآنان تعد یخداوند را بر آن دارند که در وضع خدمتگزار

  

 
 یفروهرها  که  کندمیرا خلق    هایوشعالم فره  یجهان ماد  نشیمتأخر اهورامزدا قبل از آفر  یکه در اوستا  میدید   -۱

را قالب داده و به  هایوشجهان فره نیوجود دارند و پس از سه هزار سال ا  یصورت روحانهمه موجودات در آن به
نجات دهنده موعود است که پس  ای انتیر سوشخواهد آمد فروه نیبه زم که یفروهر نیفرستد. آخرمی یعالم ماد

و همه  واناتیو ح اهانیو امشه اسپنتاها، آب، آسمان، گ زدا اهورام یحت شتیاز آن آخرالزمان خواهد شد. در آبان
وقات است و مخل یفروش یون دارا آمده که فقط اشه ۵۵/۱۳. و در یشت شوندمی یوشفره یدارا  کیمخلوقات ن

از اقوام پنجگانه درون انسان است که با روان همراه و  یکیدر ضمن  یوش. فرهستندین یوشهفر یدارا  یمنیاهر
بوذ =  (Baodha) . بثوذریو وجدان و ضم  نیدئنا = د اتیقوا اهو = اخو = جان و قوه ح نیباشد. ا می انساننگهبان 

= فروهر = قوه  ی. فروشیاز بد یخوب زیمسئول انتخاب و تم= روان و  اورون .= قوه دراکه یفارس یبو ای یپهلو
 ن.حافظ انسا

2- Genie       3- Geush Tasho 
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( و در ضمن ۶ؤثر گاو را ندارد )بند  شود قدرت محافظت مکه گاو به او سپرده می  یدهد کشاورزمی
( روح ۷اوست )بند    ریانسان از ش   یبرا  یدن یغذا و نوش  نیشود که مقصود از خلقت گاو تأممی  دییتأ

. سپس هر دو هومنبه و  شیخو  یکند به وابستگاست و اشاره می  یناراض  فهیوظ  نیگاو از انجام ا
که فقط هنگامی   رایکند؟ ز  تیها تربانسان   یبرا  کین  شهیما را با اند  دیچه کس با  ندیگومیگاو  روح

است. در   سریآنها م یخدمت پرزحمت برا  نیاحشام را پرورش دهد تحمل ا کین شه یبشر با اند
 سنایمزد  نیظهور او د  باکند که  خواهد شد اشاره می   داریپد  ندهیجواب اهورامزدا به زرتشت که در آ

 .ابدیمی تحقق  ک ین شهیپرورش گاو با اند جهیو در نت
به چند تناقض و اشتباه برخورد   میتوجه کن ۲۹از هات  یلومل و ترجمه قبل حیبه تشر اگر

 . میینمامی
 مطالب  کند همه  هیتاها توجهایی از گازرتشت و نمونه   اناتیـ لومل بدون آنکه برداشت خود را با ب۱

در گاتاها نشده است. جلسه   هایریگجه ینت  نیای به ااشاره  نیکه کوچکتر  یزند، در حالرا حدس می 
 یوشهمه موجودات در عالم فره  هیو خلقت اول  هایوشقالب دادن به فره  یمشاوره در عالم باال برا

شده است.   سمعترف است از بندهش اقتبا زیگونه که خود لومل نو همان  ستیمتعلق به گاتاها ن
زرتشت قرار گرفته باشد. اگر   تفکر یای مبنااسطوره یفضا نیا دیزند که بالومل فقط حدس می

نداشت   یبیساخت عمی ریو آن را روشن و قابل تفس کردمی کمک ۲۹هات  هیگمان به توج نیا
 شود.  می موجب فصل را نیا یدگیچیفقط نامفهوم ساختن و پ هیفرض نیمتأسفانه ا یول
ومل و  و خود ل نیفصل سخن از زمان حال و گذشته است و به تصدیق همه محقق نیـ در ا۲
خشم و...    د«؟یمرا »آفر  یچه کس  د؟یکه »ساخت  یکند که مرا برا... گئوش اورون ناله می و  نتسیه

قرار خواهد    د؟،یاز خواهد آفر  ی دهد« سخنمی »ردم مرا آزار  داد مبی   « اندمرا مورد تعدى »قرار داده
گاو ان چون رو  سدینویکند و ماشکال توجه می  نی. خود لومل هم به استیداد، آن را خواهد داد... ن

وجه قابل قبول  چیبه ه هیتوج نی!! ادیگوسخن می نیکند چنبینی میخود را پیش هیآت یزندگ
مفهوم را  نیا زیبینی کند جمالت نخود پیش هیتواند درباره آتگاو نمی نکهی. گذشته بر استین

که   یمرا برا د؟یمرا آفر یچه کس دیپرسدانست نمی خود را می  ه یآت تیرساند. اگر گاو موقعنمی
معلوم سخن   ه یاو از آت را یدهد ز ر ییاو را تغ فهینخواهد کرد خداوند وظ ی سع  نیعالوه بر ا د؟یساخت
سؤاالت مربوط به زمان حال است و هر   نیاتفاق خواهد افتاد. ا اًآنچه در آتیه یقین ینعیدارد، می

 است.  کردن حال سؤال او نامشخص است در یکه برا دهیپد کیکند از که سؤال می 
 خالق  یگاو چه کاره است؟ در جهان فقط گاو داراـ اگر خداوند خالق کل جهان است پس خالق۳
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برداشت عالوه بر آنکه   نیکند؟ اموجودات را خداوند خلق می  هی و مشخص است؟ و بق مخصوص
کنار اهورامزدا  دانند و در می  یکتاپرست او را  نیمحقق نیزرتشت است، که همه ا نیمخالف دکتر

  د ییبند از سرودها تأ  کیدر    یگاتاها حت  نییک از مضامشناسند، در هیچاو نمی   یبرا  یگریخالق د
 .  شودنمی

جفت نر و ماده    کیدر وسط کار روحها    کبارهیشود و  حاضر می  یروحان  یـ اول روح گاو به شورا۴
 .دیوگشوند و مجدداً تنها گاو سخن می می

کننده ی راست زندگ یکنند براگاو از خداوند تقاضا می نیاو و روحاست که خالق گ جالب
  ده ینرس  ییاج  گاوهاست و گاو هنوز کار خودش بهپرستان نباشد!! بحث در امور  دست دروغبه   یتباه

 افتد؟ به فکر مشکالت آدمها می
 به زبان پورداود  ای  و)رفتار کنند    ردستانیبا ز  گانیپا  ندارند چه سان بلند  یدر آنجا آگاه  ۳ـ در بند  ۵
 چیه نامربوط است و با مطلب یدرست رفتار کنند( به کل ردستانیکه با ز افتنیآنجا نتوانند در در

 گاو روشن نشده که درباره آدمها بحث شود.   فیندارد. هنوز تکل یارتباط
 ازعقل و خرد آگاه است؟  نیبه قوان یپرسد چه کساز خود می ۶ـ خالق همه موجودات در بند ۶

  ی برا را یشود که سخن از مردمان است نه گاوان زو صراحت مشخص می  یبند به روشن نیهم
 نیگاوان!! ا یشود نه برا دهیبرگز دیبا ریضمردو خردمند و روشن ایو« ت»ر کیمردمان  تیداه

  دیبخش باآموزش سعادت  ایکالم مقدس و  ایشده است. منترا  د ییتأ ۷ یعنیدر بند بعد  تیواقع
بند آمده که   نیهم انیخصوص که در پاترا ندارند به نبه م اجیشود و احشام احت ان یب مانمرد یبرا

را همان   1بیو یابخشد. کلمه مرتا  یاریآنکه به مردمان  یدرستکاران است و برا  یمنترا برا نیا

 ندب نیا در و( مرد ـ ـ مردم یمردن ای ریاند )مرتا = فناپذترجمه کرده «شناسان »به مردمانزبان 
جمله »کالم مقدس درباره  میبند بنگر نیهم یبه مردم مورد نظر بوده است: اگر به ابتدا یاری

است. و اگر کالم   یمعنبی  یاست« به کل دهیرمه و گاو آفر یرا اهورامزدا برا یو پروار یچرب
  تیواقع  نیا  .ابدیمی  حی مفهوم صح  زیبند ن  نیانتهای ا  میریدر نظر بگ  انیبهبود جهان  یمقدس را برا

  نیریش  انی. بمیکنعطا می  ینیریکار به زرتشت کالم ش  نیا  ی برا  دیوگکند که می می   د ییتأ  ۸را بند  
محرومند و در زمان   دنیمردم است نه گاوان که احشام امروز از سخن گفتن و پند شن  تیهدا  یبرا

را چگونه    یتوانمرد ناکند که سخنان  بوده است. در بند بعد روح گاو اعتراض می   نیچن  زیزرتشت ن
مردمان   ایشود  تیزرتشت گوش فرا داده و هدا یوایالزم است گاو به سخنان ش ایگوش دهد. آ

  ان یب  یاست و به روشن یا انجمن بزرگ برادری ییفصل سخن از ماگا نیجهان؟ باالخره در آخر ا
  دی ریمردم مرا بپذ یشما ا» شود که می

 
1- mareta eibyo 
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اگر از آغاز تا انتها    اند.رفتهیترجمه را همه پذ  نیزرگ اخوت«. اجامعه ب  یو مزدا برا  ییراهنما  یبرا
زرتشت   دنیکه گاو را محافظت کند پس از برگز یگاو است و کس یوشسخن از قالب دادن فره

 رشیپذ  نهاکرده و از آ  ی کند و او هم به مردم رو  تیشود که مردم را هداداده می   نیریش  انیبه او ب
و   ر یاز ش ی سخن گریشود و دفراموش می  یوجود آورند. گاو به کلرا به  یطلبد تا انجمن برادرمی
 ست؟ یو... ن یداررمه  نییو آ یچرب

و نظام حق    یراست  ک،ین  شهیاند  یو فروزگان اله   یانسان  لیفصل فضا  نیدر انتهای ا  زرتشت
معه راستان  کند. مسلم است در جا  ت یطلبد تا مردم را به راه راست هداو قدرت اراده را به کمک می

 نییآ میتعل یرسالت زرتشت برا یشود ولبرداری میو بهره ینگهدار یکی به ن زین واناتیاز ح
 ...ستین یداررمه

گاو   نیکه سخن از خشم و روح میابیدرمی  یبه راحت میدقت کنفصل  نیبه آغاز هم اگر
  ی موال گاو را کسکند. اغارت و چپاول و اعمال زور و خشونت درباره گاو صدق نمی  رایز ستین

 یکه چرا مرا برا کردمی ناله دی. روح گاو بادیگویزور نم یکند و به او هم کسغارت و چپاول نمی
 ...دیو چپاول نما ییاز زورگو تیانتخاب خواهند کرد. نه آنکه شکا یقربان

ر  د ز یبار ننیبند اول به کار برده شده است و آخر ۲۸بار در سرود ن یگئوش اورون اول کلمه
  ن ی. به استیوش اورون مقصود روح گاو نئکه از گ میکن نی قی میتوانمی  ۲۸. در سرود ۲۹سرود 
اصطالح الزم است مشروحتر درباره آن صحبت  نیا تیبه علت اهم یبار اشاره شد ولکیسرود 

 :میکن
 یانموده و رساله هیتوج لیرا به تفص ۲۸هات  ریاخ یولفگانگ لنتس در سالها پروفسور

فصل مانند اغلب   نیا ۱نموده است. لنتس در ترجمه کلمه به کلمه بند  میسرود تنظ نیامختص 
 :برداشت کرده است )ترجمه کلمه به کلمه( نیخاورشناسان چن

سرور   یا یهای افراشته از شما همگبخش خواستارم با دست فکر سالمت  یروین شیستا با
آورم( به   مانیخواهم معترف شوم )امی  کیو سپس من با عمل ن یراست لهیبه وس یبانیدانا پشت

 و روان گاو  کیپندار ن یقدرت روح
 یبند تناسب نداشته و به کل نیوجه با مضمون ا چیه ه که روان گاو ب ست یشک ن یجا

خود    کیعمل ن  لهیکند به وسهای جهان زرتشت کوشش میهمه قدرت   نیاست. ب  یبرداشت غلط
احتراز    یبرده و برا  یاشتباه پ  نیلنتس خود به ا  یساند!!؟ ولرا به روان گاو به اثبات ر  شیخو  مانیا

  ر یآن را از قلم انداخته و در تفس یتذکر نیدر ترجمه آزاد خود بدون کوچکتر یهنگناهما ن یاز ا
 :کندمی  حیتصر نیبند را چن نیخود ا

 ت معرفتقدر نی قتریکه به عم  دیسرور دانا و با تو تمام ارواح مقدس. از من انتظار دار ی ا تو
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(. مرا  ستیاز روان گاو ن گر یمعترف گردم )سخن د کیسالمت بخش تفکر و پندار ن ی روین و
مُبَدّل  کیبه عمل ن میآمادگ  نکهیا ی. اما براامستادهیکه در حال احترام و نماز مقابل شما ا دیبنگر

 . محتاجم یو درست  یراست یاز سو یشود به کمک
 یا کارهاب»کند که  های برافراشته تقاضا نمیوند با دست است که زرتشت از درگاه خدا  مسلم

که   یپاک برخوردار گردم تا روان گاو را خرسند سازم!« آن هم گاو  شهیراست و درست از خرد اند
 .است یوشهنوز در عالم فره

 میپاسخ خود را خواه یبه صراحت و روشن میسرود توجه کن نیبعد ا یاگر به بندها حال
  ، یغرب نیاز محقق یبه قول برخ  ایشدن به خداوند  کیبندها از نزد نیا . زرتشت درافتی

  ی خود به خوشبخت ارانیکردار و راست  یهاانسان یبه او، توسط وهومنه، اشا و رهبر یخدمتگزار
و آنها  ندیمردمان آ یبه سو  یتیکه خشترا و آرمئ دیگو. به اشا و وهومن سرود میدیگوسخن می

که تاب و توان دارد به مردم  سازد تا آنجاییرا موظف میاو در درگاه حق خود را سعادتمند سازند. 
کند... و به   ییتا در راه اشا کوشش کنند، با زبان و کالم الهام بخش گمراهان را راهنما اموزدیب

است و   کین شهیو اند یراست لهیطلب کمک از اهورامزدا به وس ۲۸لنتس سراسر هات  خودقول 
برنامه زرتشت   انیسرود ب نی. استیو مرتع و چمن ... ن یای به گاو و گاودار هاشار نیکوچکتر

 ایاست. حال آ یبه مدد اله  ی و سخنان الهام بخش متک وایش  ان یبشر با ب ییاست. هدف او رهنما
 کند؟ فیروان گاو توص تیسرود هدف خود را جلب رضا  نیآغاز ا درممکن است 

کنند کمتر عثت زرتشت و برنامه و هدف او را مشخص می که ب ۲۹و  ۲۸دو سرود  نیا اتفاقاً
  ت یزرتشت از شکا  یگریو به مناسبت د  گرید  یدارد. اگر در جا  یچرانو گله  یدارسخن از رمه  یجا

و رشد حیوانات   تیگفت و بشر را به حفظ و تربو مرتع و چراگاه سخن می یو چرب ریگاو و ش
و مضر باز  یکردن و به کار بردن آداب و رسوم خراف یننمود و آنها را از قربامی حتیصسودمند ن

نبود و   یرادیگونه اهیچ  یکرده است جا زین نیچن میرمستقیو غ میداشت )چنانکه مستقمی
  اریشود، بسمی  ر یکالم او حق د، یکنند اگر زرتشت از ناله گاو سخن گوکه فکر می  ییبرعکس آنها

مسئله سعادت مردم جهان و سالمت   رایز ستین نید چندو بن نیدر ا یشود. ولا می و بج بایهم ز
آشنا    نییآ  نیکه مردم را به ا  یمبریمطرح است و انتخاب پ  ی و درست  ی آنان به راست  ت یفکر و هدا

 .سازد
گاو ترجمه  نندهیبه کار رفته است و آن را آفر  ۲۹تشا هم که در بند درباره گئوش اتفاقاً

 اشکال وارد است.  نیاند. همکرده
 نیهمه محقق  دییبه کار رفته است. به تأ  ۹/۴۶و   ۹/۳۱،    ۲/۲۹کلمه در سه سرود از گاتاها    نیا

وجود ندارد )به فصل مربوطه    یگرید  نندهیآفر  چیدر گاتاها خالق فقط اهورامزداست و در کنار او ه
  است دهیگرد ن یاز محقق یو برداشت برخکه سبب انحراف فکر  زدگوش یمراجعه شود(. ا
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شود. نمی  دهیآن د یبرا یدییگونه تأاست و در گاتاها هیچ  یپهلو ات یو ادب شتیبه گوش  متعلق
 یچهارچوب فکر نیبا ا  نکهیعالوه بر ا میگاو ترجمه کن نندهیتشا را آفرگئوش بندها نیاگر در ا

 بحث شد.  ۲/۲۹. در دینامناسب خواهد گرد زیدارد مفهوم سرودها ن نیگاتاها تبا
است که به سازنده    نیبند چن  نیترجمه ا  میریرا بپذ  نیگروه از محقق  نیشت ااگر بردا  ۹/۳۱در  

است   یبرداشت نامناسب نیناکشاورز، که ا ای دیبه کشاورز گرا شودیداده م اریاخت (جانداران ایگاو )
 .( اشاره شدباره در این )قبالً 

کند می  یرا معرفو شر  ریو خ یو بد یکی که منشأ ن ۳۰سرود زرتشت به دنبال فصل   نیا در
خود سخن   امی. او از پدینمامی  هیپردازد و ارشاد مردم را توجاصول معتقدات خود می  ی به معرف

  یاهورامزدا برا یکند که از سونداشته است و اعالم می  انی کس آن را بچ یکه تاکنون ه دیوگمی
شده   دهیبرگز ینیدو راست  ی راست یو شر به سو ریخ رویهمه مردمان و هر دو گروه پ ییاراهنم

که   دیبه او عطا نما ی آگاه ساخته و خرد ق یکه او را به تمام حقا خواهدی است و از پروردگار م
تا بر دروغ  دینما یاریهمه مردم جهان را  لهیتا به آن وس را بر او آشکار سازد یو راست قتیحق

است و   ییو دانا کینشهیو اند یراست یمردم به سو تیهمه سخن از هدا ۹شوند... تا بند  روزیپ
  ن یکه اگر به گاو مربوط شود ترجمه ا دیآمی  ان یتشا، و استریات و... به مسخن از گئوش   ۹در بند 
 .خواهد شد نیبند چن
  مزدااهورا به  ی. آنگاه که تو اینویاز آن تو بود سازنده گاو، خرد م ،یتیاز آن تو بود آرمئ ـ۹

 . )پورداود(ستیکه کشاورز ن یکسبا به  دیگرا به کشاورز نکه یاز ا یراه آزاد داد او
ناکشاورزکه   ای  دیداده است تا به کشاورزگرا  اریگاو اخت  نندهیکه خداوند به آفر  میکن  ریتفس  اگر

آنکه   ایو  ندیرا برگز ییشود که روستاداده می یبه گاو آزاد میریاست و اگر بپذ یمعنبی یبه کل
  دن یزبرگ یآزاد یمفهوم گاتاهاست که فقط انسان دارامخالف  ز یبرداشت ن نیا ست،یکشاورز ن

ترجمه    نیرهبر مختار باشد. پورداود که ا  دنیتا در برگز  ستی اراده ن  یاست. گاو که دارا  شیراه خو
 حیانتخاب ننموده و فقط توض  نیا  یای به چگونگاشاره  چیبند ه  نیا  سی نو  ریاست در ز  دهیرا برگز

از خود   ستسودمند ا انیوش تشن که فرشته آسا پاسبان چارپاگئ ایدهد که »سازنده جاندار می
گاو سپنتامینیو را با سازنده  ایکه خرد مقدس اهورامزدا  لزیهمان نظر م  یعنی «است ینویخرد م

و راه آزاد   اریاخت یشود به چه کسمشخص نمی  یحال به طور کل نیداند. در امترادف و برابر می 
. در دیگراناکشاورز می ایاست، چگونه به کشاورز  ینوید خرد مخو تشا کهوش ئداده شده است. گ

 .شودمی شتریاشکال ب نیبند بعد ا
  . آن پاسبان منش دیبرگز ش یپرور را داور درست کردار خوگله دو کشاورز نیپس او از ا ـ ۱۰

 .ابدیبهره ن  کین امیمزدا، هرچند که کوشد از پ یرا. ناکشاورز، ا کین
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 دیبرگز  شیکردار خوپرور را داور درستکشاورز گله  یچه کس  ستیباز معلوم ن  نکهیبر ا  عالوه
ناکشاورز هرقدر هم   لی به چه دل  ستیمعلوم ن  چیه  (دهند؟و بد انجام می  کیگاوان هم عمل ن  ایآ)

است؟ آن کس که   یچه عدالت نیو ا ستیگناه ناکشاورز چ ابد؟یبهره ن کین امیکه بکوشد از پ
 ؟ 1ابد یکند به آن دست ن یبهره باشد و هر قدر سعبی کین امیاز پ دیاچرا ب ستین زکشاور

 یکامالً به هم مربوطند. درباره سرودها دهندیم لیکه اهنودگاتا را تشک ۳۲ - ۲۸ یسرودها
بشر را در انتخاب راه خود    یزرتشت اصل مهم آزاد  ۳۰قبالً سخن گفته شد. در سرود    ۲۹/۳۰،  ۲۸

. دینمامی  د ییبزرگ و جالب را تأ ت یواقع نیا اً دنبال همان فصل مجدد به  زین ۳۱ بند کرد و  انیب
 :انتخاب کرده است نیرا آذرگشسب چن ۳۱سرود   ۱۰، ۹ یترجمه بندها

(.  وشینیتشا ـ خرتوش م)گئوش  نیجهان آفر  ینویاز توست خرد م  ،یتیاز آن توست آرمئـ  ۹
  ی راه نکه یتا ا یدیو بد بخش کیاه نر اریاخت ی روین شیخداوند جان و خرد تو به بندگان خو یا

 )نارهبر( نشان داده است.   یرواقعیآنکه رهبر غ ای دهیکه رهنما بدان گرو ندیبرگز
  ی سرور  خودش  ینگهبان و چوپان برا  د یآن دو )رهبر( برگز  نبی  از  او   آنگاه:  کلمه  به   ـ کلمه۱۰

 ی)تظاهر( به پاک وجود با یمزدا رهبر دروغای  گاهدهنده منش پاک. هیچ شرفتیکردار و پدرست
 بهره نبرد.  کیاز خاطره ن
  ن یبعد ا  یشود و اگر بندهامی   حیراه خود تصر  دنیانسان در برگز  یدو بند مجدداً آزاد  نیدر ا

سخن از گمراهان و رهبران آنان است که مردم را گمراه    مینیبمی  میکن  ی را بررس  ۳۲سرود و سرود  
 .ستین شتریب  حیبه توض اجیبحث شده است و احتکه قبالً  دهندی م بیسازند و فرمی

اند و ترجمه  گاو ترجمه کرده نندهیتشا را آفربرداشت پورداود و آنها که گئوش  سهیمقا با
اند  نموده  ریجهان تفس  نندهیکلمه را آفر  نیاست که ا  یکسان  گریو د  یشوشتر  هیآذرگشسب که شب
  ت یکه ترجمه آذرگشسب به واقع  میده  ص یتشخ  ی به آسان  می توانقبل و بعد می   یو توجه به سرودها

 .است، هرچند ممکن است نظر زرتشت را کامالً بازگو نکند کترینزد
ای و مربوط به هم در نظر گرفت تا بتوان تا اندازه  وستهیمجموعه به هم پ کی دیرا با گاتاها

 ،یاز کُتُب مذهب یاریو مانند بس ستیروزمره ن عیسرودها وقا نیبرد. ای آن پ یبه مفهوم سرودها
ها اسطوره   انینشده است، ب  میحوادث مستقل تنظ  ه یتوج  یبرا  یادمتم  یسالها  ی مثالً تورات، در ط

  ی . ممکن است زرتشت درباره حوادث زندگستیهم ن یخیهای تارها و قصه و افسانه  اتیو روا
 امیپ کیصورت در هر حال گاتاها به  یول ستیکرده باشد که در دست ن انیب یزیخود هم چ

  ه یبند از گاتاها را بدون در نظر گرفتن مجموعه آن توج کی میمتصل و جامع است. اگر بخواه
  اً مسلم میکن

 
 یم به نظر یهات ضرور نیا  هیتوج یسرود قبالً مورد بحث قرار گرفته است چون ذکر آن برا  نیاز ا  یبخش  -۱

 .رسد مجددًا تکرار شد
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بوده است و   یمختلف اریبس یمعان یشد. کلمات در آن زمان دارا میبه اشکال و اشتباه دچار خواه
ا فاقد بوده  ر یکنونه مسلماً بسط و کمال کردمی  ی خود را ط یبه علت آنکه زبان دوران کودک

 .است
  انییایگفته بلکه به زبان آرسخن نمی  یدیخورش ۱۳۶۰مردم تهران سال  ی برا زرتشت،

داشته    انیآن مردم افکار خود را ب  یو برا  هیدورافتاده در جنوب روس  رهیعش  کیسال قبل در    ۳۵۰۰
 . یو عرفان یاست، آن هم به شعر و اشارات فلسف

 رفته است:  ارتشا به ککه کلمه گئوش  یسرود نیآخر ای ۹/۴۶اما در 
.  میما، تو کارسازتر را بزرگ بدار  نکهیمرا از ا  د یاموزانیکه نخست ب  یآن رادمرد  ستیپورداود: ک

 بهشتیتشا( به اردجانداران )گئوش نندهیتو و آنچه آفر بهشتیکردار؟ آنچه اردو داور پاک درست
 .وبهمن تاند آنان از دن یرا خواستار شن نیگفت. ا

ترا چگونه بشناسم، که   اموزدیکه ب ن، یبزرگ و رادتر ستی: کیکلمه به کلمه شوشتر ترجمه
به اشا آشکار   یتیاز تو هست اشا و از آنچه سازنده گ ،یداور پاک بر اعمال ما، خداوند راست ییتو

 .وهومن بدانم لهیبه وس دیآنچه از تو هست خواهم کوش یساخت. برا
که به ما آموخت تنها  یآموزگار نیآن رادمرد بزرگ و نخست تسیب: کآزاد آذرگشس ترجمه

  ی و تو را داور پاک کردارها و سرور راست  میبشناس  شیترین ذات مورد ستاستهیپروردگار شا  یتو را ا
  یاشا و اسرار هست  یپاک از قانون ازل   شهیکرد که در پرتو اند  میکوشش خواه  پروردگارا ما  م؟یبدان

 میابی یآشکار ساخته است آگاه  یراست نییجهان از آ نندهیآفرو آنچه  میپرده بردار
جانداران با متن   ایکه سازنده گاو  افتیتوان درمی یریو تفس ر یتعب چیبه ه اجیاحت بدون

 .یتیگ نندهیآفر ایسازش دارد 
گئوش تشا  یگاو ترجمه نموده ولبارتولومه گئوش اورون را روح  ۲۹است که در هات  جالب

برده که   یپ را یگئوش را جهان برداشت کرده است نه گاو را، ز گریجهان؛ به عبارت د نندهیرا آفر
متأخر و   یاز علل توجه به اوستا یکی . افتیدست نخواهد  یصورت به مفهوم درست نیا ریدر غ

  ی حت یظهور زرتشت رواج داشته و گاه خیاست که درباره تار ی حیز آن، تصور ناصحا دن متأثر ش
 .قرار داده است ریاند ناخودآگاه تحت تأثه به قدمت او معتقد بودهرا هم ک نیمحقق

شد،  تصور می ستمیقرن ب لیگونه که در اواخر قرن نوزدهم و اواظهور زرتشت را، همان  اگر
که   رفتیتوان پذمی یبه راحت م،یحدس بزن انیدولت هخامنش لیبه تشک کینزد یبه دوران

  ن یاند تا محققهای زرتشت و زبان او آشناتر بوده برداشت  به یدوران هخامنش اتیادب سندگانینو
ام و مجدداً تأکید  داده  ح یتوضباره  در این  نادرست است. من    یبه کل  هیفرض  نیکه ا  یلا. در حیکنون
زبان و   ی است و حت ذشتهگاز مرگ زرتشت می یمتماد یقرنها انیکنم که در زمان هخامنشمی

  اتیای به نظرنه تنها عالقه   زیجامعه ن  نیا  نیده بوده است. کاهنفراموش ش  یگاتاها به کل  میمفاه
  



274 
 

 زرتشت

موردپسند جامعه  یآنها عالوه بر آنکه همان خرافات موروث یزرتشت نداشتند، بلکه برا یواقع
به   زین کیستماتیس یو مطالعه و بررس  ق یهم نداشتند. تحق یگریسودآور بود، جز آن اطالعات د

به   ار ینیخود د یو بدو ییایاز اجداد آر یو هخامنش یان جامعه مادوجه مرسوم نبوده و مغ چیه
به انحراف   ن یکه محقق. هنگامی سنایشباهت داشت تا به مزد  شتریب ستایویارث برده بودند که به د

از زمان    در حافظه سپرده شده  ایو    ماندهیهای باقنوشته   هیبر پا  اتیکه بنابر روا  یپهلو  اتیمسلم ادب
  ه یتوج یات برایادب نیکه هم ستین  یباشند، منطقشده بوده است، معترف می میظتن انیهخامنش

 رند،یپذزرتشت لطافت و عمق کالم او را می  نیمخالف  یکه حت  ی. زمانردیگاتاها مورد استفاده قرار گ
مفهوم  یکه الاقل دارا میکن ریتفس یو کهن را به زبان  یباستان اریبس یسرودها  نیاست ا ستهیشا

 یکلمه آن مفهوم  کیمختلف    یو از معان  ،یمعنباشد نه نامربوط و بی   یمنطق  یو تا اندازهامرتبط  
 .ردیگ یزرتشت جا یکه در قالب فکر مینیرا برگز

در آن روزگاران   نیاست )کره زم  نیگئوش که جهان و کره زم گر یبه مفهوم د میبپرداز حال
به   1که در وداها مهاگئو سدینومی ره بادر این شده است(. آذرگشسب می  دهینام ی تیجهان و گ

 نیمادر زم یواژه گاو را به معن گریسرودها هشت مورد د نیبزرگ آمده است و در ا نیمفهوم زم
و جاندار   دهیمخلوق و آفر یآمده که به معن زین ۲یگ شهیکلمه از ر نیا نیهمچن اند.برده به کار 

و فسق و   یمانیاو بی  ینیدکه بی  ی »زمانهندوها  یکتاب فلسف ۳تایوت گه است. بنا به گفته بگ
تنگ گردد،   کوکاریو دروغ به شدت خود رسد، آنچنان که عرصه بر مردم پارسا و ن انتیفجور و خ

بشر و ارشاد آنها به راه راست خواهد شد«. و  خداوند مأمور نجات  یای از سونجات دهنده هآنگا
 :هندو که در آن آمده است یمذهب گریاز کُتُب د  یکیکند به اشاره می نیهمچن

کند صفتان به تنگ آمده و از درگاه پروردگار استمداد می   منیاهر  دادی در اثر ستم و ب  جهان»
  یهای روانو شکنجه  هایاست با ناله و افغان گرفتار  ریاش سرازکه اشک از چهره  یصورت گاوو به 

بشر    تنجا  یبرا  شنایم جهان است( کر. در اثر استغاثه جهان ) که منظور مرددینماخود را بازگو می 
 د«.گرداز مادر متولد می

 :سدینوکلمه گاو می  ریدر تعب یشوشتر
معروف و آنچه به او تعلق دارد   وان یرا دارد: نام ح ریز ی معان تیگاو در زبان سانسکر کلمه

 ـمادر    ـواژه    ـسخن   ـشعاع الماس   ـبرق    انهیتاز  ـستارگان    ـ  رهیو گوشت و چرم و غ  ریچون ش
  ر اند. دشده بیاز آن ترک ادیز ینامها رهیو غ رهیخانه و غ ـماه  ـ دیبدن خورش ـ مویآب چشم 

 گووند ۔گوپال  تیو در زبان سانسکر رهیگاوه و غ ـگودرز  ـگورنگ   ـگوسفند  ـ شیگاوم یفارس
  . از رهغی و

 
1- Maha-gau       2- gi 
3- Bhagovad-gita 

  



275 
 

 پیام زرتشت
 

 ایخواه جمادات  ده،یمقصود جهان تن است. در جهان پد سنای نیروان گاو در ا ایاوروا  وشیگ
روان  یعنیکه در تحت شعاع روان گاو  ستین یزیو ستارگان چ یکرات آسمان ای وانیح اینباتات 

 .جهان نباشد
تکامل و   یبه معن ۲شده است و گائو دایو ریو جهان هم تعب نیزم یبه معن 1اوستا گائو  در

 .و جهان آمده است نیزم جیترو
مخلوق اهورامزداست    نینموده، گاو اول  نیاز محقق  یاریسدر ب  یشداوریپ  جادیبندهش که ا  در

آمده که   نی. همچنردیگمی  دنیاز بدنش دم  اهینوع گ  ۱۲و    واناتیقسم ح  ۶۵که پس از خلقت آن  
چون در صدد  یو او را کشت ول افتیاهورامزدا دست  دهیآفر نیبه اول منیو شر اهر ریدر نبرد خ

 اهانیصورت نسل گبه کره ماه انتقال داده شد و از آنجا به بردن نطفه گاو برآمد، آن نطفه  ن یاز ب
 .منتقل شد نیبه زم  واناتیو ح

 یهای قربانبوده است. در مجسمه  یدیکل  تیموقع  یاشاره شد که گاو دارا  سمیترائیبحث م  در
  گر ی. به عبارت دندیرومی  اهانیگاو گو خون   ترایشود که از محل خنجر ممی   دهید  ترایگاو توسط م

 .خلقت است کیاگر دقت شود گاو نشانه سمبل  زیمتأخر ن یدر اوستا یتح
  واناتیبا ح  یمذاهب انسان به شکل  نیمعتقدات مردم بود و در ا  هیپا  سمیتوتم  ه یمذاهب اول  در

هندوان و خوک در   نی گاو در ب س یگرفت. تقدار می قر سی مورد تقد لهیشد و توتم قبمربوط می 
  یمصر انیمذهب سرچشمه گرفته بوده است. خدا نیاز هم انیهودیو اعراب و  انیسومر نیب

داشته است.   یارجمند اریآنها مقام بس نیاند و گاو در بشدهمجسم می واناتیح لاغلب به شک
الهه مادر  ۴. هاتوردندینامرا گاو آسمان می  انیبزرگ مصر یخدا ۳هوروس  نیفرعون و همچن

در مصر مرسوم   ۶سیو منو  ۵سیستش گاو نر آپشده است و پرصورت گاو مجسم می به  انیخدا
داشته است و گاو آسمان لقب    یخاص  یو مذهب  یگاو مفهوم فلسف  میقد  انیدبوده است. در اغلب ا

دارد که هنوز  کره خاک را نگاه می   شیشاخها  یکه بر رو  نیبزرگ بوده است. پندار گاو زم  انیخدا
گاو مظهر   ییایو هندوان آر  یباستان  یاهایرآ  نیاست. به خصوص در ب  جیرا  میمردم قد  نیهم در ب

 .است رفتهبه شمار می  نشیآفر
 یمرکز  یایجنوب آس  یاهایکه مسلماً از زبان آر  ن،یسرزم  نیا  میقد  یاهایو زبان آر  ونانی  در

  ، یگئودز ،یگئوگراف ،یبوده است. کلمات گئولوگ نیزم یبه معن ۷بوده است، گئو دهیمتأثر گرد
  ن یاند از علوم مربوط به زمشده بیترک نی... که همه با کلمه زمو  کیزیگئوف ،یگئومتر

 
1- gau        2- gao dayo 
3- Horus        4- Hator 
5- Apis        6- Mnevis 
7- geo 
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در رابطه   هانیو ک یتی لغات گ ز ین ی شوند. در فارساستعمال می یکنند و امروز هم حتمی  تیحکا
کم به همه عالم اطالق شده  بوده است و  کم نیکره زم یشده که به معن بیکلمه ترک نیبا هم
   .است

 یو معان میمفاه نیچن کی یشود در زمان زرتشت که گاو دارامی دهیدباال   هیتوج ی بررس با
باز در اصل همان   میروان گاو ترجمه کن ، یاگر ما گئوش اوروان را، تحت اللفظ یاست حت بوده

تصور و درک از کلمه گاو آشنا  نیخواهد داد. مردم آن دوران با ا یرا معن نشیروان جهان و آفر
خود را در آن   دیبا زیاند. ما نهکردمی  مقصود زرتشت را درک ین به راحتاند و از گئوش اورو بوده

  میمفاه  یینه آنکه با اصطالحات امروز و برداشت اوستا  میکن  ریزرتشت را تعب  انیب  نیجو گذاشته و ا
 .میینما هی سه هزار و پانصد سال قبل را توج

مختار و با اراده و   یمروز موجوداللغه انه در فقه  نیو منبع پروتئ ردهیش وانیصورت حبه  گاو
است   دن یبرگز یبه معن 1ور شهیاست و نه در زمان زرتشت. اورون از ر زیروح با شعور و تم یدارا

و اراده و انتخاب است )در مکتب  صیو تشخ زیتم یدادن و فقط انسان است که دارا صیو تشخ
ها مردم و انسان   ایو    نشی. اما آفرستینروح    یگاو دارا  یروح باشد، ول  یتواند دارا( و لذا میرتشتز

شود روح عالم طوری که گفته میروح باشند، به یدارا کیتوانند به طور سمبلمی  زین یبه طور کل
 کیگونه است و در آن همه برداشتها سمبل شنامهیصحنه نما کی ۲۹به عذاب است و... هات 

هات است که اشا و وهومنه    نیشد فقط در ا  انیب  هیطوری که قبالً در مورد صفات کمالباشد. به می
است و   کیاو هم سمبل یشوند پس روح گاو و ناله و زاروارد صحنه می تیصورت دو شخصبه 
منظوم ارائه شده است.   شنامهینما کیت صورحادثه به نیضرورت رسالت زرتشت ا  هیتوج یبرا

طرف شده عنب و اوزوم هر دو  های مختلف بربرداشت  نیتضاد ب مییتوجه نما ت یواقع نیا هاگر ب
رود که در  به کار می  ی ف ی. در زبان شعر اصطالحات و اشارات و ظراافتیانگور را خواهد  یمعن

زرتشت گذشته بر آنکه بر زبان مردم    یا. سرودهردیگکمتر مورد استعمال قرار می  یمعمول  یگفتگو
قابل فهم  ز یآن زمان ن مردم یبرا یاست که به شکل یو فلسف ی ادب فیظرا یدارا ستا یمتک

که مورد  رانیمعروف ا یرفته است. مانند اشعار شعراسطح فراتر می نیعمق آنها از ا یبوده، ول
آنها را درک نموده    شیتوجه و عالقه مردم بوده است و توده مردم به زبان خاص و درک ساده خو

هم با آن اختالف   ادیز  یول ستین کسانی یاند که با مفهوم واقعساخته  یخود از آن قالب یو برا
که   یکنند در حال هیتوج ی اشعار را تا حد نیخود ا انهی توانند به زبان ساده و عامتوده مردم می ندارد. 

  یکارگر ساده شرق  کی که سطح معلومات و درکش به مراتب از  ،ییکایا آمری یمهندس آلمان  کی
با فرهنگ   برد چون یعار به مقصود شاعر پ اش نیاست، باز هم نخواهد توانست از ترجمه ساده ا االتر ب

  زرتشت و فرهنگ آن زمان را  روح جامعه دیبا زیزرتشت ن  امیپ هیاست. در توج بهیغر رو روح شاع
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 .شد کیکرد به آن نزد یسع دیبا یول ستین سریآن م  ینظر داشت، که البته بازساز در
 .داشت  او را در نظر  امیپ  یب کلروح جامعه زرتشت و قال  دیبا  زین  ۲۹و    ۲۸  یسرودها  ریتفس  در
آنان از نظام منحرف آن   ییمردم و رها یرهبر یاست که برا یمبریزرتشت پ نکهیقبول ا با

 هیکار و کوشش و فعالت بر پا ک،ین شهیو عقل و اند یو درست یراست یبه سو تیدوران و هدا
 یدو فصل آغاز  نیکه در ا  میریذبپ  دیکرده است، با  امیق  ،یو آزادگ  یو آزاد  ک یپندار، گفتار، کردار ن

  ه یو آزار کوچگران توج  یروان گاو و نجات او از تعد  یخشنود  ی تواند رسالت زرتشت برانمی  اتاهاگ
ارائه   یروح گاو در جلسه مشاوره ارواح آسمان یو زار هیناله و گر زیآن ن زهیو منشأ و انگ دهیگرد
 .شود

از   ی سرود بخش ن یاز هم م یتوانمی  بعثت زرتشت است،  ان یب ۲۹که مشخص شد هات  حال
 .میکن یاو را بررس  تیشخص

 بیظلم و ستم و دروغ و فر نیمردم را از ا دیبا یفرا گرفته آموزگار یرا فساد و تباه جهان
و آنها تنها  دهیها را خداوند آزاد آفرانسان یکند. ول تینجات دهد و آنها را به راه راست هدا ایو ر

ل نظر  یتحم ی . پس زرتشت برانندیرا شخصاً و خودآگاه برگز ش یراه خو دیکه با ندیمخلوقات خدا
  فهی گونه که آموزگار فقط وظمردم، همان  یآگاه یاست بلکه فقط برا افتهین تیخود مأمور

کشان جامعه است. پس هم آنها سد به ضرر حکام و سران و بهره یآگاه نیدارد. اما ا یروشنگر
 ن یا هیپردازند و هم زرتشت مردم را بر علزرتشت به مبارزه میشوند و با می یراه جنبش راست

منحرف   ماتیو آداب زشت و خرافات و تعل  شوراندی گرا مقیفاسد و چپاولگر و تحمیل و تحم   روهگ
از چپاول و   زیمردم به تمدن و استقرار و پره قیسازد. تشومی شانیآنها را برمال ساخته و رسوا

یهوه  از سخن  ینشان نهزرتشت مستتر است. در رسالت زرتشت  ماتیالی تعلدر البه  زیغارت ن
  شیرا قوم او ستا یگرید یتواند تحمل کند که خدااست و نمی  یحسود یاست که خدا راتتو

شناساندن خودش از عرش باال    یکه خدا فرزندش را برا تیحیمس یسایو نه از برداشت کل کنند،
  گر ید  ریاست نظ  یقرآن بشر  مبریگرداند. او چون پباز می  خود  شیفرستد و دوباره به پمی  نیبه زم
فقط   یاست. پرستش خدا افتهیمردم رسالت  یتذکر و آگاه یاست که برا یها و آموزگارانسان

و راست تحقق    کیعمل ن  هیپروردگار فقط در سا  شیو ستا  ستیخوشامد او هرگز مطرح ن  خاطربه  
و   یطالب قدرت خرد وهومن شهیو هم ستیومت نو حک  استی. زرتشت خواهان قدرت و رابدیمی
 .است ییروشن و آگاه اشا ریضم

و کاهنان و   رانیشود، نه از ام می  دهیمردم برگز  نیآن است که زرتشت از ب  گریمهم د  مسئله
 یمردم چه کس را برا نیکند از بکه اهورامزدا سؤال می  میدیو ارواح مقدسه! د دگانیبرگز
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  یاست حت  یو درست  یاست که خواهان راست   ن یفقط امشخصه زرتشت هم    ؟یسراغ دار  یآموزگار
مرد ناتوان دل خوش سازم   کی یکند که من چگونه به آوااعتراض می نشیروان آفر ۹/۲۹در 

 .سردار قدرتمند را خواهانم کیمن 
داده است و   حیخود را توض ی نظر من زرتشت در آن بند به صراحت و ظرافت مقصود اصل  به

 یبلکه به رتو و خردمند  ستین  ازین  یقو  یجهان به رهبر  تیهدا  یکرده که برا  انیرا ب  تیقعوا  نیا
  ان یبرخوردار باشد و با ب ییاشا یو راست  یو پاک یاست که از قدرت عقل و خرد وهومن اجیاحت
  مردم الزم است تا خود از  یبرا یو آگاه ییمردم را آگاه سازد نه با زور و معجزه. دانا خود نیریش

 .نندیکرده، راه درست و راست را برگز  یرهبران جابر و کاهنان فاسد و فاجر دور
  و نیبحث را به محقق نیو ادامه ا میگوسخن نمی  ن یاز ا شیزرتشت ب تیشخص درباره

 .سپرمی م خاورشناسان
زرتشت و عمق    ی عال  تیاند همه در شخصنموده   یکه گاتاها را به دقت بررس  ینظران  صاحب

که در آن ادوار حاکم  ی ساده و معتقدات طیوافق دارند، به خصوص با در نظر گرفتن محافکار او ت
 .ابدیمی  یخاص یاو برجستگ تیزرتشت و شخص امیبوده است پ
و  مبرانیشناسد پکه شرق باستان می یواقعهای تی: »تنها شخصسدینومی ریما ادوارد

  ن یدر ا زین خناتونیا یمصلح مصر نیمچنو ه یلیاسرائ مبرانیگذاران مذاهبند. زرتشت و پپایه
 د(.وجود آوردنبه ی نیعهد خود فرهنگ نو  یاست که برا ییتهایاند«. )مقصود او شخصزمره

  ، یارمن  ،یموجود است بلکه در آثار سور  ران یا  خیو تار  اتی: نام زرتشت نه تنها در ادببارتولومه
من    دیوگز او سخن گفته شده است. او می ا  یسلندیا  اتیدر ادب  ی و حت  نیالت  ، یونانی  ، ینیچ  ، یعرب

شده  ظهوابسته بوده و از جانب او موع یرانیا مبریندارم که گاتاها مستقیماً به پ یگونه شکهیچ
که توان به وضوح وجود زرتشت را در آن احساس کرد، مخصوصاً هنگامیاز همه می   شی است و ب

ای ندهیکه گو  رفتیتوان پذر مطمئن میگردد. لذا به طوزرتشت در آنها مطرح می  یمسائل شخص
 یخود اوستا شیواقعاً هم زرتشت بوده است. ما در پ نامدیسرودها زرتشت م نیکه خود را در ا

مهم و رفیع ساختن   یبرا   ،یمذهب  اتیاغلب ادب  رینظ  ،یرباستانیهای غسندهیکه نو  میرا ندار  تأخرم
 .کنندمی کلمات را از زبان او بازگو  مبر،یمرتبه و مقام پ

توأم با هراس و خشوع    یرسد که از آن خضوع و بندگ: رابطه زرتشت با خدا به نظر میالومل
 .آزاد باشد یبوده، به کل  یمردم شرق عموم یبرا  تیوحشت آلود، که در برخورد با الوه

  ه یبر پا شتریب شی کند »زرتشت رابطه خود را با خدانظر لومل اضافه می دیی: با تازولستر
به دوست روا   گونه که دوستطلبد آن می  یبانی. او از خداوند پشتندیباستوار می  ی و دوست رفاقت

 شود و بارو میدر مقابل پروردگار با تواضع روبه  نیبا وجود ا ی( ول ۱۴/۴۳،  ۲/۴۶دارد )می
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 ) ۱۰/۳۳،  ۵/۳۳است ) تیمیو صم  یکه توأم با از خود گذشتگ یاطاعت
  رینظ  یینور و روشنا  ندگانیای که درباره جونزلت، احترام و توجه ستوده جکسون: »همان مقام و م

از   ی برخ ی نسبت به زرتشت روا داشت. حت یستیباشود می می  رفتهیسقراط پذ وس،یبودا، کنفوس
  یخیتار  تیشخص  کی : »زرتشت  نی. همچنافتیتوان در گفتار زرتشت  را می   تیحیافکار بزرگ مس

 ق«. مذهب شر نیممعل نیاز بزرگتر یکی است و 
آنها را   جیشود که نتامی  افتی  یفراوان  یهای مذهبزرتشت قواعد و برداشت   نی: در دداوسون

آثار قرنها قبل از ظهور   نی. امیکنمشاهده می انیهودیو  انیحیمس دیما به اشکال مختلف در عقا
از آنها مذاهب هستند که  یآثار مقدس باستان قتیاند و در حقتظاهر نموده تیهودیو  تیحیمس

و  ایاسترال کا،یاروپا، آمر یو... و به طور خالصه کشورها ناوهایآلمانها، اسکاند ن،ایروم ان،یونانی
 اند. منشعب شده د،یمستعمره گرد انییکه توسط اروپا یگرینقاط د

 اریخود قاطعانه اعتقاد داشت و بس سمی: »زرتشت به هومان یسیانگل 1شاو ،یس. ج پروفسور

مشهود است و او   یزرتشت عظمت به خوب امیبود. در پ یواقع یمبریپ کیو پابرجا معرف برازنده 
با  ییکه گو کردمی صحبت قتیاز حق یبا چنان اعتماد یرانیا مبری. پندیبخدا را از خود دور نمی

 ت«. روسروبه  هورامزداا
ان خود مطرح مسئله را در زمترین زهیزرتشت پرست نی: »از تمام مذاهب بزرگ جهان دزهنر

 کیبوده از جانب  یگذاری شد که مدعپایه یمبریپ لهیبود که به وس یآن مذهب رایسازد. زمی
زیست که از نظر رسوم و آداب در  ای می که او در جامعه  یدر حال افتهیرسالت  ی قی واحد حق یخدا

  « او نبود  امیپ  همه جانبه  افتیدر  ی وجه آماده برا  چ یقرار داشت و به ه  یپرستشرک و بت   املجو ک
اند(. و باالخره ظهور کرده دیدر جامعه آشنا به توح گری)مقصود آن است که مذاهب بزرگ د

دربار امپراتوران    نیشده از طرف اول  لیفرم تعد  کیزرتشت مجدداً در    نیکه د»هنگامی  سدینومی
 نید  ن یوجه با ا  چیشد که به هکنترل و نظارت می   نیای از کاهندست طبقه شد، به   رفتهیپذ  سپار

. و  «باشدمکتب زرتشت می نیمورد قبول تقریباً تمام محقق تیواقع نیدر اصل رابطه نداشتند. ا
  ر یو تفس  ریزرتشت به غلط تعب  امیاز پ  شی ب  یمتفکر بزرگ مذهب  چیتاکنون افکار ه»  ردیگمی   جهینت

و را به ابهام دچار ا یدیاخالص الهام توح یکه از رو روانش،یپ لهیاست. افکار او به وس نشده
کردند، از   ی( معرفیـ روم ی ونانیکه او را در جهان گرگورومن ) ی شد. مغان شرق ف یساختند، تحر
  که  یستیانعطاف دوال  رقابل یمذهب غ  کیگذار  هیصورت پاساختند، نه تنها به  یکاتوریاو شکل کار

شناس،  ستاره  ک یبه شکل    نیبلکه همچن  دینمامی   یو دو اصل ازل و جاودان  ب یو شر را دو رق  ی کین
به طبع   یاختراع کرد که حت ی او مکتب ی که برا چه ی. نیکاذب و ساختگ تیشخص یساحر و حت
  خودش هم

 
1- C. G. Shaw 
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 اتیدر ادب اًکرده )چنین گفت زرتشت( و باالخره مکرر فیاو را تحر اتیدلپسند نبود، نظر چندان
کننده آنان از زرتشت،  ج یصورات گکه نام محقق بر خود نهاده و ت  ی اشخاص  له یبه وس  ریروزگاران اخ

ا ی(، و  برگیرود )ندر عالم خلسه فرو می  یهند  شیساحر ساخته است که با دود حش  میحک  کی  ای
است   یبازاستیشت پرده مشغول سپ رانیهنشاهان اگری که در دربار شافتنه استمداریس

دانست که می یمبریپ زرتشت خود را  سدینو. او می « خارج شده است ی)هرتسفلد(... از شکل اصل
و دوست خداوند است    )۶/۵۰همراه )  قت یو حق  ی بزرگ و دانا مبعوث شده و با راست  یاز جانب خدا

کند کمک می  یتقاضا  یبلکه او از پروردگار چون دوست  ستی . رابطه او با خداوند نوکرمآبانه ن  ۲/۴۴
۲/۴۶ . 

از همه مراسم    شی از رسالت خو: »زرتشت پس  سدینونوبل می  زهیبرنده جا  یمتفکر هند  تاگور
  د یمعمول بود روبگردان  رانیکه قبل از او در ا  رهیو نثار سوما )هااومه( و غ  نیخون  یهایو قربان  یظاهر
جز سپاس و کردار  یازیو ن هیفد چیداد که ه میمردم را تعل سدینومی زیطوری که پلوتارک نو به 

ای از شجاعت و اراده  دام زرتشت نه تنها نمونه اق ن یشود. انمی  رفتهیدر درگاه اهورامزدا پذ کین
 :دیگومی نی. او همچن«دهدکامل نشان می  قتیاست، بلکه درجه معرفت او را به حق یقو
  ش یفلسفه خو له یظهور نموده و به وس  تیبشر خیاست که در آغاز تار یمبریپ ن یبزرگتر زرتشت»

خرافات    نیدر برانداختن ا  تیو با کمال جدمراسم ظاهرى آزاد ساخته است. ا  نیانسان را از بار سنگ
را آشکار ساخت   یقتینهاده است... زرتشت حق  یاخالق میو اساس مذهب خود را بر تعال دهیکوش

  یجالب توجه  ی از سادگ یحال با نور ن یاست و در ع یو اخالق ی ترین درجه فلسفبلند یدارا هک
روح کامالً مطلع نبود و به   یات معنوو درج عتیکه انسان از اسرار طب ی درخشان است. در زمان

  قت یو رابطه خود را با حق  افتهیست معرفت نکه در وجودش ساکن ا  یزدیو پرتو ا  یمنبع معنو  نیا
دو   نیاو بود و ا هیاول دیمحرک همه احساسات و عقا دیو ام میای که بشناخت. در مرحلهنمی

ساخت، زرتشت ظاهر شد و در هنگامه  ر می وار به پرستش اوهام و خرافات واداوانه یاحساس او را د
  گانه ی   وبنا نهاد که از هرگونه اوهام به دور    یعیرف  هیخود را بر پا  میو تعال  نییاساس آ  یافکار  نیچن

 ت«. دانس یبشر  یدستور زندگ نیتوان آن را بهترای است که می مجموعه
اتر گذاشته و در آن عهد  استعداد زمان پا فر ره یاست که از دا ی: زرتشت مردسدینو: می گریگ

سخن    شیآالبی   ریگیت. استحکام فلسفه، کوشش پنهاده اس  ان یرا بن  یکتاپرستی باستان راه و رسم  
 .توان از گاتاها درک کرداو را می  یاصول اخالق تیو اهم
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 .است نیگاتها قابل تحس ندهیسرا  ی: علو مقام و ارزش اخالقی، مستشرق آلمان1هورن

 
داند و معتقد است که  او می  رویرا پ ی سیو ع دیستازرتشت را می ماتی: تعلییکایآمر یتنیو

  نیا جهیجز نت یسیبزرگ است و نه تنها ع انیاد هیاساس کل کیسه جمله پندار، گفتار، کردار ن
 .دیفزایب یزیهم نتوانسته بر آن چ یگرید مبریمصلح و پ چ ینکرده که ه  انیب یگرید زیاصل چ
 
ای است که در کتاب  ارزنده میهمانا تعال تیآموزگار بزرگ بشر نیا هژیو اتی: »خصوصلزیم

نقطه   چیعصر و زمان و در ه چیگنجانده شده است. در ه مبریپ نیا رینظبی یگاتاها و سرودها
  ن یوجود نداشته است که چن یتیدهند، شخصجهان تا آنجا که مدارک و شواهد نشان می 

و  یهای مذهباز همان افکار بلند جنبه فلسفه  ی امروز برخ . گرچهدیسخن گو مغزو پر شمندانهیاند
بر   یهای شگرف و سخنان گهربار را کسشهیاند نیتا آن زمان هنوز چن ی است ول افتهی یاخالق
 .بود« )ترجمه از آذرگشسب( اوردهیزبان ن

 
  ی دروح انسان اب میگونه که اغلب ما معتقد: اگر آن سدینورود که می می  شیتا آنجا پ لزیم

باشند،   ادیهرقدر هم ز  ،ی رانیرایو غ  یران یپس از او، ا  یباشد، روح زرتشت بر فراز تمام ارواح نسلها
  طیمح  نیدوران و ا  نی است آن است که در ا  زیانگجالب توجه و شگفت   اریدرخشش دارد. آنچه بس

 .شده است  ان یب یکالم عال نیچن یساده و بدو
کنیم به  سرودها )گاتاها( با او برخورد می نیدر ا که ما یزرتشت تی: »شخصسدینومی  گلدنر

 تیشود متفاوت است. او کامالً متضاد با شخصمی یمتأخر معرف یکه در اوستا یبا زرتشت یکل
است که   یشود. او فقط مردارائه می  یهای بعداست که در اسطوره یزیانگگر و شگفت معجزه

قدرتمند  نیتنها اسلحه او اعتماد به خدا و متحدکه  یاست. مرد ستادهیا تیواقع نیبر زم وستهیپ
که   میشنوپر مخاطره است. ما در گاتاها از او می  یاو به حد کاف تیاوقات موقع یاوست. در بعض

 یهایاقیاشتو بی   هایاعتقادرو شده و همه بی روبه   یهای خارجشود نه فقط با انواع مخالفت مجبور می
دست    زیخود ن  تیو موفق  قت یدرباره حق  شیخو  یهای درونشبههتحمل کند، بلکه با    هواخواهان را

.  دیای شک و ترداعتماد کامل و لحظه یهنگام ،یدلسرد ی و زمان دیام ی. گاهدیو پنجه نرم نما
 تاس  نیپناهگاه. چن  یفرار و جستجو   گرید  یو جا  یسلطنت اله   دن یاعتقاد پابرجا به فرا رس  ییجا

  

 
1- Horn 
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اصالت  کیلحظات از  ن یو تمام ا ابندیبالواسطه می  یها تجلسرود نیکه در ا یهیجانات دامنه
  دیکرد. آغاز حرکت جد ه یتوج ق یتوان بجا و دقآن را می  یشناس برخوردارند که از نظر روان  یواقع

اند که  منعکس شده یعیسرودها به طور طب نیچنان در ا یدتیعق نیجامعه نو یو کودک یمذهب
  ی تیتوسط روحان یدیسرودها در دوران جد نیکر افتاد که اف  نیای به الحظه  یبرا ستین کنمم

وجه قادر نبوده  چیبوده و به ه یخیاز هرگونه احساس تار یعار میدانتألیف شده باشد که ما می 
 کند«. یساززمان زرتشت را دوباره ی روح طیاست شرا

 
پرستندگان   متجدد بدون آنکه آگاه باشند انیسویمعتقد است: »که ع یسیانگل 1لنگ  ساموئل

 . اند«اهورامزدا گرفته  یرا به جا حیاهورامزدا هستند و حضرت مس
تمام معتقدات   هیمهم دانسته و معتقد است مبارزه بر عل  اریواقعه بس  کیزرتشت را    امیقلومل  

پرستندگان مزدا هم ناگوار    نیاول  ی کن است برامم  ی است که حت  میو عظ  قیچنان عم  اهایآر  میقد
با  اریقرار داشت و بس یگاو در مرکز شعائر مذهب یدر مذهب قدیم قربان» سدینوی بوده باشد. او م

دانستند. مسلماً زرتشت به طوری که آن را با نظام جهان و حوادث عالم مربوط میبود به  تیاهم
  ی گذار و مدافع سرسخت آن بودند و مردم را طهیمبلغ و پا ونیکه روحان یو مفهوم تیاهم نیا

بود  اقفو کردندمی نی آن تلق لهیمراسم و به وس نیمعتاد ساخته آمرزش را در انجام ا قرنها به آن
تنها همه عمل نه  نیو طرد آن تا چه حد مشکل و خطرناک است. او با ا ی دانست که نفو می
مذهب و   میقد امیدر ا  را یز شوراند،ی خود م هیکه به دنبال آنها همه جامعه معتقد را بر عل تیروحان
 ت«. بوده اس یکی نیو قانون و د ختهیجامعه با هم درآم نظام

زبانند  هم  تیواقع  ن یاند در اکرده  قی که درباره زرتشت تحق  ن یو متفکر  نی»تمام محقق  ۲شلرات
و  اتیمعنو رویمورالیست ) پ کیبزرگ و  یتیو شخص نیزبیو ت قیدق یکه زرتشت متفکر

بزرگ زرتشت چنان در   تیوده است. شخصب  شیخو  اتیو نظر  دیو مبارز سرسخت عقا  (خالقیاتا
 قتریو عم  قتریاو را دق  نیو دکتر  ماتیکند تعلمی  کیآنها را تحر  وستهیکه پ  ذاردگدانشمندان اثر می

 د«. ای را روشن سازنمطالعه نموده و نکات تازه 
 تمام ادوار  یرهبران روحان نیاز بزرگتر یکیزرتشت را  یسیانگل ۳یه . گر پروفسور

 
 

  

 
1- Samuel Laing      2- Schlerath 
3- H. Gray 
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 .داندیم جهان
 

طلب و  ان رمه غکه زرتشت را بر تمام م  یممتاز شهیفکر و اند  ن یا ای: »آسدینومی هومباخ
 ست؟یآورد چجهان در می انیاد انیبان نیاز بزرگتر یکیدهد و او را در شمار می  یبرهمانان برتر

است که    یبشر  اتیمرحله ح  نیآغاز آخر  دنیاز فرا رس  یآگاه  شهیاند  نیگفت که ا  دیبا  ی به درست
 یمعرفت را آموخت که هر فرد نیها اشوند. او به انسان از هم جدا می یو بد یکیآن مرحله ن رد
ی هارا برپا دارد که در آن انسان   یکمک کند و قلمرو اله   ایو ر  بیامکان را دارد که به انهدام فر  نیا

  یاست در رو  ر یر سو سرازاز ه  ر یبهشت موعود را که در آن ش  ق یطر  ن یپرور همه برابرند و به اگله
 د«.وجود آورنبه  نیزم

 
  وسته یبه هم پ  یو روح   یرنسانس اجتماع  کیزودربلوم معتقد است که نام زرتشت با    پروفسور

فاکتور سازنده    کیصورت  باختر رخ داد به   یای است که در کوهستانهاالعادهاست و آن حادثه فوق 
داشته   ی انیو بن ی قلمرو بزرگ نقش اساس کیو ملت  کی یکننده در تحول و تکامل روح نییو تع

 .است
 

مانده، در غنا و قوت و صراحت، آن قدر جالب   یمقدار از گاتاها که باق  نیمعتقد است هم  شدر
 اوری. زرتشت بی ستین  سهیاز محمد با آن قابل مقا  ریغ  گرانید  مبرانییک از پاست که گفتار هیچ

  ی رسد و در زندگمی یروزیت کالم و رسالت خود به په قدرب شیو تنها و رانده شده از قوم خو
  ی را فرا گرفته و آنها را از قوم برادر هند  رانیآورد که تمام اوجود میبه   یتحول اساس   شیخو  ملت

زرتشت   یبرا یگونه که خداوند در مکاشفه و الهام نظام حتسازد. همانمشخص می یخود به کل
 یکه برا افتهی ینان برجستگچاش ده یدر عق زین خود او تی است شخص افتهی تیتجسم و شخص

وداها هرگز برجسته   انیکه سرودسرا  دیوگدر می شاست.    انیدر کالمش زنده و نما  یتمام معن  بهما  
  ابد، یروشن می تیبا ماه یتیبار شخصن یاول یدر هند فقط بوداست که براو  ستندیو مشخص ن

گردد. می   ت یو قابل رؤ  یخیتار  ت یشخص  کیبار  ن یاول  یبرا  انیونانی  نیکه ب  ادیلیمانند همر شاعر ا
 میوگرمان قدندیانسان ا نیتر است اولی بزرگان باستان نیدرباره زرتشت که قرنها از هر دو ا اما

قدرت ساکن   کیزرتشت    یقابل درک است. خدا برا  مانیاست که با ما سخن گفته و کالم او برا
های او که در در جهان است. او خدا را در قدرت ارندهرگذیدائماً فعال و تأث یرویبلکه ن ستین

ود را  برخوردها اتحاد انسان و خدا خ  نیشناسد. در امی ند،ینمابرخورد با انسان و جامعه تظاهر می 
 و بود که به خاطر نظامج قتیمبارز سرسخت و حق کیدهد. او معتقد است »زرتشت  ارائه می 
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پسند و یو اورادخوانان مست نیکاهن لیتان در مقابل خروش راس یو اجرا حیو صح عادالنه
 ت«.ساز و اشراف و همدستان آنها مردانه قد علم کرده اسصحنه  انیجوعربده

 
 تیو خالق یاو را آزاد امیاز مشخصات برجسته پ یکیزرتشت را ستوده و  تی: شخصهیم

 .داندمی
 
به خرافات    گرید  ان یکمتر از اد  یلیباشکوه بود که خ  ینیزرتشت د  نی: دسدینودورانت می   لیو
  ی علت اساس  یرود ول  انیاز م  یزود  نینبود که به ا  ستهیداشت و شا  لیتما  یزیو خونر  یپرستو بت 

  م و افسانه مرد ریدارد تا منطق و بدون اساط ل یبه شعر و تخ شتریاست که بشر ب یلیزوال آن تما
دهد که آنچه  را می  ییدستور طال نیرتشت اادامه دهند. او معتقد است که ز ی توانند به زندگنمی

ر کن انسان سه جانبه است، با دشمن چنان رفتا فهیمپسند. وظ گران یبه د یپسندرا بر خود نمی 
 لتین فضیبزرگتر  ،یینما و نادان را به دانا   تیهدا  یو درست  ی را به راست  ریکه دوست تو گردد. شر

 .یارکردو راست  ییاست و در مرحله دوم راستگو یتقو
 ی و اله  یهای مربوط به تولد زرتشت با آثار و عالئم آسمانبه افسانه اجی: »ما نه احتالمستد

  میبتوان نکه یدست نو مادها تا امرگ با شهامت به  کیپر از معجزه و نه  اتیح کیو نه به  میدار
.  میینما  میرسرا ت  و تکامل افکار او  اتیح  میتوان. از کالم خود او ما میمیعظمت او را به اثبات رسان

 میدقت کن  شتریکه هرچه ب  میابیرا در او می   یعظمت و رفعت روح او را درک کرده و مشخصاتما  
  متر یاز شرق قد یریاو تأث نیدهند. در دکترتر جلوه میزیتر و عزی دوست داشتن تر،ی او را انسان

 شهیر ااهیآر یمیقد دیااز عق و تبار او هستند. آنها نیشود. افکار او وابسته به سرزممشاهده نمی
ای از اوج و رفعت  صعود کرده و به چنان مرتبه  ییایآر  وانیساده پرستش د  نیبر فراز د  یگرفته ول

 ت«.اس افتهیدست ن هیبدان پا ییایآر یهرگز افکار مذهب گریاست که د دهیرس
 

است  ییهاتیشخص نیاز بزرگتر یکی معتقد است که زرتشت  ی، متفکر و محقق آلمان1نریاشت

است که در افکار   یداشته است و در شمار کسان شقدمیو تمدن بشر نقش پ یکه در تحول فکر
 اند.اندازه از زمان خود فراتر بودهکه بی اند افتهیدست  ییو حکمتها ق یخود به حقا

 
 ی من مشکل است کس دهی»به عق سدینوزرتشت می  یعال ماتیدرباره تعل کسیسا  یپرسسر
 

  

 
1- Rudolf Steiner 
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 د«. کن داینوع بشر پ  یبرا نیاز ا تریعال یماتیتعل  بتواند
  ی محتوا   کیو الهام است، از    یوح  کیصورت  زرتشت که به   ۴۴که »سرود    سدینومی   سیبو

بسط داده   ، ییـ اروپا ندویبه دوران ا یتداوم ناگسستن کیگرفته است که با  هیما ی و عرفان یادب
 یکرد. زرتشت در درک مذهب  هیتوج  یالهام  یتوان با گفتارسرود را فقط می  نیا  یشود. محتوامی

از عرفا و   یرشته طوالن کیاو را به  د یرسد که بابوده و به نظر می  رینظو بی  کتای یدخود مر
از  یو روحان یادب هیسر و کار دارند نسبت داد که ما ییبگویکه کمتر با کهانت و غ نانیبروشن
 ت«. اس افتهیبه آنها انتقال  یشماربی ینسلها

 
متعلق به شرق باستان مفقود شده در گرد و خاک   یتیوجه شخص  چ ی: »زرتشت به هنتسیه

  نیاز بزرگتر یکیبلکه زرتشت  د،یشناس را بنماقه یعت تیکه فقط جلب توجه شخص ستین خیتار
 1او را از هوار امیالبته الزم بود که پ میابیمعرفت دست  نیآنکه به ا یبود. برا نیزم یرو مبرانیپ

 و منظوم زرتشت مرتباً  یمذهب راثیم ،یعمل پاکساز نی... هر قدر در ا میرها ساز لهاس ۲۵۰۰
 امیپ  نیشد. اتر می بخش  ی، شادکردندمی  آنها که درک  یبرا  افتیمی  یشتریب  یدرخشش و جال

عصر   ن یما مردمان ا ی دقیقاً به وضع کنون نیشکل کامالً نو کیرسد در گونه که به نظر می آن
  ی ایدن نهیچون زرتشت در آ خیاز بزرگان تار ی: »شکل کمتر کسسدینومی  اود«. شومربوط می 

 ت«. چنین اعوجاجها و بدشکلیها شده اسخود دستخوش این  ندگانیآ
 
 امیکه ق میریبگ جه ینت میتوانشد می  انیاو ب تیزرتشت و شخص امیآنچه تاکنون درباره پ از

به سران و کاهنان و قدرتمندان جامعه که در  بوده است یو مستقیمًا هشدار قیعم اریزرتشت بس
زرتشت با    دیاند. مخالفت شدو اوسیجها بوده  کرپنها  ای  نیو کاهن  انیکاو  ای  سانیآن زمان کاهن رئ

داران  و دفاع از حقوق رمه  نییآ  نیتئیست و سران اپولی  یاهایرستان و آرپویو رسوم و شعائر د  نییآ
  تیواقع  نیکوشند. ا  شی ه قدرتمندان بر او تاخته و به نابودفشار سبب شد ک  ریو ز  فیو طبقات ضع

 آمده است:  نیچن ۱/۴۶ سنایشود. در  می  دییتأ زیاز مطالب گاتاها ن
مرا ترک گفته و دوستانم از   شانمیکجا پناه برم. خوفرار کنم(. به )آورم  ی رو نیبه کدام زم

هواخواهان دروغند.   یهمگ  زیروستا ن نایسازند و فرمانروامن روگردانند. همکاران مرا خرسند نمی
 توانم تو را خشنود سازم«. مزدا چگونه می  یا

 ددوستان و همکاران اختالف نظر وجو شان،یسه کلمه خو هیبند فقط در توج نیدر ترجمه ا
  

 
 .هوار = بار خاک و خاشاک -۱

  



286 
 

 زرتشت

 یمذهب  انیشوایپ  ان،یرزم  یعنیمتأخر    یه طبقه موجود در جامعه اوستاسآن را معرف    یدارد و برخ
بوده   امدهیوجود نبه   یبندطبقه   نیدانند، که البته در زمان زرتشت هنوز او کارگران می و کشاورزان  
سران   مخالفتدر هر حال در اصل مطلب و  یبرداشت، را معتبر دانست ول نیتوان ااست و نمی 

اشاره  گرید یسرود قبالً در بخشها نیا یاز بندها ی. به برخ ستین  یجامعه و فرار زرتشت اختالف
مجدداً در مقابل هواخواهان دروغ و رهبران فاسد و جابر که مردم    ۴ست. به خصوص در بند  شده ا
کنند و در  کارینموده و پ یستادگیتمام وجود ا شده است که با هیدارند، توصباز می  شرفتیرا از پ

 شرفتیاست که به پ یاست و پارسا کس کیکند در گناه او شر یاریپرست آنکه به دروغ  ۶بند 
 :آمده ۷. و باالخره در بند دیکمک نما یکردارو راست  یتراس

 د،یدروغ )رهبران گمراه( قصد آزارم نما رویکه پمزدا چه کس مرا پناه خواهد داد هنگامی یا
به    مانیو ا  یدو در درون ما )خرد وهومن  نیشدن ا  دار یاهورا با ب  یتو. ا  یو فروغ اله   تو   شهیجز اند
موزش  آ نیرا بر من آشکار و وجدانم را به ا قتیشد. پروردگارا حقرسا خواهد  یراست نییخدا( آ

 ( ریساز. )خرد نه شمش داریب
جز به خداوند، که او را دوست خود   زیترین لحظات ندر سخت  نیآزاده مرد راست د نیا

  رتان یبا ستمگران و زشت س  کاریمردم به پ  قیاز مبارزه و تشو  زیای نکند و لحظهد اتکا نمی منامی
و دانش و  یریسربلند و استوار طلب روشن ضم ،یناله و ندبه و زار ی. او به جاستدیاز نمی با

است که در سراسر گاتاها  ای  ستهیدرس شا  ک ی  نینه مال و جاه و زور و قدرت. ا  د،ینمامی   زشآمو
 .کننده آن استان یب شهیروح و عظمت اند یشود و معرف بلندتکرار می 

و   یمشاغل رسم ندگانیو طرد نما یاقدامات مهم زرتشت نف از ی کی: »سدینومی رودلف
کرپنها و اوسیجها بودند.    ها،یاست که همان کاو  انیرانیا  میقد   یانجام شعائر و آداب و رسوم مذهب

آن   جهیشکند و نترا که تاکنون معمول و مرسوم بود درهم می یمرحله زرتشت چهارچوب نیدر ا
پناه به اطراف کوچ نموده و با طرد و  بی  دستیته  کیورت صه است که آواره شده و ب نیهم چن

 «. شودرو میروبه  بیتعق یحت
سازد پناه و رانده شده می مرد تنها، بی  نیا بیرا نص یروزی»آنچه فتح و پ سدینودر می ش و

 ت«. اوس  مانیقدرت کالم و ا
شود. متأسفانه  می  یگونه که در گاتاها معرفزرتشت به آن   تیاز شخص  یمختصر  انیبود ب  نیا

  تیشخص  نیا  مبریپ  یو برا   دندیناممی   یپس از زرتشت آنان که خود را زرتشت  گرید  انیمانند همه اد
العاده خارق   یرویگر ساختند. او با نای و معجزه انسان اسطوره  کیدانستند از او  نمی  یگاتاها را کاف
رفت و در عرش خدا با او به  ی ، به معراج مکردمی االرضیداد، ط شکست میرا  وانیخود سپاه د
 و یازل یراند و... و باالخره هم موجودنشست و بر فرشتگان او فرمان میمشورت می
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 شد.   یابد
 شیو ستا  نیکه در تحس  دیآدر می   یو اله   یآسمان  یصورت موجودزرتشت به   ۸۸/۱۳در یشت  

آورند. در تولدش  د آواز بر میبلن  یشوند و با صداو فرشتگان )امشااسپندان( هم صدا می  دیاو خورش
. و در ندیگومی کیو تمام موجودات جهان به هم تبر ابندیمی یآب و نبات شادمان شده فزون

و   ن،یترپرشکوه  ن،یشود و قدرتمندترمی  یشکوه و جالل و فر شاه یاو دارا ۷۹/۱۹یشت 
  وان یه تمام دیریوااهونه  یدعا کیبا خواندن  وانید یای. در دنرددگمی ایموجود دن ترینروزمندیپ

نالد که تمام کند و میفرار می منیدر تولد او اهر ۱۹/۱۷خزند. در یشت می نیزم یدر سوراخها
  ی نفر مرا فرار کی نیا یول ندینما لمیمخالف م یفرشتگان قادر نشدند مرا مجبور به انجام عمل

رسد. می  یی خدا مهیزرتشت به مقام نکم و  کم ابدیها توسعه می افسانه نیا یپهلو اتیداد. در ادب
  ان یدارد و ب ازین یاست که خود به کتاب یجعل شده به حد رتشتکه درباره ز یاتیو حکا اتیروا

 ت. نخواهد داشای جه یآنها جز مشوش ساختن خاطر خواننده نت
به زرتشت دست   قیو تفکر عم شهیکه در اند ،یآسمان ی»بجز الهام و وح سدینویم لزیم

و کوشش و   انسان در اطراف تالش  تی. فعالستین یدر گاتاها از معجزه و کرامات خبردهد، می
اوستاشناس چنانچه اول گاتاها را خوب  کنفریزند. و رنج بردن دور می ستنیز یبرا یعیطب زهیغر

 میهای قدافسانه نیبه سرزم تیبپردازد، از عالم واقع دادییشتها و وند یمطالعه کند و بعد به بررس
و   ی که در حال تالش و کوشش و تحمل سخت ندیبرا می  یمبریم خواهد گذاشت. در گاتاها پگا

ای مشاهده افسانه یخدا  مه یصورت نشخص را به  نیکه در یشتها هم ی مشقت است در صورت
 «.کندمی

و   یو آزادمنش یشیاز مشخصات جالب زرتشت که کمتر به آن توجه شده است آزاداند یکی
زرتشت به آن اشاره   امیپ هیوجکه در ضمن ت یس( اوست. عالوه بر موارد متعددسعه نظر )تولران

 :کندمی دییاستنباط را تأ نیا ز یمورد خاص ن وشد د
به   یشود و اصطالح زرتشتنمی  دهیکه زرتشت مروج آن است به نام او نام ینییو آ نیداوالً 

برده نشده و جالب   ینام زرتشت بعد مطرح شده است. در سراسر گاتاها هرگز  یغلط در دورانها
ون و  سخن از اشه  شهیبلکه هم ستین یسخن ن،ییآ کیهم به نام  سنایاز مزد ی است که حت

زرتشت و اهورامزدا    امیپ  رویآنها که پ  یبرا  یداده شد حت  حیطوری که قبالً توضدرگونت است و به 
 نیمعقولتر نیاست و اانجام دهند، آمرزش و بهشت وعده شده  کیل نکه عم یدر صورت ستندین

هفتاد و دو ملت خاتمه دهد. فرض  انیبه آن ممکن بود به جنگ م  قیاست که توجه دق یبرداشت
که   ستیآموختند اصل اعمال افراد است و مهم نخود می  روان یاگر به پ ایهمه مذاهب دن میکن

ؤمنین بحق هستند، و... و همه مردمان خوب جهان م  یسیع  ای  ی بودا، موس  ایزرتشت بود    رویپ  اسماً
  هند، ران، یاگر مردم ا
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آنها حق   نیدر سرزم یمبریبردند که ظهور پمی یپ تیواقع نیروم و... به ا ن،یفلسط عربستان،
که   میجهان عظ  نیکند و در اجهان را از آرامش و سعادت سلب نمی   گرینقاط د  نیساکن  اردهایلیم

معتقدات و   یکنند و همه دارا یزندگ یفکرموجودات مت گرشیستاره د اردهایلیممکن است در م
 اردهایلیم یو حت ونهایلیهستند که به توارث و تواتر و در اثر گذشت و تکامل م ی آداب و رسوم

و  دهیاست و نه برگز اریمالک و صاحب اخت یگروه ایشخص  چیسال شکل گرفته است. نه ه
محروم گردند، اگر..   گرانیو د افتهیت اسرار و منبع آمرزش دس هیکه اتفاقاً او به کل ازیصاحب امت

 .داشتمی  یگری شکل د مروزا یایدن
  ی نگذاشت و زرتشت ینینام خود را بر د سدینوموضوع توجه کرده و می نیبه ا زیلومل ن
 .است یاصطالح بعد

 ردیگدر نظر نمی  ارانشیخود و بستگان و    یبرا  یخاص  ازیگونه امتدر گاتاها زرتشت هیچثانیاً  
 یکسان یبرا مبریطرز برخورد با پ نیشود. امی ادیاز او  یراست داریپا رویپ کیا در حد و همه ج

و  دهآموزن اریشوند بسزرتشت آشنا می نییگاتاها به آ ریبلکه از مس یزرتشت یسایکه از راه کل
  تعصب است. در گاتاها پانزده بار از زرتشت نام برده شده است که عبارتند  یمشوق تولرانس و نف

 از:
  تکرار   آرزو را  نیهمه مردم ا  یو برا  دینمایم  ریو آرامش ضم  یاز خداوند زرتشت طلب شاد ـ ۶/۲۸

 کند. می
 ت. آماده تالش در راه اشاس ییـ زرتشت به تنها ۸/۲۹
 .کندمزدا می  میخود را تقد کیزرتشت همه جان و تن و کردار ن ـ ۴/۳۳
 .کوکارانیو ن یکیو دوست ن  انیدروغگو : منم زرتشت دشمن دروغ ودیگوزرتشت می ـ ۸/۴۳

 .که از مزداست  دهیخرد را برگز نیود پاکترخ ییرهنما یزرتشت برا ـ ۱۶/۴۳
  اصل رای! ز!زرتشت رویوا( و دوست زرتشت است )نه پ)اشه یراست رویگشتاسب پ ـ ۱۴/۴۶

که   سدینوترجمه کرده و می  ی وا را هواخواه راستاست. آذرگشسب بحق اشه  ی از راست یهواخواه
  نیراست  نید  روانیپ  فقط  باشد بوده است نه   یو درست  یراست  رویهرکس پسرود    نیا  ندهیمنظور سرا

 زرتشت(. امیپ ای
 .زرتشت را برآورده سازد یآرزوها نیعمل کند بهتر یو درست  ی راست یـ آنکه از رو ۱۹/۴۶
 .ودشبرخوردار می  یاز کمک اله  کین شهیخرد و اند هیزرتشت در سا ـ ۲/۴۹
 د.زبان او را با خرد همراه ساز شهیکند همزرتشت دوست اشا از خداوند تقاضا می ـ ۶/۵۰

ی  و فروتن یو با منش پاک است و تقو یاست که دلباخته راست یدوست زرتشت کس ـ ۱۱/۵۱
 .کندمی  ی( به او رویتیآرمئ)
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 .ازدساست زرتشت را خشنود نمی  یکاو بکارانه یآموزش فر روپی ـ آنکه ۱۲/۵۱
  است   خداوند  یخود وعده داده خانه سرود و منزلگاه ازل  ینیکه زرتشت به برادران د  یمزد ـ ۱۵/۵۱

 . شودحاصل می ی منش پاک و راست هیکه در سا
 خوب و پاک عطا  یزندگ  کیبه او در پرتو اشا    رایزرتشت برآورده شده ز  یآرزوها  نیـ بهتر  ۱/۵۳

در  شانیبرا یخاص ازیامت چیپسر زرتشت است که هـ سخن از دختر و  ۳/۵۳،  ۲/۵۳است.  شده
 .است نظر گرفته نشده

و منش   یراست رویپ کیسرودها چون  نیشود زرتشت در همه اکه مالحظه میطوری به 
کند. جالب است که در  دعوت می  ی و راست کیمردم را به عمل ن وستهیشود و پپاک ظاهر می

  یشود. آنچه اصل و هدف واقعاو مطرح نمی امیپ یاز زرتشت و حت یرویفصول پ نیاز ا کیچیه
 .است بیو دروغ و فر ایاز ر زیو پره یکردارو راست  یاست بسط راست 

و سروده   ان یزرتشت ب  یآن است که سرودها  دینماکه در گاتاها جلب توجه می  یگرید  اصل
عطا کرده  کین شهیکالم و خرد پاک و اند ینیریخود اوست نه کالم خدا. به او خداوند موهبت ش

کرده که تا آن روز   انیب انیجهان یبرا یو سخنان میعطایا، تعال نیاز ا یگیراست و او با بهره
شود که گاتاها کالم  نمی یبار مدع  ک ی یبرا یگاه حت(. زرتشت هیچ۱/۳۱اند )هات بوده دهینشن

شود ستنباط میا  میمستقریغنزرتشت مِ  یسرودها  یاست. از برخ  یاله   یاو وح  یخداست و سرودها
 .اوست نه گفتار خداوند نیریکند کالم شمی  انیآنچه ب یگرفته ولو اشراق بهره  یکه او از وح
خداوند  میخود را کالم و دستورات مستق ینیبه مذاهب مختلف کُتُب و رساالت د نیمؤمن

 اند. االطاعه دانسته برداشت کرده و آنها را مو به مو واجب
  ز ین یی از سو یشده ول ینید الت یدستگاه و تشک تیو تقو تیب تثبسو سب کیاعتقاد از  نیا

 ساهایبار بوده است. کلتیزا و جناب فالکتکه اغل دهیرا موجب گرد یادیبرخوردها و اختالفات ز
چون بی   لیتحم  یصورت کالم اله دهند تا به   یمافوق بشر  شهیر  یکنند به رساالت مذهبمی   یسع

و مختصات   ط یشده رنگ شرا  انیمسلماً آنچه در سه هزار سال قبل بسازند.   سریآنها را م یو چرا
و روزانه مردم سر و کار داشته و از   یعمل یآن دوران را به خود گرفته و به خصوص آنچه با زندگ

قابل درک و اجرا بوده است.   ط یسرچشمه گرفته است در آن شرا یآداب و رسوم و روابط اجتماع
همه آن   ،یدر امکانات و شکل زندگ یسال و تحول اساسهزار  نیاز گذشت چند سحال پ

و اگر   دیتواند اعتبار گذشته را حفظ نماو برجسته، نمی  یهرقدر هم عال م،یهای اعصار قدرداشت ب
دستورات مشخص   نیاز ا  یاریبودن بس یعمل ریگردد غ یبا عقل و منطق در آنها غور و بررس 

  داشته باشد کالم خدا   تیو ابد  تیا اعالم شود تا قاطعاز جانب خد  دیبا  سایلخواهد شد. پس کانن ک
  و تأویل لیو تبد ریقابل تفس
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 .چون و چرا متبع استمعتبر و بی  ز یدستورات ن نیپابرجاست ا یو تا بشر و جامعه بشر ستین
  مبران یسخنان پ ی حت لیکه تورات و انج دید میخواه ت یحیو مس هودی انیاد جیاز تشر پس

  ،یسیو ع ی موس تیای بودن شخصچه رسد به کالم خدا. گذشته از اسطوره  ستیهم ن انیاد نیا
ها و شکل گرفته و اغلب افسانه  یمتماد یدر طول قرنها ق، یبه گفته خود عهد عت ق یعهد عت
یک از آنها و هیچ دهیگرد میتنظ یمختلف پس از موس یاست که در زمانها یاتیها و روااسطوره

و   ستیمشخص ن اتی روا نیا سندهینو ی . جالب است که حتستین یموس ریمسلماً تحریر و تقر
یک کدام  لهینوشته است و کتاب پادشاهان به وس یداند که کتاب قضات را چه کسکس نمیهیچ
خود    انیبه ب  زین  لیاست؟ انج  یو سفر خروج رشحات قلم چه هنرمند  دهیگرد  میتنظ  سندگانیاز نو

 نیشود. انسبت داده می یسیکه به ع یت از حوادثاس یمحدود اریانجیل شرح حال زمان بس
  سندگانیو از طرف نو حیمس یقرن پس از مرگ فرض کیاز  شی او در ب ونیاز زبان حوار اتیروا

و عالج    وانهید  نیا  یشفا  ،یسیع  یشرح برخوردها  اتیروا  نی شده است. سراسر ا  میتنظ  ینامعلوم
کوران،    یگله خوک، شفا  کیو دخول در    مسحور  کیاجنه از بدن    ونیلژ  کیآن جن زده، خروج  

فرزند یوسف  یسایاست که ع یماه نیو معالجه استسقا و... در مدت کوتاه چند رانیعالج قوز پ
نقل   تیقصص به چهار روا نیشد. ا لی( تبدسایخداوند نجات دهنده )گفته کل ای حینجار به مس

  ن یاند. عالوه بر آنکه متون اود آوردهوجمرقس و یوحنا را به  ، یلوقا، مت لیشده است که چهار انج
ذکر نشده که خداوند مشغول  زیکُتُب ن نیا یجا چیآنهاست، در ه تیاناجیل صددرصد معرف ماه

اند. ثبت کرده  سندگانینموده و نو آنها ابالغ    ه کلمات و جمالت را خداوند ب  نیاست و ا  یپردازقصه
توان انجیل و  متفاوت است. حال چگونه می با هم  زین لیچهار انج نیمتن ا یجالب است که حت

بر   نیکه تا آسمان و زم دیبدان نیقی تورات را کالم خدا دانست؟ در همان انجیل آمده است که »
  ی. پس کسابدین نخواهد رفت تا همه آن تحقق یای از تورات از بحرف و نقطه  چیهستند ه یجا

 یدهد در پادشاه میتعل نیچن گرانیه دتورات را بشکند و ب عتیاحکام شر نیکوچکتر یهرگاه حت
تورات  رویپ یسایجالب است همان کل  (۱۷/۵ی ترین فرد محسوب خواهد شد« )متپست یآسمان
بدون سر و صدا   ستی تورات قابل اجرا ن عت یبرد شر یکه پن هنگامی پس از گذشت زما لیو انج

گرفت   دهیموارد ناد  یهم در بعضرا    لیو دستور انج  عتیتر آنکه شرجالب  یآن را کنار گذاشت و حت
 .کردند میتنظ زمانضرورت  هیخود را بر پا نیقوان یحیمس یو همه کشورها

 یکنند و حت  یاهورامزدا معرف  امیاوستا را کالم خدا و پاند  دهیکوش  خیدر طول تار  زین  انیزرتشت
 ،یاوریو بی   یگدستزرتشت از تن  تیکه ناله و شکا  رندیتوانند بپذنمی  یو دانشمندان زرتشت  نیمحقق

و جاماسپه   شتاسپهیفرش اوشتره و و یطلب آمرزش برا ها،یگله از بندوه و لعنت به کرپانها و کاو
 زرتشت، یتواند کالم خدا باشد. سرودهادهند نمیمی  لیاز گاتاها را تشک یو... که بخش
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آنها زرتشت   ندهیواست که گ یزرتشت است و مونولوگ انیهمانگونه که قبالً توجه داده شد، ب
زرتشت است که    نی. در سراسر گاتاها استین  یباشد و هرگز از سخن خدا با زرتشت در آن اثرمی

  ورامزدا را به اه   شینشده است که گفتار خو  یگناه  نیهرگز مرتکب چن  ز یو او خود ن  دیگوسخن می 
 .نسبت دهد

بخش و  ادار  هستیفکر شاعر و سرودپرداز است نه د دهییسرودگو و شعرخوان زا یخدا
را در کهکشانها و  شیرو د،یشن یتیهای گدهیتوان در نظام خلقت و پدساز. سرود خدا را می جهان

  یی که فقط به زبان گاتا  ی انی. خدادیرس  یانسان  لیو عرش او با فضا  گاهیو به جا  دید  انیپاجهان بی
باشند.  و... می  انیهودیدوها، هن ان،یزرتشت یالیدهند سروران خو... گوش فرا می  یعبر ،ییداو و

که او خود   ندیوگاست همه موجودات جهان به زبان او سخن می عتیزبان خدا زبان خلقت و طب
شود، عشق و محبت، خرد  که در گاتاها ارائه می  یخالق جسم و جان و کالم و زبان است. زرتشت

تواند  نمی  یماتیتعل نی و چن دهدخود قرار می  ماتیتعل هیتولرانس و تفاهم را پا ک، ین شه یو اند
آن حاصل   یساختن گاتاها و کالم خدا دانستن سرودها  یباشد که از اله   یتعصب و تحجر  بانیپشت
... که سراسر  رافنامهیو بندهش و ارداو  دادیمتأخر و وند  یگردد، چه رسد به مقدس دانستن اوستامی

نش و معرفت بنا به عادت و  اهل دا  انیاز زرتشت یاریضد خداست. جالب است که بسبر  ناحق
خداوند و کلمات مقدس  انیعنوان بزرتشت را به  اناتیها و بها و گلهتوارث نه تنها همان ناله

 رنو را در شما یاز خرافات اوستا یاریبس ی بلکه حت دهندیصورت ورد و دعا مورد استفاده قرار مبه 
  یو موروث  ینیتوهم تلق  نیدر ا  انیرتشتشمارند. متأسفانه زو مقدس می  یو کالم اله   یکُتُب آسمان

 اند. ساخته گرفتار زیرا ن  یتحجر خلق  نیگرفتار آنند و با ا گرید انیاد نیو اغلب مؤمن ستندیتنها ن
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 زرتشت  نی د تحوالت ـ  چهارم فصل

 

 گر ید انی زرتشت در اد نی د متقابل ریتأث ـ۱

نمودند و  مکان و زمان ظهور زرتشت میدر  نیکه محقق یقرن نوزدهم به علت اشتباه در
و   یبابل انیرواج داشت که اد شتریب هینظر نیکه درباره قدمت تورات داشتند، ا یبرداشت غلط

معتقد    یدارمستتر اشاره شد که او حت  ه یزرتشت مؤثر بوده است. به نظر  نیدر شکل گرفتن د  یعبر
است. اگر ظهور زرتشت   دهیگرد مینظت یحیدر قرن اول مس یهودی لونیف ر یتحت تأث ابود گاتاه

مسلمًا  میو حدود قرن ششم ق. م. تصور کن یغرب  جانیآذربا ی عنیگاتاها را در کنار بابل،  میو تنظ
 .اسرائیل قرار گرفته باشدبنی  مبرانیو افکار پ انیو آشور  انیفرهنگ بابل ریتحت تأث یستیبامی

در گاتاها    دیفرهنگ و عقا  نیاز ا  یریتأث  نیکوچکتر  یعموم  دییداده شد که به تأ  حیتوض  قبالً
و   یاز تمدن بابل یدور اریشد، در منطقه بس انیطوری که بشود. ظهور زرتشت، به مشاهده نمی

خود را  امیکه زرتشت پ یق. م.( و در زمان ۱۴۰۰ـ  ۱۵۰۰قبل از هزاره اول ق. م. رخ داده است )
وجود آمده بود. عهد وجود داشت و نه تورات به  و خوارزم کیخاور نزد نیای به رابطه کرد ن  عالما

که در قرن  ییهایمتفاوت و به اتکاء بررس اتینظر رویو دانشمندان پ نیمحقق یبه گواه قیعت
 نیکتاب منظم شکل گرفت و مهمتر  کیصورت  به  انیهودی  دیاست، پس از تبع  افتهیتکامل    ستمیب

 نیکه در ا یاست در حال دهیگرد مین تنظو پس از آ دیدوران تبع سندگانیآن توسط نو یشهابخ
 اند قرنهاتورات مشغول بوده  میو اصالح و تنظ  م یو ترس  لیبه تکم  یهودی  ون یو روحان  نیادوار مؤلف
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تورات   یتولوژیو م یفکر  ی اصوالً مبان ن یاست. گذشته برا ذشته گزرتشت می  یسرودها  نیتدو از
امت   کی  لیتشک  یتولوژیم  هیتورات مراحل اول.  ستیوجه منطبق ن  چیهای زرتشت به هبا برداشت 

  ن یاست که فقط ب یثاقیم هودی نیاسرائیل است و دحافظ قوم بنی  یخدا هوهیکند و می  ان یرا ب
  اریهای تورات بسمراحل برداشت  ن یگردد. در امنعقد می شانیو خدا انیلیبا اسرائ هوهیقوم 

 یبشر اتیفیاست و از ک یامالً انسانک یتیشخص یاست. خدا دارا یریو اساط کیانتروپومورف
برد و با آداب و   یاو قربان یبرا دیو قهرآلود. با یاست حسود و عصبان ییخدا هوهیبرخوردار است. 

ای در و آنها اراده شی . اوست مالک سرنوشت قوم خوپرداخت ششیخاص به ستا ئررسوم و شعا
ند به آتش غضبش خواهند سوخت و به  عمل نکن یستگیخود به شا ثاقیمقابل او ندارند. اگر به م

است و   گانهی های تورات بگاتاها با اسطوره  میدیکه د یو هالک دچار خواهند شد. در حال ینابود
شده و با   دهیها در نظر زرتشت آزاد آفر. انسان انییایقوم آر ی است نه خدا جهان یاهورامزدا خدا

و عملش   شه یست خود اوست و افکار و اندد. سرنوشت انسان به نندیبرگز ش یراه خو دیبا اریاخت
ترین سته یو ناآرام شا رهیپاداش و درون ت نیدارد. وجدان آرام باالتربهشت و جهنم او را بر پا می 

 .تاس فریک
گونه  زرتشت و تورات هیچ   امیپ  نیبرد که ب  میخواهیو تورات بهتر پ  هودی  نید  حیاز تشر  پس

به   یداشته است متأثر از فرهنگ انیدر تورات ب ینام موسبه  هودی تیو آنچه روحان ستین یقرابت
 .با فرهنگ گاتاها است بهیغر یکل

زرتشت  امیبه عمل آمده مسلم شده است که پ ستمی که در قرن ب یقیدق یهایبا بررس اما
متأخر    یطوری که بارها تذکر داده شد در اوستامؤثر واقع شده است. به   گر ید  انیغیرمستقیم در اد

وجود   یکم  اریزرتشت اثر بس  امیبر آن بنا شده است، از پ  انیو ساسان  انیجامعه هخامنش  که مذهب
  یی اوستا نیبرخورد نمودند، د یدیتبع انیهودیدرآمد و با  انیرانیکه بابل به تصرف ا. هنگامی رددا

اند  برخورد شکل گرفته  نیتورات که پس از ا ینمود. در بخشها یدیشد ریتأث انیهودی دیدر عقا
 .توان مشاهده کردرا می  انیرانیا نید ریتأث

به خصوص از مطالعه الواح کشف شده  هودی نیزرتشت در د نیهنر معتقد است که نفوذ دز
 .1د شودر بحرالمیت بهتر روشن می 

زرتشت شباهت داشت. در برداشت    نیشد که با دمی  افتی  یادیفرقه موارد ز  نیمعتقدات ا  در
اند. در الواح بحرالمیت آمده است که چگونه  قرار گرفته   انیرانیا  دیعقا  ریفرقه تحت تأث  نیا  طانیش
به ظلمت. همه   یگریبه نور وابسته است و د یکیو روح شر که  یروح راست د،یدو روح آفر هوهی

  از هوهیرا منحرف سازند.  یکنند فرزندان راستمی یشرارتها از فرزندان روح شرورند که سع

 
 .بحث خواهد شد تیحیو مس هودی انییان مشروحاً در ادنو فرقه اس تیدرباره الواح بحرالم -۱
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را تا ابد دوست داشته و با او   ی روح راست یمنزجر، ول شیست و از همراه شر تا ابد متنفر ا روح
 1. همراه است

مطالب که در تورات وجود نداشته مسلماً از اوستا اقتباس شده است   نیهنر معتقد است از
بلکه او با   دیافریرا او از ابتدا بد ن ریروح شر رایباشد زتر میعاقالنه  یلیبرداشت زرتشت خ یول

با   خرتو پاداش در آ فریزرتشت در مورد ک نیدکتر سهیبا مقا سدینو. او می دیرا برگز یزشت اریاخت
است هرچند   دهیاز زرتشت متأثر گرد تیحیگرفت که مس جهینت نیقی توان به طور می تیحیمس

  ن یکند به تحول در دبا گاتاها اختالف دارد. او اشاره می  یبه کل حیمس نیشکل بهشت و جهنم د
  رخاستناز ب مینیبمی لیدان اناتیدر ب کبارهیکه ما  سدینوو می انیس از برخورد با زرتشتپ هودی

. زهنر ۲ابندیمی  یمجازات ابد  یجاودان و بعض  اتیاز آنها ح  ی شود که برخمردگان سخن گفته می
شباهت  نیهم لیبه دل زیدانسته و معتقد است نام آنها ن انیرانیا دیمتأثر از عقا اریرا بس انیسیفر
 .شده است  (انی)فارس انیسیفر یدتیعق

  ت یحیبه مس  انیهودیبخش بود از جانب    اتیزرتشت زنده و ح  امیمعتقد است »آنچه در پ  زهنر
طوری  به دیوار مدون گردنظامنامه  انیساسان لهیبود به وس تیاهمکه آنچه بی یمنتقل شد در حال

 د«. مغز شی زرتشت خلوص خود را از دست داد و منجمد و ب نیکه د
بار بهشت و جهنم مطرح ن یاول یبرا یزرتشت نیمعتقد است در د میدیطوری که دبه  زولستر

 . ۳انداز آن اقتباس کرده گرید انیشده و اد
 دیاثر گذاشته است و به خصوص در زمان تبع  هودی  نییزرتشت در آ  نیمعتقد است که د  لزیم

قرار   انیرانیا نید ریتحت تأث شتریبودند که ب انیهودیطبقه برجسته از  کها ییسی. فرانیهودی
  ن ییآ انیسیفر نی. توسط همافتیرا در ریتأث نیتوان امی  یگرفته بودند و در معتقداتشان به خوب 

 د(.به جلد اول مراجعه شو انیسیدرباره فر)است.   افتهینفوذ  تیحیدر مس رتشتز
که در آنجا روح شرور   دینمااستناد می  ۲۳ هیآ ۹به کتاب قضات در تورات باب  منیگ دوش

و شرور است. او   کویدو روح ن یدارا هوهی گریکند. به عبارت دخداوند به شائول حمله می  ثیو خب
بحرالمیت  یدر طومارها ز یو نمونه آن ن اقتباس شده انیرانی ا نیموضوع از د نیمعتقد است که ا

 نیکشف شده است، چن ریرن اخدوم ق مهیطومارها را که در ن نیاز ا یشود. او بخشده میید
 :کنداقتباس می

 تا بر  دیرا آفر یداناست... او آدم یوجود خواهد آمد از خداآنچه موجود است و به  همه»
  

 
 .است قیاز عهد عت یتورات فقط بخش -۱

2- Daniel 12/20 

 .زرتشت است امیاز پ ریغ یزرتشت نید -۳
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کند با او باشد.  خدا رجعت می  یکه به سواو دو روح ساخت تا هنگامی   یفرمانروا باشد و برا  جهان
دروغ در سرچشمه ظلمت.   شهیاست و ر  یچشمه راستنور سر  گاهیو دروغند. در جا  یآنها ارواح راست

.  دارنداست که در راه نورگام بر می  یروشن اریبا شهر یکرداربر همه فرزندان راست  ییفرمانروا
دو روح همه فرزندان   نیهمه در دست ظلمت و فرزندان اوست... از ا یفرزندان راست یگمراه

  ی دو روح ط  نیبرند. مردم در راه امی  راثیی مردم مهاآنها گروه  یی اند و از جداگرفته   شهیانسان ر
معهود   هنگام  کرده و به  نییتع  یرانیو  یبرا  یدوران  شیکنند. اما خدا در خرد با شکوه خومی   قیطر

در جهان آشکار   یهمه آنها را نابود خواهد کرد و آنگاه راست یفرزندان ناراست یخطاها فریبه ک
 .شودمی

 ح یمس  ی به زندگ  کینزد  یهودیتقد بودند. زوزفوس مورخ مشهور  به سرنوشت مع  ان یاسن  فرقه
دهد مگر آنکه  نمی   یای رو واقعه   چیاست و ه  رهیبرآنند که سرنوشت بر همه چ  ان ی»اسن  سدینومی

پل پاداش   ا ی نواتیمعتقدند که پل چ گر ید نیاز محقق یاری و بس منیدر سرنوشت آمده باشد«. گ
 .به پل صراط مُبَدّل شده است  زیاقتباس کرده و بعد ن انیزرتشت از انیهودی( را جداسازندهدهنده )
از آنها درس   انیونان ی  یبوده و حت  شرویپ  میقد  یایدر دن  انیرانیمعتقد است که مذهب ا  یتنیو
خواه انسان و خواه خدا،   یسیگرفته و عبهره انیهودیکه از مذهب زرتشت  سدینواند. او می گرفته

به  بیصل ینمود تا در باال یستادگیآن ا یان را موعظه کرده و رونموده و هم یرویاز آن پ
 یخود پافشار دهیکه در عق یکس یرااست ب یافتخار و شرف بزرگ نیجان داد. البته ا خاطرش

را که زرتشت در سه جمله    ینیممکن نبود آئ  ی سیع  یاز برا  ی نموده و در راه آن جان داده است ول
سه   نیا ای. آدینما هیکرده است، بهتر و پاکتر از او توج انیب ک، ین و کردار کیگفتار ن ک،یپندار ن

از   یکیممکن است  ایشود؟ آمذاهب شمرده نمی  هیو اساس کل ستین زیجمله شامل همه چ
توان  می زیرا ن حایعشق مس یآر دیدر جواب بگو یکس دیشا د؟یفزایبرآن ب یزیپارسا چ نیمرسل
که به   یسیو پاک است نه تنها به ع کین شهیاند یاراکه د یاصول کرد. اما کس نیا مهیضم

 شهیهم پاک دارد. هم یپاک است دل شهیرا که اند یورزد. کسسراسر جهان و خالقش عشق می
 .باستان( ران یاست )اقتباس از تمدن در ا کیگفتار و کردار ن ی قیحق انیاساس و بن کین شهیاند

نموده و   ریو بودا هنوز نفوذ و تأث 1نیج نییزرتشت در آ نیکه »د سدینوشاله می نیلسیف

و از   نیو احترام به زندگان از اصول هر سه د ن،یخون یاحتراز از قربان  ن،یانتخاب در د یآزاد
 ت«. اصطالحات زرتشت اس

 یاتفاق نیو ا افتیتوان می  هودی مبرانیپ نیسخن زرتشت را در ب رینظ» معتقد است آلتهیم 
 

  

 
1- Jaina 
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و آن   کندیشر  زیچ  کی. آنها همه در  ردیگآنان سرچشمه می  یمذهببلکه از وحدت خواست    ستین
  که تا آن روزها ناشناخته مانده بود، درک ،یخاص یعمق و ژرفا کیاست که خدا را در  نیا

که از او ساخته شده بود صفا و خلوص بخشند. آنها   یداشتند به شکل نیدر ا یو سع کردندمی
بر او پوشانده بود، آزاد ساخته و در عظمت    یتولوژیکه م  گارنگرا از آن جامه رن  تیخواستند الوهمی

 .1پرشکوه خود ارائه دهند 

داشته و    ییاوستا  هیکه پا  گرید  ینهایدر سرزم  یهخامنش  میمعتقد است وجود تقاو  گرنویدن
  نیزرتشت در ا نیاست بر نفوذ د یدر آنها به کار برده شده است، گواه روشن ییاوستا ینامها
و مغان مخلوط   انیزروان نیبا د ییاوستا میتقاویم مفاه نیمعتقدند که در ا  زین یته برخالب ینواح

توسعه    کیزرتشت به خاور نزد  نید  یکه در زمان پارتها نفوذ مذهب  سدینوگرن می دن یاست. و  دهش
در  یکرده است ول یباز ینقش مهم انیرانیدر مذهب ا شهیهم یپسیو اپوکال ی. اشاتولوژابدیمی

و همه جا به خصوص  دیو ... منتشر گرد هیسور ن،یفلسط ن،یالنهرنیمعتقدات در ب نیزمان ا نیا
آنها درباره   دیمزداپرستان و عقا  یشد. او معتقد است »اشاتولوژ  رفتهیپذ  اقیبا اشت  انیهودیطرف    از

از  ای که و با مکاشفه  دهیمؤثر واقع گرد هودی نیدر د یپس از مرگ و پاداش اخرو اتیروح و ح
 د«.ش ختهیتورات به ارث برده بودند آم

با آنچه امروز   انیکند که در آن مذهب زرتشتاز صد مورد ذکر می  ش یب ستیل کی داوسون 
موارد به طور مسلم پس از   نیاز ا یاریشود، شباهت دارد. بسارائه می  حیو مس هودی نیبه نام د

 ت. اس دهیمنتقل گرد حیمس نیشده و سپس به د رفتهیپذ هودی نیدر د دیدوران تبع
 

  یدر رو هوهی یداشت با خوشنود  میارتباط مستق ه یبه آت هودیقوم  دیمعتقد است که ام کارتر
که با  هنگامی  ینامشخص بود ول اریبس انیهودی ندهیآ اتیح». لیو افتخارات قوم اسرائ نیزم
به خود گرفت   یقطعبه جاودان بودن روح شکل    دهیبار عقنیاول  یتماس حاصل کردند برا  انیرانیا

. او  افت«یو مجازات بدکاران قوت  کوکارانی شد و پاداش ن دار یدر آنها ب ندهیبه حیات آ دیو ام
شکل   انیهودیاز تماس با زرتشت قبل  نیاست که اصول د یحاک ق یتحقیقات دق» سدینومی

ر کارتر پس  در آن نشده است. به نظ  ینفوذ  هودی  نیاز جانب د  یگرفته بوده است و به احتمال قو
دو  انیهودی گریماند و به عبارت د یباق زیشد و تا حمله اسکندر ن یرانیا هیناح کیودا ی دیاز تبع

  کردندمی   خود تصور  لهیقب  یصورت خدارا به   هوهی  انیهودیاند.  داشته   انیرانیبا ا  میقرن تماس مستق
  

 
 .است داشته یگریقضاوت د هودیتورات درباره  انیرانیکه قبل از برخورد با ا  دید میخواه یموس نید یبا بررس -۱

  



298 
 

 زرتشت

خاص   ینبود بلکه خدا انیهانج یواحد برا یدانستند. او خداطوفان می  یاو را خدا زین یبرخو 
آنها موظف بودند فقط به او خدمت کرده و به  زیجهت ن نیرفت و به همبشمار می لیاسرائی بن

 1سمیهونوتئ  انیرانیرا در دوران قبل از اسارت و تماس با ا  انیهودیخدمت نکنند. کارتر    گرید  انیخدا

  کیخودشان معتقد بودند نه  یا براخد کیآنها که فقط به  یعنینامد؛ می سمیدر مقابل مونوتئ
اند. او  داشته  انیب قیعهد عت نیاست که اغلب محقق یبرداشت نیجهان. ا یبرا یعموم یخدا
  ت یداد و رضارا به یهوه نسبت می  شیقوم خوهای  ت یو موفق  هایاسرائیل همه بدبختبنی   سدینومی

  ی و قربان ایهدا میبا تقد هوهینظر  نیتأم یدانست. آنها براکننده مینییاو را عامل تع یو خوشنود
کمتر   یبه مسائل اخالق یول کردندمی  داب و شعائر خاص به یهوه خدمتو بجا آوردن مراسم و آ

  د، یرسنمی   تبه اثبا  یکس  مانیا  یو اخالق  دهیاعمال پسند  یبا اجرا   گر یدادند. به عبارت دمی  تیاهم
کم بود.  کم   مانیا  طیمناسب شرا  یو تقدیم قربان  فاتیبلکه فقط انجام آداب و رسوم و شعائر و تشر

 .داده و او را عادل و مهربان خواندند یو جهان یصورت کل هوهیبه  انیلیهای اسرائی نب
  د یشد و به خصوص پس از تبع داریپد هوهی یتصور جهان جیاز قرن هشتم ق. م. به تدر پس

و  یروحان دیتوح نیا ان یرانیا نیب که برعکس یتصور قوت گرفت در حال نیا انیرانیو تماس با ا
  یبرداشت عال نیاز ا انیهودیدر همان ادوار رو به زوال رفت. دکتر کارتر معتقد است که  لیاص

خود وارد ساختند و صفات اهورامزدا را   نیمتأثر شده و آن را در د اریبس دیهنگام تبع یرستمزداپ
 .دندیبرگز هوهی یبرا

 
و شر و   یکین نی و نزاع ب فریجهنم و بهشت و پاداش و ک هدیدورانت معتقد است که ا لیو
 اند.اقتباس کرده انیاز زرتشت انیهودیرا  یبر بد ی کیغلبه ن

  هوهیبحث کرده و به خصوص صفات  هودی نیدرباره د لیبه تفص یمحقق آلمان ، ۲گالزناپه
  ی د شد. او به نکاتبه آن اشاره خواه  هودی  نیکرده است که در فصل د  لیو تحل  هیرا در تورات تجز

  ن یاز ا  ی. برخمیکنزرتشت در تورات به آنها برخورد می  نیکند که قبل از متأثر شدن از داشاره می 
 مثال به چند نمونه از  ی . برا۳مانده است  یباق  قیدر کتاب عهد عت زین دیپس از تبع یحت رداشتهاب

  

 
۱- Honotheism و حکومت، بحث خواهد شد هودی نیدر کتاب، د لیباره به طور تفصدر این. 

2- Glasenapp 

 نیدکتر و پرستش خداوند در مکتب زرتشت و یو تقو نیکه اصوالً مفهوم د دید میخواه هودی نید هیدر توج -۳
و عمل  ، یمزداپرستمعرف  یانسان لیحسنه و فضا اخالق ت، یزرتشت انسان امیمتفاوت است و اگر در پ یتورات به کل

 ییو ابتدا  یو شعائر بدو فاتیداشته و انجام تشر یگریمفهوم د نیاست، در تورات اصوالً د مانیو ا  یتقو هیپا کین
 یو کماالت انسان لیتوجه قرار نگرفته اخالق حسنه و فضا مورده یهوه است. آنچه در تورات اصوالً ب مانیمشخص ا 
 ی ...هابین ج یاوست. پس از تورات به تدر یرو و تکامل
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 .کنمی م نقل کرده اشاره انیهودییهوه که گالزناپ از کتاب مقدس  صفات
 مزاج است.  نیتورات غضبناک و آتش یخدا
 کند.می  دییعام کودکان و زنان را تأبه غارت و جنگ عالقمند است و قتل   انیلیاسرائ یخدا

 گذارد.را صحه می  ینژادپرست هوهی
 .است گذشتییهوه متعصب و ب

 
 مینیبورامزدا نمی در اه  ینشان  نیصفات کوچکتر  نینه تنها از ا  میکن  یاگر گاتاها را بررس  حال

  سه یمقا نیو... است. ا یمهر و محبت و فروتن ک،ین شهیاند قت، یحق ،یهای او راستبلکه فروزه 
اتاها بر اثبات تقدم گ  ای تواند از تورات متأثر شده باشد )اصوالً  وجه نمی   چیرساند که گاتاها به همی

 (.است یورضر ریغ انیهودیتورات بحث درباره متأثر شدن آن از کتاب مقدس 
های آنها شکل  در برداشت دیهفت فرشته عرش یهوه، که پس از تبع ن یاز محقق یاریبس

را انکاس امشااسپندان    ۲و اوریل  1اوهیل   ل،یرفائیل، اسرافیل، عزرائ  ل،یکائیم  ل،یجبرئ  یعنی  ،گرفت

 .دانندمی   ینیاشا، وهومنه، خشترا و ارمئ  یزرتشتان و چهار ملک مقرب را اقتباس از چهار فروزه اصل
و مؤمن به   یآلمان  یسامریان، که دانشمند  یو مترجم و مفسر تورات عبر  سندهینو  ۳الگفون

  ی را بررس  هودی  نیزرتشت در د  نید  ریتأث  ،یاست، در کتاب مشروح و مفصل  انیهودیو تورات    سایکل
 یکاملبه اختصار، خود محتاج به بخش  یحت ل،یو تحل هیتجز نیکند. بازگو کردن خالصه امی

 :میکنیاو اشاره م اتیاز نظر  یکتاب خارج است. فقط از نظر اطالع به برخ نیعهده ا از است که 
شناختند، و  را نمی   ی و نجات بخش  حیانتظار مس  دیهای قبل از تبعی بکه »اگر ن  سدینومی  گال

باشد،  می  دیبعمنشأ پس از ت  یبلکه دارا  ستیو ناب ن  یدر کُتُب آنها آمده واقع  یاگر آنچه از شاتولوژ
  ه ساخت، عالوسؤال دائماً مرا به خود مشغول می نیآن چه بوده است؟ ا کبارهیپس علت ظهور 

اعمال شده و به طور عموم مورد   تیهودیبر  ی ونانیـ  یکه در دوران روم ی رانیاثر فرهنگ ا نیبرا
 .. شود؟می  هیقبول واقع شده چگونه توج

معرفت  تیواقع نیکرد به ا یاریمرا  سمیپارس یببه منابع مذه قیو دق قیاشتغال عم کی
 ت«. قرار گرفته بوده اس  سمیپارس یمذهب دیعقا ریاز دوران کوروش تحت تأث تیهودیم که یاب

 
  

 
 اند.افتهیزرتشت دست ن امیهرگز به کمال پ یاند ولاصول توجه کرده نیبه ا  یلیاسرائ... 

1- Uhiel        2- Uriel 
3- August Von Gall 
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اقتباس شده بود، رفته رفته   انیرانیکه از ا انت،یوسوش ی اعتقاد به منج نیگال هم قیتحق به
  ی حت  گریوجود آورد. به عبارت درا به   تیحیمس  دیگهواره جد  کیچنان قوت گرفت که باالخره در  

گ.   ،یمحقق آلمان یاست. گال با اشاره به بررس  ی رانیفرهنگ ا دهییمن غیرمستقیم زا تیحیمس
در  انیهودیمجدد  نی ( که ثابت نمود کتاب قوانومی)دئوترونو یدرباره کتاب پنجم موس 1شرهول

  تیهودیکه »اگر  ردیگمی جهیفصل نتم لیو تحل هیتجز کی شکل گرفته است، و  دیدوران تبع
  قت یدر حق د،یوابسته به قانون تحول بخش نید کیصورت به  شتریود را هر چه بخ دیپس از تبع

 نیدو د نیشد. نقاط برخورد و تشابه در ازرتشت انجام می  نیبود که قبل از آن در د یعمل نیا
وارد شده و   قیکه در عهد عت یکه قانون و دستورات مفصل سدینو. او می «وجود داشت اریبس

وجود آمده به   انیرانیا  میمستق  ریکرد تحت تأث  یمتعهد و قانوندان معرف  یصورت قومرا به  انیهودی
  ن یدر تحول د رتیبا شدت و غ سمیپارس ایتواند سؤال کند آ»انسان از خود می  کهطوری است به 

 ت؟« مقنن مؤثر نبوده اس نید ای تیهودیبه   لیاسرائ
که در آن بر   ینظام اله  کی جادیرسد که »امی  جهینت ن یگاتاها به ا ل یو تحل ه یتجزبا  گال

کمک به   یرا برا یراست روانیپ مبریهدف زرتشت بوده و پ نیحاصل شده مهمتر یروزیدروغ پ
  ی است که برا  یهدف  ۲)وهوخشترا(  کیحکومت ن  نیا  لیخواند است«. تکمنظام فرا می  نیا  لیتکم

ه و با تمام قوا در وصول  کردمی آن را دنبال تیالزم است و زرتشت به جد جهان کاملتحول و ت
 .ابدیمی یعظمت اشاتولوژ کیهدف در نزد زرتشت  نینموده است. ابه آن کوشش می 

 نیو در ا )۱۰/۳۱وعده داده است )گاتا  نیاست که خداوند به مؤمن ۳بخش»مژده فرح نیهم
حکومت خدا  نیکه »ا سدینوو باالخره می« )۳/۳۴، ۱۵) افتینظام همه موجودات کمال خواهند 

های قرابت دارد و در موعظه  یحیـ مس یهودیشکل با مفهوم   نیکتریو مفهوم به نزد یدر محتو
است که   انیاد خیبار در تارنیاول یبرا نی. اردیگنقش را به عهده می نی)زرتشت( بزرگتر مبریپ
از   گر ید ۴هوه«ی یاز »سلطنت اله  یهودیبا تصور  جمتزاشود تا بعدها در اظاهر می  یمفهوم نینچ

 د«. گرد یآن جدا ناشدن
از دانشمندان   یاست که بعض  یو پس از آن به حد  دیهای تورات قبل از تبعبرداشت   اختالف

او را با   نیاند و درا کشته یواقع یموسا انیلیاند که اسرائمتوسل شده هیفرض نیبه ا ۵نیچون سل
  نید اند. ختهیدر جنوب فلسطین ناحیه قادش است، آم تیان یعلق به اعراب مدکه مت هوه،ی نید
  د یواحد بوده که مظهر عشق و عدالت و نظام است. پس از تبع یخدا کیاعتقاد به  ی موس یقعوا
  انیهودی

 
1- G. Holscher      2- Vohu Khschathra 

 . ح یست و مژده ظهور مسا  انیحیکه همان انجیل مس Prohe Botschaft  ـ۳
4- Koenigsherrschaft Jahwes   5- Ed. Sellin 
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کند  زیمردگان برخاسته و رستاخ یایاز دن اًکشته شده مجدد یمتوجه شدند که موسا دیام ن یا به
  ی بازگشتند و خدا  میقد  یسبب شد که مجدداً به همان افکار موسا  د یام  نینجات بخشد. او آنها را  

 .قهار و حسود و تنگ نظر خود را به خالق مهربان و با گذشت و عادل مُبَدّل سازند
را مطرح  ای هینظر نیچن کی زیاالصل نیهودیشناس روان  ری، دانشمند شه 1د یفرو گموندیز

  خناتون یمقتبس از ا ینیاست. او د یمصر یموسا ی کیکه  ردیگمی  در نظر ی ساخته و دو موس
 یبوده است. موسا  یو جهان  میمهربان و رح  ۲او همان آتون  یارائه کرد و خدا   یفرعون موحد مصر

 .بوده است هوهی نیکاهن اعظم د ۳و داماد یترو هزیستقادش می  هیو ناح تیانیدوم در مد
حسود،  ،یالهیقب یی خدا تیانیمد هوهیاند. کرده قیم تلفرا با ه یدو موس نیافکار ا انیهودی

همان آتون بوده است که   یمصر یموسا یکه خدا یغضبناک، جابر و خشمناک بوده؛ در حال
های آنها سبب و شکست  لیقوم اسرائ یهایاست. سرخوردگ یو عادل و با گذشت و جهان میرح
و   یو جهان ابد یهمان صفات آتون را ب هوهی یهودیهای یباالخره رفته رفته با نفوذ نب » که  شد

 د«. غلبه کن تیانیمد هوهیآتون بر  ای یموس یواقع  یخدا گریشود و به عبارت د یروحان
اظهار کرده و  دیعقا نیهم هیشب یاتینظر زین یآلمان ۴چون پ. ولتس یگرید دانشمندان
 .خود را ارائه داده است یشکل واقع های ها و افکار نبابتدا در گفته  ی موس یمعتقدند که خدا

کتاب به عمل خواهد آمد نشان خواهد داد که    نیا  هیآت  یدر جلدها  هودی  نیکه از د  یحیتشر
گونه که اکنون شاهد آن آن ت،یهودیبه  نید نیا لیو به قول گال، تبد انیلیاسرائ نیتحول د

 .و فرهنگ آنان است نیو متأثر شدن از د انیرانیبرخورد با ا ونیمد م،یهست
  ان یلیاسرائ  ینیبه اتفاق رساالت د  بیقر  تیرسد که اکثربه اثبات می   جیبه تدر  میدید  چنانکه

شده  میو ترم لیتکم ایشده و  میشکل گرفته و تنظ دیو به خصوص تورات، در دوران پس از تبع
 نیبودن د یو قومای لهیاست به وضوح قب یباق دیکه هنوز از دوران قبل از تبع یاست. در آثار

حسود ای لهیقب یهود است و خداالنهرین مشو بین  یکنعان انیو شباهت آن به اد انیلیرائاس
  یکند، در حالخود جلوه می   یلیـ اسرائ  ی و کنعان  ی با مشخصات انسان  هوهی  یوحشتناک و انتقامجو

هاست، در سراسر  که دوست انسان ،یو عادل و مهربان و با گذشت و جهان میرح یکه اهورامزدا
بوده است.   نید نیاای هیو پا یادوار آن، از اصول کل نیدر منحرفتر یزرتشت، حت نید خیتار

از همه مولود برخورد دو فرهنگ   ش یب دیپس از تبع انیهودی یلاسرائی ۔  یتحول برداشت کنعان
 اتیو فرض تیانیمد یو موسا یمصر یهای موسااست نه مولود افسانه لیو اسرائ رانیمختلف ا

 .آن هیشب یگرید
  

 
1- Freud        2- Aton 
3- Jethro       4- P. Volz 
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  ن یاز محقق یاریبس ، یونانی نیرا در متفکر ییافکار زرتشت و به خصوص مذهب اوستا ریتأث
  تیمعتقدند که هراکل ی برخ ی دانند و حتو... مسلم می گر ی، 1شدر  ن،یاشت تسنیر زلر،یا رینظ

زاع  ن هیاز افکار آنان متأثر شده است. نظر زیمغان اقتباس کرده و افالطون ن نیرا از د اتشینظر
 ت،یهراکل ماندر،یچون اناکس ینیرواج داشته است و متفکر ونانی یحکما نیرا که در ب داضدا

توجیه   ریو نزاع شر و خ انیرانیا نیاند، اثر دفیثاغورثیان، سقراط، هزیود و... به آن معتقد بوده 
آتش   ۲سنوموس و لوکو ایوهر قانون و نظام جهان در ضمن معتقد بود که گ ت،یاند. هراکلکرده

را اقتباس از اوستا    تیقانون و نظام خلقت بود، نظر هراکل  ایو چون در اوستا آتش معرف اشا    تاس
که در آن ادوار رواج داشت، سخت   ن، یخون ی با قربان  زیمتفکر ن نیزنند. جالب است که احدس می 

  ی ب مذهبنمود و با همه شعائر و آدارا مسخره می  ونانی انیخدا ی مخالف بود و تجسم انسان
متأخر   یبا اوستا  اتینظر  نیبه خاک سپرد، که همه ا  دیو معتقد بود که جسد را نبا  کردمی  خالفتم

 .شباهت دارد اریبس
شدن داد بر   رهیزئوس و چ یروزیند که باالخره با پدااضداد می کار یهزیود جهان را عرصه پ

  ی و غلبه راست ورامزداستاه یروزیو شر و پ رینزاع خ هیشب اریبرداشت بس نی. اابدیمی انیستم پا
 غ... بر درو

در    انیرانیو ا  انییایآر  میقد  نییآ  ای  یکه میتراپرست  ستی ن  یگونه شکهیچ   تیحیمورد مس  در
گونه  همان  سمیترائیاقتباس از آن است. م  حیمس  نیمؤثر بوده و تقریباً همه شعائر و آداب د  اریآن بس

تا قرنها پس    یمذهب جهان  کیصورت  و به   ختیدر آم  ییسایکل  ی زرتشت  نیکه قبالً بحث شد با د
  التیو تشک  سایکامالً ساخته کل  تیحیمس  نیدر اروپا و روم رواج داشت. شعائر د  حیمس  نیاز ظهور د

بوده است. از جمله شعائر   سمیترائیو م انیرانیبا مذهب ا کی . که در تماس نزدباشدیروم م یمذهب
 :عبارتند از تیحیمس یسایکل یتیعار

هوم(،   ای ۳دراونه وهئومه انیزرتشت نیبه کار بردن نان و شراب )در ب یمراسم عشاء ربان در
  د یبه آسمان( ع ترایبه آسمان )صعود م حیآب مقدس، اعتراف به گناهان، صعود مس د،یغسل تعم

زنگ به صدا در   ترایاز مجسمه م یبردار)در پرده سایناقوس کل سم،یترائیم بهشتیارد ایفصح 
،  حیمس یو داور زیاست( رستاخ ۴یدتاگ و سنبا روز مهر )که همان زن  کشنبهی( روز دندرآومی

  یبرا یسی، وساطت ع حیاز مادر باکره، حضور شبانان در تولد مس حیاعتقاد به روح ، تولد مس
 ده یپدر نام زین انینید یگناهان، شمعدان هفت شاخه، اصطالح پدر و پدر مقدس )استاد مهر

  

 
1- Jaeger, Schaeder, Ritzenstein, Eisler  
2- Logos, Nomos        3- Draona 
4- Sunday, Sonntag 
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 ...بوده است( و ترایدسامبر تولد م ۲۵) حیعالمت بره، روز تولد مسشد(،  یم
زرتشت ندارد.   امیبا پ ی گونه ارتباطشعائر و آداب هیچ ن یکرد که ا دیتأک دیدر ضمن با یول

گاتاها    میهمه آنها پس از تنظ  را یمذاهب بزرگ اثر گذاشته است، ز  هیدر کل  میمستقریزرتشت غ  نید
 انیهودیبوده، توسط معتقدات  یمیابراه انیاد هیپا هودی نی ص چون داند و به خصوشکل گرفته 

 .نموده است ریتأث زیآنها ن در
  ی ول م، یابیای بزرتشت نشانه امیبزرگ در پ انیاد ریدهد که از تأثگاتاها اجازه نمی  قدمت

م و شعائر  در افکار زرتشت مؤثر بوده است. اصوالً زبان و آداب و رسو اهایآر میمسلماً معتقدات قد
  کیکند مؤثر است. با آنها رشد می  ی زندگ طیکه در مح یقوم در معتقدات  کیو فرهنگ  یمذهب

آن با گاتاها    سهیجامعه زرتشت است و مقا  دیعقا  ماندهیکه تنها باق  ه،یاول  یاز وداها  یسطح  طالعهم
آنچه   ی ول افت،ی توان زرتشت می  امیاز آن در پ یادیز اریهای بسکه نشانه  میرسمی  جهینت نیبه ا
 .زرتشت از فرهنگ جامعه است یجالب است نحوه برخوردار اریبس

در بکار بردن آنها  یکرده ول یگیرمردم بهره یهای مذهباز اصطالحات و برداشت  زرتشت
فرهنگ  کیگذار هیداده است. زرتشت پا قیاصطالحات را با فرهنگ خاص خود تطب نیمفهوم ا

با آن   یبه کل یمغز و هسته اصل یشباهت دارد ول میا فرهنگ قداست که فقط در ظاهر ب نینو
آنکه    یبا آن اختالف دارد. زرتشت برا  زین  یدر پوسته خارج  یاز جهات حت  یعضمتفاوت است. در ب

با مهارت  ی اصطالحات آشنا را به کار برد، ول دینما یگیرمردم بهره یای و معنوحافظه  رهیاز ذخ
کامالً    ییمتضاد. انسان گاتا  یهم مفهوم  یآنها ساخت و گاه  ی نو براکامالًای  افهیق  یجالب توجه 

قابل   یمقدس و موجود یی در زبان جامعه ودا و یمخالف است. د ی متفاوت و حت یی ودابا انسان 
قابل  یو انحراف و دروغ است. ییما قهرمان یدر فرهنگ زرتشت مظهر زشت یپرستش است ول

و مستحق نکوهش است. هوم مائده  افتهیناحق شهرت  در گاتاها آنکه به  یاست ول شیستا
  ترا یم یگاو برا ی . قربانزیو شرانگ فینظر زرتشت مشروب کث درو  ان، یاست و شراب خدا یآسمان

رنگارنگ    یایسازد. از دنزرتشت آن را محکوم و مطرود می   یاز شعائر مقدس و مورد احترام است ول 
آنکه در مثلث شعائر ـ کاهن   یو سرنوشت انسان به جا  ستین  یدر گاتاها اثر  ییودا  انیو پر از خدا

راه او   کین  کردار و اراده اوست و مثلث پندار، گفتار، اریانسان و در اخت  تگردد در دس نییـ خدا تع
مسائل را مجدداً تکرار کنم. تاکنون به قدر  نیالزم باشد همه ا کنمیسازد. فکر نمرا مشخص می

 ت. ث شده اساصول بح نیدر مورد ا یکاف
. کلمات اشه )رته(،  ابندیمی  یگریشکل د زیاختالفات کلمات و اصطالحات ن نیاز ا ریغ
  یاخالق قیاست که فاقد مفهوم عم یهمه اصطالحات شعائر ییودا نین، خشترا و... در دوهوم

 در یروند، ولبلکه در رابطه با شعائر و آداب و رسوم بکار می  ستیباشند. عمل به آنها مطرح نمی
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که    میمفاه  ن یگردند. اجامعه می   یاصل  لیشده و فضا  ییانسان گاتا  تیترب  یهای اخالقهیپا  گاتاها
بودند، توسط زرتشت به منطقه خودآگاه حافظه منتقل    افتهیدر حافظه مردم به خواب رفته و سکون  

 .شوندی اهداف انسان متجسم و برجسته م نیتریصورت عالو به  ابندیشده و حرکت و جنبش می 
که در گاتاها،    کی پندار، گفتار، کردار ن  یعنیزرتشت    یانیاست که سه اصل بن  یمستتر مدعدار

فکر   ی که به معن ۲سوکته، سوکرته ، یسومت ییاست از سه کلمه ودا 1هومته، هووخت، هوورشته 

 .خوب، کالم خوب و عمل خوب است اقتباس شده
گاه در وداها مثلث وابسته به هم هیچ  کیت  صورسه کلمه به   نیکه ا  ردیپذدارمستتر می  خود

صورت مورد نظر نبوده، بلکه به  یاصل اخالق کی زیاست و از بکار بردن آنها ناستعمال نشده 
اشکال اظهار  نیا هیتوج یرفته است. دارمستتر برادر دعاها و وردها به کار می یفاتیکلمات تشر

  ج یداشته و به تدر یو اخالق یواقع میکلمات مفاه نیدور ا اریکند که یقیناً در ادوار بسمی  دهیعق
است گاتاها در زمان  ی به خود گرفته است. جالب است که دارمستتر مدع یدر وداها شکل رسوم

جمالت در  نیاند. اگر اشده مینوشته شده، حال آنکه وداها در حدود هزاره دوم ق. م. تنظ حیمس
چند هزار  یگاتاها معن سندهیاند پس نوبوده یاخالق میمفاه یدورتر از وداها دارا اریبس یزمانها

 ت!!سرودها را دوباره زنده کرده اس نیا میسال قبل از تنظ
و نه تنها اند شهی. زبان گاتاها و وداها همرستیکوشش ناموفق ن نیبه ا اجیاصوالً احت یول

دارد و    ییودا  شهیدا رنام خ  یکه حت  میدی. ما دکسانندیاز اصطالحات با هم    یاریلغات، که بس  نیا
 اگاتاها و وداها ر شهیاز اصطالحات همر یادیز اریتعداد بس زیدر بحث مربوط به زمان زرتشت ن

  ی کرده و به چه منظور یگیرخود چگونه از آنها بهره امی. مهم آن است که زرتشت در پمینام برد
باشد.  دئو می  که در گاتاها  است   وید  ایاصطالحات وداها »دو«    نیاز مهمتر  یک یبه کار برده است.  

 شهیلغات با ر یبه مفهوم وداها. سراسر گاتاها و وداها دارا ایرا به کار گرفته اما آ ویزرتشت هم د
ساخته   ینیکلمات و اصطالحات فرهنگ کامالً نو نیاست که با هم نیمشترکند. هنر زرتشت هم

 .است
 یگرفته شده که با چارچوب فکربه کار    یبه عمل در شکل خاص  شهیاند  لیتبد  یتحقق  مثلث

  جه یمثلث نت نیهمتا بوده است. افرد و بی  یکند و در آن زمان به کلزرتشت مطابقت می ینیو د
 کینزد  یاست. انسان برا هیخدا قابل توجـ  انسان ریاوست و در مس یو فلسف یدیطرز تفکر توح

است. و   کیگفتار و کردار نآن  جهیو پاک مجهز گردد که نت کین شهیبه اند دیبا خداشدن به 
همه خوشبخت   ییهاانسان  ن یشود و در جامعه چنمی  ییخدا د یگرد طی شرا ن یکه تجسم ا یانسان
  گردند. امامی

 
1- hu-mata, hu-vakhta, hu-varashta  
2- Su-mati, Su-kta, Su-kreta 
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و  یمفهوم عمل چیشوند و ثانیاً هصورت مرکب استعمال نمیکلمات با هم به نیوداها اوالً ا در
 .ندرسانرا نمی یاخالق

است و همه   یمتک ی و شعائر قربان یو آداب و رسوم معبد فاتیشرعبادات بر ت هیوداها پا در
زرتشت کامالً عکس آن   امیکه در پ یزند، در حالدور می فاتیتشر نیو اعمال بر ا هیاوراد و ادع

حذف   یبه کل فاتیگردد و تشرباز می  یزندگ تیاست و همه برداشتها و معتقدات به عمل و واقع
دارد که هدف آن باز هم  یو پرورش یماتیشود جنبه تعل افتی هم ی شده است، و اگر اثر کوچک

 .باشدعمل می
 یه کلمه در کنار هم و مفهومس  نیکه به کار بردن ا  سدینوهم در پاسخ دارمستتر می  مولتون

و متعلق به زرتشت   ی رانیا 1مثلث کی بیترک نیمهم است و ا اریشود بسکه از آن حاصل می

  ی نشان  چیتوان به یقین گفت که هاز طرف زرتشت می   ادیتر  نیبردن ا  »در بکار  سدینواست. او می 
 د«. او آنها را با آداب و رسوم متحجر ساخته باشد وجود ندار  نکهیاز ا

کرد.   ه یآن را از زبان خود او توج دیزرتشت با امیپ میشناخت مفاه یمعتقد است برا مولتون
شناسد که همان پندار، گفتار، کردار بشر می  اتیدر ح  یاصل  هیرا تابع سه پا  یکیاو دو عامل شر و ن

 یلارتباط عم نیو ااند رفتهیپذ نیفکر کردن زرتشت را تقریباً همه محقق یقیو تحق یاست. عمل
مهم است که به    یبه حد  گریکدیها با  انسان   یروزانه مردم و برخورد عمل  یبا زندگ  یو تقو  مانیا

ناقص است و   اریمورد بس ن یدر ا یی ودا نیکرد. د ی لقهنر زرتشت ت نیمهمتر دینظر من آن را با
خدا و   تیرضا ی برا فات یجهان اعمال و تشر انی. در اکثر ادستین اسیابل قزرتشت ق امیبا پ
زرتشت کامالً عکس   نیکه در د  یآن توجه شده است، در حال  یعمل  جیاست و کمتر به نتا  انیخدا

 .برداشت صادق است نیا
باشند مفهوم و  می کیبه هم نزد ییودا یکه زبان گاتاها و سرودها همانقدر سد،ینومی شدر

  یی کند، با اشعار وداکه زرتشت در آن حرکت می  یو تفکر  شهیاند  ره یآنها از هم دورند. دا  یمحتوا
  یلکه در گاتاها به ک یمذهب است در حال  یمرکز و محور اصل ی ندارد. در وداها قربان  یقرابت چیه
شد و در می یآنها قربان یکه برا یانیاز خدا نی. همچنستین یو از آن اثر شده دیعمل ناپد نیا

  دیناپد یدر گاتاها به کل یی ودا انیمملو از خدا یایو دن ستین یدارد، نام ی اساس تیوداها اهم
 .استآگاهانه آنها را مسکوت گذاشته  یعوامل باخبر بود ول نیاست. زرتشت از تمام ا دهیگرد

فراموش کرد  دینبا یلم است ولو آراء زمان خود مس دی لفت زرتشت با عقاوجود آنکه مخا با
 اتیبه حال جامعه وجود داشته است که از ضرور  دیو مف  دهیهای پسندجنبه  ینییو آ  نیکه در هر د

 در طول زمان متحجر شده و اثر سازنده خود را از دست  یو احتیاجات جامعه سرچشمه گرفته، ول 
  

 
1- Triad 
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آنکه بتواند مردم جامعه را به حرکت در آورد مجبور است از خزانه   یبرا یاست. هر مصلح داده
 میادعا کن  میکرده و اگر بخواه  نیمسلماً چن  زیکند. زرتشت ن  یگیرمحفوظات و معتقدات آنها بهره

ایم. زرتشت در قالب به واقع نگفته  ی و باطل ساخته، سخن  یتمام معتقدات مردم را نف   کسرهیکه او  
هنر جالب اوست. خراب کردن   نیداشته و ا ان یکامالً نو نظر خود را ب یشکلت با همان معتقدا
آن، که مورد    یبه جا  ییو برپا ساختن بنا  ستیجامعه آسان ن  کی  یو ذهن  یفکر  یهایهمه موجود

ست یکهنه مهم ن  یساختمان  ینو به جا  ییبنا  جادیمشکلتر است. در ا  ردیتوجه و پسند مردم قرار گ
 تیقابل اهم  یگیربهره  نیا  یگرفته باشد، بلکه چگونگ بهره  میزنده آن از مصالح قدساکه معمار و  

با  یول دینماخاطره مردم استخراج می نهیخود را از گنج میاست. زرتشت همه اصطالحات و مفاه
 یآورد که به کلوجود میبه  ینیو مجموعه کامالً نو دهیهم چ شیای آنها را پتازه بیشکل و ترک

 .گذشته متفاوت است بیکبا تر
 م،یکنمی  هیو با زبان منطق و عقل توج  مینگرمی  یو فلسف  یعلم  دیکه گاتاها را با د  یزمان  اما

 یول م،یابیمی  یکیزیو متاف کیهای انتروپرمورفو به دور از برداشت  یو عمل ی آن را کامالً تحقق
است   ن داشته است. نکته جالب آ گری د یمردم ساده و به زبان آنها صورت یسرودها برا نیمسلماً ا

شود لطافت، ظرافت و قدرت خود را از   هیو توج ریتفس زین انهیکه اگر گاتاها به زبان ساده و عام
زرتشت  امیای به اصالت پلطمه چی. ه1کندخود را حفظ می  ی تیسازنده و ترب یرویدست نداده و ن

  شیوخ ی م که با آهنگ موزون ندر آن هنگا ییدل و با صفاوارد نخواهد شد اگر شبان ساده
و   ستهیبه آسمان نگر مگونیمهتاب س ریزرتشت در ز ادیخواند با را به گرد خود می  گوسفندانش

ده  ارا یرویقدرت و ن ،ی خرد و فروتن ک، ین شهیمهر و محبت و اند ،ی به زبان دل با فرشتگان راست
  یی ابا چشم دل خدا را بنگرد، خد و آنها را واسطه طلب رحمت از اهورامزدا سازد. دیو... سخن گو

و   یکه در مهر و رحمت، عشق و محبت، و راست یمطلق است، دادار یبخش و داناکه  هستی
آن شبان   یپروردگار آسمانها برا نیا .. .دیتوان او را دو... می  کین شهیو اند یخرد وهومن ،یپاک

معبود و معشوق عارفان واله   یهمانقدر از جالل و عظمت و لطف و کرامت برخوردار است که خدا
و   لیخود از راه تحم ت یحفظ موقع ایو  یکاسب دیبه ام ینیکه واسطه و دالل زم ی. تا زماندایشو 

پاک و  شهیز لذت درک لطافت اندها را سد نکرده و مردم را اانسان ییحرکت و شکوفا قیتحم
  یمقصد اصل یفاتیائر تشرآداب و رسوم و شع یمحروم نساخته است و با بارکردن مشت کیعمل ن

ترین است منحرف نکرده، ساده کوکاریو متحرک و ن لتیبا فض یهاانسان تیرا که ترب نید
 امیخواهد بود. آنچه پ دیزرتشت، سازنده و مف امیو به خصوص پ یقیحق نیبرداشت افکار مصلح

  هر ایزرتشت و 

 
 ی کس کرده است اصالت با آن یگیرزرتشت از افکار موجود در جامعه بهره میری»اگر هم بپذ سدینومولتون می -۱

 د«.مُبَدّل ساز یجیکهنه را مجددًا ضرب کرده به سکه را  یتواند طالاست که می
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که اتفاقاً زرتشت با آن   ت،ساسیسازد اعمال قدرت کلمتحجر می ایرا فاسد و  یگرید مصلح
است و آثار او   عتیگونه که بارها اشاره شد خدا به زبان طبنموده است. همان  یمخالفت اصول

 .امتداد دارد یفضائل و کمال انسان یکه به سو یهراهاو شا ریو مس نشیو نظام آفر نیقوان
ن و مردم جامعه خود به  . مسلماً او هم با همراهامیستیامروز از حوادث زمان زرتشت آگاه ن   ما

به جهان  تیواقع یسخن گفته و گاه گاه مردم را از عالم خشک و عمل زین یلیو تخ یزبان فانتز
  تشت که برخالف وداها زر میابیدر میتوانگاتاها و وداها می  سهیاز مقا یبرده است ول الیو خ ایرؤ

باز   تیخره آنها را به جهان واقعکرده است باال ی رها نساخته و سع ایرا در عالم رؤ انیهرگز اطراف
بخش  یو حرکت سازنده و شاد ی انسان اتیح میبه آنان تعل ی محکم زندگ نیزم یگرداند و در رو

دارد   سروکار االتیبا اوهام و خ شتریو ب ستیاصالت ن نیا یمتأخر دارا  یمتأسفانه اوستادهد. اما 
 ی. زندگ اتیتا واقع

و به   ده،یمتأثر گرد زیشکل گرفته، از آنها ن گرید ینهاو تمد انینو چون در کنار اد یاوستا
 .استاست، آلوده شده  ییسایکل انیهمه اد انیزائد، که بن فاتیخصوص به شعائر و تشر

شکل گرفته است، مسلماً مذاهب و  یقرون متماد یکه ط ،یزرتشت یسایاصول کل در
ای ش موضوع خلقت شش مرحله اند به طور مثال در بندهمتقابل داشته  ریمعتقدات مختلف تأث

 ۲با کتاب خلقت اریو هبوط انسان بس طانیوسوسه ش، 1و مشیو ایمش یجهان، خلق جفت بشر

و   دهیگرد دییتأ زیسخن گفته شده که در بندهش ن ۳یتیبوئ ویاز د دادیتورات شباهت دارد. در وند
را  وید نیشود. امی و در هند پرستش ردیگمی یآن را »بوتاسپ« نام برده است که درون بت جا

گذاری شده  بوتاسپ پایه  له یبه وس  یشمن  نییاند. دارمستتر معتقد است که آکرده ر یهمان بودا تفس
شده که   ی اشاره به گوتمه نام ۱۶یشت فرگرد  نیساتوه است. در فروردیبودی امونیکه همان ساک

 .دانندبوداست، می  یکه نام اصل ۴دارتایآن را همان گوتاماس یبرخ
  ی دوران ساسان  انیداشته است و مسلماً زرتشت  ییبسزا  ری تأث  یبودا به خصوص در افکار مان  نید

 اند. با آن آشنا بوده
مجزا و دور از هم در   یصورت درختانبه  یمتذکر شوم که فرهنگ و تمدن جوامع بشر دیبا

و تکامل ل که دائماً در حال تحو یمیعظ یکنند، بلکه به شکل بناپهناور رشد نمی یصحرا کی
 یگیربهره تریمیقد یبخشها یاز مصالح و سنگها هاینوساز نیو در همه ا رندیگاست شکل می 

  میمصالح و طرز تنظ  نی به نظر رسد شکل استفاده از ا  گانهیاست کامالً نو و    مکنشود. آنچه ممی
  محدود اریکه ارتباط مردم جهان بس میساختمان است. در ادوار قد نیا یاز جناحها یکیآنها در 

  

 
1- Mashya-Mashyoi      2- Genesis  
3- Buitit -Buddha      4- Goutama Siddhartha 
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با افزون   یاند ولاز هم مجزا بوده یادیجناحها با هم ارتباط نداشته و تا اندازه ز نیاست، ا بوده
 یبنا کیصورت کم به افزوده شده و  کم زیها نشاخه نیو اتصال ا یوستگیارتباط، پ نیشدن ا

 .متنوع درآمده است یمرکب و متشکل از واحدها

  رانیزرتشت و ا  ـ۲

 شد رفتهیپذ رانیدر ا زرتشت نیزمان داز چه 

جامعه  ران یکه هنوز در اکه او هنگامی میدیرس جهینت ن یظهور زرتشت به ا خیبخش تار در
خود   نید غیای در حدود شمال افغانستان، به تبلبود، در منطقه امدهیوجود نبه  یمتشکل و دولت

 ت. پرداخته اس
 یوجه کاف  چیبه ه  زیدست آمده نثار و عالئم به و آ  ستیای از آن زمان در دست ننوشته   خیتار

از مطالب گاتاها و وداها   نقدریباشد. ما هممردم نمی  نیا  یفرهنگ و نظام اجتماع  یسازدوباره  یبرا
متمدن و   معهادوار هنوز دولت و جا نیکه در ا میابیدر میتوانکه قبالً به آن اشاره شد می  یو آثار

 شتاسپهیکه وای رهیزرتشت عش اتیفته بوده است. در زمان حشکل نگر یدر آن نواح ینیشهرنش
پس از مرگ زرتشت و   انیکه جر یاست. آثار قابل اعتماد رفتهیاو را پذ ن یسرکرده آن بوده، د

 نانیطمتوان ا نمی  زیمتأخر ن یهای اوستاو به افسانه  ستی در دست ن دیرا روشن نما شتاسپهیو
متأخر   یخواهد شد، اوستا حیتشر ز یزرتشت ن نیانحراف دو در فصل  میدیگونه که دکرد. همان

اند هایی پرداختهرساله میپس از زرتشت به تنظ یمادمت یاست که قرنها یساخته مغان و موبدان
را  ییتهایواقع یکمتر از امروز بوده است، که الاقل با روش علم یو اطالعات آنها در آن زمان حت

توافق    امیپ  نیبا ا  زیزرتشت نبود و معتقدات آنان ن  یواقع  امیپ  غیلتب  زیاند. هدف آنها نروشن ساخته 
 امیپ تینداشته است. آنها چون برهمنان هندو در عالم اسطوره و افسانه به سر برده و عرصه واقع

 ت. و سودبخش بوده اس دیآنها قابل درک، و نه مف یزرتشت نه برا
بار نیاول یهایی است که براد وجود آتشکدهدهبه ما ارائه می  یو آثار باستان خیآنچه تار اما
شباهت دارند.    انیادوار بعد در دوران هخامنش  انیهای زرتشتو با آتشکده اند  افتهی  مادها  نیدر سرزم

به اثبات   ابودن آنها ر یکه زرتشت ستیای در دست ندر مورد معتقدات جامعه مادها آثار نوشته 
  ی فرااورت ر ینظ یاز سران و پادشاهان ماد ی برخ یط نامهاطوری که قبالً اشاره شد فقرساند و به 

 .در آن مناطق نفوذ کرده باشد یکند که فرهنگ زرتشتمی  ت یگمان را تقو نیتره او خش
و  نیباستان است. نام کاهن رانیزرتشت در ا نیاز نفوذ د یگریآثار د زین میهای قدشتی
 نیمتفاوتند. ا یذکر شده است که با مغان مادآذربان  ایها اترون نوشته نیجامعه در ا ونیروحان

  یدر مناطق شمال خراسان کنون یشکل گرفته و به احتمال قو ران یدر شرق ا یـ مل یآثار مذهب
 و لخب ای
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توسط مغان اخذ و با معتقدات آنها  رانیو سپس رفته رفته در غرب ااند دهیگرد میتنظ میمرو قد
 .برخوردارند یشتریو یشتها از اصالت ب سناهای  زین لیدل نیشده است. به هم بیترک

مانده و   یهای باقبهیموجود است و گذشته بر کت یشتری ب یلیاطالعات خ انیهخامنش درباره
در دست    یو روم  یونانی  سندگانیو نو  نیاز مورخ  زین  ییکه قبالً اشاره شد، گزارشها  نیزر  یهاینیس

 . 1میادوار قضاوت کن نیدرباره ا قتریدهند دقاست که به ما اجازه می 

 یباستان سندگان یگزارش نو ـ الف

 هرودتـ ۱

شود در  می دهیجهان نام خیباستان است و پدر تار ونانی نیمورخ نیکه از مشهورتر هرودت
داده است.    یسفر کرده و درباره مشاهدات خود گزارش مشروح  رانیق. م. مشخصاً به ا  ۴۸۰حدود  

 :سدینوی م انیرانیاو از جمله درباره مذهب ا
شمارند و در  نمی زی)بت( را جا انیبه آنها برپاداشتن معبد و قربانگاه و مجسمه خدا ـ۱۳۱

  انیونانیگونه که  را آن   انیآنها به نظر من خدا  رایپندارند. زکنند ابله می  نیرا که چن  یکسان  قتیحق
های کوه رفته و قله نیاست که بر بلندتر نیعادت آنها برا ی. ولندینماکنند تجسم نمیتصور می

. آنها    ۲پندارندکه آنها تمام گنبد آسمان را زئوس می  یکنند، در حال  میتقد  یدر آنجا به زئوس قربان
ها ی آنها از اعراب و اسور  نیکنند. عالوه برامی  یو آب و باد هم قربان  نیو ماه و زم  دیخورش  یبرا

 هایرانیو ا  ۵و اعراب آلیتا  ۴تایلیرا م  تیآفرود  هایکنند. اسور  یهم قربان   ۳ایاوران  یآموخته بودند که برا
 .ندناممی ۶ترایم

است. آنها نه محراب    نیشد چن  دهیکه قبالً نام  یانیبه خدا  یقربان  یبرا  انیرانیاما رسم ا ـ ۱۳۲
کنند. آنها نه شراب و نه حلقه  روشن می  یقربان  یسازند و نه آتش برامی  انیخدا یو قربانگاه برا

  میتقد انیاز خدا یکیبه  ی است قربان لیما یکه کس. اما هنگامیندینمامی  میتقدگل و نه غذا 
   کند

 
 شدهی گیرمجموعه در دو سال قبل فقط از آنچه در دسترس بوده است بهره نیمدارک ا متأسفانه به علت فقدان  -۱

 است.
 یم جهیمفصل نت لیو تحل هیتجز کیمعتقدند که هرودت اشتباه کرده است. مولتون پس از  نیاز محقق یبرخ -۲

 رانیدر ا  (Dyauh) وهاا یدر وداها د (Dyeus). ئوسیبوده به نام د ییم خدا یقد یاهایآر نیکه آسمان در ب ردیگ

 Dyaus) تاریپ  ائوسیو در هند د (Dyeus Pitar) تاریپ  ئوسیید  هاییاروپا  ندویا   ن یدر ب (Dyaus) ائوسید   میقد

Pitar)  یبردند و برا می یها قرباندئوه یرا ب انیرانیخداست. ا  مشده است. دوه در وداها نامی دهینام انیپدر خدا  ای 
 ت.که همان زئوس اس تاریپ ئوسیید

3- Urania        4- Mylita 
5- Alita       6- Mithra 
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ای از گل  که بر سر خود حلقه  یکند، در حالبرد و آن خدا را صدا می می  یرا به محل پاک یقربان
  ی برا دیبخواهد بلکه با یزیخود چ یاز خدا برا ستیاز مورد سبز است. او مجاز ن زده که معموالً

  رخوردار کند و او هم در شمار تمام مردم از لطف آن خدا ب  یک ی همه ملت و پادشاه از خداوند طلب ن
آن   ی سازد و تمام گوشت را بر رواز علف نرم می  یفرش دی را سر بر یخواهد شد. آنگاه که قربان

دعا  در کنارش به خواندن سرود و غیکند مرا مرتب می یکه او قربان یو در مدت 1دهدقرار می

. پس از آنکه  ردندا  یقربان  میبدون مغ او اجازه تقد  ۳دانند.می  ۲ی آن را تئوگون  انیرانیپردازد که امی
 .کنداست مصرف می لیگونه که ماکننده گوشت را با خود برده و آن یصبر کرد قربان یکم

  روز تولدش ردیگمورد احترام قرار می  گر ید یاز همه روزها ش یب یکه مرد یروز ـ ۱۳۳
بر پا کنند... آنها به   گرید یبزرگتر از روزها یافتیروز جشن و ض نیدانند در امی ستهیاست لذا شا

  ادرار   ا یاستفراغ    گران یدر حضور د  ست یمجاز ن  یکس  یدهند ولنشان می   ادیشراب رغبت ز  دن ینوش
مجبور  مقروض  رایاست و پس از آن مقروض بودن ز ییدروغگو انیرانیترین صفت نزد ابد  ..کند.

 .به دروغ گفتن است
ا یگذارند که پرندگان باز می یهای خود را در فضادهد که مغان مردهگزارش می هرودت

کنند. پوشانده سپس دفن می یهای خود را با ماده موم مانندمرده هایرانیا یسگها آن را بدرند ول
کنند می  یسع انیمصر ا ریبا کاهنین مصرى اختالف دارند ز ی که مغان بکل سدینومی  نیاو همچن

را با   واناتیبرعکس مغان جز آدم و سگ همه ح یول یقربان یرا نکشند مگر برا یوانیح چیهکه 
 .کنند، به خصوص حشرات و مار و خزندگان و پرندگان راهای خود نابود می دست

 یانالهه آتن قرب  یدستور داد هزار گاو برا  ارشایخشا  ونانیبه    یدر لشکرکش  سدینومی  هرودت
  یکردند و برا یقربان ۴مونیرا در کنار رود استر دیاسب سف کیکه همراه او بودند کنند و هنگامی

از   ودت هر ی. حت۷نمودند  میتقد ییهایقربان ایدر انیحور ۶و نرایدها لیمادر آش ۵س یباد و تت انیخدا
دهد دستور می   ۸سیتربه نام آمس   ارشایدهد که زن خشاسخن گفته و گزارش می   زیانسان ن  یقربان
  !زنده دفن کنند نیرزمیز  یبه خدا ی قربان یبچه را برا ۱۴که 

 
 .بوده است barhish که در وداها شیبرز ایبرسمن   -۱

2- Theogonie 

 ...و گوش یشت شت، یآبان  شت، یهاست مانند مهرکه همان یشت انیخدا  یمقصود سرود برا   -۳
4- Strymon      5- Thetis 
6- Nereids 

 ارشایخشا .که هلنیزه شده است تاستیهمان اناه سیاست و آتن و تت ویباد همان وا  یزهنر معتقد است که خدا  -۷
متأخر زنان اهورامزدا شدند. هرودت  یهستند که در اوستاها یرایدها همان اهوراننه است. کردمی ازین تایآناه یبرا 
 .است دهیبرگز یونانی یآشنا ینامها یونانی انیخدا  سهیبا مقا انیخدا  نیا  یبرا 

8- Amestris 
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   1گزنفون ـ ۲

  ان یرانیسفر کرده است درباره مذهب و اخالق ا رانیپس از هرودت به ا  یکه کم گزنفون 
 .کندمی  قیداده که تقریباً با گزارش هرودت تطب یگزارش

  یفرمان داد که گاو دیآشور رس نیسرزم به  یکه وقت سدینومی  ز یدرباره کوروش ن گزنفون 
پروردگاران آشور کنند.   ازین ی قربان نیو چند ن یزم یبرا یو ستور  ترا یم یبرا ی هرمزد، اسب یبرا
را سخت  ییکه آنها دروغ و دورو سدینوو می دیستامی انی رانیا نیرا در ب یو درست یراست زیاو ن

 .دانستندپسند مینا

 یونانی ۲اس یکتزـ ۳

باده   ران یکه پادشاهان ا سدینوق. م. می  ۳۹۰در حدود  یدربار هخامنش بیطب اسیکتز
 دادندمی  ی قربان ترایم یروز در سال که برا کیکردند مگر گاه مست نمی هیچ  یول دند ینوشیم
 یعموم  ینمودند و در جشنهامی  یگساربه تن کرده و باده  یارغوان   یمهرگان( و آن روز ردا  جشن)

مرسوم    یو میتراپرست  یقربان   انیآن است که در زمان هخامنش  دیگزارش مؤ  نیا  .کردندمی   شرکت
 .بوده است

 (یحی)قرن اول مس ۳پلوتارکـ ۴

معاصر اسکندر درباره مذهب  یونانی سندهینو وسینوشته تئوپوم کایپیلیاز کتاب ف پلوتارک
  ، یراست زدیا ک،ینمنش دزی: ادیافریشش پروردگار ب انیرانیا یکند که هرمزد خدانقل می  انیرانیا
 .دهنده یکی و ن یخوشبخت زدیثروت، ا زدیا  ،ییخرد و دانا زدیقانون و نظم، ا زدیا

و باالخره اورومازس بر  زندیس )اورمزد( در ستز( با اورومامنی)اهر مانوسی: ارسدینومی او
 .کندغلبه می  مانوسیار

مردم است.  نیو داناتر تیاکثر هینظر نی. اسدینومی سیریو از سیزیدر رساله ا پلوتارک
  ی. برخهاستیبد  دگاریآفر  یگریو د  هایخالق خوب  یکی  بند،یشناسند که چون دو رقدو خدا می   یبرخ

سال قبل از جنگ  ۵۰۰۰ ندیگوخوانند. زروآستر مغ که میمی ویرا د یگریقدرت بهتر را خدا و د
چنین و عالوه براین دی نام ۴وس ینام یرا آرا یگریرا هرمازس و د ی کیکارش رونق گرفته،  ایترو

 آنها متیرس نی چون ظلمت و جهل. واسطه ب یگری نور است و د ه یشب یکرد که اول انیب

  

 
1- Xenophon      2- Ctesias 
3- Plutarch     4- Areimanios 
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و نذورات    ازیارومازس ن  یداد که برا  مینامند. زرواستر تعلمی  یانجیم  رسیاو را مت  ان یرانیکه ا  است
که   یدهند. آنها در حال  ازین  یرگیترفع شر و ماللت و    یبرا  ی گریکنند و به د  یو شکرگزار  میتقد

کنند سپس  کنند، از حادس و ظلمت درخواست می که آرد می 1ی را به نام اوموم ی علف یدر هاون

درخشد برده و دور نمی دیکه خورش یآرد را با خون گرگ مخلوط کرده و آن را به مکان نیا
 .زندیرمی

شرور. در   طانیبه ش ی است و برخخوب متعلق  یمعتقدند که به خدا اهانیگ ی مورد بعض در
از   شیبه قدرت شر تعلق دارند و آنکه ب یو موش آب کویسگ و پرندگان به قدرت ن واناتیح نیب

 .ابدیمی یشترینابود کند پاداش ب ر یاخ واناتیهمه از ح
کنند. مثالً هرمازس از نور خالص متولد شده و  نقل می   انیدرباره خدا اریهای بساسطوره  آنها

 نیکند. اولخلق می  یبا هم در حال جنگند. هرمازس شش خدا  شهیو آنها هم  یکیاز تار  نوسمایار
 ...کیآنها اراده ن

س خود را سه  ز. پس هرمایخوب انیبه تعداد خدا دیدر مقابل او رقیبان را آفر زین مانوسیار
همه   یرا در جلوستاره  ک یستارگان آراست و  وری(. او آسمان را با زماییانه برابر وسعت داد )افس

خلق کرد و   گرید یخدا ۲۴بود. او سپس  وسیریآهنگ که سش یمراقبت و پ ی برقرار ساخت برا
وجود آورد که تخم مرغ را به  یان یخدا زین مانوسیداد. در مقابل ار یتخم مرغ جا کیرا در  هاآن

 .دی گرد ختهیبا هم آم ی کیشر و ن  قیطر نیسوراخ کرده داخل آنها شدند و به ا

 .روم قرن اول ق. م میمق یونانی  ۲استرابو ـ ۵

در مکان  یکنند ولمجسمه و معبد بنا نمی انی: پارسسدینومی انیدرباره آداب پارس استرابو
  ش یرا ستا دیخورش نیپندارند. آنها همچنکنند و آسمان را مانند زئوس خدا می می  یقربان یمرتفع

 .پرستندمی   را و باد و آب    نی( و آتش و زمتای)آناه  تیودنامند و ماه و افردس می ترایکنند و آن را ممی
خواندن دعا  دهنده در حال ازی. پس از آنکه نندینمامی م یتقد یقربان زهیپاک یدر مکان  انیرانیا

سهم  کیرا جدا کرده و هر وان یدارد اجزاء ح استیمراسم ر نیزند، مغ که بر اتاج می  یبر قربان 
  ان یشود. آنها معتقدند که خداداده نمی  ص یتخص یسهم انیخدا یروند. براخود را گرفته و می 

 هیگذارند... در کاپادوکآتش می یرا رو یقطعه کوچک کها ییبعض یدارند. ول ازیرا ن یروح قربان
مشهورند. در آنجا   ۳کنند، کاهنین آتش به آتروانومی  یمغان در آنجا زندگ لهیاز قب یادیکه تعداد ز
  کنده چوب بر مغز  زدن برند بلکه با را با چاقو سر نمی  یفراوانند. آنها قربان  رانیا انیمعابد خدا

 
1- (Haoma.) Omomi     2- Strabo 
3- Athravano 
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  ن یو آلوده شدن زم یزیاحتراز از خونر یکار را برا نیاکشند. مانند دسته هاون، او را می  ، یقربان
قرار   یکه در وسط آن محرابای دهیوطه حصار کشحشود، ممی افتی ییکنند. آنجا آتشگاههامی

  هافروزد که محافظت آن را به عهدمی  یآن خاکستر است و بر فراز آن مغ آتش یدر رودارد که 
مغان آنها را دفن  یپوشانند ولمردگان خود را با موم می  انیرانیدارد تا هرگز خاموش نشود و... ا

  ی مغان هستند که با اقربا و حت نیرا بخورند و ا شانیتا پرندگان گوشتها ذارندگکنند بلکه می نمی
 کنند.می  یمحارم خود هم همخوابگ

ای ساخته و در مراسم )وهومنه( مجسمه 1ساز امان هیکند که در کاپادوکاسترابو نقل می 

 .هایی ساخته بودندمجسمه زیها نزدان یو از  کردندمی حمل یمذهب

 یالدیسده سوم م یونانی سنده ینو Diogenes Laertios لرسیوس  وژن ید ـ۶

او شدند    نیتا فتح اسکندر مغان جانش  یکه پس از زرتشت دوران دراز  دهدگزارش می   وژنید
 ... ذکر کرده است.  و ۲پازاتس  اس،یآنها را استانس، آسترا پسیکوس، گبر یو نامها

 .قدما اشاره شد اتیاز نظر یبه برخ زیزرتشت ن خیدر بخش تار

 باستان رانیا پادشاهانهای بهی. کت ب

کننده اهورامزدا را عطارامنس و ارسامس اشاره شد که در آنها  ایآراز    نیطالئ  ینیبه دو س  قبالً
عدم   یبرا یوجود دارد ول دیآثار شک و ترد نیدر اصالت ا نکه یاند. گواکرده یسلطنت خود معرف

 .ستیدر دست ن یلیدل زیاعتبار آن ن
 :دیگومی   نیبابل چن  بهیهای کوروش است. او در کتبهیکت  یاثر مسلم پادشاهان هخامنش  نیاول

  ان یوارد بابل شدم و در م یکه با صلح و آشت.. هنگامیکوروش شاه جهان، شاه بزرگ و.  من
 ی)خدا ریرا اشغال کردم، مردوک سلطان کب یمردم کاخ شاهان مسکن شاه شی سرور و ع

بزرگداشت    شهیمن هر روز در اند  را یساخت ز  لیبابل( قلب نجیب ساکنان بابل را به من متما
بابل و معابد متبرکه آن مرا متأثر ساخت. ساکنان بابل انجام   یداخل مورا شهیاند بودم... یو
  ی رانیبرداشته شد. من از و شانیناشرافتمندانه از دوش ا وغیو  افتندیرا در شیخو الیام

کردار    نیاز ا  ریکردم. مردوک پادشاه کب  یریمانع شدم و از سقوط آنها جلوگ  شانیا  یمسکنها
 را که شاه کوروش هستمکرد، م سیو مرا تقدمن خرسند شد  کین

  

 
1- Omanes  
2- Astrapsyckus, Ostanes, Pazates, Gobryas 
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 دارم... می او را محترم  و
به بابل آورده بود،    ان یرغم خشم و غضب سلطان خدا  یعل  1د یسومر و آکاد را که نبون  انیخدا

منزل دادم.   «ی»دلخوش یدر کاخها نندیای ببمن به امر مردوک شاه کبیر بدون آنکه صدمه
طول عمر   ید بازگشته بودند هر روز در برابر بل و نانو براخو یکه به شهرها یانیهمه خدا

 هیکه عمر پادشاه و کمبوج ندیوگمی کیکنند و به مردوک درباره من سخن نمن دعا می
 .دارند دراز بادپسر او که تو را محترم می

 
 :آمده است نیشده چن افتیکه در بابل  یسند مهم در

را نقص    انیانه را منسوخ کرد و احترام به مردوک شاه خداروز  یهای) پادشاه بابل( قربان  دینبون
را ترک گفت.   شانیا ینهایهای آنان در غضب شد و سرزماز ناله  انینمود و... سلطان خدا

از انتقال به بابل    رایبردند مساکن خود را ترک گفتند زبه سر می  نهایکه در آن سرزم  یانیخدا
مُبَدّل شده و همه ساکنان سومر  رانهیکه به و ییابودند. مردوک به تمام قرارگاهه  نیشمگخ

 یپادشاه راستکار  یایو آکاد که مانند جنازه شده بودند، رو کرد و به آنها ترحم نمود و... او جو
آنشان بود و مردوک به او  اریپادشاه کوروش شهر نیداد بود. امی یآنچنان که دل او گواه

 وارد بابل شود.  کاریبدون جنگ و پو  رد یگ شیبابل در پ قیکه طر ددااجازه 
آنها در  دیبا نبون انیرساند که در اثر اختالف معبدسند که قطعاً از کاهنان بابل است، می  نیا

 اند.را فراهم ساخته  دیوننبشکست  لهیا با کوروش کنار آمده و وسفخ
در مصر مردوک و  دهیشده است. در بابل برگز دهینام حیدر تورات شبان یهوه و مس کوروش

 .تیپسر ن
  ی را قبل از تاجگذار  وش یگذاشته است. نام دار  یبه جا  یاز خود آثار  وش یپس از کوروش دار

 .وش شده استیدار  یـ وهومنه که در فارس   ایدارا  ایوهوش  ای اند و پس از آن دارذکر کرده  ۲اسپانداتا
 

 :دیگو نیدر نقش رستم چن وشیدار
  د، یوجود آورد و انسان را آفرآسمان را در باال به را خلق کرد و نیبزرگ اورمزدکه زم یخدا

 از شاهان و سرور  یرا شاه کرد، شاه وشیکرد، که دار جادیها اانسان یرا برا یکه خوشبخت
  

 
۱- Nobonaid کاهن معبد دیوننب Sin  نیس معبدی و برا  دیق. م. به سلطنت بابل رس ۵۶۶ماه در خاران به سال الهه 

 .دیاو گرد هیشد که موجب رنجش کاهنان مردوک و توطئه بر علقائل می یادیاحترام ز
2- Spandata 
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 .اریبس مردمان
بزرگ تا  نیزم نیشاه برا ار،یبس لیشاه بزرگ، شاه شاهان، شاه بر قلمرو قبا وش،یمنم دار

بشر    یو... ا  ییایاز تبار آر   ییایآر  کی  ،یپارس  کی  ،یخامنشه  کی  شتاسپ، ینقاط دور، پسر و
بکار   ربج. راه درست را از دست مده و زور و دیبر تو گران آ دیآنچه فرمان اورمزد است نبا

 مبر. 
اورمزد است. اورمزد مرا مدد کرد که آنها را به   یاریمن مرهون های ت یه اعمال و موفقهم

کند، همه  یان نگاهداریو مملکت مرا از ز نیو سرزم دیماانجام رسانم. اورمزد مرا حفظ ن
 حکاممردم ا یکنم. بشود که او مرا رستگار سازد. ارا من به توجه اورمزد واگذار می نهایا

 .دیرو مگردان یو راست یراه درست ز. ادیاست ترک مکن دهیاورمزد که به شما رس
 

 )بهستان = بغستان(. ستونیدر ب وشیدار بهیکت
 ...وشیارمنم د

 دهیسلطنت را به من بخش نیاورمزد من پادشاه هستم. اورمزد ا قی. به توفدیشاه گو وشیدار
 .است

اورمزد من بر آنها   ق یکه در تسلط من است. به توف یاست ممالک نی: ادیشاه گو وشیدار
 کشور پادشاه هستم، ۲۳ نیکشور( در سراسر ا ۲۳پادشاه شدم. پارس،مد... )

اورمزد آنها تابع  ق یده است. به توفکه بدست من آم یهستند ممالک نهای. ادیشاه گو وشیدار
شب، آن را بجا   ایامر دادم، در روز  شانیمن شدند. آنها خراج به نزد من آرند، هرچه به ا

 .آورند
و بخواست اورمزد بجا آوردم.   یی: آنچه را من به انجام رساندم خود به تنهادیشاه گو  وشیدار

که من خود عهدشکن نبودم و دروغگو و ظالم   رای. ززدانیا گریکرد و د یرایاورمزد مرا 
شناس و بواسطه آنکه دروغ و قانون   یملت  لهینبودم. خانواده من کار خود را کامل ساختند بوس

 .ظلم را برافکندند
کرد، دروغگو و سرکش   ی سلطنت خواه نجایدر ا هیکه در آت یکس یا : تودیشاه گو وشیدار

 .بلکه آنها را تباه سازرا مپرور 
 کند: ترجمه می  نیقطعه را چن نیا لزیم

که وجود دارند، انجام   انیخدا گریاورمزد و د اضیبه اراده ف ییآنچه من عمل کردم به تنها
من دشمن او نبودم و نه دشمن    را یز  ان،یخدا  گریکرد، با د  یاریجهت اورمزد مرا    نیدادم. به ا

 کردم، نه حاکمتحمل نمی   انبودم و دروغگو ر بکاریفر استمداری. چون من سنهایسرزم
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 ...حکومت کردم و یو درست ی من، من مطابق راست لیرا، نه من و نه فام ستمگر
 

 :لز ی ترجمه م   س ی پرسپول   به ی کت 
.  دیرا پادشاه ساخت. او سلطنت را به او بخش وش یاست، دار ان یخدا نیبزرگ که برتر اورمزد

 :شاه  وشیدار دیگو نیپادشاه شد. چن وش یاورمزد دار اضیبه اراده ف
دارد   اریبس  یاسبها  باست،یو ز  کویکه ن  ینیکه اورمزد به من سپرد، سرزم  وانید  نیسرزم  نیا

هراسد،  نمی   یدشمن  چیشاه از ه  وشیمن، دار  لهیرحمت اورمزد و بوس  لهیفراوان. بوس  تیو جمع
منطقه را حفظ   نی که اورمزد ا باشد گرید لیقبا انیکند با خدا تیباشد که اورمزد مرا حما

  ک یمنطقه نزد نی به ا یخصم چ یپربال، از دروغ. باشد که ه یدشمنان، از سالها گروهکند، از  
  ان یخدا گریمزد و درحمت را من از اور نی. و ایدروغ چیو ه یبتیسال پر مص چینگردد و ه

 ...کنم ودرخواست می 
 

 :ه در آن آمده است کشف کرد ک ای  به ی هرتسفلد کت   وش ی آرامگاه دار   در 
 شاه...    وشیگفت دار نیچن

  م یتیبه    یعدالتبی  چیام. اراده من بود که هکرده  زیپره  یام و از ناراسترا دوست داشته   یراست
زنان شده باشد اراده من نبوده وه یو ب  مانیتیبه    یعدالتبی  ینشود و هرگاه در مورد  یزنوه یو ب

 .امده است به سزا پاداش دادهیو او را که زحمت کشام کرده هیاست. من جدأ دروغگو را تنب
 
کند که به امالک آپولو می دیاو را تهد ریصغ یایای به گاداتاس ساتراپ آسدر نامه وشیدار

 یکند گوشمال یاحترامبی  نیآن سرزم انی. او اگر به خداردی ی نکرده و خراج از آنها نگدرازدست
 .داده خواهد شد

تکرار کرد تا آن را    انیهودی  یالمقدس براا درباره ساختن معبد بیتفرمان کوروش ر  وشیدار
 .به اتمام رسانند

 

 :ترجمه هرتسفلد   ارشا ی خشا   به ی کت 
و  یکه نام بردم ناامن نهایسرزم نی. در ادمیرس یچون من به شاه ار،یگفت شاه خشا نیچن

  ه یرا تنب نهایسرزم نیحاکم بود. پس اورمزد به من کمک کرد. بنا به اراده اورمزد ا یناآرام
 شدند پرستش می  وانیبود که قبالً د ییمکانها نهایسرزم نیخود نشاندم. در ا یکردم و بجا
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 که  ساختم و فرمان دادم  رانیرا و  وانیهای دخانه  نی( من اوی= معبد د  وی= خانه د  1)دائیودانه 

را از    یوپرستید  نیآئ  نیابه اراده اورمزد من    گریپرستش شوند )در ترجمه د  دینبا  گرید  وانید
من پرستش اورمزد را اعالم کردم. آنچه به   شدی پرستش م ویبرکندم(. آنجا که قبالً د شهیر

من پرستش اهورامزدا   :گریو ارته )اشه( بد عمل شده بود من درست کردم )ترجمه د ۳برزمن
ه اراده اورمزد بود.  (. آنچه را من انجام دادم ب ستهیو آداب شا یکردم مطابق با راست ررا برقرا

 شوم.   کارها موفق نی اورمزد به من کمک کرد تا به انجام ا
 دهیخوشبخت و پس از مرگ آمرز  یدر زندگ  یخواهکه می  ی کنی. اگر فکر مندهیفرزند آ  یتو ا
که   یبا ارته و به برزمن پرستش کن. انسان ا مطابق قانون اورمزد عمل کن. اورمزد ر یشو

سعادتمند و   یدر زندگ دینموده و او را به برزمن و ارته پرستش نماطبق قانون اورمزد عمل 
 . ۲خواهد شد دهیپس از مرگ آمرز

 

 ق. م.( ۳۵۹ـ  ۲۰۴) دوم در شوش آمده است   ر ی اردش   به ی کت   در 
( را  ۳)ابدان انیوا ن ی. ادیدوم...گو وشیشاهنشاه ممالک ... پسر دار ر،یبزرگ اردش پادشاه

کرد. بنا به   رانیآن را و وشیپدربزرگ من دار ریمان اردشجد من بنا نهاد. در ز وشیدار
 ترایو م  تایرا ساختم. بشود که اورمزد، آناه  وانیا  نیمن دوباره ا  ترایو م  تایخواست اورمزد، آناه

 .حفظ کنند یو خصومت نهیدر پناه خود گرفته و از هر ک مرا
 

 :د ی گو می   ن ی دوم چن   ر ی اردش   به ی کت   ز ی ن   س ی پرسپول   در 
 یمملکت را و آنچه را که توسط من ساخته شده است نگهدار نیمرا و ا ژیبغ مو  اورمزد

 .کندمی
 

 .کندطلب کمک می ترایو م تایاز اورمزد و آناه رانیشاه ا زیهمدان ن بهیکت در
 یبرا  یمعابد  ایو باکتر  سیدر بابل، همدان، شوش، پرسپول  ریاردش  ینوشته بروسوس بابل  طبق

 .هایی از او فرمان داد بسازندمه برپا داشت و مجس تایآناه
  

 
1- Daivadana 

به   همان  کلمه را نیا   برگین  یولداند  مین  برهم  هیرا هارتمان از برسمن دانسته و آن را شب (barzaman) برزمن   -۲
 اند.گرفتهیم ای است که هنگام دعا موبدان در دستو آن دسته ترکه کندمیو مغان ترجمه  انیرسم زرتشت

 .ارته به کار رفته است زیارته همان اشه است که در وداها ن -۳
4- Apadana 
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است که خاورشناسان آن را تجسم اهورامزدا    یبر فراز سر او نقش مرد بالدار  وشیدار  بهیکت  در
زمان   یقطعاً تجسم اهورامزداست. معمار ستون ینقش در ب ن ید معتقد است که اتاند. المسدانسته

 دهیاقتباس گرد یاز منابع آسور زیت نعالم نیمتأثر شده و ا اریاز آسور و بابل بس انیهخامنش
های و صفحه با هشت اشعه منطبق با برداشت  تیالوه یپورهای. صورت مرد بالدار و شاست
نشان    انینقش خدا ریز یو آسور یپادشاهان بابل گریو د یگونه که حموراب است و همان انیآسور

به    نیاز محقق  ی برخ  یاست. حت   دهینقش اهورامزدا مجسم گرد  نیا  ر یز  زین  وشیشدند، دارداده می
  انیخدا  یبرا  یصورت  وشیزمان دار  انیرانیا  نکهیکرده و گزارش هرودت را درباره ا  اشارهنقش    نیا

 اند. کرده ی اند، اشتباه تلقساخته نمی
در   سانینوو گزارش نیرا نداده و همه مورخ یگزارش نیتنها هرودت چن گر یاز طرف د اما

توجه کرد که به اعتقاد   دیاند. باساختهشکل نمی  انیآن دوران از خدا انیرانیامر متفقند که ا نیا
مفهوم وجود ندارد بلکه   نیاست. در گاتاها کلمه فر به ا یزد یفر ا ی زرتشتی شاه دارا یسایکل

آمده است. در   ی شکوه و روشن یه مُبَدّل شده است، به معنرکه بعدها در اوستا به خره و ف خوارنه، 
 .شده استاست که از طرف خدا به شاه منتقل می یاوستا فره قدرت اتیبکه در اد یحال

 یآسامعجزه یروین ک ی یهای کوروش از فرمانه، که به معنبه یهم در کت رگیبن  ریبه تعب بنا
 ـ۱۵است ) یوشفره یاهورامزدا دارا  اتیادب نیدر ا نیاست، نام برده شده است. همچن یاله 
تجسم همان   اینقش فروهر اورمزد و    نیاروهر است. به نظر من  ( که ف  ۲/۲۳  سنایشت، وی۱۰/۱۳
 .1ه شکل خود اورمزدناست   یزدیفر ا

 .اشاره شده است میقد انیرانیکه در آنها به معتقدات ا ی از آثار باستان یبود. مختصر نیا
  ن یقضاوت اوستاشناسان و محقق  نمیبآثار بپردازم الزم می   نیا  لیو تحل  ه یاز آنکه به تجز  قبل

 .کنم انیمورد به اختصار ب نیخاورشناس را در ا
 
به نام   ییکه همه خود را پرستنده خدا ،یهای پادشاهان هخامنشبهیبا توجه به کت ملول

به نام اهورامزدا قبل از ظهور زرتشت   ییخدا  ایسازد که آسؤال را مطرح می  نینامند، ااهورامزدا می
قبالً    کهطوری  شاهان به نام او اشاره کرده باشند؟ به   نیشده است که اپرستش می   ان یرانیا  نیدر ب

بار توسط زرتشت  نیداند و معتقد است که اهورامزدا اولرا مردود می  ه ینظر  ن یشرح داده شد لومل ا
 .مطرح شده است

   تیکار و فعال یکه برا  یتیپادشاهان و اهم نیولرانس و تساهل ابا اتکاء به ت نیهمچنلومل 

 
بال سه   خدا، یی  کتایرا نشان حکمت، انگشت برافراشته    رمردیپدانسته سر    ییاز پژوهشگران آن را نماد گاتا یبرخ -۱

 .پله نشان سه بوخت
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مطرح شده در گاتاها  یاخالق  ی به مبان  وشیاند و توجه خاص کوروش و دارل شده قائ یکشاورزو 
  در مورد اهورامزدا وشیاند. به خصوص برداشت داربوده یپادشاهان زرتشت نیکه ا ردیگمی  جهینت
و مبارزه با  ییبه راستگو دیشد دیو...« و تأک دیکه آسمان را آفر د،یرا آفر نیکه زم یبزرگ یخدا»

  ی همه اعمال او اراده اهورامزدا بوده است... شباهت نکهیو ا ی دروغگو، اتکاء به رته و راستدروغ و 
ی خاص با نامها یارتباط زین انیزمان هخامنش یمعمول یگاتاها دارد. در نامها انیبا ب کینزد
( شتاسپیاتوسا )هوته اوسه زن و وش،یسپه پدر دارستایه یتوان مشاهده کرد. اساممی ییتاگا

 .1باشندخاص می  یاسام نیا رایز ستیارتباط نزرتشت بی  نی... با آئوشیر کوروش و زن داردخت

پس   الخرهاند... باخود را مزداپرست نام برده  زین  انیو هخامنش  دندیناممی  سنایخود را مزد  انیزرتشت
تأثر م نید نیحداقل از ا ایبوده و  یزرتشت انیلومل معتقد است که هخامنش لیو تحل هیاز تجز

 اند.شده بوده 
تحت تسلط خود  ینهایسرزم انیخدا یکه چرا آنها به نامها گرید نیمحقق رادیمقابل ا در

حفظ    یبودند و برا  استمداریو س  رکیز  یمردان  وشیروش و داردارد که کواند اظهار میاشاره کرده
و با تساهل و   کردندمی یگیربهره  نهایسرزم ن یخود از معتقدات مردم ا م یو عظ عیقلمرو وس

  ی نفوذ یاقوام را، که دارا نیا ونیداشتند و به خصوص روحاننگه می  یخود آنها را راض س تولران
 .ساختنداند، از خود خوشنود میمردم بوده نیدر ب

 یمکانها  نیدروغ  یایبرد  ا یکند که در آن آمده است گوماتا  اشاره می   وش یدار  بهیبه کتلومل  
 .عمل نشانه تساهل اوست  نیآنها را ساخته است. ا اًمجدد وشیساخته و دار رانیمقدس را و

 
اند  بوده   یکه آنها زرتشت  ردیگمی   جهیو کوروش نت  وشیهای داربه یکت  یبا بررس   زین  ریما  ادوارد

 زیمادها معتقد است که در آن جامعه ن نیطوری که قبالً اشاره شد با اتکاء به نام مزدکو در بو به 
 .بوده است هافتیزرتشت نفوذ  نید

 ریمعتقد است که آنها تحت تأث وشیکوروش و دار یبا ستودن روش کشوردار ریما ادوارد
که او با اعتقاد به اهورامزدا   سدینومی وشیدر مورد دار اند.افتهی یبرخورد نیچن زرتشت نید

در  یستیبابود می نمی یاگر زرتشت زیزرتشت مسلم ساخته و کوروش ن نیخود را به د یوابستگ
 .ستین  یتحول بزرگ اثر  نیتحول ظهور کرده باشد که از ا  کیعنوان  وش مذهب نو به یزمان دار

  شتریاو ب یهایبررس  ینموده و معتقد است که ارزش علم  هیتک ریادوارد ما  اتیبه نظر مولتون
  وک را که با مراجعه به استوانه کوروش در بابل و ذکر نام مرد ییآنها ه یقابل اعتماد است. او نظر

 
 و پاک است کیسلطنت ن ایخشترا  -ارته  قتیدر حق زین ریاردش -۱
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  وش یگونه که دارهمان  سدینواند، نادرست دانسته و میکرده  یست معرفئتیاو را پول  انیخدا  گریدو  
کرده است، به خصوص    نینام برده، کوروش هم چن  گرید  انیخود از خدا  نیبه خاطر استمالت تابع

. مولتون  گفته و اصطالحات آنان را بکار برده استسخن می انیبابل یکه کوروش در بابل و برا
  ی معتقد بوده است ول هوهی تیتورات او به الوه اتیکه طبق رواکند می  سهیرا با داود مقا کوروش

)ساموئل، کتاب اول  رفتیپذرا می گرید ینهایسرزم انیخدمت به خدا هوهی نیدر خارج از سرزم
معبد  کی نعمان بر پا داشتن دهیعق یارضا یبرا کردمی که فکر شایچون ال نی( و همچن۲۶بند 
 .است سریم نیفقط با آوردن خاک فلسط یهوه

طرز به خاک سپردن   نینموده و همچن هیمشابه گاتاها تک یچون لومل به نامها زین مولتون
شمارد. او می یبودن پادشاهان هخامنش یزرتشت لیآنها را که مخالف آداب مغان بوده است، دل

 یبار در جامعه بشرنیبود که اول   یجهش فکر  کیاست    یکی   قت یکه خدا و حق  ده یا  نیا  سدینومی
نام  خود مزدا را به  یدتیبزرگ عق هیدر اعالم وشیکه داربه عمل آمد و هنگامی رتشتاز طرف ز

  ی زرتشت قرابت خود را به ظهور رسانده و به روشن  دهیا  نیکند، با امی   لیتجل  نیخالق آسمان و زم
 سمانآ  یخدا  سنایوید  نی. در ددینماانکار می   ، ینوران  ایو    کی را با آسمان تار  ییهرگونه تشابه ابتدا

 انیزرتشت یدر باورها یقرار داشته و آداب و رسوم وابسته به آن حت یدر مرکز معتقدات مذهب
به طور مشخص بر توحید تأکید شده و   ی رانیا مبریپ انیدر ب ی مانده است. ول یباق ز یارتودوکس ن

  ن خود مسلماً به هما یدت یبرداشت عق نیدر ا وش یت. دارآسمان اس ی حت ز،یخداوند خالق همه چ
را مخلوق خداوند ارائه کرده و   گرینظر داشته که زرتشت نور و ظلمت و همه موجودات د  ۴۴هات  

  زیو ... را ن ۱۳/۳۳و  ۲۱/۳۱های در سخنانش هات وشیدانسته است. دار زیاو را آگاه به همه چ
 .منعکس ساخته است

 نیکه ا میبریپ میتوانرودت مولتون معتقد است که با دقت در آنها میه یمورد گزارشها در
  نکهیدرآورده است. ا خیصورت تارو بعد آنها را به دهیشن ییزهایو او چ ستندیقابل اعتماد ن اتیروا

  ن بود یزرتشت ریغ لیوجه دل  چینام برده نشده است به ه یهخامنشهای شاهان بهیزرتشت در کت
پاولوس در  ای حیمس نیگذار ده یبه پا زین یمؤمن قرون وسط اریادشاهان بسپ ی. حتستیآنها ن
 اند. ای ننمودهاشاره نیهای خود کوچکتره یاعالم

 
آنها را با گاتاها منطبق   نیکند و دنمی  دییرا تأ یبودن شاهان هخامنش یزرتشت برگین

را درباره  نیو الت یونانیک که تمام مدار دینمامی 1کارل کلمن قاتیداند. او اشاره به تحقنمی

اند.  نبوده یزرتشت انیاست که هخامنش دهیرس جهینت نیآوری کرده و به اجمع انیرانیمذهب ا
  برگین

 
1- Carl Clemen 
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 .کندمورد چند مسئله را مطرح می نیا در
  ی نیبوده است پس مغها چه د یزرتشت وش یپرسد اگر دارها. او می غبا م وشیمبارزه دار ـ۱

 .دانست یتوان زرتشترا نمی  وشیاند داربوده  یرتشتداشتند؟ و اگر مغها ز
دوبار دستور داد هفت بچه را   ارشایکه زن خشا دینمااتکاء به گفته هرودت می  گبرین ـ۲

هرودت درباره   گر یاشاره به گزارش د  نیزنده دفن کنند. او همچن  ن یزم  یخدا  ی برا  ی عنوان قربانبه 
گزارش آمده   نیکه در ا دینمااند، می دانسته یمنششاهان هخا نیتریکه او را مذهب ارشا،یخشا

دستور   ارشایبه نام نه راه خشا یحلدر م مونیپس از گذشتن از رود استر ونان یدر حمله به  ت اس
 نیاگر ا یواقع یکه زرتشت سدینومی برگیداد نه بچه از آن منطقه را گرفته زنده دفن کنند. ن

 .شدی م خیساز خشم بر تنش  شیموها دیدمنظره را می
خود به کار برده مانند اروواسته،    بهیکه کوروش در کت  یکند به اصطالحاتاشاره می  برگین ـ۳

  النیپادشاه س  یاست که از طرف خدا به سو  ییمعجزه آسا  یروین  یفرامانه به معن  .1فرامانه   ،یاوش

 .شودنمی دهید یفکر نیچن کیاز  یکه در گاتاها اثر دیگوشود. او می و در او متمرکز می افتهی
برخالف مولتون معتقد   برگیاست. ن انیمردگان خالف معتقدات زرتشت نیموضوع تدف ـ۴

پادشاهان را   انیهخامنش  یسپردند ولمی   واناتیمردگان خود را به پرندگان و ح  انیاست که زرتشت
 اند.دفن کرده

از زرتشت   ینامهرگز  یهای هخامنشبهیکند که در کتمی  ه یمسئله تک نیباالخره به ا و
 .ستین

به   وشیداند در نظر او الاقل از دارگاتاها می شتاسپهیرا همان و وشین پدر دارچو هرتسفلد
 یاند. هرتسفلد معتقد است که کوروش دادگاه عالبوده یمسلماً زرتشت یبعد همه شاهان هخامنش

امالً افکار زرتشت  نامه خود ک ت یهم در وص وش یزرتشت برپا داشت و دار دهیرا طبق ا یدادخواه
»من آنچه را که راست و درست است دوست    دیگونموده است. به خصوص در آنجا که می  زگورا با

از طبقات زورمند تحمل   فیکه طبقات ضع  ستیدارم و از آنچه نادرست است متنفرم، دلخواه من ن
 .زرتشت است  میو تعل شهیاند نیکنند.« ا یعدالتبی 

 
با هرتسفلد هم نظر است. او معتقد است که نام اهورامزدا   اسپهشتیبرداشت ودر  ز ین هرتل

که همه جا اهورامزدا را   وشیهای داربهیبار از جانب زرتشت اعالم شده است و با اتکاء به کتنیاول
  حق که پاسدار  ییداند، به خصوص اهورامزدامی یخالق مطلق نام برده او را به طور مسلم زرتشت

 .دینمارا مجازات می  یراست نیو مخالف انیو دروغگواست  قت یو حق یو راست
  

 
1- framana, Ushi, aruvasta 
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طرد کرده است    زی مغان را ن  نیبر آن است که او د  لیدل  نیبر علیه مغان برخاست و ا  وشیدار
 گ(. بریبر خالف ن ینظر)

سفر   ران یکه هرودت به ا یامیدر ا رد،یگمی  جهیگزارش هرودت نت لیو تحل هیاز تجز هرتل
از آن آگاه نشده  زیهرودت ن یطوری که حتداشته به  رانیدر ا یمعدود نروایزرتشت پ نینموده د
به   رد،یگاهورامزدا کمک می ایواحد  یبوده و همه جا از خدا یمسلماً زرتشت وش یدار یاست، ول

 میتوانمی وشیهای داربهیتک لی. او معتقد است که با تحلدی مغان توسل جو انیبه خدا نکهآ یجا
  یکه همان زرتشت افتهیرواج  رانیدر دربار ا ینینو نیکه از زمان او د میابیدست  جهینت نیبه ا

که در گاتاها هرگز   سدینودانسته و می   حیمردگان ناصح  نیرا در مورد تدف   برگیاست. هرتل نظر ن
و از نجس شدن در اثر لمس مرده و  ستین یطعمه مرغان کرد سخن دیجسد مرده را با نکهیاز ا

  ن یشود. تدفنمی دهید یاثر نیمغان است، کوچکتر دیش و عناصر، که عقامقدس بودن آب و آت
 لیداشت، دل انیب زیگونه که مولتون نهمان  برگیبرعکس نظر ن انیمردگان توسط هخامنش

 .است ن بودن آنا یزرتشت
که در   ست یتعجب ن  یابداً جا سد،ینوداند و می را مسلم می انیبودن هخامنش یزرتشت منیگ

های ه یدر اعالم یبنابه گفته مولتون حت راینام زرتشت برده نشده است ز وشیارهای دبهیکت
 شیخوهای  ت یبرده نشده است و موفق  یهم از پاولوس نام  ی پادشاهان به ظاهر مؤمن قرون وسط

 اند. ه دانست وندرا مرهون خدا
اول که  شاپور  یحت سد،ینوپادشاهان گزارش شده می  نیکه از ا نیخون یدرباره قربان منیگ

داده   ی دستور قربان رسماًاند دهینام یو او را شاه مؤمن ستین  یگونه شکبودن او  هیچ  یدر زرتشت
مردم    نیمعمول بوده و در ب  اریرسم بس  نیرساند که با وجود مخالفت زرتشت چون امی   نیاست و ا

 .است افتهیداشته است از ابتدا تحقق ن شهیر ختس
نام   زین گرید انیاز خدا  یهای پادشاهان هخامنشبهید که در کتابداً تعجب ندار سد،ینومی  او

 .نام برده است اریبس زدان یاز ا زین انیمتأخر قبل از هخامنش یاوستا یبرده شده است. حت
زرتشت ناشناس بوده است   نیهنوز د انیدر زمان هخامنش میاگر فرض کن سد،ینومی منیگ

ه   قاتیشناخته شده باشد. تحق تیبه رسم نید نیاکه در آن زمان  میرا مشخص کن یخیتار دیبا
زمان را   ن یبوده است. پس اگر ا افتهیق. م. رواج  ۴۱۱در  یزرتشت  میدهد که تقونشان می ی. لو
 یعنی ام،یا نیکنیم که در ابا کمال تعجب مشاهده می میزرتشت بشناس نید افتنی تیرسم خیتار

شود، که نمی  دهیدر جهت افکار زرتشت د  یالب مذهبانق  کیاز    یاول، نه تنها اثر  ریسلطنت اردش
 از  یبه کل گریدربار کرده و به عبارت د نیوارد د یعنوان نوپردازرا به  تایو آناه ترایبرعکس او م
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 .است دهیزرتشت منحرف گرد مذهب
بار نیداند که نام اهورامزدا اولمسلم می ایبا استفاده از نظر تاواد  منیشرح داده شد که گ قبالً

باشند   ی زرتشت دیاند بامسلماً مزداپرست بوده انیچون هخامنشتوسط زرتشت مطرح شده است و 
 :سدینونظر شده. او می دیتجد نید کیالبته  یباشد ول رفتهیزرتشت را پذ نید رانیو دربار ا
وان  تاست و نمی   دتریجد  اریگاتاها بس  یآمده از نام اهورامزداها  بهیاورمزد که در کت  اصطالح»

  ی برا وش یشده و داربوده است که قبل از زرتشت پرستش می  ییاورمزد خدا ایگفت که مزدا 
  ی است که برا یکس نیکه زرتشت اول دهیبار مجدداً از او نام برده است. امروز مسلم گردنیاول

ته  وجود نداش یبه نام مزداپرست ینینام مزدااهورا را به کار برده است و قبل از او د شیخو یخدا
 یزرتشت است که جا یخدا نیو ا دیمزدا نام شیستا ای سنایخود را مزد نیداست. زرتشت نام 

 ت«. دئو مُبَدّل ساخ ای ویرا به د ییایآر انیرا گرفت و خدا انیهمه خدا
  دیجد یدر اوستا یوجه  نیبه بهتر امیزرتشت در طول ا نیمعتقد است انحراف د منیگ

درهم   یگرفته شده بود، با افکار شرق یکه از مغان ماد ،ی ربغ ان یرانیا دی. عقادهیمنعکس گرد
 کیبه    هم احتماالً  وشیزرتشت وارد ساخت. دار  نیرا در د  ن یخون  یتئیسم و قربانو  پولی  ختیآم

و رنگارنگ خود   عیوس یامپراتور نیچن ک یمؤمن بوده است. او در  نید نیشده ا ر نظدینوع تجد
  ی شود، توجه نداشت و زمان هم برامی  یمعرف ونیحانکه از طرف رو ک،یدگمات نید کیبه 
 ییسایمذهب کل نیبود. ا افتهین یقوت گرفت، هنوز آمادگ انیکه در زمان ساسان ،ییمزدا یسایکل

 یامپراتور یایو رعا نی در مقابل تابع وسیو تولرانس است که دار لاصوالً مخالف روش تساه
    .به اجرا بود لیجوان خود ما
  ز ی ن یجنبه مذهب نیبا وجود ا یبود ول یاسیس شهیر کی یمغ اگرچه دارا یاگومات انقالب 

  یی دانست که فرمانروا  یدرهم شکستن حد و مرز  یبرا  یطبقه روحان  ی توان آن را سعداشت که می 
قلمرو   کیچون مفهوم گاتاها    ایخشا  ایمفهوم خشاترا    وشیدار  یکرده بود. برا  نییآنها تع  یشاه برا

که   دینما  هیتوج  یکرده و همان قلمرو اله   تیخواست که سلطنت خود را تثباو می  رایز  ستین  یه ال
و   ه یپس از تجز منیاست. باالخره گ یدر آن متجل ز یخداوند به او عطا کرده و لذا قدرت خدا ن

 :ردیگمی  جهیمشروح نت لیتحل
به    یاند ولدهبو  یبه بعد زرتشت   وشیاز دار  انیهخامنش  میریکه بپذ  نمیبرا ناچار می  شتنیخو»

باشد که در   یتحوالت جه ینت یتواند تا حدمی میکه بر شمرد یهای فاحشای خاص. تفاوت گونه 
کوشش   جهیاختالفات نت نیممکن است ا یآمد. از طرف دیگاتاها پس از مرگ زرتشت پد نیآئ

اوستا  دیهای جدخود باشد. از پاره رالملهیکث یشاهنشاه یازهایبا ن نیوفق دادن د یبرا وشیدار
از آنکه   ش یپ نیآئ نیزرتشت در قرون و اعصار دست نخورده نمانده است. ا  ن یمعلوم است که آئ

  از شرق،
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آن موافقت    ییبا صورت اوستا  یباشد، احتماال تا حدود  دهیبه فارس رس  ،یدست مغان مادبه   دیشا
 ت«. بوده اس افتهی

 
او  اتیتوان درباره نظرمی یخوبه مانده ب یکه از کوروش باق یمعتقد است با آثار نتسیه

 ماتیتعل  قیتا چه حد عم»که    دهندیمدارک به ما نشان م  نینمود. ا  یقضاوت کرد و آنها را بازساز
 ت«. اثر گذاشته اس یقلمرو جهان یفرمانروا نیا تیزرتشت در شخص

  مورخ به شمار  کی فیوظا نیکردن آنها از جالبتر شواهد که دنبال نیدر دست داشتن ا با
 نیهای ابه ینبوده است؟ کت یوجه زرتشت چیتوان ادعا کرد که کوروش به هرود، چگونه می می

 یهستند که برا  یمعنو  تیشخص  کیو تازه برخوردار است. آنها معرف    نیروح نو  کیشاهنشاه از  
 .بوده است  بیغر یبه کل  یو بابل یآسور  ، یالمیو ع یسومرقدرتمداران 

که مسلمًا  ردیگمی جهیزرتشت نت امیآنها با پ سهیو مقا وشیارهای دبهیکت هیبا توج نتسیه
گذاشته بوده است.    یاثر اساس   وشیبوده است. »تعلیمات زرتشت در کوروش و دار  یزرتشت  وشیدار

  ی ای از عظمت اخالقآنها جهان آن روز را به درجه لهیداد و به وس تیبه آنها شخص ماتیتعل نیا
بردند  ی مردم پ ان یرانیبار در قلمرو انیاول ی ز شناخته نشده بود. براساخت که تا آن زمان هرگ ناآش

 د(.دار یچه مفهوم یکه تولرانس مذهب
برد. در  یتوان به مذهب آنها پنمی   وش یهای کوروش و داربه یکت  یمعتقد است که از رو  شدر

دشاهان مردان پا  نیهر دو ا  یگذشته است. ولدو پادشاه مدتها از رواج مذهب زرتشت می  نیزمان ا
 آنهاهای  بهیاند. کتنمودهعمل می   رکانه یز  اریخود بس  میعظ  یحفظ امپراتور   یاند و برابوده  استیس
که خود را مزداپرست   وشیدار  یآنها. حت  یت شخصو معتقدا  ن ید  هیاست نه توج  یاسیس  هیاعالم  زین

  نشیدرباره دها  بهیکت  ن یکاء اتوان به اتنمی   ،داندخود را مرهون مزدا می های  ت یو همه موفق  دهینام
گذاشته و  اش احترام می سلطه ریمناطق ز انیها به همه ادنوشته نیطبق ا وشیقضاوت کرد. دار

بودند،    ونیطبقه روحان  رانیمغان را، که در ا  زین  لیدل  نینموده است. به همآنها می  جیدر ترو  یسع
گونه که از  قرار داده است، همان دییتأو  یبانیمورد پشت گرید ینهایسرزم ونیمانند تمام روحان

مردوک در بابل و...   ،المقدس، آپولون در ماگنزیات یدر ب هوهیمصر و  س یدر سائ تین ونیروحان
داده و  یآزاد یملت بودند از نظر مذهب کی یمذهب ندهیکرده است. مغان را هم که نما تیحما

  ی تیمغان هم موقع  قتی. در حقندیت دربار درآدر خدم  ز یکرده است به شرط آنکه آنها ن  دییآنها را تأ
اند و در جامعه بوده ونیروحان. آنها در دوران سلطنت مادها شتریمردوک داشتند نه ب نیکاهن هیشب

 آنکه آنها را به طرف دربار جلب کنند یبرا زین انیزمان هخامنش
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را گماشته بود که تا زمان   یقبر پدر خود مغ یپاسدار یبرا هیکامبوج ی . حتافتندیمقام را  همان
 .کار ادامه دادند نیاسکندر مغان به ا

 است یهمان س نیکرد. ا نییالسلطنه تعب یمغ را به سمت نا کیبه مصر  یلشکرکش در
  ایبرد یرا که به جا یمغ  وشیبه مغان کوروش. اگر دار لیمتما استیبود و ادامه س انیهخامنش

و جامعه مقام  یدر دربار هخامنش ز ین اًنبود. مغان بعدمخالفت او با مغان  لیسلطنت کرد کشت دل
 .افتندیو قدرت 
بود که مردم به مذهب متوجه شده و در   نیپادشاهان برا نیا استیمعتقد است که س شدر

در  یو حت کردندمی دییرا تأ نیجوامع را محترم داشته و کاهن انیدخالت نکنند لذا اد استیکار س
 بدادند. جالقرار می   دیی آنان بود، مورد تأ  یمعه را، که همان کتاب مذهبقانون آن جا  نهایهمه سرزم

 میقد رانیاز قانون ا یاثر یشد ول میمجدداً تنظ نهایهمه سرزم نیقوان وشیاست که در زمان دار
است که  نیآن ا لیقابل اجرا باشد. دل رانیا یکه در همه امپراتور ینیقوان یعنی اند،افتهیتاکنون ن

  وش یدار یمصر روسیپاپ کیباشد. طبق  ی خود متک نیبه قوان ی نیبود هر سرزم لیام وشیدار
 یمصر سندگانینو ون،یجنگاوران، روحان ان،یق. م.( دانا ۵۱۹دستور داد در سال سوم سلطنتش )

و   دیاقدام به طول انجام نیکنند. ده سال ا ریو تحر میمصر را تنظ میقد نیجمع شوند تا قوان
 یکاهن ۴۵۸در سال  نی. همچندیضبط گرد روسیپاپ یطغر کیدر  نیعه قوانمجمو نیباالخره ا

را    1خیپنج کتاب پنتاتو  ا ی  یاول مأمورشد تا قانون موس  یارشایاز جانب خشا  نیعزرا در فلسط  نامبه 

  ران یدولت ا ی مذهب استیس  کی جه یاصوالً نت هودیجامعه  سی . تأسدینما میتنظ  هودیجامعه  یبرا
 .تانجام شده اس  رانیدستور پادشاه ابه  نیقوان نیا میسلم شده که وضع و تنظامروز م یبود. حت

کتاب قانون را بر   میتنظ یو جمعیتها پادشاهان هخامنش نهایتمام سرزم یکه برا گونههمان
  نیسرزم انیرانیا یبرا ستیبا، مسلماً میکردندمی دییتأو  غیآنان تبل یآداب و رسوم مذهب هیپا

داده   تیمأمورباره در این شده باشد. شدر معتقد است که به مغان  میقانون تنظکتاب  زین یاصل
 ارشایاست که خشا دادیوند ای دئوداتیاند که همان وکرده میتنظ یکتاب نیچن زیو آنها ن شده

  ۲وانید بهیرا کت بهیکت نیا زین لیدل نیخود به آن اشاره کرده و به هم ستونیب بهیکت مستقیماً در
که اهورامزدا    ی پرستان را نابود کرده و بر طبق قانونویکند که دافتخار می   به یکت  نیند. او در اخوانمی

دئو  ـ یاست )و دادیوند ای وانیقانون مسلمًا همان قانون ضد د نیبرپا داشت عمل نموده است. ا
 .دات( ـ

به  متوجه ساختن مردم  استیس نیبا ا وش یکوروش و دار سد،ینومی  گر ید یدر جا شدر
  نیدر ا  یسال آرامش نسب  ستیکردند که دو  جادیا  یطیمح  است، یمذاهب خود و عدم دخالت در س

  یدیجد اتیرا گرفته و نظر انیرانیا یجا انیونانی. پس از آنکه دیبرقرار گرد میعظ یامپراتور

 
1- Pentateuch       2- Daiva-inscription 
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و  أسیوحشتناک و  یجوامع ناامن نیو فلسفه به شرق وارد شد در ا یتولوژیدرباره اخالق و م
 یروزیو پ  یدیسلوک  وخوسیبر انت  هایفتح روم  نیو ب  د یکه قرنها به طول انجام  دیبرقرار گرد  یدیامنا

 .ساخت رقرار مجدداً آرامش را ب تیحیتا باالخره مس افتیآشوب ادامه  نیا وس یبر آنتون انیاکتاو
 

ا از پرستندگان بزرگ مزد یکی: »او سدینومعتقد دانسته و می یزرتشت کیکوروش را  لزیم
اگر کوروش مزداپرست    رایکرد. ز  نییرا تع  هودیمتأخر قوم    خیسراسر تار  یاله   تیمش  هیبود که در سا

 ییالمقدس به رهنمادر بیت یبعد یهای فرستاد، نه نببازپس نمی یاصل نیقوم را به سرزم نیا
پرداخت. ظه می منطقه به موع  ن یآمد و نه در امی   ایاللحم به دنت یدر ب  یسیپرداختند و نه عمی  دممر

مثبت بود   یالمقدس به قدربیت  ی( براوشیاو )دار نیاعاده دهنده بزرگ و جانش نیا ریواقعاً تأث
  یشهرجهات  یاریدر بس یواقعه مدت دراز ن یشهر پس از ا  ن یا سندگان،یاز نو یکه در نظر برخ

 د«. شمحسوب می  یرانیا
که  مینیبمیها بهیکت نیدر ا سد،ینومی ارشایو خشا وشیهای کوروش، داربهیدرباره کت لزیم

اشاره شده  زین ریعشا انیشود، هرچند به خدابه رحمت و اراده اورمزد نسبت داده می ایهمه مزا
که در  یملل مختلف یمذهبهای تیاحترام به حساس یعمل فقط برا نیشک ابی  یاست. ول

قرار داشتند، انجام شده است. هدف  ها به یکت نیفرمان برپا دارندگان ا ر یو ز یامپراتورهای حوزه
را   ت یواقع ن یوجه لطمه وارد ساختن به تفوق و رفعت اورمزد نبوده است و ا چیبه هتذکر  ن یاز ا
  اودانان و ج  زدانیشود اهورامزدا خالق همه ازده می  ز یکرد که مکرراً گر  یریگجه یتوان از اوستا نتمی

 اً مرتب زینها بهیکت نیباشد. در اعامل غالب می سمیمفهوم مونوتئ نیبخشنده )مقدس( است و در ا
 نی... و همه ادهیو آسمان را خلق کرده، آنکه انسان را آفر نیزم ن یشود، آن کس که اتکرار می 
 .ستندیدرجه دوم موردنظر ن انیاست که خدا  تیواقع نیا دیتأکیدها نو

 
 یمصر  تیرا پسر الهه ن  خود  وشیکند که در آن داراشاره می  یمصر  بهیکت  کیبه    یگر  دکتر

به   یازین ختنیو ر ارشایدادن خشا یبه نقل از گزارش هرودت درباره قربان نیخواند و همچنمی
  ن یو ا ستیزرتشت ن امیاعمال موافق با پ ن یکه ا ردیگمی جه یو... نت د یخورش ش یو ستا ایدر

 .خواند یتوان زرتشتپادشاهان را نمی
 

بوده است و در همه    ستیکه او در درون خود مسلماً مونوتئ سدینومی وشیدرباره دار المستد
به   ی تیرا ذکر نکرده است. او تقریباً در هر موقع یگرید یهای خود جز نام اهورامزدا نام خدابهیکت

 او توسل  یاریبزرگ و توانا و قانونگذار پرداخته و عاجزانه به کمک و  قخال شیو ستا نیتحس
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  نکه یو اقوامش کرده است. او ممکن است از ا لیفام یبرا تیحما از خداوند طلب ایو  جسته
اند به همان حد متنفر بوده است  پرداختهمی  وان یتئیست او به پرستش دپرست و پولی بت  یایرعا

  ی راست نید ی هدف که برا نیبود با ا یمبریکه زرتشت پ یدر حال یت، ولکه معلم بزرگش زرتش
بدست آورده بود،   کبارهیکه  یمیعظ یامپراتور کیبر  یستیبایم وشیدست آورد، داربه  یروانیپ

  دادند. مصالح دولت او حکممی   لیپرستان تشکرا اصنام   یامپراتور  ن یمردم ا  تیحکومت کند. اکثر
پس مجبور بود در آن   ردینگ شیپ ردوستانهیغ یقدرتمند آنها رفتار نیکه با معابد و کاهن کردمی

متقاعد ساختن آنان به زبان   یمجبور بود برا یپنهان دارد. او حتخود را  یاحساسات شخص اهر
برداشت درباره او   نیا دینام برد. شا انیخدا گریکرده و از »اهورامزدا و د انشانیای به خدااشاره

 انیاخد نی: اما اهکردمی لب نجوا ریجمله در ز نیکردن ا کتهیهنگام د میریغلو نباشد اگر بپذ
 د«.هستن یودات واه پرستان فقط موجبت 
 

  رویپ ای 1ورا تکشافقط اه  وش یالاقل از زمان دار یمعتقد است که پادشاهان هخامنش زهنر

و  کردندمی  خود را اهورامزداپرست اعالم آنان رسماً رای)مزداپرست(، ز یسنیاند و مزداهورا بوده 
مخالف   ای ۲دئو ی ـ و اًمسلم ارشاهیاند. خشاهم نام نبرده یگر ید یاز خدا ارشایو خشا وشیدار
کرده   م یرا در سراسر کشور تحر  وان ید  دن یرسد که مراسم پرستهم بوده است، و به نظر می   وانید

 اند؟هم بوده  یآنان زرتشت ایاست. آنچه مورد سؤال است آن است که آ
 یزیزمان نام زرتشت ذکر نشده، چ  نیمانده از ا  یهای باقیک از نوشتهکه در هیچ  تیواقع  نیا

و شاه   ندارید ییبودا کی امپراتور مشهور هند آشوکا که  یکند، همان طور که حتثابت نمی  را
  نیقیبه طور  میتوانما می نیبار ذکر کرده است. عالوه برا کیمسلم بود، نام بودا را فقط  یمذهب

و  هیاول نیو کاهن شده بود( از د التیتشک یکه دارا ینی)د نید کیکه شکل کاتول میکن انیب
احساس    نیا  یجلو  میتوان بود که ما نمی   یانحراف به حد  نیمنحرف گشته و ا   اریبس  یزرتشت  یصلا

 یمذهب عموم ریبود که در مس افتهی رییمردم چنان تغ یاشهیر ماتیتعل میریکه بپذ میریرا بگ
 انیامنشر هخفشار از طرف دربا  نیشد. اافتاده و از باال )دربار( برآن فشار وارد می  یرانیاهای  توده

ق. م.(  ۴۴۱) ارشایگرفتند. در زمان خشارا به کار می  یزرتشت نییکه فقط آنها آ د،یگرداعمال می
که  جاگرفت. از آن ییاوستا شهیهای سال رو در آن نام ماه افتی یتحول رانیا یامپراتور میتقو

 یینش در بعضکه او و متعاقب رفتیتوان پذ( را ممنوع کرد میوانیپرستش دواها )د ارشایخشا
 اند. بوده بندیزرتشت پا ماتیجهات به تعل

  الاقل  ایو    یرا زرتشت  انیهخامنش  نیبه اتفاق محقق  بیقر  تیشود اکثرمی  دهیکه دطوری  به 

 
1- ahura tkaesha     2-  Vi-Daeva 
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 نیهای اکه در برداشت  ییبه تضادها ز یحال اغلب ن نیاند. در عزرتشت دانسته نیاز د متأثر
اختالف سبب شده که   نیاند و همود دارد اشاره کردهگاتاها وج امیزرتشت و پ نیپادشاهان با د

 د. کنن هیزرتشت توج نیشکل خاص از د کیرا  انیآنها مذهب هخامنش
 

  
 تقویم زرتشتی

 
 مقایسه با تقویم مسیحی  اوستایی  پارسی قدیم   های پهلوی  ماه 

 مارس  ۲۱ فروشی فرورتی  فرورتین 

 وریل آ ۲۰ اشه وهیشته  ارته وهیشته   ارته وهیشت  

 مه  ۱۹ هواوروتات   هروتات   هورودات  

 ژوئن  ۱۹ تیشتریه  تیرا تیر 

 اوت  ۱۸ امرتات   امرتات  امرودات  

 سپتامبر ۱۷ خشتروئیریه  خشتروریه ست وئیرو 

 اکتبر ۱۷ میترا  میترا میتردا 

 نوامبر  ۱۶ آپ )آپام نبات =ناهید(  آپی  آوان 

 دسامبر  ۱۶ آتر  آتر  آترو 

 ژانویه  ۱۵ دئنا   دئینیا  دین  

 فوریه  ۱۴ وهومنه   وهومنش   وهومن  

 سپنته آرمئیتی  اسپندار متی اسپندارمت 
 

 

 جهینت

 وش یعصر کوروش و دار  ایآید که در زمان هرودت  برمی  نیچن  یونانی  نیمورخ  یگزارشها  از
  شده است. آنچه برده نمی یو رسم یزرتشت به طور عموم نییاز آ یهنوز نام رانیدر جامعه ا

 ا.سنیه مزدن  سناستیویبه د  هیشب شتریدهد بگزارش می انیرانیهرودت درباره مذهب ا
  ز ین  ران یبه نام زرتشت آشنا شده و در جامعه ا  یونان یو دانشمندان    سندگانیکه نو  یزمان  یحت

شود.  گزارش نمی   یادی گاتاها اثر ز  ی قیحق  ماتیبوده است، از تعل  افتهیرواج    یتحت نام زرتشت  ینید
آنان معبد و پرستشگاه   یو برا  افتهی  تیرسم  زین  ترایو م  تایپرستش آناه  انیواخر سلطنت هخامنشدر ا

 آب و  زدانیدر جامعه پرستش ا زین  وشیدر دوران دار ی هم بنا شده است، هر چند حت
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 .رواج داشته است گران،یهرودت و د تیو آسمان و... بنا به روا نیو باد و زم آتش
 اریو از اصطالحات گاتاها بس ستیاز زرتشت ن ینام زین یهان هخامنشهای پادشابهیکت در

  ی متأخر، امشا ـ اسپندان، نام  یبه قول اوستا  ایو    هیشده و جز نام رته از صفات کمال  یگیربهرهکم  
وجود  یمشخص اریعالئم بس وشیدار بهیبه خصوص در کت گری. اما از طرف د1برده نشده است

سرچشمه   نیاز ا شیمذهب دیاز موارد عقا یاریت کامالً آشنا بوده و در بسزرتش امیاو به پ هدارد ک
های بهیدر کت  وشیآنچنان که دار  یآن روزگاران برداشت  یتئیستشده است. در مذاهب پولی   رابیس

نبوده است.   یچنین مشخصاتاین  یدارا زیآن دوران ن هودی نید ی خود ارائه داده، سابقه ندارد. حت
دروغ  ه یبر عل دیو رته داده شده مبارزه شد یو به خصوص نظام راست ی به راست که یادیز تیاهم

زنان و شماتت  وه یو ب  مانیتیکامل به اهورامزدا و احکام او، توجه به    مانیا  ب، یو فر  له یو ح  یو سست
زرتشت   امیگاتاها فقط از پ ۴۴هات  ه یدرباره خلقت شب یان ی... و به خصوص بیعدالتستم و بی 

 .ته متأثر شده باشدتوانسمی
مراسم   یو اجرا یتوجه و مرحمت اهورامزدا را دعا خواندن و تقدیم قربان علت  وشیدار

نبودم. نه   بکاریعهدشکن، دروغگو و ستمگر و فر رایز سد،ینو داند بلکه صریحاً میمخصوص نمی
مت  حکو ی و درست یمطابق راست  لمیدروغگو را تحمل کردم و نه حاکم ستمگر را. من و فام

ام. اراده من بود که  کرده ز یپره یام و از ناراسترا دوست داشته  یراست گر، ید ی... و در جامیکرد
 ...نشود  یمیتیو  یزنوه یبه ب یعدالتبی  چیه

 افتهی ییزرتشت آشنا امیبا پ کیتواند باشد که در آن ادوار تارمی یفقط برداشت کس نهایا
و کوروش برخورد    وشیدار  ر ینظ  یهم ما به شاهان  وشیاست. تا دوهزار سال پس از کوروش و دار

  ات آن دوران و از معتقد  انیتواند از راه ادنمی   وشیکوروش و دار  ی. تولرانس و رفتار مردممیکننمی
  یمذهب در امور اجتماع  ریمجموعه درباره تأث  نیگرفته باشد. من در جلد اول و دوم ا  شهیآن زمان ر

ام. در آن ادوار  ارائه داده  یا مشروحاً مدارکو نظامه   نیقوان  یعه و حتجام  اتیو آداب و رسوم و اخالق
گرفتن   ی و بندگ یغارت و چپاول و به اسارت و غالم ان،یقتل و کشتار به نام خدا ، یتعصب مذهب
  یدیتوح  انیدر اد  یرسم و معمول بوده است. اسرا حت  زین  هودی  یدیتوح  مهین  نیدر د  یمغلوبین، حت

با   وشیکوروش و دار ی و انسان یمجبور بودند. تولرانس و برخورد مردم یزینو ک یبه غالم زین
 .است رینظبی  آنهاهای همزمان آن دوران سابقه ندارد و در دولت  انییک از اددر هیچ نیمغلوب

 کردم و  وش یبا کوروش و دار  یو آسور ی برداشت شاهان بابل ن یبای سهیدر جلد اول مقا من
  

 
 .است دهیاز وهومن مشتق گرد زین وشیدار ایوهومنه  اینام دارا   -۱
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 م: کنیرا درباره تصرف بابل نقل م یپادشاه آسور 1بیسناخر بهیتقسمت از ک کی ریز در

و رو کردم و با آتش سوزاندم.   ریساختم، ز رانیها را از سنگ اول تا سقف وو خانه شهرها»
های معابد را از آجر وگل هرچه بود از جا کندم و در نهر  و مناره انیو حصارها و معابد خدا وارهاید

کردم و سراسر شهر را   ریکندم و در آنها آب سراز ییدر وسط شهر نهرهانمودم.  ریسراز ۲آراختو
 د«. به مراتب بدتر بو لیس  کیدست من انجام شد از که به  یکامل یران یساختم. و رانیو

شاهان به  نیکردن در شمار افتخارات بزرگ ا رانیو سوزاندن و و بیکشتار و تخر اصال
بر   بکاریکاهنین سوداگر و فر لهیو خودخواه که به وسخشمناک  انیرفت. اعتقاد به خداشمار می

و قساوت ثمره آن  لهی داشت و مکر و ح میمستق ریشدند در فرهنگ مردم تأثمی لیجامعه تحم
 .بود

متلون و   انیو اعتقاد به خدا ی توأم با قربان یریئیسم و کاهن امتپولی  ز ین اهایآر نیب در
 .دادرا نمی  وشیچون افکار کوروش و دار یرهوسران رواج داشت و اجازه رشد طرز تفک

  ن یاز ا  یداد؟ برخ  دیرا چگونه با  یقبل  رادات یاند پس پاسخ ابوده   یپادشاهان زرتشت  ن یاگر ا  اما
خوانندگان را به دو   دیبا میبه آنها بپرداز نکه یاند. اما قبل از اپاسخ داده نیرا خود محقق راداتیا

 .ر گرفته است آشنا سازمکه کمتر مورد توجه قرا ی نکته اساس
 نینبودند و مهمتر  یکانن شکل گرفته و مشخص  یدارا  انیو کوروش اد  وشیدر زمان داراوالً  

بود.   یآنها، معابد و دستگاه کهانت و آداب و رسوم قربان انیخدا ایمشخص مذاهب مختلف خدا 
  ی شد. حتمی  دهیآن نامبزرگ و معبد  ینام خدابه  نینبودند و د یمبریگذار و پهیپا یدارا انیاد
و   یبابل نیشد. سالطمی دهینام هوهی نیبلکه د د،یگردمشخص نمی ینام موسبه زییهود ن نید

  ا یبزرگ و  ی و اغلب نام خدا کردندمی  خود را ذکر انیخدانام  شهیهم عصر کوروش هم یآشور
شکل او بر فراز سر   ای شد و نام برده میها بهیکه پادشاه به آن وابسته بود در کت یمعبد یخدا

 .دیگردنقش می  هپادشا
اقتباس کردند و به همان شکل و   انیو آشور انیرا از بابل یسینو بهیو مادها کت انیهخامنش

  ی وستگیخود را ذکر کرده و ارادت و پ ان ینام خدا ز یاند. آنها ناز اعمال خود نام برده  وهیهمان ش
او   ندر زما دادیبوده و وند یزرتشت ارشایه که خشاشدند. امروز مسلم شدرا به او متذکر می  شیخو
از   یهای شاهان بعد نامبهیهای او و نه در کتبه یاست. جالب است که نه در کت دهیگرد میتنظ

زرتشت    نیکه د  یدر ادوار  ی شد. حتشناخته نمی   یرسم  نیزرتشت برده نشده است، چون اصوالً چن
اند. متأسفانه  هکردمی  های خود را آغازبهینام اورمزد کت  باز هم شاهان به  افتهی  یرواج رسم  رانیدر ا
که حادثه در  یپردازند، در حالمی یهای زمان خود به بررسبا برداشت شهیهم نیب محققاغل

  یزمانها

 
1- Senherib       2- Arachtu 
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که در   ییمسائل پرداخت، اغلب آنها  هیآن زمان به توج  میبه زبان و مفاه  دیدور رخ داده و با  اریبس
اند که در آن  مهم توجه نکرده اریبس ینکته کوچک ول نیاند به انموده ق یقزرتشت تح نید خیتار

و با ذکر نام  هاو مستتر بود یدر اسم خدا مبریبه مفهوم امروز وجود نداشته است. نام پ مبریادوار پ
 یمفهوم کنون برمیپ زکهیدر قرون بعد ن نکهیشده است، گوااز او هم نام برده می  میرمستقیخدا غ

 یآثار ز ین یهودی انی ست. از پادشاهان و فرمانرواا  دهیمرسوم نگردها بهیذکر نام او در کت تافیرا 
کننده بوده است، زرتشت  نیینام یهوه تع  شهیهم  رایاشاره شده باشد ز  یکه به موس  ستیدر دست ن

زداست  و قدرت از اهورام  یمتأخر را ندارد بلکه همه بزرگ  اتیدر گاتاها آن عظمت و منزلت کاذب ادب
  نیریش  یکالم شده است که از جانب خداوند به او یافراد معرف گریمانند د یو زرتشت چون بشر

  شگاهیدر پ گرانیدعوت کند. او با د یو درست یتا مردم را به راست دهیپاک عطا گرد یو خرد
و   یمزداپرست فروتن بزرگمرد نیو در سراسر گاتاها در کلمات ا ستدیامی  شیاهورامزدا به ستا

. از  ستسرچشمه رحمت ا نیعظمت اهورامزدا و راه اتحاد با ا ان یتواضع آشکار است. گاتاها ب
محو در   تشیشود و آنجا هم که به زرتشت اشاره شده شخصکم سخن گفته می  اریزرتشت بس

  گر یو کوروش و د وشیانتظار داشت که دار دیمراتب نبا نی وجود اهورامزداست. پس با توجه به ا
های خود نام زرتشت را ببرند، به خصوص که در حدود ده قرن از ظهور بهیدر کت  یمنششاهان هخا

  زیبه نام زرتشت ن  میرمستقیبا ذکر اهورامزدا غ  یگذشته بوده است. پادشاهان هخامنش  زین  تشتزر
 اند. اشاره نموده
  نیداصالً  راینبودند، ز یرسم نید یاستان کشورها دارادوم آن است که در اعصار ب نکته

 مینو .... بنگر الم یمصر و سومر و کلده و ع نیبوده است. اگر به سرزم افتهیرا ن یمفهوم کنون
 لهایها و فامجد خانواده  ایو    ریو عشا  لیقبا  یکه اغلب از توتمها  ،یشماربی   انیکه خدا  دید  میخواه

 یخدا  افتیمی  یتگوابس  یرهایعش  ای  لهیشدند. هرگاه دربار به قباند، پرستش می گرفته بوده  شهیر
آن خدا قرار   ت،یو شاه در تحت تما کردمی  دایپ یشتریب تی و معبد وابسته به آن اهم لهیآن قب

 کیخارج شد باز هم  یلیو سلطنت از صورت فام افتهیوسعت  نیکه سرزم. هنگامیرفتگمی
نه که  گوسلطه او بود، همان  ریز نیدربار و سرزم یمذهب تیمهم و معبد او معرف شخص یخدا

 یکسان  فرضیهسومر شده بودند. من    ایبابل    ینشاندهنده مذهب  ار،یبس  انیدر کنار خدا  لیانل  ایبعل  
  قت یاند به حقکرده هی توج یهخامنش دانسته و آنها را زرتشت رهیعش یرا که اهورامزدا را خدا

اهورامزدا  از    یسخن  چیه  انیهم عصر هخامنش  سندگانیپندارم. در گزارش هرودت و نومی   کترینزد
با  وشیدار بهیاند. اما در کتبر آن است که در جامعه مردم مزداپرست نبوده لیدل نیو ا ستین

  ی بر آن است که اورمزد خدا لیدل نیبهتر نیمن ا دهیتمام سخن از اورمزد است. به عق تیقاطع
ا به  خود ر یوستگیهنوز پ وشیجامعه. کوروش و دار یبوده است، نه خدا وشیپرستش دار دمور
  شان حفظرهیعش
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  وش یاست. دار  یوابستگ  نینمونه ا  نیهای هخامنش بهترهفت سرکردگان خانواده  یو شورا  کرده
جامعه   انیخدا گر یگفته و به دسخن   یو روشن تیخود به قاطع رهیعش یاز خدا شیهابه یدر کت زین

رده است. اگر توضیح  قابل توجه بدون ذکر نام، فقط اشاره ک ریو غ یفرع اریصورت عوامل بسبه 
  وشیدار  دی. برخورد شدمیابیمی   هیو قابل توج  یمنطق  اریبرخورد را بس  نیا  میقبل را متوجه شده باش

نبوده و آنها در  کسانیاو و مغان  نیکه د رفتیکرد و پذ هیتوج دید نیبا هم دیبا زیرا با مغان ن
 اند. شدهاش محسوب نمیرهیعش نید  ونیافراد مقدس و روحان وشینظر دار

برجسته  اریبس لیاز دال یکی زین نیو مغان در مراسم تدف ینظر پادشاهان هخامنش اختالف
و طرز   نیشد آداب و رسوم تدف  انیطوری که قبالً بآنان است. به  یمذهب یباورها یعدم هماهنگ

 میمردم رابطه مستق ینیبوده و با اعتقادات د میاز اصول مذاهب قد یکیمحافظت جسد انسان 
مسلم است  تیواقع نیمختلف بحث خواهد شد. ا یدر تمدنها لیبه تفصباره در این  داشته است. 
ساختند.  اند و مغان آنها را طعمه سگان و پرندگان میهکردمی  مردگان خود را دفن  انیکه هخامنش

د که  اجسا ژهیهای ومحوطه نیهنوز در هندوستان از ا یباستان سندگانیگذشته بر اخبار فراوان نو
مغان    یدر برداشت مذهب  یاختالف اساس  نیشود. امی  افتیبوده است،    نیمغ د  انیزرتشت  بهمتعلق  
بر جامعه مسلط شده و  جینبودن معتقدات آنان است. مغان به تدر کسانیمعرف  انیمنشو هخا

مدارک موجود معرف آن است که به   ی اند ولکرده لیخود را به نام زرتشت بر جامعه تحم نید
 نیاز پادشاهان به ظاهر متد  کترینزد  اریبس  یزرتشت حت  نیبه د  وشیدار  ی مذهبوص معتقدات  خص

  ان یتا انقراض ساسان یران یهمه پادشاهان ا نیدر ب وشیبوده است. به نظر من اصوالً دار یساسان
 .زرتشت آشناتر بوده است ی واقع امیو به پ 1تر یاز همه آنها زرتشت

مذهب   میشودور می وش یرفته هر قدر از زمان دارد که رفتهشومی  دهید یوضوح و روشن به
شود. افکار  زرتشت دورتر می امیجامعه را به خود گرفته و از پ نیرنگ د شتریب زین رانیدربار ا
  شتر یب یاز آنچه در یشتها آمده است خالصتر بوده و ارتباطش به منبع اصل یحت وشیدار یمذهب

 م،یکنه میرا به وضوح مشاهد  سمیتئیسم و انتروپومورفار  پولیهفت فصل آث  سنایدر    ی است: ما حت
توسط   یای هم به قرباناشاره چیوجود ندارد. جالب است که ه وشیهای داربه یآنچه که در کت

موجود است عالوه بر آنکه   یاتیروا گریکه درباره همه پادشاهان د ینشده است، در حال وشیدار
و معتقدات و   انیو ب وش یدار ت یسخن رفته است. شخص نیخون ی فراوان از قربان زیدر یشتها ن

  ستهیتا اندازه شا یالعنان، انسانشاه مطلق  کیزرتشت است که از  امیپ ر یاعمال او نمونه بارز تأث
خود   یروزگار ثبت کرده است. سلطنت به خود بیآن را در حد عجا خیکه تار یساخته است؛ عمل

  ه خود را بر مردمتواند سلطهرگز نمی  لتیو با فض ینسان واقعاست و ا  یو آزادگ تیمخالف انسان
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تحت تأثیر سلطنت  زی مزداپرست ن وشیدار یکه حت دید می کند. در فصل حکومت خواه لیتحم
 .ابدیتنزل روح می

  ا یکرده و  هیتک تایو آناه ترایم زدانیبه ا وشیپس از دار یهخامنش گریچرا پادشاهان د اما
بهتر است  اند؟ هکرد می بودند، تقد افتهی تیکه الوه عتیهای طبو فنومن زدانیبه ا نیخون یقربان

 .میابیو پاسخ سؤال خود را در آنها ب میمراجعه کن سناهایقبل از آن یشتها و  یو حت دادیبه وند
معتقدند   نیاز محقق یاریها، بسانسان که هرودت اشاره کرده و دفن زنده بچه  یقربان درباره

  ونان یکشورش  کیدرجه  ب یرق فیرا که انتخاب نموده در جهت تضع یاتیده و رواکه او غلو کر
 .نبوده است یحوادث نیبوده است و خود او شاهد چن

واقعاً    یجهان کدام شاه  خی. در تارستندیرو نروبه   تیاغلب با واقع  ز یمورد ن  نیدر ا  نیمحقق  اما
هشتم و  یو هانر ریاست که پطرکب بوده یقدر زرتشتهمان ارشایبوده است؟ خشا یقیحق نیمتد
و المستعصم و حجاج و هارون و سلطان سنجر و سلطان   د یزیو  ،یحیچهاردهم و... مس یلوئ
. فرمانداران قدرتمدار  یهودی... ابن سعود، رضاشاه و... مسلمان، سلیمان، رحبعام، هرودس و...  میسل
 یاند براکرده ینداریظاهر به دخواهند و اگر هم تخود می یو هوسها الیام را در خدمت نید

وسته  یکه پاند  دهیرا برگز  سایکل  نید  زیهای مردم بوده است، که در آن حال نو استثمار توده  قیتحم
 .و تحجر قیتحم لهیاست و وس نیضد د

و  نیاز وجود کاهن شیو قدرت خو یامپراتور تیتقو یمسلماً برا زین وشیو دار کوروش
دست  سازش است. آثار به   نینمونه جالب ا  کیاند. فتح بابل  نموده  یگیرجامعه بهره  انینمایروحان

وجود آمده و  به ییقدرت برخوردها میپادشاه بابل و کاهنان در سر تقس نیاست که ب یآمده حاک
 یفرمانروا  کیدهند با  می  حیترج  گرید  زی! که قدرت و سود خود را بر همه چ!راه خدا  نیدمخا  نیا

 نیها باز گردد. کاهناستثمار توده یتاز دست آنها براکه ی یبا سقوط فرمانروا  کنار آمده تا یخارج
دارند. مسلم است که   یکنند تا مقدم کوروش را گراممی قیپرچم مردوک مردم را تشو ریدر ز

لسکوت پردازد. او به ظاهر سر بر آستان  االشخوران حق  نی کوروش هم مجبور بوده است به ا
  ونیگونه که به روحانهمان  دهد،ی دستگاه او رشوه م نیدر واقع به کاهن یکند ولمردوک خم می

و اهداف   اتیهمه نظر وش یکوروش و دار نکه یپردازد. انتظار االسکوت می حق  گرید ینهایسرزم
 اریاست بس یکنند، انتظار ادهیاند، پدوران ناشناخته بوده نی آنها در ا شتریزرتشت را که مسلماً ب

 .ینیبدور از واقع 
 دیپس از آن با  یمتماد  یقرنها  یو حکمرانان آن دوران و حت  نیسالط  گریبا د  سهیدر مقا  اما

زرتشت از   نیراست  امیاست، به پ   دهیگونه که به ما رسکه برداشتها و اعمالشان، به آن   میاعتراف کن
 ت. بوده اس کتر ینزد خیتار انیهمه حکمروا
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  را یقرار دهم ز لی و تحل ه یمورد تجز زیلتهیم را نبرداشت آ نمیببحث الزم می  ن یخاتمه ا در
 .نیمخالف د وش یبوده و دار یواقع انیو مغان زرتشتادر صورت صحت نظر 

قرن پنجم ق. م. آلتهیم معتقد شد که  سندهینو ییایدیکزانتوس ل هیکه به اتکاء نظر میدید
  ه یکرده. بنا به نظر امی قزرتشت بوده است  نیکه مخالف د وش یدار هیبوده و بر عل یگوماتا زرتشت

دانسته است. آلتهیم معتقد است پس »او چون  می  شیخو  یگزانتوس، گوماتا اهورامزدا را تنها خدا
 دهینام  نیاطیو ش  وانیرا که معلم او د  گرید  انیدانسته است معابد خداخود می   فهیبوده وظ  یزرتشت

  نیبر فراز همه بود و چن کردمی  خود تصور یکه شاه برا ی مقام سدینو. او می «بود ویران سازد
  رار خواست که بالفاصله پس از خدا قرا در کنار خود نداشت. او می  یمپریتحمل وجود پ یقدرت

تواند حذف کند. او خود را از طرف خدا منصوب  آور را میانسان پیام  کی  کردمی   گرفته باشد و تصور
توانست تحمل کند. داند در جوار خود نمیرا رسول خدا ب  شتنیخو  زیرا که او ن  یگریدانست و دمی

از  حاکمهئتیرفت. به درجه خصومت همی نیپس از سقوط مقام سلطنت از بتناقض فقط.  نیا
برد   ی توان پشد می کشان گرفته میغ که هر سال به خاطر روز م یان از جشنغعمل م نیا

  وشیاقدام فکر کنند. دار  نیا  دییه تأآن بود که مبادا مردم ب  یها براخاطره  دیتجد  نی. ا1)ماگوفونیا(

کرده و   ران یمقدس را و یراند که چگونه مکانهامغ سخن می  یخود از خرابکار ستونیب بهیدر کت
را   یعدالتبی  نیبالد که ابه خود می  وشیها و مراتع را از صاحبانشان گرفته است. داره و گله مر

اداشته. مسلمًا غالم و رمه متعلق به طبقه اشراف  شده را مجدداً برپ  رانیکرده است و معابد و  یتالف
معبد و مکان   یز دارای زرتشت ن نیهای فراوان برخوردار بودند. دبوده است که از ثروت  یو دربار

خورده   ویباشند که توسط زرتشت مهر باطل دمیها  ییایآر  میقد  انیخدا  نیو مسلماً ا  ستیمقدس ن
بوده دستور   یبوده است. مغ که زرتشت  افتهیپرستش آنها رواج    اند و پس از او مجدداً در جامعهبوده

 .معابد را داده است نیخراب کردن ا
قابل اعتماد    زیگزارش کزانتوس ن  نیکم است و ا  اریمغ و قیام او بس  یدرباره گوماتا  اطالعات

است   که در دست ینام برده نشده است. از اخبار مختصر لی باشد و اصوالً در شمار منابع اصنمی
  نو اموال بزرگا  دیرا بخش  ردستیز  یآید که گوماتا در مدت کوتاه سلطنت خود، خراج کشورهابرمی

سلطنت    هیزرتشت بر عل  امیبه پ  مانیا  یمغ از رو  یمورد که گوماتا  نیرا ضبط کرد، نظر آلتهیم در ا
ته باشد. با  داش یمغان اختالف اساس گریمغ با د نیمگر آنکه ا ستیکرده است قابل قبول ن امیق

و  انیازرتشت منطبق نبوده است و آنها به خد امیکه در دست است معتقدات مغان با پ یاطالعات
  وان، ید  نیخراب کردن معابد ا  ی براماتا  وکه گ  میریبپذ  ستین   ی اند. منطقمتعدد اعتقاد داشته   زدانیا

  یمغان دارا دیقاکه در ع یوانیکرده باشد؛ همان د امیاند، قبوده ییایآر زدانیکه همان ا

 
1- Magophonia 
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دهد که با مطالب  دست میبه  یاز مذهب آنان شکل یباستان یاند. گزارشهابوده ای ستهیمقام شا
تنها به کشتن گوماتا  ایدر روز ماگوفون گرانیهرودت و د ت یدارد. بنا به روا یهماهنگ دادیوند

همه  دیرسفرا نمی  شب یکیاند که اگر تارقناعت نشده، بلکه مردم تا شب آن قدر از مغان کشته
دربار   هیبر عل تینبوده بلکه قیام روحان یحرکت گوماتا فرد گریشدند. به عبارت دآنها نابود می

بر   دیدخود را در خطر می  تیطنت کوروش موقعنفوذ و قدرت سل لیکه به دل تیبوده است. روحان
و حکومت متمرکز  انتتا که  دهیرا به سلطنت برگز غم یکرده است و گوماتا امیعلیه سلطنت ق

بر آن است که هنوز مذهب جامعه در   لیاند دلکرده  یمردم هم در کشتن مغان همراه  نکهیشود. ا
سخن   رانیدر جامعه ا یکانن مذهب جادیبوده و مغان به ا امدهیمشخص در ن یسایکل کینظارت 

 .کنندمی تیرا با آداب و رسوم مغان متفاوت روا ان یرانیاز شعائر ا  یو برخ ندیگومی
 یداد و فرشاه  حیدرباره »فرمانه« توض  برگیکه ن  یسلطنت و همان برداشت  تیبه الوه  اعتقاد

های پادشاهان برآن بهیآن سخن گفته شده و در کتفراوان از  زین یو پهلو ییاوستا اتیکه در ادب
  تیروحان گذاشت. مبارزه و برخوردنمی یبر دربار باق تیتسلط روحان یبرا ییتکیه شده است، جا

  ت یشد سلطنت از روحان هیگونه که در جلد اول توجاست. همان یمیقد اریای بسدربار مسئله و
در جامعه  یعنوان دستگاه مستقلدربار بوده است. پس از آنکه دربار به  هیمنشعب شده و معبد پا

آنها   تیتقوداشت و مجبور به    اجیاحت  سایوجود معبد و کلبه   شی خو  ادتیادامه س  ی قدرت گرفت برا
  شه ینزاع هم نیگرفت و در ادو دستگاه حاکم، مبارزه در می نیا نیقدرت ب میدر تقس یبود. گاه

 .شدبرداری میبهره سایمؤثر از جانب کل لهیوس کیعنوان به  نیاز د
  ت یگرفت و روحانتازه شکل می   یتسلط کوروش درآمد، شاهنشاه  ریکه ز  ینیپارس و سرزم  در

مقتدر و   یپادشاه زیکوروش ن یبود. از طرف امدهیوجود نحاکم هنوز به ت الیتشک کیصورت به 
داد. از دست می ادیقدرت خود را به مقدار ز ییفرمانروا نیچن کیدر مقابل  تیمسلط بود و روحان

به فکر استفاده از   ونی و ضعیف. مرگ کوروش سبب شد که روحان ضیبود مر یپادشاه زیکامب
مجدداً   وش یاده و به کسب قدرت از دست رفته بپردازند. پس از دارو فرصت مناسب افت تیموقع

 .آورنددست می شده و مقام خود را به  تیتقو ارشایمغان در کنار خشا
 رانینام زرتشت در ابه  ینید  انیآید که از زمان هخامنشمختصر برمی  لیو تحل  هیتجز  نیا  از
که آنچه به نام    دید  میزرتشت خواه  ن یف داما در بخش انحرا   شد.   ران یو مذهب دربار ا  افتیرواج  

کمتر با افکار او قرابت داشت و به خصوص هرچه از زمان زرتشت دور   شدیزرتشت اعمال م
 میدر دست ندار  یقیاطالعات دق  وشیدار  ی. ما از زندگمیابیانحراف را روشنتر می   نیم اثر ایشومی
که   میریبپذ دیبا  م،یمانده بدان یکه از او به جاای بهیاگر او را واقعاً تجسم گفتارش در چند کت یول

 زرتشت  امیکرده باشد، به پ ان یتر بوده و افکارش، اگر صادقانه بیزرتشت رانیاو از تمام شاهان ا
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شباهت  اریبس وشیبا رفتار دار زیاست. اعمال کوروش ن رانیا خیتار انیفرمانروا گریاز د کترینزد
از    یبوده است. چون اطالعات مشروح  دهیزرتشت متأثر گرد  امیاز پ  زیتوان گفت که او ندارد و می

و   انیاد بهبا توجه  یول م،یاکتفا کن یبه قضاوت کل میتوانما فقط می دهیافکار کوروش به ما نرس
که    میریبپذ  نان یبا اطم  میتوانوجود داشته می   ن یسرزم  ن یو اطراف ا  ران یکه آن اعصار در ا  یافکار

توانسته متأثر  زرتشت می امیهای آنها فقط از پو برخوردها و برداشت  وشیاراعمال کوروش و د
 .شده باشد

 

 زرتشت نیانحراف د ـ۳

نادرست خود انسان را گمراه    یکرده و با آموزشها  فیرا تحر  یمذهب  میتعال  دآموزگار ب:  ۹/۳۲سرود  
 کین شهیو اند یدرستو  ی سازد. او انسان را از توجه به راستمنحرف می  ی زندگ یو از هدف اصل
  تراوش   که از قلب و روحم  یسخنانبا    یو راست  یمظهر پاک  یخداوند خرد و ا   یدارد. او پاک باز می 

 ... )آذرگشسب، ترجمه آزاد(میجوکند به درگاهت گله کرده و پناه میمی
ه ک  دیوگسازد، هرگاه میرا منحرف می  نید  یاست که آموزشها  یاو کس  یبه راست :  ۱۰/۳۲سرود  

سازد )با را به هواخواهان دروغ مُبَدّل می  اناندیشگناه بزرگ است و او نیک  نیو زم  دیخورش  دنید
 .شده است( هیبند توج نی(... )قبالً انید فیتحر

سخن   ف یآموزگاران بد و منحرف ساختن زنان و مردان شر یاز بدکار ز یبعد ن یبندها در
کنندگان، که با آموزش نادرست  منحرف  نیا ی دا براکه مز دینمااشاره می  یو به مکافات دیوگمی

ن یرا که در شمار ا هایدارند، وعده داده است. و باالخره کرپنها و کاوکار باز می نیمردم را از بهتر
 .دینمامنحرف سازندگانند، شماتت می 

 شیاندکج  نیکاهنین و معلم  زیدر زمان خود او ن  یآید که حتبرمی   نیسرود زرتشت چن  نیا  از
زرتشت پس    نیاند. انحراف دساختهپرداخته و مردم را از راه راست منحرف می می   نید  فیبه تحر

 یو کانن زرتشت سایبه کل نیکه مؤمن نیروشن و واضح است که نه تنها همه محقق یاز او به حد
  غیتبلبه نام زرتشت  خی توانند منکر آن گردند. اوستاشناسان معتقدند که آنچه در طول تارز نمی ین

اکثر  ییایمذاهب آر ونیاو قرابت داشته است و پس از زرتشت روحان یواقع امیشده کمتر با پمی
به شرح    نکهیاند. قبل از ازرتشت به مردم ارائه داده  نید  یبه جا  یرا با لباس زرتشت  میمعتقدات قد

 .مینمابازگو می  بارهدر این را  نیچند نمونه از نظر محقق می زرتشت بپرداز نیانحراف د یچگونگ
 ن یحکومت کنند و د  ران یا  ی اند بر جامعه مذهبعلت مغان توانسته   ن یمعتقد است، به ا  برگین
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و   شدینم  جینوشته و کتاب ترو  انیرانیا  نیکه در ب  ندینما  ریاند تعببوده  لیکه خود ما  یبه صورت  را
  ی سخت که از کودک اریبس ینهایربا تم زیطبقه ن نیاند. ابوده یمغان متک اناتیبه ب نید روانیپ

کنند.   فظ را بتوانند از ح یشدند که همه دستورات و متون مذهبمی  ت یترب یطور کردندمی آغاز
داشت و تنها  یآگاه یو دستورات مذهب  نیبود که از سواد بهره داشته و به قوان طبقه نیفقط ا

 .رفتمردم به شمار می  ینیمرجع د
 

کند. او با اتکاء به  هم نقل می   یفرانسو  شینو، کشدهد و از آبه ارائه می   یخود شواهد  برگین
اشاره  یدر آن دوران اصوالً به کتاب انینشان داده است که زرتشت انیزمان ساسان یمدارک سومر

 حیتشر  برگیاند. نشدهنمی   یدر مباحث خود با مسیحیون هرگز به کتاب خود متک  یکرده و حتنمی
شدند سالها با زمزمه کردن می  تیترب یدبمو  یکه برا یارس مذهبکند چگونه شاگردان مدمی

اعراب بعدها اوستا را به   یطوری که حتاند به سپردهآنها را در خاطر می یاشعار و دستورات مذهب
  اریبه حد بس انیرسد که جامعه زرتشتمی  جه ینت نیبه ا برگیباالخره ن اند.دهیامن زمزمه« » نام
گرفته سرچشمه می  یکرده که روح و باطن آن از مذهب میتراپرست  تیغان تبعم  یدئولوژیاز ا  یعیوس

 .است
 

 سمیبا انتروپومورف یبه شکل یرانیا ندویا ای میقد یاهایآر یاصل نی: دسدینومی  بارتولومه
شکل اعتقاد را    نیا  یزرتشت به سادگ   نینو  امیبا پ  ،نبود  سریمخلوط و ممزوج شده بود که هرگز م

آنکه    یمجبور شدند برا  نید  ونیو روحان  انیپس از زرتشت مرب  زیجهت ن  نیبه هم  از مردم گرفت
  ن یسکوت و تمک  نیا  یول   رندیمردم را به ظاهر بپذ  دیاز عقا  یرا وسعت دهند قسمت  نید  نیا  توانندب

مخالف    یموارد به کل  ی لیزرتشت شد که در خ  نیوارد د  یکه اصول  افتیوسعت    یرفته به حدرفته
  تهبودند که زرتشت سرسختانه با آنها به مخالفت برخاس  ییاصول همانها  نیت بود و ازرتش  نیبا د

کند را ذکر می  ی هوم و قربان دن یوما و نوشاها زدیستش اپر ، ی مثال میتراپرست یبود. بارتولومه برا
 افتیرواج  انیزرتشت نیبعدها در ب یکه زرتشت به شدت با آنها مخالفت کرده بود ول

 
زرتشت در جهات مختلف اشاره کرده و در ضمن توجیه مشروح  نیانحراف دبه  زین هرتل

 نید نیمغها ابتدا کاهن سد،ینومتأخر است می  انیگاتاها که مخالف معتقدات زرتشت یعال یمحتوا
مجدداً  انیآن از طرف هخامنش تیزرتشت و حما نیبه واسطه نفوذ د یاند ولبوده انیرانیا میقد

خود را منتشر   نید قتیدر حق یبه ظاهر آن را رواج دادند ولنشان داده خود را به آن وابسته 
وارد شده   یزرتشت  ریهمه عوامل و مطالب غ  نیمتأخر ا  یاست که در اوستا  لیدل  نیساختند. به هم

 مانند باد، آب،   یعیطب  یو قوا  انیخدا  شیاز ستا  یگونه اثرکند که در گاتاها هیچاست. او اشاره می
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 دهیپد کیصورت ماه، شفق صبح و... وجود ندارد و هرجا از آنها صحبت شده به د،یخورش ن،یزم
رسد و از  ما مسخره به نظر می  یسگ که برا س ی. از تقدگرید زیشود و نه چبرداشت می یعیطب
 که یزیآماز انهدام جنون نیشود و همچننمی دهید یاست اثر ینیمعتقدات دوران چادرنش یایبقا

شده است و از طعمه پرندگان و   هیتوص ث،یعنوان مبارزه با مخلوقات روح خببه  دیجد یدر اوستا
 :سدینوسگها قراردادن اجساد مردگان... او می

 دیگوبا ما سخن می  میو رح  یکیو ن  ریمرد هوشمند، فعال، مجذوب خ  کیگاتاها    یالبال  از»
. دینمامی  هیرفاه توص  هیعنوان پاه را ب  یدارو گلهکند. زراعت  می   امیحق و اخالق ق  یکه به جانبدار

  چیه  عت یطب  یروهایاست. او در ن  یداشته و از خرافات بر  یها جااست که بر فراز تفکر توده   یکس
نفرت   یزیو خونر یبه مناسبت ارتباط با مست وانیو از آداب د ندیبنمی یاله  تیقدرت و شخص

 ...«کندمبارزه می یدارد و با آن به سخت
کننده انیب یتیشخص نیچن کیرسد که محال است می  جهینت نیبه اهرتل  باالخره

که به او نسبت    ییزهای آن باشد. او درست با همان چ  ریو نظا  دادیهای زشت و ناهنجار وندبرداشت 
  یاست که با اخالق زرتشت  وپرستانید  نید  نیمبارزه و مخالفت کرده بوده است. ا  یدادند به سخت

کند باشند. آنچه هرودت وصف میمی   یعیو عناصر طب  روهایآن ن   ان یخدانداشته و    یگونه سازشهیچ
... هرتل  ستین  یدر گاتاها از آن اثر  یوجود دارد ول  زیودا نوگرمانهاست که در ریگندیا  نیهمان د
دستورات    عت،یرفتار با جسد مردگان، پرستش عناصر طب  ،یمست  ،یموارد مختلف مانند قربانهم به  

 نیهمه متعلق به د  نهایکه ا  ردیگمی  جهیمتأخر، اشاره نموده و باالخره نت  یوستاو ا  دادیوند  یمذهب
 زدانهای ،یمنیموجودات اهر ی»در کنار حفظ نام وداها برا سدینوزرتشت. او می  امیمغان است نه پ

 مانند یعیطب یفنومنها انیکرده و خدا نیباشد وارد دمی ییودا 1هایته( را که مشابه یجتهزی)

 ادیو به افتخار آنان به تعداد ز کردندمی  شیو... را ستا ترایآب، م  ن،یماه، آتش، باد، زم د،یخورش
بزرگ   ی را تا حد خدا زدش یهااومه، که ا کرده و از عصاره ی ان را قرباناسبان و گاوان و گوسفند

 د«.ساختنستودند، خود را مست می می
معرف آن است    انهیم  یبه زبان فارس  ان یزمان ساسان  یترجمه گاتاها   ی : »بررسسدینومی   شدر
هم درک نکرده به  وستهیرا به طور مربوط و پ یمیقد یخط از سرودها کی یکننده حتکه ترجمه

از افکار   یمتأخر، که به کل کیآن از تحوالت تئولوژ ریبه تفس یدر سع نیبوده است. عالوه برا
 زرتشت از  اتیمعتقد است که نظر نیدر همچنش. « است دهیدور شده بود، متأثر گرد بهزرتشت 

  

 
 یبه معن ستااو است. یزدان در یقربان یبه معن تیسانسکر Yaj اوستا و Yaz از (Yajata) و یجته (Yazata) یزته  -۱

 .کردن مشتق شده است شیستا یبه معن شتن ی ایستن یاست که از  شیوجود قابل ستا
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که  سدینودرک شده است و می  گریبزرگ د انیاد مبرانیپ روانیکمتر از پ یلیخ روانشیپ طرف
دست است که پس از او متأسفانه به  یرینظو بی  ییکتایصورت  ک ی یرسالت زرتشت دارا»

 د«. منحرف ش یاصل ریاخالفش کامالً از مس
ما به   دیجد ی»در اوستا سدینوکالم زرتشت می  هیتوج  یبرا ش یدر سرآغاز کوشش خو شدر

با    ی قرابت  نیکوچکتر  نیگذار دکنیم که پایهبرخورد می   یو دستورات و مطالب  ماتیتعل  یادیمقدار ز
  ی خیتار  تیاز واقع  یاثر  چ یساخت که در آن های  افهیآور قپیام  نیاز ا  یهای مذهبآنها ندارد. افسانه 

که در آنها   ییگاتاها ۱۶گذاشته و فقط به  یبه کنار دیآثار را ما با نیاهمه  ی. ولافتیتوان نمی
 نیسرودها در شمار مشکلتر نی. البته امیکن هی تک م،یشنوبدون شک سخنان خود زرتشت را می

داند، که  آنها می لیو است یدر هنر شعر شتریوگرمان قدیمند«. شدر اشکال گاتاها را بندیمتون ا
عطار،    ، یچون حافظ، سعد  یروشندل  یبزرگ و عرفا  یا توجه به ظرافت آثار شعراب  ان یرانیما ا  یبرا

 .ستیتعجب ن یو... جا یمولو
 

اند پس از زرتشت کهانت را در جامعه مادها به عهده داشته  فهیمعتقد است مغان که وظلومل  
شت زرت نینموده و در د قیزرتشت تلف نیمعتقدات خود را با دکتر شیخو تیحفظ موقع یبرا

 .اعتقادات آنها بود، وارد نمودند هیرا، که پا یپرستعناصر بت 
 اینام است که محمد  نیا ستهیقدر شابود و او همان مبریپ کیزرتشت  سد،ینویم زهنر

معتبر و   یباورها یدرک کردند و نه خود دارا یاو را به درست امیاو نه هرگز پ فاخال  ی ول ،یموس
و پس از آن به نظر   انیکنند. در زمان هخامنش ت یهدا یرا به درست ای بودند که آنهاموثق و زنده

افراط   (گری د انیخدا شی بود )ستا مبریکه مخالف با روح پ یتفاوتتساهل و بی  کیرسد که در می
 کیکردند  یشدند و سع دهیکش یطیتفر کی یبه سو انیکه در عصر ساسان یکردند، در حال

قادر به تحمل آن    ید که کمتر کسکنن  لیبه جامعه تحمرا    یدیو تعصب شد  یعیتشر  ینیخشک د
ساخت،  متحجر، که به قدرت مطلق خداوند خدشه وارد می  سمیدوال  کیرا با    نید  نیبود. عالوه برا

زبان اوستا هر قدر از   یخارج کردند. زهنر معتقد است، حت دیاز توح یهمراه نمودند و آن را به کل
 کیاز  مبریخود را از دست داده است. گفتار پ یو غنا تیزمان زرتشت دور شده لطافت و جذاب

فاقد  ی اند ولنوشته شده ییبایز لیات خاص برخوردار است. حتى یشتها به استیو ح تیروحان
  ت یو جذاب  یو روحان  ینومع  اتیاصوالً فاقد هرگونه ح  دادیکه وند  یباشند، در حالگاتاها می  تیجذاب

  روان یاز طاقت پ یحت دیپوشاست که اگر جامه عمل می ای هدیفایاست و حامل دوالیسم پوچ و ب
 :سدینوداد. او میقرار می  شیخارج بود و آنها را در محک آزما زین ودباورلوح و زساده
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منتقل   انیحیبه مس انیهودیبخش بود توسط  اتیزرتشت زنده و ح امیتوان گفت آنچه در پیم»
و  یپاک نیطوری که دشد به  رفتهیپذ انیساسان لهیه وسو اصالت نداشت ب تیو آنچه اهم دهیگرد

 د«. خود را از دست دا اتیح
 

یشتها فرم گرفته و زرتشت در آن اعصار چون   یمعتقد است که در دربار هخامنش مولتون
خود   نیزمان هنوز د نی است. مغان در ا هزیستار سال قبل میشد، که هزبرداشت می  یاله میحک

آنکه جلب   ینمودند و براعمل می انیرانیا میتئیسم قدبه  پولی یده بودند ولنکر ادهیرا کامالً پ
. کردندمی  غیبود تبل  مبریاز آنچه نظر پ  ریغ  ینینام او د  رینام زرتشت را حفظ کرده و در ز  ندنظر کن
  ر ینداشت بلکه تحت تأث یوارد شد به زرتشت وابستگ نیکه در د یدی»عناصر جد سدینواو می

 رییمغان که قبالً در صحنه وارد شده بودند، مذهب تغ تیروحان ادیز ارینفوذ بس ایو  یمنابع سام
 د«. بو  دهیکامل مغان هنوز نرس یروزیداد. روز پشکل می 

گذاری کردند که نه تنها با اصول زرتشت را پایه  ینیمعتقد است »بعدها مغان د مولتون
. و  د«یمنحرف گرد زی آن بنا شده بود ن هیر پاهم که ب انیرانیا میقد نینداشت بلکه از د یکینزد

فقط الزم است که   یشوند. ول تئیسم ابتدا به دوزخ روانه میپولی   انی»خدا  ردیگمی  جهیباالخره نت
که در سراسر    یمبریآنکه مجدداً به بهشت باز گردند، به نام همان پ  یداد برا  ر ییخاص آنها را تغنام  

 ت«. اس  ی کیرا بلند کرد که خدا فقط  شیو خ یصدا یخود با چنان حرارت اتیح
 

 :سدینومی  نیخود چن قاتیتحق انیدر پا المستد
 نی. در حدیآغاز گرد  یناپذیرالعمل اجتنابعکس نشده بود که    یاز مرگ زرتشت سپر  یاندک»

 یتصاعد  ریمذهب با س  یشد، باناز گذشته پنهان می  یدر غبار  شتریهرچه ب  یخیآنکه زرتشت تار
داد و خود را از دست می  یکرد سادگ فیکه او تصن ییگرفت. گاتهابه خود می  ییصورت خدا

متعدد و  انی. به او خدادیگردمُبَدّل می ییسایهای کلو به نغمه افتیمی  سرارصورت رموز و ا
 یاهایمتعدد( آر انیو اعتقاد به خدا یپرست)بت  سمینسبت داده شد که از مذهب پاگان یفاتیتشر
آنها را محکوم کرده بود. بعدها  اًکه او خود چنان سرسختانه و موکد ی نده بود، آدابما یباق میقد

بود، مورد عمل   یباستان تیبربر کیمانده  یمغان، که باق نی آئ لهیبه وس یبخش ییایآر سمیپاگان
  که زرتشت آن را  یزی شمردند، همان چهااوما را مقدس می  زرتشت روانیقرار گرفت. هرگاه پ

  یبازگشته و قربان یبود، اگر آنها مجدداً به مراسم میتراپرست دهیآور« نامو مست دیپل مشروب»
، اگر آنها دوباره پرستش الهه کردندمی  به آن اعتراض نموده بود اجرا  دیاحشام را، که زرتشت شد

 او یواقع امیمشرب پشدند که خود را هم افتیهم  یباالخره گروه ...را مرسوم ساختند و تایآناه
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چنان تازه و نو و   یاو نکات دیمغزها در اصول عقا نیبهتر یباستان   یط مذاهب ملدانند. با انحطایم
  نی. اافتیدر یبه خوب  یبعد ینیهای دتوان تأثیر او را در اکثر جنبش که می  افتندی روبخش ین

 ت«. اس لیانج نیچون اول ینیطن یهای زرتشت دارا اتاکه گ ستین یاتفاق
 

که    رندیگمی  جهیآن با یشتها نت  سهیگاتاها و مقا  یپس از بررس  شمانیندیـ و  گلیـ اشپ  گریگ
ارواح   ای انیوشهااوما سراوشه، فره  ترا،یم شتریا،یورترغنا، ت تا،یآناه ریها نظو فرشته  زدانهایتمام 

است   خوردار کامل بر د یتوح کیزرتشت از  نیهای پس از زرتشت بوده و دو... همه ساخته  اکانین
و   دییهرگز آنها را تأ یو... کامالً مطلع بود ول تایآناه ترا،یوجود آنکه قطعاً زرتشت از وجود م و با
  ان یخدا مهینو ن یاوستا یبخشها گرینکرد، بلکه برعکس همه را طرد نمود. در یشتها و د تیتقو

  ی برا  سمینتروپومورفان  ی. اابندیتجسم می  واناتیبه شکل ح  یصورت انسان درآمده و حتبه  یادیز
 :سندینواست. آنها می گانهیگاتها کامالً ب

کنیم که در برانداختن مذهب  ای به نام مغان برخورد میبا طبقه  میمراجعه کن خیبه تار اگر»
شده به  یهای وحنخست سروده نانیا رایرا داشتند ز یزرتشت و دگرگون نمودن آن نقش اصل

ای مرگبار جهت وارد کردن ضربه   قت یو در حق  یماریبهبود ب  یبرا  ییصورت طلسمهازرتشت را به 
را از آن اجداد خود   یمخدوش و منسوب به و  نییاو به کار بردند. سپس زرتشت و آ نیبه دکتر

  ی دست فراموش نهاده و به یدانسته و پس از آنکه بر مردم و دربار مسلط شدند آن را به کنار
اوستا    هیمرگ زرتشت نشان دادند، نفوذ در بقپس از    نیکه مخالف  یالعملعکس   قتی سپردند. در حق

قبل از گاتاها مورد   انییایکه موارد مشابه اوستا را با مذهب آر یزرتشت بود. کسان یکتاپرستیو 
گردند.  می   یمذهب باستان  انیبا خدا  انییایمجددا آر  یسازش و آشت  کیدهند، شاهد  قرار می   یبررس

  یکتاپرستیبرده و    نیرا از ب   یعیطب  یروهاید و مظاهر نمتعد  ان یخدا  نیکه زرتشت ا  یوجودبا    رایز
  ان، یخدا  نیا  یو پس از آن شاهد رواج و بازارگرم  حیقبل از مس  هیاشاعه داده بود ما در قرون اول  ار

 یم«. همطراز اهورامزدا درآمده بودند، هست انیصورت خداکه به 
 زهیپاک ماتیزمان تعل زرتشت به مرور نیمعتقد است که نفوذ مغان در د کس یسا ی سرپرس

امر بخصوص در    نینموده است و ا  فیو سخ  یمعنرا آلوده به خرافات و آداب و رسوم بی   نید  نیا
 .است افتهیشدت  ان یدوران ساسان

مانده بود و اشکال درک   یاز نام زرتشت باق یفقط اثر انیاساندر زمان س سدینومی  بونیگ
 .بنامند یمختلف خود را زرتشت فرقه ۷۲زرتشت سبب شده بود که   امیپ یمعان
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آن به دعا و ورد و   یو عمل یاهداف اصل لیزرتشت و تبد نیپس از شرح انحراف د دهاال
 :سدینوطلسم و... می

 یعوامل متحجر و ماد یبه سو نیاراده دشدن بی  دهیدر جهت کش یعموم لیتما نیا در»
باشد که  متعاقب آن می یپهلو عصر نیمتأخر و همچن یسراسر اوستا یمشخصه زمان و باورها

 ید«. ادوار آخر به اوج انحراف خود رس نیبخصوص در ا
است که مذهب زرتشت  یغرب نیهمه محقق دییمورد تأ تیواقع نی»ا سدینومی نیهمچن او
ضد رفورم که   کیو در اثر  افتیدوام ن ادیرفورم ز نیا یول انیرانیا یبدو دیبود در عقا یرفورم

که   دیگرد یمذهب اتیح د یعمل باعث تجد نیرخ داد مجدداً منقلب شد. ا مبریپس از مرگ پ
را از مقام سلطنت عزل کرد  یرانیـ ا ندو یا انیخدا مبریبود. پ افتهیآن رسالت  لتحو ی زرتشت برا

  اخراج نمود، اما آنها مجدداً تاج و تخت از دست رفته را غصب کرده و به   یو آنها را از قلمرو روحان
اهورامزدا برقرار ساختند.   یدر امپراتور یبوم یصورت ساتراپهاخود را به یمومع تیرضا کمک

  ونیرود، پس روحان  انی از م  یو سادگ  یزود  بود که به   دهیدوان  شهیاز آن ر  قتریرسوم و شعائر آنها عم
  را و فائق زرتشت بعد از مرگش از صحنه خارج شد، آنها  یعال ت یمجبور شدند پس از آنکه شخص

 1رند« یبپذ یزرتشت یژدر تئولو

 
بوده و آنچه به نام   بندیمنحرف پا نیامروز به د یزرتشت حت روانیمعتقد است که پ سیبو

 د:سینوکند. او میوجه با تعلیمات زرتشت مطابقت نمی چیشود به هزرتشت عمل می
از شعائر و   یبود و به حد یو اخالق یعقالن یدیتوح نید کیباستان حامل  رانیا مبریپ»

مدت   ی او عمل کنند ول ماتیکردند به تعل ی دور است که هرچند آنها سع شیخو روان یداشت پبر
منحرف شده و به راه و روش و  ریاز مس یبه سر برند و به زود ینتوانستند با سادگ یمان درازز

 دند«. خود قبل از زرتشت عودت کر میقد دیعقا
 

  

 
 نیا  تیواقعی ول ندیجوبه آن توسل می تیتبرئه روحان یروشنفکر برا  انیاست که همه زرتشت یکوشش نیالبته ا  -۱

شده بودند و پس از زرتشت  تیدا خرافات ه نیو به قبول ا  قیتحم تیروحان لهیاست که مردم قبل از زرتشت به وس
آنها را مجبور  یگذشته بازگرداند بدون آنکه کسان اتیبود که مجددًا مردم را به همان جعل تیروحان نیباز هم ا  زین

 یسواداست که بی  یمورد قبول مردم  سیاز مارنو  شتریب  شهیکشد( هم)آنکه نقش مار را می  شکِ کرده باشند. البته مار
 شود.می لیبر آنها تحم

را، که به  گریزرتشت بازگردانند صدها خرافات زشت د نیرا به د زدانیخاطر مردم مجبور شدند ا  یبرا  ونیاگر روحان
 وارد ساختند؟ یتشتزر یسایدر کل یآورتر بود، به خاطر چه گروه انیز زدانیا  شیتامراتب از س
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 نیای است که در دکترتشت اثر زندهزر ماتیتعل یبخشها نیاز مهمتر  یکیمعتقد است » او
نموده و   یدر مذاهب بعد یمیعظ ر یتأث ماتیتعل نیو مبحث آخرت داشته است و ا ییحایمس

 .اند«کرده یگیرو اسالم از آن بهره تیحیمس سم،یبودائ
 
در اجتماعات مختلف اشاره شد و به خصوص   نید قیعم  ریبه تأث تیریجلد اول کتاب مد در

دارد.    یاساس  ریجامعه تأث  کیمنحرف تا چه حد در توقف، تحجر و سقوط    نیکه د  دیگرد  یادآوری
جهان از انحراف مصون نمانده و در طول زمان همه آنها از   یدیتوح انییک از ادمتأسفانه هیچ

  ی قیحق  امیو پ  یبه منبع اصل  یبه علت عدم دسترس   تیحیو مس  تیهودیاند.  دور شده   به   یهدف اصل
اند آلوده شده دیبا خرافات و حشو و زوا یبه حد خیدر طول تار ییسایلک التیتشک یفیو اثر تحر

  ه یما  اینمانده است. در مورد اسالم با وجود آنکه قرآن    یاز آنها باق  یزیو شعائر چ  فات یکه جز تشر
اطالعات قابل   زین مبری حوادث زمان پ خیمحمد به طور کامل در دست است و از تار یواقع امیپ

  کیو ظهور  نید یو عدم توجه به هدف واقع اتیاصالت دادن به فرع یجود دارد ولو یاعتماد
و رسوم    فاتیتشر  یمذاهب مختلف از مراقبت در اجرا  انیکه مانند همه متول  ، یقشر  یروحان  طبقه

از شعائر و    یدهند، سبب شده که با گذشت زمان بارخود ادامه می  اتیو آداب و نشر خرافات به ح
را پنهان ساخته و معامله بهشت و جهنم، ورد و  نید یو عمل یاصل تیافات ماهو خر فاتیتشر
  رد یو صفا را بگ  یو پاک  ی کوشش و عمل توأم با سازندگ  یو... جا  ایو ر  ق یو دغا، تحم  سیتدل  ا،دع

 یوحشتناک  یو معنو  یرا به ذلت و فالکت و فقر ماد  یو جوامع متحجر و دچار وقفه و رکود اسالم
 .خواهد شد هیخود توج یدر جا کیهر  انیاد نیانحراف ا یگونگدچار سازد. چ

طوری که مشاهده رساله است، به  نیکه موضوع مورد بحث ا سنایمزد نیمورد انحراف د در
او را ارائه    امیاز پ  یزرتشت است فقط بخش  ادگاریبرآنند. گاتاها که تنها    ی است که جملگ  ی شد، قول

خود را به نام   اتیاند نظرخواسته نید یگریو متول تیوحانکه در لباس ر یکسان یدهد. برامی
  ا ی یفراهم آورده است تا خرافات موروث یمناسب زیدستاو تی واقع نیکنند ا لین بر جامعه تحمید

ورد و دعا و تضرع    فات،یآداب و تشر  یرا فقط مشت  نیکه بنا به عادت د  یفکار مردمرا به ا  یابداع
 .ندیزرتشت بار نما نیه نام داند، بو التجا و... شناخته

 ام یپ نیو برداشت ا ستیاز آداب و رسوم و شعائر ن یداده شد که در گاتاها اثر حیتوض قبالً
  یفلسف  یجامعه آن روز است. محتوا  یکامالً مخالف و متضاد با معتقدات و آداب و رسوم مذهب  زین

 یبه کل یموروث یخراف یورهاو با یپرستو بت  یکه با مذاهب بدو یمردم یگاتاها برا یو فکر
 .رفتتوسعه آن می   دیو ناآشنا بود که فقط با گذشت زمان ام   ب ینو و غر  یشده بودند به حد  رمتحج
 یالهیقب  یاز خدا  هوهیتا رفته رفته    دیکه قرنها به طول انجام  دید  میخواه  هودی  نید  حیتشر  اب
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تحت   شتر یهم ب دیو شا ج، یبه تدر زیرائیل ناسبنی  اءیانب ی. حت دیجهان مُبَدّل گرد یتنها خدا به
آماده نشد   هودیامت    ی فکر  ط یخالص متوجه شدند و تا مح  یدیتوح  اتیبه نظر  ان، یرانیا  نید  ریتأث

  رگش او پس از م  امیموجب شد که پ  ری. در مورد زرتشت عوامل نامساعد زافتیطرز فکر ثبات ن  نیا
 :فراموش گردد یبه کل

و   هیاو را حفظ و منتشر ساخته و در توج امیای نداشت که پهبرجست نانیزرتشت جانش ـ۱
یهوه،  ثاقیم یادآوریعنوان عامل تذکر و اسرائیل به بنی یهای را که نب یتوسعه آن بکوشند. نقش

 بینصبی یعوامل نیزرتشت از وجود چن نیمؤثر بود. د اریبس هودی نیبه عهده گرفتند، در دوام د
 .ندما

بود که با توسعه نفوذ و قدرت خود موفق به   یالتیو تشک تیفاقد موقع شتاسپهیو لهیقب ـ۲
 د. زرتشت گرد نید عیانتشار سر

گونه ارتباط با مراکز ظهور کرد و هیچ یمیقد اریزرتشت در منطقه دور افتاده و زمان بس ـ۳
ند.  جهان متمدن ناشناس ما  ی نام او برا ی و حت امیهای دراز پتمدن و تحرک نداشت لذا تا مدت 

که جوامع متمدن با نام زرتشت  محدود بود و هنگامی اریر دوران زرتشت بسارتباط مردم جهان د
 شد.  می غیتبل سنایمزد یمغان به جا نیمانده بود و د  یباق یفقط نشان امشیآشنا شدند از پ

مردم توافق دارد سبب تحرک جامعه  یو ماد یروح اجاتیکه با احت رنده ینو و گ نید ـ۴
 انیطوری که قبالً اشاره شد ادگردد. بهمی نیبسط د یبرا یجامعه متحرک محمل نیو ا شودمی

 نیاند. دمنتشر شده  گرید  ینهایکننده در سرزممقتدر و نفوذ   یکشورها  لهیبزرگ جهان همه به وس
 یهای بزرگ هخامنشو تا ظهور دولت   دیبرخوردار نگرد  یعامل نفوذ  نیزرتشت در ظهور خود از ا

  انیقبل از هخامنش  یرانیاقوام ا  نکه یبود. در ا  تیهوبی   یکند و نفوذ  اریبس  یحرکت  ی دارا  ین و ساسا
وجود دارد، از  خیاز آنان در تار ییو نشانها هزیستپارس می نیکه در سرزم یردمو به خصوص م

  ، و هندوان را ان یرانیا یتوان داشت. اختالف اساس نمی  ی شک چیاند، همتأثر شده  یی فرهنگ اوستا
  ه یتوان توجمی ییو فرهنگ اوستا ییاند، فقط در قالب فرهنگ وداو سرچشمه شهیر کیکه از 

زرتشت است    نیآن د  هیو پا  هیما  یول  ستیزرتشت نبوده و ن  امیپ  یهرگز بازگو  تاکرد. هرچند اوس
زرتشت سبب شد که اصل و   امیپ میمستقریاست. تأثیر غ افته یانحراف و اعوجاج  جیکه به تدر

  ی رنگ زرتشت یهای قوماسطوره  ن،یگذار دآن فراموش شود و بدون توجه به گفتار پایه تیواقع
در  زیفرهنگ ن نیهم یاست، ول ییمتولد گردد که همان فرهنگ اوستا ینیگرفته و فرهنگ نو

را به خود گرفته است. عدم توجه به گاتاها و    انریطول زمان ثابت نمانده و رنگ تحوالت جامعه ا
شعائر و   جادیرا در ابداع و ا یخبر زرتشتو خبرگان بی  ونیآن دست روحان تیودن واقعفراموش نم

که گاتاها جلب نظر خاورشناسان را کرد،    شیقرن پ  کیطوری که تا  به   ذاشت باز گ  دیمعتقدات جد
  ای از آداب وو مجموعه یتشت بود و معتقدات بدوزر نیمعرف د یپهلو اتیمتأخر و ادب یاوستا
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  ی شد. حتبرداشت می  یبر آن افزوده شده بود به نام مزداپرست خیهنه با آنچه در طول تارک رسوم
معتقدات و شعائر   نیدهند، همرا ارائه می  یهند، که تنها جامعه متشکل زرتشت انیامروز پارس

 .ندینمازرتشت عمل می نیرا به نام د یخراف
زرتشت است، به   امیپ یکه زبان اصل ،ییتوجه کرد که لهجه گاتا دیمطالب باال با دییتأ در

به لهجه   ییاوستا اتی چند قرن پس از مرگ زرتشت در ادب ی طوری که حترفته به  ان یسرعت از م
کنیم که باگاتاها متفاوت است. در دوران مادها و برخورد می یدیجد میو به خصوص مفاه

به خود   نیشکل نو یکل به زین یبلکه زبان مذهب افتهیلهجه مردم تحول  تنهانه  انیهخامنش
صورت معلومات خارج و به   یاکتساب  یگرفته و از شکل دانشها  یدر باطن افرد جا  نیگرفته است. د

را  نید هیپا نیفراموش نخواهد شد. زبان د یهرگز به سادگ ،تیو پس از تثب د،یآدر می یموروث
است. از ظهور محمد   داریپاماند زبان آن هم  یباق یاثر نیکه از آن د یزمان ادهد و تمی  لیتشک

  ی زبان عرب  یبرا  زانیو م   ارینرفته بلکه مع  ان یزبان قرآن نه تنها از م  یسال گذشته است ول  ۱۴۰۰
عرب زبان به   ونیلیم کصدیاز  ش یقرن قبل، امروز ب ۱۴در حجاز  یگروه اندک یگشته که به جا

 .احترام استقابل  یمسلمان زبان یونیلیو در جامعه هشتصد م ندیگوآن سخن می 
مُبَّدل  سایزبان آن، که به زبان کل یول ذردگمی لیاناج میتنظ خیحدود دوهزار سال از تار در

  نیآن بود که اوالً ا یرا نگرفت برا  لیشکل اناج یحیاست. اگر زبان جوامع مسشد، هنوز زنده 
است و ثانیاً  نشده میگفته تنظ به آن سخن می  یسیع اتی که بنا به روا یها به زبان عبررساله

گونه که  است، همان گر ید یبوده و قابل ترجمه به همه زبانها ت یآنها شرح حال و روا لبمطا
  افتیدر اروپا توسعه  تیحیکه مساصالت نداشته و ترجمه بوده است. ثالثاً هنگامی هیاول لیاناج
نستند. زبان  دامی انیسویمخالف ع نیگفت بزرگترسخن می یعبر ای یسیرا که به زبان ع یقوم

 هودیقوم  یحاد و بقااز عوامل ات  ی کیبوده و  یپس از سه هزار سال به قوت خود باق ز یتورات ن
 .است دهیگرد

پر اشاره  ینشده، بلکه مجموعه سرودها میتنظ یو تورات به زبان معمول لیچون انج گاتاها
زرتشت بعدها  روانیپ نیسرودها در ب نی. استین سریم یو اصطالح است که ترجمه آن به سادگ

محو   نیو از خاطر مؤمن ستین ریرپذییصورت دعا و نماز درآمده است. متن دعا و نماز هرگز تغبه 
بدون   زیامروز ن یثبت شده است ول گرید ینه در قرآن و نه در جا نینخواهد شد. نماز مسلم

  یباق یاثرالم گردد و تا از اسسال قبل اجرا می  ۱۴۰۰به همان زبان و شکل  رییتغ نیکوچکتر
 د. گونه برگزار خواهد شباشد به همین

 رییجمالت و لغات تغ یآنها به کل یکند که در اجرارا ذکر می ییگاتا هیاز ادع یشرح دهاال
تحول    نینموده است. اجمالت آنها را ادا می  یکننده بدون درک مفهوم و معنااند و اجرا شکل داده 

  الت یهای دراز بدون تشکمدت  یست که مذهب براا  هیقابل توج یفقط در صورت رییو تغ
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از    یرفته باشند. اگر گشتاسپ کم  ان یاز م  زیآن ن  یاصل  نیکننده و انتشاردهنده باشد و حاملتیحما
زرتشت   امیحامل پ التی، همان تشککردمی  ت یرا هدا یبرخوردار بود و دولت  ی اسیس تیاهم
  ت روز بر وسعشد و روزبه می لیتحو ندگانیبه آ یصلو مسلماً گاتاها با لهجه و مفهوم ا دیگردمی

و  بیزرتشت زبان ادعیه در برخورد با عالم غ روانیافزود. زبان گاتاها که در نظر پانتشارش می
و  نیمتون مقدستر نیا نینیفراموش شود. در نظر عامه مردم و متد یستیبااسرار است هرگز نمی 

  ود سپرده ش یدست فراموشبه  ی سادگ نیور کرد که به اتوان تصاست و نمی ادبودی نیانبهاترگر
آن هم   ندهیکه نه تنها زبان گاتاها فراموش شده که گو  مینی بمی   ی. ولابدی  رییگرچه زبان جامعه تغ

مشترکند که در ادوار بعد خوانندگان    تیواقع  نیدر قبول ا  نیفراموش شده است. همه محقق   یبه کل
 اند.کردهآن را درک نمی  یمعان یبه درست یگاتاها و مغان و موبدان زرتشت

  یو زرتشت، جامعه برادران و انجمن اخوت زرتشت  شتاسپیکه پس از مرگ و  رفتیپذ  دیبا  پس
اگر   زین تاسپشینفوذ کند و خود و گریو جوامع د ریاست که در عشا افتهیقدر قدرت و دوام نآن

  خ یگونه که تارآمد، همان در می   خیمنام تارشدگان و افراد گدر شمار فراموش  یبود به کلگاتاها نمی 
 کی شتاسپیو زیسکوت کرده است. در گاتاها ن گرید رهیو عش لهیقب سیبرابر هزاران رئ در

  ک یزرتشت است. او  اورانیبلکه در شمار فرش اوشتره و جاماسپه از  ستیبرجسته ن یفرمانروا
متأخر و   یاوستا نیاند. اوان بودهکه در اطراف زرتشت فرا گرید انیاست مانند همه کاو یکاو

گونه که  اند، همان شاهنشاه!! ساخته یشاه و حت کی شتاسپهیهستند که از و ییسایلک نیمؤمن
 اند. خدا نموده مهین  کی زیزرتشت را ن
از گاتاها آنچه به   ریسازد که غرا مسلم می تیواقع نیمتأخر ا یاوستا کیستماتیس یبررس

 امیها از پنوشته  نی. درجه انحراف استیدست آمده قابل اعتماد نن بهتاکنو یزرتشت اتینام ادب
  سبت قریباً به همان نت  ترندیمیو قد  کتریبا قدمتشان دارد و هرقدر به منبع نزد  کیزرتشت رابطه نزد

نه تنها از خرافات اوستا کاسته    یدانش بشر و توسعه تمدن و تجارب علم  شرفتیخالصترند. با پ  زین
  ی سرنوشت نیچن ز ین گری د انیگونه که ادبر آن افزوده شده است، همان  زیدائماً ننشده، بلکه 

.  است مردم  یو عدم ارتباط آن با علم و آگاه یموروث نید ی معرف چگونگ انیجر نیاند. اداشته 
و    یزرتشت  ریغ  نیرا از دست داد که توسط محقق  یلیهای منجمد تحمپوسته  یزرتشت هنگام  امیپ

قرار گرفت و دانش   یعلم یو ناخودآگاه، مورد بررس یلیتحم ناتیدور از تلق بدون تعصب و به
  یشداوریفارغ از پ لی و تحل ه یتجز نیاگاتاها پرداخت. هر قدر  ل یو تحل هی به تجز یمذهبریغ
قضاوت   ییاز برداشت اوستا  ریتأث  نیطوری که کمتراست به   تریخالصتر و واقع  جهیباشد نت  ییوستاا

 .سازدختل می م یرا به کل حیصح
زرتشت را به  نیعلل انحراف د  میتوانمی یبه راحت میشد توجه کن انیکه ب یبه عوامل اگر

 دست
  



347 
 

 ت دین زرتشتتحوال
 

 یادیعوامل سبب شده است که در توجیه انحراف بن نیبه ا نیاز محقق یاریتوجه بس. عدم میآور
 .رو گردندزرتشت با اشکال روبه  امیپ

و با   ی را بررس یزرتشت اتیهمه ادب یستیبازرتشت می نیانحراف د ی چگونگ حیتشر یبرا
نوشتار نه تنها   نیدر ا یکار نیدارد. چن ازیعمل خود به دهها رساله ن نیکرد، که ا سهیگاتاها مقا

است که به چند مورد اشاره   یعنوان مشت نمونه خروار کافکه اتالف وقت است. به  ستیممکن ن
 .میکن

 ای( ۴۲ـ  ۴۵ ی)روستاها یهفت بهر یسنایان گاتاها اثر به زم  نیکتریشد که نزد انیب قبالً
  نیباشد. جالب است که در همبه نثر می   یبه لهجه و سبک گاتاها ول  سنای  نیاست. ا  1یتیهپتا هائ

تئیسم را مشاهده و  پولی ی پرست ویبه زمان زرتشت انحراف مشهود است و اثر د سنای نیکترینزد
گاتاها و وداها در حال  نیب یگردد و پلمنعکس می  سنای نیکم در ا. اتمسفر وداها  کممیینمامی

شود  مورد تنفر و شماتت زرتشت مجدداً مرگ زدا و فرشته نجات می یشکل گرفتن است. هااوما
مرگ  یومااها م،یکنمی نیرنگ و رشد کرده را تحس ییطال ی. »هااوماندیسراو در وصفش می 

  ن یتقد است در امع برگی... نم«یکنی م ش یرا ستا نیآفر اتیح یومااها م،یکنمی  نیزدا را تحس
و تأثر   نینفرت آتش یآور، که مبنایمشروب مست نیا یرسد که »زشتمیای هیزمان انحراف به پا

 «.آورددست می و مجدداً تقدس خود را به  افتهیراه  انیزرتشت تیسوزان زرتشت شده بود، به جمع
هایی صورت الههه ب عناصر    گر یو آب و د  نیو زم  ابدییهای متعدد ماهورامزدا زوجه   ۳۸  سنای  در

 .۲دشوسخن گفته می  ز یاز دختران اهورامزدا ن سنای نی. در اندیآخدا در می  یبه حرمسرا
 زییسنا ن  نیگردد. در وداها الهه آب زوجه واروناست و در اآتش ظاهر می  شیستا  ۳۶  سنای  در

 زیهفت بهر ن سناینام دارند، در  ینان وارونا وارونانشود، در وداها زالهه آب همسر اهورامزدا می
 .نامندمی  ۳یزنان اهورامزدا را اهوران

شود، در می دهیین نامیجهت ما نیاست و به هم ۴ایما ز یاسرارآم یروین یوداها وارونا دارا در
رته  ای دهندهاست. در وداها وارونا نظام ۵نییهوما ایخوب  یایما یاهورامزدا دارا زین یهپتاهنگ

صورت به  دااشه در کنار اهورامز زیپساها ن نیاست و در کنار او رته قرار گرفته و در ا ۶گوپاه یس
  .شوندصورت فرشتگان خدا نام برده می بار به نیاول یشود. امشااسپندان براای ظاهر میفرشته 

 
1- hapta haiti 

 :های خدا را اوستازوجه -۲
Iga ( ژا یا  )  ،Yaoshti ( ییئوشت )  ،Feroshti ( یفراشت )  ،aramatyo ( ویارامات ) ، Ashi ( یاش )  ،Ish ( شیا  )  ،Azuiti ( یتیازوئ )  ،
Frasasti ( یفراسست ) ،Parandi ( یپرد ) 

 نامیده است.
3- Ahurani       4- Maya 
5- hu-mayin      6- rata-syagopa 
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 .و نور کالبد مزداست دیخورش یوداها وارونا سرور نور است و در هفت بهر در
شود  می کیکم به وارونا نزداهورامزدا  کم تیفیک یهفت بهر سنایشود که در می دهید

قباًل باره  در این  وجودند با دو نام.    کیدو خدا    نیچون زهنر معتقدند در اوستا ا  یطوری که برخبه 
 .بحث شد

خوردار بر  یاریشود هنوز از لطافت بسمشاهده می  یهفت بهر  سنایانحراف که در    نیوجود ا  با
 امیهنوز لطافت روح پ  یهفت بهر  سنایکه در    سدینو. دهاال میافتهینو را ن  یاوستا  ی است و خشک

و  ندیراگو انجماد می یبعد از آن به خشک یناهایسیشتها و  جیزرتشت مشهود است و به تدر
  ینها شکل انسااسپنته. امشهردیگبه خود می  یگذشته صورت ماد یو عرفان یهای روحانجنبه
 .گرددمی  یروحان میمفاه نیجانشو ورد و دعا  ابندیمی

  است،  کتریآن به زمان زرتشت نزد میهای قدقسمت یهفت بهر سناییشتها، که پس از  در
قدرتمند   زدیدو ا  1(تایسورا آناه  ی)اردو  یاردو  ترایصورت ابدان خدا درآمده مکم امشااسپندان بهکم

 اهاست،ینیاپرستی آر ادبودیاند و بوده اکانیکه همان ارواح ن اهیوشگردند. فرهمی شیو مورد ستا
یشتها   نیدر ا  سمی. انتروپومورفابدیهوم رواج می   یو پرستش خدا  یشوند و قربان می   شیمجدداً ستا

 .کامالً منعکس است
متعلق   یدهد که اردوو به او فرمان می  ندینشیشت پنجم اهورامزدا با زرتشت به خلوت می  در
  ه یها را تغذاست و سرچشمه  یکند. اوست که قدرتمند است و در رودها جار ش یاوند را ستابه خد

  اختهبخشد. نطفه تمام مردان را آماده سسازد و مرغزاران را وسعت می ها را فراوان می کند، گلهمی
.. در دارد. زیو پاک و صاف که هزاران آبر یقو یردو. ادینمامی ایمه  دنییزا یو رحم زنان را برا

ها خانه  نی. در اانیوآراسته با ده هزار ا  کویبا صد پنجره و هزار ستون ن  ییبایخانه ز  زیمدخل هر آبر
از کمان  یریچون ت نفری زرتشت او به قامت هزار اآرامد. می فینرم و لط یبر رختخوابها یاردو

تر از صد پهلوان، با  مندروین  یول  بایشود، زظاهر می   ییبارویبه شکل دختر ز  یشود... اردوخارج می
بر   بایبر گوش و گردنبند ز نیهای زراز طال بافته. گوشواره یواال با لباس یقشنگ، از نسل یاندام

  یی کوی به ن شیبایز یپستانها تاسخت بربسته  ان یای از چوب )برسم( بردست. مگردن. دسته 
  ی نیستاره بر سر و پوست  سان و خوش فرم با هزاررهیهشت گوش دا  ییطال  ی. تاجابندی  یبرجستگ

 ( یونانیـ  یرانیهند ـ ا یتولوژیخز بر تن دارد. )م صدیاز پوست س
  یادآوریو به او  دیگواهورامزدا با زرتشت سخن می  (شتی)مهر شتیترایم اییشت دهم  در

 
 میقد  یفارس  )اهو در  ینقصو بی  ی= پاک  تیآناه .(Ordavi Sura anahit) است  تیسور آناه  یدر اوستا اردو  تایآناهـ  ۱

 تیسوراناه  یپس اردو  یقو=   (Sovra) سور  دن یبالبرآمدن و  =   (ared) از ارد  یبوده است(. اردو  بینقص و ع   یبه معن
ده برداشت ش زیستاره زهره و ونوس ن دیناه یفارس اتیآب در ادب زدی= ا  شیآالو بالنده پاک = آب بالنده بی ی= قو

 .اهیت = پاک -اهیت = ناپاک ان  ین = عالمت نفا است. 
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 نیدر ا زدانهایبه پرستش همسنگ خداست.  ی)مهر( در قدرت و سزاوار ترایچگونه مکند که می
به  ترایدر کنار م 1وسنگه یریسراوشه )سروش( و ن زدانیشوند. انه خلقت وارد می یشت به صح

سوار    دیسف یقو یای با اسبهابرگردونه  ترایم زدیدهند. اکنند و او را شکست می حمله می منیاهر
کند. در آسمانها حرکت میای انهیبر تن دارد و با تاز نیدر دست و زره زر نیمیاست و سپر س

  ز یت زه یدور زن و ن یرهایدست گرفته و صد کمان با تاز زر ناب به  غه ید گره و صد تبا ص یگرز
 ...سازدبدکار رفته آنان را نابود می  وانیو د  منانیبلند با خود دارد و به جنگ اهر

  زدیسروش و در جلو ا زدیو در یمین او ا منیرشنو )عدالت( معارض اهر زدیا ترایسار میدر 
افزا حرکت  وحشت زی ت یخشمناک با دندانها یصورت گرازبه  یروزیپ زدیا ()بهرام ۲ورت رغن

 ...کندمی
کند... حمله می منیبان، ده هزار بار به سپاه اهردهیبا حالت غضبناک با ده هزار د اهورامزدا

 ۲۹/۱۱۳طوری که در کرده شود به هم مرتبه اهورامزدا می یاست که گاه یسلطان مقتدر ترایم
  زدیبرخ ندبل یصدا انهیکه از تاز یوقت ندیما آ یاریو اهورا، به  ترا یه هر دو بزرگ، مآمده: بشود ک

پرتاب شود. آنگاه   رهای براندازند و از زه کمانها ت نیطنها انهیو تاز   دیو از منخرین اسبها خروش برآ
عائر  ش تیاهم)نموده کشته شده و سرکنده به خاک در غلتند  ازیزور ن یکه به سخت یپسران کسان

 اموزیرا ب  روانیاسپنتمان و پ  یا  یرا بستا  ترایآمده: م ۱۱۹/۳۰و خدا.( و در    سایو آداب و رشوه به کل
 ازیپرنده که با شهپر پرواز کنند، ن یخرد و بزرگ، از مرغها انیارپااز چ سنانیاو مزد یکه از برا

  ی دارا  ییاوستا  ثریو م  یی ودا  یترایکردن مردمان(. م  سهیو سرک  ق یو تحم  انیمتول  یآورند )سوداگر
 ثاقیحافظ م ثریم زیو رته ون است در یشتها ن ثاقیحافظ م ترای. در وداها مدصفت تقریباً مشترکن

با هم اثر   زیو در اوستا میثر ـ اهورا ناند وسته یـ وارونا به هم پ ترا یون است. در وداها مو اشه 
  ز ین  یدوست و دوست  یدر ودا به معن  ترا یت. مـ درغ اوستاس  ثریدر وج ودا در مقابل م  ترایکنند. ممی

مردم را به راه   رثیاست. در یشتها م یمفهوم محبت و دوست یدارا زیشود. مهر نکار برده می  هب
مختلف    انیو خدا  زدانیکند و در وداها به راه رته. در اوستا پس از زرتشت آن قدر امی   تیاشه هدا

به صدها    زدانیتعداد ا ۱/۶و یشت   ۱/۸۰کرده    ۳سپردیواست. در    رونیشود که از حساب بابداع می
 .شوندهزار بالغ می 

مرتبط است )به جلد اول   یپرستو با توتم  یاقوام مختلف بشر یکه از مذاهب بدو نیاپرستی
 هم  نییک از محققندارد و هیچ  یجا و مکان  نیزرتشت کوچکتر  امیمجموعه مراجعه شود( در پ  نیا

  

 
1- Nairyosangha     2- Vereth raghan 

۳- Vispe - ratavo = Visperad  =همه ردان و بزرگان. 
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  یباشند جامی  اکانیکه ارواح ن  1هایوشفره  شیکند. اما در یشتها ستانمیرا انکار    تیواقع  نیا

 ردیگنیاپرستی را می 
شوند و خداوند  صورت فرشتگان نگهبان ظاهر میبه  هایوشیشت فره  نیبا فرورد  ۱۳یشت    در

 آنها مددکاران اهورامزدا هستند. مزدا در آسمان رایز ،کندمی  هیشخصاً آنها را به زرتشت توص
  ستارگان   ای که بامسکن دارد که از فلز درخشان و سخت ساخته شده و لباس خداوند است. جامه

جامه   نیو رشنو و اسپندارمذ مقدس خداوند ا ترایم یاند و به همراهشده و ارواح آن را بافته  نییتز
 .کندرا بر تن می 

از انسان و   یاثر نیبود در زمنگهبانان نمی  نییشت، آمده: اگر کمک و معاودت ا نیا در
. آنها افتیبر اهورامزدا غلبه می منیو اهر کردمی  حکومت ایوجود نداشت و دروغ بر دن وانیح
دهند. آنها به  مقاومت را از خود بروز می  نیشتریب منیبا اهر یهستند که در نبردهاها( یوشهفر)

  شان یاریرا بخواهند به  العنان کشورها خواهند آمد و هرگاه آنهامطلق ارانیو شهر سرانکمک 
)ده روز مانده به آخر سال و جشن  ۲و دربار(. آنها در هنگام همسپتمدا دعبخواهند شتافت )اتحاد م

 شانیآنها به فکرشان بوده و برا  ایکه آ  نندیروند تا ببهای خود میآمده به نزد خانواده   نیبه زم  (نوروز
در دست با دعا و ثنا مقدم    ازند؟ و گوشت و جامه پردو فراخواندنشان می  نیدهند و به تحسمی  ازین

پا  زیو اسبان ت بایشان مسکن احشام خوب، پسران زکنند خانه  نیدارند؟ اگر چنمی  یآنها را گرام
 .افتیو به پاداش اشه دست خواهند  دیخواهد گرد
ه ک دیفروهرها وابسته است: اهورامزدا گو نیوجود اهای جهان به دهیپد یاست که حت جالب

های آن پابرجاست. آفتاب و ماه و ستارگان راه خود را  دهیاز پرتو فروهرهاست که جهان و پد
 کیهر    اهیو آب و گ  انیپاآفتاب و ماه و ستارگان و فروغ بی  ی. در اول خلقت مدت زمانندیمایپمی

ه  پاکان است که کواکب به جنبش آمده را یافروهره یحرکت بودند. از پرتوهاخود بی  یجا رد
فروهر پاکان از  گریآغاز نمود و... )به عبارت د دنیبال اهیو گ دیگرفتند و آب روان گرد شیخود پ

 د(.نیگزراه خود بر می اریهرکس به اختاند برخالف گاتاها که شده دهیابتدا پاک آفر
شود، آنها، خود بر سر و سپر به  پادشاهان طلب کمک می یجنگ از فروهرها یدانهایم در

را از چپ و  سنایویمهر و رشن و باد صفوف لشکر د زدانی ا یبه همراه انیخنجر به مدوش و 
  ۹۹۹۹۹هفتورنگ )مجموعه خرس بزرگ(،  یپاسبان یفروهر برا ۹۹۹۹۹شکنند. راست درهم می 

  فروهر

 
و مثل   یروحان  که بعدها فرور و فروردهم گفته شده = شکل  ی= فروهر پهلو  یهخامنش  یاوستا = فرورت یوشفره  -۱
 فرانسه Pre = یآلمان Vor = نیالت Pro = ، تیفر = فرا در گاتاها = پرا در سانسکر  اکانیو سپس ارواح ن  موجودات  هیاول

= (be) fore ی= باور فارس دنیو باور کردن = گرو تیور = حما شی= مقدم و پ یسیانگل 
2- Hamaspathmaedaya 
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  ۹۹۹۹۹و    1جسم گرشاسپ   ینگهبان  یبرا  ۹۹۹۹۹د(،  هن  یایفراخکرات )در  یایمحافظت از در  یبرا

 .فظت از نطفه زرتشتمحا یفروهر برا
های شوند و در فقرهمی  یوشفره  یاهورامزدا و امشه اسپنتاها دارا  یحت  ۲۳  سناییشت و    نیا  در

شده و سپنتامینیو خالق آسمان و  یمعرف ییشت سپنتامینیو و اهورامزدا وجود واحد نیا ۲۹و  ۲۸
دولتمند   ،پرواز زی بسته، تخوب چشم، تند نظر، بلند، کمر به باال رومند،ین یو فروهرها نیآب و زم
 .۲دردگو... می 
. منزل او بر ردیگقرار می شیسروش مورد ستا زدیا ۵۷و  ۳ سنایو  ۱۱و  ۱۳های یشت در

خود سروش و درخارج به ستارگان روشن است. ارابه  ستون قرار دارد که داخل آن به نور  کهزاری
تر و از  زپر یاز باران تندتر و از پرندگان ت که از باد چابکترند و  شندکمی  ی او را چهار است نوران

 .دعاهاست گریو د هی ری. اسلحه او اهونا وائعتریپران سرزیت
ترین است و بر علیه  بتیو پره  نیعتریسر  ن، یخوش اندام تر  ن،یفعالتر  ن،یتریاو قو  ۵۷  سنای  در
کنند. ظلمت فرار می  نیاو به هراس افتاده به سرزم  دنیاز د  وانیپردازد... دبه مبارزه می  وانیهمه د

 .)خشم( است وائشمید بیرق نیاو بزرگتر
و   الن یگ وانیو د وائشمیتا د دیآمی  نیبار در شب به زمسروش مقدس سه  ۱۱یشت  در

 .وبدکدر وج می ویبا چماق خود بر فرق د ییکند. او در نبرد نها یمازندران را سرکوب
که او کنار آتش نشسته  یدر حال دیآمی  سحرگاهان هااوما شخصاً به نزد زرتشت ۹ سنای در

 شیخو  اتیکه در ح  یمرد که از تمام کسان  یا  یستیپرسد ک. زرتشت از او می دیسراگاتها را می  و
 یاوماازرتشت منم ه  یدهد: ازدا و باورافزا پاسخ میمرگ  ی! هااوما با کالمیباتریزام  دهید  تاکنون

 شمیو ستا  نیام ساز و به تحسآماده  دنینوش  یو برا  تامایسپا  یا  دست آر! مرا بهزگارایزدا و پرهمرگ
 :کنند. سپس زرتشت آهنگ برآورد نیچن ندهیآ انیبدانسان که ناج ،یبسرا نیسرود آفر
 د؟یاو گرد بینص یبار آماده ساخت؟ و چه سرنوشتنیتو را اول ی! کدام بشر!بر هااوما میتعظ

  برخوردار شد؟  یو از چه رحمت
  

 
۱- Kresasva = Keresaspa ان گرشاسب معروف است. در بندهش آمده سانسکریت به معنی دارنده اسب الغر، هم

بار زنجیر گسسته و بنای ویرانی گذارد از خواب دهاک دگرکه اژیکه او از طرف اهورامزدا در خواب رفته و هنگامی
که ضحاک از کوه دماوند سرازیر دهاک را هالک کند. او یکی از جاودانهاست و در آخرالزمان هنگامیبرخاسته و اژی

 نماید تا جهان دوبارهپردازد. او یاور سوشیانت یا زرتشت در روز قیامت است و همراهی میبله با او میشود به مقامی
 و حیات نور بر جان مستولی گردد. (Frasho Kriti) پاک شده

القدس به جای ( روحJes) J/۲۸نویسد که در عهد عتیق کتاب اشعیای نبی مرحوم پورداود برای دفاع از اوستا می -۲
 .توان توجیه کردوه به کار رفته است!! ولی یک انحراف را با انحراف دیگر نمییه
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او   بیرحمت نص ن یاست که مرا آماده ساخت و ا یبشر نیاول ونگهوات یداد و اوما پاسخها
.  یمولود بشر نیمردم و با افتخارتر کیباشکوه و شبان ن یمایی افت،یچون ییما  یشد که پسر

را جاودان    وانیکه با سلطنت خود انسان و ح یهند(. کس  یتولوژیاست )م  دیآنکه چشمانش خورش
سرور و حکمروا نه از گرما و نه از سرما، نه از   نیه ساخت و... در قلمرو اتاز شهیهم را اهیو آب وگ

شبان    ونگهوات یکه پسر و  یاست. تا زمان  یاست، اثر  وان یو نه از مرگ و نه حسد، که زاده د  یریپ
 .رفتندپدران و پسران به شکل مردان پانزده ساله در کنار هم می کردمی  مردم سلطنت کین

در مراسم   یحت  ۱۰  سنایاست و در    ندهیفزابلند قامت و    نیهوم زر  شییشت سراسر ستا  هوم
  و یهااوما هزار د هااوما سرور و سروش به آسمان برخاسته و در برابر هر قطره دنیبا نوش یقربان

  ز یهوم ن  زدیمشروب هوم ا  شیکند!(. در کنار ستا)هر قطره اشک هزار گناه پاک می  1شود نابود می 

 .ردیگقرار می  شیو ستا میتعظ وردم
  ر ی و غ یزرتشت نیکه مسلماً از طرف زرتشت مطرود گشته، و همه محقق نیخون یقربان

هنوز   یهفت بهر سنای. در رددگمجدداً در یشتها معمول می  تند،یواقع نیمجبور به قبول ا یزرتشت
عبادت و    و نشانه رددگمی یادهیعمل پسند  یدر یشتها و یسناها قربان ی ول ستین  یسخن از قربان 
 .انجام تقاضاهاست لهیوس یی و چون مذهب ودا وندارادت به خدا

در کشور چهارگوشه ورنه صد   هیآثو ی( از خاندان توانا۲)ترتئونه دونیآمده. فر شتیآبان  در
نمود و از او درخواست کرد که به  هیهد دیناه یقربان یاسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند برا

 .حاجت او را برآورده ساخت دی. ناهابدیدهاک سه پوزه ظفر یاژ
نمود   ی)گئوش( قربان زدگوش یا یبرا دونیاز درواسپه یشت آمده که فر ۱۴و  ۱۳فقرات  در

  ی برا دونیارت یشت فر ۳۵ـ  ۳۲و از او درخواست کرد که بر ضحاک غلبه کند. و در فقرات 

 
 شدهیمی هوم آنچه زرتشت منع کرده و موجب مست نیاند که مقصود از ا شده یمدع  یزرتشت نیاز محقق یبرخ -۱

مورد نفرت زرتشت  کامالً همان هوم دید میخواه میهوم در اوستا توجه کن نیکه اگر به شرح ا  یدر حال ستیاست ن
آورد و می یاست که مست یادیز رهیش یرنگ آن دارا  ییطال اهیو گ دیاست. در وصف آن آمده در کوهستان برو

شود : از او طلب میابندیدست    ایخود در عالم رؤ  الیام  مو به تما  شندیاند  ایاغن که کندمی  تیاحساس فقر را چنان تقو
 سازد و...  داریاو به طور کامل حاصل گردد و ذهن را ب ینشده تا مست باره چون شاخ گاو به شکم وارد کیکه 

و در   زندیآمهومه است که آن را با شربت مقدس به نام زور می اهیکه »لغت هوم نام خداوند گ سدینومی ستنسنیرک
 یاهیهوم نام گ ایومه ا «. هاکنندمیهوم را پرستش  یافتند و دور هم گرد آمده و خدا می یآن به جذبه مذهب رفمص

آورند. شراب پراهوم که در دست میبه اکیآن هم تر رهیکوکرن است و از ش شهیهمان ر یاست که به احتمال قو
مخصوص  یدعا دنیاورواروم ... در موقع نوش ای رهوم با شاخه کوچک انا اهیشده عبارت است از گ ادییشتها از آن 

م خواندن دعا موبدان که هنگا ندیوگها برسم میترکه نیت دارند. به ا که چند ترکه انار در دس یشود در حالادا می
 .رندیگدست میبه

2- Throetaona 
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 .دهدمی ی ( و ثروت )ارت( قربانویهوا )و زدانیا

  ی در کوه هرا صد اسب، هزار گاو و ده هزار گوسفند قربان یشدادیشنگ پهو شتیآبان  در
  سه،یطوس، پسران و خسرو، یک کاوس،یک اب،یگرشاسب، افراس د،یجمش نیکند، همچنمی

  گر یو د دیناه یای براسانهپادشاهان اف ... هوشنگ، اوزه، توزه، فرانواز  ۵جاماسب... و در یشت 
 ت. اس ی در سراسر اوستا سخن از قربان نیبه همچن  زین ۹یشت کنند در می  میتقد ی قربان زدانیا

با آداب سوما همراه    ی گونه که در وداها قربانشود، همان هااوما توأم می   ازیبا ن  ییشتها قربان  در
 .سازندرا از آنها می 1را با هم مخلوط نموده شربت مقدس زور  ریهااومه و ش زین  یاست. گاه

  ش یه که به آن برهکردمی  از علف پهن  یفرش  یرا در رو  یقربانگوشت    یوداها کاهن قربان  در
  ۳برسم یپهلو اتیشده و در ادب لیتبد ۲و بعد برسمن شی کلمه در اوستا به برز نی. افتندگمی
 .است دهیگرد

به   یمشروح یقرن ششم ق. م. و پس از بررس لیدر اوا ۴هزقل اتیبا استفاده از روا مولتون
و همان  رندیگای که موبدان هنگام دعا در دست می دسته ترکه ایم رسد که برسمی  جهینت نیا

است   ییودا شیبره ادبودیاند و گرفته در دست می یو برسمن است که مغان هنگام قربان شیبرز
 .معمول شده است زیرسم ن نیا یآداب قربان دیکه پس از زرتشت با تجد

گذشته به آن اشاره   یت و در بخشهاشده اسمی  ازین ز یشراب شما ن یی ودا ی آداب قربان در
شده است. مثالً در  می ازیمشروب مقدس زور ن ایشراب پراهوم  زین ییاوستا یشد. در آداب قربان

  ردیطبق دستور مخصوص انجام گ  ریبه ش  ختهیزور آم  ازیبا ن  دیمقدس با  دیناه  شیای»ن  شتیآبان  
 د«. گردآنان  ادرسیکنندگان پاسخ داده، فرش یایتا به استغاثه ن

رفته به شمار می  نیداشته و اصل د تیاهم اریشد که در وداها آداب و رسوم بس انیب قبالً
با آداب خاص و تحت نظر کاهن انجام    یستیبااست می   ییمذهب ودا  یاساس  هیکه پا  یاست. قربان

تنها نه زی. در یشتها ندیخواهد رس نیاطیرسد و به گفته براهمانان به شنمی  انیوگرنه به خدا ردیگ
 ۵شود. در یشت می ییمذهب ودا هیشب زیبلکه آداب و رسوم آن ن ابدیمی  یاساس تیاهم یقربان

دهد شود و او پاسخ می   میبه او تقد  ی قربان  دیکند که چگونه با( سؤال می دی)ناه  سورایزرتشت از اردو
  وان ید  و  دیاهد رسدر شب انجام شود به من نخو  ازین  نیطلوع و غروب آفتاب و اگر ا  نیکه »فقط ب

 د«. رسمی  وانیبه د  یقربان ن یآن را در خواهند ربود و ا ادزنانیفر
  

  

 
۱- Zyar = Zobar = Zaothra به کار  یو آب است و در آداب مذهب ریکه مخلوط هوم و ش ینام آب مقدس زور

 .رودمی
2- barhish     3- baresman, barzish  
4- barsom     5- Ezekiel 
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  اج یو هوس و احت لیوار به ماند مانند آنان انسان گشته یی ودا انیخدا نیکه جانش زدانیا
و استغاثه    ی و زار  میو تکر  میو ملتمس تعظ  یاز طرف بشر متقاض  ی دچارند و در انتظار تقدیم قربان

  انیاتا به خد  ردیخاص و مراسم مخصوص انجام پذ  یبا دعا  دیبا  ازیآمده که ن  رنگستانیانند. در نآن
 نیا زیخاص گزارش داد؛ در اوستا ن فاتیو حضور مغ و انجام تشر یقربان نییرسد. هرودت از آ

آنها  با واسطه دالالن ازیرشوه و ن میو جلب نظر آنان با تقد ان یخدا تیشود. رضامی  دییمراسم تأ
 حرفمن نید یاند، و ذکر و ورد و دعا هسته مرکزیپتان و موبدان زرتشتکه همان مغان، مغ

  از یو ن ی قربان می. به خصوص تقدردیگرا می یو مردم یعمل نید یجا یشود و مذهب شعائرمی
مجدداً معمول   شینامردم  فاتیاست، با همه تشر  یآداب و رسوم سفیهانه بدو  ادبودیترین  که زشت 

 د.شومی  ون یروحان یو دکان سوداگر یکاسب لهیوس نیو د رددگمی
  ه یرا توج  یقربان  م یرسم زشت تقد  نیا  یکنند به صورتمی   یسع  یزرتشت  سندگانیاز نو  یبرخ

هزارها اسبان و   نیکنیم که سالطاگر در یشتها برخورد می سدینومی یرانیا نشاهیکنند. مرحوم د
را  یز ستیاند مقصود واقعاً کشتن و قتل صد هزار گاو ننموده زدانشیاهورامزدا و ا ی گاوان را قربان

آن    دنیبخش  ایاست و    واناتیح  نیاست، بلکه مقصود آزاد ساختن ا  یعمل  ریو غ  دهیفاعمل بی  نیا
 سنایمزد  نییبه آ  لیارائه دل  یمرسوم بوده است. او برا  ادیجشن و اع  یامر در روزها  نیو ا  ایبه رعا

انجام  او گناه است و لذا پادشاهان آن ر سنایعمل مخالف معتقدات مزد نیکند که امی  هیتک
»در جشن مهرگان خشتروپاون   سدینوکند به گفته استرابون که می اشاره می  نیاند!!! همچندادهنمی
 د«.فرستا یهزار کره اسب به رسم ارمغان به دربار شاهنشاه هخامنش ستیندار( ارمنستان ب)فرما

 ت،یپادشاهان که پر از فساد و جنا نیاست که به گناه فکر کند. سلطنت ا یهکدام شا اوالً
 .گناه است نیبوده است، خود باالتر یو خودخواه یشهوتران ،یبرادرکش ،یپدرکش

! اسب به شاه !هزار  ست یخود مال مردم را غارت کرده و ب  ت یحفظ موقع  یبرا  یفرماندار  ثانیاً
 ادیدر اع ینشده که شاهان هخامنش ادی یگزارش چی. در هستین شانیا یادعا دییرشوه دهد، تأ

 رفتند؟آزاد شده به کجا می  یگاوها نیآزاد کرده باشند. ا  ایو  دهیصد هزار گاو را به مردم بخش
شده است که  عمل می یقربان نیا یباستان نیطبق نوشته همان استرابون و تمام مورخ ثالثاً

بود و  یزرتشت یسایه بودم. مرحوم پورداود که مؤمن به کل من به چند نمونه آن قبالً اشاره کرد
 د،یگومقدس!! سخن می رافیاز ارداو یکرده و حت ریمتأخر را تطه  یاوستا کردمی یسع یلیخ

 :سدینومی
شود می  دهیفرشتگان د  یدن براکر  یدرباره قربان  یاریاخبار بس  ونانیروم و    نیکُتُب مورخ  در»
اند که  ( بودهیزدانی)ا ی معتقد به فرشتگان یدوره هخامنش انیرانیگرفت که ا جه یتوان نتو می 
 هیفد  اآنه   یدانستند و از برارا سپرده به آنان می   رهیو غ  انیآتش و چارپا  اه،یآب، گ  ن،یزم  یپرستار

  مرسوم و معمول  زین  ینه تنها در یشتها که در زمان پادشاهان متعصب ساسان   یاند«. قربانآوردهمی
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 .گواه و شاهد آن است خیو تار بوده
کمتر  ینو و کانن زرتشت یدر سراسر اوستا ستین سنایمزد نیمخالف د یتنها قربان رابعاً

 .سناستیمزد نیموافق د یبخش
سخن گفته شده است و آداب و رسوم   زدانیبه ا  ازیو ن  یدر یشتها به صراحت از قربان خامساً

شعائر و آداب    دیشود که بامی  دیتأک  شتیانند مهراز یشتها م  یاری. در بسدهیو شعائر آن مطرح گرد
و با کمک  طیطبق شرا ازیو ن یو کاهن انجام گرفته و قربان ی نظر روحان ریو رسوم به دقت و ز

خشترپاون به شاه با آداب مخصوص  هیست که هدمقصود آن ا ای. آردیکاهن آدابدان صورت پذ
  ی اهورامزدا برا یحت ۲۰۴/۱۵،  ۱۲۳/۱۰، ۱۷/۵ـ۱۹ هایجالب است که در یشت رد؟یصورت پذ

به اورمزد   ویرسد که وامی  یی!! و ابتذال به جادینمامی  میتقد  یقربان  ویو وا  تیسوراناه  یاردو  ترا،یم
 یمنیکه در نابود ساختن مخلوقات اهر  دینماتقاضا می  وی( و اورمزد از وا۴۴/۱۵  شتیکند!! )لطف می

 سناست؟یموافق مزد ن ین خرافات زهرآگیا ایاو باشد. آ اوری
. یشتها انعکاس ستین یرعادیوجه غ چیبه ه انیچارپا یقربان یبرا یاعداد نجوم ذکر

ای  شود موجودات اسطورهکه از آنها سخن گفته می  یوانیو د  زدان یهاست و اییایآر یتولوژیم
  شد، انیب ییابتدا انییایو آر ییگونه که درباره مذهب ودا. همانیواقعهای تیهستند نه شخص

و شهوات آنها به همان   الیکه همه ام میآسا و قدرتمند و عظهستند غول ییهاانسان  انیخدا
باشند خانه آنها هزار پنجره  می   اتیفیک  نیهم  ی اراد  زین  ییاوستا  زدانیو بزرگ است. ا  مینسبت عظ

  ی ردان بزرگم زیشاهان ن ... و هزار چشم دارند و رندیگدارد و هزار ستون، هزار کمان در دست می 
اوزه، توزه و...    د،یو جمش  دون یای مانند فر. به خصوص شاهان اسطوره ندیزدیفر ا  یکه دارا  ستنده

هزاران چارپا  زدان یای به اشاهان اسطوره  یکند ولمی  یچند چارپا قربان ای کی یانسان معمول
 .کنندمی  میتقد ازیو ن یقربان

  ت یروحان تیدارد ظهور و تقو ی آن بستگ شدن   یو شعائر ن یکه با انحراف د یگرید موضوع
به   یانسان  لیو فضا  یاصول عمل  تیتظاهر ندارد و اهم  یجا تیزرشت روحان  امی. در پساستیو کل

دهد. اما در مذهب  نمی  ییفرصت خودنما  شیبه کاهن و کش  ،یفاتیشعائر و آداب و رسوم تشر  یجا
و  یشعائر و رسوم اصول عمل افتنیو با اصالت  ردیگقوت می یمجدداً کاهن و روحان ییاوستا
شود. باالخره با گذشت زمان رفته رفته د افزون میو نقش اترون و مغ و موب افتهی لیتقل یمردم

شود. در یشتها آغاز و تعصب و تحجر بر جامعه حاکم می ردیگشکل می یزرتشت یسایکانن و کل
»اتربانان که کالم مقدس در آنها  دیناه زد یاز زبان ا شتی. در آبان میکنمی دحرکت را مشاه نیا

انجام   یچنانچه ذکر شد وجود کاهن برا  شتیو در مهر  رندیگقرار می  دییمورد تأ  «حلول کرده است
 بدون وجود کاهن مورد ش یایآمده: ن شت ی نیشود. در اداده می  صیتشخ  یمراسم و شعائر ضرور
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 ریثار کنند و شربت مقدس به مقادنفراوان   ه یو فد ازیهرچند که ن»نباشد  ن یو اگر چن ستین قبول
چون   یزدانیشتابد و انمی شانیاریو مهر به  دیآبر سر سفره نهند اهورامزدا را خوش نمی  ادیز

  از ین  نیآمده که اگر ا  گرید  یدر جا  یو حت  «شوندرشنووارشتات و امشااسپندان از آنان روگردان می 
 یعنی!! شدکفرود آمده و زار و نزار بر خاکشان در می مهر بر سرشان زدیا ردیانجام نپذ یبه درست

و   ینشده، آداب و رسوم انحراف قیتحم یرا نپرداخته و به درست یرشوه روحان یستگیاگر به شا
مخکوب   هرپاداش به چماق م یکنند به جا ازیو ن ندیهر قدر هم دعا و ثناگو رند، یرا نپذ یخراف

 .رندینگخواهند شد تا هرگز مغز خود را به کار 
  ی آنها محفوظ بماند اوالً وداخوان  تیشده و موقع  تیآنکه قدرت کاهنان تثب  یبرا  ییودا  نید  در

حاکمه و عوامل و  ئتیه یگوش دادن آن هم فقط برا یکاهنان ساختند و حت فهیرا فقط وظ
تا   دیگرد انیاز دربار ی و معدود ون یص روحانشد. خواندن و نوشتن فقط مخت زیجا نشانیخادم

  یی برداشت ودا نیکم با اکم  زین ییبا اسرار وداها آگاه نگردند. جامعه اوستا اهنانکس جز کچهی
  کمی یمانداال ۹۳تا  ۷۴ یمعروف بندها ی. در وداها کوتمه فرزند رگوگنه سرودگودیهمگام گرد

به عمد   ی»اگر کارگر سدینواز او سخن رفته است، می  ۱۶یشت فرگرد  نیدر فرورد یکه حت
 دی!! اگر وداها را تالوت کند باختیر شیسرب گداخته در گوشها دیکند با گوشوداها را  تالوت

کرد!! )عجب  میبدنش را به دو ن دیدارد با ادی!! و اگر آنها را به دیکش رونیب خیزبانش را از ب
 «.!(یای و عجب سرود سعادت بخشه عارف و وارست یسرودگو
 دیرا نشا ربدانیموبدان و دستوران و مردان و ه نکهیآمده »ا نیهم چن ۱۹صد در کرده  در

 د؟یآموختن مرکسان را شا یپهلو دیآموزند، که زرتشت از هورمزد پرس یکه همه کس را پهلو
که خردمند  یربدیپاسخ داد، هرکس که از تخمه تو باشد، موبد و دستور و ه یهورمزد به افزون

را آموزد او را گناه بزرگ باشد. اگر هم   گران یگفتم اگر د نکه ی. جز ادیرا نشا چکس یه گر یباشد، د
 د«. ه باشد، فرجام او را به دوزخ بودکار کر اریبس

شناخت و بر  در درگاه خداوند نمی یازین کیو عمل ن ی و درست یکه جز راست یمبرینام پ به
ئر به شدت به مبارزه برخاسته بود نه تنها تمام شعا یو آداب و رسوم و شعائر بدو یعلیه قربان

مجدداً به   میدیچنانکه د ز ین نیو سوداگران د نیرا رواج دادند که کاهن وانید ش یو ستا یپرستبت 
مقام خود و تحجر توده مردم ساختند.   تیثبت  لهیرا وس  لیو تحم  قیخود پرداختند و تحم  یدکاندار
پسران آنها که  کرد وگرنه    میتمام تقد  اقیبه اشت  دیرا با  ازی( اشاره شد که ن  ۲۹/۱۱۳)    شتیبه مهر
 شتیکنند کشته و سرکنده بر خاک و خون در غلتند! در مهرمی میو رشوه تقد ازین یلیمبا بی 
از   سنانیاو مزد ی که از برا اموز یرا ب روان ی. پتمانیاسپ یا یآمده »مهر را بستا نیهمچن ۱۱۹/۳۰
آمده اگر  دادیدر وندآورند«.  هیپرنده که با شهپر پرواز کنند فد یخرد و بزرگ از مرغها یچارپا
  در راه یکس
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  وانیهزار اای با صد ستون و  است که خانه   نیکند مانند ا  هی هد  ی مرغ  ایو    1خروس )پرودارش(  خدا

خروس ندارد به اندازه آن   یکرده است!! و اگر کس هیو ده هزار پرده و ده هزار پنجره به خدا هد
 دادی به بهشت خواهد رفت!! در وندبدون سؤال و جواب مستقیماً دینما هیهد یقطعه گوشت

  س یبه پرداخت وجه به موبدان است. بو لیبینی شده که همه قابل تبدپیش یدیشدهای ازاتمج
  د یو فروش بهشت و خر  دیهمان خر  هیگناه شب  دیخر  ستمیس  نی»ا  سدینومطلب می   نیبا توجه به ا

آن با تعلیمات  قیتطب شد و عمل می  تیحیمس یسایتوسط کل ی گناهان بود که در قرون وسط
 د«. رسبه نظر می  بی عج اریبس  یرانیا مبریپ لیاص یاخالق

از   یگاتاها را به کل دیاهورامزدا تجرد و توح یپهلو اتینو و به خصوص در ادب یاوستا در
شوند،  او می  هیهمپا یحت  ی که برخ زدان،یدر کنار او هزاران ا میدیطوری که ددهد و به دست می 

 ینعرش و بارگاه آسمامانند که در به پادشاه و سرداران او می ارانشی. خداوند و دیآوجود میبه 
به شکل انسان   یحت یبزرگتر. گاه یارهایدارند با مع نیزم انیدربار هیشب یخود حرکات و اعمال

اورمزد و   زیکنند. در ذات سپرم آمده که در رستاخرا زنده می  یهای بدوشوند و اسطوره ظاهر می 
شوند.  جا جمع می کی از قبر برخاسته در  یهابا انسان گر ید زدان یجاودان و تمام ا نیمقدس

صورت زنند!! خدا به ها قدم میبه خود گرفته و با انسان یبشر افهیق ز یبالفاصله ماه و ستارگان ن
و آب و نباتات در   نیآتش، فلزات، زم وانات، یصورت حجاودانان مقدس به  گری و د دیآانسان در می 

 یقوا ییادر جنگ نه  یآمده که وقت گرید یدر جا نیآنچه قبالً معرفشان بودند، همچن ند،یآمی
وارد شده و به شکل موبد موبدان در   ایدن نیشود، اورمزد به امی  روزیپ منیاورمزد بر لشکر اهر

آورند!! می یبه جا یمذهب فاتیتشر کی یکاهن قربان کیو به کمک سروش و در مقام  دیآمی
اورمزد » در بندهش آمده    ی دهد و حتمی   لیرا تشک  یپهلو  اتیگ اهورامزدا و اهریمن محور ادبجن

 رایز  میکن  دیرا تا نه هزار سال تمد  کاریپ  میبتوان  مانیکن تا با آن پ  نیرا مع  ی گفت زمان  منیبه اهر
مکتب    یهای خرافانه. درباره افس«شودمی   فیقوت و ضعبی   منیدانست که با گذشت زمان اهرمی

 .شد ی قبالً اشارات سمیزروان
 یامیدارد. حفظ آتش در ا  میقد  اریای بسبشر سابقه   اتیح  خیو تقدس آتش در تار  یپرستآتش

به شمار  له یمهم خانواده و قب فیاالستعمال آشنا نشده بود، از وظازنه سهلکه بشر هنوز به آتش 
  دهو سرپرست خانوا  یمذهب   سیبود که رئحفظ اجاق خانواده با پسر ارشد    ی اپرستین  نیرفت. در دمی

الهه  یآتش مرسوم بود. در وداها آگن شیستا زیزمان زرتشت ن یاهایآر نیشد. در بمحسوب می
 .رفتمحبوب به شمار می اریبس انیاز خدا  یکیآتش 

 اعتبار ساختنمشخصات تعلیمات زرتشت بی نیاز جالبتر یکی که خاطرنشان شد طوری به 
  

 
1- Parodarsh 
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 انیها و خداصورت الههالطبیعه بود که به مافوق  زیهای اسرارآمو قدرت  ینیو ع  ینهای ذهبت  تمام
انتخاب راه و سرنوشت   اریکه اراده و اخت یافراد نی. در بکردندمی  بر سرنوشت افراد بشر حکومت

که   ص نبود، به خصو انیخدا مه یو ن زدانیو ا انیاعمال نظر خدا یخود را داشتند مسلماً جا برا
 .گمراه سازنده باشند وانیزاده دروغ و د یالیخ یقدرتها، وجودها نیهمه ا

گونه که پس از  را نداشت، همان یطرز تفکر عال نیقبول ا تیآن دوران ظرف ییابتدا جامعه
و طرد   یو آزادگ یسه هزار و پانصد سال در عصر فضا و اتم هنوز به هضم کامل مفهوم آزاد

 .است دهیهای مختلف موفق نگردبت 
 رهیگرفتن از ذخبهره یکند و برابرخورد می یعیعنصر ساده طب کیعنوان با آتش به  گاتاها

  یبه کار گرفته است. در تمام شش سرود  یمردم نور و حرارت آن را به مفهوم فروغ و نور اله   یذهن
 کیعنوان عنصر به  نیاز ا یاثر نیکوچکتر( ۳۴/۴۲/۴۶/۴۷/۵۱، ۳۱)که از آتش سخن رفته  

  زد یآتش و ا ینشده است. از خدا زیای به تقدس آن ناشاره یو حت ستین شیقابل ستا تیشخص
مطرود  ییایآر زدانیمانند تمام دئوها و ا زین یو آگن ستیدر گاتاها ن ی نشان ی اول قیربه ط  زیآذر ن

آن است که او آتش    میدانی شده است. لومل معتقد است آنچه ما درباره نظر زرتشت درباره آتش م
سمبل که در مراسم عبادت توجه را   کیصورت فقط به  یخود نگاه داشت ول ی در مراسم مذهبرا 

 .دیجلب نما قتی به حق
قبل از   تیدر یشتها رفته رفته آتش موقع یول ستین یهنوز از آتش اثر  یهفت بهر سنای در

محسوس   آتش تجسم ش،یایشود. در آتش نآتش وارد پانتئون اوستا می  زدیو ا ابدیزرتشت را می
 ت. رسانند انتقام خواهد گرف ب یاز آنان که به او آس شیهای خوخداوند و پسر اوست که با دست 

ها را در شکم مادران حفظ  ( و بچه یگردد )اجاق خانوادگخانه آتش حافظ خانواده می  در
با  وید کیکه زرتشت را حامله بود هر شب کند. در اسپندنسک مادر زرتشت دوغدو هنگامیمی

کند. در آتش از او دفاع می  یده ولکشتن زرتشت در شکم مادرش حمله کر ی همراه برا ۱۵۰
گونه که در  او غذا آورند، همان  ی کند که برامی  دار یرا ب انیو اطراف  دیآدر می ا آتش به صد دادیوند

شد   انیطوری که ببه  شیایآتش است. در آتش ن یدائم یعهد نگهدار ادبودیوداها آمده و ریگ
کننده آتش مقدس پسر ش یشود و ستایو پسر اهورامزدا م ردیگبه خود می  ییشکل خدا آذر

 د.ابیدانش و... دست می  ،یزهوشیت ت،یموفق ،اهورامزدا به سالمت 
سونگهه را   ی. آذر برزمییستاآذر پسر اهورامزدا می ی آمده: تو را ا ۱۷بند  ۱۱ سنای در

آتش بهرام همان است که در آتشکده برپا    ایش سونگهه  آت)  مییستارا می  شتهیآذر سپن  م،ییستامی
 ت(. آتش مقدس عرش خداس شتهیشود و آذر سپنمی

 مرسوم بوده است و زرتشت شکل  رانیآتش قبل از زرتشت در ا شی»ستا سدینومی دهاال
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همه عناصر به   نیخارج نمود و ب یداده و خالص کرد و آن را از حالت جسمان رییآن را تغ یبدو
  زد یاسپنجقره دشمن ا وید دادیای داد«. در وندو نور مکان برجسته  ییروشنا ندهیعنوان نماتش به آ

 .آذر است
آتر در   زدیا  ۱۳کند، در یشت  حرکت می  زدانیا  گریبا د ترایآتش در دنبال م زدیا  ۱۰یشت    در

شود مانع آن میو    ستدیادهاک میدر مقابل اژی  ۱۹پردازد و در یشت  به مقابله می   منیمقابل اهر
مقدس اشاره شده است    یدست او افتد. در اوستا به آتشهاکه از ییما رخت بربسته به  یزدیکه فر ا

دهند که  نسبت می   دی( آن را به جمشیجالل اله   ا ی  ۲گ بخوارنو  ای  ربنگ )ف  1که عبارتند از آذر فرنبغ

 .به داراب جرد منتقل شده است شتاسپیتوسط و
سوار و   اچهیطبقه کارگر و کشاورز در کنار در ندهیبرزانتم آتش نما متریم ای ۳مهر نیبرز آذر

داشته است. جکسون آن را آتش دست ورزان   یطبق بندهش در طوس کنار کوه راوند جا ای
 .نامدمی

دهند. )گشسب نسبت می  خسرویطبقه جنگاوران. آن را به ک ندهینما هیکنار اروم ۴آذرگشسب
 (۵= اسب ماده
اند و ابتدا  اشاره نکرده   رانیبه آتشکده در ا  ی گزارشگران باستان  گر یودت و داست که هر  جالب

ها برخورد کرده است. آثار  آتشکده  نیبا ا هیاسترابو گزارش داده که در کاپادوک تیحیدر شروع مس
 .وجود داشته است ران یهایی از قرون قبل از هرودت در ادهد که آتشکدهان میموجود نش

 رانیمغان و مذهب یشتها هنوز در ا نیبر آن است که د لیدل یباستان سندگانینو گزارش
 .است دهیگرد یها عمومآتشکده یبنا جینشده بوده است و به تدر یعموم

و آنچه   یی آثار مذاهب ابتدا میشودور می  وشیهرقدر از دار زین  رانیهای پادشاهان ابهیکت در
 تایو آناه ترایبار منیاول یدوم برا ریکه اردش میدید. رددگدر یشتها و یسناها ارائه شده روشنتر می

به ساختن   یحت تایآناه یبرد و براهای خود نام می بهیاهورامزدا در کت فیهمرد زدان یرا به نام ا
 ای ی به راهبگ ایزن برادر خود را به نام اسپاس یدوم حت ری. اردشدینمامجسمه و معبد اقدام می 

چهار عنصر آتش، هوا،   یمتأخر برا ی. در اوستادینمامنصوب می در همدان تایمعبد آناه کهانت
شد.    دهیمرتبه برگز  بلند  زدانیدر شمار ا  دیآتش، رام، سپندارمذ و ناه  زدیو خاک و آب، چهار ا  نیزم
شده است. در   ادیمانده از آنها  یباق یو در آثار افتهی یادینفوذ ز ان یرانیدر جامعه ا زدیچهار ا نیا

    نیبا لباس سالط یحک شده که دست راست او مرد  یپادشاه ساسان  یستم نرس نقش ر  بهیکت

 
1- Atur Farnbag     2- Hvareno-baga 
3- Atur Burzhin Mitro   4- Atur Gushasp 
 

۵- Varshan - aspa  =تیسانسکرVarsan - asva  آتش یخدا  یلقب آگن. 
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است    یسمیاست و نشانه انتروپومورف  دیناه  زدیشکل تجسم ا  نیدهد. ارا به پادشاه می   اقتدار  حلقه
  ز یبستان نبود. در طاق دهیمنعکس گرد انیرانیا یمذهب نییبه شدت در آ انیکه در دوران ساسان

  ریو در طرف راست اردش  ستادهیدوم ا  ریدر کنار اردش  دگونیخورش   یل انسان با سرمهر به شک  زدیا
 !!قرار گرفته است یاهورامزدا به شکل پادشاه

  ام یسال تاوان انحراف از پ ۲۵۰۰گران تمام شد و  اریبس  رانیملت ا یکه برا یگرید قیتحم
  ام یکه در پ دید میخواهزرتشت را پرداخت قدرت شاه و حکمروا بود. در بحث زرتشت و حکومت 

آزاد و آزاده هرگز   یونهاندارد و اشه   ییجا  چیگر هشاه و حکمروا و قدرتمدار سلطه  ییایآر  مبریپ  نیا
  چ یسر فرود نخواهند آورد. ه یی قلدر و فرمانروا چیمطلق در مقابل ه ییدانا ا یدر درگاه مزدا  جز

چنانکه    ز ین  شتاسپهیو قصه شاهنشاه و  ترفینخواهند پذ  یو عقل وهومن  ییجز دانا  ییشوایرهبر و پ
 گاتاها یان زرتشت و در فضااذهان منقلب و ارواح به اطاعت معتاد است و در دور دهییزا م،یدید

 !وسیع  یامپراتور  کیوجود ندارد چه رسد شاهنشاه    زین  یفرماندار شهرک  کیتظاهر    یحتى جا برا
  ل یبه مردم تحم ی و بابل یآشور نیالطاز س دیشاه و شاهنشاه از زمان مادها و به تقل قدرت

  کیعنوان سلطنت به  ل یقرنها از تحم رند،یپذمذهب زرتشت را می  ان یرانیکه اشود و هنگامی می
  نیاست ا یدیهای مدمدت  تیساخته کهانت و روحان یزرتشت اتیو ادب ذردگمی یاله  یروین

مجموعه مشروحة  نی اول اوارد ساخته است. در جلد  نیمذهب منحرف را در د ومحصول معبد 
  فیتحر  نیا  ریتأث  زیو در بخش زرتشت و حکومت نبحث شده است    رانیدرباره ظهور سلطنت در ا

 .مختصراً توجیه خواهد شد
تئیسم از ییما و شماتت او توسط زرتشت سخن گفته شد و  مبارزه زرتشت با  پولی هیتوج در

متأخر   یرا با طرد ییما آغاز کرد. در اوستا یزپردانبرد با اسطوره  ییایآر مبریکه چگونه پ میدید
اورمزد به   دادیاشاره به ییما شد. در وند ۹ سنای. قبالً در افتیمجدداً ییما ارزش و مقام سابق را 

بار  نیاول ز یبه او ن ماست،ییکه خدا با او به مشورت پرداخت  یکس نی: اولدیگومی  نیزرتشت چن
جهان را به او واگذار کرد که از آن  یاهورامزدا سرپرستآموخته شده است، سپس  ییاهورا نید

 .دیمحافظت نما
 یی سال بر جهان حکمروا صدیدهد و او سشالق مطال می  کیو  نیزر خیس کیبه او  خدا

ماند. نمی   ی باق  ییجا  گریشود که دطوری پر می به   وانیمدت جهان از انسان و ح  نیو در ا  دینمامی
راند و به  اند( و شالق طالیین جهان را می ترجمه کرده  نی زر زهین هم ی )برخ نیزر خ یبا س ییما
شود و  گذرد و باز عمل سابق تکرار می می گریدهد. ششصد سال دسوم توسعه می  کی رمقدا
 زدانهایبخشد. باالخره اهورامزدا و شالق ییما به کار افتاده و جهان را توسعه می  خیبار س نیچند

 خواندرا فرا می 
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را بر  یکه زمستان سخت رندیگمی می. عاقبت تصمندینشضور ییما با آنها به مشورت میدر ح و
 تیبه ییما مأمور  ازدحام رها بخشد و  نیفرستاده تا موجودات زنده را نابود کند و جهان را از ا  نیزم

و دور   دیماها بنا نرا بسازد و آتش روشن نموده آب و علوفه انبار کند و خانه ی شود مکانداده می
و  نیاز بهتر نیو همچن دیو بزرگ را جمع نما بایان زنکشد و در آنجا تخمه مردان و ز واریآن د

  ی دندان، جذام و بی  وانهیگوژپشت و د دینبا گاهیجا نیو نباتات فراهم کند. در ا واناتیترین حبایز
توفان نوح و سفر   است از یمن اقتباس ناقص دهیافسانه به عق ن یا 1و... راه داده شود...  کلیبده

اند. در بندهش  و پس از فتح بابل مغان به آن آشنا شده بوده  ارشایتورات که در دوران خشا  نشیآفر
سعادت از ییما رخت   یآمده که وقت  نیداده شود چن  قیآنکه عاقبت ییما با شماتت گاتاها تطب  یبرا

کرد و خواهر خود   اریاخت  یبه زن  ار  تهیعفر  کیمحافظت خود    یبربست ترس او را فرا گرفت و برا
آمدند!! در افسانه    ایدار به دندم   یو خرس و مردان جنگل  مونیداد و از آنها م  ی به زن  یویبه د  ز یرا ن

شود و  از او دور می  یزدیکند فر امی ینشناسو نسبت به خدا نمک  دیگوچون او دروغ می  یگرید
 .سازدمی  میدهاک او را به دو ناژی

  ی بدو انیکند بآنچه جلب توجه می ییگذشته بر خرافات ابتدا میه دقت کنافسان نیبه ا اگر
هفت   سنایدر    ی. حتگرندیکدیا گاتاها دو عالم کامالً مجزا از  ب  سهیلوحانه آنهاست که در مقاو ساده

کنیم و با وجود آنکه بندهش در  خرافات مبتذل برخورد نمی   نیچن  کیبه    میهای قدو یشت  یبهر
تر  ییآن ابتدا یفکر یچند هزار سال فضا زانیشده به م میال پس از گاتاها تنظدوهزار س حدود

 .باشدمی
شده بهشت و جهنم و مسائل وابسته به آن   فیمتأخر تحر یکه در اوستا یگرید موضوع

و   ست یبرداشت ن نیاز ا ی. در اوستا اثرمیو پاداش قبالً شرح داد فر یاست. نظر گاتاها را درباره ک
 .استفاده شده است ییهای ابتدااز افسانه آن  یبه جا

پل برافراشته شده در   نودیرسد که در آنجا چ یآمده که پس از مرگ روان به راه دادیوند در
و   یبارویدختر ز نیکند. نمودار پاکدبه روان رو می  یآدم کر یوجدان به پ ایپل دئنا  ن یسر ا

 ینویم  زدانیکرده او را به کنار ا  یهمراه  نودیپل چ  یرا رو  یراست  نید  رویاست که پ  یاندامخوش
سازد و روان گناهکار و  اهورامزدا و امشااسپندان برخوردار می  شیدر گرزمان از بخشا رساند و می

پل   ن ی. اشاندشککه به دوزخ می   دینمابرخورد می   ارهیزشت و پت  ی زن  کری خود به پ  نینادرست با د
 شود   سترهگناهکاران چون لبه ا  ی( فراخ گردد و برایناسه    رهی)هر ت  رهینه ت  یپاکان به پهنا  یبرا

  

 
به  ور ساخت جم )باغ جم( بنا  ایورجمکرت  یو در پهلو شودیم دهینام (Vara) جم ساخت ور ایکه ییما  یباغ  -۱

 ت.وج بوده اس رانیباغ در ا  نیمحل ا  ۵/۳۲ دادینوشته وند
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سرش به چکات   کی پل  نود یچ دادیوند ت ی(. بنا به رواغی ت ی به معن یپهلو 1استرک ای استره)

شود  آمده: گفته می   نی چن  نوادیاست. در بندهش درباره پل چ  وستهیبه البرز پ  گرشیو سر د  کیتیدا
  نی. امندنامی  ی تیدر وسط جهان قرار دارد و نام آن را قله دائمرد و  ۲۰۰ای است به ارتفاع که قله

آن    گریکوه البرز و سر د  هیسر آن در پا  کیدر آنجا برقرار است.    زدرشن یا  یاست که ترازو  یمکان
و  اند ستادهیا یدر آنجا موجودات آسمانقرار دارد...  یتیقله دائ یکوه البرز و وسط آن رو یبر باال

پل وجود دارند و جهنم   ر در س زین یآسمان یکنند. سگهاشدگان را پاک میتبرئه  که ارواح زدانهای
در   ند،ینشبدن می  کیروح سه روز در نزد ردیمکه انسان می پل واقع شده است... هنگامی  ریز

مرده را به کرات مشاهده  همراهانش و ۲زرشیو ویشبها د نی که سر مرده قرار داشت. در ا یمحل
سه   دیجهت با نی. به اندینماکه در آنجا روشن است می  یشت خود را به آتشپ هوستیکنند و پمی

 ..که سر مرده قرار داشت روشن کردشب تا برآمدن روز آتش در آنجایی 
مقدس!! به عالم باال و معراج اوست! در بخش اوستا از    راف یگزارشات سفر ارداو  نیاز ا  جالبتر
فقط انجام آداب و   یزرتشت یسایدر نظر کل نیکه د میدیمعراج سخن گفته شد. د نیمقدمات ا

و   وان یو د منانیرسد نه به اهر ان یبود تا به خدا  یستگیبه شا  یو قربان  ازین میرسوم و شعائر و تقد
و   زدانهایآنان در آسمان به  هیو ادع ینیدانستند »مراسم دنمی انیچون زرتشت رافیداوبه زبان ار

مأمور   ت یبرند.« او از طرف جامعه روحاناز آن بهره می  وانیو د منیا اهریرسد می  ینویارواح م
آمده است که   ۳نامه رافیگردد تا شخصاً از اهورامزدا و زرتشت سؤال کند!! در ارداومعراج می نیا

  ی شود و او به همراهپهن می رهیپل دوباره به نه ت نیرسد امی  نواتیبه پل چ رافیچون ارداو
  ان زدیدر پناه  روزمندانه، یو پ یریبا دل یو فراخ ی به آسودگ ذرد،گمی آتش از پل  زد یسروش و ا

... ابتدا ندهنده جهایاشتات ترق رومند،یورهرام ن زدانیو  کین یویو ا م،یرشن مستق مهر و
کنند و سپس سروش  احترام می میتقد راژیو ییبه اردا ینویارواح م گریو د نیصالح یهایوشفره
نور، آرامش،    م،یتا بهشت و جهنم را به تو ارائه ده  ایب  ندیگواو را گرفته می  آتور )آذر( دست  زدانیو  

رنج،   ،ی تنگ ،یکیاست و تار کوکارانیخوش بهشت که پاداش ن یبو ،یشاد ،ییبایز ،یفراخ
ساحران و گناهکاران   طان،یجهنم که مکان ش ایوحشت و تعفن  ،یماریغم، بال، درد، ب ،یبدحال
 ...باشدمی

حالت   کیکه همه به  دمیو ارواح مختلف را د دمیرس ییارم آمده. من به جابخش چه  در
اند؟  هستادیا نجایچه کسانند و چرا ا نهایا دم یآذر پرس زدانیصالح و  روزمندیاز سروش پ اند.ستادهیا

 ن مکا نیارواح در ا نینامند و ا( میستادگانیمکان را هم استکان )همه ا نیآنها پاسخ دادند ا
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 کسانیاست که اعمال خوب و بد آنها  یارواح کسان نیخود و ا ندهیبه انتظار بدن آ ستندیا یم
 ...است

( در  کیهومته )پندار ن یقدم را به صحنه ستارگان گذاشتم، به سو نی، پس اول۷در بخش  و
ند، ساختمیکه نور از خود پراکنده    دمیکند. من ارواح صالح را دمی   ینوازمهمان  کیآنجا که پندار ن

بود و باشکوه. من از سروش عادل و  یآنها نورانهای گاهیدرخشان مانند ستارگان. تختها و جا
  ن یمکان صحنه ستارگان است و ا نیاست؟ آنها پاسخ دادند ا ی چه مکان نجایا دمیاتور پرس زدانی

  کان یبا نزدآوردند و نه گاتاها خواندند، نه ازدواج    یبه جا  یاست که در جهان نه نماز  یارواح کسان
به   ها، نه سلطنت کردند نه امارت و نه ریاست. آن(مغان صواب داشت نیازدواج با محارم در ب)

در شمار فضائل انسان    است یصالح شدند )ازدواج با محارم و سلطنت، امارت و ر  گر ید  لیفضا  لهیوس
 ...است!!(

گرفته و به دربار  رسد وهومنه دست او را وهومنه می  یی ت طالپس از آنکه به تخ باالخره
حضور   زیاند و زرتشت نگرفته  گری و ارواح د انیوشو فره انی برد که دورادور او را خدااهورامزدا می

کند می   مربه او!!! ا  ییآمدگوو خوش   شیکنند!! و اورمزد پس از ستامی  یدارد. اورمزد را به او معرف
 ...ارائه دهند رافیرا به ارداو گریهای دتا قسمت

در آن سرگردانند و   یادیهای زی وشنگرد که فره و وحشتناک را می  کیرود تار کی سپس
رسد که  و باالخره به دوزخ می  اند. خته یبازماندگان است که در سوگ مردگان ر یرود اشکها نیا

  ز یآور  اغمابرانگو به تعفن تهوع  کتریرود تارمی  نترییچاه ترسناک قرار دارد که هرچه پا  کیدر عمق  
 ...دیآسال می   ۹۰۰۰آن    نیمکان هر سه روز به نظر ساکن  نیشود... در ا تر میآلوده  یات موذو حشر
مکاشفه یوحناست که در کتاب  هیشب شتریاست. ب یشود که برداشتها چقدر بدومی دهید

انسان آن را  اردیلیم کیدر حدود  ستمیشده است و هنوز در قرن ب ادیاز آن  انیحیمقدس مس
اند و او با آنها سخن گفته  رو شدهبا او روبه  رافیو ارداو وحنایکه  ییانند. البته خدادکالم خدا می

 .ستیهای مبتذل نافسانه نیاز ا یهم داشته باشد. در سراسر گاتاها اثر یکالم نیچن دیبا  تاس
از    زیاست، احترام و تقدس سگ ن ت یکه حفظ آتش و تقدس آن نشان دوران بدو گونههمان
 .نفوذ کرده است انیزرتشت نیبه د انییایآر ین یو چادرنش یو کوچگر یددوران نوما
  ی شود و برامی دهید دیجد یکه در اوستا 1»مراسم و آداب مربوط به سگ  سدینومی هرتل

مانده است و در گاتاها نه    یباق  نیچادرنش  یرسد از دوران نومادهامسخره به نظر می   یمرزادرک  
 ت«. ای شده اسسگ اشارهاست و نه به نام  یاز آن اثر
 ( و پس از مرگ در گرید واناتیشود )برخالف حوجدان و روح می یسگ دارا دادیوند در
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 یعیفج  یرا بکشد خشکسال  ی سگ آب  ی. اگر کسدیآوجود میبه   یها رفته و از آن سگ آب چشمه  آب
که  یا زماننسل از جامعه رخت خواهد بست و ت ادیو رشد و نمو و ازد یرخ خواهد داد. سالمت

روح مقدس!! او سه روز و سه شب در مقابل آتش   یآنکه برا ایبه قتل برسد و  ی کشنده سگ آب
باز نخواهد   نیسرزم نی و رشد به ا یمخصوص نخوانند، سالمت یبا برسم و شراب هااوما دعا

  یگریزدن سگ باردار و د یکیآن  یشود که دوتاذکر می رهیگناه کب ۵فقط  دادیگشت. در وند
بندی سگ را با انسان برابر دانسته و در طبقه  یستخوان خورد نشده به سگ خوراندن است. حتا

و... نام برده    یسگ نگهبان، سگ شکار  ،ی کشاورزان سگ گرگ  ان، یجنگجو  ون، یجامعه از : روحان
هزار ضربه با شالق،   کی ضربه است،  ۲۰۰۰را بکشد  یکه سگ خارپشت یشود. مجازات کسمی
ضربات را به مرده او زد. اگر    هیبق  دیبا  ردیگناهکار بم  انیم  نیبه با تسمه، و اگر در اهزار ضر  کیو  

  ۸۰۰جراحت مرد،  نی او را مجروح کرد و اگر سگ از ا دیکند با  روح سگ نگهبان را مج یکس
و بچه سگ    ی کشتن سگ خانگ  ی ضربه با تشمه بر قاتل سگ زد. برا  ۸۰۰ضربه با شالق اسب و  

که به سگ   یکس یبرا  یضربه و دوبار... حت ۵۰۰ضربه و دوبار  ۷۰۰دوبار مقصر  یو سگ شکار
مجازات اعدام در نظر گرفته شده است... به   دهدبا استخوان درشت  یغذا ینگهبان سگ گرگ 

خزد، ده هزار مار خرپوما،  شکم می   یای که بر روده هزار مار و خزنده  دیبا یکفاره کشتن سگ آب
ده هزار مورچه بدبو، ده هزار پزدو )کرم(، ده هزار مگس و...   ،یر وزغ آبده هزا ،ده هزار قورباغه

 !!(پردازدتمام عمر به کشتن   گری)به عبارت د
کشد و هر که آن را بکشد تمام وق را می است که هر صبح هزار مخل یویشت دپالک

و روح اند  ادهستیدو سگ نگاهبان ا  نواتیشود. در کنار پل چپاک می  ،یو گفتار  یگناهانش، کردار
 .کننداز آنها طلب کمک می یو زار ونیگناهکاران با ش

است( در اتاق  یلکها شیچشمها یکه باال یدو سگ چهار چشم )سگ دیمراسم سگ د در
آمده دو سگ چهار چشم در آن   دادیکند. در وندرا طلسم می طان یآورند و نظر آنها شمرده می

 نیمرگند که در ب یارشان عبور کنند و آنها قاصدان خدااز کن دیجهان وجود دارند که مردگان با
و مارمولک و  چون مار یموذ واناتی. کشتن صدها هزار حرندیگرا می هایبعض انمردم رفته و ج

 ..شودشت و قورباغه و... سبب پاک کردن گناهان میپالک
ت جنگ با  پرست، که زرتش وید نیجز زاده همان کاهن داد یوند سندهیمعتقد است »نو هرتل

صورت کامالً مخالف که دستورات زرتشت را به  یتواند باشد، کسنمی  گری آنها را اعالم کرد، کس د
از   شیکس برا هیچ یکس نیکتاب منعکس ساخته است. مسلماً چن نیو متضاد با اصل آن در ا

 د«.کرنمی نخود زرتشت لع
 ت یاهم  یها داراه سگها از انسان ک  میرسمی   جه ینت  نیبه ا  داد یمعتقد است با مطالعه وند  هرتل
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 .هستند یشتریب

بردن مردگان، که عادت مغان بود، به حساب زرتشت گذاشته شده   نیطرز از ب دادیوند در
  ی نقاط بگذارند تا به راحت  نیدهد جسد مردگان را در باالتراست و در آن آمده اهورامزدا دستور می

  نند نتوا واناتیطوری بسته شود که حپا و سر آنها به  دیاب یول  ردیسگان و مرغان قرار گ اریدر اخت
  صد  دینکند با نیچن یبرده و آنها را آلوده سازند. اگر کس اههایآبها و گ انیاستخوان آنها را در م

جسد مرده را دو سال در خاک گذارد  یکند. اگر کس افتیشالق اسب و صد ضربه ترکه در ضربه
 .زات داردمجاو آن را خارج نکند دوهزار شالق 

وارد شود و جسد   یاست و در جسد مرده آدم یخطرناک ویآمده که در وج ناسو د دادیوند در
جسد حاضر شود. در   کیهای زرد در نزدبا گونه   دیسف  یسگ  دیبا  ویراندن آن د  یرا ناپاک کند. برا

ست از  که زانو به جلو و دم به عقب خم کرده ا یخشمناک به حالت یبه شکل سگ ویحال د نیا
 !!کندمی رارجسد ف

 ار یو ناپسند آن است. مسلماً در ادوار بس کیاز نکات تار ی کی منحرف  نیدر د ریتطه  آداب
مرسوم   یضدعفون یاست، برا ادیز اکیآمون یداران استفاده از شاش گاو که داراو بین رمه میقد

شده  واقع می دیمف لهیوس نیشناخته نشده بود ا یضدعفون یکه هنوز دارو یبوده است و در ادوار
 دیمف یاجتماع شهیر کی  یبدو یگونه که تذکر دادم در اغلب معتقدات و رسوم مذهباست. همان 

آن حفظ و هدف   یصورت ظاهر سایو کل شیوجود داشته است که به مرور زمان در دست کش
مذاهب  و  انی. در همه اددیآدر می  یفاتیاب و رسوم تشرصورت آدگردد و به فراموش می  یاصل

با گذشت زمان   یشده است، ولواقع می  د یآن مف شیدایزمان پ ی که برا ردوجود دا ی جهان نکات
در مقابل   یگردد، سدتمدن و دانش انسان همگام نمی  شرفتیبرداشتها که متحجر شده و با پ  نیا

 .آوردوجود میبه  یاجتماعات مذهب
شدن آن است که بدون تفکر و   ی ثابت ماندن و موروث یهای مذهببرداشت  تیفیکاصوالً 

  ن یاز ب هیانتقال اغلب هدف اول نیشود. متأسفانه در امی لی بعد تحو یو به نسلها رفتهیتعقل پذ
 .ماندمی  یو ظواهر باق فاتیرفته و تشر

و  دهیگرد یشتمنحرف زرت نیبدون توجه وارد د یسازپاک یشاش گاو برا مصرف
پاکان که در اثر غفلت و گناه آلوده نا   ریتطه   یت و براآن شده اس  یاز شعائر خراف  ی کی  ییشوشاش
 .کنند، که مخلوط شاش گاو و خاکستر است، استفاده می1رنگ یمقدس!! ن عیاند از ماشده

نامند.  گاه میمنشود برشتطهیر انجام می  نیکه ا یو محل ۲را برشنم ییشوشاش  فاتیتشر
  یخارج یو آلودگ ربمیک ارتباط به  نجاست ن یشد، که البته اکه نجس و ناپاک می  یشخص

  نداشت، 
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به   دی، باکردمی  درون او خانه یویانسان د یمنیاهر یدرون بود و در اثر عمل یپاکمقصود نا  بلکه
کننده پاک  یا ماده اصلیخاص مجدداً پاک گردد. شاش گاو    فاتیتا با انجام تشر  دیموبد مراجعه نما

 .دندیناممی ۳منیص ناپاک را رشد و شخ می دهینام ۲ابیپاد ای 1زیگوم

که در نه مرحله و هر مرحله   کردندمی  شور  ی گاه برده و سم ناو را به برش منیر ریتطه  یبرا
. در محل دیگردبار می ی هم س یشد و سه بار هم با آب که روو آب شستشو می  زیسه بار با گوم

 ستادیاها میچاله  نیاز ا ی کی یدر هر مرحله رو منیچاله قرار داشت که ر ۹سنگ در  ۹شستشو 
بار    کیبار شاش گاو،    ک یکه در آن سطل    کردندمی   زانیهفت بند آو  ی ن  کیرا به نوک    ی سطلو  

بار شاش ـ   ۲۷هم  یکه رو ختندیرمی منیشد و از دور بر سر ربار آب داخل می  کیماسه و 
که عمل   خته یسر او رشده بود و باالخره سه بار هم آب خالص بر  خته یماسه ـ آب بر فرق او ر

  فه یخوانده شود که وظ ییدعاها ایا متراه دیبا یپاش. در هنگام شاش دیرسبه انجام می  یشوری س
 موبد بود.  

شود و با  می  ختهیبر سر ناپاک ر زیکه اول سه بار گوم )۲۶/۹،  ۱۵/۳ـ  ۱۷آمده ) دادیدر وند
کند. سپس سه بار به  پاک فرار مینا ینیکه در بدن او خانه کرده بود به طرف ب یویعمل د نیا
بار تکرار   ۲۷عمل تا  نیرود ااز آنجا فرار کرده به گردن او می   ویو د زندیرو آب می  ز یاو گوم ینیب

شود که از انگشت سبابه  رانده می   نییداده آن قدر به پا  یو را از نقاط مختلف بدن فراریشود و دمی
خزندگان به   نیفتریچون کث ویچپ »د یت پاشس یپاشگردد و پس از شاشچپ خارج می  یپا

 یمخصوص  گاهیریمن تطهیر شده را به جا  فاتیتشر  نی. پس از انجام ا«شودرانده می  گاهیشمال جا
بر تن او کرده نه روز و نه شب با خواندن دعا و انجام   دیسف  یراهنیبرند و پدر برشنم خانه می 

 .برد تا کامالً پاک شودمراسم در آنجا به سر می 
 اریببرد به گناه بس نیخود را از ب آتش ایدست زند و بخواهد در آب  یبه خودکش یکس اگر

. پس  دیوجود نجس او با آب که عنصر پاک است، در تماس آ دینبا گریآلوده شده که د یبزرگ
 !!شاش گاو و خاکستر استفاده کرد و آب به کار نبرد ا ی زیفقط از گوم دیشوران بای هنگام س
  ا یکه کودک مرده به دن ی و زن ( است یکه در دوران قاعدگ ی زن)آمده زن دشتان  اددیوند در
را لمس نکند  یزیسه روز و سه شب از همه جدا و مجزا بسر برد )در آرامشتگاه( و چ دیآورد با

)شاش گاو و  رنگین دنیبنوشد تا پاک شود. نوش رنگیشستشو داده و از ن زیسپس خود را با گوم
 .رفتوح به شمار میر یپاکساز یاعمال اصل از یکیخاکستر( 

شود، می  دهینام  نی شاش گاو که به آب زر  دنیآمده که نوش  یزرتشت  اتیدر روا  سدینومی  دهاال
  درخشان و پاک  دیبخشد و درون انسان را چون خورشمی  ی به انسان جالل و شکوه آسمان
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بود که  یمقدس عیما ان یزرتشت نیدر ب رنگیاست. ن نید یواقع اتیمقدس ح عیما نیسازد و ایم
زده و دفع امراض و ... به کار  از بدن جن ریراندن ارواح شر طان،یغلبه بر ش وان،یراندن د یبرا
 .شدمی یخاص همراه یو ذکر اوراد و فرمولها یرفت و با دعاخوان می

شر ساخت، زرتشت در اروپا منت  نیرا جزء اصول د  دادیدوپرون وند  لیبار انکتنیاولکه  هنگامی
  ن یزرتشت از ا ستیبه نام جونز به او سخت حمله کرد و نوشت »معقول ن یسیانگل یدانشمند

که   یکتاب ایمحروم بوده است و  میزرتشت شما از عقل سل ا ی بیترت نیمهمالت گفته باشد. با ا
ملت بزرگ  کیکه از نظر  یبه زرتشت تعلق ندارد. چگونه ممکن است مرد دیاکرده رجمهشما ت

روح واجب   ریو تطه  هایماریعالج ب ی شده مصرف شاش گاو را برا  رفتهیبه رسالت از طرف خدا پذ
 ؟«.سازد

زرتشت باور   نیعنوان اصول دهند به  ان یپارس نیخرافات هنوز در ب ن یاز ا یاریبس متأسفانه 
ق  دارند. دهاال محق  یبه قول جونز »مهمالت« نقش اساس  نی در حفظ ا  یرتشتشود و موبدان زمی

که   یعمل نیاول یپارس کی ی»برا سدینواست می  انیجامعه پارس نیکه از هم یو دانشمند هند
بز ماده بر   ایمشت از شاش گاو  کیداد آن بود که انجام می دیاز تختخواب با خاستنپس از بر

که   وانیعمل د نی. با اکردمی از پازند زمزمه ییکه دعا یصورت و دست و سر خود بمالد، در حال
 د«. شدنشب در بدن او خانه کرده بودند از آن خارج می

که بحث مشروح   یدوران پهلو  یمتأخر و مذهب زرتشت  یاز انحرافات اوستا  یبود مختصر  نیا
شود خرافات مسلم می نیبا ا  سهیرد. با دقت در مطالب گاتاها و مقابه رساالت متعدد دا  اجیآن احت

  هیمتأخر بر پا یاست. اوستا زیهم مخالف و از هم متما کامالً با  ماتیدو تعل نیا یفکر یکه فضا
 اهایآر  ییو ابتدا  یو آداب و رسوم و شعائر بدو  یعیعناصر طب  شیو ستا  یپرستشرک و بت   مذاهب

درآن  یکم اریزرتشت فقط اثر بس امیبه وداها شباهت دارد تا گاتاها. از پ شتریبنا شده است و ب
  یی بر فرهنگ ودا ییثر محدود سبب رجحان فرهنگ اوستاکنیم که اتفاقاً همان امشاهده می

برخوردار کرده است که جامعه هند   ه یاول ییتحرک و شکوفا  کیباستان را از   رانیده جامعه ایگرد
 .فاقد آن بوده است

و   نیکلمه درباره شعائر تدف کی ی»زرتشت حت سدینوزرتشت می نیدرباره انحراف دلومل 
آور به آن  و چندش دهیچیوسعت و شکل پ نینو با چن یه اوستا مربوطه، ک فاتیاعمال و تشر

چون ساحره    یاکلیای نکرده است. هاشاره   زیآن ن  ریپرداخته است، سخن گفته و در مورد مسائل نظ
مو  لخت و بی  اهیکه به شکل اسب س ،یخشک ویو د لولدیکه در مزارع م (محصول ت)آف یینارو

 یو بوم یمحل یزاده فانتز میقضاوت کن میتوانآنجا که ما می گردد، ... تادر کشتزارها ظاهر می
 قطعاً با آنها سر و کار داشته و گرفتار   شیاز جهات مختلف در اطراف خو مبریاست که هرچند پ
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او به نحو تعجب    امیکنیم که مکتب و پمشاهده می  نیبا وجود ا  یبوده است، ول  یفکر  ن طرزیچن
استدالل کرد  نیتوان چنامر می نیا هیاست. در توج یت برتصورات و توهما نیاز ا یآور
بردند، و  سفیهانه دست و پا زده و از آن لذت می توالیسمیگونه تظاهرات و رنیکه در ا ییطهایمح

توانستند موجد کج و معوج شده بودند، نمی  نیاطیش ایارواح خوب  یمملو از لشکرها هک ییمغزها
 دیشکل گرفته باشد. بلکه با میعظ یبنا نیباشند و توسط آنها ااالخالق زرتشت شده تکامل علم

 کیصورت و قدرت همه جانبه به  یشیآالکه در عظمت و بی یستمیس میریرا بپذنظر  نیا شتریب
عرض اندام   یعال یهای فلسفینیببزرگ و جهان  یفکر یق خلقت در کنار نظامهایاسطوره عم

نفوذ   یاو در عمق روح بشر امیقدرت پ نیت که با چنسرچشمه گرفته اس یبزرگ  یکند از وحمی
ما قابل احساس  یهم که برا یاست، و زمان دهیابالغ گرد تیبه الوه یکینموده و با اعتماد نزد
 یم«.است که به طور کامل آن را درک کن نیو غربت آن مانع از ا یشده سر کالم و دور

و   یجامعه هخامنش ن یب ی اختالف روشن اندرا به دقت مطالعه نموده  ران یا خیکه تار آنها
مرسوم نبوده است و به خصوص    یسینو  خیتار  میقد  رانی. متأسفانه در اندینمااحساس می  یساسان

و   نیکه توسط مورخ ییاست. گزارشها دهیبه ما نرس یمردم هرگز به درست نیفرهنگ ا خیتار
 یریگجه یکامل از آنها نت نانیمتوان با اطموجود است اغلب ناقص است و نمی یونانی سندگانینو

 اند.دهیها دلطمه  رانیا یبوده و از امپراتور ان یرانیسرسخت ا بیرق یمتماد یقرنها هایونانیکرد. 
  ن یدر آثار هم نیتواند باشد. با وجود انمی  ی آنان بدون نظر شخص یجهت انتقادها ن یبه هم

استان ستوده شده است. در عهد ب رانیجامعه ا یانسان لیو فضا یم فرهنگ عاله سندگانینو
مردم   نیدر ب یخاص ییتحرک و شکوفا وش، یبه خصوص در دوران کوروش و دار ،یهخامنش

بوده  م،یندار یای که ما از آنها خبرآن مسلماً در ادوار گذشته شهیشود که رمشاهده می رانیا
در آغاز از فرهنگ  است که  یینفوذ فرهنگ اوستا جه ینت یو سازندگ رکتح  نیاست. به نظر من ا

لطافت  یو یشتها دارا یهفت بهر سنایشد  انیگونه که بداشته است. همان یشتریبهره ب ییگاتا
تصور   نیاست. ا  انیقبل از سلطنت هخامنش  انیرانیونه فرهنگ ااست و آنها نم  یشتریو خلوص ب

خام و  اریبه حرکت درآورد بس ییرا به تنها یمیبتواند جامعه عظ وشیدار ای کوروش کیکه 
. ردیگآغاز شده و تحول رفته رفته شکل می  جیبه تدر شهیملت هم کیاست. حرکت  یمنطقریغ

)در رساالت  ستین سری م یو اخالق یو فکر یبدون تحول روح یاجتماع ی و واقع قیتحول عم
هرچند ناخالص و آلوده به خرافات    ،ییفرهنگ اوستا  زین  رانی. در ا(خواهد شد  لیبحث و تحل  گرید
ملتها به  خیحرکت آماده کرده است. در تار یتحول بوده و جامعه را برا نیسرچشمه ا ،یدوب

جامعه همراه نبوده و فقط به   ییکنیم که با شکوفابرخورد می یادیز یهاییفتوحات و کشورگشا
کنیم که را مشاهده می یبزرگ یهایکمک کرده است. امپراتور بدولت غال یظاهر و نما شیآرا

 و  ی هنگاز نظر فر
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 ک یاند. وسعت منطقه تحت نفوذ بوده فتریدولت شهر کوچک ضع یدولت و حت کیاز  یاجتماع
  نیا شتریو ب ستیآن ن یو اجتماع یهرگز نشانه قدرت باطن یتورامپرا کیدولت و عظمت 

 اند. و متزلزل بوده دهیهای کشورگشا از درون پوسحکومت 
. در  ستین  انیفرمانروا  نیدر عهد ا  رانیامعه انشانه قدرت ج  وشیفتوحات کوروش و دار  تنها

  گر ید یهای بزرگ باستاندوران با دولت نیدر ا انیرانیا یاخالق لیو فضا رانیجامعه ا سهیمقا
  رانند یفرهنگ مردم ا دهییزا ز یو کوروش ن وش یدار ی. حتمی ببر یآن پ یبه قدرت باطن  میتوانمی
  وش یزا چون کوروش و داراز مردان حرکت کیچیه یفرد تی. البته منکر اثر شخصبرعکسنه 

  نیاز عوامل تحول است نه همه آن، هرقدر هم ا  ی کیانسان    کی  یروح  ت یفیک  یتوان شد، ولنمی
از مدتها قبل از ظهور کوروش آغاز شده بود و    رانیجامعه ا  تیو مؤثر باشد. تحول ماه  یعامل قو

 ارشایطوری که در سلطنت خشاده است به بو  دهیبه نقطه اوج خود رس  وشیو دار  وروشدر دوران ک
پس از   گریقرن د  کیاز    شیاسکندر ب  یروزیه تا پو با وجود آنک  میباشمی  یمنحن  نیشاهد افول ا

  ی فرهنگ ت یفیو جامعه و ک افته یفساد در آن نفوذ  یماند ولپابرجا می انیدربار هخامنش ارشایخشا
کنند می جادیرا ا انیهخامنش یعظمت ظاهر مجدداً انی. ساساندیمایپراه زوال می آن یو روح

هرچند  ابد،یرا نمی  وشیدوران کوروش و دار یو سازندگ ییهرگز قدرت شکوفا رانیجامعه ا یول
 .ه استکردمی تمدنها کمک  شرفتیدر جهان به پ ی تحوالت بزرگ

ند  پرداخته است و هرچ رانیدر جامعه ا ر یبه تأث ییقبل از کوروش فرهنگ اوستا یقرنها در
  فرهنگ  تیآزاد نشده و انعکاس کامل واقع ییایآر ی بدو یها و باورهافرهنگ از اسطوره  نیا

ای که به شمه  یمتأخر در کنار انحرافات یاز آن بهره داشته است. در اوستا ینبوده است ول ییتاگا
  سخن   تهوسیکنیم و پبرخورد می  یادیهای حرکت دهنده ززهیاز آنها اشاره شد به نکات سازنده انگ

شود  می دهدا اریارزش بس یو پاک یاست. در یشتها به راست ینیو پاکد یو پاک یو درست یاز راست
نعمت و هم  نیبهتر یشده »راست دیدارد. اغلب تأک یمنزلت خاص کیگفتار و کردار ن شه،یو اند

رت  قد ن ی. ا«است  یراست نیاست که خواستار بهتر ی»سعادت از آن کس ایسعادت است« و  هیما
شود. به خصوص  مشاهده نمی یباستان ییک از فرهنگهادر هیچ یو صفا و لطافت اخالق یمعنو

باشند،  می   یجوامع متمدن باستان  نیالنهرین و مصر، که مهمترافکار با فرهنگ بین  نیا  سهیمقا  رد
  ور، یشهر بهشت،یبه صراحت وهومن، ارد شتیگردد. در هرمزدآنها مشخص می  میاختالف عظ

  ی است که به سرا  یشوند که پاداش پاکاناهورامزدا خوانده می  دگانیمذ، خرداد، مرداد آفردارسپن
فروزگان الهیند وگرنه   اتیفیک نیگاتاهاست. ا هیهمان توج نی( و ا۲۵ شتی)هرمزد ندیدرآ گرید

 نجایکرد. در ا افتیصورت پاداش درتوان به را نمی انیتوانست مالک آنها شود. خداانسان نمی 
 است و  یانسان لیفضا  کانی بلکه پاداش ن ست یو غلمان و... ن ی از قصر و باغ بهشت و حور سخن
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معتقد   بونیشود. گمی ییاو اهور ابدیدست می یاله  -ی انسان لیبه فضا یکرداربا نیک  انسان
کردند و به خصوص  پرستش نمی  انیصورت خدارا به   زدانیگاه اروشنفکر هیچ  یهایاست که زرتشت

 نیتریو عال نیفتریسمبل و شر نیصورت خالصترشدند، بلکه آنها را به صر هرگز پرستش نمی عنا
دادند و آنکه  می تیاهم اریبس نیدانستند. آنها به خصوص به زممی  عتیو طب یقدرت اله  هنشان

 یو آبادان شرفتیکار در پ نیا رایگرفت، زقرار می شیو ستا نیمورد تحس کردمی را آباد نیزم
 نیزم یدر رو یانسان را تحقق حقوق اله  فهیوظ متریقد یشد. در اوستاه مؤثر واقع میجامع

که مطابق نظام خلقت رفتار کند    یگردد. انسان  ینویای از نظام منمونه   زین  یاجتماع انسان  ادانسته ت
 انیمعتقد است که زرتشت زین یآلمان 1پلی. پروفسور هیکیون است و اوست دنبال عدالت و ناشه 

در    که دادند و معتقد بودند  قرار می   هیرا پا  ی کیو ن  تیجامعه به باغ عدن عدالت و انسان  ل یتبد  یبرا
 یدارون به زراعت و گله گردد. اشه می  لیخشک و سوزان تبد ابانیصورت جهان به ب نیا ریغ

روشن داشتن  کند و با  می  زیپره  یاهل  واناتیکوشاست و از آزار ح  نیزم  یاریو در آب  ذاردگاحترام می
جهان    شبخی و روشن نیآفر  اتیکننده و حکه گرم   ی. آتشدینمامی   شیآتش پاک سرور دانا را ستا

او به   یآماده دفاع باشد و با نابود منیاست که در مقابل اهر اریو هوش داریب شهیون هماست. اشه 
 .لشکر اهورامزدا کمک کند

  گر یپرور و برزپنجگانه( آمده گله  یز دعاهاا  یکی شب  مهیشب تا ن  ر)س  رگاهیت  ثرمیویا  یدعا  در
شود نه  می دهیطوری که د. )بهمییستاگفتار را می کیوجدان و نکیکردار و ناشو و جوان نیک 

گفتار و... ک یوجدان و نکیکردار و نبلکه جوان نیک  سناستیاست و نه مزد یسخن از زرتشت
دهند و به  خود را از دست می  یهوم واقعشده و مف لیدعاها و نمازها همه به عادت تبد رچنده

در ابتدا که طرح شده توجه به اصول موردنظر    یرود ولمی   انیاز م  یبه کل  ز یجهت اثر آنها ن  نیهم
 .بوده است(

 کیکنم. من  می  ریرا تحق  ی پرستویاست آمده: من د  ییسنایمزد  کی  هی که اعالم  ۱۲  سنای  در
کننده نیمعترف به ذات پروردگار، تحس  وان،ین ددشم  کی  ،یزرتشت  کیپرستنده مزدا هستم چون  

  یآورم، برا یاست بجا کیکنم آنچه نفرشتگان(. با خداوند دانا عهد می  نیمقدسین الیزال )مه 
انجام دهم(.  )است  نیاست همه آنچه بهتر است، مهربان و عادل و شکوهمند و با فرّ یکی او که ن

و سعادت همراه است.   یشادمان شیوغ آسمانو با فر از اوست ی به آنکه گاو، قانون و انوار آسمان
خورم که هرگز  که از آن من باشد. من سوگند می دی. او بامی گزنرا برمی  کیسپندارمذ مقدس و ن

  ی های پرستندگان مزدا نگردم. براه یساختن قر رانیو چپاول و و انیو غارت چارپا یدزدمرتکب 
  کند( می  ریتعب یجمله را مبارزه با بردگ نیل )گلدنر ارفتار و عم یکنم آزادخانه طلب می  نیساکن

 
1- Prof. Hippel 
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  ی... با احترام باطن ندی اسایب نیزم یدر رو یخانگ واناتیبا ح یانتخاب مسکن، تا به آزاد یآزادو 
  ی رانیبه وزمان هرگز نه به غارت و نه    نیکنم از اعهد می  نی و با آب تقدیس شده در حضور اشا چن

شوم،   ائلق تیاز اندازه اهم  شیو بدن خود ب اتیآلوده سازم و نه به ح قراء مزداپرستان دست خود
  ، ترینفاسد ن،یبکارتریکنم و از فرشکن و بدکار احتراز می شرور، بد، قانون وانیبا د  یکیمن از نزد

هرکس باشد، در افکار، گفتار و کردار، ساحران، از   روانیساحران، پ وان،ید روانیو پ وانید نیبدتر
 .دارمگسسته اعالم می یکژباور به کل نیفاسد نیخود را با ااتحاد 

مزداپرستان،   نیکنم با د. من عهد میکیو کردار ن  کیگفتار ن   ک،یبندم با پندار نمی  مانیپ  من
بندم تا می مانیگذارند... با خداوند دانا پمی نیکنند و سالح را بر زمرا رها می ریکه شمش یکسان

 ( ییاز جنگ. تفکر گاتا زیم. )نشان پرهعمل کن هایبه همه خوب
 کی یبرا دیجد ن یشود که چگونه دمی دهید یبه خوب سدینومی  هیاعالم نیدرباره ا گلدنر

  کی نیکند از اقوام چادرنشمی  یسان سعشده و چه به صحنه وارد  تریواالتر و فرهنگ عال تیترب
 .وجود آوردقوم کشاورز به

 یقبل از شاهنشاه  یلیخ  ۱۲  سنایاست که    تیواقع  نیا  دیؤمطالب به وضوح م  نینظر من ا  به
  تیمستقر عموم نیکه هنوز حمله نومادها به قراء و زارع یاست. زمان  دهیگرد میتنظ یهخامنش

 .داشته است
  یسعادت است. سعادت از آن کس ه ینعمت و هم ما نیآمده »اشا بهتر ۲۳ شتیهرمزد در

 .االه و الهه  کیاست نه    لتیفض  کیاشا    گریعبارت د. به  «است   یراست  نیاست که خواستار بهتر
.  دیکن شانیو پر دهیرا از هم پاش ویسپندارمذ خصومت د یاریآمده »با  ۲۷ شتیهرمزد در
تا هماره در بند باشد«. به    دیکش  ریو... او را به زنج  دیرا به هم ببند  شیدستها.  دیرا بدر  شیگوشها

 توان در بند کرد. می  یو محبت و تقو  یبا کمک فروتنصفات زشت را    ایدرون    وانید  گریعبارت د
 ی که سه دعا ۱۴/۱۵،  ۱۳  یکنم. در بندهامشاهده می  یخوبانعکاس گاتاها را به  ۲۷  سنایدر 

که  یهاتام، از آن اخذ شده است ارزش اعمالوهو و ینگه اشم ه،یریبه نام اهونه وا یمعروف زرتشت
که به   یستوده شده و زنان و مردان اریانجام شود بس یو درست یعشق به خداوند با راست یاز رو
)سخن از شاه و   ندتی بشر ی اند و آنها رهبران واقعشده  دهیمردمان نام نیبهتر وندندیبپ یراست

( آنکه به برادر خود با صفا و صداقت خدمت کند از مدد وهومن نصیب خواهد ستیفرمانروا ن
 ...افتی

اهورامزدا    یاست که برا  یاز آن کس  یی( »فرمانروایهرهفت ب   سنایبزرگ )  شتیهفت تن    در
 .( آمده۶ـ  ۷فقره  ۱)هفت تن یشت بزرگ کرده  ۳۵ سنای کند«. در  ییحکمروا شنهیو اشه وه

 ی خود به جا یاز برا رت یبا غ دیدانست که درست و خوب است با یزن ایآنچه را مرد  ـ۶
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 .به آن عمل کند ستیباکه  یطوربفهماند تا آن  ز ین گرانیو به د آورده
و علوفه را   میپندارمی  زیچ نیرا بهتر شیایو ن شیاهورامزدا ستا یشما ا یپس ما از برا ـ۷

به   میای که در قوه دارو به اندازه  میشما به عمل آور یکه آن را برا میستوران، ما خواستار یبرا
 .میبفهمان گرانید

  ش یرا ستا کیو عمل ن شهیاند نیهترو ب یهای بعد مصاحبت و رفاقت با راستکرده در
اهورامزدا با سراسر   یا  میآمده: تو را ثناخوان سپاسگزار ۳۶ سنایکند. مثالً در می هیپروردگار توج

  شه ی... با اند  میشو کی به تو نزد میخواه. ما میکیو سراسر کردار ن کیسراسر گفتار ن ک، یپندار ن
 .  یو راست کین نییپاک و آ

زنان پاک  مییستاممتازند، ما می  ی که از آن تو هستند و از پرتو راست ینان: آن ز  ۱/۳۸و در 
 زن(  یاند. )ارزش واالشده  شیمختلف ستا یهمدوش مردان پاک در بندها

 .هااوما(  شود )نهمشروبات ستوده می  نیکوتری و ن نیعنوان بهتربه  ریش ۳۸ سنای در
صداقت   ،یو پاک  یو درست  ید، راستعه   یو وفا  قیتشو  میهای قدو یشت  سناهایاز    یاریبس  در

  ک یخورد و عمل نو ظلم و ستم و غارت و ... به چشم می  یاز دروغ و ناپاک  زیو سالمت فکر و پره
 یتیهمان هپتا هائ  ایبه خداوند است به خصوص در هفت تن یشت بزرگ    یکیعامل نزد  نیبزرگتر

 .مشهود است شتریفکر ب متسال نیا
از   یشده و مملو از خرافات است هنوز اثر میتنظ انیزمان هخامنشکه در  دادیدر وند یحت

مسرور و   شتریب نیچه وقت زم ایآمده: »آ داد یدر وند نیوجود دارد. درباره زم ییفرهنگ اوستا
پاک  یانسان یوقت ،یقربان میتقد یآمده برا کیانسان پاک نزد کیکه  یشود؟ وقتمشعوف می

کند و زن و  افروزد و در آن خانه رمه و دواب جمع می تش می سازد و در آن آ می  انه خود خ یبرا
  یزندگ کیلوازم  ریسگها و علوفه و غله و سا یدرستکار یآورد. دور آن خانه از رواطفال می

دهد و به واسطه مراقبت به حد وفور حاصل می یزراعت کی که  ی... وقتدینماخوب را فراهم می 
 زیخشک را حاصلخ  یر فراوان دهند و آنها با حسن اراده اراض با مواظبت ثم  وهیم  انو درخت  هایسبز

 ید«. و با تالقها را سخت و محکم نما
که   یانسان ی: ادی گومحترم و مقدس و محبوب سخن می نیآمده: »زم دادیباز هم در وند و
توجه و زحمت  شهی. همینکچپ به طرف راست مرا شخم می یراست به چپ و از بازو یاز بازو

  یکه از بازو  یانسان  یخواهم بود... اما تو ا   زیحاصلخ  شهیتو هم  ی. برانمکو جبران می   ی فتو را تال
گذراند    یخواه  ستادهیا   گرانی تو عمر خود را به در خانه د  یکنی راست به طرف چپ... مرا شخم نم

کننده تو التماس یو از درون خانه برا ینکخود عجز و البه می  موتیقوت ال ی که برا یدر حال
ـ  ۳۱آمده ) دادیدر وند نیخواهند انداخت«. همچن رونیبه ب گرانیمانده داز پس کاره،یکاهل و ب

 ن یکاشته است و چن ییکه غله کشت کند پارسا ی( کس۳۰/۳
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کار مقابل پاس صد مرد کارگر و پستان هزار زن  نیا تیدهد. اهم شرفتیرا پ ییخدا نییآ یکس
 است.   یو ثواب ده هزار قربان ردهیش

است که از  یو بدکنش نیپادشاه آن بد د نیآمده »بدتر ۱۹/۳۰فصل  نکردیدر کتاب نهم د
( گران دوزخ یگناه است. پادافره )سزااست که کشنده بی   ینکند. کس   ی کیپارک )رشوه( هم ن  یبرا
دروندان بوده  نیجهان مملو از ا خیدروند )ناپاک( را پادشاه کند«. )تار ن یاست که چن یکس یبرا

 (رانیا خیو به خصوص سراسر تار است
 : مینمارا بازگو می  یاز ادعیه مشهور زرتشت  یکیمبحث اشم وهو،  نیآخر ا در

   یشتم استی اوشتا استاشم وهو و هی
 اشم  ییشتایو ه ییاشا تیه ییاهما یاوشتا
تنها به خاطر   دیزاست که راست می  یسعادت از آن کس هینعمت و هم ما نیبهتر یراست

 .یراست
و  یفکر یگاتاها، که به قول لومل در کنار نظامها یمفاهیم عال قیو خلوص و عم فاص

و   دییمتأخر به انحراف گرا یکند، در اوستامی ییبزرگ جهان به عظمت خودنما یفلسف
با وجود   یرا آلوده ساخت ول  ییهای مذهب اوستاهیپا  یپرستو آداب و رسوم بت  یهای بدواسطوره

برخوردار بود که در   یتحرک و صفا و استحکام نسب کیآن دوران از  ذاهبمبا  سهیدر مقا نیا
نه تنها    ی نگرو ژرف   ینیبزرتشت با آن واقع   امیاست . پ  یاز آن باق  یهنوز آثار  ران یفرهنگ ملت ا

  یکاف نهیزم زین ستمیزمان زرتشت که در قرن ب  یارهیساده عش طی و مح یداردوران رمه  یبرا
  ان، یکاهنان، مغان، موبدان، مال  قیتحمیل و تحم  خیهای تاردر طول هزاره   که  یاست. مردم  افتهین

را بدون شعائر و آداب و رسوم و   یموروث نیاالویان و ... را بر خود هموار ساخته و د شان،یکش
توانند  رسالت نمی   کیعنوان  گاتاها را به   امیدانند، پنشناخته و بلکه جز آن نمی   تیبه رسم  فاتیتشر

سه هزار و پانصد سال زبان و اصطالحات   نیدر طول ا  زین  یمکتب فلسف  کیصورت  و به  ندهضم کن
آرزوست. هر   کی یابد شرویمسائل شکل گرفته است. اصوالً مذهب پ نیا هیتوج یبرا یکاملتر

زمان خود سازنده   یاست که برا  یعوامل  یکند و دارامی  یجنبش  جادینو و متحرک در جامعه ا  نید
  یفاتیو تشر  یدهند و هم با شعائرا از دست می عوامل تحرک خود ر  نیت زمان هم ااست. با گذش

با اتکاء به فرهنگ مردم    زین  ییاوستا  نی. ددیگرابه تحجر می   نیشدن و نفوذ عوامل سد سازنده د
مؤثر   اریبس یرانیجامعه ا ییزرتشت شکل گرفت و در آغاز ظهور در حرکت و شکوفا امیو پ رانیا

خشک   ز یکه با تحجر خود جامعه را ن  دیو خرافات گرد  فاتیتشر  ریچنان اس  جیبه تدر  یواقع شد ول
 .روح و متوقف ساختو بی 
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که در صحنه ستارگان قرار دارد و ارواح    1شود اشاره می  یدر اوستا به مکان  میدیکه دطوری  به 

 نهایآنها ساطع است. اکه نور از  یبرند در حالسر می های باشکوه خود به صالح در آنجا در تخت 
 نیا  وداند و با وجاند و نه گاتاها خواندهآورده  یبه جا  یه نمازن  شیخو  اتیهستند که در ح  یکسان

  ز یمنحرف ن  یاوستا  یحت  گر یپس از مرگ روحشان در شمار مردم صالح درآمده است، به عبارت د
 .آمرزش ندانسته است لهیغیرمستقیم شعائر و آداب را تنها وس

 نیباه محققاشت ـ۴

و دانشمندان   نیزرتشت آشنا شدند تاکنون محقق  نیبا د انییکه اروپا شیسال پ ستیدو از
 امیاند. تا اواخر قرن نوزدهم هنوز پپرداخته  یجامع  قاتیاو به تحق  نیدرباره زرتشت و دکتر  یاریبس

های برداشت  زیجهت ن نیشد و به همداده نمی زیتم یو پهلو ییآثار اوستا هیزرتشت از بق یواقع
تنها  عنوان بود. پس از آنکه در اواخر قرن نوزدهم گاتاها به  یرواقعیدوران بسیار درهم و غ نیا
به خود گرفت و   یشکل مشخصتر های، بررس۲مجزا شد ییاوستا اتیادب هیزرتشت از بق امیپ ادبودی

م یقد ارین بسبه زبا ییکرد. گاتاها چون مجموعه سرودها ییزرتشت بهتر خودنما نید تیواقع
سرودها   نیهمراه بوده است و هم مطالب ا  یادیاست که هم درک و کشف زبان آن با مشکالت ز

مردم   یای با زبان معمولمنظوم و اشاره انیشده و هم اصوالً ب انیو معماگونه ب دهیچیپ اریبس
وز پس از و هن دهینگرد سریم یزرتشت به سادگ امیپ ریو تفس ریاختالف است، تعب یدارا شهیهم

 .گاتاها وجود دارد  هیدر توج یقرن کوشش اشکاالت کی
تر بوده  ساده اریبس نیمحقق یبرا انهیم ی و فارس یمتأخر و زبان پهلو یدرک اوستا چون

خود چنگ زده و از آن کمک  ییاوستا رهیاند به همان ذخگاتاها درمانده ریاست هر جا در تفس
 امیپ ریبه تعب یوپهل اتینو و ادب یمتأثر از اوستا یشداوریپ کیاز قبل با  یحت یاند و برخگرفته

از   وستهیشوند پ کینزد تیآنکه به واقع یاند که متأسفانه در هر دو حالت به جاپرداخته تشتزر
کنیم که برخورد می یر یما به تفاس لیدل نیبه هم اند.دهیجسته و به انحراف دچار گرد یآن دور

زرتشت   امیپ فیتحر یاست. در بخش گذشته مختصراً چگونگ  ی طیو تفر یهای افراطجنبه یدارا
نو از معتقدات زرتشت   یاوستا ن،یبه اتفاق محقق بیقر تی اکثر یکه به گواه میدیشد و د هارائ

 .است دهیتقریباً در تمام موارد منحرف گرد
 و  گاتاها به زبان ریاز تفس دیبا  یمورد قبول است به حکم منطق عقل تیواقع نیکه ا حال

  

 
 فرهنگ از یخصوص آگاهدر تماس بودند و به  انیرانیآسور و... که با ا  آشنا شدن به فرهنگ مردم بابل، پس از  -۱

آشکارتر  وشیو دار کوروش دوران ییشود، ارزش فرهنگ اوستامی دهید تیاسرائیل که نمونه آن در اعراب جاهلبنی
 گردد.می

  .دانندمی شقدمیاقدام پ نیرا در ا  یهاوگ، خاورشناس آلمان نیمارت میدیقبالً د -۲
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کرد   یشود سعبرخورد می یبه اشکال اساس یکرد و هر موضوع زینو قاطعانه پره یاوستا میمفاه
تر آن  ستهیشا تیخود گاتاها آن را حل نمود و در صورت عدم موفق یبا استفاده از چهارچوب فکر

 .ددزرتشت مخدوش گر یواقع امیماند تا آنکه پ یباق نحلیمعما ال نیاست که ا
  ی اند، حتکرده قی که با گاتاها سر و کار داشته و درباره آن تحق ییاشت همه آنهاا در بردمّا

 یگاتاها مرد  ندهیکنیم که سرااصل برخورد می   نیاند، به اکه افکار زرتشت را تخطئه نموده  ییآنها
تکرار   انظر را باره نیکه ا ی بوده است. جالب است همان دانشمندان قیو عم شهیمتفکر، بلند اند

شباهت به   شتریکنند که باز گاتاها کشف می ینو خرافات یبا استفاده از اوستا کبارهیاند هکرد
! ساده سخن گفتن و به زبان  شمندیبزرگمرد اند کیدارد تا  ییقایساحران آفر میحک یانهایهذ

جامعه   یعاد  یو زندگ  ...ه گاو و گوسفند و مرتع و چمنزار و آب و آتش ب  یمردم موعظه کردن و حت
 نیسازد که اشده سبک و کم ارج نمی  انیتمدن ب  هیرا که در اعصار اول  یامیشاره نمودن، هرگز پا
مردم ارتباط   یبه زندگ  دیحرکت و جنبش در آنان اعالم شده و با  جادیو ا  تیمردم و هدا  یبرا  امیپ

 نیا یکه در چهارچوب فکر یبه مقصود و هدف واقع دیبا یعلم ریتفس کیدر  ی داشته باشد. ول
  ت یروحان قاتیو بار شده با تحم ی گونه که ذهن ساده و خرافو آن  دیشیمصلح قابل درک است اند

گیری تیجه برداشت و ن نینو سراسر با هم یگیری نکرد. اوستانتیجه  د،ینمابرداشت می ییسایکل
ها ترون روش ا   ناز هما  میاست. اگر ما هم امروز بخواه  دهییریزی شده و لذا به انحراف کامل گراپی

. در قرون دیفهم میزرتشت را هرگز نخواه یمسلماً زبان واقع میکن یگیرو مغها و موبدان بهره 
 یای از اوراد و فورمولهازرتشت مجموعه نید ستند،ینگرنظر به گاتاها می نیگذشته، چون با ا

 .دیگرد یو شعائر بدو یو سر یرمز
بود که  منیاورمزد و اهر نینگ بج کردمی زرتشت را مشخص نیکه دکتر یاصل نیمهمتر

و   شدی ودا م یرفت. گاتاها به زبان اوستا نظیر همان سرودهابه شمار می  ی از اضداد جهان یپرتو
در   ه یآتش و خواندن اوراد و ادع شیکاهن ساحر قدرتمند که مردم را به ستا کیزرتشت چون 
سردسته مجوسان   کی تشت از زر  ی اسالم نیمورخ ی. جالب است که حتکردمی  تمقابل آن دعو

 یپرستزرتشت را موجد دین آتش یمورخ مشهور اسالم یطبر  یاند. حتپرست ساخته بودهآتش
زرتشت اهل فلسطین   یخواند. به گفته طبر  یهودی  زیبه نام عز  یمبریکرد و او را شاگرد پ  یمعرف

و از آنجا به    ختهیو عراق گرالمقدس  اند و او به بیت خود رانده  نیرا از ب  واسرائیل ابوده است و بنی 
و   دادیاست که وند یشداوریپ جه یهای مجعول نتچنین برداشت بلخ نزد گشتاسپ آمده است!! این

  دیبا میانحرافات نشو نیدچار ا میکند و اگر ما بخواهمی جادیو... در خواننده ا نکردیبندهش و د
 .میرها ساز ییاوستا یهایشداوریپاز  یاو خود را به کل امیزرتشت و پ در برداشت از میکن یسع

 سندگانینداشتند از گزارش نو  ییآشنا ییاوستا اتیکه دانشمندان با ادباروپا هنگامی در
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گرفته و با وجود همه  بود بهره  دهیبه اروپا رس  یحیمس  ونیو آنچه توسط روحان  ی و روم  یونانی  میقد
قائل بودند. به   ییایآر امبریپ نیا یبرا یشد ارزش خاصکه به زرتشت نسبت داده می یخرافان

در   ی که زرتشت یو کوشش تیو فعال کیخصوص سه اصل مشهور زرتشت پندار، گفتار و کردار ن
  ی عوامل ،یزرتشت نیدر د ییو راستگو یبه کار برد و ارزش راست دیو کشور خود با نیزم یدانآبا

 .کردمی عطا یخاص  تیبود که به زرتشت و افکار او جذاب
زرتشت پرداخت و نوشت   نیبه تحس جدهمیدر اواسط قرن ه یفرانسو ریشه  سندهینوولتر، 

خته است. توماس  پردا  ی به اصالح اخالق و روابط انسان  حیقبل از مس  یلیاست که خ  یمبریکه او پ
 یمبریدرباره زرتشت منتشر کرد و هرچند به غلط او را پ یکتاب یالدیم ۱۷۰۰در  یسیانگل دیها

نوشت که   ی ستود و حت اریزرتشت را بس یگرفته، ولبهره هودیهای ی نب ماتیدانست که از تعل
آنها از  رایبود ز دهیبرگز یرسالت مهم نیچن یبرا گریهای دملت  انیرا از م میقد انیرانیخداوند ا

 .نسبت به خداوند برخوردار بودند یقیحق یآگاه کی
او   امیزرتشت و اصالت پ تیبر شخص ی ضربه سخت ۱۸۷۲دوپرون در  ل یکتاب انکت انتشار

  نیشد. امی  یمعرف  یپهلو  ینو و کانن زرتشت  یکتاب زرتشت از نظر اوستا  نیدر ا  رایوارد ساخت ز
او مُبَدّل ساخت و درباره  رکنندهیزرتشت را به تحق شگریکه ولتر ستا افتیشدت  یی تا جا ی نیبدب
 د«!ل و خاکروبه را دارزرتشت ارائه شده ارزش آشغا نی»آنچه که به نام د وشت او ن نید

ارادت خود را به فلسفه    ۱۸۱۹در  یشرق وانیبا انتشار د یدانشمند و نابغه مشهور آلمان گوته،
جادوگر و ساحر داده   کی  تیبه زرتشت شخص  وانید نیدر هم ی شرق به اثبات رساند ول ات یو ادب

هااوما   دنیو نوش یندر مقابل آتش به خوردن گوشت قربا زیشده که با اوهام و اوراد اسرارآم
و انجام   عتیو کوشش، حفظ و توجه به طب یو سع یزگیدر ضمن پاک نکهیپرداخته است. گو امی

 ید.ستازرتشت می نیرا در د یاجتماع دیامور مف
مجزا و ممتاز نشده بود همه قضاوتها با برداشت   ییاوستا اتیادب گر یکه گاتاها از د یزمان تا

  ل یلومل و... از اوا  لز،ینکه دانشمندان و پژوهشگران چون مولتون، مگوته شباهت داشت و پس از آ
متأخر   یگاتاها را بدون ارتباط به اوستا  دند یزرتشت را آشکار ساخته و کوش  امیعظمت پ  ستمیقرن ب

 با همان  یبررس  نیدنبال شد. هرچند امروز هنوز ا  یجالب  جانیبا شور و ه  یریگیپ  نیکنند، اه یتوج
 یبه کل نیاست که محقق نیکه قبالً به آنها اشاره شد مانع از ا یمشکالت یولادامه دارد  کشش
 یزرتشت  نیزرتشت و د  امیپ  یهای خود دو فصل کامالً جداگانه براو در برداشت   دهیو برن  یاز اوستا

 ییاوستا  یهایشداوریپ   نیبه ا  یگاه  زیترین دانشمندان ن  نیبهای واقعباز کنند. متأسفانه در برداشت 
که من برداشت خود  دیاشتباه را نما نیا جادیدر خواننده ا دینبا صینقا نی. تذکر امیکنرخورد میب

 راه حل نظر خود را عرضه  ک یارائه  ی دانم! من فقط براپژوهشگران دانشمند می نیرا واقعیتر از ا
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کنم از هم تکرار می . بندیو قضاوت نما  دهیآن را سنج  دینظرند که بااوستاشناسان بی   نیدارم و ایم
خود او را مورد استفاده   ی در درجه اول چهارچوب فکر  دیزرتشت با  امیپ  ه یمن در توج  دهیکه به عق

تا قبل از   دوجود دار ی سرود ایجمله  ریو تفس ر یدر تعب یموارد مشکالت یقرار داد و اگر در بعض
 م،یهتر است آن را نامفهوم حفظ کنب  ،ایمنبردهی گاتاهاست، پ  دییآنکه به مفهوم آن، چنانکه مورد تأ

. مییارائه نما یاز آن مخالف محتوا و قالب اصل یریو تعب ی متأخر معن یاوستاتا آنکه به کمک 
 .میپردازمی  نینمونه به ذکر چند مثال از اشتباه محقق یبرا

ای زرتشت را شاهزاده  ی اشاره شد که اول  لیهای هرتسفلد و دومزفصول گذشته به برداشت   در
اشتباه روشن و مسلم سبب شد   نیقرابت دارد و ا انیکرد که از دو سو با مادها و هخامنش یمعرف

  ییایآر انیپانتئون خدا کیاسپندان از امشه  یگریدار گردد، و دهای او خدشه که اغلب برداشت 
 نید کیگذار پایه نی به اتفاق محقق بیقر تیاکثر دییزرتشت را که به تأ جهیساخت و در نت

زده   ویرا مطرود ساخته و به همه آنها مهر باطل د  ییایآر  انی است و به صراحت تمام خدا  یدیحتو
خاورشناسان چون در همان   نیو وارونا و... ساخت! نظر ا تایآناه رو یو پ تراپرست یاست، مجدداً م

ا برداشته   نیکنم که هر دو اقدر اشاره می  نیبه آن نخواهم پرداخت و هم  گریشده د  تحلیلفصل  
 .بطالنشان در خود آنها مستتر است لیباشد و دلگاتاها می یکامالً مخالف با قالب فکر

شاه و   کیرا به نام  شتاسپهیاشاره شد که و یدر صفحات قبل به نظر دانشمندان نیهمچن
. مسلم ندیگورتشت سخن میو شهر و کشور و دولت در زمان ز ارینامند و از شهرشاهنشاه می
وجود خواهد آمد. جالب است  به  زین گریدر جهات د ی اشتباه امکان برداشت انحراف نیاست که با ا
سو ظهور زرتشت را سه هزار و پانصد   کیاست از  یو منطق شرفتهیدرک پ یدارا هآذرگشسب ک
  شتاسپیو گرید یهشت هزار سال قبل( و از سو یحت ییو در جا)کند ذکر می الدیسال قبل از م

از  یاریاشتباه را بس نی. ادیوگخود از شهر و کشور و دربار سخن می ریتفس در دهیرا شاهنشاه نام
بحث شده در قبل تا قرن هشتم  لیکه به دالاند. هنگامینموده زین یا زرتشتیو  ی غرب نیمحقق

  نیمحقق نیهم قیگاتاها به تصد یبوده و فضان یاثر ینواح نیهم در ا یاز شهر یق. م. حت
است   یمتأخر متک یکه به اوستا یبرداشت نیاست، چن یمتشکل شهر جامعه کیکامالً مخالف 

 .سازدمی  ممکن زیرا ن یگریاشتباهات د جادیا
که   میدیبخش رسالت زرتشت گله گئوش و گئوش اورون مورد بحث قرار گرفت و د در

الشعاع قرار دهد و به را تحت  گریبرداشت مخالف قالب گاتاها چگونه ممکن است همه مسائل د
 .منجر شود یگیری انحرافیجه نت

  ه یتوج  یااست. حال بر  گانه ی ب  ی اپرستیزرتشت با ن  امیسخن گفته شد که پ  زین  یوشفره  درباره
 در عالم یو ارواح آسمان زدانیندارد مشورت اهورامزدا با ا ی وشبا عالم فره یای که ارتباطمسئله
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بود، مجدداً   زدان یا ی رسالتش نف میارا که قبول کرده یو زرتشت میرا مطرح ساز یوشهفر
به   یایم. جالب است دانشمنداننابجا و منحرف سازنده متوسل شده  یبه کوشش م،یتئیست کنپولی

 هایوشو فره  زدانیا شیاز همه در بطالن ستا شیشوند که خود بمتوسل می  ییاوستا یداور نیا
 !اند!هتوسط زرتشت استدالل کرد قدسهو ارواح م

را مطرح کرد دارمستتر   یخاص  هیکه در اواخر قرن نوزدهم نظر  یشناسان مشهوراز خاور  یکی
 یپهلو ریدوپرون و تفس لیزند و پازند انکت یدانشمند که هنوز غرق در فضا نیبود. ا یفرانسو

بلکه دانشمندان   ست،یمتعلق به زرتشت ن میقد یگاتاها بود ادعا کرد که اصوالً گاتاها و اوستا
با استفاده از مکتب   ت یحیمس لیآشنا شده بودند در اوا نانو یکار فالسفه که با اف  یشتزرت

تفسیر   هیبر پا ۱۸۹۲اند. او در سال کرده میها را تنظرساله نیا 1لونیخصوص فو به  انینوافالطون

 ردچا ییبه اشتباهات فراوان و انحرافات اوستا جهیاوستا، گاتاها را ترجمه نمود که در نت یپهلو
و  ستیگاتاها منطبق ن یاصل نیوجه با مضام چیبه ه ریتفس نیامروز ثابت شده که ا اریز دیگرد
 اند. کرده هیخود توج  ییآن را با درک اوستا یاند اغلب بخشهاکه به زبان گاتاها آشنا بوده یمغان

گاتاها  یکه با مطالب عالدانست هنگامیرا متعلق به زرشت می  یمستتر که زند اوستادار
که   ردیمنطبق نبود، نتوانست بپذ لیاص یداشت با گاتاها ارید، هرچند آنچه او در اختبرخورد کر

  لون یمنکر تعلق آن به زرتشت شد. ف لیدل نیمانده باشد و به هم یها از زرتشت باقنوشته  نیا
عنوان واسطه خدا و مخلوق است. او معتقد بود که خداوند قبل از خلق  به   ۲لوگوس  هیگذار نظرپایه

کرده است. به زبان او خداوند ابتدا لوگوس    میخود ترس  شهیدر اند  ایو    یآن را در عالم روحان  جهان
 .نشیآفر دهیا ایکه مثال خلقت است و  دیرا آفر یزدیا اکالمی

و ابزار خلقت    لهیلوگوس را دارد و به منزله وس  تینظر دارمستتر در گاتا وهومنه همان موقع  به
درخواست خود را به بهمن  ۷/۴۲ سنایاست که زرتشت در  لیدل نی. و به همیاست در جهان ماد

  ان ی. وهومنه واسطه مردیگمی ماتیکرده و تعل افتیپاسخ در یدارد و از وسپند عرضه میاامشا
 متأخر( ی)اوستا ۲۷و  ۲۱ سنایمدعا به  نیاثبات ا ی. او برا ۳رودبه شمار می ار،یو آدمخدا 

  

 
۱- Philon  است. هزیستمی هیب. م. در اسکندر ۵۰ق. م. تا  ۲۵صل که در الایهودیفیلسوف 
است.  ممفیت  خصوص اسطورهو به  انیاقتباس از معتقدات مصر  قتیکه به نام او معروف شده در حق لونیف  هینظر  -۲

شد و خلق می  افتیآورد تحقق مییاه آنچه را بر زبان متاسطوره پ  نیباره بحث شد که چگونه بنابرا در جلد اول در این
سه هزار سال بر فیلون قدمت دارد هرچند او پس از دوران  هینظر نیاه واسطه خلقت بود. ا تکالم پ گریو به عبارت د

 لوگوس را مطرح ساخته است. یگریدصورت به گرفته وهبهر نظهور فالسفه بزرگ از اصطالحات آنا
و  دارمستتر رینه به زبان و تفس یول ند یرابط انسان و خدا  یانسان لیهمه فضابه بحث امشااسپندان مراجعه شود.  -۳

 .نمودیم لیتخ لونیگونه که فنه آن
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آن   لهیمزدا در خلقت موجودات از وهومنه کمک گرفته و به وسکند که چگونه اهورااشاره می 
 .گذشته است یسنایبازتاب مطالب دو  ۲۸ سنایکه  سدینوکند. او میموجودات را خلق می 

محقق بزرگ و   ک یکه خود را  ،یدارمستتر به زبان پارس یجوان مترجم گاتاها یموس دکتر
  ی منبع دسترس نیتریق به قرن نوزدهم است عال داند و نوشته دارمستتر را که متعلنظر میصاحب

مرد  کی دادیوند سندهی»نو سدینوکند با استفاده از نظر دارمستتر میمی  یبه افکار زرتشت معرف
و    انیبوده و مندرجات آن با زمان زرتشت در سده ششم ق. م. و با تمدن بابل  یو موهومات  یتخرافا
سخن گفته است. اما مطالب گاتاها   یو جن و پر  ت یعفرو    ویو هندوان تناسب دارد و از د  انیآشور

افکار در   لیقب نینگاشته شده است و ا م یاشخاص دانشمند و حک لهیبه وس یو یسناها به طور کل
سال پس از عصر امثال ارسطو و افالطون است، به حکمت   صد یکه الاقل س یالدیم کمی دهس
 یعال اریچون مطالب گاتاها و یسناها بس ردیگمی  جهیشباهت دارند«. دکتر جوان نت شتریب ونانی

است،   یو موهومات یچون خراف داد،یافالطون و ارسطوست و وند یرانیاست نوشته شاگردان ا
 ت!!!نوشته زرتش

شده آن است که در   میتنظ یالدیآنکه اوستا در قرن اول م یدارمستتر برا لیاز دال یکی
( دبده  ای  وپتی)داخ  یتی است و داهیوپائ  1داهیو   یاسید سواح  نیتریاوستا از شاهنشاه سخن رفته و عال

و یشها( پس از دوران  که اوستا )گاتاها یسناها  رفتیپذ دیباشد. پس بافرماندار می  یبه معن
ان و شاهان  هکه شاهنشاه وجود نداشته، و فقط فرماند  یزمان  ان،یو مادها و قبل از ساسان  یهخامنش

دوران با سلطنت   نیاند، نوشته شده است. اهکردمی  تحکوم یفیالطواصورت ملوککوچک به 
ار یمنطبق است!! دارمستتر در ضمن به قدمت زبان گاتاها معتقد بود و آن را بس انیپارتها و اشکان

و   ی آنکه گاتاها را باستان ی که مغان برا سدینوتناقض می  ن یا ه یتوج یدانست و برامی یمیقد
 اند.زبان استفاده کرده نیاز ا متعلق به زرتشت جلوه دهند به خصوص

پس   لزیقرار نگرفت. پروفسور م  دییمورد تأ  ینام  محقق صاحب  چیدارمستتر از طرف ه  هینظر
دارمستتر را سخت به   هیخود را منتشر کرد و نظر یدارمستتر ترجمه گاتاها یاز انتشار زند اوستا

 :سدینومی لزیترجمه م نیباد انتقاد گرفت. در ا
را خراب   یکنند مبحثمی یکه سعها ی لیاز طف یگروه لهیعات نابهنگام به وساز ابدا یک»ی
خود او   یشد ول  انیب تی معروف یدارا یمرد لهیبود که دو دهه قبل در ابتدا به وس یشنهادیکنند پ
 اریبس  یبخشها  یبود که اوستا، حت  نیعبارت از ا  شنهادیپ  نی را  اخیراً پس گرفته است. ا  شیحرفها

از امشااسپندان )وهومنه( همان لوگوس   یکی نبوده است و  تریمیقد حیز زمان تولد مسآن ا یمیقد
 ی ونانیآن هدر داد. لوگوس  یادعا آن قدر ارزش ندارد که کلمات خود را برا  نیاست ا لونیف
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دو   نیب یتضاد اصل کی که ای دهیابداع شد، ا گر یخدا و تمام موجودات د نیواسطه بصورت به 
کند فکر نمی سدینومی لزی. مردیگفرض شده می شیپ زرتشت را از نیمخالف با دکامالً  یاصل

  ان یرانیآداب و رسوم و زبان ا  یکسانی.  ردیمورد قبول قرار گ  ی علم  تیشخص  چینظر از طرف ه  نیا
دو قوم   نیا یو گاتاها مسلماً در زمان همجواراند شهیر کی رساند که آنها از می میقد انیدو هن

 میقد  اریبس  یگمان که گاتاها ممکن است در زبان محل  نیوداست... امده و همزمان ریگ وجود آبه 
 یی زبان گاتا رایاست ز یمعنبی  ینوشته شده باشد به کل حیمس اتیبه ح کینزد یدر سالها یول
ای که قرنها  به زبان مرده نکهیآن را گرفته بود و تصور ا یجا یمرده و پهلو یقرون متماد یراب
شاعر   چیقابل قبول است. ه ریکرده باشند غ فیرا تأل یرفته است کاهنان چنان کتاب نیب از شیپ

 .دیگوسخن نمی  یبه زبان ناشناس  یبحران مل کیهنگام  یبیو اد
قرار گرفته که آن   لیف ک ی ی»کره دارمستتر در رو سدینودرباره نظر دارمستتر می  مولتون

 ستیچ یشت روپاز دارمستتر سؤال شود الک است. حال اگر ستادهیپشت االک کی یهم رو
 ت!!«.سیجواب خواهد داد( اوه آنکه مهم ن)

از   یاریدر شمار بس ستمیو در قرن ب افتین یداریدارمستتر خر هیکه گفته شد نظر همانگونه 
سرسخت دارمستتر که همزمان او    نیاز منتقد  یکی ست  قرن نوزدهم فراموش شد. جالب ا  اتینظر

کند و به دارمستتر سخت انتقاد  در همان سال که گاتاها را ترجمه می  لز،یم یعنیبوده است، 
،   1کیتیو او در مجله روو کر ردیگدارمستتر قرار می نیو تحس دییاش   مورد تأد، ترجمه ینمامی

بزرگ و   یشاهکار علم کیاش را و هم ترجمه  دیستارا می  لزی، هم م ۱۸۹۳، سپتامبر ۱۸شماره 
را ترک گفته بوده    هینظر  نیا  زیدارمستتر در اواخر عمر خودش ن  لزیند. بنا به گفته مخواآموزنده می

  ن یترعنوان بزرگشود که به سبب می  یسال تعصب مذهب ۵۰پس از  ران یجالب است که در ا یول
 سندهیو نو  یگودرباره زرتشت مجدداً مطرح شود! تا بتوان زرتشت را با مغ خرافه  هیترین نظرو معتبر

 !!دانست کسانی دادیوند
کرد که اوستا در دوران   ان یرا ب هیفرض نی»دارمستتر ا سدینومی یکال، دانشمند آلمانفون

 سنایمزد  میقد  نید  ییسایو کل  یروحان  ونیرفورماس  کی  هیبر پا  تیحیمس  شیدایو زمان پ  انیساسان
به شدت  ای  ه یاسکندر  یهودی  یـ مذهب  یبا افکار فلسف  یرانیمعتقدات ا  یمیشد و عناصر قد  داریپد
تر  تو برداشت دارمس هی نظر نیمشهود است. ا یبه خوب  اتیادب  نیدر ا لونیف ریو تأث افتی زشیآم

کرد   میتنظباره  در این    ۲که اشتاوای  ستهیخصوص با رساله شاتوان مردود دانست، به  را اکنون می
 نیچن کی یثباتو بی یگیپای ب زیما ن لیو تحل هیو تجز یبررس نیو قبالً به آن اشاره شد. همچن

  گاتاها   ایزرتشت    یهای واقعگونه که در موعظه همان   انیرا به اثبات رساند. مذهب پارسای  هیفرض

 
1- Revue critique     2- E. Stave 
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مانده و   یباق یپارس نیاز د تیحیکه از زمان مس یمنابع ی متأخر و حت یدر اوستا نیهمچن و
 ،یخود، الاقل در اصول اساس یوژاشاتول اتیقرار دارد، در نظر یپهلو اتیمخالف و در مقابل ادب

  لیدل نی)قرن ششم ق. م.( است. به ا دیدر دوران پس از تبع انیهودیاز تصورات  تریمیقد اریبس
قرار   انیپارس نید ریتحت تأث دیپس از تبع تیهودی میریبپذ نکه یماند جز انمی یباق یراه چیه

 س«. گرفته نه برعک
  ک یآنکه    یبرا  یرسد ولبه نظر نمی  یاره آن ضرورو بحث درب  افتیدارمستتر اعتبار ن  هینظر

 : شودوار چند نکته ذکر میفهرست دیازمایخود را ن نیتد یگرید ینمامه مسلمانعالّ
است و   ی و استحکام ادب بایز اریبس ی سبک یچون قرآن دارا مییاست که بگو نیمثل ا ـ۱

خته شده و مطالب آن از سطح فکر در زبان عرب شنا یادب انیب نیباتریعنوان زبه  زیامروز ن یحت
سال قبل اعالم نشده است   ۱۴۰۰است لذا توسط محمد در  تریعال اریبس تیاعراب دوران جاهل

 هیمسکوبها... به کمک ابن   خیو ش  یطوس   نیرالدیچون خواجه نص  ی کمک دانشمندان  به بلکه بعدها  
 !!تشر شده استو به نام محمد من میزبان عرب تنظ یادبا گریو د

نسبت به زمان و مکان ارائه آن است، هر چند به   یدر همان برتر امیپ کیو عظمت  رتقد
نبود.   یجوان فرق یزرتشت و دارمستر و موس نیشده باشد، وگرنه ب انیزبان مردم آن زمان ب

از افکار زرتشت متأثر شده بودند، هرچند که از اصل   ونانی  نی فالسفه و متفکر  میدیطور که دهمان
گونه  و ارواح هیچ   شهینداشتند. رابطه لوگوس و خداوند و خلق جهان در عالم اند   ین آگاهآ  قت یو حق

که افکار   یاتیاست، همان ادب یکینزد یاها و یشتها دارانسی با  ی گاتاها ندارد ول امیبا پ یارتباط
اثر گذاشته    لونیکه اوستا در ف  میریبپذ  میتوانمتأثر شده بوده است. ما می از آن    زین  ونانیدانشمندان  

کاسه کرده  کیمتأخر را با گاتاها  ی. دارمستتر چون اوستاستیعکس آن قابل قبول ن یاست ول
 .است دهیاشتباه دچار گرد نیاست به ا

از آنها پس از ظهور اسالم    یکه برخ  یپهلو  اتیبندهش، خورده اوستا... و همه ادب  نکرد،ید ـ۲
  ی که علم و دانش بشر  یظهور فالسفه بزرگ و زمان هزار سال پس از    کیاند، در حدود  نوشته شده 

و  تهابه مراتب از یش نیاند و با وجود اشده میتر بوده است تنظشرفتهیپ اریبس انیاز دوران اشکان
. ستندین سهیوجه قابل مقا چیبا گاتاها به ه یاول ق یترند و به طرعقب  یها در استحکام فکرانیس

 میآشفته و نامتعادل است که امکان تنظ  اریباستان از ادوار بس  رانیا  خیدر تار  انیاتفاقاً دوران اشکان
 .کمتر است اریبس  گریاز ادوار د یآثار ادب نیچن

هرقدر   جیو به تدر  میمشاهده کن  میتوانو زبان اوستا می  امیدر مفهوم پ  ییمفهوم قهقرا  کی ـ۳
گردد. مغان زمان  می شتریآنها بشوند انحراف و فساد در از زمان گاتاها به دور می ییمنابع اوستا

  یرهایتفس لیدل نینداشتند و به هم یدرست ییاصوالً به زبان گاتاها آشنا  یو ساسان ی اشکان
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مغان که زبان گاتاها را به   نیباشند. اشده و نادرست می فی همان زند باشد، همه تحر که یپهلو
کنند که با افکار و   می آن زبان تنظ به  ییبایز یتوانستند سرودهادانستند چگونه می نمی  یدرست

 !!هم مخالف باشد دشانیمذهب و عقا
شناس دانشمندان زبان  قیآنها به تصد یسندگیو یشتها و سبک نو سناهایزبان گاتاها و  ـ۴

  م یتوانمی  ز یآنها ن یخیتار یتداوم را در فضا  نیا ی است و حت ی وستگیتداوم و به هم پ کی یدارا
و سپس   انیشود و هرقدر به زمان هخامنشحرکت از گاتاها شروع می نیآغاز ا م،یمشاهده کن

بار خرافات    یو فزون  تی روحان  ریو تحجر مولود زمان و تأث  یآثار خستگ  میشومی   کتریان نزدیساسان
به اثبات  زین یتا پهلو یی تحول را در زبان گاتا نیا ریاخ یشناس زبان یهایگردد. بررسمی شتریب

 .ساست و نه برعک   هیکامالً قابل توج   انیاز زمان زرتشت به دوران ساسان  انیجر  نیرسانده است. ا
درست معکوس آن است که دارمستتر ارائه   یلیشاهنشاه در گاتاها دلفقدان نام شاه و  ـ۵

  ران یدر ا یشاهنشاه خی با تار سندهیشده بود، نو میو پارتها تنظ انیکرده. اگر گاتاها در زمان اشکان
  قولنبود. او که به    بیاو غر  یداشت و نام و مقام شاه و شاهنشاه برا  ییآشنا  هیهمسا  یو کشورها

نوشت مسلماً از سلطنت نام  را می  انیشرح حال دوران هخامنش یالدیاول م دارمستتر در قرن
نبوده است.   بیشاه وجود داشته و مفهوم شاه در جامعه غر زین انیدر دوران اشکان یبرد. حتمی

  ییآشنا ی و آسور یبا تمدن بابل یکه مردم حتگاتاها قبل از مادها و در جایی  میریبپذ ی فقط وقت
  ن یگونه که همه محقق. همانمیینما  هیتوج  میتوانگاتاها را می  یاند، سروده شده است، فضانداشته 
توان آن  می  ن یقیاست که به طور  ی اصالت و بداعت یگاتاها دارا یاند فضاکرده دییتأ ستمیقرن ب

بودن   یو مصنوع یسرودها آثار ساختگ نیوجه در ا چیه دوران زرتشت مربوط ساخت و به هرا ب
زرتشت با   امیمتأخر را با پ یاوستا یدارمستتر آن است که به کل ی. اشتباه اساس افتیتوان را نمی 

 سدینومثالً او می   ست،ی کامل ن  قییک قابل تطبساخته است که با هیچ   یبیهم مخلوط کرده و ترک
شده و  نییعروزه ماه ت یس یبغ برا یو گاه زدانیو ا زدینام اعدد خدا به  یر کتاب زرتشت س»د

دوازده ماه سال   یبرا  گرید  یدوازده خدا  نینظارت دارند و همچن  دادهایدر حوادث و رو  انیخدا  نیا
اما  دهند.می  ل یرا تشک انیو خدا زدان یا نیای از اخالصه  سنایشده است و گاهنامه مزد دهیبرگز

و حال   نداشتند یکه در اوستا درج است آگاه انیخدا نیاز ا یهخامنش گریو شاهان د وشیدار
 ینیو مراسم د دادهایو شرح رو یروز و ماه و سال را در صورت محل خیتار زیدر آن زمان ن نکهیا
 .جوان( است« )ترجمه دکتر امدهین انیبه م ینامبرده ذکر  انیو خدا زدان یاند و از نام اکرده دیق

کند توجه نمی  چی آن است ه ریو نظ دادیوندکه مقصودش از کتاب زرتشت همان  دارمستتر
اند  بوده  یبه قول خود او زرتشت  زین  انیمعتقد بوده و هخامنش  زدان یبه ا  انیکه اگر او قبل از هخامنش

 چه
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  یاز آنها اثر زی!! نانیزمان اشکان  ینداشته و در گاتاها یاطالع چیه زدانیا نیکه آنها از ا شده
پس از  میدیطوری که دکنند؟ )هرچند بهمجدداً ظهور می انیو یکباره در زمان ساسان ستین

 .(رندیگقرار می  شیمورد ستا تایو آناه ترایم زدانیا ارشایخشا
»ترجمه گاتهای دارمستتر به زبان فرانسه که مانند ترجمه   سدینودرباره دارمستتر می  پورداود

  . ای است نادرستاست، ترجمه افتهی)زند( انجام  یگزارش پهلو یاوستا از رو گرید یبخشها
تر، آنچنان که نگارنده  تو هشت بند گاتها در ترجمه دارمس ی و س  ستیدو انیتوان گفت در ممی
 یآن ترجمه گزارش پهلو  ادیبرده باشد، چه بن  یپ  یمعناست که به    یکمتر بند  ده،یسنج  را  کیهر  

 ت«.گاتهاس
 .کندمی  انینظر پورداود را ب نیهم زین یفرانسو هیم

کنندگان زرتشت است، در ابعاد  نیاز تحس یکیدورانت، که  لیاشتباه دارمستتر را و نیهم
متأخر   یزرتشت مرتکب شده است. او افکار زرتشت را با اوستا امینسبت به برداشت پ یکوچکتر

 .1یدنمامی  میترس یموارد شکل منحرف یمخلوط نموده و از آن در بعض

او مدتها مورد بحث خاورشناسان بود و باالخره هم خود   ی افراط  اتیکه نظر  ی نیاز محقق  یکی
آن را از خاطرها محو کرد، پروفسور  ستمیقرن ب یهاینمود و هم بررس لیبرداشتها را تعد نیاو ا

بتدا زرتشت  ا برگیاو اشاره کردم. ن اتیاز نظر  یاست که در فصول گذشته به برخ یسوئد برگین
جاودگران   هیشب  ایشمن    کیدانست که نقش    یانیم  یایآس  یمیقد  اریو بس  یبدو  لیبه قبا  وابستهرا  
توأم با آداب و رسوم    لی قبا  نیبود که مذهب ا  یمدع  برگیرا به عهده داشته است. ن  یوحش  لیقبا

 یشمن با ادا  یهبربه ر  لهیمراسم افراد قب  نیشده است و در امی  دهینام  2بوده است که ماگا  یخاص

به دور آتش   زیسحرآم یتوأم با آوازها و آهنگها ییقایآفر انیبدو هیشب یحرکات و رقصها
رفته است  داده تا به حالت خلسه و اغما فرو میحرکات ادامه می  نیقدر به او شمن آن  دندیچرخمی

  دتوح ک ینه در اند که در حالت جذبه با خدا و وهومهکردمی  او تصور  روان یو در آن حالت پ
. شمن  ونددیپکه آزادند، می   گریحالت روحش از بدن جدا شده و به ارواح د  نیدرآمده و در ا  یعرفان
  ی تلق زیآنها را اوراد اسرارآم روانشیآورد که پبه زبان می  ی حالت جذبه و خلسه سخنان نیدر ا
 .کردندمی

 در حال خلسه و رؤیا از گلو   یاحرس  میو هذیانها بود که حک  ادهایفر  نیا  برگیاز نظر ن  گاتاها

  

 
 داشت روا  نییکه زرتشت در آ ی»اصالح سدینومنتشر شده می یمهر خود که به تازگ نییدر کتاب آ یهاشم رض ـ۱
از  ینام نیکوچکتر زرتشت امیکه در پ میدی. د«آورد نییکوچک پا زدانیاز ا  یکی فیرا از مقام بلندش در رد ترایم
را طرد کرد. زرتشت اغلب از  نشییاو، آ برعکس بدون ذکر نام ترا یباشد. درباره م ترا یکه کوچک آن م ستین زدانیا 
 .است تا مخالفان دهیلطمه د شتریب یلیخود خ روانیپ

2- maga 
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کنند سرودها را درک نمی  نیمفهوم ا  یبه درست  نیمحقق  نکهیاو معتقد بود علت ا  !ساخته است  خارج
  نیکلمه مگه در گاتاها را، که اغلب محقق  برگیاست! ن  یمشخص  یاست که اصوالً فاقد معن  نیهم

  ستدانبا رسوم ماگا می   زیامعه اسرارآمج  نیاند، معرف همزرتشت ترجمه کرده  روانیآن را مجمع پ
خانه   ایاصطالح گرودمانه  نیجامعه اشاره کرده است. همچن نیبه هم زیو معتقد است زرتشت ن

زرتشت را به   روانیاست که پ یرسوم یآوازها آواز، که قبالً درباره آن بحث شد، اشاره به همان
آنکه بهتر به خلسه و جذبه   یبرا زیآممجمع اسرار نیساخته است. اعضاء اعالم خلسه وارد می

  1همان بنگ است که در اوستا منگ نیاند و اهکردمی مصرف شیمواد مخدر و حش ابندی دست

اشاره شد که به مفهوم آنکه بنگ   ۲به نام پوروبنگ  یذکر شده است. در اوستا )یشتها( به شخص
 .باشددارد می ادیز

 زین نیبدن متهم یفلز مذاب بر رو ختنیر لهیسقضاوت به و  برگ،یآداب ماگا، به قول ن در
همان   نیمانده است. امی بیآسگناه بیسوخته و بی مرسوم بوده است که مقصر و گنهکار می

هم به آن اشاره شده است.    انیشده و در دوران ساسانعمل می  یاست که در اجتماعات بدو  ۳اردآل
د و معتق  کردمی  برداشت  ایشاره شد، خلسه و رؤکلمه خوافنا را، که در بحث دو روح به آن ا  برگین

شده  و بنگ حاصل می شیاست که در اثر رقص و آواز و استعمال حش یهمان حالت نیاست ا
 . است

مذهب   نیبوده و ا  ستیاست که زرتشت ابتدا زروان  نیکند و آن اهم می  یگریکشف د  برگین
زروان را داشته است    تیا در نظر زرتشت موقعرا از اجداد خود به ارث برده بوده است. ابتدا اهورامزد

  ی سپرده است. ول کی و ن دینشسته و کار جهان را به دو روح پل یکه پس از خلق جهان به کنار
و به   رددگخود اهورامزدا متوسل می  یشود و به خدامی جادیا یای در وجود او انقالباثر حادثه در

ت. اهورامزدا از کار جهان غلط و نادرست اس  یوروثبرد که مذهب ممی  یو پ  افتهیدست    یامکاشفه 
  ت دس یو راست قتیدر راه حق نیمبارز یبه سو وستهیفعال است که پ یکناره نگرفته بلکه خدا

و همه مخلوقات   منیاو خلق نکرده بلکه اهر  زیرا ن  یطانیکند )شروع مرحله رسالت(. روح شدراز می
شود. حمله او به  می لیتبد ستیلدوآ کیبه  ستیشت زروانزمان زرت  نیاند. از ااو جدا از خدا بوده 

گذشته   روانیپ جهیشود و در نتزمان آغاز می نیهااوما از ا دن یو نوش نیخون یو قربان سمیترائیم
 شتاسپهیو لهیشود و باالخره در قبدهد و مجبور به مهاجرت از وطن خود میخود را از دست می

مصالحه   کیشود مجبور به وارد می  لهیقب نیبه ا یشت وقت. اما زرتدیآاو در می  تیتحت حما
 ی عنوان رهبر مذهبو همراهانش زرتشت را به  شتاسپی. ورددگمی

  

 
1- mang        2- Puru banga 
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که زرتشت    یکنند به شرطو امشااسپندان و آداب ماگا را قبول می  سمیو دوآلو اهورامزدا    رندیپذ  یم
.  ردیرا بپذ  یشراب هااوما و قربان  دنینوش  یعنی  سمیترائیرسوم م  گر یو د  تایو آناه  ترایهم در مقابل م

هااوما را  دنکند که طرز آماده کردر ضمن شرط می  یکند ولقرارداد موافقت می  نیزرتشت با ا
زرتشت با سه   گریو عصاره نباتات مخلوط کنند. به عبارت د ر یداده و آن را با آب و ش رییتغ

زرتشت مزداپرست و مخالف   ست، یروانشمن ز ای لهیوجود داشته است. زرتشت ساحر قب تیشخص
 .میقد یگذار اوستاخره زرتشت پایهو باال زدانیو پرستش ا سمیترائیهمه آداب و رسوم م

 میکلمات مفاه نی از ا یکرد به قدر هیکه گاتاها را کلمات نامفهوم توج برگیاست ن جالب
انشمند متخصص  محقق اوستاشناس و د چیکند که هاستخراج می  اتیو حکا اتیمختلف و روا

 یبسط معلومات خود به اوستا  ی برا  برگی. ندیتاکنون نتوانسته است با او رقابت نما  یشرق  یزبانها
. او معتقد است که مگه گاتاها همان ردیگرا به کمک می  دادیاز وند  یکند و فصولمی  عهمتأخر مراج

شده است که با   ایمامتأخر  یبوده است و در اوستا هیپاداش و هد یمگهه وداهاست که به معن
 کیطوری که قبالً گفته شد مقصود از آن در گاتها ذکر برشنم همراه است و به  یپاکسازمراسم 

جالب ساختن قصه خود   یبرا برگیوابسته به آن است. ن ی و جامعه سر یو سر ص مراسم خا
که  یاوراد کند ومی ی گاه را به دقت بررسرا بازگو کرده و نقشه برشنم دادیمختلف وند یبخشها

. دور شو دور  وآسایمانند: دور شو، دور شو دروغ د  دینماآورد تکرار می در حال تطهیر مغ بر زبان می 
است غیرمستقیم   لیهنرمندانه ما  یهایبررس  نیشو مخلوق دروغ. دور شو دور شو زاده دروغ... و با ا

و رقص و آواز و   ینرایا   انشیاست. از درو ی اوراد و مراسم نیچن ک یشرح   زیثابت کند که گاتاها ن
کند که او هم در حال خلسه  . اشاره به محمد می دیگوو خلسه آنها سخن می شیمصرف حش

کند از هرودت اشاره می یتیبه روا برگیاست و زرتشت هم به او شباهت دارد. ن فتهگمی انیهذ
سنگ   ی های آن را رودانه  یبوده است و آنها گاه ادیز اریدانه بسمصرف شاه تهایاسک ن یکه در ب

دانه  شاه نیا برگیاند. به نظر نگرفتهحمام بخار می خاستهیکه بر م یو در بخار و دود ختهیداغ ر
و  ادیآنکه به حالت وجد و خلسه درآمده و فر یبوده است برا یشمن نییآ کی ختنیر شبه آت

  ن یخود به شرق به اهای است که در مسافرت یمدع برگی وردمانند را بر زبان آرند. ن یسرودها
نوع   ک یو بنگ هر دو از  شیبرخورد کرده است و حش ادیز کردندمی  که بنگ مصرف  یافراد
 !! دیآدست میدانه به شاه

  داد یکه در وند سدینوکند و می( به پوروبنگه اشاره می ۱۲۴/۱۳) شتی نیاو مجدداً به فرورد
ود گرفته است و در انداختن بچه از آن  به خ ی طانیصورت ش  نجا یدر ا یهم به بنگ اشاره شده، ول

  ۲خوافناآنگه و  باهورامزدا را آ ۲۰/۱۹و در  1وکوند یدر ارتباط با د  ۱۴/۱۹و   ۱۴/۱۵کنند. در  استفاده می 

  اند. دهیو بنگ( نام ایو بدون خواب )فارغ از رؤبدون بنگ  یعنی

 
1- Kund       2- a-khvafna, a-banga 
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  (روانشیزرتشت و پ)مقصود    هیمتأخر آداب و رسوم جرگه اول  یکه در اوستا  سدینومی  برگین
  تیجمع میآداب و رسوم قد هیبر عل دادیاند. در وندبرداشت کرده ی طانیآلود آنها را شو خلسه بنگ 

 یمیدانه  قابل احساس است. مظهر قدبه موازات محکوم ساختن شاه یبحث و جدل انیزرتشت
ها و  چنان از لرزه برگی(. ن۱۹/۱و  ۱۶/۱۸گردد )خواب مُبَدّل می ویبه د 1استه ی یبوش  نامنشئه به 

 ،کنندنامفهوم از خود خارج می  یادهایاند و فرکه در عالم خلسه فرو رفته  یافراد  اریاختحرکات بی
 ییکه گو دیگوسخن می انیزرتشت هیو حرکات مستانه و... جمع اولمیگساری توأم با  یجشنها

است که  نیو آن ا کندمی یگرید بزرگکشف  برگیجلسات شرکت داشته است. ن نیخود در ا
و  کیا به خلسه ندروغ بوده است فقط آنه  روانیپ هیشب یراست روانیحرکات و رسوم پ نیهمه ا

 ۲دو حالت را اوروگ ن یبه خلسه بد و زشت! ا گریاند و دسته دشدهوجد و حال وهو داخل می
که در یشت به کار  است،    ۳انتیکه از اوردو  اته یزند و اورودوبه آن دست می   یکه کاواند  دهیناممی

ته  ایاورود  زین ۲۰/۴۴گاتاها  کننده در حال خلسه و جذبه است )در  ادیناله و فر  کیبرده شده، مقصود  
  ی به ناله در آوردن و ضجه کردن است و به ناله درآوردن گاو هنگام قربان  یبه کار رفته که به معن

 .اند(کرده یمعن
که به عالم باال سفر کرد!  رافیارداو هیشت، شبزند که در آن زرترا مثال می ۴۶ سنای برگین

از  ۱۰در قسمت اول بند  نکهی»ا سدینوکند و میعبور می نواتیاز پل چ روانشیپ شیشاپیدر پ
در   دیبا نوات یپل چ ی! و حرکت از رو ستین دیگونه تردهیچ یشود جاحالت خلسه صحبت می 

 پمپوسکویپس کیزرتشت خود را چون  ۱۰حالت بوده باشد. در بند  نیبا ا کینزد اریارتباط بس
. او در رأس جمع ماگا که به  دهدی ارائه م روانش یه پباشکوه و پر دبدبه و کبکبه( ب یروحان رهبر)

مقدس در   یحاصله از سرودها  یحالت خلسه وهومنه فرو رفته و با وجد و سرور و جذبه و لرزشها
 «.کندعبور می  نواتیحرکتند از پل چ

کلمه که در گاتاها ذکر  کیو یشتها آمده و  دادیده از چند اصطالح که در وندبا استفا برگین
  کی ی حت قیشناسان پس از دو قرن تحقزبان  نیکند، که بزرگتررمان مطلب ابداع می  کیشده 

را که تو در   یزی»جمله بخشد آن چ سدینومی گرید ی. در جاندینما دییاند تأجمله آن را نتوانسته
 .ستیدر آن ن  ی شک  چی مقصود همان اکستاز است )خلسه و غش( و ه  «یشناسیم  نیبهتر  یزندگان
کنند و معتقد است جمله:  مراجعه می  دادیبه وند ۴۶ سنایاثبات برداشت خود از  یبرا برگین

خلسه است   ی مفهوم کهن و باستان (با ... به مشورت نشستن )مثالً با وهومنه به مشورت پرداختن
  گونه که  وهومنه گاتاها را گرفته همان یخرد است که جا ای خرتو  دادیوندخلسه در  نیو واسطه ا

 
1- Bushyasta       2- Urvag 
3- Urudoyant 
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ای از  بود خالصه  نیمفهوم را دارد. ا نیهم زیمشورت با خرتو مطرح شده که در آنجا ن ۳/۵۳در 
 .کندسفت و سخت، آنها را باور نمی  نیکه بعدها خود او هم، چن برگین اتینظر

شد و عالوه  ای نوشت که هشتصد صفحه را شامل میلههرتسفلد رسا برگین اتیرد نظر در
 اند. او کرده و آنها را مورد انتقاد قرار داده اتیبه نظر  یاشارات زین  نیبر او اغلب محقق

بوده و با وجود   یهر دو افراط  برگیمعتقد است که برداشت هرتسفلد و ن نگیهن پروفسور
  نیخالفند مورد اعتراض و انتقاد همه محققآنچه با هم مدقیقاً در  گرندیکدیآنکه سخت مخالف 

کند بلکه آن را به مراتب  زرتشت کمک نمی  نید هیدو نه تنها به توج نیاند. برداشت اقرار گرفته
موضوع    نیو ااند  دهیخوب فهم  اریمعتقدند که کالم زرتشت را بس  سندهیسازد. هر دو نوتر میدهیچیپ

از مسائل  یو خم چیدارند چون دخمه پر پچه اظهار میکه آن یر حالکنند، دمی دیرا بارها تأک
اند که  اصل گذاشته  نی ا هیخود را بر پا هی آنها هر دو نظر نیمشکوک و نامطمئن است. عالوه بر ا 

کنند به   تیخود را تثب اتیآنکه نظر یبرا یدهند و حترا ارائه می یدیجد ریاز کلمات زرتشت تعب
دهند. می رییآنها را تغ شیخو لیخته و در صورت لزوم به مجمالت، به دلخواه خود پردا ریتفس
 .و چنان باشد نیچن دیبند با نیا سدینوهرتسفلد اغلب می  یحت

ای که به نظرشان نامفهوم و نامعلوم رسد هرچه خودشان  هر لغت و کلمه یدو به جا نیا
فق برداشت آنهاست  که موا یمختلف است آن مفهوم یمعان یکه دارا یگذارند و کلماتمی لندیما

توان هرچه مورد نظر است از گاتاها استخراج کرد و آن را به  روش می  ن ی. البته با انندیگزبر می 
  است، ینمود. مثالً از کلمه خوافنا، که مشخصاً همان خواب و رؤ  ریتفس  میباش  لیکه ما  یفهومهر م

و هرتسفلد گاتاها را مملو  باشد قیاو قابل تطب یشمن طیسازد که با محخلسه و اغماء می برگین
  ه یشاهزاده و شوال  یبرا  طیکند تا محمی   یدوانو اسب   یسواراز اصطالحات مربوط به اسب و اسب 

 یاست که فنومنها نی از نقاط مشترک هر دو ا یکیرد نظر او آماده گردد. در ضمن ( موسوارکار)
 .سازندقبل مربوط می یبعد را به دورانها یزمانها

و دربار   دینمامی  ه یتوج ی عباس یاز دربار خلفا یگیرث زمان زرتشت را با بهرهحواد هرتسفلد
  شیدراو برگیدهد و نزرتشت مورد استفاده قرار می تیموقع حیتشر یمتوکل را برا ایمأمون 

  برگیسازد. ننمونه می   شیخو  ی را برا  یرانیا  ش یمتأخر در زمان اسالم و دراو  اریرقصان دوران بس
که واقعاً وجود داشته بلکه    یمبرینه آن پ  یآورد ولزرتشت محمد را مثال می  تیصشخ  هیتوج  یراب

  ض یمر کی نیمتعصب نیگونه که محمد را ااند. هماناز او ساخته  یکه متعصبین غرب یآن محمد
به حال غش و خلسه   یاند، زرتشت هم در حال خمارخوانده یمجنون و غش  یگاه  یو حت  یعصب

فرار  نهیده شده و به مدکند. محمد از قوم خود رانمی انیرا ب یکلمات انیوگانیرود و هذفرو می
 کیبه  نهیشود. محمد پس از هجرت در مدخود مجبور به فرار می  لهیکند و زرتشت هم از قبمی
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رهبر  کیبه  مبریپ کیاز  شتاسپیو لهیگردد و زرتشت هم در قبمُبَدّل می یمذهب استمداریس
 .شودمی لیبدت یـ اجتماع یمذهب

مسلم است که هر دو   زیچ کیفقط در  مبریدو پ نیا نی ب  یواقع یهماهنگ سدینومی  نگیهن
ت  در محل هجرت خود با احترام و عزّ ی گردند ولدچار می ی و بدبخت ی خود به سخت لهیدر قب

ت  اس نیدو ا نینکته در برداشت ا نیکه مهمتر ردیگمی  جهینت نگیشوند. باالخره هناستقبال می
واقعاً  خیکه در تار یوجه با آن مقام چیاند که به هاز زرتشت ساخته  یشکل رتسفلدو ه برگیکه ن

مذاهب جهان است و   نیاز بزرگتر یکیگذار . زرتشت مسلماً پایهستین هیآن است، شب ستهیشا
ره  مدتها بود که خاط ان یرانیا نکهی. پس از اکردمی شیخود ستا مبرینام پبزرگ او را به  یملت

زرتشت   شیبه ستا تی تا مرحله الوه یسپرده بودند حت یدست فراموش را به  وشیکوروش و دار
 تیموقع نیچن کیتوانست از می برگیساحر ن میهرتسفلد و نه حک استمداریدادند. نه سادامه می

 یول ردیرا بپذ زرتشت یمبریشود پباالخره مجبور می برگی برخوردار گردد... ن یو تشخص روحان
که   گر یساحر د میاز هزاران حک ش یدهد بمی مبریپ ن یساحر به ا میحک کی هیکه شب یتیصشخ

هرگز در   یتیشخص نیو چن ستیاند نظهور کرده یشمال یایدر هر نسل و در هر مرحله در آس
 .ماندنمی یباق یدرپیپ یخاطره نسلها

داشت قطعاً  می تیمصالحه تن در داده که اگر واقع کیمعتقد است که زرتشت به  برگین
محمد در اثر   ی. معروف است که روزشدیم روانش یموجب خوار شدن او در چشم همراهان و پ

روز بعد  یکند ول سیتقد زیاعراب کافر مجبور شد سه بت بزرگ آنها را ن ادیز اریفشار و آزار بس
اگر   رایز دیا خرو دشمنان خود ر روانیپ شتریعمل احترام ب ن یکرد و با ا بیتکذ راگفته  نیفوراً ا

  روانش یاسالم در همان روز قبل از تولد مرده بود. اگر زرتشت هم با پ کردمی  عمل نیاز ا ریغ
از   ی بعد اثر یسلهادر ن رفتیپذرا می  ان یخدا گری و د ترایو م کردمی  بست و مصالحهقرارداد می

 .کردنمی  ادیامروز از او  یکس گریماند و دنمی  یاقزرتشت ب
ارائه   یو مدرک لیگونه دلتصورات خود  هیچ یبرا برگیکه ن ردیگمی جهیخره نتباال نگیهن

مثالً خواب را با خلسه،  ده،یبخش یشمن میکه خود به آنها مفاه یکند و جز چند کلمه معمولنمی
و...   یاسرار، عمل را با آداب شمن قیدوست را با رف ان،یصوف زیو فرقه را با گروه اسرارآم تیجمع
برداشتها خودسرانه و دلبخواه  نیسازد. همه امطرح نمی  یگریمدرک د نیکند کوچکتری م هیتوج

 د.ندار یو شاهد قابل اعتماد هیگونه پااست و  هیچ
نشده است   دییوجه تأ چیوگرمانها وجودش به هندیا نیکه در ب یوجود مذاهب شمن درباره

  که استرابو آن را نقل کرده 1توس یراسکندر به نام انسک انیاز ناخدا ی کیاز  ی به گزارش برگین

 
1- Oneskritus 
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  ی ناخدا» قت ی پرداز خوانده و معتقد است که او در حقسردار را قصه  نیکند. خود استرابو امی  ه یتک
او درباره مالقات   یاسکندر« و دروغها یهایکننده کشتتی است و نه هدا ی های باورنکردنصهق

نام او   نیاست و مورخ ورو... مشه  یمتر ۶۰ یدر هند و مارها یآباسکندر با ملکه آمازونها و اسب 
 .کنندرا با تمسخر ادا می 

کلمه پور و بنگه در یشتها   کیبا استفاده از    برگین  سدینومی  نگیهن  شیمورد مصرف حش  در
 یکه در گاتاها اثر یشده است در حالکه در زمان زرتشت بنگ مصرف می  ردیگمی  جهینت کبارهی

و از نام   کردمی  داد الاقل خودش به آن اشارهمی  ت یشت به آن اهمو اگر زرت ستیکلمه ن نیاز ا
را توسط زرتشت استنباط کرد!! جالب است که توان استعمال بنگ یشت نمینیدر فرود یمرد

به   یویشده است و آن را به د رینشده بلکه تحق سیتنها تقدمتأخر هم نه  یدر اوستا ی بنگ حت
خداوند فاقد از   میدیشده و چنانکه د ی فنهم  دادیند و در وندامنسوب ساخته 1بنگه  ینام بنگه و

منگ داد تا او را بدون   یگاو مقدار نیدا به اولآمده که اهورامز زیشده. در بندهش ن دهیمبنگ نا
آن را با آب و تاب تمام مورد  برگیکه ن رافیماده کشنده(. و در کتاب ارداو یعنیدرد بکشد )

او اول از   یدهند تا به خواب رود ولاز شراب و منگ می  یمخلوط  رافیواستفاده قرار داده به اردا
  ی پس از خوردن آن به حال مرگ افتاده و خواب  یکند ولامتناع می آور«  نوشابه مرگ   » نیا  دن ینوش
معجزه به  کیشود می داریآلود بخواب مرگ نیکه از ادهد و هنگامیمرگ به او دست می  هیشب

و زهر برداشت شده است. استعمال بنگ و   ی ماده سم ز ین نجایدر ا گرید . به عبارت دیآحساب می
داشتند و پس    یوجه معمول بود و نه از آن اطالع  چینه به ه  نرایدر ا  ۱۱تا قرن    شیو حش  چرس

به    ۱۳در قرن  ران یا یبار در کُتُب طب نیاز فتح هندوستان، توسط مسلمانان، با آن آشنا شدند و اول
شناخته   ران یگونه که اکنون در ابنگ به آن  ست یوجه مشخص ن چیو به ه آن اشاره شده است 

که آن منگ مسلمًا  یعلف مخدر است در حال کیبنگ  نیباشد. ا کسانی یبا منگ پهلو هشد
نه   یبرد. در فارسبه کار می برگیکه ن ۲فنسم مهلک و کشنده بوده است. اصوالً کلمه ها کی

 .ای ندارداست که با بنگ رابطه دانه بنگ است و نه منگ بلکه شاه
 یمعن  شیحش  یگر بنگ را به معن ناست افاخوا  آمده که خدا آبنگه و  دادیای که در وندجمله  در

  دهیکه به عق یخواهد شد در حال یمعنجمله بی  نیو ا ستین   یخواهد شد که خدا بنگ جهینت میکن
ست و نه با مرگ، نه خواب او  جمله آن است که خداوند نه با خواب آشنا نیا یاصل یمعن نگیهن

به    یبه معن  تیسانسکر  ۳کند و با کلمه دوانسه می  دایپ یو نه مرگ. آن وقت جمله معن دیربارا می 
 ن یکه با وجود اختالف نظر ب  ردیگمی   جهیباالخره نت  نگیشود. هنمی   کسانیو مردن    دنیانتها رس
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های ت یواقع  نیا  دیدر اصول متفقند. ما نباگران،  در مورد زرتشت و مکتب او، همه جز افراط   نیمحقق
. چند نمونه از  میمشغول و سرگرم کن اتیو خود را به جزئ میرا از نظر دور داشته باش یاصول
 :است عبارتند از دهیهمه رس دییکه به تأ ییتهایواقع

  ر یو مورد توجه بود و مردم زمان خود را چنان تحت تأث یقو اریبس یتیشخص یدارا زرتشت
شود به  که قبول می  یمبریبود؛ پ مبریپ کینرفته است. که او  ان یاو تا امروز از م ادیداد که  قرار

  که برجسته بود،    یاخالق  تیشخص  کی  یآورد. که او دارا  امیمردم پ  یشد تا براو الهام می  یاو وح
، که  شمردو تهمت را زشت می  بیداد و دروغ و فرپند می یکردارت و راس قت یو حق یاو به راست

 یکه او رهبر  ییهاشود، که انسان  دهیرا مطرح ساخت که ارزش داشت گفته و شن  ینیاو اصول نو
 ...اند ومسئول و آگاه بوده یهاکرد وحشیها نبوده و انسان یو فکر یروح

داند و معتقد است که او نه تنها می ی رواقعیو غ یعلم ر یرا غ برگیهای نبرداشت  زین رودلف
به    نیخود که صورت علم د  اتینظر  لهیموارد به وس  ی گرفته، بلکه در بعض  دهیناد  حد و مرز علم را 

 وهگر لیدل نیکه به هم سدینومورد تجاوز قرار داده است و می زیاوستا را ن یآن داده مفهوم کل
شلرات، هرتسفلد،   نگ،یشدر، هن ریشناس نظران یمشهور او دانشمندان  نیاز محقق یادیز اریبس
کلمه    کیگیری غلط از  نتیجه   ز یاند. او نرا در مورد زرتشت رد کرده  برگین  هیو... نظر  ایتاواد  من،یگ

  ی کلمه که نه در گاتاها استعمال شده و نه در اوستا  نیبنگ را خاطرنشان ساخته و معتقد است با ا
 نیتوان ااز آنچه بتوان به زرتشت نسبت داد، نمی  دتریجد اریاست بس ی و متعلق به زمان م،یقد

 .کندبحث می   برگین اتیدر رد نظر نگیمانند هن زیگیری را کرد. رودلف ننتیجه 
 چیو به ه اوردهیدست ن به یداریدرباره زرتشت خر برگین هیمعتقد است که نظر زین شلرات

(  ۱۹۷۰رساله  خیمدرن تا امروز )تار یعلم یهایو در بررس ست ین ی متک یعلم لیو تحل هیتجز
 . نشده است رفتهیپذ

بخش  ی نوشابه مست  ه یبر عل  رانیا  مبری»بدانسان که پ  سدینومی   برگین  هیدر مورد نظرهیم  آلت
و رسالت او با نشئه و خلسه و از خود  امیکردن، برخاست پ یو قربان ختنیو مستانه به خون ر

 ت«. برداشت دانس نی آن را کامالً قطب مخالف ا دینداشت بلکه با ی رابطه و قرابت چیه یخودبی 
مربوط سازند   سمیکه ممکن است زرتشت را با شمن ی و کسان برگین هیدر رد نظر نتسیه

است  یمبریاو پ رایبه او داد ز ینسبت نیکه مقام زرتشت برتر از آن است که بتوان چن سدینومی
و محمد. »حالت نشئه و خلسه توأم با غوغا و عربده و خروش   یبزرگ چون موس مبرانیدر حد پ
که در  ،یخودآشفته و توأم با غش و بی  یتکانها و لرزشها ،ییقایو آفر ییایآس لیقبا یشمنها

 گریو د  ریصغ  یایدر آس  زوسیونید  روانیپ  یتورات به آن اشاره شده، حرکات مستانه مراسم مذهب
 رقصان و خروشان، همه آنها شیدراو یشعائر مشابه مرسوم در شرق و اعمال و حرکات و شعائر
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زرتشت  امیآورند و با پدست می به یطانیهای پست و ششهی خود را از ر زهیاست که انگ یاعمال
است   یمبریکه زرتشت پ ردیگمی  جهیمفصل نت یبررس کی ندارد«. و باالخره پس از  یتناسب

 ت. برداشتهاس نیو الهام که به دور از ا یای است از وحو گاتاها مجموعه  یقیحق
کند و با را رد می یافراط اتینظر اًدیبود شد زین برگیخود ن دییکه مورد احترام و تألومل 

  رینظبی ییپرواشهامت و بی  تیکه زرتشت در نها ردیگمی جهیگاتاها نت قیدق لیو تحل هیتجز
نموده است. جالب است که به مرور زمان   امیق شیجامعه خو میآداب و رسوم و معتقدات قد هیعل

کند و را نقض می  یهای قبلبرداشت  میرمستقیو غ میخود مستق یبعد اتیبا نظر برگینخود 
  لیاز شمن قبا گرید می رساله آشنا شد نیا گرید یاو در بخشها اناتیاز ب یطوری که به برخبه 
بود سخن    یکه مدع  برگی. نستیها نگفته   نیدر ا  یدر عالم خلسه اثر  ییگوان یو هذ  یوحش  مهین

که   دیتواند سخن گومی یشاد است با کس رمبیپ ناًیقی» سدینودرک کرده می یخوبزرتشت را به 
. پس زرتشت در برخورد با امثال ما کمتر ۵۱هات  سنایگفته زرتشت است در  نیاو را درک کند، ا

که ما به . هنگامیمینکمی افتیدر دیگواز آنچه او می یکم قتیما در حق رایشاد خواهد شد ز
 نجایدر ا  زی. همه چمیشورو میروبه   شتیترایا مبکامالً مخالف    یبا عالم  میپردازخواندن گاتاها می 

 ت«. اس ریمبهم و نفوذناپذ ،یمیقد
  ی توجه به اوستا  جهیهمه نت  فیو تحر  ییپراکنده گو  یو گاه  رتیو بهت و ح  یسردرگم  نیا

الی زرتشت را از البه   ام یاست پ  لیکه ما  یو تداخل آن با گاتاهاست. محقق  یپهلو  اتیمتأخر و ادب
 ندکشف ک  یبندهش و دهها رساله پهلو  نکرد،ید  داد،یتر از آنها وندو ناگوار  سپردیا، ویسناها، یشته 

  زیهمه چ  نیدارد که به اعتراف تمام محقق  شیگاتاها را در پ  سو   کیکامالً سردرگم خواهد شد. از  
در   گرید ی است. از سو  یو معنو ی و جامعه لطیف و روحان یارتباط با زندگ  ن یو در ع ل یدر آن اص

است و هرچند   ییایای و رؤشود که ابتدا اسطوره وارد می  یگر یبه عالم د جیاوستا به تدر اتیباد
و قهرمانان   زدانیجان گرفته به شکل ا  یتیشکوه خلقت است و در آنها همه فنومنها و عناصر گ  نهیآ

و انعکاس   دهیاز گاتاها استوار گرد ریغهایی ه یبر اصول و پا ی، ولدر نبردند  یمنیاهر یهایبا زشت
خارج  ز ین ییایعالم رؤ نیرود از اقابل درک است. حال هرقدر به جلو می  یوداها در آن به خوب 

با آن   یگردد که روح گاتاها به کلرو میروبه  ییسایپر از شعائر و دستورات کل یشده و با زندگ
ند و چنگال کاهن و  کرا کامالً درک می  تیو روحان سایاوراق نفوذ کل ن یاست. در ا به یناآشنا و غر

. دینماخدا احساس می انبر حلقوم انعام و گوسفند یخشک و بازار عیصورت شرارا به نیدالل د
را، در   یو ورد و دعا و داد و ستد مذهب ندیبمی  تیصورت معامله با خدا به واسطه روحانرا به  نید

شناسد.  می  یذهب زرتشتهای مهیآور، پاچندش  یو گاه  یو بدو  یانجام آداب و رسوم خرافضمن  
   ی ام زرتشت و آنچه به نام زرتشتیپ  نیهمه اختالف ب  نیکه ا  ردیتواند بپذنمی   یسردرگم  نیاو در ا
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چون زهنر   یدچار شده و گاه  دیآن است که به شک و ترد  جه یشود وجود داشته باشد. نتیعمل م
است که    یاز شعائر و معتقدات  نوع خاص  کیآنچه در گاتاها آمده مخالفت با    دیکند که، شافکر می

 رددگمعتقد می   برگیچون ن  ی اند، و گاهبوده نه آنچه بعدها به نام زرتشت عمل کرده  جیآن زمان را
 یزرتشت  اتیمتأخر کشف کرد و ادب  یتاآن را با اوس  دیاست که با  یزبان مخصوص  یدارا  گاتاها  که

 .1را بر آن منعکس ساخت تا قابل درک شود 

زرتشت و  امیدچار شده و عظمت پ یسردرگم نیبه ا نیمحقق نیه همه اجالب است ک اما
 .را نقض کنند اتشانیهای خود نظرشود که با گفته گاتاها سبب می  یخلوص و صفا

های خلسه و رقص و و صحنه  یکه با آن حرارت به کشف اوراد و شعائر و آداب شمن برگین
در   ی دارد و حترا اظهار می اتینظر ن ید خالف اعهای بدر گاتاها پرداخته بود در نوشته  یخودی ب

و   گوانیهذ شیدرو کیشود که زرتشت را منکر آن می  یدهد به کلمی  نگ یکه به هن یپاسخ
بار و جدل »اتهام شرارت کیرا  نگیهن یادعا نیکرده باشد و ا یمعرف بنگو  شیطالب حش

درباره  شتاسبیشت با جامعه وکه به مصالحه زرت برگین ن یاست. همچن دهینام ۲رمنصفانه«یغ
 سازدمنتشر می اتینظر نیکه سالها پس از ا یدر کتاب کردمی هیآداب و رسوم آنان تک رفتنیپذ
 امیو ق  دیگومغان پس از زرتشت سخن می  دی( از انحراف شد۱۹۶۶لمان  چاپ آ  میقد  رانیا  مذهب)

تئیسم پولی  ،یقربان سم،یائتریو مبارزه با آداب و رسوم م فیبهبود طبقات ضع یزرتشت را برا
 ۱۰/۴۸  سنایمثال او    ی. برادینمامی  دییتأ  انیها و کاواو را با کرپن  دیبرداشت کرده و مخالفت شد

 :کندمی یمعن نیرا چن
  ن یا یو زشت یمست نیا یدیتو پل یاخطار خواهند شد. ک نیمردان آماده در ا یک ،مزدا یا

 بد  انیه از آن کرپنها با شرارت خود فرمانرواکوفت، ک یرا درهم خواه نیآفریمست می
  

 
ام کرده  اشاره  اند منحصرًاکرده  قیکه درباره زرتشت تحق  یدانشمندان  شتریب  اتیرساله مخصوصاً به نظر  نیمن در ا  -۱

دست آورده، خود به قضاوت پردازند و در  به یکل ریتصو کیام تا خوانندگان نموده ادیو در فصول مختلف از آنها 
 نی. متأسفانه نه در ا رندیو به خصوص نام و شهرت قرار نگ گرانیگفته د ریزرتشت تحت تأث امیدرباره پ هیمطالعات آت

 دیحق مطلب با یادا  یرساله وجود دارد. برا  کیبحث تنها در  امکاناست و نه اصوالً  نیاز ا  شیبحث ب یکتاب جا
 سهیو مشروحاً با گاتاها مقا یپس از زرتشت را بررس اتیکرد و به خصوص ادب هیمختلف را توج اتینظر لیبه تفص

 نیرساله دارد و من در ا   نیچند  میبه تنظ  حتیاجا   یکار  نیو وداها را در آنها ارائه داد. چن  میقد  انییایآر  نینمود و اثر د
شده بود چندبار خالصه کنم تا   میآنچه قبالً تنظ یار پردازم و حتبه اختصام دهیو حکومت کوش نیقسمت از بحث د

مطلب را ادا   نیحق ا   یستگیجهت معترفم که به شا  نیماند. به ا   یو مذاهب باق  انیاد  گریبحث درباره د  یفرصت برا 
 یباشد و فرصت  یباق  یهم بعدها عمر  دیانتظار دارم خود آن را دنبال کنند. شا  یامو با پوزش از خوانندگان گر  امنکرده

 .پردازم لیبه تفص صیتلخ یتا مجددًا به جا دیدست آبه
1- Boshafte Verleumdung und unfaire Polemik 
 

 



393 
 

 ت دین زرتشتتحوال
 

  بند؟یفرمی  شیکشورها را به خواستها و تجاوزات خو رتیس
 :۱۱و در بند 

 با قدرت خود فرا رسد و چه کس مردم را از ظلم بندگان دروغ رها خواهد ساخت؟  یتیآرمئ  یک
  ان یو فرمانروا  کاهنین  هیرا بر عل  شیخو  د یزرتشت حمله شد  اتیادب  نیکه در ا  ردیگمی   جه ینت  و

سرود   نیا یمعتقد است که در ابتدا برگیکند. نکه طرفدار شعائر هااوما هستند اعالم می  ریشر
سوم   هیدر سوره نهم آ محمدگونه که دروغ زده شده همان روان یهمه پ نه یزرتشت دست رد به س

 .(ستین مبرانیپ نییک از اهیچ  ییگوانیسخن از هذ گریکرده است )د نیچن
  ی به حد دی»تلقیق عقا سدینوهوم می نییو آ یهفت بهر یسنایدر بحث مربوط به  برگین

و تأثر سوزان زرتشت    نینفرت آتش  یآور، که بنایمشروب مست  نیا  یزشت  یکه حت  ابدیوسعت می
و باالخره هم   «آورددست میو مجدداً تقدس خود را به  افتهیراه  انیزرتشت تیشده بود، به جمع

که  کردندمی  ت یمغان تبع یدئولوژیاز ا ی عیبه حد وس انیکه اصوالً جامعه زرتشت ردیگمی  جهینت
ان به  غم شتینیدر فرورد ی گرفته است. حتسرچشمه می  سمیترائیروح و باطن آن از مذاهب م

اش در  شهیپردازند که رکه همان ارواح اجداد و پهلوانان قدیمند، می  هایوشفره لیو تجل نیتحس
قرار    که مورد شماتت زرتشت بودند مجدداً مورد احترام  هایکاو  نی. همچناهاستیم آریستی قدنیاپر

گونه که  »همان سدینومی  برگیشوند. نمی ش یو ستا نیعنوان پهلوانان جامعه تحسگرفته و به 
رسد  شوند، به نظر می در باتالقها گم می  ایروند  صحرا فرو می   یدر شنها  ران یشرق ا  یاغلب رودها

 ید«.گرد دیمذاهب( مغان ناپد قی)تلف 1سمیتنکریگونه در سبه همان  زین تشتزر نیکه د

کند می   لیگذشته خود را تعد  اتیهمه نظر  میرمستقیکتاب خود غ  دیدر مقدمه چاپ جد  برگین
 .است  افتهی  ی نیدر طول زمان برداشت نو  زیتوان گواه بر آن دانست که خود او نمقدمه را می   نیو ا

 لیآنکه بدون رد کردن نظر استاد آن را تعد ی از شاگردان معروف او برا ی کی، گرنویدن
 نیا یکند ولنمی  ینف روانشیرا در مورد حالت خلسه زرتشت و پ برگیسو گفته ن کیاز  دینما

گرفتن از الهام  و بهره ق یکشف حقا یکه برا دینمامی  هیحالت در خود فرو رفتن توج کیخلسه را 
( به  برگنی میکردن )نظر قد سهیمقا سمیحالت را با شمن نیا سدینوو می  ه است بود ینیبو روشن 
تشابه در نظر گرفته   نی ا رش یو حدود تأث یتقارب است و تنها از نظر خارج کیفقط  یزبان علم

هم ابتدا   خیتارهای تی شخص نیبزرگتر یاست که حت یه یبد ی هر مورخ یبرا»  یشود ولمی
بزرگ   انگذارانیبن نیاند. همچنپرداخته  ریاند به تأثمسلط بوده یقبل که عوامل  ییدر فضا وستهیپ

 امر نیجهان. ا انیاد
  

 
1- Syncretism 
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حالت خلسه    نیا  گریسازد«. به عبارت دای وارد نمی لطمه  نیآنان کوچکتر  یخیتار  ت یهرگز به اهم
مردم پرداخته است.   تی هدا یاز آن برا یگیربوده که زرتشت به بهره یعادت اجتماع کی

  ان توو نمی  ستین  یدانه و خماراز شاه  یوجه اثر  چیکه در گاتها به ه  ردیپذگرن در ضمن مینوید
آنچه   یگرفته است ولحالت جذبه از مواد مخدر بهره می  نی به ا افتنیدست  یکه او برا رفتیپذ

چگونه  و    افتهیگیری دست  نتیجه   نیر است که از کجا به اسِ  نیاند انه استاد و نه شاگرد فاش کرده
  یاند؟ حالت جذبه براگرفته از حالت خلسه بهره می  روانشیاند که زرتشت و پاز گاتاها کشف کرده

 ،یآن مفاهیم عال انیب یبرا کیاست و مسلم است که در آن ادوار تار یواقع یخود زرتشت امر
با زمان   دیا بار  عیو جذبه بوده است. وقابه در خود فرو رفتن    اجیو فکر بلند احت  یگذشته بر خردمند

  ت یربزرتشت اشاره شد ت تیگونه که در بحث شخصکرد و همان سهیوقوع آن مقا یو فضا
 نیا یگونه که در مورد محمد امّو همان دینخواهد گرد یعروج و تعال نیای هرگز موجد امدرسه

 مشایو پ امیمؤثر در ق یگریدمسلماً عوامل  زینشد، درباره زرتشت ن یموجب تجل یعلوم تجرب
 یپردازافسانه  نیچن  ستیدانشمند مجاز ن  کیکه در گاتاها آمده    ییکلمه مگا  کیاست. از    دهیگرد

پرداخته که خود در آن دوران ناظر بر حوادث بوده و با زرتشت به دور آتش به رقص می   ییکند، گو
 رفته است!  و در عالم خلسه فرو می

 آمده است.  ۷/۵۳،   ۱۱/۵۱در  زیه نو کلمه مگ ۱۴/۴۶و  ۱۱/۲۹در  ییـ مگا ییکلمه مزو
از   ی را برخ ییـ مگا یی بزرگ است و مزو یز که قبالً صحبت شد به معندرباره کلمه مَ

  ی اند و برخ کرده یمعن روانش یا گروه زرتشت و پی یانجمن بزرگ برادر نیشناسان و محققزبان 
  ی بزرگ  هید از آن هدبزرگ. و مقصو  مانیو بخشش بزرگ، پ  هیهم شاهکار بزرگ و کار بزرگ، هد

 .عطا شده است روانشیبه زرتشت و پ یراست نیصورت داست که از جانب اهورامزدا به 
 کیکس کلمه هیچ نیاز ا یپاداش و بخشش آمده است. ول یمگه به معن تیسانسکر در

به خلسه فرو روند، برداشت    زیانگجانیه  یکه با ذکر اوراد و رقصها  زیو مجمع اسرارآم  یجلسه سر
به آن اشاره شده است.   ییاز آن زمان وجود دارد و نه در جا یاخبار نینه چن را یکرده است، زن

 یدر پهلو یو حت ستین یرقصان خبر شیدراو یجلسات سر نیاز چن زیمتأخر ن یستادر او یحت
  تیسانسکر  1وُنُ کلمه مگا  هیبن در گاتاها شوَهاند. کلمه مگَبرداشت کرده  یکی از آن خلوص و ن  زین

 : که به آن اشاره شده یثروت است و در دو بند یاست که به معن
 .به مفهوم دارنده مگه است ) ۱۵/۵۱و  ۷/۳۳) 

به برداشت آذرگشسب و پورداود اشاره کنم که به نظر آنها   نمیببحث الزم می نیا ضمن
  ود را مغخ  روانیو پ  ارانی»زرتشت    سدینواست. او می   یکلمه اشاره به مغان زرتشت  نیمقصود از ا

  

 
1- magaono, magavan  
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اوستا، زرتشت خود   ارانیزرتشت و  ژهیانجمان مغان، و ای یگانگیو  یو انجمن برادر دهینام
زرتشت کوششها کردند و  نیمغان بودند که در گسترش د نیانجمن بود و هم نیا انگذاریبن

دهند، زرتشت را به مغان نسبت می شیک یهایاز خاورشناسان، که آلودگ یتوان نظر برخنمی
قرنها بعد از آن   یداشت ول ییواال اریگاتاها مغ مقام بس نیدر زمان تدو» نینو همچ رفت«یذپ

 د«.توانستند عرض اندام کننها نمیغم انیطوری که در زمان هخامنشسقوط کرد به 
  چیبه ه اند.دهینام 1دهند که آنها را مگوجامعه مادها گزارش می ونیاز روحان میقد نیمورخ

هستند نامشان از همان  ینو و موبدان پهلو یمگو که همان مغان اوستا نیا تسیوجه معلوم ن
که در  یاست و آن را کس دهیرا ماکوس نام ونیروحان نیکلمه مگه مشتق شده باشد پروفیروس ا

ی ماگ ای کیکرده. کلمه ماژ یکند معنخدمت می یمسائل مربوط به خدا داناست و در امور اله 
نامند. اما می ریماگ ای نیسیماژ نیالت یکلمه است و جادوگر را در زبانها نیاز هم (و جادو سحر)

 .ستندیون گاتاها نهمان مگه  یکه مسلم است مغان ماد یموضوع
  را یدارد ز حرجیت انیشده که اغلب بر انجمن زرتشت یمختلف ی ون معانمگه  یکه برا میدید

به همان    هیشب  یزیچ  دیصورت مگه با  نیاون. و در  مگه است، مانند اشه   یآنکه دارا  یعنیون  مگه 
زرتشت عطا شده است. اما اگر همان مفهوم مورد   روانیباشد که به پ ی راست نید ایو  یاله  هیهد

انجمن   یعنیسازند، کلمه را با مغ مربوط می نیکه ا یزرتشت نیمحقق گریو د ذرگشسبنظر آ
زرتشت   روانیفرد، همه پ کیاست نه  مجمع کینام  نیکه ا میقبول کن دیباز با میریبپذ ،یبرادر

  ک یکه خود زرتشت حضور داشته وجود  یمسلماً در زمان نی ون هستند. عالوه بر او خود او مگه 
طرد   یرا جملگ  نیعالوه بر آنکه زرتشت کاهن  ست،ین  هیوجه قابل توج  چیبه ه  نید  هو خبر  یروحان

فهم و شعور برخوردارند،    از دانش و   را که  نیراست د  یونهاهمه اشه   ن یکرد و به قول اغلب محقق
زرتشت   نیمغان پس از زرتشت مبلغ د  ن یآن است که اگر ا  گریروشن د  لیدانسته است. دل  یروحان
و قبالً تذکر   ست،ین نی که چن ی، در حالاز آنها برده شده باشد یدر یشتها و یسناها نام دیاند بابوده

است. از ظهور مغان در جامعه مادها در حدود قرن   ی انها اترون کاهن و روحنوشته ن یداده شد که در ا
  است. در   هها(، گزارش شداند )مانند برهمن بردهکه کهانت را به ارث می  یصورت گروه هفتم ق. م. به 

  ت یموقع جیبه تدر یاند ولبوده  افتهیهنوز تسلط کامل بر مردم ن وشیو زمان دار انیهخامنش جامعه
  ادعا که  نیاند. پس امسلط شده رانیکامالً بر جامعه ا انیر زمان ساسانکه د ی شد در حال تیآنان تثب

 
 یاله هیهد ای (Maga) است که از مگه یشناس مشهور، ماگو کسرانی، ا (G - Messina )  نایطبق برداشت مس -۱

اند که توسط اهورامزدا به زرتشت الهام شده است. پس کرده ریتعب یراست نیمند شود. در اوستا مگه را همان دبهره
 زیمغان ن دیشا اند.دهیگو نامما نیزرتشت را اول زیجهت ن نیماگوست و به هم کی یبرداشت هم مزداپرست نیطبق ا 

  ل یبه بد تبد یدر پهلو سیسر و رئ ایموبد در اصل ما گوپت بوده که پت  اند.دهیتوجه خود را ماگو نام نیبه اعتبار ا 
 موبد( ـبد مغ ـ دبشده است و ماگو به مغ و موبد )ماگو
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.  ستین حیداشته و سپس مقام آنها سقوط کرده است، صح ییدر زمان گاتاها مقام واال مغان
است   یفرانسو 1که در برداشت افکار زرتشت به انحراف و اشتباه دچار شده موله  یگرید سندهینو

بخش مختصراً به   نی ا لیاز نظر تکم ی د توجه قرار نگرفته است ولاو مور اتیکه هر چند نظر
 .پردازمآن می حیتشر

 یاهایو آر ییودا نییدر آ ی قربان تیو هندوان و اهم انیبا توجه به آداب و رسوم پارس موله
آداب و رسوم برداشت کرده    نیتصورات غرق شده که سراسر گاتاها را انعکاس ا  نیچنان در ا  میقد

ک  یو دعاگونه در    یعاد  انیب  کیداند که  می   یقربان  یای از سرودهاله گاتاها را مجموعه است. مو
متن آن سرودها،   یاشخاص و نامها  یاز اسام  یرود که حتمی  شیپ  ییاست و تا جا  یمعبد  توالیر

  ی مربوطه برا  یو محل انجام مراسم و وردها  یقربان  یآداب و دعاها  یعالئم و اشارات خاص برا
مشخص   یو بخشها  ذاردگقدم فراتر می   زین  نیاز ا  ی. او حتدینمااستنباط می   ن،یاطیتن شدور ساخ

و مراسم    ی های قرباناند، به صحنهردهدر آن شک نک  ز ین  نیترین منتقدی روش گاتاها را که افراط  و
 .سازدمُبَدّل می یمعبد

به   اهایآر نیهنکه زرتشت با آداب و رسوم و کا ردیپذسو می  کیاست که موله از  جالب
  یو مست نیخون یقربان هیآنها را مطرود نموده است و بر عل ان یبه مخالفت برخاسته و خدا یسخت
قرار   نید هیرا پا کیقیام کرده و پندار، گفتار، کردار ن سمیترائ یشعائر و آداب وابسته به م ریو سا

دروغ را  رویو پ دهیا آمرزر ی راست رویتوجه داشته که پ یو راست قتیبه حق یداده است، و به حد
 یسرودگو  یشیر  کیکند زرتشت را در حد  می   یسع  گرید  یاز سو   یکرده است. ول  یگناهکار معرف

  رفتهیپذ وا امیزرتشت و پ ی برا ۲را که موله باالجبار ییتهای. اگر فقط همان واقعدینما یهندو معرف
های یشیزرتشت و گاتاها با ر نیب یادیز اریکه اختالف بس میکن ن یقی دیبا میریاست در نظر بگ

»در   سدینومی تناقض و ارتباط گاتاها با وداها   نیا ه یتوج یآنان است. موله برا  یو سرودها ییودا
سورا وارونا حافظ رته )نظام(  ا دواها و اسوراها دو گروه مقابل و مخالف هم بودند. در مقابل    ز یهند ن

همان    ریتضاد نظ  نیسازد. ارا مجسم می   ۳ایو تحول ما  ینظمقرار گرفته بود که عنصر بی   ندرایوا ادِ
 نیو د ییاترگایغ یوجود دارد. در اوستا( و اهورامزدا در گاتاها ویدئو )د نیاست که ب یاختالف

قرابت     نیآورد. پس با توجه به ادست مینقش خاص مقابله با اشه را به   ندرایا  ،یانیزرتشت دوران م
رفورم و تحول   کی میریحاصل نشده بوده است که الزم باشد بپذو خاص  ی اساس رییگونه تغهیچ

  ت«. اس وسته یبه وقوع پ

 
1- Mole 

 .انکار استجهات گاتاها غیر قابل  نیاست که ا  نیا  یتذکر باالجبار برا  -۱
2- maya 
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است که اسوراها  ییجاجابه  کیفقط  وانیبه د ییایآر انیخدا لیکه تبد ردیگمی  جهینت او
وجود داشت   انیرانیهندوان و ا نید ن یکه ب ی»تنها اختالف سدینواند. موله می دواها را گرفته  یجا

بر   اگاتها غلبه اهورامزدا ر یکنند ولمی  نیدواها را بر آسوراها تحس یروزیکه هندوان پ آن است 
 نیا بزرگترینام وارونا    نکه یا  سدینو. برداشت موله درباره وارونا جالب است. او می « دئوها انتظار دارند

 یغیر قابل حل او را گرفته است مسئله یو اهورامزدا جا دیآنمی یزرتشت اتیاسوراها هرگز در ادب
مقدس    یبه حد  انیخدا  نیتر. قطعاً نام اعالمیرو هستتابو روبه   کیمورد ما با    نیدر ا  دی. شاستین

 !!بوده است که ذکر آن را زرتشت مجاز نشمرده و تابو ساخته است
توان در گاتاها آنها را کمتر می  رایهستند ز  یگرید  تیموقع  یها دارا»امشه اسپنته   سدینومی  او

به عهده  یینقشها یکه در مراسم قربان یممتاز و مستقل برداشت کرد تا عوامل انیورت خداصبه 
است   لقکه تنها خا  میرو هستخدا روبه   کیکند که در گاتاها، ما با  می   قیدارند«. او در ضمن تصد

 .باشندمی  یهستند که معرف عوامل شعائر یو صفات اتیفیها کو امشه اسپنته 
معتقد بوده است که بشر فقط   ییهای ودایشیشت مانند راست که زرتموله آن  گرید کشف

عمل   نیاست و با ا افتهیبه آمرزش دست می  ازین میبا دعا و اوراد و انجام مراسم و شعائر و تقد
  ی اوراد است و به قول او »زرتشت با اجرا  نیجهت گاتاها سراسر از ا  ن ی. از ارددگمی   1جهان فرشه 

  ن ی»به هم  سدینوباالخره جهان را فرشه خواهد کرد«. موله می  یو رسوم مذهبکلمات و اعمال    نیا
تر سته یرسد که به او اوراد بهتر و مراسم شامی   انیتقاضا و تمنا به پا  ن یفصل گاتاها با ا  نیجهت اول

 د«. ابنی تن را فراهم سازد که به فرشه کردن جهان دسامکا نیها اانسان یالهام شود تا برا
 ییگاتاها موله معتقد است که زرتشت آنها را فقط چون سمبلها یشخاص و نامهاا درباره

اگر   یحت» سدینوآنها به کار گرفته است. او می  ر یتأث شیو افزا یساختن آداب قربان  نیرنگ یبرا
جهت   ن یچهارم فقط از ا یدر گاتاها میبدان یخیتارهای تی... را شخصویپیو ا نایو کاو شتاسپهیو

اند.  خود را با سخاوت نشان دادهای  ستهیبا پاداش شا  یاند که آنها در مقابل کاهن قرباندهنام برده ش
ی و ذکر نامها  ۵۱  سنای درباره    گر ید  یجا  . او درم«یفراتر رو  میتوانوجه نمی   چیبه ه  ریتعب  نیاما از ا

طرح   ایل » در هر دو حالت سخن از دو مدل است، مث سدینومی  و یپیو ا یو کاو شتاسپهیو یکاو
  یدهد. وضع و حالت شخصدر گذشته رخ می  ز یهمه چ یحاضران در مجلس دعاخوان یبرا ه،یاول

 شود«.  می سهی حاضران با اشخاص نام برده شده مقا
  « میا با زبان کافران را برانت دییایبکه » ۵/۲۸ سنای یدرباره تعبیر عموم گرید یدر جا

 
نام  به دارای دنبالهاند که در آخر زمان ستارهگفته هایرانی»ا  سد ینومی یپاک و درخشان و نو. شوشتر یعنیفرشه  -۱

شکست خورده به  یاز سپاه اورمزد منانیشود پس از آن اهرآتش گرفته گداخته می نیافتد. زممی نیگوچهر بر زم
 ییگونه پاک شدن جهان را به زبان اوستاآنها پاک خواهد شد و این  یدیهان از پلفرو خواهند رفت و ج یکیتار

Frasho Keriti  د«.انکرت گفتهفرش یو به زبان پهلو 
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و   ش،یراه با زبان خو نیکرد گمراهان را به برترخواهم  یکالم مقدس رهبر  ن یآذرگشسب: با ا)
 نیوجه در متن به ا  چی»به ه  سدینورا با زبان( می   انکارانیز  م یتر گفتار بگرواننیمه   نیپورداود: از ا

  ک یکه  دمخالف باشند. امکان دار یهاموضوع اشاره نشده است که مقصود از خرفستر انسان
توجه کرد که در ضمن سخن از وهومنه و مکان اهوراهاست    دیا( مورد نظر باشد... باستعاره)  متافور

که   دست آورد و زبان است توان به مانتره، مکان اهوراها می ای)دعا(  توالیآن ورد ر لهیکه به وس
سخن از پاک  نجایاست. در ا ییمنظره کامالً آشنا نیشوند. ابه کمک آن خرفسترها رانده می

 د«.آورنکه حاضران بر زبان می  یاوراد لهیپاک به وسنا   توانایاست از ح یمحل قربان نکرد
گاو به  که روان شود که اورمزد هنگامیای می متوسل به افسانه ۲۹و  ۲۸ سنای ریدر تعب موله

فروهر در   نی. ادهدیبود به او ارائه م   افتهین  یور زرتشت را که هنوز صورت بشرفره  دیآاله در مین
شود.  و هوم متولد می ریصحنه زرتشت از مخلوط ش نی. پس از اداشته است  یهوم )شراب( جا

تولد زرتشت است از هوم!! و زرتشت در طول اهنودگات    انی ب  ۲۹  سنایه مفهوم  معتقد است ک  موله
 !!!گردد( از هااوما متولد می۳۴ـ  ۲۸)

و    یسنت  اتی!! خوشحال است که با توجه به ادبشیخو  ق یعم  قاتیتحق  انیباالخره در پا  موله
کامالً    یاز وداها توانسته است گاتاها را به زبان  یگیرنو و بهره  یو اوستا  یپهلو  اتیها و رواافسانه

 !کند ریتفس نینو
اند و فقط شلرات درباره آن اظهار نظر کرده است. با  قابل بحث ندانسته ادیموله را ز اتینظر

 نیکه چن افتیتوان درست، می و اوستاشناسان داده شده ا نیمحقق ریکه تاکنون از تفس یشرح
بحث درباره آن را زائد   یو قبول دانشمندان قرار نخواهد گرفت و حت مورد توجه یابداعات افراط 

گرفتن از مدارک قابل اعتماد و بدون بهره  ستیاستوار ن  یعلم  هیپا  چیکه بر ه  ییدانند. برداشتهامی
ابداع و اختراع   ،ییسایکل اتیو ادب انهیی عامهاو افسانه  اتیبه اتکاء روا  ،یشناسو اصول علم زبان 

که به اختصار    نمیبنمی  جا یمن ب  نیمورد توجه قرار نخواهد گرفت. با وجود ا  یشود، در محافل علم
 .میینما  یموله را بررس اتیچند نکته از نظر
و   ی و توجه به راست ی کار و کوشش و سازندگ تیداده شد، اهم حیکه قبالً توض همانگونه 

  یدهد و حتخود را ارائه می   ریتأث  زیمتأخر ن  یدر اوستا  یاست که حت  یزرتشت به حد  امیدر پ  یپاک
 ر،که به قول خود موله پندار، گفتا یمبری. پدیرا انکار نما تیواقع نینتوانسته است ا زیخود موله ن

به  هاایآر نیخود قرار دهد و با آداب و رسوم کاهن نید هیرا پا یو درست یو راست کیکردار ن
! به  !باشد یو رسوم معبد یقربان یاو سراسر ورد و دعا امیپ  ستیباشد، معقول ن مخالفت برخاسته
 فمخال اتیرد نظر ایبرداشت و  ن یاثبات ا یهم برا یمعقول لیگونه دلهیچ  میخصوص که نتوان

 :. اما درباره اشتباهات مولهمیآن را ارائه ده
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شده است و  نمی دهیو فقط وارونا به نام اسوره نام انندیخدا ها و دواها هر دو لقباسوره اوالً 
  ندرا ی. جالب است که اشنویو و  شنایکر  یاند و حتاسوره بوده  یتیآد  انیتمام خدا  میدیطوری که دبه 
و...    شتویو و  امنیو آر  ترایهم نبودند و هرگز م  بیرق  انیخدا  نی. ا1اسورا مهت بوده است   ی گاه  زین

اند. در وداها شدهمی  دهینام  یها و فروغمندان آسماندر شماره دوه  زیو خود آنها ن  ها نبودهرقیب دوه
اسوره خود   گریبه عبارت د  کتاست«یها اسوره بزرگ و  دوه  نیاز ب»  یحت  ۵۵  یمانداال یکم سوکتا

تب  مرا یدارا انیخدا ،تئیستمانند تمام اقوام پولی  ،ییایآر انیها بوده است. در پانتئون خدااز دوه
اند.  شعائر و آداب خاص خود بوده ی در ضمن همه خدا به حساب آمده و دارا یبودند ول ی فیو وظا

و  شنایو ویشنو و کر یو آگن  ترایرا وارونا و مندیامروز پس از سه هزار سال در هندوستان ا یحت
در   کیهر شوند و با هم جنگ و نزاع ندارند، و می  شیدر کنار هم ستا انیصورت خداو... به  وایش

تحول انجام شد و اسوره که   نیکه در وداها چگونه ا میدیهستند. د یشترینفوذ ب یای دارامنطقه
بود، به   انیخدا یتشخص روحان نیرفت و به برداشت محققبه شمار می  ان یخدا هیفقط لقب و کن

و...   تراینا و موارو که کندفراموش می  عمدبه  ایطالع و عدم ا یاز رو ایضد خدا مُبَدّل شد. موله 
و به مخالفت با او برنخاستند بلکه مفهوم اسوره در مقابل مفهوم دوه  ندرایها در مقابل ااسوره ای

شود لشکر اسوره را در  اند تقاضا میکه خود لقب اسوره داشته  ندرا یو ا وا یو ش شنو یقرار گرفت. از و
  ی . علت آن را هم به وضوح بررسپردازنددوه به جنگ می  روانیاسوره با پ روانیهم شکنند و پ

که در مقابل هم قرار   ستین ان یوجه سخن از دو گروه خدا چیزرتشت به ه امی. اما در پمیکرد
اند، که در  مُبَدّل شده و یبالاستثناء به د گرید انیهاست و همه خداگاتا ی. اهورامزدا تنها خدارندیگ

و  ستندیمقابل اهورامزدا ن انیخدا وانیند. دباشمی خدا ۔نا  گریدروغ و به عبارت د انیخدا قتیحق
از آنها را   یمتأخر است که مجدداً برخ یاوستا نیو ا ستی ن یو... سخن هیناسات ترا،یم ندرا،یاز ا
و  ییایآر انیساخته است. زرتشت همه خدا تیو عفر ویرا به شکل د یو برخ زدانیصورت ابه 

نام   ی و جالب است که حت دینام بیمحصول فر را را مطرود ساخت و آنها  ی و ذهن ینیهای عبت 
قط  هم سخن نگفت، بلکه او ف  یدروغ و راست  یهم بر آنها گذاشت و از خدا  یدروغ و زشت  انیخدا

و   الیمحصول خ  وانی. دچیه  گریکرد که همه جهان مخلوق اوست و د  ادیاز خدا به نام اهورامزدا  
  نیبزرگتر نیآنها بر دروغ بنا شده است. ا انیداوجود خ رایدروغند، ز روانیساخته کاهنانند که پ

 ستمیدو س نیا ن یگردد. بو اعجاب می  نیباعث تحس ز یامروز ن ی شاهکار زرتشت است که حت
 .متضاد است یفکر ستمیبلکه دو س ست،ین یشباهت نیگاتاها و وداها، کوچکتر ،یفکر

  

 
 سندهینو، اپیودا و گاتاها نوشته کاشرا به ریگندیو درباره ا  ، ودا ششم ریگ یالبه ماندا  شنایو کر شنویدرباره و -۱

 .مراجعه شود یهند
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  ز ین ییهای ودااسوره نیگتراز بزر ی کی ترا، یاشاره شد آن است که م ز یکه قبالً ن گر ینکته د
دئوها و با اشاره غیرمستقیم در گاتاها طرد شده و به خصوص بر شعائر او مهر باطل    گر یدر شمار د

 ت.سیها نها و اسوره گاتاها انعکاس مبارزه دئوه گر یخورده است. به عبارت د
ه و معتقد است  کرد  هینو تک  یبه اوستا  شیموله آن است که مانند تمام برداشتها  گرید  اشتباه

اهورامزدا بر دئوهاست!    یروزیگاتاها به انتظار پ  یشوند ولمی  روزیها پسوره ها بر اکه در وداها، دوه
بر  یروزیپ ظارخالق است و تنها خالق. هرگز خالق به انت رایندارد ز اجیدر گاتاها اهورامزدا احت

گاتاها به  یرا به جا یای پهلوهو اسطوره  اتیاست. روا یروز یمخلوق نخواهد بود که او خود پ
های و یشت  سناهایدر    ی سازد. حتمی  هیپاکند که آن را بی را اثبات نمیای  ه یتنها نظرکار گرفتن نه 

  زین زدانیو او خالق  استکه انحراف آنها از گاتاها مسلم است، هنوز اهورامزدا تنها خالق  میقد
است، که   یپهلو  یزرتشت  رداشت موله از مذهبب  نی. استیدر مقابل اهورامزدا ن  منیهست، و اهر

 :قبالً هم به آن اشاره شد، نه گاتاها
بوده و او   ایما یواروناست که دارا  ن یا میدیطوری که د. به استیموله درباره ما گر دی اشتباه

و  خورد و وارونا در وداها به چشم نمی ندرایا نیای بو اصوالً مبارزه ندرایه انخواندند می نییرا ما
پرقدرتند که بر   یموجودات انیخدا یی ودا نیباشند. در دعده از قدرتها می کیهر یک مظهر 

آنها همه گونه خدا با مظاهر   ن یو ب ستیآنها مطرح ن ی و بد  یباشند. خوبسرنوشت بشر مسلط می 
کشنده، غران چون رعد و   ص،یحر جو،یمختلف وجود دارد. اغلب آنها خشمناک، خودخواه، مست

شوند، بلکه اغلب خشم موجب سعادت و سالمت بشر نمی  شهیهم ان یپران چون بادند... خداو  زیت
 یتوان آنها را آرام ساخت. در حالو بدون رشوه و عجز و البه نمی  زدیرسوزاند و درهم میآنها می

را کردن و آنها  سهیدو را با هم مقا نی. امیرو هستروبه  یگرید یبا فضا یکل که در گاتاها ما به
 یرا به جا یپهلو اتیبه عمد ادب ایاست که ندانسته و  هیقابل توج  یدانستن، فقط زمان کسانی

نه تنها  زیمورد ن نیدر ا یحت)به آن توسل جسته است.  زیکه موله ن یکار م،یریگاتاها به کار گ
تطبیق    با وداها قابل شهیهم زیمتأخر ن یهستند، بلکه اوستا یرگید یفضا یدارا ایشتها و یسناه

 ت.سین
و از طرف   ردیپذگاتاها را می  ه یطرف توج کیجالب است. از  اریبرداشت موله درباره وارونا بس اما
و ارزش   تیکند که آنقدر از اهمبرتر )مانند زروان( در یشت اهورامزدا کشف می  ی خدا کی گرید

کجا  از زرتشت  روانیپ ست یمعلوم ن !او هم اجازه ذکر نامش را ندارد مبریپ یبرخوردار است که حت
  ی ستیافکار زروان  نیاست؟ ا  افتهیدست    یکشف بزرگ  نیبرند و موله چگونه به چن  یخدا پ  نیبه ا  دیبا

 یدر همان فضا زیکرد. موله ن یزروان معرف یو اهورامزدا را فرزندان دوقولو منیه اهربود ک
شود و  اختالف که نام او تابو می  نیسازد با ازروان می  نیبرد و وارونا را جانشبه سر می  انیساسان

  !دینما موله آن را مجدداً کشف ستمیگردد تا قرن بکس از آن آگاه نمیدر طول هزاران سال هیچ
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نام اسوره   زین یگرید انیاز وارونا خدا ریگونه که قبالً تذکر داده شد غهمان نیبر ا عالوه
 تابو شده است؟  زینام آنها ن اند. از آنها چرا در گاتاها نام برده نشده است. داشته 

بود   لیهای هند و فقط با ورد و دعا مایشیموله، که زرتشت چون ر گرید یادعاها درباره
سان  شنااست که به ترجمه زبان   یاست، کاف  یاوراد معبد  نیجهان را فرشه سازد و گاتاها سراسر از ا 

ترین ی افراط یحت مینیبو ب میمراجعه کن ست،یتخصص ن نیا یمدع زیمعتبر، که موله خود ن
قرن است که   کیاز  ش ی دارند. بنکرده بلکه عکس آن را اظهار می  د ییادعا را تأ نیا  انشناساوستا

  ر یبه کشف و تفس یسع ر یگیکوشش پ کیدر  یشرق یخاورشناسان متخصص زبانها نیبزرگتر
اتاها وجود دارد از مطالب گ یبرخ هیدر توج یاند. هرچند هنوز اختالفاتزرتشت نموده یسرودها

  ی چون من غیرمتخصص تا زمان  یکه بهتر است افراداند  دهی همه به توافق رس  یولاص  کیدر    یول
 لیو دل  هیپاو بی  کرده  هیاصول تک  نیاست به ا  دهیخالف آنها به اثبات نرس  یکه با استدالل منطق

هوم و شیر!! پس از  چون تولد زرتشت از یهای خراف. با استفاده از افسانهمیبه ابداع دست نزن
ها و افسانه و  کرد. اتکاء به اسطوره ریتوان گاتاها را تفس! در حضور اهورامزدا، نمیوگا بیتصو
 .نخواهد داشتای جهی جز انحراف و اشتباه نت میطوری که مکرراً مشاهده کردبه  ،یزرتشت اتیروا

که با   سدینور موله میشود درباره نظ اتیبدون آنکه وارد جزئ یمحقق معاصر آلمان شلرات،
کرد  هیتوان گاتاها را توجنمی یزرتشت ونیسیمتأخر و تراد یاوستا میزبان و اصطالحات و مفاه

صر شناخته شده است. یقیناً حتى زبان زرتشت  قا یمردود و به کل ی سنت ات یمورد روا ن یدر ا رایز
 یپرستاز عناصر بت   یاریبس  لیدل  نیقابل درک نبوده است به هم  اتیادب  نیکنندگان ا  میتنظ  یابر
 یه یدر مورد گاتاها روشن و بد نیهمه محقق یبرا» قبل از زرتشت در اوستا وارد شد.  یاهایآر

توان  جمله از گاتاها را نمی   کیمفهوم    یحت  یو سنت زرتشت  ی رانیمتأخر ا  یاست که با کمک زبانها
دانشمندان   یزرتشت برا مذهب ی»ارزش واال سدینومی باره در این  نیکرد«. او همچن کشف

که در   1)فنومنولوگ( ی انیگرا دهیپد یاصل هم برا نی. استین دیقابل کتمان و ترد انیمحقق اد

(  ۲کریستماتیسی )انیاصل گرا یکه در حال تشکل است و هم برا نندیبرا می  یگاتاها نمونه رسالت
شوند، صادق  آشنا می نده، ریو دربرگ ط ینظام دهنده مح ینیبجهان ک یای از که در آن با نمونه 

نبوده بلکه   ه یااو گاتاها بنا و پ یکه برا ی رانیا انیشناس محقق ادخیتار یاست و طبیعتاً هم برا
  یبه روشن ران یا رد یمذهب  یانهایجر یتحول و تکامل غن ک یای است که در مرحله نیتریمیقد

خود   ییایآریی گراب آتشمکت یکه هرتل برا ردیگمی  جهی ات باالخره نترقابل درک است«. شل
 زرتشت را دیکوشخود که می  هیدر نظر برگیگونه که ن همان  افت،ین یطرفدار چیه

  

 
1- Phenomenolog     2- Systematiker 
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کند،   ی شوند معرفکه به خلسه و نشئه متوسل می  ی و عارفان بدو ی رانیا شیاز دراوای نمونه 
و خانواده شاهزاده و عض  استمداریس  کیهرتسفلد که از زرتشت    نیو همچن  اوردیدست نبه  یداریخر

مجسم نمود و موله که گاتاها را  ییایآر انیکه امشه اسپندان را خدا لیساخت و دومز یسلطنت
  ن یدر ا طی متاع افراط و تفر گر ی. به عبارت دافتندین یکنندگان نیکرد و... تحس یمعرف ی قربان اداور

 .ندارد یداریبازار خر
کند را رد می  یافراط اتیشدیداً نظر است میقد ییایآر  اتیادب ن یکه مورد احترام محقق لومل

  نیبه مبارزه برخاسته و لذا به اتکاء ا میهمه آداب و رسوم قد هیو معتقد است که زرتشت بر عل
 .کرد ه یاو را توج اتیتوان نظرمعتقدات نمی 
اند  به کار نبسته و دچار اشتباه و انحراف گشته  سندگانی از نو یلیپند لومل را خ نیا متأسفانه 

 .میرداز آنها اشاره ک یبرخ  که به
دهد که چگونه گلدنر و به خصوص  هایی نشان می با طرح نمونه یدانشمند آلمان گالفون
متأخر اخذ شده    یشوند که از اوستامی   ی متک  یبه مطالب  اًافکار زرتشت اشتباه  ه یدر توج  ریادوارد ما

دست  حیناصح یهاگیرییجه عمل به نت نی. مسلم است که با استیاز آنها ن یو در گاتاها اثر
 د:سینو. او می ابندیمی

وارد شد    ییهای و شعائر و سرمون  ()علم العبادات  یتولوژیو ل  یتولوژیمتأخر م  یدر اوستا  چون
کرد.   اطیاحت  اریبس  اتیادب  نیهای خود و اتکاء به ادر برداشت   دیفاقد آن بوده، با  یکه گاتاها به کل

 .دیمتأخر چشم پوش یبرداری اوستارهگاتاها از به  ریو تفس هیو در توج
دوپرون را مأخذ قضاوت  لیانکت یکه زند ـ اوستا جدهمیاواخر قرن ه ریمورخ شه  1بونیگ

از   شی»زرتشت اگر در تمام دستورات خو سدینوزرتشت می  ی دهد با تذکر اصول اخالققرار می 
  ردیجا بگ وسیما و کنفوسداشت که نام او در شمار نو یجا کردمی یبانیپشت یمشخصه متعال نیا

از   ی برخ یو حت نیاز بزرگان د ی که برخ ی،فیو تعر نیمستحق آن بود که تمام تحس اوو نظام 
رنگارنگ که بر عقل و احساسات و عواطف،    بیکند. اما آن ترک  افتیآنند، در  ستهیفالسفه بزرگ شا

دار خرافات لکه نیاکترترین و خطرناز پست ی بنا شده، با مخلوط یالع ق یبر شوق و صفا و حقا
 ت«. اس دهیگرد

  ی دار ساخته است به شرحاو را لکه   یارائه خرافات منتسب به زرتشت که افکار عال  یبرا  بونیگ
درختان  یشما از برگها  کیکند »اگر اعمال ن! نقل می!مبریصددر( اشاره کرده، از قول پ)از سددر 

  ی. براودبه حال شما نخواهد ب دینشود، مف فتهریکه از جانب دستور )مغ( پذ یافزون باشد، تا زمان
  تمام هیخلوص عشر یشما از رو دیآموزش با یو رهنما رشیپذ نیدست آوردن ابه 

 
1- E. Gibbon 
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خواهد   ییباشد روح شما از عذاب دوزخ رها  ی. اگر دستور راضدیکن  میخود را به دستور تقد  ملکیما
 دیخود خواه یرا برا شیو آسا و در آن جهان سعادت شیجهان ستا نیحال در ا نیو در ا افتی

  ی نواقفند و به همه مردم دانش خود را ارزا  زی. آنها به همه چنندیدستوران خبرگان د رایز د،یخر
 د«. دارنمی

 یشود وقتمی دهی. اما دستیاشتباه روشن او ن هیجبه تو اجیاحت بونیاظهار نظر گ نیا در
زرتشت   امیپ  قیاست حقا  یجعل  نیگر دمعاملهو    شهی! دالل پ!که ساخته خبرگان  یلیخرافات و اباط

مشت  کیگردد. اشتباه دانشمندان می یاذهان ساده و حت قیرا آلوده سازد چگونه موجب تحم
منحرف   یعیرا به شکل فج نید شیو رونق دکان خو یبسط کاسب یبرا یسوداگر به نام روحان

خود را  یلیدستگاه طف نیدند. اگرجامعه می ییو شکوفا شرفتیانحراف سد پ نیسازند و با امی
که   هاییدارند. ضربه باز می  قیکنند و آنها را از درک حقامی لیبه مردم تحم  مبریپ  ماتیحافظ تعل

دشمنان و   ن یاند هرگز از بزرگترخورده ییسایکل ت یو جوامع وابسته به آنها از روحان ختلفم انیاد
مجبور   شیخو تیو حفظ موقع تیتثب یبرا ییسایکل تیاند. روحاننکرده افتیدر شیخو نیمخالف

را با   نید یو عمل یاخالق تیو در توسعه و تنوع آن بکوشد و واقع دهیاست به شعائر اصالت بخش
سازد تا مردم استقالل خود را از دست داده   یآن را شعائر ایخود بپوشاند و  اتیو جعل اتابداع

 یهسته اصل نیجانش ییسایکل اتیو کانن و ادب اسیگردند. رفته رفته کل سایبه کل ازمندیوابسته و ن
  وکردن  سهیبه سرک ماتیتعل نیعنوان خبره و معلم آگاه از ابه  زین یشده و روحان نید یو عمل
بهشت، و ... از آنها طلب   یرد مظالم، حق واگذار ه، یپردازد و سهم امام، عشرمردم می  یبرگوش

  یدرختان فزون  یاز برگها  کشیاخت وگرنه اگر اعمال ناو را پرد  هیخلوص عشر  یاز رو  دیکند. بامی
ای صدقه  ،به برهمن  یبه موبد، گاو  یخوان، خروسای اشک در منبر روضهاست!! قطره  دهیفابی  ابدی

گوسفندان خدا باز خواهد کرد. زرتشت،    یدان در بهشت را به روخبره آداب   تیو جلب رضا  سایبه کل
نما گاو و گوسفندان آدم   تیهدا  یهستند که به امر خداوند برا  ینبودا و... همه شبانا   ،یسیع  ،یموس

رسالت را به وکالت از آنان دنبال   نیا  ونیروحان  شانیاند و پس از اخبران، مأمور شدهبه بهشت بی 
قلمرو سلطنت خداوند   یزبان را به سورمه در ظاهر پر سر و صدا و در باطن بی  نیکنند تا امی

آنان  تیاست و رضا نیمؤمن یاصل فهیاالمر وظیخبرگان اول نیطاعت از اا . پسندینما ییراهنما
 .نیخدا و ارواح مطهر یخشنود

 یو پهلو ییاوستا اتیزرتشت معترفند و ادب امیکه به عظمت پ نیاغلب محقق یحت متأسفانه
اخته  که س ،ی انحراف اتیگاتاها از همان ادب ریکنند در تعبمی ی سع یخوانند گاهمی  ی را انحراف

 .شوندجاست که به اشتباه و انحراف دچار می   نیو در هم  ندینما  یگیراست، بهره   ییسایکل  تیروحان
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 ای سمینیزرتشت شده است شوو امیاز پ ی های انحرافکه سبب برداشت یاز عوامل گر ید یکی
 .1است  ی افراط ییگرایمنطق و ملتعصب بی 

است    دهیاو گرد  یاجتماع  اتیح  ییشکوفاخاص موجب    ی و معتقدات هر قوم در زمان  فرهنگ
بخش  اتیاثر ح نیتواند امی  یو چون جامعه مانند خود انسان در حرکت و تکامل است، فرهنگ

که متحجر   یزمان شروی همگام گردد. هر فرهنگ پ یتحول با زندگ نیخود را حفظ کند که در ا
 یته انیکهنه و م  جیبت که به تدراز شعائر و آداب و رسوم ثا  ی نیبار سنگ  ریشد و با گذشت زمان ز

وجود خواهد آورد که  به یو حرکت جامعه سد خیتار انیشوند، از حرکت باز ماند، در مقابل جرمی
فشار تاب   نیخود در مقابل ا ایسد غرق خواهد ساخت و  نیمجتمع پست ا الب یا جامعه را در سی

است که دائماً در حال رشد و  ی. فرهنگ جامعه مانند درختختیفرو خواهد ر اوردهیمقاومت ن
پنجه  شیهادر طول زمان بر تنه و شاخه ییهایلیدرخت کهن شد و طف نیاست. اگر ا دنیبال

و به   د یرا بر دهیهای خشک شده و پژمرده و پوسشاخه دیآن ناچار با اتیادامه ح یانداخت، برا
اند، کند  آن را پوشانده  یلکنند و به کمی  هیدرخت تغذ نیا لی که از بدنه اص ییهای لیخصوص طف

چنان بر جان درخت  ها ی لیطف نیا یو به دور انداخت تا مجدداً جوانه زده و سر به باالکشد. گاه
و اگر به موقع آنها   ستی محسوس ن  یاصل  تیاز ماه  یاثر  گریکه د  چندیپزنند و بر آن می پنجه می

خفه و منهدم ساخته و از آن فقط   یکلرا به  یکنند که نبات اصلچنان رشد می  ندازندیرا به دور ن
کهن و  یدر فضا ییزااند. هر فکر نو و حرکتگرفته یگذارند که خود بر آن جامی  یباق یاتفاله

  وند یپ یو تن خراش تیخاصبی  غیت شهیشود. مانند بوته گل سرخ که بر ربر افکار کهن برپا می 
  میزند نبرمی  رون یب غی ت شه یهایی که از رخه راسته و شاایهر ساله بوته گل سرخ را ن رگردد. اگمی

کنند زنند و رشد می که از بن کهنه جوانه می ییغهایرفته و مجدداً ت ان یرفته رفته بوته گل از م
 .رندیگآن را می یجا

 نکهیا ی زده شد. برا وند ی آنان پ ی باستان دی عقا شهیو بر ر یی ایآر م یدر جامعه قد ز یزرتشت ن نید
بوته   نیآنکه ا ی پس از او برا یول  د یهای بوته کهنه را از ته برزرتشت همه شاخه گل رشد کند  نیا

کرد، که   یری گشدند جلوسبز می  غیکه از بن ت ییغهایاز رشد جوانه ت یستیبابماند می  یگل سرخ باق 
ا  خاره نیا ت یشود بلکه در رشد و تقومی  هیتصف نیتنها مانع انه سایجهان کل انیمتأسفانه در همه اد

به سرعت بوته گل سرخ را خشک کرده و بر تفاله آن خود به نمو    غهایت  نیا  زی ن  رانیکوشاست. در ا  زین
  ی خارها نیگل. مسلم است که ا هبود ن غیمانده بود ت ی آنچه باق ان ی پرداختند و در دوران ساسان

  ی رگذشته اث ی و طراوت بوته گل پندارها ییبای فقط روح خراشند و از بو و زای شهیاند

 
 انسان  شود که تنها شعبه منحصر به فرد نوعمی  یاوستا مدع  لیتجل  یبرا   یفرانسو  ستیمورخ راس  نو، یکنت دوگوب -۱

 یکه نژاد سام یآنها بوده است. در حال یافکار عال جهینت نیاست و ا  ییایدانسته نژاد آر لتیفض کیکه کار کردن را 
؟ در هر حال کندمی هیهند را چگونه توج ییایتحجر جامعه آر نویگوبدوکنت  ستیاست!! معلوم ن لتیفض نیاقد ا ف

 .شد هدموجب فساد خوا شتریگونه افکار نژادپرستانه باین
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تعصب به  یاز رو میاگر ما بخواه  زیبرپا داشت. امروز ن یتوان گلستانخارها نمی نیندارند. و با ا
ای آزار بهرهپرخراش و روح ییقیناً جز خارها میهمان آداب و رسوم و شعائر متحجر چنگ زن

 .برد مینخواه
ا را به گل خوشبو  و م ستیعاقالنه ن ینواز عملو دربار مغ یزرتشت یسایدر مرگ کل دنینال

 نیزرتشت را خشکاند. در ا امیپ یبایبالنده و ز اهیاست که گ یهمان آفت نینخواهد کرد. ا تیهدا
دفاع از اسالم فرهنگ عرب را بر مردم    الیکه به خ  یمتعصب مذهب  یاواخر در مقابل سفاهت مشت

 یو زار  ونیبه ش  زین  یوهگر  ندینماای میرحمانهتهاجم بی  رانیکنند و بر مردم امی  لیتحم  رانیا
 یو پهلو یساسان یو خراف یپرستبت  نیو د انیو ساسان انیسلطنت هخامنش دیتجد یبرا

 .مردم را سبب خواهد شد تی هو یهر دو نابود نیاند که اپرداخته
که بحق مورد احترام محافل  یزرتشت دیاندیش فقنیک  نیاز دانشمندان و محقق یکی

 کند: آغاز می  نیسروده که در آن از قول زرتشت چن  یای طوالنچکامه  بود درباره زرتشت  یدانشگاه
 نیآن شاه با تاج و نگ   باشد مرا بخشد پناه  گشتاسپ شاه  یآرم سو بارگاه   نویدستور م

شده است؟ زرتشت که در   تیحما یسخن از زرتشت و فرهنگ زرتشت نیا  باتوان گفت که می ایآ
به طلب   ی! چون سائل مستمندنی، در بارگاه شاه با تاج و نگشوددوست ظاهر می  برابر خدا چون 

 ید؟جوپناه می ت،یحما
سازند که با دربار  !!( می نیشاهنشاه )با تاج و نگ کی شتاسپه یهم از و گرید سندهینو چند

است و آن را در عالم  دهیزرتشت کوش نید جیوسه، در تروه اباشکوه و ملکه پرجالل خود هوت
از   ی به درست زین شتاسپهیو لهیهای قبهیهمسا یکه در زمان زرتشت حت یحالمنتشر ساخته. در 

پرداخته کجا بوده    غیدر آن به تبل  شتاسپه یعالم که و  نیا  ستی نداشتند، معلوم ن  طالع زرتشت ا  نید
 اند. برده  یهوته اوسه پو ملکه پرجالل  شتاسپهیاز کجا به دربار پرشکوه و سندگانینو نیو ا

رفته   انیاز م ین ید یبه قول او مهر ایو  سمیترائیخورد که مافسوس می  یگرید سندهینو
بنا شده بوده است، سخن   یاپرستیو ن یپرستبر بت  قتیکه در حق ن،ییآ نیاست و از عظمت ا

 یبوده است. حافظ ینید یکند که او هم مهرنظر خود به حافظ اشاره می دیتأک یراند و برامی
ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد،   دیگورآن بوده و خود می قرائت حافظ ق هکه با چهارد

و زاهد   خیو ش فاتیبر هر چه آداب و رسوم و تشر نیبا وجود ا  یول ،ی با نکات قرآن یحکم فیلطا
  یکه از چشمه عشق وضو ساخته و بر هر چه رهبر مذهب یرستاده. حافظ و... است لعنت ف یو مفت
با   ریگاو و تطه خون  دنیاست... نوش ختهیگر مانیه و از اطاعت و پزد ریاز اوست چهار تکب دیو تقل

آداب و رسوم   یو اطاعت از او و اجرا دیو تقل نید یگاو و زانو زدن در مقابل استاد مهرشاش
و...   ترا یم یبرا یو قربان یهای شعائرمغز و شالق خوردن در غارها و تحمل ریاضت خشک و بی 

  را بر عرفان و
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داده و به پرستش   حی( ترجیخداوند )با اطالع کامل از مراسم میتراپرست  شیو ستا  یپرستو حق  صفا
  ی حد سقوط نخواهد کرد ول ن یهرگز تا ا ایرعارف بی  کی نکه یاسب پرداخته است!! گو ا زیمهر ت

ده آزاده و خداگونه به مرتبه انعام خداوند تنزل کر یهاباشد، او هم از منزلت انسان ن یاگر واقعاً چن
ممکن است    نیبکیبار  ریرساند. حافظ آن پادعا را به اثبات می  نیاست. افکار او که کامالً خالف ا

  ی عنوان مظهر راستمغان را به  ریو دربار آن زمان پ تیروحان ایمحتسب  و خیدر اظهار نفرت از ش
ق تکفیر به  سد جوع و فرار از زندان و چما یگونه که براقرار داده باشد، همان  لهیو صفا وس

نظران سپرد.  به صاحب  دیبحث را با نیمحمد و شاه شجاع پناه برده است. در هر حال ا نیالدقوام
به آن معتقد شده است    نینشتایا  ستمیدر قرن ب  ایو    دهیحافظ برگز  شیسال پ  آنچه در هفتصد  یول
  ش یخو شهیاند فکر و اراه خود را ب دیاست و هر انسان صاحب شعور با نینشتایحافظ و ا دهیعق

 .ندیبرگز
که تورات تنها پنج کتاب   یدر حال  نامند،ی را تورات م  انیهودیکتاب مقدس    یفارس  اتیادب  در

 نیدر شمار ا زیرا ن وشعیکتاب  یاست. برخ قیاز عهد عت ی( که بخشخیباشد )پنتا تومی یموس
 نید نده، یژوهش آ(. در پخیشمرند )هگزا تودانند و تورات را مرکب از شش کتاب می بخش می 

 یاریوناگون، که بسگ یشهایو ک نهاییآ ستهیدرک شا ین موضوع روشنتر خواهد شد، برایا هود،ی
اگر   ژهیبه و  ،هیسو کیمذاهب پرداخت و نگرش   نیا یکل یبه بررس  دیباشند، باوابسته به هم می 

که درباره   ییژوهشهااز پ  یاریکننده خواهد شد. در بسگمراه  یهمراه باشد، موجب داور  یورزیبا پ
 .میکنگونه نگرشها برخورد می ن یانجام گرفته، متأسفانه به ا گوناگون یشهایک

است که   افتهیدست  یتمدن چند هزار ساله خود به فرهنگ خاص خیدر طول تار رانیا ملت
کند نه فرهنگ را مشخص می یرانیا تی. آنچه امروز هودهیمختلف متأثر گرد یاز فرهنگها

نه عرب، نه مغول... بلکه از اغلب   ییایسنن و آداب آره... نه نو  یست، نه فرهنگ ساما  ییاوستا
که  میادعا کن میتواننمی یشود. ما حتمشاهده می رانیا یدر جامعه کنون ادیز ای مک یآنها آثار

 .واحد و مشخصند تیهو کی یدارا رانیهمه مردم ا
و  که در سطح پرجوش  رانیا یستایادر جامعه پژمرده و  ییحرکت و شکوفا جادیا یبرا

بخش زا و کمالعوامل حرکت قی و تحق یبه کمک بررس دیخروش است و در عمق متحجر، با
  یی و شکوفا یو رشد آنها بالندگ تیو با تقو افتیاند دررا که مردم با آن خو گرفته یفرهنگ کنون

 دیمردم و تشد تیساختن هو  رانیجز و گانهیفرهنگ ب کی. تحمیل دیشجامعه را تحقق بخ
 :دیگواست در همان قصیده مدح قوام میجالب  ـ ۱

 ی و نکنم رخنه در مسلمان میبگو   راست   تیحکا کی که   نیباده رنگ اریب
 ی به دربان امخانه ی ستاده بر در م  کشان که تا من مست  یصبوح  یبه خاک پا

  یپنهان  خرقه نه زنار داشت ریکه ز          زاهد ظاهر پرست نگذشتم   چیبه ه
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که در طول  دید میخواه  ران یتمدن ا ینخواهد داشت. در بررس ای جه ینت یفرهنگفرهنگ بی 
قرار گرفته و به خصوص در   یاریملت مورد تجاوز و حمله بس نیدوهزار سال گذشته فرهنگ ا

زنده  و سا  لیاز فرهنگ اص  یهنوز آثار  نیافزوده شده است. با وجود ا  اریفشار بس  نیبر ا  ریهزاره اخ
آن ممکن به   یبرا یمساعد یفضا جادیالاقل ا ایو  افتیتوان می  طیمح نیدر ا میقد یاوستا

باستان قرار گرفته   انی رانیا ر یتحت تأث اریکه خود بس ،یرسد، بدون آنکه از فرهنگ اسالمنظر می 
را   ییکایرو آم  ییاروپا  یتحمیل قالبها  جهی. نتدیاست تا اعراب، چشم پوش  ان یرانیا  ونیمد  شتریو ب

. اگر به اتکاء  میافتیسفاهت حاصل شد به تجربه در نیکه از ا یو فساد میدید ران یبر جامعه ا
جز   میکن لیمعه تحمجا ن یبر ا یناهنجار یفرهنگها میامروز هم بخواه یمذهب ای یتعصب مل

  یبرارا  راهکرد. البته تعصب به هر شکل  میحاصل نخواهای جه یمردم نت نیا تینابود ساختن هو
که بتوان آن را در چند   ستین یزیجامعه چ ت یهو یو تحمیل هموار خواهد ساخت، ول قیتحم

ظهور فرهنگ   یخیتار تیو هو یلیفرهنگ تحم نیب یناهماهنگ نیا جه یسال متحول ساخت. نت
در   یعامل فسادزا در گذشته به شکل نیجامعه است. ا تیهو عیو فساد و زوال سر یفرهنگبی 

  ی گریو امروز هم متأسفانه به شکل د دیگرد یو اخالق یو موجب انحطاط روح شد قیزرمردم ت
 د. شومی لیتحم

  نیبخشم که کمتر مورد توجه محقق ان یپا یبخش را با موضوع نیا مینیبخاتمه الزم می  در
 :قرار گرفته است

 قیو حقا  یاله   یآن را وح  یتیپرقدرت گ  یساهایاست و کل  یبزرگ جهان  نیسه د  هیپا  تورات
رفته است. متأسفانه    نی فراموش شده و تقریباً از ب  یکنند. اما مکتب زرتشت مذهبمی  هیمسلم توج

  ار یبس ی دتیمسائل عق لیدر برداشتها و تحل یاجتماع غاتیو تبل یو اقتصاد یهنوز اثر قدرت نظام
کمتر    شوند.شت پرده تحمیالت مفقود می پعرصه واقعیتها اغلب در    نیطوری که در ااست به   ادیز

و  هیتجز کیر است در و حاض دینماگاتاها و تورات را تقبل می یعلم سهیزحمت مقا یدانشمند
قدرتمند  یساهایو در صورت لزوم با کل دهیسنج  قیحقا زانی دو را با م نیو مشروح ا قیدق لیتحل
شوند  را مرتکب می  یاشتباهات یتورات گاه هیبزرگان علم و دانش در توج یپردازد. حت قابلهبه م

 1نمونه به گفتار دانشمند معاصر پروفسور لئوبک ی گاتاهاست. برا ق یحقا ی که اغلب ناخودآگاه نف

 :سدینوانقالب و تولد نو می  ای تیهودیکنم. او در فصل اشاره می
بوده    تیانقالب بزرگ بشر  نیوارد جهان شد. ا  انیلیاسرائ  نید  یانقالب  نیچن  کیصورت  به »

که تا آن زمان   ینظرها و اصولدر مقابل توقف گاتاها، نقطه  یعنیر است. برقرا زیاست که هنوز ن
و عرصه   میجهان به زمان قد می. در مقابل تقسدیمطرح گرد ی اصل کامالً نو ک یمعتبر بودند، 

  اخالق  یعنی ،یتئیسم اخالقخدا آن را خلق کرده است. در مقابل  پولی کیکه  ا،یدن کی ان،یخدا

 
۱- Leo Baeck انگلستان و آلمان انیهودیبرجسته جامعه های تیاز شخص یکی. 
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ضعفا، فقط   یبرا یاقویا و اخالق یبرا  یاخالق خاص ران، یحق یبرا ی اخالق بزرگان و   یبرا یخاص
که تا آن روز ارزش داشت   یاصل ن یهمه اعتبار داشت. در مقابل ا یاخالق برقرار شد که برا کی
قدرتمندان و  دگاهیقانون از د گری به عبارت د ایکننده قانون است و کته یو د سندهیفاتح نو یعنی

ضعفا،    ران،یاز نظرگاه حق  دیشد که قانون با  نیگزیجا  یدیشود، اصل جد  ن یتدو  دیباو اقویا    نیفاتح
 خیتار روزمندانیپ وستهیگردد. آنجا که پ نیو غربا تدو مانیتیها، وهیمستمندان، محتاجان، ب

از نظر   خیتاربار نیاول یبرا نجایحق است، در ا ز یچه چ خیکه در تار کردندمی نوشتند و القا می
 ت«. انقال کیاست  نینوشته شده است: ا ردستانیین و زمغلوب

 یکنند، که در جامی غیرا تبلای هینظر نیچن کی یادیلئوبک، دانشمندان ز رینظ قتیحق در
 انیاد  یساهایکل  دییچون در جهت تأ  هینظر  نیبه آنها اشاره خواهد شد. ا  هودی  نیخود و در بحث د

 هیپابی  یبرداشت به کل نیگفت که ا دیمتأسفانه با شود.بزرگ است، با شدت و قدرت منتشر می
  ق یاست، تطب نید نیا  یاصل هیو مطالب تورات، که ما انیلیاسرائ نیوجه با د چیو به ه بوده
 .کندنمی

رو روبه  سمیمونوتئ کینامند، ما با می یپنج کتاب موس ای خیدر تورات، که آن را پنتا تواوالً 
قوم   زیقوم( وجود دارند که سهم یهوه ن ۷۰ یخدا برا ۷۰داد اقوام )به تع یمتعدد انینبوده و خدا

  گریاقوام د  یاسرائیل بوده ولبنی  یخدا  هوهیکه    تیواقع  نیو ا ۸/۳۲  1ترونومیوم یاست )دو  لیاسرائ

فرصت اشاره به   نجایشده و در ا دییوابسته تأ اتیو ادبدر سراسر تورات  گرند ید انیخدا یدارا زین
 .ت(سیهمه آنها ن
 یخدا هوهی( هیدر مراحل اول)اخالق است.  ستیمورد توجه ن ادیدر تورات آنچه اصوالً زثانیاً 

  تیسر فرود آورد. رضا  یگرید یاز او به خدا ریاو غ دهیکه قوم برگز ستین لیاست و ما یحسود
  یانشود، بلکه با انجام شعائر و به خصوص تقدیم قربحاصل نمی  یو اخالق  کیبا انجام عمل ن  هوهی
محراب سوزاند تا دود آن   یو در رو دیسر بر دیگردد که صدها گاو و گوسفند و بز را بامی اصلح

وکتاب  ۲کوسیتیبه مشام یهوه رسد و او را آرامش بخشد. )سراسر تورات به خصوص در کتاب لو
 م(ویترونومیدو

  ان یلیرا به اسرائ گر یدو نه مغلوبین. یهوه اقوام  سندیبنو دیبا نیفقط فاتح زیقانون را نثالثاً 
 جادیا  یبرا  ید و در صورت لزوم بدون آنکه کوششمجبور کنن  یگاریب  ای  یسپرده تا آنها را به غالم

  غ یسگ و گربه و انعام و احشام را، از دم ت ی گردد، تمام جانداران شهرها، حت یستیصلح و همز
  (۱۴/۳۱ ـ ۱۸ ۳یبگذرانند و شهرها را به تل خاک مُبَدّل سازند. )کتاب نومر

  است   یمذهب  فهیوظ   کی  نیشود بلکه امی   دهیمناظر فراوان د  نینه تنها در سراسر تورات از ا

 
1- Deuteronomium     2- Leviticus 
3- Numeri 
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 (هاستیقهرمان نینمونه برجسته ا وشعیفرمان داده است. )کتاب  هوهی که
 . دهدی م گریبرخورد با اقوام د ی! برا!ی!! و اخالقیچه دستور انسان هوهی دینیبب

 آمد: هوهیاز قول   ۱۰/۲۰ ـ ۱۸ ومیترونومیدو در
 رفتندیکن. اگر پذ زیآمصلح شنهادیپ کیاول به آنها  یحمله کن یبه شهر یلیکه ماهنگامی

مجبور کرده و   یگاریشهر را به ب  ن یا نیکنتمام سا د یتو باز کردند پس با ی و دروازه شهر را به رو
اگر توافق صلح طلبانه!! تو را   یول !!!؟(سندینومی  نیهمه مطیع تو گردند )قانون را مغلوب دیآنها با

تو آنها را در دست تو گرفتار    یخدا  هوهیکه  و هنگامی   یآنها را محاصره کن  یتو اجازه دار  رفتندینپذ
 انیو چارپا  روان یها و پزنها و بچه   نیهمچن  ؛ یبران بکش  ریشمش  با تمام مردان را    ی ساخت اجازه دار

  یبرا متیعنوان غنبه یارت کردن است اجازه دارشود. آنچه قابل غمی  افتیو آنچه در شهر 
با همه   دیگونه تو بانی کرده است. هم هیرا به تو هد نهایتو ا یخدا هوهی...  یضبط کن شیخو

که  یی. اما در شهرهایمنطقه تعلق ندارد، رفتار کن نیکه از تو دورند و به اقوام ا گرید یشهرها
در    دیبا  لیقبیله اسرائ  ۱۲است که    ییاست )مقصود شهرهابه تو واگذار کرده    ثرایعنوان مبه  هوهی

ها، ت یهمه هت دیبلکه با یکشد زنده گذارآنچه را نفس می  یآنها مستقر شوند( اجازه ندار
! قبول زیآمتوافق صلح  گری)د  یرا نابود ساز  1هاتیها، یبوزهیویت  ترها،یزیها، پریها، کنعانتیآمور

تمام جانداران    دیه است که باوه یمطرح شود، بلکه حکم    ستی جازه نهم ا  نیمغلوب  یگاریو ب  ینوکر
  ران یکه اس یو قانون سندینومی  نیکه مغلوب یخیاست تار نی نابود شوند. ا شدکو هر چه نفس می 

 .کنند!!؟(می نیو تدو هیته  ردستانیو ز
های ی نب  یو به خصوص ارائه برتر  مبرانیپ  تیو شخص  فهیوظ  هیتوج  یبک برا  گرید  یجا  در

  ک یبلکه به نام  مبریپ کیعنوان کند و او را نه به بر بزرگان عالم، زرتشت را مطرح می یهودی
 :سدینومتفکر مطرح ساخته و می 

 یجا یهانیک یکند که خود را در فضااکتفا می  نیاز بزرگان جهان فقط به ا ی کی زرتشت»
  یانسان فهی وظ نکهیکمک کند. اما اتواند کنند و انسان فقط می دهد: نور و ظلمت با هم نبرد می

  جه ی. او نت«را درک نکرده بود تیواقع نیگذارد و ناحق را برطرف سازد، او ااست تا حق را پایه
ن جهان برده بودند و تمام بزرگا ی پ قتی حق نیبه ا یلیاسرائ مبران یکه در جهان فقط پ ردیگمی
 .نداز درک آن محروم بود  ونانیبزرگان  نیمتفکر یحت م،یقد

  ی را بررس انیاد نی خواهد بود که ا سریم یزمان گرید انیافکار زرتشت و مکاتب و اد سهیمقا
 .انجام خواهد شد فه یوظ نیخود ا یو در جا میکرده باش
 ان یزرتشت ب امیاست به آنچه تاکنون درباره پ یاشتباه پروفسور بک کاف هیدر مورد توج اما

  

 
1- Hiwiter, Amoriter, Canaoniter, Perisiter, Hetiter, Jebusiter. 
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زرتشت است و   نید هیپا حیو نظام صح یحق و راست ایشا ا میدیطوری که د. به میمراجعه کن شد
باشد. کردار  ون میاشه  یاصل فهیوظ بکارانند،یدروغ، که ستمگران و فر روانیمبارزه با ناحق و پ

تا  ینید چیداپرست است و اصوالً در هزم کیمشخصه  نیمهمتر یو درست یراست هیبر پا کین
ترین عبادت در نظر زرتشت انجام  یدهده است. پسندنش هیتک یو اجتماع یبه اصول عمل حد نیا

ترین روش مبارزه با ناحق  ی تحقق  نیاست. و ا  بیو فر  رنگی و ن  یو کژ  یو مبارزه با بد  کیعمل ن
تحرک و جنبش سالم  یفضا نیاز ا یاثر نیکه در تورات کوچکتر یحق است. در حال یو برقرار

 .شودنمی  دهیو سازنده د یلو دستور عم
حرکت او   یکند ولمی  امیق یاز بندگ  انیلیاسرائ ییرها یبرا 1تورات  یت که موسااس  درست

را به خاطر   تیساخته و بشر مالیرا پا گر یحق همه اقوام د میدیطوری که داست و به  یقوم
را   تیخود ظلم و ستم و غارت و چپاول و قتل و جنا روانیبه پ کند و عمالً و علناًفدا می  ل یاسرائ
تورات بهتر به آن آشنا   یکه در بررس ، یرانسانیو غ ی برداشت بدو نید. با توجه به ادهمی  وردست

دانسته خود   ایشتباه بوده و او در ا  ر یو دانشمندان نظ کبتا چه حد  میابیدر میتوانشد، می  میخواه
  سهیمقامتأخر و منحرف را، که در  یاگر ما اوستا ی. جالب است که حت۲دهندخبر نشان می را بی 

اگر به رفتار و برخورد کوروش و   ایو  میکن سهیآلوده شده است، با تورات مقا اریزرتشت بس امیا پب
که نه تنها  دید میخواه مییاند، توجه نمادر شمار آنها بوده زین انیهودیبا ملل مغلوب که  وشیدار

 اریبهره بس زرتشت میکه از تعال ، یزرتشت مهین انیکه رفتار فرمانروا یپهلو یاوستا یدستورها
آشور    انیفرمانروا  لیتر بوده است. ما در تورات به فضایتورات انسان  یاند، از دستورهاداشته   یاندک

ما  میابیبه کشتار و سوزاندن و غارت و... در آن می  ق ییم و آنچه درباره تشوکنو کلده برخورد می 
تورات  یفضاها سهیاندازد. مقان میالنهریو بابل ... پادشاهان بین المیهای فتح عبهیکت ادیرا به 

 د.سازآشکار می  یدو فرهنگ را به خوب نیو گاتاها اختالف بزرگ ا
است. او   یلیاسرائ یهای جالب است نظر او درباره نب کبکه در برداشت  یگرید مسئله

  ف یتعر  نیمعتقد است که با ا  کیباشد.  می  ینبوغ مذهب  کی  ی است که دارا  یانسان  مبریپ  سدینومی
 چون بودا و  گرید انیگذاران ادپایه ینوابغند ول نیدر زمره ا ی مبرانیاسرائیل پبنی یهای همه نب

  

 
 نیمصلح و مبرانینام همه پمعتقدم آنچه به را یز نمکو... اشاره می لیانج یسایتورات، ع  یموسامن اغلب به  -۱

خود   زین  سایکه کل  حاکمه،   ئتیشود اغلب رنگ فرهنگ همختلف اعالم می  یساهایوابسته و کل  تیجهان توسط روحان
 .ستیهای خود آنان منطبق نبوده است، دارد و با گفته میدر آن سه

 نی. دشد به آن اشاره خواهد هودی نیای است که در فصل دو برجسته ینکات عال یخود حاو یدر جا زیتورات ن -۲
زرتشت  امیاست که پس از او چون پ یلعا اریبس زیاو ن یواقع نییو آ ستین کسانیبا آنچه در تورات آمده  زین یموس

 .منحرف شده است
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که تنها مدرک  ق،یعهد عت ات یخواند. حال اگر به رواخصوص زرتشت را در شمار بزرگان می  به
 زین تایروا نیکه در هم دید میخواه م،یاسرائیل است مراجعه کنهای بنیینبهای تیارائه شخص

اند  نبوده  یمذهب  نیحرکت نو  کییک موجد  عاد، ناتان و... هیچ  ل،یچون یوشع دبورا، شموئ  یافراد
حفظ کنند   فرا از انحرا   لیقوم اسرائ  دیتا شااند  دهیآنها فقط کوش  نیترین و معروفترستهیبلکه شا  و

ند و در تورات و سپس  اموفق نشده زیبه اتفاق ن بینگاه دارند، و اغلب قر یو آنها را در خط موس
دم  رسانداست که می  انیلیاسرائ یهایاز خطاها، گناهها، انحرافات و کجرو یکُتُب وابسته سخن

  حت یاثر بخشد، آنها فقط نص  هوهی  دهیقدر گرم نبوده است که در آهن سرد قوم برگزآن  های نب  نیا
گردند تا   یلیاسرائی جانب بن از  گر ید ان یخدا شیاند مانع ستاکرده ی اند که سعبوده  یصادق انیگو

 .نگردد کیتحر هوهیحسادت 
 کیکه زرتشت منشأ  اند  رفتهیپذ  ز ین  برگ،ین  رینظ  ن،یمحقق  نیناباورتر  یحت  گر ید  یاز سو  اما

مردم زمان    ینید  یاست که همه باورها  یبوده است. او کس  ش یدر جامعه خو  یمذهب  میتحول عظ
  ح یصح ایال آحآن به مبارزه برخاسته است،  انیرمانرواخود را دگرگون ساخته و با نظام جامعه و ف

میم ؟ متأسفانه  نان زیمصلح ن کی ی دانسته و زرتشت را حت مبریکه ما ناتان و عاد و... را پ تاس
آنان   ی را برا حیفلج نموده و قضاوت صح ز یکه دانشمندان را ن یتنها مردم عادنه  یتعصب مذهب
 .سازدناممکن می

  م یبرخورد خواه  ادیجهان ز  نیدرباره همه مصلح  شهایاندگونه کجبا این   گر ید  انیاد  ی بررس  در
 .کرد
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 و حکومت  زرتشتـ  پنجم   فصل

 ده ید یشد در زمان زرتشت هنوز نه از حکومت و دولت متشکل اثر انیکه قبالً ب ی شرح با
توان انتظار داشت که  جهت نمی  نیوجود آمده بوده است. به همبه   یشود و نه سلطنت فرماندهمی

بزرگ مستقیماً درباره  انییک از اد. اصوالً در هیچافتیدر گاتاها  یطرحباره در این صریحاً 
اداره  یبرا یتوان اصولمی انیآن اد یت و فقط از چهارچوب فکرارائه نشده اس یححکومت طر

 .جامعه استنباط کرد
دست  که از گاتاها به   یکل  دهیاو و ا  یل فکرتوان، با در نظر گرفتن اصومی   ز یمورد زرتشت ن  در

 .دولت و حکومت را از نظر زرتشت توجیه نمود لیتشک د،یآمی
جامعه را  کیشکل اداره  یمکتب فکر کیکه در  یعامل نیو مهمتر نینظر من اول به

او در جامعه، ارائه   تی و موقع ت یاست که از نقش انسان و شخص یبرداشت دینمامشخص می
  ان یکه بر پرستش خدا  یمجموعه نشان داده شد که چگونه مذاهب معبد  ن یر جلد اول اشود. دمی

ها واسطه   نیا  یبود، سلطنت و حکومت فرد  یآنها متک  نیو کاهن  ندهینما  نفوذو    اریمتعدد و قبول اخت
  لهیبودند که به وس  انی خدا  ن یبر عهده نداشت بلکه ا  یمذاهب فرد نقش اساس  نیکرد. در ا  ت یرا تثب

 انیخدا یندگیبودند که به نما نیکاهن نیا قتیدر حق ایو  کردندمی خود جهان را اداره ندگانیانم
 .نمودندمی  لیبر جامعه سلطه خود را تحم

 رفت و همه مرداناسرائیل به شمار می تنها ملک و سلطان بنی هوهیابتدا  هودی نید در
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  ک یاستوار بودند    دهیعق  نیکه بر ا  یتا زمان  زین  لیدل  نیبودند، به هم  یدر نظر او مساواسرائیل  بنی 
 تیریکه جنبه مد  لهیقب  خیش  یدر تحت رهبر  لهیآنها برقرار بود و مردان قب  نیبای  لهیقب  یدموکراس

که تحت  برخوردار بودند. و هنگامی  یاز حقوق مساو ،یداشت، نه حکومت و فرمانده یو سرپرست
شاه   زیاز جانب خدا معتقد شدند آنها ن یندگیبه نمابه قدرت و حکومت فرمانده  ت،یروحان یرهبر

 .ساختند یملک آسمان نیرا جانش نیو ملک زم
آباء   نیمُبَدّل شد. در ب نیزود قلمرو سلطنت خداوند به سلطنت زم اریبس تیحیمس نید در

  یحت ی شکل گرفت ول  هیاول یستیشد جوامع کمونکه مساوات همه افراد بشر موعظه می  یحیمس
  گر یشد و مساوات به عالم د ه یاز سلطان توص ت یهای پاولوس اطاعت برده از ارباب و رعدر نامه

  ت یتثب  یبرا  سایخدا بر مردم حکومت کرد و کل  یندگیشاه به نما  زیمسیحیون ن  نی. در بدیحواله گرد
کرد. در   میرا با او تقسو قدرت خود  تیخود با حکومت و سلطنت موجود و غالب کنار آمد و موقع

پس از مرگ   اتیح یبرا سایکل ی ها گوسفندان و انعام خدا بودند که به رهبرانسان  زیمکتب ن نیا
و  کردمی  خداست، حکومت ندهیکه هم خدا و هم نما حیفقط مس یشدند. و در آن زندگآماده می

 .رفت انیاختالفات از م
کس را بر هیچ خلق شده و یحاکم فقط خدا بود و همه مردم با هم مساو زیاسالم ن نید در

  ی و سلطان وجود نداشت. ول شوایقائد و پ یجا برا یطرز فکر نینبود. در چن یبرتر یکس
شده   ان یب ی حادثه اجتماع ک ی هیبار در توجک یاالمر که یکلمه اول ک یکه با استفاده از هنگامی

  اریان بسجعل کردند، دور یدت یواجب و عق یصورت امرحاکم را به  بود، اطاعت از شاه و رهبر و 
آن   نیو سپس سلطنت جانش یاسالم به سرعت سرآمد و خالفت سلطنت هیاول یکوتاه دموکراس

 . 1دش

گونه که بارها ناقص است و همان اریاداره جامعه زمان زرتشت بس ی اطالع ما از چگونگ اما
  یداران آن زمان رؤسارمه یارهیکه در جامعه عش میزنشده است فقط حدس می  حیتوجیه و تشر

  وستنیپس از پ نکهیاند و ارا به عهده داشته  لهیو قب رهیعش یرهبر هایکاو ای ی اسیـ س یمذهب
وجود آمده است، مشخص  جامعه به   نیدر ا  تیریاز نظر مد  یچه تحوالت   شتاسپهیو  لهیقب  به زرتشت  

  نشیانسان در آفر اریکامل و تمام ع  تیزرتشت، شخص امیمشخصه جالب توجه در پ نی. اولستین
مقام اختصاص   نیزرتشت مهمتر  نیدر دکتر  یدر جامعه است. به انتخاب آزاد و اراده فرد  عهیبالطبو  

فقط   یعنی. ندیرا برگز شیخو یخدا یود که حتراه خ دیاراده با یشود. بشر نه تنها از روداده می
  ی به درستراه خود را  انیاست و فقط دانا نید هیپا ییو خودآگاه مزداپرست گردد. دانا اریبه اخت

 
شود. از یم وار اشارهفقط فهرست نجایحکومت مشروحًا در جلد اول بحث شده است. و در ا  شیدا یدر مورد پ -۱

 .ندینه حکومت مراجعه نما  تیریشود به جلد اول رساله مدباشند تمنا میبحث می  نیبه اطالع از ا   لیکه ما  یخوانندگان
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آن   تیواقع رایز ست،ی ارزش ن یدارا یو خودآگاه ییبدون دانا یو آزاد اری. پس اختنندیگزمی  بر
 .بحث شد قبالً مفصالًباره در این  است.  یالزمه آزاد یاست که خودآگاه

را  ییسایکل ایفرد  ک ی یرهبر یتوان حکومت و سلطنت و حتنمی  یبرداشت  نیبا چن مسلماً
تواند  نمی  یو مذهب نی د چیه یکرد. در جامعه مردمان آزاد، آزاده و خودآگاه حت لیبر مردم تحم

. در جامعه 1ستندین یبرتر  یدارا یاو طبقه  تیو مل نید چ یحکومت کند و وابستگان به ه

 نیچن دیو از د ردیبا انتخاب آزاد و خودآگاه مردم صورت پذ دیاداره جامعه با یقعوا انیسنایمزد
  ام یشده است خالف اصول پ لیتحم ان یرانیبر ا خیکه در سراسر تار ییمتهاتمام حکو یمکتب

 یهاست. زن و مرد بر هم داراهمه انسان  یزرتشت برابر امیپ گریزرتشت بوده است. مشخصه د
ا  یا زنان یمردان  یبرا یتیخود زرتشت مز ییک از سرودهاستند و در هیچین یازیگونه امتهیچ

زن و مرد،    ، یراست  رویپ   ایون  و ارباب و رهبر و... قائل نشده است. اشه   یگروه خاص کاهن و روحان
 .و... رهروان راه حق و کمالند یعالم و عام
  ی کرده به راست ز یدر برداشت گاتاها، آن است که همه افراد آن از دروغ پره دالیا جامعه

خدمت کنند و در راه و مهر و محبت به جامعه  ینظام حق با خلوص و پاک جادیا یو برا وندند،یپ
 .کوشا باشند نیو کمال خانواده، شهر و سرزم شرفتیپ

که با اشا همراه و با   یدروغ است و در جامعه مردم روانیپ لیو نفرت از رذا نهیو ک تعصب
لبته  ا .. و تعصب و نفرت به دورند. نهیکنند از کمی  شهیرا پ ییو پارسا ی وهومنه همدلند و فروتن

 د.حرکت کر دالیا نیا ریدر مس دیبا  یاست ول دالیای اجامعه نیچن کی
  فه ی و حکام ستمگر است و مبارزه با آنها وظ  یکرپن و کاو  ی زرتشت نف  امیمشخصه پ  نیسوم

 .است یکردارهر انسان راست 
  ان یو مخالفت با زورگو  ردست یو ز  فیاز طبقات ضع  یطرفدار  انییسنایمشخصه مزد  نیچهارم

 است. 
و اقویا   انیاست که باالخره بر زورگو  ردستانیدر ز  دیام  جادیا  ناسیمزد  نیمشخصه د  نیپنجم

 .پرست غالب شده و آنها را تباه خواهند ساختو حکام دروغ
  

 
 دیبا حق است. دولت بر نیاز د یبرداری انحرافبهره کیو...  یهودی ، یحیمس ،یدولت به نام زرتشت کی لیتحم -۱

را  شیو خودآگاه راه و مذهب خو اریبه اخت دیافراد جامعه با میریهمه مردم جامعه باشد که اگر بپذ یواقع ندهینما
نخواهند  کسان ی نیمسلماً همه در معتقدات د ند، یننما تیورانه تبعاند کورکو آنچه از پدران خود به ارث برده نندیبرگز
سنگ   ییو دانا  یشود و خودآگاه  غیتبل  دهیعق یکه آزاد  یطیبود. در مح  خواهندصورت همه مقلد    نیا  ریدر غ   را یشد ز

اصل هم مخالف   یحکومت مذهب  کیاعتبار نخواهد بود. تحمیل   یهمه دارا  یبرا   یمذاهب موروث  ردیسنجش قرار گ
 .باشداشا می ریخالف مس یحکومتچنین اینآنان. پس از نظر گاتاها  یافراد است و هم مانع خودآگاه یآزاد
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رساله سخن گفته شده است و الزم به    نیدر فصول مختلف ا  سنایمزد  نیمشخصات د  درباره
معلم اخالق نبوده  کی ط که او فق میرسمی  جهینت نیافکار زرتشت به ا ی. از بررسستیتکرار ن

بر   امیخود را ق یاصل فه یدانسته و وظمنعکس می  یاست بلکه اخالق را در اجتماع و امور اجتماع
 میتنظ یفقط برا سایکل یسایداده است. زرتشت چون ع صی موجود و نادرست تشخ منظا هیعل

حکومت خدا در  و  یجامعه را به قلمرو اله  حیصح تیریو مد افتهیامور بهشت و جهنم رسالت ن
  یزندگ نیدر هم ینظام صحیح و انسان کی جادیا یموکول نساخته است، بلکه او برا گریعالم د

رسالت زرتشت است. من مجدداً گفته شدر را   برجسته اریمشخصات بس از یکی نیکرده، و ا امیق
 :کنم کهتکرار می 

و رسوم موجود   نییبلکه او مخالف و ضد آ ستین دیجد نید کی انگذاریفقط بن زرتشت»
کند... بلند می  دستانیخود را به نفع ته  یحال صدا نیای است که در عکنندهامیجامعه است و ق

  عتیرسد که نظام موجود به صالح توده تنگدست و رمه و چراگاه و طبمی  جهینت نیزرتشت به ا
شرور    عیطباشناسد که چنان صاف و روشن و ساده است که فقط  را می  یحتری. او نظام صحستین

زاده و   بینظام را بخواهد، چه کاهن و چه نج نیتوانند آن را درک کنند. آنکه بر هم زدن انمی
است    بکاری. او دروغ پرور و فردینمامی   تیکند و حکومت او را تقوبه دروغ خدمت می   ان،یخدا  یحت

با او به مبارزه   دید باقرار ده قت ی شود و اگر خود را در مقابل حق ت یهدا یو آگاه رت یصبه ب  دیو با
پرداخته و   یبه خدمت راست شهیهم افتینظام حق را  کدر رتیبار بصکیهرکس که پرداخت. 

همراه و   ی. او با راستدینمامی  تیهدا قتیاش او را به حقکند و عقل و ارادهآن مبارزه می در راه
آداب را   نیکه ا یانیخداهراسد که بر علیه عادات زشت و به خداست. زرتشت از آن نمی  لقمتع
 د«.کنند سرسختانه به مبارزه پردازمی تیحما

آن است.   هیفراوان دانش و معرفت و انتخاب آزاد بر پا  تیاهم کتاست یزرتشت  امیدر پ آنچه
انتخاب شود   ی و عقل و اراده در جهت راست یرا که با علم و آگاه یخود راه امیزرتشت در آغاز پ

  یگ و عامل نازند  ز یکند فسادانگمی   ت یو دروغ هدا  ی را که به شر و زشت  ی اننامد و نادبخش می اتیح
شود می  دهیبرگز  ینظام حق است که با آگاه  جادیراستان کوشش در ا  فهی. وظدینمامی  هیو فنا توج

در کمال  ۴/۴۶و کمال انسان و جامعه هستند. سرود  شرفتیکه سد راه پ ی و مبارزه با تبهکاران
و جامعه را    یراست  روانیپرست کوشش دارد پکند که »دروغمی   قیراستان را تشو  ییبایظرافت و ز

بهره او را از قدرت بی   (و توان  روی)با تمام ن  ش یخو  یکه با زندگ یو کمال باز دارد. کس  شرفتیاز پ
 د«. بر خواهد شیپ کین  نشیجهان را به راه خرد و ب د،ینما کاریاو پ هیبر عل ایکند و 
آن    یاست بلکه برا  یگریحکومت گروه د  یبرقرار  یستمگر و قدرتمدار نه برا   هیبر عل  کاریپ

 روزیپ یآن است که خرد وهومن شهیرود. هدف هم شیپ کی ن نش یاست که جهان در راه خرد و ب
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و دگم  ساینه کل سم،ین یبر جامعه مسلط شود، نه تعصب و تحجر شوو کین شهیو عقل و اند گردد
و... مبارزه و حرکت و جنبش در سراسر گاتاها به چشم   شوایسرور و پنه رهبر و  ن،یو کانن د

  ی که جنبش ست،یو چپاول و غارت ن بیکشتار و تخر ست،ی انقالب کور ن کی نیا یخورد ولیم
 یبرا یو آزاد اریبا اخت ک،ین ییاستقرار دانا یو خردمندانه است با دانش و برا معقولسازنده و 

های هیپا میو مهر و محبت به منظور تحک یو دوست یراست یر مبناب ،یو آزاد یاستقرار آزادگ
و فهم و دانش مردم    ییآن است که به شکوفا  نیدراست   تیریمد  کی  فه یوظ  نیو وداد... اول  یراست

استقالل    هن،یم  ن،ی. به نام دنندیدانش و خرد راه خود را برگز  یتا بتوانند آزادانه و از رو  دکمک کن
هایی ساختن که به و مسحور کردن و از آنان رمه و گله قیو تحم دنیکش رینجو... مردم را به ز

  تسلطن  یکتاتوری. دستین  سنایمزد  نییدر حرکتند، هرگز موافق با آ  شیفرمان شبان و چوپان خو
  نیف دانحرا لیاز شواهد و دال یکی زرتشت سازش ندارد.  امیبا پ ی شکل  چیبه ه یو حکومت فرد

با  یزرتشت یسایکامل کل یو به خصوص هماهنگ رانیقه در جامعه ازرتشت ظهور سلطنت مطل
 .مردم است تیشخص ر یو تحق فیو تخف ی بر ناراست ی و متک ینظام نامردم نیا

تحت نفوذ فرهنگ و نظام   رانیدولت متشکل در ا  نیشد اول  حیکه در جلد اول تشرطوری  به 
 رانیا  هیهمسا  ینظام کشورها  هیکه پا  یو کاهن شاه  یوجود آمد. خدا شاهبابل و آشور به   یسلطنت

 .شکل گرفت یهای آسورو دولت ماد بر روال دولت افتینفوذ   زین نیسرزم  نیبود، به ا
و   ی زیرفت که با جنگ و خونربه شمار می  میترین دول قدتیهواز بی  ی کی  انیآسور دربار

ه تمدن مستقل و  گوننمود. آنها هیچقدرت خود را بر مردم منطقه حفظ می  ب یغارت و تخر
و شکوه و جالل   فاتینگذاشته و قساوت، تجاوز و توحش را با تشر یاز خود به جا ییشکوفا
فساد و زوال جامعه  نید از امنتقل ساختند. متأسفانه دولت ما گران یخود به د یدربارها یظاهر
 .افتی یادیبهره ز هیهمسا

مفصل و هزاران خادم،   فاتیرکه از دربار ماد نقل شده است، تش ی»شرح سدینویم کسیسا
 سازدهای طال و تجمالت وافر آنها معلوم میو گردنبند رهای و زنج انیدربار یالبسه سرخ و ارغوان

 د«. داده بودن انیدربار آسور دیبه تقل  یباتیکه ترت
 د ینگرفته و شا  هیپا  رانیزرتشت در ا  نیهنوز د  افتیدولت ماد توسعه و قدرت میکه  هنگامی

 .جذب شده بوده است یمغان ماد ینحرف از سوصورت مبه 
هخامنش دین یشتها، که  لهیکه در قب رفتیپذ دیداده شد با انیکه درباره هخامنش یشرح با

آن در جامعه    افتنی  تیاز رسم  ی بوده است ول  افتهیشود، نفوذ  می   دهیدر آن د  سنایمزد  نیانعکاس د
 یین داده شد که چگونه فرهنگ اوستانه حکومت نشا تی ری. در جلد اول مدستین یهنوز اثر
 .دیگرد انیپارس یو اخالق و آداب و رسوم اجتماع وشیخاص حکومت کوروش و دار ازیسبب امت
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و وابسته به هم را فقط    شهیدو جامعه همر  ای  انیحکومت مادها و هخامنش  وهیو ش  ی اخالق  اختالف
 انیدر جامعه هخامنش  میقد  یفرهنگ اوستاکرد. اثر    ه یتوان توجبه اتکاء اختالف معتقدات آنها می

 یآشکار است و گزارشها یلیآن، خ ل یتشک ل یبه خصوص در اوا ، یو دربار و حکومت هخامنش
دربار کوروش    انیدرباره اخالق و صفات و آداب و رسوم جامعه پارس  یباستان  سندگانیو نو  نیخمور

  هیوجه بر پا چیبه ه رانیدر ا یطنتآنچه مسلم است نظام سل یاست. ول ریتأث نیا دیمؤ وشیو دار
در ظهور سلطنت مؤثر نبوده است    زین  نید  نیصورت منحرف ا  یشکل نگرفته و حت  سنایمزد  نید

سال   ۲۵۰۰که  یخداشاه کیآن به  لیو تبد ران یاول مراجعه شود(. تحول حکومت در ا جلد)به 
و زوال   ینسان آن را به پسترفعت و کمال روح ا یمعتاد ساخت و به جا یرا به بندگ رانیمردم ا

 ایمغان  یو سپس هماهنگ یو آشور ینظام و نفوذ فرهنگ بابل دیکشاند. ابتدا تحمیل و تقل
 .است یدربار نیبا دربار و انتشار د عهجام تیروحان

  ی و تباه  ی شدت مخالف خدا شاه  نیزرتشت با ا  امیکه اگر پ  دیآ  ش یسؤال پ  ن یاست ا  ممکن
 گرفت؟   شهیر  رانیمردم ا  نیاست، چگونه پس از او سلطنت در ب  یآزادگ  و  یروح انسان و محو آزاد

کند چگونه پس از زرتشت که مخالف سؤال هم مانند پرسش زهنر است که تعجب می  نیا
بوده است، همه آن آداب مجدداً به نام زرتشت مرسوم و   یپرستو آداب و رسوم و شعائر بت  نیآئ

 گردد؟معمول می
ای که زرتشت  تحول جامعه میدانو ما نمی ستیدر دست ن امیا ن یای از انوشته  خیتار اگرچه

های که در یشت مینیبمی  الًاو ی پس از او به چه صورت شکل گرفته است، ول هزیستر آن می د
معتقدات منحرف   یرساند که حتمی نیو ا ستیو سلطنت مطلقه ن یاز خداشاه یهنوز اثر میقد

و حکومت مطلقه گشته باشد؛   یشاهنشاه ه یتواند پادارد نمی  یاثرام زرتشت هنوز یپ یکه از صفا
و   هیتوج یبه سو زین ی معتقدات مذهب جیبه تدر دهیبرقرار گرد رانیکه سلطنت در ا یثانیاً زمان

 شتریب ییسایکل نید میشونوع حکومت منحرف گشته و هرچه از ظهور سلطنت دور می نیا ریتأث
به   زین خیدر تار نیعالوه بر ا. دینماخره با دربار وصلت کامل میشود و باالمی کیبه دربار نزد

نه حکومت به آن اشاره شده   تیریکنیم که در جلد اول مدانحراف برخورد می نیهایی از انمونه 
 گر، یدر برخورد با اجتماعات د  یدر ابتدا با سلطنت و حکومت توافق نداشت ول  زییهود ن  نیاست. د

مخالف هرگونه   زیاسالم ن ماتیساختند. تعل یرا دربار نیو هم د رفتندیپذهم سلطنت را  انیهودی
  ل یتحم نیرا بر د یو روم فرهنگ شاهنشاه رانیمسلمانان در برخورد با تمدن ا یسلطنت بود ول

 .افتندی وندیبا هم پ ت یبه اطاعت معتاد شده و دربار و روحان یکم همه جوامع اسالمکردند و کم
  ت یکه در بحث گذشته به آن اشاره شد رفته رفته روحان  یلیبه دال  زیتشت نجامعه پس از زر  در

 خود به دنبال قدرت است  اتیح یبرا سایکرد. دستگاه کل ییسایرا کل نیمجدداً قدرت گرفت و د
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ن  قدرت ت میبا حاکم کنار آمده به تقس ایو  ردیگمی اریخود حکومت را در اخت ایآن  تیتثب یبراو 
شاه، حکومت   یزدانیفر  ،یشوند حکومت اله که مردم معتاد به اطاعت می  جیبه تدردهد. و در می

 .شودمی رفتهیپذ نیدر کانن د زیخدا و... ن یندگیشاه به نما
  نیو در ا دهیرس رانیآرال به فالت ا اچهیهای جنوب درکه از دشتهنگامی سنایمزد نید
و کهانت  یپرستدست داده و شرک و بت خود را از  یشود قرنهاست رنگ اصلمستقر می نیسرزم

 یزدیبه فرا  مانیاطاعت از سلطان و ا  یرانیا  یهایزرتشت  یداده است. برا  رییآن را تغ  لیاص  تیماه
 یستیباکه می   یاست. مردم  به یکرد غر  ان یدارد که با آنچه زرتشت بهایی  هیپا  نشانیین و آیاو در د

خدا و  چیو در درگاه ه نندیبرگز شیآزاد نظام خو و اراده اریخدا را دوست خود دانسته و با اخت
و نوکر   منبرد کنند، نه تنها غال رو یدروغ با همه ن انیو با قلدران و خدا اوردهیسر فرود ن یگانیخدا

در لجنزار   یلیطف  یه چون کرمهاک  گانهایو خوار غالمان آنان شدند و در درگاه خدا  لیشاهان که ذل
بند   یه افتادند و در حضور الشخوران که به نام موبد و مغ و روحانبه سجد کردندمی دربارها رشد
 .فرود آوردند میسر تعظ دند،یچیپمی شانیاسارت را بر دست و پا ریذلت و زنج

  ت یاست که به بشر شخص یینعمتها نیفتریو شر نیشعور و عقل بزرگتر  ،یو آزادگ یآزاد
  ده یدرخشان در سرآغاز گاتاها اعالم گرد قتیحق نیسازد. امی زیمتما وانیداده و او را از ح یانسان

 :گفته است نیرسا چن یو زرتشت به صدا
بزرگ   قتیحق نی به ا نیروشن ب یخرد و معرفت و با چشمها  یباز و از رو  ی مردم با گوشها یا

و به بارگاه فروغ و بهشت آرامش   دیپرستش خداوند جان و خرد آگاه شو  یتا به چگونگ   دیتوجه کن
مردم از خواب   یکه در درون شما و در وجدان و جامعه شما برپا خواهد شد. ا   یبهشت  د،یابیدست  

تا به   د یرا بشنو تی و آهنگ دلنواز حر دیرا احساس کن تی انسان ر یدلپذ میو نس د یشو داری ب لتغف
راه  نشیای تا در گزشده  دهیفرزند آدم، آزاد آفر ی . تو اد یشو ییخدا افتهی دست  ه یصفات کمال

تا درست و راست   ی ارایخود را ب کین شهیو اند ی . به اسلحه دانش و راستیآزاد باش  زین شیخو
و توسعه قدرت   یزشت  یروزیاست که به پ یدر حماقت و نادان یستیو ن ی. نازندگ ینیرگزب

است که بر دانش و معرفت   یو آزادگ  یدر آزاد یواقع یو زندگ  اتیمنش ستمگر انجامد. حدروغ 
  ی رهای زنج ر یتحمیل و اس ق، یکه گرفتار تحم یی نماانسان زاد و دانا زنده است و بنا شده. انسان آ 

روغ  و د یمحروم است، پس گوهر زشت یواقع اتیو دروغ است از ح یو زشت بیرجهل و ف
انسان   یدر آن است که تو ا زیمزدا ن ی. خشنوداتیح یو راست یبار آورد و گوهر پاکبه ینازندگ 

  ت یکه حر رتانیوسی . دیگام بردار ی و آزاد و آزاده در راه پاک و انسان یوندی شا پاو  ی به راست
ها بر مردم  صورت انسانکه به  وانندیسازند دزشت و پست خود می یهوسها یمردم را قربان
 کنند. به قدرت منشحکومت می 
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های  دست  را در هم شکن و دست آنها را از جامعه کوتاه کن و دروغ را به  منانیاهر  نیسلطه ا  کین
  م یبا تعال که نو بسازند. آنها یجهان  افتهی یانسان اتیسپار تا مردم بتوانند شکوفا شوند و ح یراست

سخنان به گوششان ناگوار است،   ن یکنند اجامعه را منحرف و جهان را تباه می  ن یدروغ به نام د

 .گرددقدرت آنان می  لیو ادامه تحم قیکه مانع تحم رایز

 میکن ریگاتاهاست که به هر زبان آن را ترجمه و تفس ۳۱و  ۳۰ز هات ا یخالصه بخش نیا
  ت یقائل است، هرگز انسان  یارج و قدر  نیچن  ییو دانا  یآزاد  یکه برا  یامیخواهد بود. پ  نیهدف هم

نخواهد ساخت تا   یو مستبد و کاهنان فاسد قربان یطلب و رهبران خودرأرا در آستان قلدران جاه
 ینیدنبود بلکه بی  نید  رانی. علت تسلط شاه بر جامعه اردی را به پاداش گ لیزور و فشار و تحم

نبود بلکه   سنایمزد نید  دیمشخص مذهب مردم گرد ران یدولت در ا جادیبود. آنچه قرنها قبل از ا
شود های سلطنت می هیپا  میکم موجب تحکمنحرف است که  کم   نید  نیانحراف از آن بود. و هم

  یترین آن تأیید شاهنشاهسازد که زشت دار میزرتشت را لکه   امیپ  ی شکل  نیتربه بد  خیتار  طول و در  
سلطنت را از   دییانداخت که تأ هیسا رانیناخودآگاه مردم ا ریو وراثت چنان بر ضم ادیاست. اعت

اهل علم و   انیزرتشت و به خصوص  ان یرانیا ی که حتپنداشته تا جایی تیواقع ک یطرف زرتشت 
 .گرفتارند زیشتباه دچار شدند و هنوز نا  نیبه ا زین  قیتحق

مختلف اختصاص داده   یای جداگانه که به شرح تمدنهادر رساله   رانیتمدن ا  لیو تحل  هیتجز
را   رانیاز حکومت و سلطنت در ا یفصل مختصراً مظاهر نیشود، به عمل خواهد آمد. در امی
  نیتا تضاد نظام جامعه با د زرتشت خواهم پرداخت امیآن با اصول پ سهیکرده و به مقا هیتوج
به نام   خیکه در سراسر تار ییتمام حکومتها»شود که  دییگفته تأ نیگشته و ا صمشخ سنایمزد

 ت«. زرتشت بوده اس  یشده خالف اصول فکر لیتحم  انیرانیبر ا نید
  ، یونانی نیمورخ  ات ی. بنابر رواستیدر دست ن یادیماد گزارش قابل اعتماد ز ن یسالط درباره

شکل گرفت و  ن،یالنهرنیب نیسالط یو با اقتباس از دربارها انیمادها تحت سلطه آشور دربار
از هرودت   ینمونه گزارش یبر عهده نداشته است. برا یدر ظهور آن حکومت نقش ییتمدن اوستا

 .مادهاست نیاراکتر سلطنت در بکه معرف ک شودنقل می 
آمد که  رونیب یز شکم دخترش درختا دیخواب د یپادشاه ماد 1اگسیکه است سدینومی او

  ۲را فراگرفت. پس امر کرد بچه نوزاد دخترش را بکشند و او را به سردار خود هارپاگوس ایتمام آس
داد تا دستور شاه را انجام دهد. زن   یرا انجام دهد. هارپاگوس بچه را به چوپان فهی وظ نیسپرد تا ا

ان  خود نگاه داشت و بچه مرده را به فرستادگ یاش در سر زا مرده بود بچه را براچوپان که بچه 
  ی گوشمال  یخوشحال شد اما برا  دیاو را د  اگسیبعد که کوروش بزرگ شد و است  یشاه نشان داد. ول
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سردار   نیفرمان شاه تسامح به خرج داده بود او را به شام دعوت کرد. ا یهارپاگوس که در اجرا
  پخته و بدون آنکه هارپاگوس ییاز گوشتش غذاداشت که به فرمان شاه او را کشتند و  یپسر

دست و    وکه کله    یهارپاگوس مشغول خوردن بود سبد  یغذا وقت  نیاو گذاشتند. در ب  شیبفهمد پ
البته صحت    !است  یدر حال خوردن گوشت چه کس  ندیاش در آن بود به او ارائه دادند تا بببچه  یپا
 ...سلطنت در آن ادوار است  عتیبای از طنمونه  ی ول ستیکامالً مشخص ن تیروا نیا

فرمان   ریماد را ز  لیقبا  یاست که رؤسا  یپادشاه ماد  نیاول  1اکوسیبه گزارش هرودت، د  بنا

و  نیچادرنش یمردم نی را در ب انیکرد دربار آشور یبود که سع نیاثر او ا نیخود آورد و مهمتر
  ی کیو دربارش جدا شده و نزد نظام سبب شد که مردم از شاه نیا جیکوچگر برقرار سازد. به تدر

  یموهوم تیشخص یرفته و شاه دارا  انیبود از م یو سران آنها که اصل نظام نوماد رهیعش دافرا
کس اجازه آمدن گوس فرمان داد که هیچای. دمیکنبه آن برخورد می  رانیا  خیشود که در سراسر تار

 اوبه عرض او رساند!! در حضور  غامیخود را به واسطه پ یتقاضا دیبه حضور شاه را ندارد بلکه با
و دهان باز کردن ممنوع بود و مسلماً بستن دهان در مقابل شاه از زمان او رسم شده  دنیخند

کوچگر   لیعده قبا  کیاز    انیآشور  یو نفوذ فرهنگ شاهنشاه  دیشود که چگونه تقلمی  دهیاست. د
به   یگونه نقشهیچ سنایمزد نید ی عتحول اجتما نیسازد. در ابنده و فرمانبر می  یو آزاد، گروه 

 .ندارد عهده
 یاز سو یشاهنشاه هخامنش نیچون وارث سلطنت مادها بودند، و کوروش اول انیهخامنش

که قبالً   گونههمان یبود، شکل حکومت و دربار آنها را حفظ کردند ول یشاهزاده ماد کیمادر 
 .مینکمشاهده می شتریاتب برا در آن اقوام به مر ییتذکر داده شد نفوذ فرهنگ اوستا

که در دست  یمختصر اتیهای او و روابهیاز کت یول ستیدر دست ن یادیکوروش آثار ز از
در   تیبوده است. ترب یاریصفات حسنه بس یدارا یمقتدر ول یکه او پادشاه دیآبرمی  نیاست چن

را از آنها به ارث    شود که کوروش خشونت و قدرت سلطانبه آنها سبب می  یدربار مادها و وابستگ
است،    ییو به نظر من همان اثر فرهنگ اوستا  ست، یما روشن ن  ی که کامالً برا  یعوامل  چندبرد، هر

د به کار برد. استفاده  تر از پادشاهان مایمردم یسلطنت روش لیسبب شده که به خصوص در اوا
 نیای از ا، نمونه نظر بوده استیذ یهفت سران خانواده که در اداره کشور یمشورت یاز شورا

 . نظام است
به اقتباس از نظام   انیکه دربار هخامنش سدینومی  ی، محقق معاصر آلمان ۲پلیه پروفسور

مجموعه   کیوجود دارد که با آن    ارهیشش س  دیگونه که به دور خورششده و همانخلقت اداره می
  شد که می لیتشک از هفت شاهزاده زین یمشاوره سلطنت ئتیدهند، همی  لیگانه را تشکهفت
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همگنان، را داشته است،   نیفرد اول در ب ای 1پارس نتریا موسیآنها سمت پر نیدر ب کوروش

 یینفوذ فرهنگ اوستا گریاند. به عبارت داحاطه کرده رانیفناناپذ زیگونه که اهورامزدا را نهمان
 زینظام مادها متمابه خود گرفته و از    یپارسها شکل خاص  یسبب شده بوده است که نظام پادشاه

اشاره شده   انیمت هخامنششکل حکو نیبه ا زینه حکومت ن تیری. در جلد اول رساله مدرددگ
 وشیدار  امیق  یشده است. حتبه آن عمل می   وشیدر دوران کوروش و دار  یاست که به احتمال قو

 اند. شش شاهزاده گزارش داده  نیمغ به اتفاق ا یگوماتا هیرا بر عل
شرق از  ینهایو قدرت مطلقه شاه که در آن ادوار به اعتقاد مردم سرزم یسلطنت حکومت

 نینفوذ هم  زین  رانیبود و مسلماً در ا  یعموم  یتیشد، واقعمنشعب می  انیخدا و خدا  اریقدرت و اخت
توان  و نمی دیگردمی یدربار و نظام سلطنت تیسبب تقو ه،یبه خصوص از ملل همسا ادها،یاعت

گونه که تذکر داده شد همان ی. ولندیکاماًل مخالف با آن را برگز یش راهکه کورو داشتانتظار 
  گر ید یاریو بس پلیشود. پروفسور همی دهیپادشاه د نیا یشخص  یدر اخالق و برخوردها یلیتعد

اعتقاد   نیو به اتکاء هم افتهینفوذ  زین رانیدر دربار ا یمعتقدند که رفته رفته خداشاه نیاز محقق
فرانکفورت   هیبه نظر زی. در جلد اول ندینما تیه است قدرت و حکومت خود را تثبتوانست روشکو
 .اشاره شد گرانیو د

است که پس از او   یعهدیدار ساخت انتخاب ولبه خصوص حکومت کوروش را لکه  آنچه
 .بوده است زیآمجنون  تیجنا کیای از سلطنت کوتاهش نمونه 

 یاز اقوامش را کشت در لشکرکش  یاریو بس  ایخود برد  گذشته بر آنکه برادر  هیکامبوج  ای  زیکامب
 .و آزار مردم پرداخت یبه مصر برخالف پدرش به خرابکار

که  یدر حال زیاز سلطنت، کامب یناش یارائه مجدد دردسرها ی: »براسدینودورانت می  لیو
را با   ۳را کشت و پسر خود پرکساسپ  ۲زن خود رکسانه  در دل داشت، خواهر و  یآشوب ناپلئون  کی

را زنده به گور کرد و فرمان قتل کرزوس مشاور پدر   ینفر از بزرگان پارس ۱۲ساند و تبر به قتل ر
 د«. خود را دا

ظاهر   انیاز جانب مردم و دربار  یالعملعکسوحشتناک    اتیجنا  نیاست که در مقابل ا  جالب
 یو قبول قدرت اله به اطاعت  ادیآن است که در زمان کوروش اعت دیمؤ تیواقع نیشود و انمی

شاه دانسته و اطاعت از   تیطوری که خود را بنده و رعشده بوده است، به  تیشاه در جامعه تثب
 .شمردنداو را واجب می  وانهید عهدیول

 سلطنت را به واسطه کوروش و از   زیدر دست است. او ن یشتریو آثار بها بهیکت وشیدار از
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با همان قدرت کوروش به حکومت پرداخته است. در   زیر او نسلمًا دربابه ارث برده است و م  مادها
در   میدیطوری که دسخن گفته شد و به   ریشاه کم نظ  نیبحث گذشته از صفات ممتاز و برجسته ا

  جودباستان دانست. با و  رانیا  یترین فرمانرواستهیتوان شااو را می  یو اخالق  یهای انسانبرداشت 
سلطنت آلوده شده   لی به رذا ز ین وش یدار ، یاخالق لیو فضا ی المشخصات ع نیبرخوردار بودن از ا

 .کرده است  دییرا تأ یاست و غیرمستقیم خداشاه
 :سدینومی  وشیدرباره دار شدر

دچار   جانیخواند به شور و همی  ستون یبزرگ ب بهیرا در کت وشیکه شرح اعمال دار هر»
 یکه نبردها  یسپهساالران  د،ینمان خود می هر بار که شاه اشاره به وفاداران و همراها  یشود. ولمی

  اء و آنها را بدون استثن ابد،یدست  نهایسرزم نیاند تا به انموده یاریکرده و به او  یاو را رهبر
. اعمال و  ردیگیوجودش را فرا م یسراپا یچندش و لرزش کیخواند، بندکه می ای 1غالمان من 

که  یو ارزش یرا فاقدند: درک آزاد زیچ کی دارند و فقط یعظمت نشان کیحرکات شاه همه از 
 . ۲«شدیاندخود می یای است که به آزادآن انسان آزاده  قیال

 ماندهیهای باقبهییک از کت تعجب است که در هیچ  ی: »جاسدینومی   یبنگستن آلمان  پروفسور
آنها در  یایپادشاهان تمام رعا یبرا رایشود زنمی  دهیاو د اران یاز همکاران و  ینقش وشیاز دار

...  ستندینگرشدند و همه را به چشم غالمان و بندگان خود میمحسوب می کسانی یارزشبی 
کنند و فقط قدرتمندان و بزرگان قوم   یخواستند که از مردم و ملت جدا زندگشاهان بزرگ می

 د«. توانستند از دور به آنها نظر افکننداشته و می  یابیاجازه شرف
اند نقش شده   گرانیتر از دبزرگتر و برجسته  یلیخ  ارشایو خشا  وشیارد  دیتخت جمش  بهیکت  در

 بهیکت نیدر هم نیاست که شاه با همه مردم اختالف دارد. همچن ادیاعت نیو آن نشانه شدت ا
 :سدینومی  کسیسا  یاند. پرسکنند دهان خود را بستهشود آنها که با شاه صحبت میمی دهید

افتاد و در تمام شد در وقت ورود به خاک میمی  ابیشاه شرفکه به حضور   ایاز رعا  کی  هر»
  . ۳است« یعادت هنوز هم جار نیهای خود را پنهان کند ادست  دیمدت حضور با

 
۱-mana bandaka   یپروفسور فرا( R . Frye ) بنده بوده است و در  یبندک به معن میقد رانیکه در ا  سدینومی
 میکه از غنا  یاالصل هستند. اما بردگان خارجیرانیکلمه ذکر شده است و آنها غالمان ا   نیا  زین  یهای هخامنشبهیکت

 یهخامنشهای پادشاهان  بهیکت  از  طوری کهشدند. بهمی  دهینام (anshahrik) کینشهرآرفتند به نام  شمار میبه  یجنگ
 دانسته است.خود همه مردم را بندکه می لیاز فام ریآید شاه غ برمی

 زمان زرتشت بوده که در امیاز پ یشتریآثار ب یدارا  ییگونه که در بخش گذشته اشاره شد فرهنگ اوستاهمان -۲
دوران، اثر   نیا  لیاوا   و به خصوص  ان، یاست که در دوران هخامنش نهیزم  نیشده است و مسلماً هم  فیتحر  انیساسان

 ای داده است.برجسته تیشخص رانیگذاشته و به ملت ا 
و به  وشیدار شود، حکومتکه هر دربار و هر قدرت مطلقه به آن دوچار می یشاه و فساد ادیبا وجود قدرت ز -۳

 ... آن ریخاص برخوردار است که نظ یدرخشش معنو کیخصوص فرهنگ حاکم آن زمان از 
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 اقتیلفاسد و بی  یارشایاو خشا عهدیکوروش را تکرار کرد و ول یهمان خطا ز ین وشیدار
 ی تجمل و شکوه ظاهر  ارشایر خشا. در دربادیگرد  قیال  یچنان برجسته و فرمانده  یمرد  نیجانش
 نیمورخ  نیقامتش مورد تحس  ییجمال و رعنا  ییبایو او که فقط به ز  دیگرد  یعظمت درون  نیجانش

خود را مقدس و برتر از   یبه حد ارشایداد. خشاسلطنت را به کمال ارائه می  لیقرار گرفته، رذا
  ا یو رعا انیدر بارعام شاه دربار ی و حت ست یشدن به او ن کیرا اجازه نزد یداند که کسمی  گرانید
 .ای از او مجزا گردندپرده له یبه وس یستیبا

  ماً کس اجازه نداشت مستقیهیچ  ی: »طبق فرمانسدینومی ارشایدرباره خشا نگیهن پروفسور
در   گرانیاز د یاو مقدس است. او در جنگها جدا رایز ردی شده و با او تماس گ کیبه شاه نزد

با   یسواراز اسب  ی. او حتکردمی  تیگرفت و از دور جنگ را هدامی  یجا دسانیای خورشارابه 
 وشیهای داربهیکه در کت یشد. در حالمی نیبه مقام مقدسش توه رایز کردمی ناعامت گرانید

و ... از مهارتها و افتخارات  یراندازیو ت یسوارو اسب کردمی آمده است که او در جنگها شرکت
 د«. او بو

شمار عرصه به   نیداشت که او قهرمان ا  یمفصل  یحرمسرا  ارشایخشا  سندینوه می کطوری  به 
  شیبه آزما دانیم نیبود، در ا بینصکه از آن بی ،یکشوردار تیو کفا اقتیل یرفت و به جامی

جنگ به   ی»پدر پنج پسر، چهار پسر خود را برا سدینودورانت می لیپرداخت. واستعداد خود می
ده بود. از شاه تقاضا شد اجازه دهد پسر پنجم او به نزد پدر مانده به او کمک  فرستا برد ن دانیم

  زان یگذشتند آومی انیای که سپاهکرده و دو طرف جاده مهی کند. به فرمان شاه پسرش را به دو ن
 د«. شو گران یکردند که عبرت د

  ی د را براخو یالاست که قدرت ع داریپا یتا زمان یامپراتور  کی» سدینودورانت می  لیو
  یمردم از دربار شده و به نابود یی سبب جدا زیقدرت کشتن ن نیاتفاقاً هم یول «کشتن حفظ کند

  یی رویدر مقابل ن ونانیدر  ارشایخشا می. بدون جهت نبود که سپاه عظدینماسلطنت کمک می
  ت یجنگ به روا نیشود. در اخورده و او مفتضحانه مجبور به فرار می  شکستکوچکتر  اریبس

سردار و فرمانده سپاه مخصوص و معروف محافظ شاهنشان   1درانس یهرودت فرستاده اسپارت به ه

 ید:گومی نیچن کردمی  قیتشو میرا به تسل انیونانیکه  لی به نام جاودانان در تنگه ترموپ رانیا
و از  ای دهیرا هرگز نچش یطعم آزاد رایز ی کن یسان بندگکه چه  یدانمی  یتو به خوب  یآر»

 حفظ آن  یبرا یدادخود یقیناً به ما پند می ی. هرگاه تو از آن آگاه بودیستیآن آگاه ن ینیریش
  

 
 رفتیپذ د یبا دید نیقرار داد و از ا  یزمان مورد بررس طیبا شرا  دی. حوادث را بامیابیوجه نمی چ یر به هدر آن ادوا  را  ...

 .بوده است یجامع یو سازندگ یقدرت معنو یزرتشت به دور شده بود، دارا  امیهرچند از پ میقد یکه فرهنگ اوستا
1- Hydranes 
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گفته را   نیا نیاز مورخ ی )برخ ش« یخو یبا تبرها نیهای خود که همچنزه ینه فقط با ن م،یبجنگ
 .اند(پاسخ داده نیچن ریصغ یایدهند که به ساتراپ آسنسبت می   انیانونیاز  یبه جمع

خیال تجاوز داشت و چون او امتناع   1س یبه زوجه برادر خود ماس  ارشایخشا  نگ ینوشته هن  بنابر

  س یآمت ارشایحسادت زن خشا یمادر و دختر فدا نیکرد به برادرزاده خود چشم دوخت و باالخره ا
 .برادر را کشت ارشایخشا یول دیاو شور  هیآگاه شد بر عل ارشایخشا اتیشدند و برادر که از جنا

را نسبت    رانیرابطه پادشاهان ا  هایونانی»  سدینومی  انیبنگستن درباره دربار هخامنش  رپروفسو
نموده و رابطه مردان قوم را به حکمرانان اطاعت   ریحکومت مطلقه تعب نیروحتربی  ا،یبه رعا

 نیکردند«. او همچنتصور نمی ییخودنما نیکوچکتر رانیا یایرعا یدانستند و براکورکورانه می
فرد در   ونانیکه در  ی»در حال سدینواعصار می  نیدر ا ونانیو  رانیمشروح جوامع ا سهیمقا با
شد، ما از  توجه و استعدادش تظاهر نموده و شکوفا می  زانی به م یو فکر یروح اتیو ح استیس

 میدار یهمقطارانشان هم کمتر خبر نیکتریاز نام نزد یجز نام شهنشهان حت انیدوران هخامنش
 د«. انما به جا گذاشته  یبرا   هایونانیاست که    ییدر دست است از گزارشها  یطالع مختصرهم ا  رو اگ

در  یآزاد تیارزش و اهم سهیادوار و مقا نیدر ا انیرانیو ا هایونانی سهیبا مقا یفرا پروفسور
  ن یبا مطالعه ا»که  ردیگمی  جهینت رانیبه اطاعت در ا ادیو حکومت مطلقه و اعت  ونانیجامعه 

و شکست   هایونانی یکه سبب اعتال  یقیبه حقا میتوانمی هایرانیت و صفات یونانیها و امشخصا
 یم«. بر یشد پ هایرانیا

  ران یمردم ا نیکه در ب یو اخالق یو تحول معنو ارشایدر اثر فساد و فشار دربار خشا باالخره
  ن یاثر نفوذ د در جیاست که به تدر  ییگزارش شده است، و به نظر من مولود تحول فرهنگ اوستا

 یورامپرات  کیطوری که  به   د،یمتزلزل گرد  رانیبود، جامعه ا  دهییگرا  شتریمغان به تحجر و انحراف ب
 ارشایخشا  ید و حتو بلکه شهر آتن، تاب مقاومت آور  ونانینتوانست در مقابل جامعه کوچک    میعظ

خود  ریبانگیخره فساد دربار گرباال یمجزا شد، ول شتریپس از فرار از آتن به دربار خود پناه برد و ب
اردوان    ای  ۲تابانوسخود به نام ار  یاز سرداران گارد سلطنت  یکیدست  ق. م. به   ۴۶۵او شد و در سال  

 .اند(به نام هزارپت نام برده  یگردان هزار نفر سیکشته شد )اردوان را رئ
بودن   ییایرو به آ دهیارادت ورز رانیبه پادشاهان ا یلیکه خود سرباز است و خ کسیسا

شود  کند، مجبور می  انیرا ب ییایشاهان آر نیکند فقط محاسن امی  یافتخار نموده و سع شیخو
مکافات خود را همراه   ارشایو فساد اخالق خشا یتیکفای قضاوت کند: »ب نیچن ارشایدرباره خشا

 قتل پاسبانان خود به  س یدست ارتابونوس رئبار به بتیسال سلطنت مص  ستیآورد و پس از ب
  

 
1- Massistes     2- Artabanus 
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شده بود دارا   دهید  ایرا که تا آن زمان در دن  یدولت  نیمقتدرتر  دیکه به سلطنت رس  ی... او وقتدیرس
باشکوه    راثیم  نیداشت. با وجود ا  اریدر اخت  یتینهابی  یو قوا  لیوسا  م،یعظ  یبود. عالوه بر لشکر

لکه را   نیتا ا  دهدادامه  آنکه به جنگ    یو به جا  دیخورد ترس  انیونانیای از  لطمه  ایکه در درهمین
و   یاشیسلطنت خود را به ع هیفرار کرد و در آنجا بق ایآشفته به آس ونانیاز خود محو سازد از 

 د«. سپر  انیسرابه سر برده زمام امور را به خواجه ی هوسران
  کیشود تا  دولت به کار گرفته می   ی رویهمه ن  یو سلطنت فرد  یو رهبر  ی کتاتورینظام د  در

  کتاتورید ییخودنما یاز رشد بازمانند تا عرصه برا  دیانروا جلوه کند. پس همه مردم بارهبر و فرم
 زیرهبران ن نیگردد. اغلب ا ییتواند منبع روشنامی کیتار یشمع در سرداب کیآماده شود. نور 

  ز ینور هزاران شمع ن دی اند. در درخشش خورششمع لرزان قدرت درخشش نداشته  کیاز  شیب
ای  شکوفا و درخشان شوند، آفتاب تابنده افتهی تیمردم جامعه شخص تی. اگر اکثرمقدار استبی 

جلوه  ی نوران ط یمح نی فرمانروا در ا کیسان حال درخشش شمع  ن ی. در اردیگهمه جا را فرا می 
سازد و درخشش را به روز روشن مُبَدّل می  رهیمردم است که شب ت  یو جمع شمعها  اشت نخواهد د

  ی عباس فهیخواهد شد. خل تیارزش و اهم یدر ارتباط با همه منابع نور دارا یردهر رهبر و بزرگم
کند که ممکن  دارد، چون احساس می می  ی برجسته آنها گرام ت یشخص لیرا به دل انیکه برمک

سازد، نه تنها    انیکوره چراغ او را نما  یقدرگشته و بی   نیرالمؤمنیام  ییخودنما  نعاست جلوه آنها ما
وحشتناک   یمعرف فضا  خیبرخورد در سراسر تار  نیکند. امیعام  را قتل   ان یهمه برمک  خود که   ریوز
  یروح اتیسردار و... ح شوا، یکه به نام شاه، فرمانده، رهبر، پ ییکتاتورهایاست. د یپرور کتاتورید

 .ندآوریم  وجودشدن جامعه صغیران را به   ریکب  یسازند و براخورده و نابود می  انه یرا چون مور  دممر
  ل یفرهنگ اص یایبقا بیرفته رفته به تخر تیفساد سلطنت و روحان وشیاز دار پس

دربار   نیشد خرافات مغان به نام زرتشت د انیطوری که قبالً بپرداخت، و به  ییسنایمزد
دانند.  می  ارشایدر زمان خشا  تیدربار و روحان  یهماهنگ  نیرا محصول ا  دادی. ونددیگرد  انیهخامنش
شد،  می غیمغان که به نام زرتشت تبل نید ران،یا یاهان باستانزمان پادش رکه د سدینوشدر می

  نیبوده است که در ب  یمردم   انیسرنوشت همه اد  نیمردم. ا  نیحاکمه و دربار بود نه د  ئتیه  نید
رنگ   نید یبه نام متول ییسایکل تیو روحان سایکل یپس از مدت کوتاه یمردم ظهور کرده ول

  ئت یبا ه وندیاز پ وستهی خود پ تیحفظ موقع یبرا سایداده است. کل آن ه به حاکم ئتیفرهنگ ه
شورد. شورش  حکومت می هیدست آوردن قدرت بر علبه  یبرا  زیندرت نو به  ردیگحاکمه بهره می

 ت.موارد دانس نیاز ا یک ی توان می زیمغان را در سلطنت کامب
 قدرت انیمغان در دربار هخامنش مجدداً وشیدر زمان دار یکشاست که با وجود مغ جالب
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کنند. از شرح مختصر درباره سلطنت مادها و سپس  نفوذ می ارشایدر دربار خشا یگرفته و حت
 :میکنوار تکرار می دست آمده را فهرست به  جینتا  ارشایـ خشا  وشیـ دار  زیحکومت کوروش ـ کامب

ملل  یاز دربارها دیقلو ت یامدر اثر نفوذ فرهنگ س ییمستقل از فرهنگ اوستا سلطنت
شود. در دولت نمی  دهید  یاثر  یی. در حکومت مادها از فرهنگ اوستادیمستقر گرد  رانیدر ا  هیهمسا

  ب ینصتأثیر بی  نیگردد. کوروش از امشاهده می ییاز نفوذ فرهنگ اوستا یآثار روشن انیهخامنش
های بهیبار آورده است. او در کت  شاهزاده کیبا دربار مادها او را   کینسبت و ارتباط نزد یولنبوده 

  شیپ  یدارد که قرنها  یی از فرهنگ اوستا  یاعمال او نشان  یول  دینماای به اهورامزدا نمی خود اشاره
که ما از آن   یبه شکل زین یهخامنش لهینفوذ نموده و قب ران یو شرق ا یشمال شرق یدر نواح

بوده   میقد یادوار یشتها و یسناها  نیگ در افرهن  نیا  ندهیاند. نمان آشنا شدهبا آ  میاطالع هستبی 
 کی زیاز معتقدات ادوار بعد است. کامب کتر ینزد اریزرتشت بس امیاست که با وجود انحراف به پ
  فات یو تشر  قدرتدر مرکز    تیشود و کمتر اتفاق افتاده که تربمی   ت یشاهزاده است که در دربار ترب

  ه یتوج زین یروح ضیمر نیرا عالوه بر ا زیسازد. کامبای را فاسد ندربار شاهزاده طیو رشد در مح
 .ابندیمساعد می نهیزم ییهایماریب نیچن یشاهزادگان برا  نیاند که اغلب اکرده

با    زین  میهخامنش کامل است که هنوز به فساد دربار آلوده نشده و ارتباط مستق  کی  وشیدار
که به مراتب   مینیبرا منعکس می ییامادها نداشته است. در معتقدات او به صراحت فرهنگ اوست

او   میدهد که حدس بزنبه ما اجازه می  شتریب نیزرتشت آشناتر است و ا امیجامعه به پ دیاز عقا
خود به ارث برده نه از مغان، که در آن زمان به نام زرتشت مذهب   لهیعتقدات را از قبم نیا نهیزم

شود  ارائه می  داد یدر وند وش یمذهب پس از دار . آنچه به نام کردندمی  یرویرا پ یو آداب و رسوم
کامالً   وشیدار اناتیکه ب یاز دست داده است در حال یزرتشت تقریباً به کل امیشباهت خود را با پ

 .باشدتر می شرفتهیپ زیموارد از آنها ن یدر بعض یبا چهارچوب یشتها قابل تطبیق است و حت
اختالف که مغان در   نیرا دارد با ا زیکامب تیوقعهمان م یدربار ت یاز نظر ترب زین ارشایخشا

اند و او که در ضمن متوجه ساخته یانحراف نید کی یو او را به سو افتهی یشتریدربار او قدرت ب
به   یکند، ولمی ییخودنما نیشاه متد کیصورت را از پدرش به ارث برده است به  یمذهب نهیزم

 .دیجومی یرهای او از طرز فکر زرتشت دووضوح برداشت 
پادشاهان با   نییک از اقابل توجه است آن است که حکومت هیچ  ان یجر نیدر تمام ا آنچه

خود   رانیا خیکه از همه پادشاهان سراسر تار زین وشیدار یو حت ستیقابل تطبیق نزرتشت  امیپ
ط زرتشت استنبا امینشان داده است، حکومتش مطابق آنچه ما از پ کتریزرتشت نزد نیرا به د

 .باشدنمی م،ینکمی
 وش یپس از دار سدینومی  رشمنیشود. گافزوده می رانیبر فساد دربار ا ارشایاز خشا پس
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 یشد و قتل و ترور افراد خانواده سلطنت جیرا یدر دربار سلطنت سهیقدر رقابت و توطئه و دس آن
  ک یجبور شدند سوم م ریپس از مرگ پسر اردش ،یزیهمه خونر نیکه به علت ا دیمعمول گرد
 لیاز فام ماندهیدهند و به سلطنت منصوب سازند. او تنها باق وشیدور او را نام دار اریمنسوب بس

 .چنان قدرتمندانه بر عالم حکومت داشتند یبود که زمان یامنشهخ
خواران  ره یو ج سانیلو کاسه  انیاغلب توسط دربار میقد خیشد تار انیکه قبالً بطوری به 
با   یشده است. ول یامعه علنسلطنت کمتر در ج لیدرآمده و فساد و رذا ریه تحربه رشت نیسالط

است که   یاست نشانه انحراف و فساد وحشتناک یباق وشیکه از اخالف دار ییگزارشها نیوجود ا
 اند. به آن آلوده شده خیجهان در سراسر تار یدربارها مهتقریباً ه
دست  دست اردوان کشته شد. اردوان به به  برادر خود را کشت و خود ارشایکه خشا میدید

که او صد پسر  ندیمعروف است و گو ریپ ریبه اردش خیاول در تار ریاول کشته شد. اردش ریاردش
بودند.   دهیبه قتل رس سهیبا دس ایداشته است که همه جز چهار پسر قبل از مرگ او فوت کرده و 

دست و شد که پس از چند هفته سلطنت به ا  نیدوم جانش  یارشایخشا  پسرش به نام  ریردشپس از ا
او را در خاکستر  ۲به نام اخس انسی. پس از شش ماه برادر صغددیبه قتل رس 1انس یبرادرش صغد

 زادیدوم بر خود گذاشت. او با خواهر خود به نام پر وشینشست و نام دار شیخفه کرد و به جا
 .در خاکستر خفه کرد زیتس نی خود را به نام ارس  گریکرد و برادر د واج( ازدسیزاتی)پر

از   یی جدا یعاشق خواهر خود رکسانه )روشنک( شد و برا ۳توخمس یشاه به نام تر داماد
سانه را قطعه قطعه کردند  کر زادیشاه او را کشت و به دستور پر ی پرداخت. ول سه یدختر شاه به دس

که بدتر   یواناتیح نیکردند. ا  توخمس از جمله مادر و خواهر او را زنده به گوریو تمام خانواده تر
رحم  گانگان یمسلماً به ب دندیدررا می  گریکدی  یوحش وانیتر از هر حاز ببر و پلنگ و درنده 

 شیآلود خوادامه سلطنت آلوده و خون  یداشتند و برا  اریو مال مردم را در اختکردند. آنها جان  نمی
 .نمودنداز فدا کردن آن ابا نمی 

 نسونیراول قاتی پادشاهان با استفاده از گزارش هرودت و تحق نیدورانت درباره ا لیو
هر که را  لیکلمه بدون محاکمه و دل کیتوانست با »قدرت شاه نامحدود بود و او می سدینومی

بوالهوسانه را به   یقتلها نیا ازیامت زین یمدرن، و گاه یکتاتورهایاز د یبکشد، مانند روش بعض
جرأت    یاشراف قوم کس  نیبه ندرت از مهمتر  ی. حتکردمی  ود وگذار خ  یو اصل  یا زن سوگلیمادر  

در  گناهشیکه پسر ب یاثر بود. پدربی  یبه کل زین یداد. افکار عمومرا به خود می  خیتوب ایانتقاد 
 ستود و می شیعال یرانداز یت یفقط شاه را برا دیرسبه قتل می  ریمقابل چشمانش توسط شاه با ت

  

 
1- Soghdianes       2- Ochos 
3- Terituchmes 
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که آنها را در خاطر   کردندمی  شدند از اعلیحضرت شاهنشاه تشکرر شاه فلک میکه با ام  نیمتخلف
 ت!!«داشته اس
درهم شده  یموجود به کل یرا فرا گرفت که گزارشها یو کشتار چنان خانواده هخامنش قتل

 نیش. جانافتیادامه    ییخو  وان یح  نیا  ز یدر هر حال پس از اخس ن  یبا هم اختالف دارد. ول  ی و برخ
برادر خود کوروش را کشت و سپس پسر خود    1دوم شد که در جنگ کوناکس   ریدوم اردش  شویدار

بود که در جنگ کوناکس پس از کشتن   ن یواقعه چن نیتوطئه به قتل رساند. علت ا ه را به بهان
  وش یپسر خود دار ریکه اردش یافتاد. روز ر یدست اردشبه  ۲نام آسپازیااو به  یونانیبرادرش معشوقه 

را از  ایاسپاز وشیکند به او دهد. دارهرچه تقاضا می یستیبامی میساخت بنا به رسم قد هدعیرا ول
آنکه او را از پسرش جدا کند    یبرا  یتقاضا کرد و او با اکراه و اجبار خواهش او را انجام داد، ول  رپد

در آزرده گشت حرکت پ نیاز ا عهدید. ولگرد تایبه همدان رفته کاهنه معبد آناه ازیفرمان داد اسپا
 .شد ختهیاو به فرمان پدر به دار آو یو به فکر قتل پدر افتاد ول

  ن ی. ادیدست خواجه حرمش به قتل رسسوم شد که او هم به  ریدوم اردش ریاردش نیجانش
از خاندان  گریزمان بود که د نینام داشت تمام فرزندان شاه را کشت و ا ۳خواجه که باگس

درازدست را که از اقوام دور  ۴به نام کدمان یود و باالخره شخصنمانده ب یباق یکس یهخامنش
سوم به سلطنت   وشیکنند به نام دار بودن او شک می  یدر هخامنش نیاز مورخ یبرخدربار بود و 

 .دیدست اسکندر مضمحل گردرساندند، که سلطنت او هم به 
به   ، یدتیو عق یکر و تزلزل ف یتجمل و خود پرست انیدر دربار هخامنش سدینومی پلوتارک

در  یمیکه باالخره با وجود ارتش عظبرد تا جایی نیخصوص در طبقات باال ثبات دولت را از ب
 یریناپذکه به شکست  یرفتند و سربازان پارس انیخورده از ممقابل سپاه اندک اسکندر شکست 

 .مضمحل شدند یبه آسان د معروف بودن
 زیق. م.( که در ضمن مورخ ن ۳۵۹ـ ۴۰۵م )دو ریمخصوص دربار اردش یونانی بیطب ایکتس

  ان، یدربار سهیو دس تیدرآورده که جنا ریبه تحر یشرح مفصل یبود، درباره دربار شاهان هخامنش
حاکمه  ئت یقساوت و اعمال زور دستگاه ه ان،یکردن دربار ر یس یچپاول و غارت اموال مردم برا

 .گزارش است نیا یاز مشخصات اصل
شباهت تام با روم    رانی»انحطاط و زوال ا سدینومی  انیانحطاط هخامنشدورانت درباره  لیو

دربار شد.   یدیو الق یگری الابالمردم، توأم با اعمال زور و  ن یدارد. فساد اخالق و انحطاط در ب
 آنها داده یدیاسراف و الق ،یپرخور ،یگذرانکه درباره افراط طبقه اشراف از خوش  یشرح مفصل

  

 
1- Cunax       2- Aspasia 
3- Bagos      4- Codomanus 
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که روش وجود آمد، هنگامیانحطاط در روم هم به نیاندازد. ابه وحشت می  شود انسان رایم
 ید«.مُبَدّل گرد سمی به سلطنت و سزار یجمهور 1کیاستوا

تاالن طال   ۱۲۰۰۰۰را فتح کرد  انیهخامنش تختیاسکندر استخر پا یآمده که وقت خیتار در
 سدینوست آوردند. پلوتارک میدبه  گریشمار دبی میتاالن طال به اضافه غنا ۲۰۰۰۰و از شوش 

معتقدند   نیاز مورخ یحمل خزائن استخر الزم شد و برخ  یو پنج هزار شتر برا  یکه ده هزار گار
در اقتصاد آن روز جهان  یسرداران اسکندر پخش شد تحول نیچون در ب میعظ هیسرما نیکه ا

  ران یدوش مردم مولد و کارگر ابر    یرساند که تا چه حد دربار هخامنشمی   اتیروا  نیوجود آورد. ابه 
خود   ت،یجنا ،ی همه غارت و چپاول اموال مردم، شهوتران نی و چگونه در مقابل ا کردمی  ینیسنگ
 اند. دادهتجمل به جامعه بهره می و یپرست

خود و   یایرا روابط نامتناسب شاه با رعا ران یو سقوط ا انیاضمحالل هخامنش لیدل شدر
  ، ی فاتیپراسراف و تشر یکه وجود داشت، زندگ  یادیاندازه زبی  یجالل و شکوه، اختالف طبقات 

داند و  انتظار داشت، می   ردستانیکه شاه از ز یوارقصر و حرمسرا و خواجگان حرم... برخورد غالم 
توسعه   شتریبه مراتب ب سه یو دس ریغالم صفت، دروغ و تزو انیبندگان و دربار ن یا نیاتفاقاً در ب

 . ادگانآز نیتا در ب افتیمی
  ی که حت دیدوان شهیر ران یچنان در ا یو بندگ یو چاکردهند تملق که گزارش میطوری به 

  د یکوچکتر تقل یاسیشد آداب دربار را با مقمی  یداران سعهیو سرما  انیهای اشراف و اعدر خانواده
خود و   تانردسیکنند. آنها در دربار غالم و بندک شاه بودند و در خانه ارباب و سرور بندگان و ز

را چنان در   یکشاند و فرهنگ شرک و فردپرست ی را به تباه رانیفساد رفته رفته جامعه ا نیهم
  یقپرست و فردپرست باو به صور مختلف بت  میکرد که امروز هم هنوز دچار آن تیمردم تثب انیم

  ی اساس  تحول کیکه تا  افتهینفوذ   رانیا  طیدر مح یبه حد یپرست. فرهنگ شرک و بت میامانده
از سنگ و درخت و امام و امامزاده، شاه و ارباب و رهبر و...   د،یایوجود نمردم به  نیدر روح و فکر ا

 .بت خواهند ساخت
اند که  اند هرگز از خود سؤال نکرده پرداخته ی به بررس ران یکه درباره جامعه ا ینیمحقق همه
  ی کنون نیقرار داد و د نیو اصل د هیرا پا یآزاد سنایآنان مزد ه یاول نیکه د یمردم نیچرا در ب

را شرط اول   گانیترین گناه دانسته و طرد ارباب و رهبر و سرور و خداک را زشت اسالم، شر
ای برخوردار  حرکت بزرگ خود از صفات برجسته   خیکه در آغاز تار  یکند، مردماعالم می   یمسلمان

را  یو پست یچنین بندگاند اینودهآن دوران کامالً ممتاز و مشخص ب گریبوده و نسبت به ملل د
 اند؟ و اطاعت تن در داده دیو تقل یبه فردپرست  گریاز هر جامعه د شیو ب رفتهیپذ
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 ییسایکل تیاست. روحان ت یدو عامل فاسد سازنده حکومت و روحان ریتأث جه ینت یپست نیا
اصول آن را منحرف   مردم قرار نداد و عالوه بر آنکه یمذهب تیترب هیرا پا لیاص ماتیهرگز تعل
داد و   یکرد و آداب و رسوم و شعائر را بر عمل و حرکت سازنده برتر یرا شعائر نیساخت د

اتحاد و  سایصورت سلطنت خودکامه با کلبه  زیخود نمود. حکومت ن یسوداگر لهیسخرافات را و
 قیدر تحم را سایکرد. دربار دست کل لیو اطاعت را بر مردم تحم یاتفاق برقرار ساخت و بندگ

آماده ساخت.   یاطاعت و بندگ یمردم آنها را برا فیو تضع ق یتحم با سایجامعه باز گذاشت و کل
به   ادیاطاعت از حاکم و فرمانروا شد و اعت یبراای هیپا سایکورکورانه از کل دیلو تق یدنباله رو

دوهزار و پانصد   خیل تاردر طو  رانی. آنچه به مردم اسایگوسفندوار از کل  دیتقل  یبراای  نه یاطاعت زم
 هگاه نهیچ  زین رانیمحمد. و جامعه ا دیشد نه گفتار زرتشت بوده است و نه عقا نیساله خود تلق

 .بحث خواهد شد رانی در شرح تمدن ا لیبه تفصباره در این بوده است و نه مسلمان.  ییسنایمزد
  ی ان برجستگرا ستوده و نش وشیبزرگ کوروش و دار تیشخص نیو مورخ نیمحقق همه
کنند. برجسته بحق افتخار می   تیدو شخص  نیبه ا  ی رانیا  نیدانند و محقق باستان می   ران یفرهنگ ا
دو فرمانروا را در  نیا تیکتاب بارها شخص نیهای گذشته و چه در اچه در رساله  نکهیمن گو ا

 یکشورگشادو مرد هوشمند و مقتدر و دو سردار  نیام، وجود استوده گرید ن با شاها سهیمقا
  لیبرخوردارند، دل یخاص یتمام سالطین جهان از برجستگ نیخو را که در بدهیو پسند استمداریس

 .شمارممی  یو قدرت فرد یکتاتورینظام د انیارائه فساد و ز یبرا یجالب
آنها در   یانسان لیو فضا یظهور کردند که استعداد و آمادگ یمردم نیدو فرمانروا در ب نیا

زا و های منحرف، حرکت صورت یشتزرتشت، هرچند به  امیاست. پ یکل دییمورد تأ ادوار باستان
خصوص  خراش ملل متمدن آن دوران و به بخش و روح سازنده و پرجال بود و با معتقدات ذلت

برخوردار   یعال اریدو فرمانده توانا از صفات بس نیت. اکامالً تفاوت داش ی های بزرگ غربهیهمسا
از عقل و   انیاست و هر دو برخالف اغلب فرمانروا رینظپادشاهان آن ادوار بی نیبودند که در ب

ملت  کیدر شروع حرکت  یآغاز پرشکوه و مناسب نیچن کیداشتند.  یکاف بیروشن نص شهیاند
 خیتار یکند. ول نیرا تضم رانیجامعه ا ی و درون یعظمت واقع دیهای مدمدت  یابر یستیبامی

  را فرا  رانیجامعه ا یدو سردار بزرگ خأل محسوس نیاصله پس از مرگ اگواه بر آن است که بالف
تنها نقص  دید میخواه می. اگر دقت کندیگرابه زوال و فساد می یبیو به سرعت عج ردیگمی

شود  دار ساخته و موجب انحراف حرکت جامعه مینامدار را لکه  دو نیکه حکومت ا یبزرگ
دادند، نمی  تیاهم یجامعه انسان جادیانسان و ا تیکه به تربمطلق آنان است  اریو اخت یکتاتورید

 یجا برا  ییتهایشخص  نیپرستان بودند. در کنار چنای از شه ها و جامعهکاز بند  یبلکه خواهان دربار
خودخواه و  ایهردو آنان فرزندان مجنون  نیجانش زین لیدل نیت و به همسیبزرگ ن یرشد مردان
  فاسدشان
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جامعه   یو معنو  یو حکومت مطلقه حرکت واقع  یکتاتوریدولت د  لیهمان آغاز تشکگردند و از  یم
جامعه بدون   اتیو ح ردیمپژمرده شده و می  یسازد. روح مردم در حکومت فردرا منحرف می 

بندگان و چاکران از  یو سرسپردگان و فضا نی. در جامعه مقلدستدیاباز می ییاز شکوفا یآزاد
  یاند در مقابل هر رهبرکه به اطاعت معتاد شده  ی شود و مردممی   افتی  یکمتر اثر  زندهحرکت سا

اطاعت از کوروش  که به  رانیباشد. مردم ا بکاریآورند، هر قدر هم فاسد و جابر و فرسر فرود می 
  ن یفرمانبردارند. ا زیمجنون و فاسد ن یارشایو خشا زیخو گرفته بودند، در بارگاه کامب وشیو دار
کنند و در می  تیو تثب  نیو تلق  قیو اطاعت را در جامعه تزر  یپرور است که بندگهنظام بند  تیخاص

کمال و جالل  نیجانش یشود و عظمت و شکوه ظاهرمتوقف می تیای رشد انسانجامعه نیچن
 .رددگمی یروح

 نیادوار مطرح ساختم و ا نیرا در هم رانیو ا ونانیجامعه  نیبای سهیدر جلد اول مقا من
  ی و روح  ی منطبق با جنبش فرهنگ  وش یکه زمان ظهور کوروش و دار  دم یجهت برگز  نیاز ا  مثال را

 .شده بود انیونانی
  ی با آن همه عظمت و قدرت و امپراتور رانیایم که چرا اگاه از خود سؤال کردههیچ ایآ

ر  شه  ک یدر تمدن جهان از  رش یگرفت، تأثآن روز را در برمی  یایاز دن ی میاز ن ش یکه ب یمیعظ
  اند، شهیر  کیاز    هایونانی که با    ان، یرانیا  یکه استعداد و قدرت روح  یکوچک آتن کمتر است؟ در حال

اند  باستان ستوده  نیرا همه مورخ  انیرانیا  یو درست کردار  ییدارد؟ شهامت و راستگو  یآنها برتر  رب
 اند.داده  حیترج انیونانیآنان را بر   یو روح یو محاسن اخالق

 یفکر  اتیبه جهان نور و ح  زیدرخشد که تا دوهزار سال بعد نچنان می  یاهدر مدت کوت  آتن
نتوانسته   یقوم چیشوند که تا امروز هشکوفا می  یبه حد شهیرصه فکر و اندبخشد. آنها در عمی

و  یعلم ،یوجود آورد. ارزش آثار هنربه  زیبرانگ نیتحس نی چن یحرکت یطیاست در چنان شرا
ملل هم عهد آنها   یمانده از جمع تمام آثار باستان یجامعه کوچک باق نیا که از  یو... جالب یفلسف

و فتوحات و شکوه و جالل   هایریجز شرح کشورگ  رانیا  میعظ  یکه امپراتور  یافزونتر است. در حال
هزاران دانشمند،   یدر مدت کوتاه ونانینگذاشته است.  یاز خود به جا  ی اثر بزرگ ران، یدربار ا

جهان  می... تقدو لسوفیمهندس، شاعر، ف تکت،یآرش س،ی تئاترنو سنده،ینو ساز،مجسمه  قاش،ن
آثار  یو جالب است که حت ستین یکس جز شاه و شاهزادگان خبراز هیچ رانیدر ا یکند ولمی
است و آن شاه   تیشخص  ینفر دارا  کیفقط    رانیفاقد نام خالق آن است. در ا  زین  ماندهیباق  یهنر

جز  یاز نام سرداران شاه اثر یبه آن اشاره کردند حت زیستن و شدر ... نگونه که بنگاست و همان
 !!ستیمن بندکه« ن»

 های مقتدر ودولت  نیو جنگ هم که معموال ا یدر عرصه لشکرکش یاست حت بیعج
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و   ران یا  میعظ یگردند، امپراتورفن و ذوالقدر می یعلم و دانش در آن رشته ذ یبه جا یکتاتورید
جامعه   نیضعف خود را ارائه نموده و در مقابل هم وشیچون دار  یرینظکم یانروافرم ادبودی

 .دهدکوچک به شکست مفتضحانه تن در می
جهان است   خیارت ب یاز عجا ی کیواقعه  ن یمعتقد است که ا ی، مورخ آلمان1و روست الکساندر

دهند ظیم تن درمی مخاطره ع نیبه ا یبه خاطر آزاد یمردم دکنندهیناام تیموقع کیکه با وجود 
 .ردندگمی روزیپ یباور رقابلیخرند و باالخره هم با وضع غو هرگونه خطر را به جان می 

اتکاء به آن.   یو اثر معجزه آسا دآلیدر راه ا یای است از فداکارنشانه  نیمعتقد است »ا او
دا شدن در راه  توأم است و ف یکه با بندگ یبا اقتدار مطلق و فرمانبر میعظ یسو فرمانده کیدر 

  ی دو ابتکار فر یکمتر که از عشق به آزاد اریبس ییروین گریدارد، و در طرف د یفرد را در پ کی
گروه اندک   نیدر مقابل ا میلشکر عظگرفت. پس آن دال قدرت می یدر راه هدف و ا یو فداکار

 د«. سپر فتریضع اریبس  فیرا به حر دانیشکست خورد و م یمؤمن به آزاد
است و   یروزیپ یعامل اساس  یقو ی و فرمانده زاتیو تجه  ینظام نیپلیسیدها دهمه نبر در

دهد، به خصوص در آن ادوار که در  ارائه می  ت یواقع نیا دیی در تأ یفراوان اریشواهد بس زین خیتار
 ردهایی برخوبه نمونه  خیمؤثر بوده است. اما گاه در تار اریو تعداد نفرات بس یجنگ شینبردها آرا

 .شوندکننده مینییعامل تع انیجنگجو یو اعتقاد و ابتکار فرد مانیکه ا کنیممی
  تیآنها شده است، شخص نید یخو گرفته و اطاعت و فرمانبر یکه به بندگ یمردم نیب

  نیبه ا شتریو چه دربار، ب تیشود، به خصوص که فساد از باال، چه روحانها نابود میانسان یواقع
آموخته    یو آزادگ  ستهی که آزاد ز  ی در مقابل گروه  یمردم  نیلماً چنکمک کنند. مس  یانحطاط روح

به   ان یونانیکه  یخیتاب مقاومت نخواهد داشت، همان سخن تار اند، دهیرا چش یدو لذت آزا
 .داشتند ان یب درانسیه

  ان یرانیدرس را به ا نیمجدداً هم زیکه در سپاه اسکندر ن ارشاینه تنها در زمان خشا هایونانی
 .را مضمحل ساختند رانیسوم را درهم کوفته و سلطنت ا  وشیدار میو سپاه عظدادند 

  ی دارند و نه حت یمانده سخن همه از مردم است. آنها نه شاه  یباق انیونانیکه از  یآثار در
مانده به نام   یو... که بر جا یادب ، یفلسف ،یعلم ،ی! همه آثار هنریریالشأن و رهبر کبقائد عظیم

که   دهستن هایونانی نی ا است.  ی ونانیو دانشمندان  نیفالسفه، هنرمندان، متفکر ا ی ونانیمردم 
های شود، بلکه در صحنه ارائه نمی  یمجلل سلطنت یو شکوه آنان در قصرها ندیآفرعظمت می
مانده از  یدر آثار باق یپردازند. ولمی یینماعلم و دانش و... به قدرت  یو در فضا شیتئاتر و نما

  کند. می ییو شاه هنرنما دیگوشود، شاه سخن می گذاشته می  شیجا فقط شاه به نماهمه  رانیا

 
1- A. Ruestow 
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نام و نشان تا مبادا به عظمت شاه است بی  یکاراکتر قلدر ی دارا زین ماندهیباق یمعمار آثار یحت
کامالً متفاوت را از هم  یول شهیدو جامعه هم ر نیمشخصه است که ا نیای وارد گردد. هملطمه
 .سازدمی زیمتما

و سلطنت، هر قدر هم چون حکومت   یرا، که قلدر ی خیتار ت یواقع نیا دییاست تأ جالب
  ونانیانجامد، در خود جامعه جامعه می تیو کوروش برجسته باشد، به اضمحالل شخص وشیدار

خود   یفرد تیکه سرنوشت ساز بودند و با ابتکار و شخص یهمان مردم م،یآوردست می به  زین
محو و نابود شدند. اسکندر    یو حکومت فرد  ینظام سلطنت  کیسلطه    ریز  در  کردندمی  ینیهنرآفر

کرد، در اثر فتوحات خود به غرور دچار شد   ییسردار و رهبر جنگ خودنما کیصورت که ابتدا به 
را که قبالً مقدمات انحطاط آن فراهم شده  ونانیو سلطنت خداگونه او جامعه  یو مقام امپراتور

 .کرد ریراززوال س بیاشبود به سر
  ن یمحقق یو حت ن یاز مورخ یاریبس خیسرداران تار یروزیجالل و شکوه و فتح و پ متأسفانه 

اند. درباره اسکندر برداشت کرده  یواقع  یعظمت و بزرگ  یدرخشش ظاهر  نیرا مسحور ساخته و از ا
  کار که قبالً به اف برگی. ناندساخته مینابغه عظ کیتکرار شده و از او  یلیاشتباه خ نیا زی! ن!کبیر

اسکندر را در مورد اعمالش   نگیکه هن  یمحقق است نه مورخ، زمان  کیکه    یدر حال  م، یاو آشنا شد
  نینابغه بزرگ توه  نی به چن  رادیا  ن یدهد، برآشفته و معتقد است امورد انتقاد قرار می   سیدر پرسپول

 1به ملت اروپا و فرهنگ غرب است 

او را   ریدر کتاب خود به نام اسکندر کب یمعاصر آلمان س ینووگراف ی، مؤلف و ب۲رگرگو وزفی
رو شده است.  انسان روزگار روبه  نیبا بزرگتر ییکه گو دیستادانسته و چنان می  یینابغه اروپا کی

تظاهر   هنامد بلکه معتقد است کنه تنها »تاج عصر خود« می  یو اجتماع  یاو اسکندر را از نظر انسان
منعکس است!!    تیبشر  خیدر سراسر تار  یاسیو س  یو فرهنگ  یو از نظر اخالقا  تیو عظمت شخص

ن خودش تعلق نداشت بلکه در  او به دورا تیاست که شخص گانهیمظاهر چنان  نیو در تمام ا
 !!دارد انیجر خیزمان و تار

 ایگونه که سزار داشت، همان یدر لشکرکش ینظام ی که اسکندر نبوغ ستیانکار ن یجا
که   دید  میمختلف خواه  یتمدنها  ی در بررس  یاند. ولبرخوردار بوده  ییایاز مزا  نهیزم  نیر اناپلئون د

خود   تیاز آنها شخص ی کیاست که  یاریافراد مولود عوامل بس نیا ت یو موفق تیاوالً شخص
 در جلد یبوده است نه مثبت. درباره سزار مختصر یآنها منف یآنهاست و ثانیاً اثر سازنده و انسان

  

 
 .است چگونه معرف ملت اروپا شده هزیستمیآنکه در جنوب اروپا  لیفقط به دل یاسکندر مقدون ستیمعلوم ن -۱

1- Josefh Gregor 
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حکومت فاسد و منحط در حال انقراض،   کی یاگر به جا زی شد. اسکندر ن ان یمجموعه ب نیم ادو
مند به سرنوشت دولت خود  صاحب اراده و عالقه   یتازه نفس و مردم  یفحری  با   صفتدهبن  یو مردم

فراموش شده    خیاردر ت  گریچون هزاران سردار و سپهدار د  زیشد امروز اسکندر ن رو میروبه   رانیدر ا
 ییتهایشان داده شد قهرمانان کشورگشا شخصن  خیدر تار  تیگونه که در بحث شخصهمان   رایبود. ز

 کی  زین  ییو کشورگشا  یروزیشود، و فتح و پآنان می  یکاذبند که اغلب خأل موجود سبب برجستگ
!! اسکندر به  میعظ تیاثبات شخص یتعجب است که گرگور برا ی. جاستین یانسان لتیفض

او سخن   دیاز پوست سف د،ینمامی نیکند و حالت چشم و چانه او را تحسره میمجسمه او اشا
که گرگور   یعامل نی!!... مهمتردیستارا می  سوانش یموزون و گونه سرخ و جعدگ یراند و لبهامی

ابداً توجه  نیمورخ نیاوست. ا «ی»دولت جهان دهیداند امی دیدر افکار اسکندر مستحق تمج
  شینند، بلکه به منظور بسط قدرت خوکنبرد نمی  دهیا  یاسکندر برا  ر ینظ  خیتار  کنند که قلدراننمی
و زور و   ریپردازند. با شمشدر تحت سلطه خود به کشتار و جنگ می  میعظ  یامپراتور  کی  جادیو ا

گونه که اسکندر موفق نشد و سزار  وجود آورد، همانبه  یدولت جهان کیتوان هرگز نمی لیتحم
 یکاغذ یچون بنا شی . پس از مرگ اسکندر دولت جهاندندینگرد ابیهم کام تلریو ناپلئون و ه

 . 1دپاره پاره ش یو در اندک مدت ختیدرهم ر

استراتژ    کیعنوان  معتقد است که فتوحات اسکندر فقط مرهون استعداد شخص او به   رشمنیگ
  وش یه پس از دارک  یهخامنش  یامرا  اقتینبود، بلکه عدم ل  یو شجاعت سربازان مقدون   ،هامتبا ش

بر عالم مسلط شوند. آنها کمک به شکست و   ان یکمک کرد تا مقدون ادیسلطنت کردند به مقدار ز
و فساد آنها سبب شد که خود  یاسیو شم س ینیبندهیفقدان آ ،ینمودند. خودخواهخود می ینابود

 .گردند شیو انحطاط خو بیمعمار تخر
  ی فقط به فکر قدرت و حفظ اموال و طالها  انیدهد که چگونه تمام حکمرواشرح می   رشمنیگ
به کار  یفقط در راه فساد و تباه کردندمی گرفته خود بودند و آنچه از مردم غارت متیبه غن

از درون در حال  دیرسمقتدر و ثابت به نظر می  اریبس  رونیاز ب ی که امپراتور یگرفتند و در حالمی
 .ختیفرو ر  ده،یکاخ به نظر رفیع و از درون پوس  نیراسر اتوفان، س  نیو انحطاط بود و با اول  یبودنا

 :ردیگمی  جهیاو باالخره نت
  ی ( سعوشیکرده بودند )کوروش و دار  تیخود تبع  هیاز دو رهبر اول  اقیکه با اشت  رانیا  مردم»

  ت یقابل اریجوان بودند هنوز بس یخود را حفظ کنند و چون ملت تیو فعال یتحرک و انرژ کردندمی
  نکردند که قادر باشند آنها  دایرا پ  یآنها رهبران  یبزرگ را داشتند ول  یو انجام شاهکارها  ییشکوفا

 
تمدنها   تحول  بود. بحث درباره  انیانتخاب شد چون معرف فساد دربار هخامنش  نیا  یا اشاره مختصر به اسکندر بر -۱

 .ستین خ یتار انیب یکتاب جا برا  نیدر رساله جداگانه به عمل خواهد آمد. در ا 
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 د«.تازه الهام بخش یهایروزیبه انجام پ را
الشأن باشند تا آنها و فرمانده عظیم  ریبه انتظار رهبر کب  دیکه مردم با  ستیکتاتورینقص د  نیا
هم   ریرهبران کب  نیبه اتفاق ا  بیقر  تیکند. اکثر  تیبزرگ هدا  یو انجام شاهکارها  یروزیرا به پ

خود هرگاه  خیکه در چند هزار سال تار رانیاند نه حرکت و جنبش. مردم اموجب انحطاط شده 
  ل یخود را به ظهور رسانده است متأسفانه به دل اقتیو ل تیدست آمده استعداد و شخصبه  یفرصت

 شیخو  یواقع  تیشخص  ،یتوانسته است به خودفرازاز رهبر هرگز ن  دینظام اطاعت و تقل  نینفوذ هم
 شهیهم خیتار یرهایکب نیا یکش و نامردمت یشکوفا شود. نظام شخص یرا بروز داده و به درست

از باال مانع  یسر بلند کنند فشار یاند به درستو هرگاه خواسته دهیاضمحالل روح آنها گرد بسب
  رون یای سر به بالی صخرهه زور و فشار از البه سنگ که بگاه گاه چون گل  ی رانیشده است. روح ا

بندان و هوس و  فشار چکمه قلدران و قداره ریدر ز یبه زود یپرداخته ول ییبه خودنما شد،کمی
جالدانشان از رشد   نیخون ریپرور و شمشنوکران غالم  یشالقها ریو در ز ریکبرهبران  یخودخواه

 .و پژمرده شده است ستادهیو حرکت باز ا
 لیروح فرزندان اص تی حاکمه و روحان ئتیکه قرنهاست از طرف ه قیو تحمیل و تحم رزو

از   ی کینداده است،  یواقع  ییتظاهر و شکوفا یبرا یرا فلج ساخته و به آنها فرصت نیسرزم نیا
 .است رانیجامعه ا یعوامل سکون و عقب ماندگ  نیمهمتر

  ، یکنند، قصور باشکوه سلطنتنظاره می  نیبه اهرام ثالثه با اعجاب و تحس  نیو محقق  نیمورخ
تعجب است که کمتر  یجا یول ند،یستاقلعه سرخ را می  س،یپرسپول یبرج بابل، دربار فرعون، بنا

...  هایزجرها، گرسنگ تها،یجنا ها،یآثار معرف خودخواه نیکه ا دینماتوجه می  تیواقع نیبه ا
 یهای درخت و سنگهاها و تنه ارابه  ریز یدرهم شکسته، بدنها ی بسته، اندام استخوانهای تدس
که در مرگ پدران و مادرانشان   یمانیتیجالدان پاره پاره شده، اشک  یله و با شالقها میعظ
اند...  صفت شده  وانیحرص و آز و شهوت ناکسان ح  یکه قربان  یگناهانو خون بی اند دهینال

است که دامن   یشده و ننگ لیحمت  تیست که بر جامعه بشرا ییهمه آثار بارها نهایباشند. امی
اند.  مردم برپا شده یو رشد واقع ییاست که در مقابل شکوفا ییدار ساخته و سدهارا لکه  تیانسان

و کشش  لیم یاز رو یکه هنرمند یهنر یبایاثر ز کیچون  میآثار عظ نیهمه ا یارزش انسان
سرور مردم کوچه و بازار که موجب حرکت و شعف و ای شنامهیآزادانه خلق نموده و نما یشخص

  شه یو.... در عالم فکر و اند یگاند امثال سقراط و  یفکر یهای ای که از پهلوانشده است، جزوه 
به    یکتاتوری. دستیبخشد نمی  ییو شکوفا  یو روح  یفکر  اتیکه به مردم ح  یاتیسخن گفته و آ

سازد.  ن و فرمانبر و مقلد می و زبو لیو ذل ریو آنها را حق شدکدر بند می  راها ح انسان هر شکل رو
که در بند آزاد   یبردگان اریهستند. چه بس یکه روحشان در بند است غالمان واقع ییهاآن انسان 

  که در یانیاند و بسا آزاد نماو آزاده
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 .گرفتارترند یااز هر بنده  یفکر یبردگ
 یو حکومت فرد یکتاتوریمولود د یهای اجتماعارائه فالکت یکتاب اکنون جا برا نیا در

 د.خواهد بو یشتری موضوع فرصت ب نیپرداختن به ا یمختلف برا  یو در بحث تمدنها ستین
و   ییو نفوذ فرهنگ اوستا رانیمردم ا هیاول یآمادگ لیبه دل انیحکومت هخامنش یبار

و   یفساد حکومت و انحطاط فکر یدرخشان داشت ول اریبس یآغاز وشیکوروش و دار تیشخص
 .آنان ساخت بینص زیانگاسف ینایپا یاجتماع

  ن یمعتقد است که در ا 1وهوو اشم  ه یرایاهوناو یمعروف زرتشت یبا اشاره به دو دعا المستد

به خصوص در آنجا    داست،یپاک هو  نیو د  ی راست  نییآ  کیو درخشش    یهنوز صفا و سادگ  هیادع
کند: می انیب نیرا چن یربراد نییآ یو پاک یکی ن ،یو طلب راست یتعالیبار یکه پس از حمد و ثنا

 . ۲کیبه منش ن ی اریمدد و  یبرا  د،یآ یمردان و زنان زرتشت یاریبه  زیعز ید برادریبگذار
چشمداشت به پاداش سلطان و شاه نداشته    دیبا  انیبا توجه به آن دعا زرتشت  سدینومی  المستد

  افت یابل آن پاداش درزرتشت را به جا آورده و در مق یباشند و فقط مجدانه بکوشند که اندرزها
 .کنند

 مینیگزیکه در آن آمده ما برم ردیگ( را به گواه می یتی)از هپتاهائ ۳۵ سنای نیهمچن المستد
 نیرا و به بهتر کیو کردار ن کیگفتار ن ک،یپندار ن مینیگزی را و برم بایز کیاهورامزدا و منش ن

م یکه به آن کوشا هست یکیال نپاداش اعم یبرا شیخو یایهر دو دن یبرا میینماکار عمل می
تابع   ایاگر حکمران  م،یدانا باش ایحاصل گردد. اگر نادان  تیاحشام و علوفه امن یباشد که برا

است. چون ما سلطنت را از آن اهورامزدا   انیحکمروا نیبهتر  یبرا یاهپادش ی . به راستمیباش
 (۳۵ سنای... )ترجمه المستد از یراست نید نیو بهتر میدانمی

 یاز سلطنت شاهنشاه یاثر نیسرود هم کوچکتر نیکه در ا ردیگمی جهیباالخره نت المستد
 .و سلطنت فقط از اهورامزداست ستین وش یچون کوروش و دار

 ان یاو ب یکتاتوریدرخشنده را غرور و د یییما ای دیکه یشتها علت منفور شدن جمش میدید
  

 
1- Ahuna Vairya, Ashem Vohu. 

کرده  ریتعب نیاست پورواال چن ۱۳/۲۷ سنایرا که  هیرا یاهونا و یقسمت از دعا نیشد. ا  ان یاشم وهو قبالً ب یدعا -۱
 است: 

 بخش انجام شود. عشق به خداوند هستی یکه از رو یاعمال یهای وهومن چون پاداش برا موهبت
 آن خواهد شد که به برادر خود با شوق و محبت خدمت کند.  بیاهورا یقیناً نص یخشترا 

شده و آنها  شیسازند ستاو اشا همراه می یعمل که عبادت را با خدمت یتام زنان و مردانهانگهی یدعا ۱۵و در بند 
 اند.شده نیرا دارند، تحس تیبشر یرهبر یستگیمردم که شا نیترفیو شر نیبه نام بهتر
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و   دیال سلطنت کرد گرفتار غرور و نخوت گردس  نیپس از آنکه چند  دی»جمش  سدینوکند و میمی
جهان  یکتاتورهایسرنوشت همه د نیکه البته ا «نمود تیالوه یگذاشت و ادعا دادیجور و ب یبنا

  به . دییبه فساد گرا افتیکه قدرت مطلقه در شمار قدیسین بود هنگامی یییما که روز ی است. حت
و قدرت مطلق آلوده شدند منحرف   اریو اختکه به حکومت هنگامی ز ین نیسیقد ی حت گریعبارت د

که اگر سلطنت و نظام ارباب و  مینیبمی هیتوج نی. با ادیگشته و موجب فساد جامعه خواهند گرد
 اریبس یی شکوفا یمردم برا ی فکر نهیزم افتینفوذ نمی  رانیدر جامعه ا ی و حکومت فرد یبندگ
منتقل شد، سد حرکت   رانیو آشور به اکه از بابل  یو شاهنشاه ی کتاتورید یداشت ول یآمادگ

 .دید ندبه خو یواقع ییشکوفا  یهرگز رو رانیو ا دیمردم گرد
.  افتیادامه  یو ارباب یرابطه غالم نیا ز ین ان یدر حکومت پارتها و اشکان انیاز هخامنش پس
مغان است.   نیاند که البته مقصود همان دحدس زده یزرتشت یاریپادشاهان را بس نیمذهب ا

گذار  اند. پایهنموده تیبار در سلطنت ولخش )بالش( روا نیاوستا را اول  میتنظ میدیطوری که دبه 
  ی زرتشت یسلسله برخ نیا نیسالط یق. م.( نامها ۲۵۰بود ) 1آرساس  ایاشک  انیاشکان لطنتس

ر آید که مغان در دربابرمی میقد اتی)مهرداد(. از روا تراداتیو ارتابانوس م رداتیاست مانند ت
مغ گزارش   نیرا مؤمن به د رداتیت  یروم نیمورخ ۳توسیو تاس ۲نوسیاند. پلنفوذ داشته  ان یاشکان

به   ی معتقد است که پادشاهان اشکان برگیخواند. نکاهن می کیاو را  یحت توس یو تاساند دهدا
  ی که به معنداده است   ۵کرتپادشاه به خود نام بگه  نیاند و اولکاهن آتش ملقب بوده  ای ۴دارافراته 

همه نقاط    به  یزرتشت  یونهایسیادوار م  نیدهد که در اکاهن است. استرابو گزارش می  ایمأمور خدا  
  یبرا  زین یاز آن است که شاهان اشکان  یگزارشها حاک نیجهان پراکنده شدند. در هر حال همه ا

 اند.گرفتهبهره می   یو مذهب انحراف تیدربار خود از روحان تیتقو
پارتها فقط   نیکه در سرزم  سدینومی   یباستان  نیمورخ  یابا استفاده از گزارشه   یافر  پروفسور

فقط اعضاء   ز یرفتند. آزادگان نغالمان و بردگان به شمار می   یریآزاد و انبوه کث یاندک اریتعداد بس
  زین یمحل یکه عالوه بر پادشاهان بزرگ امرا سدینوبودند. او می یبزرگ و معدود پارت یلهایفام
مخارج بر دهقانان   نی کنند و همه ا دیتقل یپارت نیکه از دربار پر تجمل سالط کردندمی  یعس

خود را  اتیتوانست مالنمی  یاگر کس زین انیشد که در حد بندگان بودند. از شهرنشتحمیل می
 تایمال  داختاز پر  انیشدند. نجبا و کاهنان و جنگجوصورت بنده فروخته میبه  لشیبپردازد او و فام

و   س یبا همان دسا یول انیکوچکتر از دربار هخامنش اریهرچند بس ان ید. دربار اشکانمعاف بودن
  فساد

 
1- Arsaces       2- Caius Plinius 
3- Cornelius Tacitus      4- Fratadara 
5- Bagakert 
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ای که از آنان در رواج داشت و اخبار پراکنده زیشاهان ن نیا نیدر ب یبود. پدر و برادرکش آلوده
  شود، کشته می شیدست پسران خودربار است. فرهاد به  یشگیهم لیدست است معرف رذا

شود.  دست پسرش فرهاد کشته میرسد و ارد به دست برادرش ارد به قتل می )مهرداد( به  داتیترایم
تشکل   نیبود. ا افتهیتشکل ن یزرتشت نیو کانن د تیهنوز دستگاه روحان انیزمان اشکان در یول

 .وجود آمدبه  ان یدر دوران ساسان
  است یو شاه ر دی خود رس ید اعالبه ح تیشد اتحاد دربار و روحان انیکه قبالً بطوری به 

پت )موبد( مغ  کیخود  ان، یبابکان موسس سلسله ساسان ری. اردش افتیرا  یزرتشت یسایکل یرسم
سلطنت پاک   یارته ـ خشترا به معن  ایارتخشترا    قت یچنانکه قبالً متذکر شدم در حق  ریبود. نام اردش

 .است ی کامالً زرتشت یک و راست و نامینو 
و سلطنت چون دو خواهر و    تیاعالم کرد: روحان  یو کانن زرتشت  سایکل  تیثبپس از ت  ریاردش

 یاند. مسعودای از پارچه زربفت به هم بافته شده. آنها چون قطعه ستندین  داریبرادرند که بدون هم پا
گفت، مذهب و سلطنت دو برادرند که   نیچن ریدهد »اردششکل گزارش می  نیگفته را به ا نیا

.  نیسلطنت است و سلطنت محافظ د هیپا نیباشند. د داریتوانند پا نمی  ی گریدبدون  کدام چیه
 انیباشد از م یرا از دست دهد محکوم به فناست و آنچه بدون حافظ و حام هیپس هر آنچه پا

 ت«. اس یرفتن
به شاهنشاه را   یو دعا  دیبرگز  سایکل  استیهم شاه را به ر  یزرتشت  یدربار  نید  زیمقابل ن  در

شود که می تیاصل تثب نیا انیدوران ساسان عتیمقرر کرد. در شر انیزرتشت یگاهصبح فهیوظ
  یمنیبر قلمرو اهر  یروزیآمرزش و نجات و پ  یخواهد ماند و حت  داریسلطنت پا  تیفقط به حما  نید

در نامه خود به   ریدربار اردش ریاست. تنسر موبد موبدان و وز سریو سلطنت م نید یرکابا هم
خواند که سر آن پادشاه است. طبقات در جامعه  چهار عنصر می یرا دارا نید پادشاه طبرستان

فقط به اجازه شاه و با مشورت   گر یطبقه به طبقه د کیشغل از  رییشکل گرفت و تغ انیساسان
اعضاء را که از هم   نیفضل ا  ض ی»شهنشاه به عقل محض و ف سدینوتنسر می   بود،  سریموبدان م

ای فرو داشت و از آن منع  برد و به مرتبه  ش یده داد و همه را به مقر خودور شده بودند با هم اعا
باشد، مشغول گردد.   دهیآن آفر یجالله براجل  یکه خدا یصنف  ر یبه غ شان یاز ا ی کیداشت که 

 یجلسه دادند و اعالم کردند که از شاهان و امرا لیکه موبدان تشک سدینوتنسر در ضمن می
شاهنشاه زده تاج امارت را از دست   یود را حفظ کنند که بوسه بر پامجازند مقام خ یکسان یمحل

 .دارند افتیاو در
 یزرتشت یسایکل لیآید از آغاز تشکبرمی  انیدوران ساسان یهای پهلوکه از رسالهطوری به 
شمار شده جامعه به   تی تثب  ون یجامعه قرار گرفت، مذهب مغان بود که روحان  نیو اساس د  هیآنچه پا

پرداختند. می یمذهب فاتیموبدان موبد در هر استان به انجام تشر ید و تحت سرپرسترفتنمی
  و سمیبود و آنتروپومورف نید هیپا زدانیفروهران و ا شیتاصورت ستئیسم بهنیاپرستی و  پولی 
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و اهورامزدا و   تایآناه میدیطوری که داهورامزدا، رواج داشت و به  یو حت زدانیاز ا یانسان تجسم
از منابع متعدد در دست است    ییگزارشها  یحت  اند.افتهیتجسم    ی ساسان  نیهای سالطبهیدر کت  مهر

 تایآناه بدبه مع یعنوان قربانسر آنها را به  شتککه دشمنان خود را میبابکان هنگامی  ریکه اردش
 !!فرستادمی

هر استان منصوب  از طرف شاه در    رانیهای اموبدان موبد مانند امام جمعه  انیزمان ساسان  در
با  شیمجدداً قدرت گرفتند و او در کارها ری»مغان در زمان اردش سدینو. دارمستتر میدیگردمی

دشمنان خود را شکست   ریاردش یسپرد. و حتعدالت را به آنان می  یو اجرا کردمی  آنان مشورت
تاج   ریاست که اردش بی تتر نیفرستاد. به امی دیرساند سر آنان را به معبد ناهداد و به قتل میمی

 ت«. ساخ توأم نیو تخت را با د
  گان یخدا ایلقب بگه  یاست و او دارا نیزم یخدا در رو ندهیآمده که پادشاه نما نکردید در

  نیبه بهتر  یهنگام  زین   ت یاستوار است و روحان  ی مذهب روحان  هیفقط بر پا  ی نیباشد. سلطنت زممی
 .تحد گرددم ینیشود که با سلطنت زممی  تیوجه تثب
 .است ن یزم یدر رو یو آسمان یسددر بندهش آمده که شاه مظهر سلطنت اله  در

نفوذ   ر،یاردش نیاو از جانب شاپور اول جانش تیو تقو انیدر آغاز حکومت ساسان یمان ظهور
بودند به مبارزه   افتهیحاکمه نفوذ کامل    ئتیآنها که در ه  یاندازد ولرا به خطر می   تیو قدرت روحان

  ر یوز  که  د،آذرباد مهراسپن  ان یبه کمک دستور معروف دربار ساسان  زیپرداخته و خود او ن  نییآ  نیابا  
  ی برا یشوند. موبدان زرتشتعام میقتل  ز یاو ن روان یرسد و پبود، به قتل می  یچهار پادشاه ساسان

به  دید باه که خود را دوست دارگونگفتند که انسان آنداشتند و می یاطاعت از شاه تعبیر خاص
است و اگر او خوشحال    نیزم  یخداوند در رو  ندهیعشق ورزد. اما شاه مرکز عالم وجود و نما  گرانید

تواند به  فقط اگر خوشحال و خوشبخت باشد می  زیشود همه مردم خوشحال خواهند شد. شاه ن
  فه یه وظنه تنها حق، ک  یوشحالدر سراسر جهان پردازد. پس لذت و خ  نید  یتوسعه کشور و برقرار

از   هکند که شاه خوشبخت و مسرور گشت یمؤمن واجب است کار یشاه خوب است و بر هر زتشت
منبع عقل و عدالت است.   یفر شاه ایکه خوار )خوارنه(  کردندمی  نیلذت برد!! آنها تلق یزندگ

و  ایکننده رعافیهستند که فرزند آز و شهوت است و ضع ی طانیخوار ش ک ی یپادشاهان بد دارا
 .کشنده سلطنت

  ی طانیو با خوار ش  بینصمنبع عقل و عدالت بی   نیاز ا  ن یکه همه سالط  یاست در حال  جالب
اعمال زشت آنان را   ایکرده و  امیشاهان ق هیکه موبدان بر عل فتادی گاه اتفاق ناند، هیچبوده نیقر

عمل  نیحال ا نیکه در ا د،یآنان برآ فیچون قباد در صدد تضع یمگر آنکه شاه ند،ینکوهش نما
 ت!!ترین کار بوده اسیمنیاهر شانینظر ا در
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هرگز به   گریآنان شد د نید پرستیاه ش یکه به اطاعت معتاد شدند و به زبان فردوس یمردم
  ت یروحان ریو تزو بیتار فر نیای در اآزاده اًو اگر هم استثنائ شندیاندشاه نمی  یطانیخوارنه ش

حاکمه مسلط، به کمک همان  ئتیاحساس کند زور و قدرت ه گرفتار نشود و رذالت سلطنت را 
اند، اجازه نخواهد داد زبان به  مغلوب شده ایمسحور و  سایکل قیر فشار که در اثر تحمیافراد ز

های سرخ کور و دهانها با لهیو چشمان با م دهیپردازد. زبانها بر یمنیخوار اهر نیا حیتشر
م نادان و مسحور در مقابل هر سخن مخالف شاه کر گردد. مرد  یشد تا گوشهاگداخته پر میسرب 

شاه بود. شکنجه و اعمال  هیاقدام بر عل ان یگناه در جامعه ساسان ن ی: بدترسدینومی  رشمنیگ
اندازه  و تحمیالت بی  فاتیمعمول بود و تشر اریزمان بس نی گرفتن اعتراف در ا یبرا زیآمقساوت
کند که نقل می  نیشد. دارمستتر از نامه تنسر چنمی لیمبر دوش مردم تح زیآمو اسراف  ریچشمگ

مفهوم عدالت را فراموش    گریاول چنان با جبر و زور الفت گرفته بودند که د  ریمردم در عصر اردش
 .کرده بودند

چون  یهای شاهنشاه پرقدرتو به خصوص در سنگ نوشته  یشاهان هخامنش بهیکت در
پسر  وشیمنم دار دیگومی شهیهم وشی. داردینامی نم گانیشاه هرگز خود را خدا وش،یدار
آنها خود را   یهای پادشاهان ساسانبهیکردند. اما در کت  یروی از او پ  زیشاهان ن  گری... و دستاسپیه

 :دیوگنقش رجب می   بهیشاپور در کت اند.دهیناممی  گانیخدا
و  ییای)آر انییای رآریو غ انییایشاپور، شاه شاهان، شاه آر ،یمزداپرست، خداوندگار منم

  ی آسمان  ، یرانیشاهنشاه ا  ر، یاردش  یگانینسبت دارد، پسر مزداپرست خدا  ان ی(، آنکه از خداییایرآریغ
  فیسخ  لمعرف تحو  وشیهای داربهیبا کت  بهیکت  نیا  سهی! مقا!پور پاپک  یگانینژاد، پورساسان، خدا

از  یاثر انیهای هخامنشبهیتبه آن دچار شده بوده است. در ک انیرانیا نییاست که آ یو ناگوار
 1شده است  دهینام  ریشا پور موبدان موبد و صدراعظم او که کرت  بهیدر کت  یول  ستیموبدان و مغان ن

زرتشت   نیدست او ددهد که چگونه بهکرده است. او شرح می  انیخود ب یاز کارها یشرح مفصل
  ینگاهدار ین برپا شد و مغان براهای فراوامن آتشگاه  لهی: به وسسدینواست و می  دهیپابرجا گرد

کند که به در ضمن افتخار می ریبوده است. کرت انیهمه به فرمان خدا نیآنها گماشته شدند. و ا
است )رسم مغان   هبالواسطه انجام شد  یاز محارم و اقربا یادیگروه ز نیب ییکمک او عقد زناشو

فشار   ریرا ز گرید انیاد نیمؤمن نیهای ده یپا تیتقو یاو او بر (زرتشت وارد شد نییکه در آ
  نید نیمن و از ترس من از ا لهیبودند به وس نیاطیمکتب ش روی»آنها که پ دیگوگذاشته و می 

 د«.مند شدنده ی!! عقانیبرگشته و به خدا
  قان یو زند ان ی( برهمانان )هندوها(، نصرانانییسامانا )بودا هود،ی نید روان یمفتخر است که پ او

  .است  دربار  و اتحاد آن با  تیحد روحاننمونه نفوذ بی   ریکرت  بهیرا نابود کرده است. کت  (ی)طرفدار مان

 
 .اغلب معتقدند که او همان آذربادمهراسپند استاند. های مختلف ذکر کردهنام را به صورت نیا  -۱
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نفوذ موبدان و به خصوص   انیدهد که چگونه در دوران ساسانشرح می  نگیهن پروفسور
 یو پادشاهان ساسان کردندمی آنها کشور را اداره قتیکه در حق افتی شیموبدان موبد چنان افزا

راحت به   الیمقتدر با خ یسایکل نیداده بودند به اتکاء ا یگانیو خدا ت یالوه مهیام نکه به خود مق
و   ب یکند که معرف فررا ذکر می  یپرداختند. دارمستتر شرحتمتع از شکوه و جالل دربار خود می 

که »شاپور دوم پسر هرمزد   سدینوو خفقان حاصله از نفوذ آنان است. او می   ت یدستگاه روحان  ریتزو
را که در آن زمان   یسلطنت کرد درصدد برآمد اختالفات مذهب یالدیم ۳۹۷تا  ۳۰۹از سال  که

از   یکیمجلس  نیداد و در ا لیتشک نید انیشوایاز پ یبردارد. مجلس بزرگ انیشدت داشت از م
زرتشت    نید  تیاثبات حقان  یو درخواست نمود برا  1شد   شقدمیهراسپند پحاضران موسوم به آذربدم

بر   گداخته انجام شد و فلز شیآزما نیبا فلز گداخته(. ا شیشرکت کند )آزما ییقضا شیدر آزما
جهت شاهنشاه اعالم کرد اکنون   نیشد و به هم روزیو پ د یند ب یو او آس ختندیاو ر نهیس یرو

  روانیباطل و پ انیاد ی برا گری!! و دمیدیبه چشم د ایدن نی زرتشت را در ا نید یصحت و درست
  بدانو خرافات مو  یزرتشت دربار  نیزمان مجدداً د  نی. از ا«نخواهد ماند   یال باقمج  گریمذاهب د

االرض و مرتد به اعدام  ی مفسد ف به نام منافق و گرید انیاد رویو پ دیگرد یتنها الهامات اله 
را به   رافیگری که جدش ارداویو لوط یبازشب مهیشاپور با همان خ زین نجایمحکوم شدند. در ا

  ن یا لهیرا وس درا ثابت کند، آذربادمهراسپند، موبدان موبد خو یدربار نید تیتاد تا حقانمعراج فرس
و دربار را به   تیروحان نیحادثه مخالف نیو جعل ا یبازحقه  نیقرار داد و به استناد ا یبندچشم

 .چوبه دار سپرد
او را   یسردار اینخوت و غرور داشت که اگر پادشاه  یاند که او به حدشاپور نوشته  درباره

 ی. در مهرکردمی  هیآشفت و او را تنبیافتاد برمدر حضورش به خاک نمی   ایخواند و  نمی   گانیخدا
  اپور ران پادشاه کرمان پسر پرستنده اورمزد شدست آمده نوشته است. »واره که از بهرام چهارم به 

 ا«. نژاد و از جانب خد یآسمان ،یرانیرایو غ یرانیمقدس، شاهنشاه ا
زرتشت از آن سخن گفته   بهیاختند و شاپور در کتپردمی نیخون یبه قربان  یساسان دشاهانپا

فرستاد. می  دیمعبد ناه یسر دشمنان خود را برا ر یاردش یشد حت  انیطوری که قبالً باست و به 
طوری که به افتیرواج کامل  انیدر دوران ساسان گرید انیاد روانیقتل و شکنجه نسبت به پ

دو   ن یخدا و شاه بود و ا ه یشد که اقدام بر علشناخته می  رهیدو گناه کب ی ساسان  جامعه د دراننوشته 
  ت یشد که البته گناه بر علیه خدا مقصود مخالفت با روحانداده می  فریمرگ ک  یگناه با مجازات قطع

 .بود یزرتشت
  ی شد و حتمی  جدا یابا پرده گران یکه شاه از د سدی نومی انیدرباره دربار ساسان یمسعود

 
 .است انیآذربادمهراسپند همان موبدان صدراعظم دربار ساسان -۱
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شدند؛ اول  می لیاز سه طبقه تشک انیبزرگان دربار اجازه حضور نداشتند مگر احضار شوند. دربار
افسران ارشد و شاهزادگان بزرگ که در سمت راست تخت شاه به فاصله ده متر دورتر از پرده 

د بستنصف می نهاشت سر آپنشانده، و بعد استانداران و فرمانداران و پادشاهان دست  ستادندیامی
. دندیکشدر سمت چپ صف می یو رقاصان. گارد شاه گرانیو باز انیو در آخر نوازندگان و مغن

بست تا از دم او مقام مقدس شاهانه  با دستمال دهان خود را می افتیاجازه حضور می یاگر کس
افتاد یخاک م  ی به روبود، فوراً  یشد، در هر مقامکه از پرده داخل می ینشود!! او وقت  دیآلوده و پل

 .ابدیو سر به خاک داشت تا رخصت برخاستن 
گزارش داده که متعلق به خسرو  ۱۲۰۰۰را تا  یپادشاهان ساسان یعده زنان حرمسرا یطبر

کند. عده می تیحکا میفساد عظ کیعدد هر قدر هم مبالغه باشد باز از  نیبوده است. ا زیپرو
 اند. گزارش کرده لیپ ریهزار و هزار زنجاسبان و شتران مخصوص شاه را پنجاه 

سو و   کیاز  یظهور مزدک بود. فشار دربار سلطنت ی از حوادث جالب دوران ساسان یکی
و   ی درمانده ساخته بود و فقر و ناتوان یمردم را به کل گرید ی از سو یزرتشت یسایکل لیتحم

 یبه حد افتیروز توسعه می ه روزب یزرتشت ت ینفوذ روحان یزد. از طرفا دامن می اختالف طبقات ر
  غ یشروع به تبل رانیزمان مزدک در ا نیساخت. در همکم محدود میکم   زیرا ن هکه قدرت شا

  ینوع مذهب اشتراک  کی زرتشت مطرح ساخت. او معتقد به    نیرا در د  یکرد و تحول  شیخو  اتینظر
آمده  نیاز قول مزدک چن یشورو یآکادم خی. در تارکردمی هیافراد جامعه را توص ی کسانیبود و 

متعالند و فرزند آدم. و به چه حاجتمند  یمردم که همه بندگان خدا انیم ستاای دهی»مال بخش
الحال باشند«.  ینباشد و متساو ی برگرا بی  چکسیخرج کنند تا ه گر یکدیکه مال  دیگردند با

که   یتیممنوع هیاو بر علمعتقدند که  یاریبس یدهند ولبه او نسبت می  ز یزن را ن اشتراک شنهادیپ
کرد و معتقد بود که   امیساخت، قطبقات باال را با طبقات پست ناممکن می  واج وجود داشت و ازد

در هراس بود   ونیکه از قدرت و نفوذ روزافزون روحان یآزاد باشد. قباد پادشاه ساسان دیازدواج با
رد. به خصوص به کمک او از  ک  یبانیدانست و از مزدک پشتمی   ت یروحان  فیمزدک را تضع  تیتقو
کرد و با گشودن انبارها  یریوجود آمده بود جلوگبه  ی در اثر فشار و گرسنگ هک ی عموم جانیه

  خ یهم شورش را گرفت. در تار دیمرگ و شا و یجلو قحط انینوایگرسنگان و ب ی گندم به رو
 ه:آمد یشورو یآکادم

نمود آن را تحمل می  ریو به هر تقد کردمی  یبانینهضت پردامنه خلق پشت نیکواد از ا اه»ش
سازد و به کاهنان که مداخالتشان    فیو بزرگان را ضع  انیاع  انیدر نظر داشت به کمک مزدک  رایز

 یزرتشت  تیآور بود، افسار زند«. قدرت روحانانیموضوع وراثت سلطنت، ز  ژهیدر امور مملکت، به و
  یساختند و جاماسپ را بر جا  رانیبه فرار از او او را مجبور   دهیبود که موبدان بر او شور یبه حد
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و باالخره با کمک او در  ختیگر اطلهیبه نزد آخشونو از پادشاه ه زیب. م.( قباد ن ۴۹۶) نشاندند او
  خ یروگرداند. در توار انیاز مزدک ون یروحان تیجلب رضا یبرا ی بازگشت، ول رانیب. م. به ا ۴۹۹

. او به  دیبه خسرو فرزند قباد واگذار گرد انیبا مزدک نیخونو  یحساب قطع هیمتعدد آمده که تصف
را به دربار   انینفر از سران مزدک ۵۲۳ سندینوطوری که میپرداخت. به انیرحمانه مزدگکشتار بی

 یول رفتندیدعوت را پذ نیداشتند ا نانینظر شاه به دربار اطمدعوت کرد. آنها که به اعتبار حسن
 .عام کنندداد همه را قتلخسرو در سر سفره دستور 

که خسرو در زمان قباد کشتار و به قول او، قتل و عام و قطعه قطعه   سدینومی  یفرا  پروفسور
خدمت به   نیغائله را برپا ساخت. هم نیرا به عهده گرفت و او بود که اصوالً ا انیکردن مزدک

 .انتخاب شود یعهدیلپسر ارشد قباد به و یسبب شد که به کمک آنها به جا یزرتشت تیروحان
ـ   ۵۲۸  یسالها  ن یدست برنداشت و ب  انیاز کشتار مزدک  زیبه سلطنت ن  دنیپس از رس  خسرو

که خسرو در زمان   سدی نومی  رشمنیکامل آنها پرداخت. گ ی ب. م. با قساوت تمام به نابود ۵۲۹
نابود کرد   یبه سلطنت آنها را به کل  دنیو پس از رس  افتیرا    انیقلع و قمع مزدک  تیپدرش مأمور

که در زمان قباد از اشراف و   یو جامعه خارج ساخت. تمام اموال و امالک یزندگ صهو از عر
  ت یآنان را تثب تیضبط شده بود مجدداً به آنها باز گرداند و موقع دستانیداران به نفع ته هیسرما

  شتریهزار ب کصدی از  دند یدست خسرو به قتل رسکه به  یان یتعداد مزدک ن یاز مورخ یکرد. برخ
به   ستهیگناهان و تقدیم رشوه شاخون بی ختنیشاهکارها و ر نیکه پس از ادانند!! خسرو می

  یزرتشت  ونیروان از جانب روحان  دیجاو  ای  1اوشهـ  روان( اروان )انـ   به لقب انوشه   جامعه  قدرتمداران

 خی. در تاردیوشو اشراف ک یدربار یسایموبدان و کل تیو اشراف و بزرگان مفتخر شد، در تقو
و اراده ماست و   لی: آنچه موبدان خواهند همان مدیگو روانیآمده است که »خسرو انوش یآکادم

 خیتار اتیترین جناو زشت  نیفتریشود«. کثاست که به ما نازل می ان یو رحمت خدا واستخ نیا
و   یبا بررس خود را نیکس دو طرز فکر آنهاست. در جهان هیچ دهیقتل و آزار مردم به خاطر عق

کس حق ندارد آنچه به وراثت و  هیچ لیدل نیبه هم ند،یگز یبرنم یعلم لیدال هیر پاو ب قیتحق
  یقرار دهد. به خصوص دولت گرانید تیمحکوم یمبنا رفته،یپذ نیاز راه عاطفه و تلق ایعادت و 
  یومعم تیجنا کیبه  ندیگزمردم برمی  تیعدم صالح ای ت یصالح ص یتشخ هیرا پا یکه مذهب

 یسایموبدان و دستگاه فاسد کل  تیرضا  نیتأم  یبرا  زین  یکند. دولت ساساناقدام می   تیبر علیه بشر
  ی . در بخش بررسدیخود خر یرا برا یخیتار تیجنا نیاقدام دست زد و ننگ ا نیهمبه  یزرتشت
  ، افتهیانتشار  خیو مذاهب در طول تار انیمختلف نشان داده خواهد شد که چگونه اد یتمدنها

  مذاهب عقل و  نییک از ااند. در انتشار هیچرفته  یرو به زوال و فراموش اینموده و   دایتوسعه پ

 
۱- an-anosha هک an است و یعالمت نف aosha مرگجاودان و بی ای یستیمرگ و ن یبه معن. 
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 .زوال آنها نبوده است ایتوسعه  لیدل یعلم منطق
به دور شد و تا چه   یاز منبع اصل نید ن یکه چگونه ا میزرتشت مشاهده کرد نید ی بررس در

  ران، یا  انیهند و زرتشت  انیاز پارس  یاریبس  نیبا وجود ا  .دیحد به خرافات زشت و نامعقول آلوده گرد
به   و بوده  بندیآداب و رسوم پا نیآنها مسلماً مردمان دانشمند فراوان است، هنوز به ا ن یکه در ب

کرده و   ی تلق یاله  یخرافات را وح نیآنها که پس از چند هزار سال هنوز ا ایکنند. آآنها عمل می 
را   دن یدست ورد خواندن و زور نوشو به جمالت نامفهوم، برسم به  طهارت با شاش گاو را ثواب

های بچه  بهاعتقاد را  نیکنند و امی  نیچن قیعلم و تحق یدانند... با معرفت و از رو امر خدا می 
کرده و  یمعتقداتشان خطاکار تلق ن یبه خاطر ا میتوانآنها را می  ای ند؟ینماخود به ارث منتقل می 

پاکتر و  تندیکه در اکثر یگرید انیبه اد نیکه اغلب مؤمن یدر حال م؟یمحکومشان ساز
  ایاست؟ و آ  نطبقم  یمعتقدند با عقل و استدالل علم  گرانیآنچه د  ایتر و با صفاترند؟ آکردارراست 

 هند است؟  انیفقط مختص زرتشتزمان  طینامعقول و مخالف شرا یخرافات و باورها
و  هودی نیمانند د گرید انیکه اد دید میخواه مینک یمختلف را بررس انیادکه هنگامی

و عالم و دانشمند  لسوفیهمه ف نیاند و با وجود اتر آلوده شدهزشت  یبه خرافات زی... نتیحیمس
 .شودجوامع چون هزار سال قبل خرافات به وراثت منتقل می  نیدر ا زیامروز ن یحیو مس یهودی

صورت منحرف، قتل و کشتار به   یمذاهب، حت  نییک از اکه هیچ  دید  میخواه  میدقت کن  اگر
های ئتییک از ههیچ  ی و اعمال زور را مجاز ندانسته است. ول  تیو غارت و جنا  یو دزد  نانیهمد

های ئت یبه حکومت ادامه دهند، به خصوص ه تیو جنا یزیاند بدون خونرحاکمه نتوانسته 
را   یبارتیسلطه جنا ن یچن کیند. نمونه انموده تیتثب نید هیخود را بر پا تیعای که موقحاکمه

 .مینکمشاهده می یبه خوب  انیدر حکومت ساسان
روان  که لقب انوشک  سدینودست خسرو می به  انیعام مزدکهم پس از شرح قتل یمسعود

 یکند در حالمی  یمعن  دیروان را پادشاه جدکشتار به او داده شد. او انوشک   ن ی( پس از اروانیانوش)
 اریکنند که بسروان عدالت گستر!! نقل می  دیجاو نیروان است. از هم دیجاو یه معنب میدیکه د

های او آمده درباره قساوت  یرحش  گرید  خیو توار  یطبر  خیو خودخواه بوده است. در تار  القلبیقس
  هیته   ی قیخراج صورت دق  ن ییتع  یگرفت برا  میآمده: »خسرو تصم  ی شورو  یآکادم  خیاست. در تار
 نیای از بزرگان و کارمندان دولت و مالکگردد. سپس دستور داد جلسه اتیاخذ مال یشود و مبنا

  یمزروع  نیو نحوه اخذ آن از زم  اتیاو درباره مال  امیگردد و در آن مجلس در حضور شاه پ  لیتشک
خسرو به حضار   امیپ نی خوانده شد. پس از قرائت ا رهیو غ تون یبا در نظر گرفتن تعداد نخل و ز

محل   کیجسارت کرد و گفت مبلغ خراج از  شانیاز ا یکیرد نظر خود را اظهار دارند. ک فیتکل
 آب و قنات ممکن است خشک شود و چشمه آب کور گردد یجو رایتواند دائم باشد، زنمی نیمع
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  د یکرد و لزوم تجد  دیبود که حضار را متوجه ضعف روش جد  یریدب  ندهیتاکستان انگور ندهد. گو  و
  رفتینظر را پذ  دیتجد  نیرا خاطرنشان ساخت. شاه ا  یاتیهای مالاتر جزء جمع و فهرستنظر در دف

مجازات    اً دیکه جسارت کرده و در حضور شاه جرأت اظهارنظر نموده بود، شد  یریدر هر حال دب  یول
 .1ت کوفتند تا درگذش شیقدر بر سر و روالمجلس با دوات آنشد و به امر شاه فی 

 زد که ادینگونبخت، نخست خسرو بر او فر ریدب نیس از اظهارنظر اکه پ سدینومی یطبر
. خسرو به حاضران امر داد  رانمیاو پاسخ داد من از دب ؟یتو از چه طبقه هست ا،یحشرم و بی ای بی 

  ان قدر بر سر او کوفتند که در همبا ابزار نوشتن آن  ران یتمام دب کبارهی. دیاو را با قلمدان بکش
. در شرح مییرایبندی پذرگ، ما با آنچه به ما خراج شاه بز یصدا گفتند ا  کیمجلس مرد. سپس 

 نیو همچن کانیاز اقوام و نزد یادیسلطنت خود تعداد ز تی تثب یاند که او براحال خسرو نوشته
 .کشت را دو برادر خود

ب  نکته جال یکنند دارادهند و به آن افتخار می نسبت می  روان یای که به انوشنامه  تیوص
 :نامه آمده تیوص نیخسرو است. در ا یخودخواه دییاست که تأ یتوجه 

از فر و جالل   روزیهمان تن است که تا د  نیا  دییبرده و به مردم بانگ زده بگو  ۲به اسپانور  مرا
  ی کیو ن ییاشو جیهمواره در ترو وزریشود و تا د کتر یتوانست از سه قدم به او نزدنمی  یآن کس
شود،  نمی  کیبه آن نزد یشدن کس دیکه از ترس پل دیهمان بدن را بنگر، امروز کردمی  کوشش

جرأت  یاست که کس یتواند تصور کند که فر و شکوه او به حدمی  هیخودخواه سف کی فقط
به   یهمان گزارش است که کس دیینامه تأ تیوص نیا قتیشدن به او را ندارد. در حق کینزد

 .شدن نداشته است کیشاهان اجازه نزد
  ی رانیو اعراب ا ان یرانیمعتقد است که خسرو اول و نوه او خسرو دوم در خاطره ا نگیهن

های قدرت نمونه  نیدر اطراف ا تیو روا ت یماندند. صدها حکا یباق دالیدسپوت ا کیصورت به 
بستان نشان داد. در طاق قساوت و عدالت را ارائه می  ،یرحماز بی یوجود داشت که جمع متضاد

 اند. شدهمی  شیستا گونه یخدا یشاهان ساسان  نیکه چگونه ا ودشداده می
ما« آداب   گانیها« و »خداانسان  نیدر ب  نی»برتر  ایشاه شاهان«    لیتجل  ی»برا  سدینومی  او
خسرو دوم در   سدینوطوری که میرفت. به سخت به کار می  اریپرشکوه و جالل بس فاتیو تشر
پر زرق و برق و   یشاهان به حد نیاست. دربار ا خود داشته یهمخوابه در حرمسرا ۳۰۰۰ حدود

 ی به قدره است. تاج آنان  کردمی دیدربار روم از آنها تقل یمعتقدند حت یاریبود که بس فاتیبا تشر
  

 
 یکل تیموقعی اند ولاول جعل کرده خسرو  یرا مسلمانان برا  اتیحکا نیاز طرفداران سلطنت معتقدند که ا  یبرخ -۱

 است. یساسان نیهای سالطبرداشت نیچن کی دیمؤ گرید یو گزارشها
۲- Aspanvar یطاق کسر کینزد یمحل. 
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و شاه   کردندمی زانیشده بود که آن را از طاق آو  نییتز یمتیق یو با جواهرات و سنگها نیسنگ
پارچه معروف است.   کی اقوتیهای هیآنها با پا نیرنشست. تخت جواهرنشان و زآن می ریز

 .آور  بودکننده و سرسام جیمخارج دربار و تجمالت شاه و شاهزادگان گ
  یموجود زیخسرو پرو یام پادشاهی آمده در سال س  یشورو  یآکادم خیکه در تارطوری به 

  ون یلیم  کصدیالغ بر  ارتش الزم بود، ب  ینگاهدار  یکه برا  یپس از وضع مبالغ هنگفت   یخزانه شاه
صرف دربار شاه   یموجود ن یای است. اکثر اافسانه یآن زمان مبلغ یشد که براسکه نقره می 

 .دیردگمی
تر ستهیشا اریکه او را بس د،یبه سلطنت رس روانیب. م. هرمز پسر خسرو انوش ۵۹۷سال  در

لطنت ش را کور کرده از سچون با اشراف و موبدان سازش نداشت چشمان  یاند ولاز پدر گزارش داده
به    کردمی  معزولش ساختند و پسرش خسرو دوم را که روش پدربزرگش را در سازش با آنها دنبال

که آن را در مقابل سلطنت با    دیتنها از کور شدن پدر نرنجفرزند ناخلف نه  نیو ا  دندیبرگز  تسلطن
 .رفتیپذ لیم

شد و   تیتثب زیمتما یرت قشرهاصوطبقات به  انیکه در زمان ساسان سدینومی رشمنیگ
تقریباً محال بود. شکل جامعه   گریطبقه به طبقه د کیاختالف طبقات باال گرفت. انتقال از 

ممکن بود. در رأس  ریدرآمد که تحول آن تقریباً غ یرییتغ رقابلیهرم سخت و غ کیصورت به 
 نییهر چه به پا جیبه تدرکه  گریبقه دچهار ط بیاو به ترت ریهرم شاه شاهان قرار داشت و در ز

 .شدرفت بر تعدادشان افزوده می می
 سهیمقا  یزمان را در نظر گرفت و بنا  طیشرا  دیکنم که در برداشتها و تفسیرها باقبول می  من

  روان یمفهوم عدالت در زمان خسرو انوش  ه یتوج  نیزمان بروز حادثه قرار داد. با ا  طیرا شرا  یو داور
متملق و   و فاسد  انیفشار و معتاد به اطاعت و دربار ریخواهد شد. مردم زمتفاوت  یبا امروز به کل

خو گرفته بودند که گردنکشان    یو نوکر  یدر طول قرون و اعصار چنان به ظلم و ستم و پست  یلیطف
دادند که به  و کمتر به خود اجازه می رفتندیپذخداوند و مظهر عدالت می هیسا یجبار را به سادگ

  « حسن است  سنددکه سلطان بپ  بیمثل »هر ع  نیمردم ا  ی. برا شندیندیفاسد آنها بو م  هایخودخواه
 مینیبگرفته بود. در نامه تنسر می یکه در روح آنها جا اتیشده بود و نه تنها در ادب تیواقع کی

  یاسالم  ن یگفته مورخ  نیکند. امی   حیحالت را تشر  ن یو موبد موبدان سلطان خود چگونه ا  ریکه وز
عدل   لیمنفعت تفص  بهکه از مضرات ظلم  اند  افتهیآرام    یمردم با ظلم به صفت»  ستین  یحیمس  ای

خنده ملیح  کی ییفضا نیآن دوران است. در چن ینماتمام نهیآ نینبرند«. ا یاز او را لیو تحو
باشد!!  فیدشنام ظر کیممکن بود  یگاهگه ،یاظهار تفقد اعلیحضرت شاهنشاه کی! و سلطان

   یشکم  زین زار برپا داشتن چند مجلس جشن و سرور که مردم کوچه و با ایزر و  چند درهم یعطا
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که چوب و فلک  میدیو د دیکنند، ممکن است در شمار محاسن وجود اقدس به شمار آ ریس  آن از
 1بوده است   ادشانیبه   گانیساخت که خداآنها را شاد می دیردن بندگان باک

 دی! چون شاه شه ییو از زمان سلطان عادل و با خدا میاسلطنت رشد کرده یکه در فضا ما
!! چون یپرورتیو رع شهیو اعلیحضرت قدر قدرت عدالت پ میستیشاه!! چندان دور ننیناصرالد

و با شاهنشاه بشردوست و طرفدار کارگر، فداکار و دادگستر!! چون نابغه دوران  ایم دهیرضاشاه را د
 .میدادگر را احساس کن روانیهوم عدالت انوشمف میتوانبهتر می م،یاستهیامهر زیآر

بار خرافات زشت و   کیبا  شهیکه هم ت یوحانشرک و نفوذ فلج سازنده کهانت و ر فرهنگ
  چنان منحرف یو آزادگ یو راه آزاد ی و درست یراست نیسدسازنده همراه است، سبب شد که د

که   یکند. ملت تیرا تثب انیهانو سلطه قلدران و ج دینما هیرا توص ی و غالم یکه نظام بردگ گردد
از آن  یجهان قرار گرفته و در هر فرصت کوتاه اثر نیهمه محقق دییاستعداد و نبوغش مورد تأ

 نید نسوداگرا  ریو تزو ایو ر تکارانیجنا ریقلدران و شمش یرهایفشار زنج ریارائه داده است، در ز
و   کردندمی  غارتگران افتخار  نیا  یس بویگشت که دانشمندان و بزرگانش به پا  لیچنان خوار و ذل

جامعه نه   یساختند. مدح شاه و شاهکهامی  شانیسرها نتیو ز دگانید بیخاک درگاهشان را ز
  پست و  میشاهان خونخوار و لئ اریعزت و افتخار چاکران دربار بود. چه بس لهیکه وس فه یتنها وظ

و   دیدر تمج یهایی که حتامه و چک دیو لطف و کرم ستوده شدند و فراوان قصا یکه به بزرگ
گذاشتند تا بوسه    یپا  ریفلک را ز  یو متجاوز سروده شد و نه کرس  گانهیغارتگر ب  نیسالط  شیستا

شد که   ق یتزر ران یچنان در روح مردم ا یپرورو بنده  یبندگ نیزنند. ا یفیبر رکاب جرثومه کث
عرب، ترک و مغول    نیسالطاز هزار سال به اطاعت    ش یب  انیپس از اضمحالل سلسله ساسان  یحت

به   ادیرفتند. اعتالطریق به شمار میقطاع  تکارانیآنان در شمار راهزنان و جنا  تیتن در داد که اکثر
  ز یخسرو هالکو و چنگ نیمردم »همه بندگان خسرو پرست« ساخت، حال اگر ا نیاطاعت از ا

... باشد. در  ایست ترک و و پ میو لئ سیآغامحمدخان آدمخور و خس ایمغول  ایو آدمکش  تگرغار
  ییشوند و شکوفامی گانهیب یو آزادگ یآنجا که شاه و فرمانروا و رهبر حکومت کند مردم با آزاد

 تیانسان یکند ول شرفتیادوار پ نی. علم و هنر و صنعت ممکن است در ارددگمتوقف می یواقع
 یخبر  یاز حرکت واقع  زین نگردد. در جامعه مردگاجامعه متوقف می  یروح  اتیشود و حمی  دهپژمر

  ی فصل جا برا نیکنیم و در اها برخورد می نمونه  نیتمدن همه ملل به ا خیتار ی . در بررسستین
 .ستین شتریشرح ب

  و مردم  دهییساد گرادر خدمت دربار درآمد و هر دو با هم به ف  یبه کل  نید  ان یدوران ساسان  در

 
مبارکشان  ند که »اعلیحضرت به زبانکردمی و چاکران دربار شاهان قاجار افتخار انیاست که اع یمتواتر تیروا  -۱

 !!«.سوختهبه آنها گفته است پدر
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را فرا گرفت و آنها را به   انیحطاط سراسر جامعه ساساندچار ساختند تا آنکه ان یتباه  نیبه ا  زین را
اند  رفتهیرا پذ برگیگرفتار ساخت. اغلب خاورشناسان نظر ن انیبدتر از جامعه هخامنش یسرنوشت

»یقین   سدیونداند. او می می  انیبر دولت مطلقه ساسان ادیز هی زرتشت را تک نید عیکه انحطاط سر
که به طور کامل بر    سمیمزدائ  خت،یدرهم فرو ر  انیساسان  است که چون اسالم ظاهر شد و سلطه

فاسد شده باشد، درهم    یکه در اثر کرم خوردگای  وهیضربه مانند م  کیداشت به    هیقدرت دولت تک
 ت«. گش دیدمذاهب جهان ناپ فیبدون صدا از رد ختیر

گذاشت  ه یرا پا  انیسلسله ساسان  تیحیکه در قرن سوم مس  یساسان  ری»هم اردش  سدینوولز می
  الت یدولت روم را مجدداً از نو بنا کرد، تشک یحیبزرگ که در قرن چهارم مس نیو هم کنستانت

  ن یبرداری نموده و بر آنها حکومت و سلطنت کنند. ارا به خدمت گرفتند تا از اراده مردم بهره نید
را به شدت مورد   هایآزاد و نوآور ده یکه اظهار عق دند یهر دو دولت در اواخر قرن چهارم به آنجا رس

دارد   اجیو بند احت  دیاز ق  افتهیآزاد ارواح رها    کیبه تحر  زیقرار دادند... علم که قبل از هر چ  بیتعق
 د«.افول کر یکیدر تار یعصر عدم تساهل به کل نیدر ا

 یهای مردمآن از مردم شد و جنبه  یموجب دور  انیدر زمان ساسان  نید  دیشدن شد  یدربار
طوری  آن را گرفت و به   یجا  یخرافات و شعائر بدو  یرفت و مشت  انیاز م  ییوستاا  لیو فرهنگ اص
از خود نشان نداد.   یداریپا نیو پوک ساخت که در مقابل حمله اعراب کوچکتر یجامعه را خال

است. مسلمانان   انیتر از اضمحالل هخامنشدر مقابل اعراب به مراتب مفتضحانه   ان یشکست ساسان
الزم برخوردار باشند،   تزا یحمله کردند، بدون آنکه از تجه  رانیو متحرک به ا نو دالیا کیکه با 

  و  یسالح اعراب سادگ نی. بزرگتردندیرا به مبارزه طلب انیساسان  میاندک سلطنت عظ ی با گروه
حاکمه و از هم    ئتیه  د یفساد شد  انیرانیدشمن ا  نیآنان بود و خطرناکتر  ی وستگیهم پ  هایمان و ب

السالسل که  بود. در جنگ ذات  یکامل آن به دستگاه فرمانده ی و عدم وابستگ جامعه یختگیگس
  نیبسته بودند تا فرار نکنند!! ا ر یرا با زنج یرانیرا شکست داد سربازان ا ان یرانیخالد سردار عرب ا

  ی ساخته بود. شاهان  گانهیبا مردم ب  یکه آنها را به کل  یساسان  نیسالط  سینمونه عدالت و تقد  دبو
نمونه آن است که نه   ن یبود. ا انیزرتشت فه ی آنها وظ شیایبودند ن یزرتشت نید یسایرور کلکه س

 .شده بود بهیهم با مردم غر نیتنها دربار که د
  ان یرانیبه ا یشکست قطع ۶۳۵ـ  ۶۳۴عرب را که در سال  گر یسردار د یسربازان مثن تعداد

و   میدر مقابل لشکر عظ ، ییبرگ ابتدا ساز و اند و آن هم با نفر گزارش داده ۹۰۰۰وارد ساخت، 
بودند که   دانیاز همان سپاه جاو یادبودی یرانی. سربازان ایدربار ساسان  ریشکوه و جالل چشمگ

انبوه سربازان با    مانی. عالقه و ارفتندگدشمنان قرار می  نیمورد تحس یداریدر شهامت و پا  یزمان
 را در شانیپا یستیباگرفت که می  ینان فزونبه دولت خود چ ی رانیخود و زره و غرق در اسلحه ا

  
  



450 
 

 زرتشت

 !!!فرار نکنند زاتیتجه بی یپاگذاشت تا از مقابل گروه اندک برهنه  ریزنج
 .یو دربار نامردم یدربار نید جهیاست نت نیا

تنها به علت فتح و غلبه اعراب   ران یمعتقد است که اسالم در ا نیچون اغلب محقق زهنر
فرم   کیبه  اریبس فیدر اثر تحر  یزرتشت نیجهت بود که د نیبه ا شتریب و نفوذ آن افتیانتشار ن

و خم آداب و رسوم منجمد   چیاز مردم جدا شده بود و چنان در پ یمُبَدّل و به کل یخشک و دربار
شکست و نه   نیزهنر معتقد است نه ا یرکت خود را از دست داد. ولحیات و ح کامالً هک دیگرد

  ی کیصورت  تمام اعصار به   ینکاست بلکه او برا  مبریتنها از ارزش خود پنه  » زرتشت    نیانحراف د
 د«. خواهد مان  یجهان باق ی مذهب نوابغ نیاز بزرگتر

به نام زرتشت در  ینیکه د یدر ادوار رانیهای اوار مظاهر حکومتاز شرح فهرست غرض
 .زرتشت بود امیانحراف پ  ی رواج داشت، فقط جلب توجه خوانندگان به چگونگ نیسرزم نیا

زرتشت تضاد داشته است   امیتا چه حد با پ رانیشکل حکومت در ا میببر یپ نکهیا یبرا
و   ۳۰هات  ه یبخش در حاش ن یاست آنچه را در آغاز ا ی. کافستین یگاتاها ضرور مجدد ی بررس
با روش   ماتیتعل نیتا چه حد ا میابیدر ی و به روشن میشد، مرور کن انیسرفصل گاتاها ب ای ۳۱
 .دینمامی  قیتطب رانیدر ا یوردارکش

 بر سه اصل مشخص و مسلم استوار بوده است:    رانیدر ا یسلطنت نظام
 ، یو اشراف یطبقه ممتاز دربار کیشناختن حداقل  تیـ اختالف طبقات و به رسم۱
 ش، یسرنوشت خو نییتع یبرا یـ محروم بودن افراد ملت از آزاد۲
خدشه   رقابلیمقدس و غ ،ی او موروث ت یشاه که شخصنام فرمانده مختار به  کی رفتنیپذ ـ۳

 .ستیمسئول ن یمقام چیشاه در برابر ه یاست. همه مردم در برابر شاه مسئولند ول
 نیکه ا میبه طور مسلم ادعا کن  میتوانزرتشت به عمل آمد می  امیکه از پ یلیو تحل هیتجز با

 د.شواها به ما شناسانده می است که در گات یاصول هر سه مخالف افکار و معتقدات زرتشت
 یخاص  ازیامت  زیخود ن  کینزد  ارانی  یبرا  یکه زرتشت حت  می: در فصول قبل مشاهده کرداوالً  

ون ( آنکه اشه سناینکرد. در جامعه مزداپرستان )مزد یجانبدار یگروه مشخص چیقائل نشد و از ه
و   ی ناراست رویپ ا یگونت خداوند است و در ز یاست دوست زرتشت و از بندگان عز ی راست رویو پ

و   یکی با زبان و خرد او را به ن دی( منحرف و فاسد و تباه سازنده جامعه است که باسنایویدروغ )د
اند،  بوده   ز ین  ی راست  نید  اوران ی  نیزرتشت که بهتر  ارانی  نیکتری نزد  ی کرد. حت  تیهدا  یکردارنیک

 نیا اآنه  ازیامت نینداشته و مهمتر گرانیبر د یرجحان شتاسپه،یاوشتره و وچون جاماسپه و فرش
خانه نغمه و  ایپروردگار،  تیبهشت وجدان پاک و آرام، و رضا شیخو ستهیاست که با اعمال شا

 یمردان، دعا کی به آنان، در شمار همه ن زیاند و زرتشت نخود حاصل کرده یسرود، را برا
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 .است هیل توجقاب ریطبقه ممتاز غ کیقبول  ی برداشت نیکند. با چنمی ریخ
حق اولیه و   نیای که در آن مردم از اه زرتشت است و جامع نید هیانتخاب پا ی: آزادثانیاً 

 .زرتشت سازش ندارد امیمحروم باشند هرگز با پ یاصول
دارد و ای ندهیکردار است و او نه نماراست یهاخدا دوست انسان یزرتشت حت امی: در پثالثاً 

  نیحتى زرتشت، ا ،یفرد  چیهستند. به ه یانسان یعال لیاو فضا دگاننی. نمایه واسطه و متولن
به   د یخود را با یخدا یکه حت ی محروم سازد. مزداپرستان یداده نشده که مردم را از آزاد اریاخت
رهبران، شاهان و   ان،ینخواهند شد، بلکه باالخره فرمانروا یهرگز بندک موروث نندیبرگز اریاخت

  نیو کاهنان را که حکومت ا نید انیاند، و متولشده شانییو شکوفا  یآزادکه سد راه  یحکمرانان
 .اند، از جامعه خود برخواهند انداختکرده تیصفتان را تثبدروغ

آن بر حکومت،   ریمانند سلطنت و نظا یو حکومت فرد یکه بر رهبر یکتاتورید هرگونه
گروه را به اتکاء جذبه مقدس   ای باشد و سلطه فرد ی متک ،ینظام ایو  ی حزب ای ی اشراف ،یگروه
آنها، بر جامعه    هیو شب  یفشار و قدرت نظام  ایو    یحزب  نیفره، خوارنه و...(، دکتر  سما،ی)چار  یروحان
ای از آن مصون مانده  کمتر جامعه  خیمردم است و متأسفانه در تار  یکنند مولد فساد و تباه  لیتحم

 کیبا    نیقیاو به طور مسلم و   امیکه پ  میرسیم  هجینت  نیافکار زرتشت به ا  قیاست. با مطالعه دق
 د. توانسته موفق باشنمی  یحکومت و رهبر نیچن

 

 جهینت

گونه که از گاتاها  زرتشت درباره مسائل متعدد، به آن  ات یرساله نظر نیفصول مختلف ا در
  ت ی بزرتشت تر یگرفت که هدف اصل جهیتوان نتمی  یبررس نیشد. از ا لیو تحل هیتجز د،یآبرمی

 نیدراست   یهادر اوست. از نظر زرتشت فقط در جامعه انسان   یو معنو  یعال  لیانسان و رشد فضا
و سه عامل پندار، گفتار و کردار   افتهیدست    یعال  لیبه فضا  ینویو خرد م  کیمنش ن  کمککه به  

تعالیم   .ابدیتواند تحقق می  ییاند، سعادت و آرامش و شکوفاخود قرار داده یرا سرلوحه زندگ کین
و   یلیکه کمتر به مسائل تخ نیباست واقع  یبنا شده و او آموزگار یکامالً عمل یزرتشت بر اصول

متوسل شد. او به عوالم   ییگرابه اوهام و ذهن دیآنها با هیپردازد که در توجمی  یشکالتم
خود   یصلکند و نظر ااشاره می میرمستقیطور سربسته و غمافوق احساس فقط به ماوراءالطبیعه و

حرکت   تیمحکم واقع نیسازد. او بر زممردم متوجه می ی قیروزمره و روابط حق یرا به زندگ
رسد  گاه به نظر می کند. هرچند گاهقطع نمی  زیدر ضمن نظر خود را از عالم ماوراء ن یول دینمامی

 که زرتشت
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فقط به  الیم وهم و خعال یتوجه او به سو یاست ول یقیجهان حق نیاز ا ییحال پرواز و جدا در
که   ابدی  وندیعرصه چنان پ  نیبشر است بدون آنکه به ا  یو معنو  یروح  یساختن زندگ  یمنظور غن

 نیکند که با وجود اشود تعجب میکه با افکار گاتاها آشنا می یجدا شود. محقق تیواقع نیاز زم
شده و اثر سازنده    التی خحد گرفتار اوهامات و ت  نیتا ا  انیچگونه جامعه زرتشت  یعمل  یمکتب عال

 .است افتهیدوام ن یدیآنها مدت مد نیزرتشت در ب امیپ
خصوص در فصل انحراف زرتشت، به دیعقا حیرا قبالً ضمن تشر تیعدم موفق نیا لیدال

که . فقط الزم است تکرار کنم هنگامی ستین  یمورد ضرور  نی در ا  دام و بحث مجدکرده  ان یب  ن،ید
مدت   نیگذشت و در ااز ظهور او می یمتماد یقرنها افت،یرواج  رانیبه نام زرتشت در ا ینید
 .داده بود تی ماه رییتغ یبه کل تشتزر یواقع نید

که   یداشته است و از شرح  یانیبن  ریتأث  ییزرتشت مسلماً در شکل گرفتن فرهنگ اوستا  امیپ
  ی در سازندگ ققاًفرهنگ مح نیگرفت که ا جهیتوان نتداده شد می  انیدرباره نظام عصر هخامنش

زرتشت منحرف شده   امیهرچند از پ میقد یمؤثر بوده است. اوستا اریبس رانیجامعه ا ییو شکوفا
خلوص   کیپس از آن از    یمتماد  یقرنها  یعصر خود و حت  یمذهب  ماتیبا تعل  سهیمقا  در  یبود ول

 انیوران هخامنشبرخوردار بود که اگر قبل از د  یسازنده و شکوفابخش و عمل  یو استحکام و محتوا
حرکت    اًمحقق  افت،یمیتنزل ن  دادیشد و به سطح وندبا خرافات و شعائر و موهومات مغان آلوده نمی

  یاندهیازو ف  شتریب  ریکامالً مشخص بود، با شدت و تأث  انیدولت هخامنش  ل یای که در تشکسازنده
است   یزیآن چ تیواقع. اما دییگرابه نزول و سکون نمی  یو پس از مدت کوتاه افتیتحقق می 

بار آداب و    ریجهان در گذشت زمان ز  انیشود. همه ادو تصور می  لیافتد نه آنچه تخکه اتفاق می 
 عیاند و فقط عوامل مختلف موجب تسرو با خرافات آلوده شدهاند  دهییبه تحجرگرا  فاتیتشر  ورسوم  

 .است دهیتحول گرد نیا یکند ای
  جامعه متشکل نبود که نظام و  کیگذار آمده پایه یشتزرت  اتیبرخالف آنچه در روا زرتشت

  ی خیحرکت تار کی یبرا ای هیاو پا میکند و با دستورات مستق ادهیمورد نظر خود را در آن پ نییآ
ای از تکامل دست  که هنوز جامعه به مرحله افتیظهور  یگذاشته شود. زرتشت در زمان و مکان 

 .ا هضم کندر  ینظام مردم کیبود که بتواند  افتهین
  ل ی افراد تشک ردیگتحول و تکامل جامعه آنچه کمتر مورد توجه قرار می  ی در بررس متأسفانه 

دهند. معلم، هر قدر برجسته و آگاه، بدون  می  لیتحول را تشک ه یو ما ه یجوامعند که پا نیدهنده ا
اهد کرد. حاصل نخو ی تیاو داشته باشند، موفق ماتیدرک تعل یبرا یکه استعداد کاف یشاگردان

شرایط حرکت و  جیباشد تا به تدر ینظام مردم کیآماده جذب و هضم  دیمردم با یفکر طمحی
 نتوانست مدت  رینظبی  ییبا آن همه شکوفا ونانی. جامعه دیآن را فراهم نما شرفتیتوسعه و پ
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  ی بردگ  دییرا حفظ کند. هرچند از ابتدا به واسطه قبول اختالف طبقات و تأ  ینظام دموکراس  یادیز
خود بحث خواهد شد    یکه در جا  یمتعدد  لیبه دال  یصورت ناقص رشد کرد ولبه   یدموکراس  نیا

که تا  زمانبرخوردار بود که نه تنها در آن  یو به خصوص آتن چند قرن از نظام ونانیجامعه 
تباط  که در ار یکل طیشرا  ی ماند. ول ی باق رینظتمدن جهان بی  خیپس از آن در تار یاعصار متماد

توده مردم، سبب شد که   یعدم رشد کاف نیو همچن رندیگشکل می گرید یبا جوامع و فرهنگها
 .دشو  ندگرگو یو باالخره به کل دهیینظام به فساد و تزلزل گرا نیا جیتکامل به تدر یبه جا

مردم جوامع  تیوار دانش و علم بشر اکثرمعجزههای شرفتیو پس از پ ستمیدر قرن ب یحت
  یبرا یفرد یاصول یهایکه بدون محدود ساختن آزاد ینظام مردم کی رفتنیپذ یبرا  زیمتمدن ن

از امکانات را فراهم سازد،   یگیرو بهره  ییرشد و شکوفا طی شرا کسانیهمه افراد جامعه به طور 
  بدان سان که همه افراد از تجاوز   ،یعدالت اجتماع  زین  نهایترین سرزمشرفتهیاند و در پافتهین  یآمادگ

که از  یموروث یآداب و عادات و باورها میو تعرض مصون مانند، برقرار نشده است. بار عظ
  ستیپذیر نلیو در مدت کوتاه تعد یکند به سادگمی  ینیبر افکار مردم سنگ میقد اریبس یدورانها

دت ای از تکامل رسد که سالمت و سعاالزم است تا رفته رفته بشر به مرحله  یطوالن  اریبس  یزمانو  
اصل گردد که فقط در   نیافراد بشر مجزا ندانسته و مؤمن به ا گریخود را از سعادت د شیو آسا

 یخال یو در جهان افتیدست  داریو پا یبه سعادت واقع توانجامعه هماهنگ و سعادتمند می کی
  ابدیمفهوم می   یقیحق  شیو آسا  ییو تجاوز، به هر شکل و صورت، آرامش و شکوفا  یظلم و تعد  از

 
 :را که یسعد مبرگونهیپ امیپ
 گوهرند   کیز  نشیکه در آفر     کرندیپ کیآدم اعضاء  یبن

 دگر عضوها را نباشد قرار    به درد آورد روزگار   یچو عضو
 یکه نامت نهند آدم دینشا     یغمبی  گرانیکز محنت د تو
 نیملتها در ا ندهی که به نام نما ینینه تنها اغلب مأمور یسازمان ملل ساختند. ول یبنا یرز

  یغمند که محنت افزابی  گرانینه فقط از محنت د ز،یآنها ن نیبرند که جمله آمرسر می بناها به 
ملتها دهند که  یواقع ندگانیخود را به نما یجا نانین تاالرنشیبگذرد تا ا دیآدمند. قرنها بای بن

عدالت در سراسر   یدر راه اجرا تیباشند و مبارزه با ظلم و فعال یپند سعد نیمؤمن و معتقد به ا
و اعتقاد   نید کیمردم جهان  تیراکث یبرا یبه حق و راست مانیخود سازند. تا ا نیجهان را د

 .خواهد ماند یآرزو باق کیو نظام حق فقط  یاجتماع عدالت  ینشود، برقرار یعموم
به   ینظر سطح ک یاست  ی. کافستین یشک چیاست ه نیآفرشیزرتشت ستا امیپ نکهیا در
. اگر  مییمنطقه درک نما ن یمعتقدات و مذاهب ا گریتا رجحان مسلم آن را بر د میندازیگاتاها ب

  باشد،  دیبا  نیهر راست د  یاو را، که برنامه زندگ  امیپ  یو عمل  یان یزرتشت فقط سه اصل بن  روانیپ
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گر ثلث معجزهم نیبستند و بنا به دستور زرتشت در تحقق اکامل به کار می مانیخودآگاه و با ا
که بر افکار   یو آداب و شعائر فاتیتشر ن یهمه ا یبردند و به جاهمه کوشش خود را به کار می 

دادند، جامعه  خود قرار می  یالعملهاعکس سه اصل را سرلوحه تمام حرکات و  ن یآنها بار شد، ا
  خیدر تار یمشخص و فصل کامالً دیگردبه جامعه نمونه مُبَدّل می  میدر همان ادوار قد انیزرتشت

 نیدرک و هضم ا یمتأسفانه در سه هزار سال قبل آمادگ انیرانیشد. اتمدن جهان گشوده می
سوداگرشان   ایو  هیو سف صیو کالشان و مددکاران حر ادانیش یرا نداشتند و در تارها اتیتعلم

و هنوز در   دهینائل نگرد یبه رشد کاف زیاکنون ن یمتماد یگرفتار شدند و پس از گذشت قرنها 
شود با آنچه  گونه که در آغاز ارائه می به آن  نیزنند. ددست و پا می ی گریهمان تارها به شکل د

. دیآهمان است که به مرحله اجرا در می تیمتفاوت است و متأسفانه واقع یگردد به کلاجرا می
ناخودآگاه آداب و  ریثتأ اد،یاثر اعتگردند و آنها هستند که در  ینیمؤمن به د دیمردمند که با نیا

درجه رشد و تکامل   ،یع یطب زیو غرا التیتما ، یو اخالق یت یترب نهیرسوم و معتقدات گذشته، زم
 شیکش  نکهیا  در.  نندیگزآنها سازگار است بر می   یو اجتماع  ی آنچه با قالب روح  ینیاز هر د  ،یفکر

  ی شک چیکند همی لیتحم نیبر د شیرونق دکان خو یخرافات و آداب و شعائر را برا یو روحان
 یهایرا داشته باشند تا دکاندار یگونه برداشت مذهبنیقبول ا نهیزم دیبا ز یمردم ن یول ست،ین

 افتنی ت یشخص باهزار ساله  نیچند ندیفرا کی. مردم در اثر ابدیب ی بازار پررونق ن،یسوداگران د
را به   نیکه عرصه نفوذ داست  ادیاعت نیاند و همخو گرفته  ییسایکل نیساحر و جادوگر به د

صحنه خارج نموده  نیسپرده و علم و دانش و منطق را از ا  الیاحساسات و عواطف و وهم و خ
 اخودآگاهو ن  افتهی  شهیانسان ر  ریاست که در درون و ضم  یو واقع   یعمق  یزمان  نید  کیاست. اثر  

توان به  ناخودآگاه نمی ریضم ریو تأث یعاطف زهیبدون انگ زی ن لیدل نیاعمال او گردد. به ه هزیانگ
مذهب خود را   یعلم لیو تحل ه یای مردم با تجزانتظار که در جامعه  نی. پس اافتیدست  مانیا

  مان یبا ا یقمنط رشی. پذ جاستیب اریکنند بس هیآن تک یا منطقی یهای عملو به جنبه  دهیبرگز
منطق و تجربه و   قیطر توان ازمی یعلم هیفرض کیدو امر کامالً متفاوت است. فقط به  یمذهب

توان مؤمن شد. افراد صاحب معرفت پس از آنکه  هرگز نمی ای ه ینظر نیو به چن افتیعلم دست 
  یبرا دند یمعتقد گرد یو مذهب  نیبه د یو احساس ی های عاطفزهیانگ ا یوراثت، عادت  ق یاز طر

علم و  ریز مسهرگز ا یخود ممکن است به علم و منطق متوسل شوند، ول  دهیعق دییو تأ هیتوج
 یو محسنات و اصالت لیگردند. پس با تمام فضامؤمن و معتقد نمی نیو مذهب نو نیدانش به د

داد همان است که در جامعه  زرتشت دارا بود آنچه رشد مردم آن دوران اجازه تحقق می  امیکه پ
 ید علمهای متعزرتشت رساله نیبودن د یو عمل یشکل گرفت. امروز هرقدر در منطق انیرتشتز

  ی عقل لیکرده و با صدها دل نیو تحس دیصدا آن را تمج کی جهان  نیگردد و همه محقق میتنظ
 که فقط  یجز توده کوچک ند،یاصالتش را اثبات نما
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ترین یخراف روانیپ یبرهمنان... و حت  ان،ییبودا ان،یحیمس ان،یهودینه مؤمن، هرگز  شگرندیستا
را   نیزرتشت نخواهند شد. بشر د نینداشته و مؤمن به داز مذهب خود دست بر  زیجهان ن انیاد

از آن عالم الهام شده است.    ماتیتعل  نیکند که ا  نیقی  دیسازد و بابه عالم غیب و اسرار مربوط می 
گونه که در مقدمه کتاب تذکر دادم ندارد و همان یازین یعلم هیحال به استدالل و توج نیدر ا

ترین  یعلم ر یتا غ رندیگم و معرفت و دانش خود را به کار می همه عل نیمؤمن نیحتى دانشمندتر
 .را به اثبات رسانند یمذهب یباورها

چه بوده است. اگر مقصود و هدف    نیو مرسل  نیمصلح  یهدف واقع  دید  دیبا  گریاز طرف د  اما
  ی و مجبور ساختن آنها به اجرا شیخود و جلب توجه مردم به خو تیشخص لیتحم آنان یواقع
  ی خودخواه  نیاست، و آنها با ا  یعائر و آداب و ورد و دعا و آداب و رسوم و مقررات اجتماعش  یمشت
به زبان آنها ورد و دعا بخوانند و با انجام شعائرشان   نیزم یبودند، که تا ابد مردم رو  هشد ریتسخ

آورد که در  آنها را در شمار کالشان و دکانداران خودخواه به حساب دیآنها را زنده کنند؟ که با ادی
اگر  امامشغولند.  یمتمدن به دکاندار یدر کشورها یحت زی اند و امروز نشده افتیجهان فراوان 

 دنیراه رس میمردم و تعل یو اخالق یروح تیترب یکه برا میبدان ییایرصادق و بی نیآنها را معلم
اند،  کرده  امیق  ،یواقعو آرامش و سعادت    شیبه آسا  افتنیو باالخره دست    یو معنو  یبه کمال اخالق

و از مرحله من و   وانندخا کمال مطلق مییخدا  یکه بشر را به سو میو اگر آنها را مردان خدا بنام
است نه    تیاند... در آن حال فقط هدف آنان قابل اهممتوجه شده  قتیگذشته و به حق و حق  ییما

به   یزرتشت ، ییدو به زبان وداشود. مسلماً آنچه هنهدف ارائه می  ن یبه ا دن یرس یکه برا یراه
خود به  ندینمامی که به آن عمل یکنند و شعائرو... زمزمه می یبه عبر یهودی ،ییزبان اوستا

آداب و رسوم در درون    نیا  یکه از اجرا  یندارد بلکه اثر  یتی در تحوالت گ  یریتأث  نیکوچکتر  خود
 .است تیاهم انیشا دیآوجود میبه که در افکار و اعمال او  یالعملعکس شود و  می جادیمؤمن ا
گونه که ارائه شده است،  نه آن   افته،یجهان به آن صورت که تحقق    انییک از ادهیچ  نکه یا  در

 نیبشر را تأم یرا برآورده نساخته و سعادت و سالمت اجتماع نیراست نیو مصلح نیهدف مرسل
مدعا وضع  نیا لیدل نیتر: به ستین یموجب تحجر و تعصب شده است، شک شتریننموده، بلکه ب

از سعادت و   ، یو مذهب نیتماعات، به خصوص جوامع متدیک از اججهان است که در هیچ یکنون
( به همان ییسایکل نیتر است )دنیای به ظاهر متد. اتفاقاً هر قدر جامعهستین یسالمت اثر

  ا یو اسپان  یجنوب  یکاید. آمرباشتر میتر و با ظلم و ستم و فساد آلودهتر و درماندهنسبت عقب مانده 
پهناور هندوستان )پاکستان و  ن یدهند. سرزمبه ما ارائه می  یشواهد متعدد... یمذهب یهاو کشتار

است که  یمتماد یقرنها م،یقد اریتمدن بس کیو  تیجمع ونیلیم ۸۰۰بنگالدش( با در حدود 
 هرقدر قدرت کایو آمر یکنون یاست. در اروپا یهای حاصل از تعصبات کور مذهبگرفتار فالکت
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قرون   یتر است. اروپاو فساد محسوس یعدالتو بی  یماندگاست، عقب  ادتریز یدر کشور سایکل
ترین ادوار  رهیمحبوس بود و ت ییسایکل نیوحشتناک د اهچالیاز هزار سال در س شیب یوسط

جوامع  نیاعصار بر ا نیکه در ا یگذراند. فساد وحشتناکمی یخراف نینفوذ د ریخود را در ز خیتار
روشن و آشکار است که   یبه حد ت یواقع نیاست. ا رینظآنها بی  خیدر تار دین حاکم گردیمتد
 .ندارد  هیو توج ریبه تفس اجیاحت

)که  میینما یمنطق لیکرده و تحل ی بزرگ جهان را بررس انیهمه اد یاگر هسته مرکز اما
  که همه آنها طالب سعادت و سالمت بشر افتی میدهد( در خواهمی  لیما را تشک هیبرنامه آت

فاضله   نهیمد  کیبه    دن یرس  یبشر را برا  تیرا ستوده و ترب  یانسان  یعال  لیاند و اخالق و فضابوده
مشاهده   یزرتشت به روشن  امیرا در پ  ت یواقع  نیفصول گذشته ا  ی اند. ما در طقرار داده   وجهمورد ت

 یگرید زیفاضله چ نهیمد نیشود، جز امطرح می انیاد نی. حکومت خدا، که در تمام امیکرد
که فقط اند. در جایی حکومت خدا گرفته  نیخود را از هم  یفکر  هیما  زین  ایاوتوپ  ینهای. سرزمستین

  ن یحکومت کند، سالمت و سعادت برقرار است و ا ،یو معنو یعال لیا کمال مطلق و فضای ،خدا
باشد. مسلم است که    ده یو کامل رس  لتین با فضشود که بشر به مرحله انساحاصل می   ی فقط زمان

آن   یهدف افراد قرار گرفته و به سو دالیا نیاگر ا یاست ول دالیا کیای فقط جامعه نیچن
برخوردار   یشتریاز عدالت و سعادت ب زیشوند جامعه ن کتریهدف نزد  نیقدر به ا رحرکت کنند ه

 .خواهد شد
و اغلب هم ناخودآگاه   فیتحر  ،تزویر  ،در اثر تقلب  یهبمذ  اتیها و رواود آنکه اغلب رساله وج  با

  زیآثار منحرف ن  نیالی هماند، از البه خود را از دست داده   یت ینظر، ارزش تربحسن  یاز رو  دیو شا
و   ، یمردم به کمال اخالق ت یکه جز هدا میرا استنباط کن نید ی هدف واقع میتوانمی  ی به خوب
 .ستین یگرید ی زیحکومت خدا، چ نیتأم  گریزبان دبه   ایبه سعادت و سالمت و   یدسترس
است. از نظر   یو اجتماع یدو جنبه فرد یکه هدف او دارا میافتیزرتشت در امیپ ی بررس در

و   کین شهیکه به اند یاست، کسان نیدون و راست اشه  یهاانسان تیهدف زرتشت ترب یفرد
کنند. جامعه کمک می  شرفتیو پ  یی فابه شکو  کیو با انجام اعمال ن  افتهیپاک و آرام دست    ریضم

بکوشند تا به فروزگان    دیبا ی راست روان یکه پ میدید فر یو سپس پاداش و ک پنداندر بحث امشا اس
 ینانیدچنین راست . اینابندیخدا و انسان است، دست  نی که پل ب ،یمعنو لیا فضایو  یاله 

  ن یهد راه حق خواهند بود. پاداش اکوشا و مجا رخواه،یو صالح، سازنده و خ کوکاریخود نخودبه 
 .تزلزل استپاک و بی  ریو آرامش درون و ضم کین شهیندها بهشت اانسان
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 ۱۰/۳۰. در 1سازدمی سریحکومت خدا را م نانیدو کوشش راست  تیفعال یاز نظر اجتماع

  ی راو س افتهیخود دست  یقلب یبه آرزو نانیدرسد، راست  ی که به دروغ شکست و تباههنگامی
شا  اوهومن و  یاریآنجا که مزدا به  یبه قول شوشتر ایشا برپا خواهد شد. و امزدا و  یمنش کین

 یاله  لیحکومت فضا ی که سلطنت کند بلکه سلطه او به معن ستین یبرکت خواهد داد، خدا شاه
  ی و نظام حق، هماهنگ یو پاک ی مهر و محبت و خرد( و اشا )راست ک، ین شهیکه وهومن )اند ستا
فشارند پس از   ریو آنان که ز ردستانیز ۱۵/۳۲. در لندیفضا نیهمه ا انیو بن هیا نظام خلقت( پاب

به   ییو شکوفا ییراندند به کمک رساه بر آنها فرمان می ها کبرهم زدن حکومت کرپنها و کوی
  ۴۳. در اغلب سرودها مانند افتیخواهند رفت و به بهشت مزدا دست خواهند  کیمنش ن یسرا
  نیشود تا به او دانش وهومن می یو راست یاشا و وهومن، پاک یرتو خرد مقدس مزدا تقاضادر پ
  ک، ین شهیاند هیدر سا گریوردار شوند و به عبارت دشاد و جامعه سعادتمند برخ ی از زندگ لهیوس

کشور مزدا  ۵/۴۹توان جامعه سعادتمند را برقرار ساخت. در و نظام حق می  یخرد وهومن و راست
که از روز جایی ۱۵/۵۱نغمه و سرود در    یکه خدا حکومت کند متعلق به راستان است. سراییو جا

 یو راست کیسرا، که در پرتو منش پاک و ن نیشده و ا یاهورامزدا بوده است معرف گاهیازل جا
مختلف و به   یشود. در بخشهامزدا به راستان داده می  یاز سو  یچون بخشش د،یآدست می به 

جامعه سعادتمند اشاره شده و بحث مجدد آن   جادیحکومت خدا و ا یبه چگونگ ت،یخصوص ثنو
 .ستین یضرور

زرتشت متفاوت   نیآنها با د  یکه هدف کل  افتی  میدر خواه  زین  گرید  انیاد  لیو تحل  هیتجز  در
ساختن   یمذاهب مختلف بوده است که با شعائر  ینمایهای روحانو دستگاه  ساهایکل  نیو ا  ستین

و  قیاند. با وجود آنکه بشر در اثر تحمساخته عتریمذاهب را وس نیبه ا نیمؤمن نیاف بآنها شک
معتاد شده است، در جوامع مختلف    یشعائر  نیبه د  یو توارث در طول قرون و اعصار متماد  نیتلق

و    یمذهب شعائر یمنحرف کاسته شده و به جا تیو دخالت روحان سایهر قدر از قدرت کل نیمتد
 یشتریب  یاست، جامعه از سالمت نسب دهیگرد نیگزیجا یو معنو ی روح تیترب ، یشرعکاله  نید

  زرتشت داده شد  امیکه از پ ی است. با شرح رفتهیپذ لی تعصب و تحجر تعد ده،یدبرخوردار گر

 
است.   کرده  بر مردم حکومت  ییسایکل  تیکه به بهانه حکومت خدا، روحان  دید  میمختلف خواه  یتمدنها  یدر بررس -۱
کرده و  یآنها معرف نانیجانش ایخدا و  ندگانیخود را نما نید انیشده که متول یاز آنجا ناش قیو تحم لیتحم نیا 

 اند.خود را بر جامعه بار کرده سایاز راه معبد و کل میمجموعه مشاهده کرد نیطوری که در جلد اول ا به
 یدرستو    یجز حکومت راست  ، یواقع  یضد حکومت خدا دانست. حکومت خدا، به معن  دیای را باسلطه  نیچن  کی

 کیهر    زیمختلف ن  انیو در اد  ستین  یگرید  یزیچ  قتینظام حق و حق  کیپاک و ن  شهی و مهر و محبت و اند  یو پاک
 یگرید جهینت یجز فساد و تباه ییسایکل تیننشان داده که سلطه روحا خ یاند. تارداشته انیصل را با  نیهم یبه زبان

 .نداشته است
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شد در   دیاوست و چنانکه قبالً تأک  نیو نفرت خالف دکتر  نهیگرفت که تعصب و ک  جهیتوان نتیم
به بهشت   افتنیاحترام و سزاوار دست  ستهیکردار شاو راست  لتیبا فض یهانظر او همه انسان

که مردم را   ستیزرتشت الزم ن امیپ غیتبل ی. برا(است نیچن زین تی)که واقع شندیآرامش و آسا
اهومنه و   یکرد و آنها را به خواندن دعاها شیو آداب سه هزار سال پ فاتیتشر یبه اجرا قیتشو

  نیمسلماً نه آن را درک کرده و نه کوچکتر واداشت، که  یی .. به زبان اوستااشم وهو و. ه، یریائ
  ان یمذاهب و اد یتیو با خلوص هر دستور ترب ایربی  یآنها خواهد داشت. اجرا تیدر ترب یریتأث
زرتشت  نیمردم منجر گردد، عمل به د یاخالق لیو فضا یـ اله  یکه به رشد صفات انسان گرید

خواهان افزودن به تعداد    یگریو هر رسول بر حق د  یو راست  یصلح مردماست. زرتشت چون هر م
  نی. استیبه آن محتاجند، ن  ش یخو  اتیادامه ح  یبرا  ساهایگونه که کلاحشام و گوسفندان خدا، آن 

کمال ای هستند که افراد آن آزاد و آزاده راه حکومت حق در جامعه یبرقرار یدر آرزو نیمصلح
  تیروحان  نیگردند. او اتصال به حق نائل می  یبه دوست  یشدن به صفات اله و با متصف    ندیمایپمی

انسان در پرورش گاو و گوسفند    ت یترب  یخود هزاران سال است به جا  یبقا  یمنحرف است که برا
  ن یا یو کاهنان چون شبانان شانینموده است و کش یاند سعبوده سایاحشام کل قتیخدا که در حق

  لیقربانگاه دهند. تحم  ل یتحو  ایا آنها را بدوشند و  یاند تا  خود رانده  یآغلها  ی زبان را به سورمه بی 
در   ست،یساز نهرگز آدم ی فاتیشعائر و آداب و رسوم تشر یمشت ایو  ییسایکانن متحجر کل کی
 .ها بوده استانسان  تیمبشرین حق ترب  یکه هدف اصل یالح

کوشش   دیشود بامتوجه می یقیفت حقعلم و منطق و معر یکه بشر رفته رفته به سو امروز
ها جهت متحد گردد که پرده  نیصفت، در او دانشمندان انسان   ن یو متفکر  یهمه بشردوستان واقع

است و فقط راههای   کسانی  انیکم بفهماند که هدف همه ادمردم برداشته و به آنها  کم  نیرا از ب
به هدف لطمه وارد ساخت.  دینبا ند،یاصلراهها، که فرع بر مقصد  نیاست. به خاطر ا تفاوتآنها م
الاقل همگام  ایو  شقدمیراه پ نیداده و در ا تیماه رییتغ زین سایو کل تیاگر روحان کوتریچه ن
 .شوند

است که همه افراد جهان به ماوراء شعائر و   افتهیبشر به آن مرحله از تکامل دست ن هنوز
 یو اله  یانسان لیخود جستجو کرده و در فضاو خدا را در  شندیاند ینیدآداب و فقط به راست 

ن در جهت اتفاق جها  نینی. پس هرگاه همه متدابدیای هرگز تحقق نمرحله  نیهم چن  دی. شاابندیدر
دل و ساده یحیمس کی  یکنون ط ی. در شراستیهدف بکوشند، اختالف راه چندان مهم ن دتو وح

  ن یمسلمان شود، شعائر و آداب و رسوم نو  ای  یزرتشت  یدر اثر تحوالت عاطف  یمؤمن اگر اتفاقاً روز
  ی رییاو تغ یو ذهن یاجرا خواهد کرد بدون آنکه در ساختمان فکر  میقد یسایشعائر کل یرا به جا

به هدف   ی نییو آ نیکمک کرد تا در هر د یکل ریبه تحول و تکامل بشر در مس  دی. بارددحاصل گ
  جنگ هفتاد و دو ملت   جیگام بردارد تا به تدر  ینانسا  لیفضابه   یاب یمتوجه گردد و در راه دست  یاصل
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گونه که هدف  و... همان یو زرتشت یحیو مسلمان و مس ابدی لیبه حداقل تقل ایرفته و  انیم از
شود    کتر یهدف نزد  نیای به ا. هرقدر جامعه ندیوار عمل نمابوده است، انسان  ان یاد  نیگذاران اهیپا

  تیای که اکثرشود. در جامعهمی  کتر ینزد  تیریبه مد افتهی ت یماه رییدر آن تغ زیمسلماً حکومت ن
زمان خود را برخواهند   ستهینظام شا زین اریآن خودآگاه در راه کمال گام بردارند یقیناً با اختافراد 

 هیاداره جامعه بر پا ینظام نیحکومت نخواهد کرد. در چن یبر کس یکه در آن مسلماً کس دیگز
همه  یوحو ر یو فکر یاجتماع تیاد جامعه صورت خواهد گرفت و امنافر یو هماهنگ یهمگام

 .خواهد شد نیافراد تضم
 ایتوان تنها عامل سعادت و  را نمی   ینید  چیکه امروزه ه  افتیتوان درمی   ی نظر سطح  کی  با
مانده برخورد  عقب ای شرفتهیما به جوامع پ انیدر جبهه همه اد رایجامعه دانست. ز کیمذلت 

 تیو نفوذ روحان نیاز د یمؤثر است برداشت کل اریجامعه بس کیآنچه در سرنوشت . میکنمی
منحرف و متعصب معرف   ت یو روحان یشعائر نیو متأسفانه در همه جوامع د ست، ا ییسایکل

ای بکوشند تا  در هر جامعه دیبا نیراست نیپرستان و مؤمناست. حق دهیمعتقدات آن جامعه گرد
 نیتواند در امی  تیو روحان  سای. کللیو تحم  قیو تحم  نیآزاد از هرگونه تلق  زاد شوند،مردم آگاه و آ

ناخودآگاه روش و معتقدات   سایکل  کیعضو    ونیروحان  تیباشد. اکثر  یمؤثر  اریو مددکار بس  اوریراه  
و   یطلبحق  یافراد، که مانند همه افراد بشر مستعد برا نی . اگر اندینمامی  ی ریگیرا پ یموروث

و   یبا توجه به هدف اصل ت یاتحاد و اتفاق بشر یبرا افتهی  یهستند، معرفت واقع ییجوقت یحق
به حق و  دهیچشم پوش یرضروریخشک و غ فاتیانسان است از تشر تیکه ترب انیدمشترک ا

 .وستیع خواهد پبه وقو یمیمتوجه گردند، مسلماً تحول عظ تیانسان
 یروین  نیبرخوردار است که اگر ا  یمیظهنوز در جهان از قدرت ع  ییسایکل  تیو روحان  سایکل

به ظهور   یجنبش شگرف رد،یافراد بشر به کار گ یبزرگ را در راه کمال انسان و اتحاد و هماهنگ
و   ی است مذهب یشد بشر موجود ه یمجموعه توج نیگونه که در جلد اول ا. هماندیخواهد رس

و   نیبه هدف همه مرسل دنیرس ی. پس برادیایوجود نگاه بههیچ دیو مذهب شا نیدجامعه بدون 
آشنا ساخت و  نیو هدف د تیمردم را به واقع دیپرست، باحق یهاجهان و تمام انسان نیمصلح

حق که  روانیتنها به هدف همه پعمل نه نیکرد. با ا یریو تفرقه جلوگ نهیاز تعصب و تنفر و ک
 .ایمخدمت کرده یو سالمت جامعه بشر ییشکوفا وو رشد  شرفتیبه پ

که تعصب و تحجر را رها کرده و به  ییسنایمحقق مزد کیبحث به برداشت  نیا انیپا در
  نیهند چن نیاز سرزم ی. دهاال دانشمند پارسمیینمامتوسل شده است اشاره می نید یهدف واقع

 :سدینومی
 و مانیخود زنده خواهد ماند. با اعتقاد به اورمزد ا  یابد قیحقا لهیزرتشت به وس نید»
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پاداش    ،ی و درست  یراست  ینشدن  میقانون تسل  ک،یو کردار ن  کی گفتار ن  ک،یدر مثلث پندار ن  یداریپا
بر   یکین یینها یروزی تکامل، پ یجهان به سو یو ترق شرفتیبعد، پ اتیو در ح یدرون فریو ک
های تیواقع نیو بزرگتر نیهستند پابرجاتر نهایبشر... ا یبا ظهور حکومت خدا به همکار  یبد
 زرتشت.  نید داریهستند عنصر پا نهایاعتبار خواهند داشت. و ا شهیکه هم یدگنز

خود را در  یرشد و زوالند. آنها جا نیاند و لذا تابع قوانزمان بنا شده اجاتیبر احت توالهایها و ردگم
  . ممکن است انسان ستندین  نیخود د  ی همراهند ول  نیاند. با دبشر داشته   یتکامل و تحول روح  ریس
فرد    یبر تقوا  یو درست  یبماند. راست  یباق  نیباز هم مؤمن و متد  یدست بردارد ول  توالیدگم و ر  زا

مراسم تطهیر. باشد که   قیانجام دق ایآداب و رسوم و شعائر و  یه بر مراعات وسواساست ن یمتک
  ین حال زرتشتیاو با استقامت گام بردارند و در    داریپا  یو درست  ی و جامعه آنان در راه راست  انیپارس
 د«. باشن نیراست

  ان یبه دهاال ب  هیگاتاها شب   ریاست، پس از آنکه در سراسر تفس  ی زرتشت  یکه موبد  آذرگشسب
دهد. می  انیپا  یشیدانشمند اطر  1یکلزای از  را با نقل گفته   ریتفس  نیجلد دوم ا  شگفتاریپ  دینمامی

 :کندمی  هیتوج نیزرتشت را چن نید یزکل
و   یموجود در جهان هست یروهایانسان با ن یهماهنگ ی به معن نیتشت، دزر دهیبه عق بنا»

نفس   ییمذکور و کوشش صادقانه انسان در شناسا یروهایباشد. استفاده از نمی عتیقانون طب
 یزرتشت ارزش جهان ماتیدهد. تعلمی   لیاو را تشک  یقیمذهب حق  عت،یو ارتباط آن با طب  شیخو

،  عتیطب یجاودان نیکران قوانهمه کس دانش بی یکشورها و برا اعصار و همه همهدر  رایدارد ز
 آورد. وجود میو طبقه و نژاد و مذهب ندارد، به  نیبه زبان و سرزم اجیکه احت

  شه یاند  کردمی  یرو یزرتشت پ  ی بخش و جاودانی زندگان  میاز تعال  اًیا مجتمع  اً هرگاه بشر انفراد
و   یو در آن بهشت آشت افتیتحقق می  ز یانگالیو خ بایز یفردوس به  ارهیس نیدگرگون ساختن ا
سازش با قانون  یعنیوهو، و مفهوم اشم کیو کردار ن کیو گفتار ن کین شهیسرور با شعار اند

 ت«. گشحکمفرما می ،یهنجار هست
و   مبرانیپ یمسلماً هدف واقع ستندینگرمی  نیبه د د ید نیجهان با ا نینیهمه متد اگر

و کمال انسان و بالنتیجه سعادت و   شرفتیو پ ییو شکوفا یرکت تکاملکه ح ن،یراست نیمصلح
  ی همه مذاهب به هدف واحد روانیحال پ نی. در اافتیسالمت جامعه است، تحقق می 

 مسلمان و ... در کنار هم   ، ییبودا  ،یحیمس ،یهودی ،یاز زرتشت صادق نانیدو راست  دندیشیاندمی
  

 
1- E. B. Zeklly 
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و   ی و دشمن نهیپرداختند. کصلح و صفا و آرامش می  طیمح جادیجامعه و ا یهم به نوساز باو 
 شانیداد و بر جهان آشفته و پرخود را به مهر و محبت می ینفرت، جنگ و نفاق و تعصب، جا

محکوم، وهومنه   ریو تزو ایر ب،یدروغ، خشم، فر یجهان نی. در چنکردمی یرو تیعاف سالمت و
 هیو صفات کمال یفروزگان اله  یعطر جانفزا ه است و با خشتره همرا یتیو ارمئ روزیحاکم، اشا پ

که تجسم اشه   ،یبهشت واقع نیبه ا دنیرس یبخشد. براهوروتات و امرتات می نانینشبه خاک
ـ   یاله   لیکه فضا  ستین  یازیپل ن  نواتیکس را به چاست، هیچ  یراست  نیبهتر  گاهیجا  ای  شتهیوه

 ها،یو ناپاک  هایاز زشت  ادیناله و فر  یو گئوش اورون به جااند  و بشر را برپا داشته   داخ  نیپل ب  یانسان
و ترنم سروش، که مظهر   ست،ین نانیدبه درخشش آترفرنبغ، که جز نور و تاللو فطرت پاک

خاطر  نشیدلنش یهاست، به وجد و سرور درآمده و نواو حرکت انسان عتیطب نیقوان یهماهنگ
نوشند و  باده حق می  نانینشف ملکوت با خاکدهد. عاکفان حرم سر عفامی را نوازش  انیخاک

با وضو ساختن از چشمه عشق بر هر چه آداب    افتهیکمال به وجد و حال دست    یسرمست از مست
و کاهن است  شیکرپن و اوسج وکش زیانگتفرقه ماتیو تعل ییسایخشک کل فاتیو رسوم و تشر
رود و خانه دروغ  می  یته رو به خاموش ناپاک و ناآرام رفته رف  یهاکشند. جهنم وجدانخط بطالن می 

جهان.  نیهمه مصلح یاست آرزو نی... ادهدی از دست م جیخود را به تدر نیو منش بد ساکن
شاندن خشم  را فرو ن یواال و قهرمانان واقع یهاانسان  نیاست اگر هدف ا یفکرو کوته یکوردل

آداب و رسوم و شعائر   یو اجرا دانسته ازیرشوه و ن میگونه از راه تقدانسان یو غضب خداوند
  ه یخداوند توج تیرضا نیتأم لهیو وس نید یهای اصلهیورد و دعا، التماس و التجا را پا ،یفاتیتشر

 یتواند دارابشر است می ازیموهوم که تجسم ترس و وحشت و ضعف و ن یخدا کی. فقط میکن
بشر و سالمت جامعه   یقیدت حقجز سعا  نیو مبشر  نیراست  مبرانیباشد. پ  ینیبکوته  رسوالن  نیچن
  ک یهدف بوده است. هر    نیبه ا  یابیدست  یاند براارائه کرده  زین  ینداشته و هر راه  یمقصود  چیه

  ز یاست که اکنون ن ستهیاند و شاو اتفاق دعوت کرده یکیو ن  ریمردم را به خ ی به زبان یدر زمان
آن گام   یف آنان را درک و به سوکند هدحکم می  تیگونه که واقعامروز و آن  انیب هب نیمؤمن

  یناآگاه جهیو با استفاده از ترس و وحشت انسان، که نت نینام دبردارند. هزاران سال است که به 
 یبه جا ساهایاند و کلسوق داده شده یزیبه جنگ و کشتار و خونر یجوامع بشرو جهل اوست، 

جامعه، مردم را به دام خرافات  روح بشر و کمک به سعادت و سالمت  ت یو تقو ت یتربو  ییشکوفا
 اکنون که بشر در عصر فضا اند.دهیو تلقینات سوء گرفتار ساخته، مانع رشد و تکامل آنان گرد

کم رود که  کمشکند، انتظار میدرهم می   یگریپس از د  یکی جهل و ابهام را    یاگذاشته و سدهامگ
مردم   نیجامعه آزاد و در ب ک یفقط در که  ابدیمعرفت  زین قت یحق نیبه ا نید تیبا توجه به واقع

مولود   یدر جوامع کنون  ج یرا یمذهب یقابل تحقق است. باورها یآزاده سعادت و سالمت واقع
  و نیتلق اد،یوراثت و اعت
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و بدون شرکت و انتخاب نسل   یمتوال ینسلها یاست که ط  یاز عوامل خارج یاریو بس تحمیل
شد که تعصب و تحجر   دواریتوان اممی نید یو متول سایاست. با حذف کل دهیگرد تیحاضر، تثب

را در درون خود   یو بهشت واقع دهیبرگز شیراه خو اریاز جامعه رخت بربندد و هرکس به اخت
.وجود آوردبه 
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 زرتشت

 ران یآن با فرهنگ ا وندیو پ شامان

همتا بی  نی ا ةکه دربار یاند و چه نادرست داورزرتشت نوشته  ةنارواها که دربار چه
  انیانسان بزرگ را در م ن یا نیراست یمایتوان ساند، چگونه می مرد خردمند کردهبزرگ

 باز شناخت؟ نیدروغ ریتصاونهمهیا
 

 مینما انیب یبه زبان آلمان نیاست که قرار بود در کنفرانس و یمتن سخنران وستیپ نوشتار
است که    ینادرست  یهاگیریو نتیجه   رانیا  . چون سخن از فرهنگدیمانع از انجام آن گرد  یماریو ب

 .کتاب مناسب باشد ان یچاپ در پا یممکن است برا رد،یگاز دانشمندان قرار می  یبرخ زیآودست
  یانیآشت نیالد جالل

 ۱۳۷۳ـ امردادماه  خیمون
 
 
بود،   افتهیاو انجام ن امیدرباره زرتشت و پ یریگیپژوهش ژرف و پ ستم،یقرن ب مهیحدود ن تا

بر   شتریمرد خردمند، ببزرگ  نیا اتیو نظر تیدانشمندان از هو یگزارشها زیجهت ن نیهم و به
های دگاهیزرتشت، که تنها بازمانده د  یگاتاها  ر،یهای اخاستوار بود. در دهه  یو مذهب  یسنت  اتیروا

 یهایمورد بررس ،یو فرهنگ مذهب خی( و تاریشمار خی)تار یکرنولوژ ، یشناسزبان اوست، از نظر 
  یکه کامالً خالف برداشتها یلیای روشن شد. از مساقرار گرفت و نکات تازه  ینینو



464 
 

 زرتشت

و   هیتوان نام برد. تجزاو را می  دیخاستگاه اصول عقا ت،یفعال خیتار د،یمتعارف مطرح گرد یسنت
دربارة زرتشت  سندهیو چون نو ست ین سریوجه م چیفرصت کوتاه به ه ن یدر ا لیمسا نیا لیتحل
سازد. تنها از نظر  رساله متوجه می  نیمنتشر کرده است، مشتاقان را به ا ی نوشتار مشروح  او امیو پ

 :دارممی ان یوار برا فهرست لیمسا نیای از اپاره ةفشرد ،یآگاه
مطرح  الدیاز م شیهای ششم و هفتم پسده نیزرتشت ب تیفعال یدر معتقدات سنتـ ۱

 الدیاز م شیاول پ ةکه ظهور زرتشت از هزار  هدیرس جهی نت نیبه ا نینو یهایگردد. بررسمی
 .تر استنیرید

از نفوذ   الدیاز م شیاند که در حدود قرن هفتم پدانستهمی جانیزادگاه زرتشت را آذربا ـ ۲
  اچه یدر  یدر امان نبوده است. امروز مسلم شده که زرتشت در نواح  ی و بابل  یآسور  یفرهنگها  دیشد

 درنموده و می تیمنطقه رشد و فعال نیا انییایآر نیدر ب ی(ستانو خوارزم با هیآرال )جنوب روس
 .شودنمی دهینام برده د یفرهنگها ریاز تأث یگونه نشانافکار او  هیچ 

  ر یو ز اوری انیو امشه اسپندان، که همه خدا زدان یزرتشت با ا ،یدر رسائل مقدس مذهبـ ۳
.  مندیها سه مستقیماً در سرنوشت انسان  زدان یا  ن یشوند، در ارتباط است و ادست اهورمزدا تصور می 

در  زدانیا نیا یدر جستجو وستهیپ یانحراف نیچن ریتحت تأث زیجهت پژوهشگران ن نیبه هم
  ن یاز ا  یاثر  نیکرد که در گاتاها کوچکتر  نیقی توان  می   یسطح  یبررس   کیدر    ی حت  اند.ودهگاتها ب

و در اوستا  (Deva) هکه در وداها به دوَ  ییایرآ  انیخدا  نی. زرتشت بر همه اافتیتوان  نمی  انیخدا
  وغو در یالیصورت موجودات خمهر باطل زد و به  و یاند به نام دنام برده شده  (Dateval) وَئبه دَ 

 یمسبب و موجد و مؤثر  چیناب بوده و او جز اهورمزدا به ه  یکتاپرستیزرتشت    امیمطرود ساخت. پ
زرتشت   نیکه د یاست در حال انییای( آرسنایوی)د یپرست وی د ادبودی زدان یا شی. ستاستیمعتقد ن

 .واحد است یخدا کیباشد، که پرستش ( میسنای)مزد یمزداپرست
به زرتشت   یچون اصل مسلم ن یکهن و نو اتیکه در ادب من،یاهورمزدا ـ اهر تیثنوـ ۴

زرتشت اصوالً  مایای نداشته و در پرابطه  ییایموحد آر کتای نیوجه با ا چیبه ه د،یگردمنتسب می
 .نام برده نشده است منیبه نام اهر یتیهو

فراوان    ان یرانیکهن ا  یمذهب  یآنها، که در نوشتارها  ریو اجنه و نظا  وانیسحر و جادو و د ـ  ۵
  ن یاز ا ینشان نیزرتشت کوچکتر امیبوده و در پ یمذاهب بدو ادبودیاز آنان نام برده شده است، 

و   یدارزش خردمن می. تأکید زرتشت بر اراده و انتخاب آزاد، تعلافتیتوان نمی  ییابتدا یباورها
 الًکام  او را از سحر و جادو و طالسم و اوراد   امیپ  روان یو کوشش و ... پ  تیفعال  قیتشو  ،یشمندیاند
راه راست و درست را بر   اریخردمند مزداپرست با اخت یسازد. در مکتب زرتشت دانامی ازینبی 
پرداز دروغ انیااز رهنم یرویو با پ دیگرامی  یو ناراست یپرست به کژوید ی فو نادان خرا ندیگزمی

مرید پرورند،   گر و رهبران سودا  انینما ی جادوگران، کاهنان و روحانساز، که همان ساحران، گمراه
  پردازد.به تباهی خود و جامعه می 
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و ارائه شواهد و   انهیگراواقع یبدون بررس ستمیب ة سد لیکه در اوا یجمله دانشمندان مشهور از
 1ان دارمستترتواو اعالم داشتند می امیزرتشت و پ ةای دربارکنندهگمراه اتینظر یعلم لیدال

 یراساط یةرا نام برد. او که چون خاورشناسان آن زمان، ظهور زرتشت را بر پا یپژوهشگر فرانسو
 دادیرساله وند  میبه زمان تنظ  کیو نزد  الدیاز م  شیششم پ  ةدر حدود سد  ییاوستا  اتیو روا  یسنت

  ت یفعال یدوران فرض یاز سطح تفکر و باورها تریعال اریگاتاها را بس ی، چون محتواکردمی  تصور
  تعلق تواند به زرتشت نمی یپر مغز و فلسف اناتیب نیشد که اصوالً چن ی دانست، مدعزرتشت می

گاتاها   ت،یحیهم پس از مس  دیو شا  ن ایپس از دوران اشکان  ییداشته باشد، بلکه دانشمندان و حکما
زرتشت را   یواقع اتیبخشند. نظر  یخود را تعال مبریم پاند تا مقاکرده میکهن تنظ اریرا به زبان بس

ها، ها و کربنجیادعا زرتشت را با اوس نیآن دانست. او با ا ریو نظا دادیدر حدود مطالب وند دیبا
 . ۲ودند، مشابه ساختآن دوران ب یفرهنگ یشامان در فضا  یکه نوع

  ی سوئد  ۳برگیکرد ن  یمعرف  یشامان باستان کیکه زرتشت را    یگریخاورشناس د پژوهشگر
کند،   هیگاتاها را توج هیو پرما یعال میو مفاه یهای شامانبرداشت  نیآنکه تضاد ب ی بود. او برا

  یشامان یرمولهاسرودها در واقع اوراد و فو نیشد و ادعا کرد که ا میمفاه نیاصوالً منکر عمق ا
دانه در حال خلسه و جذبه  شاه  ةاست که زرتشت پس از استعمال مواد مخدر و دان  یمعنو اغلب بی 

اوراد است. زرتشت چون شامانها در  نیبر زبان رانده است. گاتاها مجموعه ا یصورت جمالتبه 
 اتیآنها را آ روانشیداشته است که پمی  انیب گونهانیهذ یسخنان  یمست یو نوع یخودحال بی

بودن آن است.    یمعنبی  نیمشکل است هم  اریترجمه گاتاها بس  نکهی. علت ادندکرمی  یتلق  یرمز
 نیکرد و آن را نام هم هیآمده است، تک زیگاتاها، که در وداها ن ۴گهَبه خصوص به کلمه مَ برگین

  نیاشاره به هم ز یرا نخانه سرود  ای ۵نمود. واژه گرودمانه هیتوج  روانش یزرتشت و پ ی اسرار ةجامع
 نیاند. همچنساختهزرتشت را به عالم خلسه و نشأه وارد می  روانیکرد که پ ریتعب یمذهب یهاآواز

باشد که زرتشت  می یمعتقد بود که در اوستا به کلمه بنگ اشاره شده است که همان ماده مخدر 
 . ۶ت برده اسخود به کار می یهای شاماندر نشست
 ییکایاالصل آمری که رومان ۷به نام الیاد یگریپژوهشگر معروف د برگین انات یب ریتأث تحت

 مقدس گرد هم آمده و تحت  گاهیجا ای گهَدر مَ روانش یشد که زرتشت و پ  یبود، مدع
  

 
1- Darmcsteter 

 مراجعه شود سندهیبه کتاب زرتشت اثر نو -۲
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 . 1ندپرداختمی یمذهب ریشعا  یشامانها به اجرا هیدر حال خلسه شب شیبنگ و حش ریتأث

  ل یشامان بودن زرتشت خود به تعد یمدع نیو مهمتر نیمشهورتر ای برگیاست که ن جالب
نادرست   یفراوان ریتنها در همان زمان خاورشناسان و پژوهشگران شه پرداخت و نه  اتینظر نیا

کرد  دییرا تأ برگین یکه ادعاها یبخش نیدر هم ادیرا به اثبات رساندند، که ال التیتخ نیبودن ا
هم  برگیو ن ۲شناسان مخالفندران یاتفاق ا به بیقر تیاکثر ،برگین ریتفس نیکه با ا دمتذکر ش

 . ۳دزرتشت را ستو یو اجتماع یگذشته پرداخت و مقام معنو اتیخالف نظر یاناتیبعدها به ب
های در برداشت  ی( تحولشیسال پ ۱۲کتاب زرتشت پرداختم ) نیبه تدوکه هنگامی

  ی شناسانران یبه ا ندهیه در آبود ک نیا دیوجود آمده و اماو به  امیخاورشناسان نسبت به زرتشت و پ
 .می... برخورد نکن ادیال برگ،یدارمستتر، ن رینظ

مُبَدّل ساخت.    أسیرا به    دیام  نیکه ا  دیبه دستم رس  ییپس از انتشار کتاب، نوشتارها  متأسفانه
 :نمکالصه چند اظهارنظر اشاره مینمونه به خ یبرا

  ۵ی( پروفسور نول۱۹۷۹) ۴یسرارو مذاهب ا  سمییترایم ی بررس یروم برا آییدر گردهم 
 یاندازهاو چشم هایای به نام دشواراز آن در رساله  شیرا که پای ه ینظر ییایتالیخاورشناس ا

سازد. او با وجود آنکه زرتشت و افکار او را  کرده بود، مطرح می  ان یب ۶یران یا ان یپژوهش در اد
 ۹دومزیل ۸برگین ۷کاندریمتروک و اتیظربا مراجعه به ن ینامد، ولمی یانقالب یمبریو پ دیستامی

ظهور زرتشت   ی سنت خیتار رشیبندهش، و پذ نکرد، ید داد،یمتأخر وند  یاوستا اتیو بخصوص ادب
زرتشت  روانیپ رفتیکه محال است بتوان پذ ردیگمی جهینت الد،یاز م شیدر حدود قرن ششم پ

 یشباهت  یستیباخصوص میباشند، به   را کامالً منقلب و وارونه ساخته  اتشیپس از او نظر  صلهبالفا
 .با افکار زرتشت وجود داشته باشد ۱۰شده است نیبه زمان گاتاها تدو کیکه نزد دادیوند نیب

 شده  انیهمان مطالب اوستا باشد که به اشاره مجاز ب دیبا مینیبآنچه را در گاتاها می پس
  

 
  Shaman und Ekstase کتاب ۳۶۰صفحه  -۱
 همان کتاب  ۳۷۹صفحه  -۲
 .۱۹۶۶سال  Religion des alten برگیمقدمه چاپ مجدد کتاب ن -۳

4- Mysteria 

 (Gherardo Gnoli ) یپروفسور نول -۵
6- Problems and Prospects of the Stud. of Pers. Religion 
7- Wikander       8- Nyberg  
9- Dumezile 

 .به کتاب زرتشت مراجعه شود -۱۰
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... است. زرتشت    ندرایا  ۴و خشتره  ۳ترایم  همان  ۲و آشه  1مثال اهورمزدا همان اسوره وارونا  ی. برااست

نکرد بلکه امشه اسپندان    ی اند، نفمُبَدّل شده   ییاوستا  زدانیرا، که به ا  ییایآر  ۵یهاوَوجه دِ  چیبه ه
و آداب و مناسک   ریبدون شعا ینید چ یکند، چون هباشند ... در ضمن او ادعا میها میوَهمان دِ

  ی اخالق و اجتماع ماتیشامل تعل یو عرفان یفلسف امیپ کی دینبا زیپس گاتاها را ن ۶وجود ندارد
آداب و   حیه و تشرهئومَ ر یشعا میو مراسم تقد ۷والهاتسرودها توجیه ری ن یدانست بلکه سراسر ا

و مکاشفات    الت یخنه تنها مجدداً تمام ت  یاست! نول  یمناسک مگه و خلسه و نشأه و رقص و شادمان
شود می  یراتر نهاده و مدعف یکند که گامجا اعالم می  کی ... را  لیدومز اد،یال برگ،یدارمستتر، ن

باستان    انیونانیجهت هم    نیوجود نداشته است و به هم  نید  کیگذار  عنوان پایهبه   یاصوالً زرتشت
جالب    یاست. ول  هزیستمی  ایاز جنگ ترو  شیسال پ  ۵۰۰۰که    کردندمی   هیتوج  یاو را ساحر رازدان

 :کنداف می اعتر انیاست که در پا
زرتشت   میاست به طور مسلم اغراق خواهد بود اگر ادعا کن  یحاک  یکه شواهد کنون  گونهآن»

بودن او   یخیمن اعتقاد دارم که شک کردن در تار نیبا وجود ا یهرگز وجود نداشته است ول
 . ۸ت«ناپذیر اساجتناب

و ارزش   یا از نظر فکرپردازد بلکه آن رو ابتذال گاتاها نمی  ف ینه تنها به تخف دارمستتر
آن را سروده   داد یتواند باور کند زرتشت همزمان با وندداند که نمیقدر برجسته می آن  یاجتماع

وجود   یاند و اصوالً زرتشتخاورشناسان اشتباه کرده ةشود هممی  یمدع کبارهی  ینول یباشد. ول
ای از  و مجموعه ستین  یعاجتما ماتیو تعل یو عرفان یمطالب فلسف شامل زیو گاتاها ن نداشته

ادعاها   نیا ة هم ی است، و جالبتر از همه آن است که برا دادیدر حد وند یاوراد و مناسک شامان
  یدهد بلکه شواهد او در درجه اول اوستاارائه نمی  ی قیو تطب  یخیتار  یشناسزبان  لیگونه دالهیچ

ل نادرست است که گاتاها و  استدال نیو ا شیقرن پ میمتروک ن اتیو نظر سنایویمتأخر مروج د
 د!مشابه باشن دیهمزمانند پس با دادیوند

  سال در هند و تبت  یاست که مدت س  یدانشمند آلمان ۹هرمانس نیمارت گرید پژوهشگر

 
1- Asura-Varund        2- Asha  
3- Mithra          4- Khshathra 
5- Devas 

او  که ستین ریاز شعا یدهند نه تنها اثرو مذهب او نسبت می یسیکه در آنچه به ع  کندمیتوجه ن یحیمس ینول -۶
 .مراجعه شود سندهیاثر نو تیحیرا نسخ کرد. به کتاب مس قید عتعه ریو شعا عتیشر یحت

7- Rituals 

 نیبهتر سرودها نیا  یو زبان و محتوا  یکپارچگیآنکه گاتاها را سروده و  یعنیتوجه کرد که زرتشت گاتاها،  دیبا -۸
در وجود  یرد. ولتوان شک کزرتشت اوستا می یخیتار تیاوست، با زرتشت اوستا متفاوت است. در هو تیهو لیدل
 .داشت دیتوان تردگاتاها نمی ندهیای به نام زرتشت سرا دهندهامیپ

9- M. Hermanns 
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 شیخو  یپژوهشها  1( پرداخته و در سه رسالهکیتولوژی)م  یر یو مذاهب اساط  سمیشامان  یبررس  به

شده و زرتشت را با  ی کوش مرتکب اشتباه بزرگپژوهشگر سخت  نیرا عرضه داشته است. ا
 :سدینودانسته و می  کسانی رافیارداو

شروب هئومه شود ما تاکنون با استعمال ممی جادیر اکّمس لهیای که به وسنشأه ةویش در»
  نیشود. امی  دهیه نامگَ بَن  ران یدانه است که در امصرف شاه  ریتخد یبرا گر ید ةلی. وسمیآشنا شد

 نی. اافتندیو به حال نشأه و خلسه دست می  کردندمی سوزاندند و دود آن را استنشاقمی  ها رادانه 
روش تخدیر را ما در مورد    نی. ادندینوشحل کرده و می   زی( نومهیدر مشروب )ه  نیها را همچندانه 

هر چند به شدت   یمصلح کوشا و جد نیا !میاثبات کن میتوان می  ی زرتشت و شاگردانش به خوب
  دن و خور نیخون یقربان ،ییما شیستا ، یمیتراپرست ریچون شعا ان، یرانی! آداب مذهب کهن اتمام

مصرف هئومه به مخالفت پرداخت، اما خود   له یو به خصوص نشأه و خلسه به وس ی گوشت قربان
در حال خلسه و نشأه از   له یوس ن یبرد تا به ادانه  را به کار می های شاهدانه ای جذبه  شهود  یاو برا
او از خداوند   قیطر نی را بشنود. به ا شیو ندا ندیو او را بب ردیاهورمزدا، الهام گ نیبرتر یخدا
 برا که در خوا  یساخت. شهود و الهام مهمو به شاگردانش منتقل می   افتییرا درم  نینو  ماتیلتع

شروب  م  دن ینوش  ةویش  نیبا به کار گرفتن هم  ،ییاوستا  تیروا  ک یحاصل کرد زرتشت، بنابر    قیعم
مشروب هفت شبانه روز در   دن یدست آورد. او پس از نوشآن به  ة ر و نشأه و جذبر و مخدّکّمس

را   جه یداد و او نت یزرتشت و اهورمزدا رو نیب یاحال نشأه، مکالمه نیفرو رفت. در ا یژرفخواب
  یاز اوستا گرید ة. هرمانس چند قص۲ابند«یرا بشنوند و در امیپ نیشاگردان خود اعالم کرد تا ا هب

  قت یدر حق  زیرسد که زرتشت نمی  جهینت  نیبرداشت نقل کرده و باالخره به ا  نیا  دییمتأخر را در تأ
 .گرفته استمواد مخدر بهره می  ةلیبه وس یشامان بوده که از جذبه و خلسه شامان کی

را مطرح   یالتیتخ  نیکه چن یگریجالب است که هرمانس نظیر اغلب پژوهشگران د اما
 :دینوسمی ییکند. او در جامی  ی به صور مختلف نفرا  اتش یاند در چند صفحه بعد نظرساخته
سنجش قابل قبول  نیاند، که ارا مطرح ساخته یخلسه شامان ،یبا نشأه زرتشت سهیمقا در»

کردن اسکلت و   بیقطعه قطعه کردن و دوباره ترک ،یشامان  رشیپذ ریروش از شعا نی. در استین
و نوبت )که در آنها مست   ینیبمکاتب روش  نیب  یادتریز  اری. شباهت بس مینیبنمی  یزنده شدن، اثر

شناسند، با مکتب زرتشت  را می  یمشابه  یاهای جذبه وهیکه ش ( ندارند یمخدر نقش مواد شدن و 
  :گرید ییو در جا ۳«افتیتوان می

 
   Shamanen Pseudohamanen, Erloeser und Heilbringer : سه رساله عبارتند از نیا  -۱

 M . Hermanns تألیف    
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 ۳۶همان کتاب صفحه  -۳

 



469 
 

 زرتشت
 

وص( و خل  یدگسا  یو اصالح به سو  یریمبارزه با سنن شعا (Puritanic کیتانیپور  رفورم»
زرتشت   ات یدر زمان ح یخود را حفظ کند. حت یهای عالدال یا یدینتوانست مدت مدرتشت ز

به خصوص در شکل   ان، یرانیا میمخالف ظاهر شدند که در آنها مذهب قد یالتقاط یجنبشها
قه  مورد عال  میکه از قد  ،و ییما  ترای. مخصوصاً در مورد مافتیشدت ارزش    به پسندانه، مجدداً  عوام 

توان  ... میدیمربوطه دوباره به قوت معمول گرد  ریآنان و شعا  شیعامه مردم بودند، پرستش و ستا
  دیه، که در شکل جدهئومَ ریکه او به شدت با آنها به مبارزه پرداخته بود، مانند شعا یآداب رفتیپذ

شده  نیجانشعلف(  شهیو ر ری)ش یمیبا مشروب مال رایکرد زنشأه و خلسه نمی جادیا گریخود د
نشأه و خلسه وجود داشت که با مواد مخدر   یبرا  یعیروش طب  کیبود، از در عقب وارد شدند. قبالً  

 . 1رفت«ای به کار میتجارب جذبه  گریشهود و الهام و د  یو برا دیگردو محرک حاصل نمی

ن بر  پردازد، چومی یگاه که دربارة زرتشت به داورهرمانس آن دید میخواه میتوجه کن اگر
دچار  ییگوسازد، از همان آغاز به تناقض و خالف خود را بنا نمی اتینظر یهای استوارهیپا

ه و تخدیر و  مَمخصوصاً مصرف هئو ، یودَکند که زرتشت با آداب بَمی  دیسو تأک کیگردد. از می
بر زرتشت    دهندنسبت می  فرا یای را که به ارداوسکر... به مبارزه پرداخته و در چند جمله بعد قصه

مسکَر و مخدر به خواب رفته و با اهورمزدا مالقات کرده   دنی شود که او با نوشمی  یمنطبق و مدع
کر و تخدیر. او  س بوده و نه با  اءیکند که شهود زرتشت بسان الهام انباست و مجدداً اعتراف می 

 یمردم به باورها  ده پس از زرتشتتوانند باور کنند چند سنمی  یکه چون نول  یپژوهشگران  برخالف
افتراق رخ داده است... هرمانس   نیدر زمان خود زرتشت ا ی اند، معتقد است که حتکهن بازگشته

به حال جذبه و شهود و الهام اشاره کرده و  افتنیدست  یبرا  یعیمجدداً به روش طب انیدر پا
 .دینمامی  ی آن را در مورد زرتشت نف ریو نظا  یشامان اتیجربت

 نیمتضاد اغلب منقد اناتیمعتبر، که در ب لیو دل هیپابی یهاییگودرهم نیا ةهماصوالً 
دانشمندان مطالب    نی که ا  رندیگمی   شهیر  یاشتباه اساس  نیاز ا   م،یکناو مشاهده می  امیزرتشت و پ

.  رندیگگاتاها از اوستا بهره می  ریتفس  یسازند و اغلب براو متداخل می  بیگاتاها و اوستا را با هم ترک
زرتشت شکل گرفته و    ماتیپژوهشگران خالف تعل  نیهمه ا  یمتاخر به گواه  یکه اوستا  یر حالد

 .میساز هیپاهمو گاتاها را  دادیاست اگر ما وند یو خام ی. کوردل۲رشد کرده است
از پژوهشگران زرتشت را با شامان برابر سازند، ارتباط  یکه موجب شده برخ یجالب موضوع

چند دربارة شامان   یدانم سخنموضوع الزم می  نیاز طرح ا  ش یاست. پ  سمیو شامان  رانیفرهنگ ا
  و  ستین سریمختصر م نیهای آن در اشهیو ر سمیکنم البته شرح جامعه شامان انیب سمیو شامان

 
 .۴۲تاب صفحه همان ک -۱
 .فراوان به کتاب زرتشت مراجعه شود اتیاطالع از نظر یبرا  -۲
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 1شامان مینمابسنده می یندارند به شرح کوتاه ییکه به موضوع آشنا یخوانندگان یبرا من فقط

واژه با   نی( ایبریمغول نژاد س یمویاسک لیای از قبااست )دسته ۲یگوزتون ین، اصطالحمَشَ ای
ـ سرامانا( به   ی)هند ۴آن شراماناست  تیای در مرکز هند کهن( که سانسکر)لهجه ۳یپال یسامانا

را   یی است. رهبانان بودا شهیر کیرا بر خود تحمل کردن، از  ی مفهوم از درون داغ شدن و رنج
تونگوزها نام شامان را    ۷، هرمانس۶، هازه۵ادیچون ال  ی. به گزارش پژوهشگراندندینامسامانا می  زین

برند که به اعتقاد آنان با کمک ارواح و موجودات  بندان به کار می از ساحران و طلسم ی عنو یبرا
  وان یکردن شرارت د یو خنث  مارانیب  یو به خصوص شفا یرعادیالطبیعه به انجام اعمال غمافوق

و روش  یبدو یاز سحر و جادو یتوان شکلرا می سمیشامان دید نیگردند. از امی و اجنه موفق 
کرد   انیب یعاد ریو نفوذ در حوادث به کمک اجنه و ارواح و موجودات غ یبوم یهایماریدرمان ب

و دانه   یخصوص اقوام شکارچبه  (خیو متعلق به ماقبل تار ی)بدو ۸کیجوامع اولیه و آرکائ رکه د
توان با  معمول است. شامان را می  ییهای ابتداره یت نیا یایبوده و هنوز هم در بقا جیکن، راجمع
 .هم مشابه دانست ۹ساحر میحک

شوند. منشأ  می  افتیمختلف  یفراوان به صور و نامها ینهایساحر در سرزم میو حک شامان
و اجنه و   وانی( آنان است که وجود دکیتئولوژی)م یریاساط  اتیمردم معتقدات و روا نیتصورات ا

به وراثت دست   ایمقام  نیپندارند. شامانها به امی تیرا واقع رشانیو تأث یعیموجودات ماوراء طب
 یدرآمدها شیو از جمله پ ستین یمعمول نشیگز کیانتخاب  نیبه انتخاب. البته ا ایو  ابندیمی

خلسه و جذبه،   در حال ایخواب و رؤ ان،یارواح و خدا ی از سو یبیغ یتوان: نداآن را می
مقام منتقل    نیا  زین  یدار یبا خر  یگاه  ی ناگوار... نام برد. حت  ینقص عضو و رخدادها  ،یزدگصاعقه

و مقدس است )مقدس در   یشبه روحان یاجتماعات ساده مقام نیمردم ا دیگردد. شامان از دمی
محرم   ینوع با یشدن به مقام شامان رفتهیاست(. پذ یعیاصطالح پژوهشگران به مفهوم فوق طب

 ییآداب را آشنا  نیجهت ا  نی( به هممیو روم قد  ونان ی  ۱۰یمذاهب اسرار  ه یراز شدن توأم است )شب
  ی شامان پس از دوران نوآموز قت ی نامند. در حقبه مفهوم آغاز کردن( می   نی)در زبان الت ۱۱نییبا آ

 ه شرح آنها وند کشهای مختلف به صور گوناگون عمل میرهیآداب در ت نیگردد. امحرم راز می 
  

 
1- Shaman       2- Tuengueze 
3- Samana. Pali      4- Shramana 
5- M. Eliade       6- E. Hase 
7- M. Hermanns      8- Archaic 
9- Medicin Man 

 .  میو روم قد ونانی Mysteria یمذاهب اسرار هیشب -۱۰
 .به مفهوم آغاز کردن نیالت Initium و Initiation از-۱۱
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 .مفصل و از بحث ما خارج است اریبس
همزبان شده و   ادیپژوهشگران با ال شتریدارد و ب یانی نقش بن سمیو جذبه در شامان خلسه

ها و  رقص  لهیبه وس ای  ر یسکر و تخد ی خوانند. خلسه توأم با نوعشامان را استاد جذبه و خلسه می 
و  انی)هذ 1ماغلب به کمک مواد مخدر و موهّ ایو  کنواختیهای تند و و آهنگ دیحرکات شد

حال است که شامان تحقق همه معتقدات   نی. اصوالً در اردیگصورت می  اًتوأم ایآور( و وهم
کنندگان در در ذهن همراهان و شرکت  ن یو با تلق دینماخود را توهم می  ی و سنت یریاساط

  ن یبه ا  نیدر مون  ایشوند،  می   دهینام  ۲یالنکام  لیاز قبا  ی، که در برخ  Seanceیهای شاماننشست
فراوانند. انواع قارچها،   زیآور مخدر نسازند. مواد وهم می  کیشر   شیدر توهمات خو  ا اساطیر، آنان ر

.  ۳موادند  نیباشند، در شمار امی  ی مزه نامطبوع یآنها دارا شتریهای مختلف، که بو دانه  چکهایپ
  ر را که ب ۴وتیآور پُمثال قارچ وهم یاند. برادانستهدس می مواد را مق  ن یاز ا یجالب است که برخ

  اند.دهیناممی  ۶اند و آن را گوشت خدامقدس دانسته   ۵کیمکز  یمازاتکها  د،یرومی  یکاکتوس خاص
مقدس   زیشد، ندا خوانده میزِمرگ کوچک را که در ضمن مرگ  یبه معنا ۷هوآسکاایآ ایو 
  ،کردندمی  هیتوج رکنندهیتنو ای نش یمعرفت و ب ةرا اعطا کنند مواد  نیشمردند. در تمام موارد امی

 .نمودندتصور می  ۹و هومه  ۸سومه  یبرا رانیهند و ا یاهایکه آر یهمان مشخصات
شده است.   یریگ یپ ی سنگ  نهیرسد و تا دوران پاردور می اریبس یبه زمانها سمیشامان نهیشیپ

  ون، یکرمان  ای)  ۱۰خیماقبل تار  یکه از کروماگنونها  یاربا آث  قایکه از اروپا تا آفر  یمتعدد  یدر غارها
اند که مانده  یجاب  وارهایبر د  ییاند نقشهاآنها، کشف شده  هیهای شبرهیت  ایدر فرانسه( و    ینام غار

 یمانند، تا پروازهالباسها، ماسکها، حرکات رقص ی شباهت دارند و حت ی کنون یکامالً با شامانها
مصرف    یشوند. برامی  دهید  ینقشها به روشن  نیمعروف شامانهاست، در ا  ریاز شعا  یکیارواح، که  

حفریات   وها ی صورت گرفته و به خصوص در بررس یاکتشافات زیآور نمواد مخدر و وهم
  اند.دهیمشخص گرد ش یتا ده هزار سال پ یو تکزاس شواهد یمرکز یکایآمر یشناسباستان 

و کانادا،    هیشمال روس  ،یو مرکز  یجنوب  یکایآمر  قا،یرآف  یبدو  لیساحر هنوز در قبا  میشامان و حک
 کنند و تامی تیفعال ن،یدر جوامع متمدن کره و چ ی ... و حتایتبت، استرال

  

 
1- Hallucinogenic 

 . یبریشامان در ترک زبانان س یبه معن Kam از -۲
 .آمده است سندهینو ةبه خام سمیتر در کتاب شامانمواد مخدر و موهم فراوانند. شرح مفصل -۳

4- Peyote        5- Mazatec 
6- Teonanactl       7- Ayahuasca 
8- Soma        9- Haoma 
10- Cromagnon 
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  ی در رفع مشکالت و مداوا یدهند، حتبه آنها اجازه می نیمؤمن یریمعتقدات اساطکه جایی
 .سمیاز شامان یرده و مجملفش اریبود شرح بس نیشوند. اواقع می دیمف یخاص یهایماریب

و   بایهرگونه توهمات فر شینما ة که عرص کا،یخصوص در آمرامروز در اروپا و به  هرچند
است،    دهیهای سوداگران رنگارنگ معتقدات عامه گردیگسترو دامها  یدارانواع دکان  ةآماد  ةصحن

اهل خرد و   انیگرانظر واقع در یاست، ول افتهیهای فراوان رونق سمیدر کنار ئ زین سمیبازار شامان
بوده   یعیطب یازیو ن ضروری دههمان جوامع سا یبرا یبدو یباورها نینگر، اژرف شمندانیاند

وابسته به   یی... شاهکارهاایترو نیو اهرام، برج بابل و اسب چوبها گورات یگونه که ز. هماناست
که   یمردم نیدر ب ایو ساده و  ی در همان جوامع بدو زین سمیاند، شامانبوده ش یزمان و مکان خو

 یاوریو    شیبرند و از سحر و جادو و اشباح و ارواح مرموز انتظار گشابسر می   طیهنوز در همان شرا
 .است دیای مفدارند، جالب و تا اندازه 

  ان یب یدیکه چند استاد دانشگاه و دانشمند مشهور عقا لیدل ن یاندیش تنها به انیک خردمند
پردازد می یشیاندو ژرف یشمارد و خود به بررسنمی یمطلق و قطع قیرها را حقااند آن باوداشته 

من   ربرد. نظیپ تیآنها به واقع یهاییو درک تضادها و نارسا اتینظر نیو چه بسا که در مقابله ا
  نیگاتاها بوده است تا به ا شگرانیهشدار و ستا زیسو ن کیو زرتشت از  سمیاز طرح گفتار شامان

و   هایشداوریبا پ  لیاز مسا  یاریان نامدار هم امکان دارد در بسدانشمند  یتوجه کنند که حت  تیواقع
 .شوند یاتخود دچار اشتباه یهایگردند و در داور ریپذبیآس یادیاعت یو فکر یمذهب یباورها

کوتاه    یمورد بررس   ران یو فرهنگ ا  سمیشامان  ةگفتار نظر هرمانس را دربارة رابط  نیا  انیپا  در
 :دهیمر میقرا

 یرسد که در آنها، آثارمی   جهینت  نیبه ا  میقد  المیسومر و ع  یتمدنها  لیپس از تحل  هرمانس
  نهیزم  یاجتماعات  نیاست، وجود نداشته است و در ا  سمیای که شاخص شاماناز مشخصات برجسته

. اما در  است  شرفتهیهرچند سحر و جادو در آن جوامع پ  افت،یتوان  گرفتن شامانها نمی   شهیر  یبرا
مردانه که قبل از ظهور زرتشت   یو رمز یسرهای تیبه خصوص وجود جمع ، یران آثار باستانیا

  د،یتوان دهم می گرید ییایاقوام آر نیآنها را در هندوستان و ب ریاند و نظاوجود داشته  رانیدر ا
 مان،یهم پی  هاتیجمع  نیاست. در ا  سمیظهور شامان  یبرا  نیسرزم  نیهای در انهیوجود زم  دیمؤ
  ی آداب و رسوم خاص  ،یریشعا  یشدند هنگام برپا داشتن جشنهامی   ل یاز جنگاوران جوان تشک  هک

  جانات یکه به ه کردندمی  اجرا  ویو شه  یرا توأم با مصرف مسکرات و مخدرات و روابط جنس
که از   مخلوط با بنگ دیمانند هئومه، شا یمشروبات ادیز اری. مصرف بسدیگردمی یمنته  زیآمجنون

 یپس از قربان  انیساخت و در پاوارد می  ینشأه و خلسه خاص  کیشد، آنها را به  می   هیدانه  ته شاه
  نوع رسم کیجشنها بودند،  نیهای خود، که مخصوص ایا فاحشه 1که یه گاو، در مقاربت با جَ

 
1- Jahika 
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ارش شده است.  گز میقد  انیرانیا نیدر ب زین یذَکَرپرست ریشعا نیدادند. همچنرا انجام می  یبارور
شد.  آبها را کشت، انجام می   هیاول  یخدا ـ قهرمان که اژدها  ک یاز    د یعنوان تقلبه   یرمز  ریشعا  نیا
را   هاخدا ـ قهرمان اژد ن یگشت. پس ا یموجب قحط یآباژدها در مقابل آب سد شده و بی نیا

که   دندیناما« می پ وجنگاوران را »گرگان د ن یبوده است. ا ترا یم ریشعا نیحافظ ا یکشت... خدا
 یشدند. آنها موهاو هم در زمان صلح موجب هراس مردم می کردندمی هایهم در جنگ قهرمان

... ندتساخمی   انیهای خود را عرنه یبستند و اغلب سبه کمر می  یچرم  یبافتند و کمربندخود را می
  ی رمز ریو انجام شعاها یوشفره  یبرا یقربان مینیاپرستی و تقد نییآ ای ریگونه شعاتوأم شدن این 

سر   نیو اول انیرانیا یجد اعال  1به نام ییما یو آداب رمز یمناسک قربان  یشبانه و اجرا یو سر

 سمیظهور شامان  یرارا ب  نه یزم  افت،یشامان را  ـ  توان آثار ساحراو می  ت یکه در شخص  ،یاهن قربانک
  ران یفرهنگ ا  ریکه تحت تأث  دسینودربارة زرتشت می  ی. هرمانس پس از شرح۲آماده ساخته است

 .رشد کرد سمیشامان
  ی روی. نافتیتوسعه  یو شمال یمرکز یایآس ی به سو ران یهای شرق اویقلمرو کا تأثیر

  ران یاز ا الدیهزار سال پس از م کیقدرتمند آنان تا  یدولت الت یو تشک یرانیاقوام ا میعظ  ةتوسع
مداوم   ریو مغولستان تأث نیبر تبت و چ  یحت به شدت تأثیر نمود و  انه یو م کینزد یایبه طرف آس

و  افتیادامه  هیتا جنوب روس الدیاز م شیپ ۷۰۰در حدود  رشانیکه تأث ۳هات ی. اسکتگذاش
  لهیبه وس ان یغدسُو  انیها، اشکانها، پارتها، ماساگناتها، ساکسارامات  شانیشرق گانیهمسا

بودند که پس    انینمودند و سپس ساسان  ر یتأث  یو شمال  یمرکز  یایخود در اقوام آس  یران یمواریث ا
  ی مان  روانیتوسعه دادند. پ ایو آس نیرا در چ ریتأث  نیا وستهیپ ش یبا فرهنگ و مذهب خو حیاز مس

  ۴نگانیس  ن،یچ  یاهای شناسان آنان در دروجود آوردند و ستاره ای بهجوامع بالنده  یدر ترکستان شرق
  ران یا  میمذهب قد  رینشان تأث  ن یچ  یانیایی در قلمرو مهشدند. وجود آتشکدهخوانده می   ۵یو شنس

 ت. اس نیسرزم نیدر ا
در  یرانیهای اواژه نیهمچن رانیفرهنگ ا رومندین سمینامیتحرک و د یاز نشانها یکی
واقعاً جالب توجه   یسور ،یآرام ،یعبر یمثال در زبانها یاست، که سهم آنها برا  گرید یزبانها

 نیدر چ یرانیهای ااز واژه یاریقرآن. بس یو عرب یونانی یت در زبانهاگونه اسباشد. به همینمی
 ...یو مغول یتبت یدر زبانها نیاند. همچنشده  یسیرونو

  وجود نشأه و جذبهبه   هیو تک  رانیا  یو مذهب  یفرهنگ  ریدر تأث  یمشروح  انیپس از ب  هرمانس

 
1- Yima 

 .۳۰. ۲۱صفحه  Shamanen کتاب -۲
3- Singan Shensi 
4- Scythians 

 .به بعد ۵۰همان کتاب صفحه  -۵
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که   ردیگمی  جه ینت یمان و عناصر خاص مذهب  یاپرستیو ن  سمیترائیم ی رانیو سحر مذهب ا
 یاو در جا 1شکل گرفته است...  یرانیو فرهنگ ا در اثر امتزاج مذاهب هند قتیدر حق سمیشامان

 :سدینومی گرید
 الدیاز م  شیپ  ۳۰۰قرار دارد و در حدود    نیو چ  رانیتبت، ا  نیای بدر منطقه  ۲پوـ  بن    موطن

رواج داشت،   اًدیشد هیکه در آن ناح  ،ی بوم یمنطقه نفوذ کرد و با سحر و جادو نیبه ا یرانیا نییآ
و  ریمذهب بن پو در طول زمان در تبت و کشم نیرا شکل داد. ا یمذهب شامان نیو ا ختیدرآم

است و با وجود مبارزه هزار   یدر تبت هنوز باق یبا نفوذ اسالم رو به زوال نهاد ول یشرق رکستانت
 . ۳تاس میقد یهب شاماننمونه مذ نیمانده و بهتر یبر جا سمیساله الماا
 ةشیگیری هرمانس دربارة نظر زرتشت اشاره شد. متأسفانه در مورد ربه اشتباه نتیجه  قبالً

  ۳گرن   دنیو  یمیاست. هرمانس از کتاب قد  افتهیدست    یهرمانس به استنتاج نادرست  زین  سمیشامان
کرده  دنظریها تجددر آن زین سندهیشده است و خود نو لیتکم گر ید نیمحقق لهیکه بارها به وس

  یجیهند مخلوط و نتا ی چون مذاهب باستان گرید یرا اقتباس و بعد با فرهنگها ی اتیظراست. ن
که   ان، یبا بوم اهای. در هند آر۴کندنمی  ق یتطب ز یکه با منبع اقتباس ن تیکه نه تنها با واقع ردیگمی

  آثار وجود آوردند که  را به   یببودند، امتزاج حاصل کرده و فرهنگ و مذه  ی باستان  ی تمدن  یخود دارا
هند است   انیمذهب قدیم بوم  نی. اتفاقاً اافتیتوان در آن  را می  یاز مذهب و فرهنگ بوم  یفراوان

. هرمانس که خود زمان بس  رانیهای فراوان است، نه فرهنگ اشباهت  یدارا سمیکه با شامان
 :سدیونبه پژوهش پرداخته است می  کیهند از نزددربارة فرهنگ  یدراز

ودا،   ۵اپّ هارا – رُوودااند. موهنجُشده  ختهیبا هم آم یمختلف یهندوستان مذاهب و فرهنگها در
دانستند. مذهب کشاورزان. در  می   نیسرزم  نیا  یکه خود را مالک واقع  یلیمذهب قبا  دها،یمذهب دراو
. در ندزیستمی کن و دانه جمع یصورت شکارچ شدند که بهمی  لیتشک ی بدو لیاز قبا ی بومهند مردم 

معتقد بودند که ساحران   نیوجود برتر کیحاکم بود. آنها به  یمذهب تقریباً مشترک  ل،یقبا نیا نیب
و   هایماری ها را در مقابل اجنه شرور و بتا انسان  کردندمی  افتیاز آن قدرت سحر و اعجاز در هیاول

  ی تیقدرت خود را از هو  اه یساحر س  وجود داشت و  اهی و س  د یآنان ساحر سف  نی... در بندیحفظ نما  بیمصا
آن خلسه به کار   ینشأه و به جا وه ی. در هر دو دسته شکردمی افتیدر ه،یساحر اول ای من یاهر هیشب

  حالت مصرف  نیا دیر در تشد شد و مشروبات مسکّگرفته می 

 
هم  وزهن پراکنده بوده و نیدر آن سرزم سمیاز بود شیدر تبت که پ Boen یای از مذهب شامانشعبه Pon - Po ـ۱

 وجود دارد.
 .۱۵۹همان کتاب صفحه  -۳    .۱۵۹همان کتاب صفحه  -۲

4- G. Widengren 

 Geo Widengren از Iranische Geisteswit کتاب -۵
6- Mohanjodaro-Harappa 
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 یختند تا ببرهاسامثالً ببر مُبَدّل می وان،یخود را به ح 1ورَساحران مانند بَ نیاز ا ی. برخدیگردیم

فراخ بودند که با سربند خاص   ی شانیبلند و پ یموها یساحران دارا نیکنند. ا ریخوار را تسخآدم
ورود به حال نشأه از آواز طبل و مصرف مشروب مسکر بهره   ی بستند. براخود را می یموها
  ی آسمان  یتند و در سفرهاداش  اکانیارواح را به قلمرو ن  فهیوظ  ۲از آنان مانند راوالیا  یگرفتند. برخمی

وجود داشت و به   ییو جادو ی رمز ریساحر و شعا زین یی... در مذهب وداکردندمی  یآنها را همراه
پوست  رهیت  انیومشود... پژوهشگران معتقدند که بمی  دهید  ییاثر مذهب جادو  ۳خصوص در اترواودا

گرد  دوره ۶سالک مجرد ۵انبودند و ساحرانش نیکه  شرفتهیفرهنگ و تمدن پ یدارا ۴وییداس ای
بودند   ۸یمون ایو مجذوب  یآتش و نور ابد نیحاملنام داشتند. آنها در ضمن  ۷مجرد و مو درازان 

 .شدندمی ازو قادر به پرو کردندمی  حرکت ۱۰وی و همراه طوفان وا ۹باد، واته یکه رو
مسکنشان هر دو  داشتند. شفادهنده بوده و  ریدر آنان حلول کرده و معرفت به تنو انیخدا

  یآداب خاص ی مشروب مخدر و اجرا دن یبا نوش نیشکِ گریشرق و غرب بود به عبارت د  انوسیاق
 :سدینو. او می۱۱شدمی  نیروشن ب افتهی ریطبل به حال جذبه وارد شده و تنو یبا صدا

هند   ینپرست بود. در آثار باستاذَکَردادند  ( میانیبه داسیوها )بوم  اهایکه آر  یدشنام  نیبزرگتر
بوده است عالوه    واینماد ش  میکشف شده است که از قد  تیآلت رجولنشان  ای  ۱۲نگایفراوان لطور  به 

و  ،دنقطعه قطعه کر شهیر ۱۳پوروشا ای هیاول میعالم از بدن انسان عظ شیدایپ ةدر اسطور نیبر ا
 ...افتیتوان را می  یشامان  وستنیبه هم پ

 سمیاز عوامل شامان  یاریدهد که چگونه بسن میبحث مفصل و مشروح نشا  کیدر    هرمانس
  ی مذهب  ریشود که شعامی   دهیهم عق  ادیل. او باالخره با اِافتیهند    ان یبوم  میتوان در مذهب قدرا می 

 سمیتوان با شامانهند را نمی  کیکالس  یوگای  یدارند ول  سمیبا شامان  ی( همبستگانی)بوم  میهند قد
 . ۱۴دانست کسانی

  به عنوان  سمیهرمانس دربارة شامان  اتیچون نظر یاست، ول دهیزا کشسخن به درا هرچند

 
1- Barwa        2- Rawaliya 
3- Atharva-Veda     4- Dasya 
5- Ekavratya       6- Ekarishi 
7- Keshin       8- Muni  
9- Vata       10- Vayu 

 جذبه و از ای (Mania) ایمان یژرمن به معن ندرویا  Men را هرمانس از Muni ایکلمه مجذوب ـ ۱۱
 .است شهیر کیاز  ینیبروشن ای Mantis که باداند می یروان کیو تحر یخودیبخود

12- Linga(m)      13- Purusha 
 

 .۷۳ - ۵۲صفحه  Shamanen کتابـ ۱۴
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کرده  لیمسا ن یسال از عمر خود را صرف پژوهش در ا یکه س  ،یکارشناس مذاهب شامان کی
ای دربارة به نقد فشرده نمیبباالجبار خود را موظف می  رد،یگمورد مراجعه قرار می  اریاست، بس

  ازیهرمانس و همگنان او ن اتینظر قیدق یپردازم. البته بررسکوش بدانشمند سخت نیا اتینظر
 نیدارد که در ا یبدو یفرهنگها یهای آن و بررسشهیو ر سمیشامان ران،یفرهنگ ا لیبه تحل

 .کوتاه بسنده کرد اریبس  یتوان به کاوشمی و تنها 1ستین سریاز آن هم م یگفتار بخش

ظهور نموده و در جوامع   یشکارچ یی ع ابتدادر جوام سمیخود هرمانس، شامان ی به گواه ـ۱
 .ابدیشامان تحول می   تیکار در آنها برقرار شده است موقع میمتمدن که تقس

در نظر   یو شمال یمرکز یایبه آس رانیاز ا سمینفوذ شامان یرا که هرمانس برا یزمان ـ۲
  نیقبل از ا ةسد سه یبوده است. حت  رانیا ینیو اوج نظام شهرنش الدیاز م شیپ ۳۰۰ رد،یگمی

به خصوص هرودت،    ،ی ونانی  نیکه با گزارشات مورخ  وش،یزمان سلطنت کوروش و دار  یعنیدوران،  
را ارائه   ییایهای موجود آثار گوبهیدر دست است و کت انیرانیاز آداب و معتقدات ا یوطآثار مضب

در یشتها، که  یحتشود. نمی دهید رانیدر فرهنگ ا یمرکز یایآس سمیاز شامان یدهند، نشانمی
  ن یوجود ندارد. در ب سمیگونه شاماننیتعلق دارند، آثار ا الدیاز م شیاز آنها به هزاره اول پ یبرخ

وجود سحر و جادو   د؟یتوان شامان نامکند، کدام مقام را می آنها اشاره می ها، که هرمانس به پارت
  یدر فرهنگها شیهزاران سال پو از  ست ین ران یو ارواح شرور مختص فرهنگ ا منیو اهر ویو د

  افته ی رییدر جوامع متمدن وجود دارند و فقط شکل آنها تغ ی مختلف وجود داشته و هنوز هم حت
 .است

های شهیدهد و معرف وجود رشرح می   رانیا  یهرمانس از فرهنگ و مذهب باستانآنچه را  ـ  ۳
از آنها را در   ی ندارند ثانیاً برخ سمیبا شامان یخواند اوالً به طور خاص ارتباطمی سمیشامان یاصل

  رانیا یاهایاز آنها متعلق به فرهنگ آر یاریو ثالثاً بس افتیتوان تر میکهن اریبس یفرهنگها
  ، یها، انجام رسوم بارورکه یبا جه   یکیو نزد  شیبرپا داشتن مجالس ع  ،یرپرستذَکَ  ری. او شعاستین

شامان   ای  ینجام مناسک ییما سرکاهن قربانخدا ـ قهرمان ا  لهیسدکننده آب به وس  یکشتن اژدها
و    عیسرمردان، نفوذ    یسرهای  تیو جمع  یرمز  ریعاانجام ش  ،های وشفره  یبرا  یتقدیم قربان  ه،یاول
 نیو نفوذ آن از ا رانیدر ا  سمیخاستگاه شامان ی... را از جمله شواهد مهم براران یفرهنگ ا عیوس

هند   انیخود هرمانس متعلق به بوم یبه گواه یرپرستکَذَ الًداند. اومی  انهیم یایبه آس نیسرزم
به  اهایآر نامدش نیو به نوشته او بزرگتراند هزیستمی نیدر آن سرزم اهایاز آر شیبوده است که پ

 اتی. در کشفافتیتوان مراسم نمی نیاز ا یاثر انیرانیا نیرپرست« بوده است. در ب »ذَکَ وهایداس
  است که  یباور نیاست. ا امدهیدست نبه  ران یدر ا ۲نگامیچون ل ییانمادها و نشانه  یشناسباستان 

 
 .مراجعه شود سنده ینو سمیهای زرتشت و شامانبه کتاب -۱

2- Lingam 
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مناطق   نیدر ا 1تیبه خصوص مرسوم بوده و هنوز هم آثار پرستش آلت رجول یجنوب یایآس در

که   ۲و عشرت شیر و مخدر و مست شدن و در مجالس عمشروب مسکّ دن یاست. ثانیاً نوش یباق
  نکه یاست و نه ا سمیبر وجود شامان یانجام دادن نه شاهدرا  یبارور ریشعا یهای معبدبا فاحشه

تر کهن  اریو بس  ونانیدر    ران یاز ا  ش یگونه مراسم پبوده است. این  ران یخاستگاهش ا  ریگونه شعانیا
زرتشت تعلق نداشته و   روان یوجه به پ چیبه ه زینگ نالنهرین گزارش شده است. بَاز آن در بین 

  هم از او  گرانیمطرح شد و د برگین له یبه وس یه یاشتباه بد ن یط ندارد، انگ ارتبابا بَ زیدانه نشاه
 .کردند یرویپ

کاهن  نییم درخشان( نمونه بارز شامان است؟ اگر او اول د،یجمش ای دیم ـ شیَچرا ییما )ثالثاً 
مرسوم بوده و   شیدر هزاران سال پ یباز هم قربان (نادرست است هینظر نیکه ا)باشد  یقربان

  ودخ ه یای ندارد. طبق نظررابطه  سمیبا شامان یاند، و مهمتر از آن قربانمبتکر آن نبوده  انیرانیا
 نیو ا ستندیفق نافراوان مو یهایپرور با قربانو رمه یپژوهشگران، اقوام شکارچ گریهرمانس و د

با    یاطارتب  رانیفرهنگ ا  عیتعلق دارد. و باالخره نفوذگسترده و سر  یکشاورز  یبه فرهنگها  ریشعا
 .ندارد سمیشامان

بوده   شرفتهیپ  ینید  شیزمان خو  یو برا  یو التقاط  یوسگنّ  نید  کیکه    ،یمذهب مان  نیب ـ۴
در حدود سده پنجم   ن یت و چبه تبّ یوجود ندارد. نفوذ مذهب مان یوندیپ سمیاست، با شامان

گذشته   نهایسرزم  نیدر ا  سمیاز نفوذ شامان  یدراز  اریکه مدت بس  یانجام گرفته است. زمان  یالدیم
 .بوده است

را که   یتفکر شامان یادیخود هرمانس است. او عوامل بن اتیشواهد نظر نیجالبتر از همه ا یول
هند   انیو بوم ان ی کنند، در فرهنگ بدومی  هیلیاد توجاِنوشتار خودش و  ن یپژوهشگران و در هم ةهم

  تدس یمصرف مواد مخدر و مسکر براو قطعه قطعه کردن او،   میعظ ی پوروشا  ة. اسطوردهدی ارائه م
نور،   نیبه حرارت و آتش و حامل یوابستگ  ، یپرواز مون ،پرستی ، ذَکَربه حال خلسه و جذبه افتنی

  ابند،یخاص به حال جذبه و خلسه دست می  ری عاش یطبل و اجرا یشده، با صدا ری شفادهنده و تنو
سازند... که دقیقاً همان  مجسم می  واناتیح کنند، خود را به شکل می  تیارواح را به قلمرو اموات هدا

جالبتر اظهار نظر هرمانس    نیکنند. از امی   انیب  سمیشامان و شامان  یاست که برا  یعوامل و طرز تفکر

 :سدینوسازد. او می خود او را باطل می  یها گیریهند است که همه نتیجه  ی اهایو آر  انی رانیدربارة ا
در خود فرو رفتن و به حال خلسه درآمدن وجود داشته است   تمرکز و  یروشها انیرانیا نیب در»

مهاجر به    یاهای. دربارة آر۳افتی  یشواهد   میقد  رانیتوان در جامعه انمی   سم یشامان و شامان  ی برا  ی ول
  در ارتباط بوده  سمیهند با شامان انیکردند مذاهب بوم دی که تأک م یدید زی هند ن

 
1- Phallicism 

 .۳۶ - ۳۷صفحات  Shamanen کتاب -۲
 .۷۲صفحه  Shamanen کتاب -۳
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بخش نظر هرمانس    نی در هم  ز ی. الیاد ن1شباهت ندارد   سمیبا شامان  ک یکالس  یوگایهندو و    نید  یول

 «.کندمی  دییرا تأ
وجود داشته و در تمام  ی سنگ ةنیاز دوران پار سمیآن است که شامان و شامان  تیواقع
پس از متمدن شدن   یاز جوامع باستان  یشده است. در برخمی دهیاز آن د یاثر یبدو یفرهنگها

متحول شده   ی نیهای برجسته و نوبه صورت  ی حت ینرفته و گاه نیاز ب سمیهای شاماننشانه  زین
  ی وجود داشته است، ول  سمیشامان  فیهای ضعنشانه   رانیهند و ا  یاهایآر  یباستان است. در فرهنگ  

که  ،یمرکز یایآس کی کالس سمیشامان شیدایفرهنگ را موجد پ نیتوان اوجه نمی  چیاوالً به ه
  رانیهند و ا یاهایاز برخورد با آر شیاند و یقیناً پبردهمی به سر  یدر آن ادوار در مراحل بدو

را نه   ییبرخوردار شده بودند، دانست. ثانیاً فرهنگ گاتا یاز فرهنگ شامان میرمستقیو غ میمستق
ای با  گونه رابطه زرتشت هیچ امیو زرتشت را شامان خواند، که پ ی توان فرهنگ شامانتنها نمی

کر و تخدیر  سُ  ،یو خراف  ی بدو  ی و توهمات شامان  التی سم و تعاویذ، تخسحر و جادو و اوراد و طال
  ی باشد که نفمی  یو متعال  نیطرز تفکر و فلسفه نو  کیآن ندارد و اعالم    ریو نظا  شیو بنگ و حش

 .است یو شبه شامان یو آداب شامان ریتمام شعا
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الدین آشتیانی آثار مهندس جالل لیست   

 دفتر )جزوه( ماتریالیسم
 ۱۳۲۷ 

 ۱۳۵۸ اسفند  مدیریت نه حکومت 

 ۱۳۶۰ شهریور زرتشت مزدیستا و حکومت

 ۱۳۶۲ مهر تحقیقی در دین یهود

 تحقیقی در دین مسیح
 ۱۳۶۴ 

 ـ شامانیسم عرفان بخش اول
 ۱۳۶۷ 

 ۱۳۶۸ پائیز ـ مذاهب اسراری عرفان بخش دوم 

 ـ وداها )مذاهب هندی(عرفان بخش سوم 
 ۱۳۷۰ 

 ۱۳۷۰ زمستان ودانتا )مذاهب هندی( ـ عرفان بخش چهارم

 ۱۳۷۳ تیر پیشگفتار چاپ نهم زرتشت مزدیستا و حکومت 

 ـ بودیسم و جینیسمعرفان بخش پنجم 
 ۱۳۷۶ 

 ۱۳۷۹ اردیبهشت دین مسیح() ۱۹۸۹خالصه خبر آسوشیتدپرس 

 1381 بهمن دین یهود  )اشپیگل(پیشگفتار تحقیقی در 

 ۱۳۸۹  حیکتاب مس شگفتاریمقاله کشف راز آرامگاه گمشده در پ
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 منابع فهرست

رساله   نیا گریاطالع از منابع د یزرتشت )برا نید هیتوج  یمآخذ مورد استفاده برا فهرست
 نه حکومت مراجعه شود(. تیریبه کتاب مد

 

 مؤلف  منابع فاریس  

  
 آذرگشسب تها ـ سرودهای زرتشت  گا

 اشپیگل ـ گیگر...  عصر اوستا، ترجمه رضی  

 اشپولر  ایرانی در نخستین قرون اسالمی  

 ا. بیژن  سیر تمدن و تربیت در ایران باستان  

 پطروشفسکی  اسالم در ایران، ترجمه کریم کشاورز  

 پیکولوسکایا   تاریخ ایران، ترجمه کریم کشاورز  

 ورداود  پ گاتاها  

 پورداود   یشتها )یشتها( 

 پورداود   ویسپرد 

 پورداود   یسنا 

 پورداود . دینشاه ایرانی   سرودهای زرتشت  

 دوشن گیمن  زرتشت و جهان غرب  

 دارمستتر  تفسیر اوستا و ترجمه گاتاها 

 دینشاه ایرانی  فلسفه ایران باستان  

 دینشاه ایرانی  اخالق ایران باستان  

 راوندی  ماعی ایران تاریخ اجت

 رضی هاشم   آیین مهر

 رضی هاشم   زروان در قلمرو دین و اساطیر 

 سایکس   تاریخ ایران، ترجمه فخر داعی گیالنی  

 فیلیسین شاله   تاریخ ادیان بزرگ 

 پروفسور شوشتری  گاتها
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 فوستل دوکوالنژ   تمدن قدیم، ترجمه نصراهلل فلسفی  

 کنت دوگوبینو  یان  تاریخ ایران، ترجمه خواجه نور

 کاوسجی هدی واله   زرتشت و همراهان او، ترجمه و تنظیم رشید شهمردان 
 شهریار جی باروچه   

 جی نث پتی  

 گیمپرا  سیر مهاجرت هند و آریاییان، ترجمه مسعود رجب نیا  

 کومار   ترکیب نژادی بنیانگذاران دره سند، ترجمه مسعود رجب نیا  

 مالوری  مسئله هند و اروپایی، ترجمه مسعود رجب نیاتاریخچه تحقیقات در  
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 ی خارج منابع  فهرست

 

Zarathustra und Alexander  Altheim Fr.  

Die Gathas des Awesta  Bartholomae Chr.  

Zarathustras Leben und Lehre  Bartholomae Chr.  

Indian and Foreign Chronology  Bahadur R.  

The Culturs of Prehist Egypt  Baumgartel E.  

Griechen und Perser  Bensten H.  

Einführung in die alte Geschichte  Bngsten  

Zoroasters Leben und Wirken  Bernhardt V.  

Die Verwandtschaft des Jud. und Christ. mit der  Bocklen E.  

Eschatologie  Pers.  

A Hitory of Zaraostrianism  Boyce M.  

Dyaus Asura, Ahura und die Asuras  Bradke  

Wisdom of the Hindus  Brown B.  

Zoroastrianism and Iranism  Carter G. W.  

The Gathas of Zarathustra  Cornelia M.  

Zoroaster Sein Name und Seine Zeit  Cassel D. P.  

Die griech. und lat. Nachrichten über die pers. Religion  Clemen C.  

Die Iraner  Christensen A.  

Mysterien des Mithras  Cumont Fr.  

Zoroastrian Civilization  Dhalla D. M.  

Zoroaster Theology  Dhalla D. M.  

The Ethical Relig. of Zoroaster  Dawson M. M.  

Heritage of Persia  Frye R.  

Religionen des Orients  Fueck J. W.  

Civilication of the East. Iranians  Geiger W.  

Der RigـVeda Geldner K. F. 

Avesta Geldner K. F.  

Die Zoroastrische Religion  Geldner K. F.  

Grundriss der Iran. Philosophie  Geldner K. F.  

Iran  Girshman  
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Decline and Fall of the Rom Empire  Gibbon E.  

The Western Respons to Zoroaster  Guillemin D.  

Die fünf Religionen  Glasenapp H.  

Mythen der Völker  Grimal P.  

Basileia  Gal Freih. V.  

The Book of Arda Wiraf  Haug M.  

The religion of Zoroaster  Hartman Sv. S.  

In the Beginnings  Hays H.  

Die Zeit Zoroaster  Hertel J.  

Die iranische Religion  Hertel J.  

Metrik des Awesta und Rgvedas  Hertel J.  

Die arische Feuerlehre  Hertel J.  

Beiträge Zur Erklärung des Awestas und des Vedas  Hertel J.  

Achameniden und Kayaniden  Hertel J.  

Himmelstore im Veda und im Awesta  Hertel J.  

Die Welt der Perser  Henning H.  

Denken und Lebensformen der östl. Welt  Herbert J.  

Religionsgeschichte des alten Orients  Hempel J.  

Zoroaster and his World  Herzfeld E.  

Übersetzungen aus dem pahlevi   .didat  Horn PـVenـ

Die Parsische Lehre vom Jenseits und Jüngsten Gericht  Hubschmann  

Das Mazdaismus  Huesing  

Die Gathas des Zarathustras  Humbach H.  

Die Kanischka Inschriften  Humbach H.  

Herodot Histories  Hornefer Aug.  

Zarathustra  Hinz W.  

Politician or Witch Doctor?  Henning W.  

Zoroastrianism  Ihabvala S. H.  

Congress of Mithraic Studies Manchester  International  

Die Iran. Religion  Jackson A. V.  

Zoroaster Studies  Jackson A. V.  

The ancient persian Conception of Salvation according 
to Avesta  

Jackson W. 

Die älteste iran. Religion  Justi F.  

Bundehesch  Justi F.  
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Geschichte Irans von den ältesten Zeiten  Justi F.  

The vedic origin of Zoroastrianism  Kashyap R. R.  

Die Persika des Ktesias von Knidos Koenig F. W. 

Relif und Inschr. des Königs Dareios I  Koenig F. W.  

Konkordanz des Qumran Texten  Kuhn K. G.  

Age of Rgveda  Low N. N.  

Yazna 28  Lenz W.  

A modern Zoroastrian  Laing S.  

Die Religion Zoroasters M Lommel H.  

ithraism in Ostia  Loechli G. B.  

Der Ursprung der Magier  Messina G.  

Five Gathas  Mills L.  

The Zend Avesta  Mills L.  

Our own religion in ancient persia  Mills L.  

Untersuch. zur Geschichte von Eran  Marquart J.  

Die Arier im vorderen Orient  Mayerhofer M.  

Die IndoـArier im alten Vorderasien  Mayerhofer M.  

Gathas  Meillet A.  

Leben und Legende der Religionsstifter  Mensching G.  

Geschichte des Altertums  Meyer Ed.  

Eine Untersuch. über Beziehungen zw. Parsismus und 
Judentum  

Mayer Rud. 

The Gathas of Zarathustra  Monna M. C.  

Early Zaraostrianism  Moulton J. A.  

Date of Rgveda  Mankad D. R.  

History of Ancient Sanskrit.  Mueller M.  

Aufsätze zur pers. Geschichte  Noeldke  

Religion des alten Irans  Nyberg H. S.  

Die religion der Vedas  Oldenberg H.  

History of the Persian  Olmstead A. T.  

Indiens Weg zur Nation  Pochhammer W.  

The Seventh Great Orient Monarchy  Rawlinson  

Geschichte der Mäder und Perser  Prashek V.  

Iranische Erlösungsmysterien  Reitzenstein  

Avestisches Elementarbuch  Reichert H.  
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Mithras typengesch. Untersuchung  Saxl Fr.  

Hinduism through ages  Samara D. S.  

Der Mensch in Orient und Okzident  Schaeder H. H.  

Die Kulturen des Orients  Schaeder H. H.  

Gott und Mensch in Verkündigung Schaeder H. H.  

Zarathustra  Schaeder H. H.  

Zarathustras Botschaft von der rechten Ordnung  Schaeder H. H.  

Die altperische Religion und das Ju dentum  Schftolowitz J.  

Zarathustra  Schlerath  

Das Königtum im Rigـund Atharvaveda Schlerath 

Iran und Griech. in dem Mithrasmyster  Schmeja Ha.  

Zarathustra  Schmitt E., Reinert  

Mithras. Seine Denkmäler und sein Kult  Schwertheim Elm.  

Mithras Mysterien  Schueltze Alf.  

The Oxford History of India  Smith V. A.  

Avesta und Schahname  Spiegel Fr.  

The Avesta, the Relig. Books of the Parsees  Spiegel Fr.  

Eranische Altertumskunde  Spiegel Fr.  

Studies in the Syntax of the Gathas  Smith M. W.  

Über den Einfluss des Parsismus auf den Judentum  Stave E.  

The Religion of Zarathustra  Taraporewala I. J.  

Die Altorientalischen Reiche  Vercoutter J.  

Mithras  Vermaseren J.  

Die Mithradienst in Rom  Vermaseren J.  

Das Weltbild der Iraner.  Wesendonk O. G.  

Zendavesta or the Relig. Books of Zoroaster  Westergard N. L.  

Zarathustras Doctrine  West E. W.  

Pahlaviliteratur  West E. W.  

Das erste kapitel der Gatha  Wackernagel J.  

Oriental Linguist. Study  Whitney W. D.  

Zoroaster the Great Persian  Whitney W. D.  

Oriental Heritage  Will Durant  

The Parsi Religion  Wilson J.  

Zarathustras Kommentar  Weichelt  

Zarathustras neue Avestalider  Wieser Seb.  
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Der arische Männerbund  Wikander S.  

Die Religion Irans  Widengren G.  

Iranische Geisteswelt  Widengren G.  

Hochgottglaube im alten Iran  Widengren G.  

Bundehesch  Windischmann  

Avesta  Wolff Fr.  

Avesta die heiligen Bücher der Parsen  Wolff Fr.  

The Dawn and Twilight of Zaroastr.  Zaehner R. C.  

Leben und Lehre Zoroaster Zoelzer Fr. 
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