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  ی گردند و هرکدام جداگانه بررسی می شود :در اين پژوهش باورهای زرتشتی به چند دسته بخش م
  

  خاندان و تبار  زرتشت :
نخست بايد متذکر شوم گاتها که کتاب زرتشت است درباره زرتشت ، پيــامبری او و نخســتين پيــروانش ســخن 
ميگويد ولی چيزی درباره احوال شخصی اشوزرتشت، پدر و مادر و همسر و فرزنــدان او نــدارد. در اوســتای 

اهيهايی در اين مورد وجود دارد به نگر کهترين بايد در صــحت و درســتی آنــان ترديــد نمــود چراکــه جوانتر آگ
امکان تحريف در آنان بسيار زياد است و بيشتر آميخته با اسطوره و افسانه هســتند. ولــی آنچــه از آن بدســت 

 ميايد چنين است :
  

زرتشت اسپنتمان بود. مــادر او ُدغــدو و پــدر جد پدری زرتشت شخصی بود به نام پيترگتراسپه. نام خانوادگی 
َروا از هيموی پوروشسب نام داشتند. پوروَشْسب اِسپَْنْتمان مردی دانشور و درستکار بــود. دغــدو دختــر فــری

خاندان نژادگان (اشراف) و دينور بود. حاصل ازدواج پوروشسب و دغــدو پــنج پســر بــود و زرتشــت ســومين 
تََره، نــام هــووی شــش فرزنــد داشــت. نــام ســه پســر ايشــان ايَست آنهاســت. زرتشــت از همســر خــود بــه واســْ

نََره، ْهَوْرچيثَْزه و نام سه دخترشان فرينی، ثريتی و پوروچيســتا بود.َميــديوماه پســرعموی زرتشــت و اوْرْوتَتْ 
 نخستين کسی که به پيامبر ايمان آورد.

  
است : مديومانگهه به معنی کسی است که ميان در مورد مديوماه که از نخستين ايمان آورندگان ميباشد آمده 

ماه متولد شده است، ميباشد. در اينکه وی از خاندان زرتشت بــوده ترديــدی نيســت چراکــه  ١۵ماه ، يعنی در 
پــی بــرد و  ]آيــين[گفتــه اســت : « ميــديوماه از دودمــان ســپيتمان پــس از آنکــه بــه کنــه ۵١/١٩وی در يســنا 

هان ديگر کوشاست همت گماشت تا ديگران را نيز بياگاهاند که پيــروی از بشناخت، آن کسی را که از برای ج
 آيين مزدا در طی زندگی بهترين چيزهاست. »

  
موجب بندهش از پيترســپ کــه در بــاال ذکــرش آمــد ، دو پســر بــاقی مانــد يکــی پــدر زرتشــت و ديگــری کــه  به

جب زادسپرم ،ميــديماه بــه مــدت ده ســال "اِراستی" نام داشت ، وی پدر ميديوماه بود. در روايتی ديگر به مو
تنها پيرو زرتشت بود. از ميديوماه نيز پسری به نام "اشس تو" باقی ماند که او نيز از پيروان زرتشــت بــود 
، ميديوماه از کسانی بود که به موجب مخالفت و دشمنی کوی ها و کرپنها(و اوسيجها) که در واقع روحانيان 

دند و از غرب به شرق يعنی مکانی به نام بلخ رفتند که در آنجا پادشاهای بود آن زمان زرتشت بودند تبعيد ش
 گشتاسپ نام، ذکر وی در پايين خواهد آمد.

  
از نگاه تبار شناسی زرتشت را به موجب کتاب بندهش و ديگر کتابهای پهلوی نياکان زرتشت را پدر بــه پــدر 

شناسی سخت مورد ترديد است امــا از منــابع دردســت به منوچهر پادشاه پيشدادی ميرسانند. هرچند اين نسب 
برای بهتر آشنا شدن با خاندان وی ناگزير به ذکر فرزندان زرتشت نيز هستيم : هر يــک از فرزنــدان زرتشــت 
وظايفی عمده بردوش داشتند. به عبارت ديگر پسر ارشد او نخستين موبد موبدان، پســر دوم نخســتين رئــيس 

است. از دختران وی نامی در دست نيســت بــه جــز ئيس طبقه ی برزيگران بودهو افسر رزميان و پسر سوم ر
پروچيسته/پروچيستا که ذکرش در گاتهای زرتشت آمده آنگاه که سخن از خواستگاری وی به ميان می آيد و 

  زرتشت از او می خواهد با خرد خود به رايزنی بنشيند.
 
 
  

  معنای نام زرتشت :
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ــا ــت، زردشــت، زردُهشــت ي ــده روشــنايی  َزرتُش ــی «دارن ــه معن ــری ب ــه تعبي تََر ب ــت(در اوســتا َزَرثوشــْ زراتُش
رنگ» و به تعبيری ديگر «دارنده شتر زردفام» و سرانجام به معنای «ستاره زرين») نام پيامبر ايرانــی زرين

يونانی،  و بنيادگذار دين زرتشتی يا َمزَدَيسنا و سراينده گاهان (کهنترين بخش اوستا) است. در متون باستانی
اســت و ميتــوان از ايــن معنــی ايــن اســتنباط را داشــت کــه شــناس دانســته شدهمعنــای زرتشــت برابــر بــا ستاره

يونانيان زرتشت را مجوس ميدانستند و از خاندان مغان و از اينروست که با توجه به معنــای واژه مگــه اورا 
 رتشت در زبان فارسی موجود است.به هر روی بيشتر از ده شکل برای اسم ز ستاره شناس خوانده اند.

 
دســت و زارتشت، زارهشت، زاردشت، زارهوشت، زردهشت، زراتشت، زرادشت، زرتهشــت، زرهتشــت، زره

نامد و گاه نيز اسم خانوادگی را که «ســپيتمه» هشت از اين قبيل است ولی او خود را در گاتها زرتشتر میزره
البتــه ايــن اســم خــانوادگی را امــروزه  شــود.ه» ذکــر میشــود و بــه صــورت «زرتشــتر ســپيتمباشد افزوده می

گويند. ظاهراً معنی آن از نژاد سفيد و يا از خاندان ســفيد اســت. آنچــه کــه مشــخص سپنتمان و يا اسپنتمان می
است اين است که اين اسم مرکب است از دو جزء «زرت» و «اشترا» هرچند که در سر زرت اخــتالف بســيار 

البتــه اکثــر  اند که شرح همه آنها موجب طول کالم خواهد شد.عنی برای آن درست کردهانواع و اقسام م است.
بارتولومــه جــزء  تاريخ شناسان معتقدند زرد و زرين و پس از آن پير و خشمگين معانی نزديک تری هســتند.

زرد» اســت و دار «زراتــو» دانســته و آن را «اول را «زرنــت» ثبــت کــرده و «دارنــده شــتر پيــر» معنــی کرده
البتــه «زرات»  شايد هيچکدام درست نباشد زيرا کلمه زرد در خود اوســتا «زيريــت» اســت. است.ترجمه کرده

 اســت.است ولی اينکه چرا در ترکيب با اشترا تبديل به «زرت» شد باعــث اخــتالف نظــر شدهبه معنی پير آمده
تر در زبان فارسی بــاقی اســت و هــيچ در جزء دوم اين اسم اختالف نظری نيست زيرا هنوز کلمه شتر و يا اش

شکی نيست که اسم پيغمبر مانند بسياری از اسامی قديم ايرانی که با اسب و شتر و گاو مرکب اســت بــا کلمــه 
مثــل  باشــد.دهد و به همان معنــی اســت کــه امــروز در فارســی میشتر ترکيب يافته و «دارنده شتر» معنی می

اسم پدر زرتشت پوروش اسپ بوده کــه مرکــب اســت از  يا تندرو است.فراشتر به معنی دارنده شتر راهوار و 
 دهد.پوروش اسپ معنی دارنده اسپ سياه و سفيد را می پوروش به معنی دو رنگ و سياه و سفيد و اسپ.

  
در ساير بخشهای اوستا زرتشت در زير نام "اشــه نــو" معرفــی شــده اســت، واژه اشــو کــه بــه معنــی مقــدِس 

باشــد. بــه است صفت يا عنوان پيغمبــر میستی و درستی نيز ميباشد در اوستا زياد آمدهروحانی و جسمانی را
طوری که در اکثر جاهای اوستا آمده صفت اشــو از جانــب اهــورا مــزدا بــه زرتشــت اختصــاص يافتــه و ديگــر 

را مقامی باالتر از ان نيست که مخلوقی از جانب خالق بخشنده، به خطاب اشوئی مخاطــب شــود. اشوزرتشــت 
  اند.آباديان ناميدهاز سلسله مه

  
  
  

  خاستگاه زرتشت :
 رود (دائيتی) در ســرزمين ) در ساحلدر (اَريّاَن و يَوَچه ميآيد که سخن کهن هایدر يشت از اين پيامبر ايرانی

ــل ــی قباي ــد در (زامياديشــت ايران ــد گردي ــه زرتشــت ) زيســتگاهمتول ــی را در ناحي ــه ئ ــد ک  درياچــه ندر آ ميدان
دارد برخی بر اين باورند که در آن زمــان دو لهجــه در شــرق و  هامون با درياچه مطابقتی که (کوَسوّی) است

انــد  اشــو  غرب ايران ويج وجود داشته و لهجه و زبان گاتها مربوط بــه شــرق ايــران اســت بنــابراين پذيرفتــه
اوستا از رودخانه "دارجا" نام می بــرد کــه  ست.زرتشت از شرق ايران و در ساحل رود سيحون متولد شده ا

 شــود و گــاهمی پنداشــته خــوارزم ) گاه(اَريانَّ و يوَچه امروزه همان سيحون دانسته می شود. بهر تقدير ناحيه
 شــود آن را در سيســتان(اَُردويســورااناهيتا) می در ستايش که مذهبی مراسمی و بعضاً بدليل آن را آذربايجان

 ٩٠٠آنــرا از  احتمــاالً قــدمت نمــود کــه مشخص بطور قطع توانرا نمی زرتشت موجوديت اند. تاريخکر کردهذ
هزار سال پيش از ميالد مسيح دانسته اند  ۶٠٠٠تا  ١٧٠٠دانند و گاه به پيش از ميالد می سال ۶٠٠تا  سال

  بودند.   آريايی مردمانش که تبرخاس کهنی از سرزمينی به هر صورت ترديدی نيست که زرتشت
  

  پيامبری زرتشت :
در آغاز اين بخش نخست به اين اسطوره پرداختــه مــی شــود کــه چگونــه اهــورامزدا زرتشــت را بــه پيــامبری 

  برگزيد سپس به ديگر جنبه های جنبش درونی زرتشت برای رهنمود مردم خواهم پرداخت.
يافته و به راهنمايی مردمان و روشن کــردن انديشــه آنهــا  در همان هنگام که زرتشت به بينش اهورايی دست

يت هستی سرگرم بود ، در رويه(سطح) ديگری هم موضوع گزيده شدن کسی به پيــامبری مطــرح عدرباره واق 
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بود. به گفته گاتها (که در نوشتاری ديگر در موردش گفتگو ميکنيم) در آن هنگام که جهان در آتش نادانی و 
خت ، دروغ و کشــتار و ناســازگاری همــه جــارا فراگرفتــه بــود ، گئــوش اوروان(روان خشــم و بيــداد مــی ســو

جهان) به درگاه آفريننده روی آورد و چاره جويی خواست، او از خداوند درخواست کرد کــه رهبــری را بــرای 
داد گئــوش اوروان همچنــين نظــر  نجات جهان و مردمان بگمارد، تا مردمان را از ويرانگری و بدی باز دارد.

 که : توانايی جسمانی برای چنين رهبری ضروری است.
  

باز به گفته گاتها اهورا مزدا باشنيدن درخواست روان جهان با فروزه های خــود، خــرد اهورايی(وهيشــتامن) 
بازتابی از آزاد منشــی ديــن  و راستی و داد (اشا و هيشتا) به رايزنی می پردازد. گزارش گاتها از اين رايزنی،

ت. با آنکه اهورامزدا از همه چيز آگاه است و بهتر از همه ميدانست که چــه کســی را بــرای انجــام زرتشت اس
اين کار بزرگ برگزيند، نخست از "اشا" می پرسد که او چه کسی را برای اين کار شايسته می داند. "اشــا" 

بايــد نيرومنــد و توانــا  ولی با گئوش اوروان همداستان است که چنين کسی می گويد که او کسی را نميشناسد.
باشد. سپس با "وهومن"رايزنی می کند و در حالی که وهومن در حال انديشيدن است ، به آنان می گويــد کــه 
او اشوزرتشت را برای اين کار در نظر دارد. زيرا زرتشت تنها کسی بود که با رايزنی با خرد نيــک ، خــدايان 

و اخالق ، گرد بدی نگشت و با پذيرش راستی و داد(اشا) خــود  پنداری را کنار زده بود و با پيروی از وجدان
همچنــين زرتشــت بــه رســايی خــود بســنده نکــرده بــه رهنمــود مردمــان  را به زيــور خــوبی و اخــالق آراســت.

روان آفرينش از اين گزينش در شگفت شد! زيرا گمان ميکرد چنين کسی بايد از تــوان بــدنی و  برخاسته بود.
 اشد تا دشمنان و بدان را سرکوب کند و زرتشت از چنين نيروی بــدنی برخــوردار نبــود.زور بازو برخوردار ب

ولی او زود به نادرستی گمان خود پی برد و پيمان بست تا زرتشت را يــاری دهــد و از اهــورا خواســت تــا بــه 
و واگــذار زرتشت استداللی قوی و سخنی گيرا و توان اهورايی ارزانی دارد تــا در ايــن کــار دشــواری کــه بــه ا

و  ١١تــا  ٨ی ابنــده ٢٩شده ، کامياب شود. اهورامزدا چنين کرد و بدين ترتيب وحی صــورت گرفت.(يســنای 
) البته وحی در آيين زرتشت با اديان سامی متفاوت اســت زيــرا زرتشــت انديشــمند ٣،۵،۶بندهای  ٣١يسنای 

، او با خرد خويش روشــهای گونــاگون بود و به وجود اهورا پی برده بود و تنها وظيفه پيام رسانی را نداشت
زندگی را ارزشيابی کرده بود و با وجدان و اخالق آنها را سنجيده و با روش درست به کار بسته بود امــا ايــن 

  انديشه چگونه در وجود زرتشت به وجود آمده بود؟
  

سک تاريخ کيش زرتشت نخستين آموزشها را از پدر و ديگر انديشمندان نامدار شهر خود آموخت و برطبق ن
زرتشت نوشته مری بويس ، وی بر اين نظر است که زرتشت در پيش روحانيان جامعه خــود، درس آموختــه 
بود و به روحانی حرفه مبدل گشته بود وی برای اثبات نظر خود بــه بنــدی از دعــای زرتشــت اشــاره مــی کنــد 

شت پس از کند و کاو در انديشه هــای همانند دعا کردن روحانيان زمان او بوده است.(مری بويس جلد ا). زرت
هم عصران خود به آنجا رسيد که خدايان پنداری  نادرست، و تنها يک آفريننده وجود دارد که همــه هســتی از 
اوست. بايد به اين نکته توجه داشت اين انديشه که تنها يک آفريننده وجود دارد به صورت بــدوی در انديشــه 

د و آنها به نوعی يکتــايی پــی بــرده بودنــد چراکــه بــه دريــايی يکتــا بــه نــام پيشينيان زرتشت به وجود آمده بو
فراخکرت باور داشتند که تمام رودها از اوست، به وجود يگانه گاوی که حيــات از او سرچشــمه گرفتــه اســت 
باورمند بودند و نيز به درختی به نام "اوروارا" معتقد بوند کــه تمــامی گياهــان از او سرچشــمه گرفتــه اســت 

س نوعی يکتا انديشی در ذهن مردمــان هــم دوره و پــيش از زرتشــت وجــود داشــته اســت کــه بــرای هرچيــز پ
ر ميگرفتند و زرتشت اين انديشه را متکاملتر و نوين تر ســاخت و وی ســر انجــام ظمنشائی يکتا و يگانه در ن

آمد ضمن ايــن توضــيح داستان پيامبری وی همان است که در باال در سن سی سالگی به پيامبری برگزيده شد.
که زرتشت اهورا مزدا را در مکاشفه ای درونی شناخت و به وجــودش پــی بــرد، و ايــن باورمنــدی بــه خــدای 
يگانه را به اثبات نرساند همانگونه که هيچ پيامبر و پياو آوری و آموزگار از آسمان فرستاده شــده ای تــا بــه 

دايی هســت؟، روشــن اســت از ايــن ديــدگاه بــه ديــن اکنون نتوانسته صحت سخن خويش را نشان دهد که آيا خ
نگريستن باعث به وجود آمدن پرسشهايی می شود که در ايــن نوشــتار قصــد پــرداختن بــه آن را نــداريم و در 

  آينده به اين موضوعات پرداخته می شود. 
  

  اهورامزدا : 
  واژه اهورامزدا :

بــه کــاربرده،اهورامزدا اســت.درآغاز بيشــتر  واژه ای که زرتشت در اوستا (گاتهــا) بــرای بــرای خــدای يگانــه
نيايشها، اين عبارت به چشم ميخورد:« َخشنوتَره اَهورهَ مزدا » که در چم (معنی) : به خشنودی اهــورا مــزدا 

زد،  ميباشد. زد، هُرمــَ ديگر گويشهای اين واژه ی دينی که در زبان فارسی نيز آمده اســت؛ اهــوره مــزدا، هُرمــُ
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اهــورامزدا يــک واژه ی ترکيبــی اســت و از اهــورا و مــزدا تشــکيل شــده اســت. در  هستند.هورَمزد و اَهُرَمزد 
گاتاها گاهی اهورامزدا جدا از هم بکار رفته است. مزدا در بعضی بندهای گاتاها به معنی حافظه و بــه حافظــه 

نابراين وقتی سپردن و به ياد داشتن است. اين واژه در سانسکريت َمِذس، به معنی دانش و هوش می باشد. ب
که مزدا برای خدا به کار برده شــده اســت از آن معنــی هوشــيار و آگــاه و دانــا برداشــت کــرده انــد. اهــورا نيــز 
بمعنای سرور و بزرگ است پس اهورامزدا در مجموع به معنِی سروِر دانا است. همچنين برهمنــان از اَســوَر 

  استفاده ميکنند که در چم سورو و موال است.
  

مان اند که لفظ مزدا از دو واژه «مه» در چم بزرگ و «زدا» به مفهوم دانــا ترکيــب گشــته اســت گبرخی برای 
  ک به عنوان صفت دنبال واژه اهورا می آيد.

  
  باور پيشينيان زرتشت :

پيش از اشو زرتشت اهوره ها خدايان قبيلــه ای بودنــد، و هــر قبيلــه دارای خــدای بــزرگ و واحــدی بــود ولــی 
ه در جهان سروری دانا و خدايی يگانه وجود دارد که آفريدگار و منشــا نيکــی و راســتی و کزرتشت  نويد داد 

پشتيبان همه مردمانی است که از ميان دو راه نيک و بد راه نيک را انتخاب کنند. با اين توضيح کــه در پــيش 
ی زرتشــت و ااز زرتشت به خدايان بزرگی همچون وارونا نيــز اطــالق ميشــده اســت. بــه هــر روی بــا گفتــه هــ 

دايان قبيله ای که اغلب از ارباب انواع و خدايان طبيعی بودند، بالتکليف مــی ماندنــد و  خدعوت او به آيين نو 
مردمانی که دراز زمانی اين خدايان را ســتايش کــرده و بــا دل و جــان پرســتيده بودنــد نميتوانســتند بــه آســانی 

مورد ستايش قرار دهند. امــا زرتشــت در رســتاخيز خــود  اخدای ناديده و يکتائی که آفريدگار همه چيز باشد ر
عمــوم خــدايان طبيعــت را برانــداخت و آنهــا را بــه مقــام ديــوان يــا خــدايان دروغــين در آورد و بــه جــای انهــا 
اهورامزدا را شناسانيد ؛ پروردگاری که مفهوم مجرد داشت و صفاتش چون امشاسپندان در گــرد وی بودنــد، 

يان بزرگ قديم چون ميترا ، آناهيتا ، ورثرغنه ، هوم . فروشی ها را در گاتها راه ابه همين جهت است که خد
نيست و هيچ روی از آنان ياد نميشود و شايد بتوان گفت آرميئتی و اشا و بهمن و... جــای آنهــا را پــر کردنــد 

  هرچند ميترا در مقام دادگری خود در روز رستاخيز باقی ماند.
  

  ويژگی های اهورامزدا :
پرستند. اهورامزدا خالق و داور همه ی چيزهای هورامزدا آفريننده جهان است. مزديسنان اهورا مزدا را میا

). او بــا انديشــيدن ۴۴مادی و مينوی و نيز آفريننده روشنی و تاريکی و برقرار کننده نظم هســتی است(يســنا 
خــود تنهاســت. بــرای اهــورا مــزدا در  همه چيز را هستی بخشيده است پس در واقع او از عدم می آفريند و با

هرمزد يشت، در حدود شصت صفِت نيک آورده شــده و تقريبــا همــه ی چيزهــای خــوب بــه وی منتصــب شــده 
است. همچنين او در مزديسنا دارای شش صفِت برجسته زير اســت: ســپنتَه َمينيــو يعنــی مقــدس تــرين روان، 

اهی کــه بايــد انتخــاب و برگزيــده شــود، ســپنتَه شــ خشثره ويرنه بگويش امروزی شهريور يعنی شــهريار و پاد
آرميتی است يعنی پارسايی مقــدس. هورتــات بگــويش امــروزی خــورداد بمعنــی جامعيــت و رســايی و امرتــات 
ه  جاودانگی و بی مرگی است. او اشه يعنی راستی و درســتی و قــانون ايــزدی و پــاکی اســت. همچنــين وهوَمنــَ

يسنا به ناِم امشاسپندان خوانده می شوند و زمــانی پنداشــته مــی داست به معنی خوب منش. اين صفات در مز
شد که ايزدانی جدا از اهورامزدا هستند اما چنــين تفســيری از امشاســپندان در رابطــه بــا اهــورامزدا در گاتهــا 

  يافت نمی شود.
  

ها بــدی یبراساس کتاب بندهش که در زمان ساسانيان نوشته شده است نيروی مخــالِف اهــورامزدا و زاينــده 
رکــيش زرتشــتی، اهــريمن هيچگــاه د ).۵بنــد  ۴۴را اهريمن معرفی می کند که نص صريح گاتها است(يسنای 

تواِن ذاتی برای مقابله با قدرِت اهورا مزدا را ندارد و رقيبی برای او نيست بلکه اهريمن همان انديشــه ی بــد 
رقيِب اهورا مــزدا و پســر زروان و دارای هــويتی  ويا اَنگره مينيو است اما در باوِر زروانيان، اهريمن برادر 

  جداگانه از اهورا مزدا است.
  
  
  
  

  گاتها :
  چکيده ای در مورد گاتها:
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يکی از آثــار زرتشــت کــه دارای همــان اصــالت و ديرينگــی گاهــان اســت، يســن «هفــت هــات» (بــه اوســتايی: 
Haptanghaiti ست کــه تعلــق ايــن مجموعــه بــه یااست. اکنون چند دهه ۴١تا  ٣۵) نام دارد و شامل يسن

به بعد). هفت هات نه چون گاهان کــه منظــوم  ١٣۵و ١٠٠، ٩۶، ص ١٣77زرتشت اثبات شده است (بويس 
مند اســت کــه هــدف زرتشــت از نگــارش آن، ايجــاد دعاهــايی ثابــت و گويانه است، اثری منثور و سامانو تک

بــوده اســت. نثــر عــالی و درخشــان هفــت هــات کــه  یبری در آيينهای نيايشی و دينرسمی برای کاربرد و بهره
های دينی بوده، البته با نظم استادانه و ظريف گاهان تفاوت دارد اما فخامت مناسب برای تالوت منظم در آيين

کالمی و محتوايی هر دو اثر نشان دهندٔه تصــميم و عمــل شــخص زرتشــت در آمــاده ســازی دعاهــايی مناســب 
گاتهــا را در پهلــوی گــاس ميگوينــد جمــع آن  هــای دينــی خــود اســت.ســم و آيينابرای استفاده و تــالوت در مر

اين واژه نيز در سانسکريت گاتا آمده است و از اينرو در  گاسان می باشد و گاسانيک ترکيب وصفی آن است.
م وو جای ترديدی وجود ندارد که منظــ  ميان برهمنها گاتا عبارت است از قطعات منظومی که د ميان نثر باشد.

  گاتا و ويد هر دو از ريشه و بن باشند.
  
زرتشت در گاتها شانزده بار از خود نام ميبرد اما به آن گونه ای که در اوستا از او نام برده شــده و از زبــان  

 ٣٣،  ۶بنــد ٢٨در گاتها زرتشت مانند شخصی غايب از خود نام ميبرد هماننــد يســنا  او چيزی گفته می شود.
و گــاهی بــر ســر  ١٩بنــد۴۶و يسنا ٨بند۴٣. گاهی مثل شخص حاضر چنانکه در يسنا ..و ١۶ بند ۴١ ،١۴بند

يک قطعه از خود به اسم زرتشت و يا پيغمبر مثل شخص غايب نام ميبرد پس از آن مانند شخص حاضــر مــی 
به هــر ١۴بند ۴۶و گاهی نيز به شخص خود خطاب می کندهمانند  ١۵بند۵١و  ۶بند ۵٠شود چنانکه در يسنا

ها سخنان زرتشت است(هفت هات) حال به هر نوع و ويژه ای که رد آتن سخن گويد گويــای تحــوالت اتروی گ
انسانی است که خود را موظــف بــه اصــالح جامعــه ميدانــد و در ايــن مــورد بــا اهــورامزدا و خــرد خــويش بــه 

  همپرسی مينشيند.
  

  بخشهای گاتها :
کــه  ٢٨از يســنای  و آزادی گــزينش ديــن اســت. برگــزينش پيــام اهنودگات : در مــورد نيــايش اهــورامزدا، -١

که در مورد راه زندگی و دوگانگی منش(؟) و آزادی  ٣١ نيايش اهورامزدا است آغاز می شود و تا با يسنای 
  گزينش است پايان ميابد.

آغــاز و  ۴٣اشتودگات : در باره راز آفرينش، خود شناسی و خداشناسی گفتگو ميکند، اين بخــش از يســنا -٢
در راهنمــايی و نجــات بــدان و خويشــکاری اشــوان  کــه در مــورد دشــمنی بــا دروغ پــردازان، ۴۶نای يـسـ بــا 

  راستکارن است پايان ميابد.
سپنتمدگات : در باره آفرينش و فراگر آن سپنتامينو(منش و روان آفريننده و...) سخن بــه ميــان مــی آورد  -٣

  در مورد نيايش اهورامزدا است پايان ميابد.ه ک ۵٠آغاز و با يسنای  ۴7اين بخش از گاتها از يسنای 
است و در باره بهره کار آدمی و فراشکرت(نوشــدن جهــان) و  ۵١وهوخشترگات : اين بخش شامل سنای  -۴

  شهرياری اهورامزدا سخن ميگويد.
ميباشــد . شــامل بــرآورده شــدن  ۵٣وهشتواشت گات : اين بخش نيز هماننــد بخــش پيشــين شــامل يســنای  -۵

  شت،درگسترش دين و اندرز به دختران و پسران جوان ،برای دنبال کردن کار اشو زرتشت است.رتآرزوی ز
  

  امشاسپندان :
نخست سير اساسی و بنيادی آمــوزه زرتشــت در مــورد امشاســپندان را بــازگو خــواهم نمــود و در پــس آن بــه 

از آنکــه خداونــد را  پــستغييراتی که در بن آموزشهای زرتشت توسط موبدان داده شــده اســت ؛ اشوزرتشــت 
هستی بخش (اهورا) ، همه دانا (مزدا) ، دادگر(اشا)، فراگيرنده و دهنده خوبی ها(سپنتامينيو) معرفی می کند 
، شش فروزه بنيادی ديگر برای خداوند بر می شمارد و همچنين می گويــد کــه پرتــوی از ايــن  فــروزه هــا در 

  :ز آدمی نيز وجود دارد. اين فروزه ها عبارتند ا
  

وهيشتامن(بهمن) که به معنای بهترين منش و خرد مقدس اســت. وهيشــتا از ريشــه «َوه» بــه معنــای -١
واال ترين يا بهترين و «َمَن» به معنای منش و خرد و باهم به معنای بهتــرين انديشــه بــا واالتــرين مــنش 

ــاي ــروزه و توان ــا ف ــان ب ــه آدمي ــت و هم ــانی" اس ــرد جه ــرد و "خ ــوهر خ ــن گ ــتا م ــناست.وهيش ش ی م
 نيک(وهومن) پديد آمدخ اند.وهومن بازتابی از "وهيشتامن" يا خرد جهانی است.
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اَشاوهشــيتا (ارديبهشــت) کــه بــه معنــای راســتی(داد) واال است.اشاوهيشــتا ، راســتی جهــانی و قــانون -٢
به دگرگونی ناپذير است که آفرينش را نظم می دهد.اشا نشانه خواست اهورايی است و پويندگان آن راه، 

بختی(اوشتا) می رسند. در گاتها "وهيشتامن" و "اشاوهيشتا" بيشتر جاها با هم آمــده انــد هرچنــد خوش
که از اشا بيشتر نام برده شده است.اشا در خرد اهورامزدا پديد آمد و با راستی و داد يکی استاز ايــن رو 

جــا بــا دروغ در  کــه همــهاشا و هيشتابه معنی گوهر داد هم هست.دين زرتشــتی ديــن راســتی و داد اســت 
 جنگ است از اينرو اشا ، گوهر دين زرتشتی هم هست.

 
خشــترا از ريشــه  خشتراوييريا(شهريور) : سومين فروزه اهورامزدا معنای توانــايی برگزيــدنی اســت.-٣

اين فروزه معــرف  اسن فروزه را به "شهرياری خدايی" تعبير کرده اند. «خش» به معنای توانايی است.
و نه قدرت ويران کننده.اهوراکزدا دارای صفات بــد نيســت بلکــه  توانــايی هــايش در نده است نيروی ساز

 راه سازندگی و بخشندگی و مهر است.
 

سپنتا آرميتی(اسفند) چهارمين فروزه بزرگ اهورامزدا است.«سپنتا» به معنای افزاينده و «آرميتــی» -۴
آرامــش افزاينــده اســت. ســپنتا  م بــه معنــایبه معنــای آرامــش ، هــم آهنگــی و مهــر اســت و دو واژه بــاه

 آرميتی، آرامش و مهر جهانی را که از راه همکاری آدميان با اهورامزدا به دست می آيد نشان می دهد.
 

َهئوروتات(خرداد) که به معنای رسايی و کمال است.اهورامزدا گوهر کمال است. او همه خوبی هــا را -۵
" نمادی از "خودشناسی" اهــورامزدا اســت.آدميان می دهد"کمال در خود دارد و همه خوبيها را از خود

می توانند با کوشش در راه رسيدن به کمال ، با بــه کــار بــردن خــرد و کــارکرد بــه راســتی ومهــرورزی ، 
توان اهورايی بدست آورده در راستای کمال راه پيموده ، خــو را شــناخته و بــه اهــورا مــزدا برســند ايــن 

 ت.خودشناسی اس امشاسپند نماد رسايی و
 

امرتات(امرداد) به معنای بيمرگــی اســت.اهورامزدا بــی آغــاز ، بــی انجــام و جــاودانی اســت.در اوســتا -۶
امرداد و خرداد بيشتر جاها با هم آمده اند و اين نشانه از آن دارد که راه رسيدن به بيمرگــی، نايــل شــدن 

 به کمال، رسايی و خود شناسی است.
 

دا "کلــی" اســت و ايــن فــروزه هــا آفريــده او و قــائم بــه او هســتند. و رنــد و اهــورا مــزاين فروزه ها پيکر ندا
اهورامزدا بر هريک از اين فروزه های خود حمل می شــود، ايــن الزمــه کلــی بــودن اســت و بازتــابی اســت از 

  فلسفه "وحدا وجود"  در دين زرتشت.
  

ن آنکــه آنهــا را ده شــده اســت بــدودر گاتهــای زرتشــت از فرشــته هــای همچــون اشــی، ســروش و آذر نــام بــر
فرشته(ايزد) بخواند و تنها در نوشــته هــای پــس از گاتهاســت کــه نــام ايــزد بــه انهــا داده شــده اســت. در ايــن 
نوهنوشته ها از ايزدان بيشماری نام برده شده تا آنجا که هانری کربن فرشته شناسی را مهمترين بخش ديــن 

نا هفت هات برداشته شد و با اين ترتيــب کــه بــه شته سازی در يسزرتشت دانسته است.نخستين گام در راه فر
شش فروزه بزرگ اهورامزدا به صورت گروهی نام "امشاسپنتا" يا "امشاسپندان" دادند کــه بــه دهشــمندان 
بی مرگ يا فرشتگان برتر ، برگردانده شــده اســت. هريــک از ايــن شــش فــروزه اهــورامزدا پشــتيبان يکــی از 

ن حامی يکی از ويژگی ها و يا چيزهــای متعلــق بــه آدمــی شــدند  بــدين طبيعی و همچني عناصر و يا موجودات
  ترتيب:  

  
  وهمن يا بهمن فرشته پاسدار گله در جهان و نيز نگه دارنده سالمت انديشه در آدمی است.

  اشا در طبيعت پاسدار آتش و همچنين نگاه دارنده سالمت تن در انسان است.
  طبيعت و حافظ دارايی در انشان است پاسدار فلز در خشترا يا توانايی برگزيده

  آرميتی يا سپندارمزد فرشته پاسدار زمين  و همچنين پشتيبان و راهنمای احساسات  و قلوب آدميان است.
هوروتــات و امرتــات بــه ترتيــب پاســدار آب و گياهــان در طبيعــت و "رســايی و کمــال" ، "بهتــرين زنــدگی و 

  بيمرگی" در انسانها هستند.
  

ان به عنوان اسم جمع ربای شــش فــروزه در گاتهــا نيامــده و در يســنای هفــتن يشــت هــم تنهــا واژه امشاسپند
دوبار ذکر شده است ، در اين مورد نيز همه امشاسپنتا ساخته و آفريده اهورامزدا دانسته شده اند.آنها دانــا ، 
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تــازه شــدن آفــرينش جهــان اری ، پيشرفت و توانا، باشکوه و افزاينده(سپنتا) هستند و اهورامزدا را در نگاهد
همراهی می کنند.گاهی در اوستا اهورامزدا و شش فروزه  باهم ، به عنوان هفت امشاسپند ذکر شــده انــد کــه 
چيزی جز يکی بودن اهورامزدا با شش فروزه اش نمی رساند البته اين را ميتوان بــا توجــه بــه گاتهــا اذعــان 

  تا بوده باشد چيزی جز آن باشد که در گاتها است.گردآورندگان اوسداشت ولی ممکن است آنچه مد نظر 
   

  
  آموزشها و سخنان زرتشت :

  
  زندگی پر کوشش و سازنده :

يکی از ويژگی های زيستن طبق قانون اشا، کوشش پويايی در راه پيشرفت و رسيدن به رســايی اســت. تنبلــی 
کسی اســت کــه بــرای آبــادانی جهــان  اخالقی ، از آن ، اهريمنی و ناپسند است. خرد اهورايی ، راستی و توان

کار می کنند. در همه کوششها بايد دل ها را از دشمنی، دروغ به دور نگه داشت و راستی و مهر را گشــترش 
آرمان زندگی شادی و خوشبختی اســت  داد. آيين زرتشت با رهبانيت ، رياضت و ازدواج نکردن مخالف است.

(کمال معنوی)، از راه سازندگی و دهشمندی بــه دســت مــی آيــد. با رسايی مينوی که با کوشش در اين جهان ،
دين زرتشت به تفسيری به روی سه هويت فردی ، دينی و اجتماعی تکيه دارد و خوشــبختی «اوشــتا» بــرای 

زندگی جايگاه خوبی و بدی است و اشوان بايد بــرای نيکــويی  کسانی است که که به گروه اشوان می پيوندند.
ارزه کنند. در نظرگاه دکتر فرهنگ مهر چنين است که ديــن زرتشــت مبــارزه اخالقــی را اشويی کوشش و مبو 

زير پرسش قــرار ميگيــرد کــه  ٢بند  ٣٣به مبارزه بدنی را که اين گفته ايشان با يسنای ه سفارش می کند و ن
ی بايد خوبی ش می دهد که آدمگفتگو در اين مورد را به زمانی ديگر موکول می کنيم. به هر روی گاتها آموز

  را برای خوبی انجام دهد و نه به انتظار پاداش.
  

  حفظ محيط زيست :
وسواس ايرانيان زرتشت (حتی ايرانيان پيش از زرتشت) در پاک نگاهداشتن آب ، آتش ، خاک و هوا زبانزد 

ی را در آب يــز آلــوده و کثيفــ يوناينان بوده است. هرودوت و گزنفون در باره آن نوشته اند که ايرانيان هيچ چ
نميريزند و در پاک نگه داشتن خاک و زمين مراقبت می کنند. در آيين مزديسنا هر آنچه داده اهورايی است ، 
پاک و دوست داشتنی است . تفاوتی زيادی است ميان دينهايی که ماه و تن را شــيطانی ميداننــد  هماننــد آيــين 

ت می شمارند. اين انسان است کــه نبايــد مــاده را ی و در خور حمايگنوسی و زرتشتيان که آن را بخشش خداي
  در راه نادرست بکار برد.

  
  تکامل و نو خواهی :

تجدد خواهی، کوشش در راه نو شدن جهان (فرشکرت) الزمــه اشــا اســت.  اشا قانون پيشرفت و تکامل است.
و قــانون قضــايی سياســت و اقتصــاد بدين دليل که گاتهــا وارد جزئيــات نشــده اســت و بــه گفتــه ای ديگــر وارد 

نگرديده بنابراين تجدد در آن هرگز بدعت گذاری و از دين دور شدن و يا مخالفــت در آمــوزه هــای ديــن در آن 
معنا ندارد زيرا زرتشت در گاتها تنها به موضوعات اخالقی پرداخته و از وارد شدن به جزئيات پرهيز داشــته 

خوردن و نوشيدن، رعايت ســالمت بــدن و روان را بکنــد انسان بايد در  گاتها اصول را بيان کرده است. است.
و اينکه آيا خوردن گوشت معينی ممنــوع اســت يــا نــه ايــن بــه امکانــات بهداشــتی روز بســتگی دارد و اينکــه 

به گونه ای کلی اصــول غيــر قابــل تغييــر ،  شخص با خرد خود به همپرسی بنشيند و با دانش روز پيش برود.
در هر امورد بايد با خرد و دانش ، حکم کلــی را  جزئيات بايد تغيير پذير باشند. د،ی در گاتها هستنمطلق و ابد

  به امر موضوعی، جاری کرد و نتيجه گرفت.
  

  اختيار ، مقام آدمی و بنيادهای اخالقی در آيين زرتشتی :
دين زرتشت و در ساختار فکری پيامبر ، انسان دارای مقامی ارجمند است ، زرتشت در آموزشهايش ؛ بــرای 

جهان و شکست بدی و شــر ، خــدا را هرچــه بيشــتر برقرای نيکی به شکل هرچه استوارتر و برقراری آن در 
ميــان نيکــی و بــدی اســت و  به آدمی نزديک و همراه ميکند. بنابر اصل و بنياد دين ، جهان صحنه پيکار دائم

انسان در اين ميان تکاليفی برعهده دارد . اصالت مقام انسانی بر آنست تا بــا اختيــار خــود ، و خــرد و تميــزی 
که خداوند به آن بخشيده ، خــود يکــی از دو راه را برگزينــد.اهورامزدا خــود بــا روشــنی و بــا تاکيــد از انســان 

کندو با اين گزينش خداوند را در بنياِد خواســت و اهــداف نهــايی اش  ميخواهد تا راه نيک و بد را خود انتخاب
  برای پيروزی خير بر شر و نيکی بر بدی ياری کند. 
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خــرِد خــود را داور و ميــزان قــرار دهــد.هرگاه چنــين کــرد ،  –ولی اين هشداری است تا آدمی ، بــرای گــزينش 
) يا بهشت را برای خود ، هم در اين جهان و هــم  انسانی است خردمند و شايسته که بهترين زندگی ( َوهيشتَه

  سرای پسين خواسته است. 
  

اهورا مزدا به روشنی ميگويد : « نيک بشنويد با گوشهايتان ، بــه آن بنيــاد راســتينی  ٢بند  ٣٠در يسنا هات 
ا کــه کــدام که برای شما ميگويم . با خردمندی بسنجيد برای خود و بادقت برگزينيد يکی از دو راه نيک و بد ر

يک به نيک فرجامی می انجامد ، پيش از آنکه وقت بگزرد و در پايان دچار افسوس بشويد . راه خير و نيک 
  را انتخاب کنيد تا آفرينش را تا مقصد نهايی ياری کرده باشيد.»  

  
اســت ، در دوران زندگی اين جهانی ، رسيدن به مقصد کمال تنها در گرو اينست که آدمــی در اختيــاری کــه دار

راه اََشه يا راستی را برگزيند و اين موجب رستگاری در زندگی پس از مرگ نيز ميشود.( راه در جهــان يکــی 
است و آن اشويی است ) زرتشت ميگويد :« او که تباهی و دروغ را برگزيند زندگانی در دو جهان برای خود 

فســوس از کــردار خــود ميرســد » ( يســنا ، تباه کرده است و بر سر راه چينوت ( پل صراط) به درد و رنج و ا
) در مفاهيم ارائه شده گاتهايی ، اســاس رفتــار آدمــی بــر شــالوده اخــالق و حکمــت عملــی يــا ١٣بند  ۵١هات 

تدبير زندگی استوار است. هرنوع رياضت و دســت فروهشــتن از زنــدگی کوشــا و فعــال منــع شــده و بــه آدمــی 
بيعی را برگزيند ، و اين راه طبيعی با کوشش و برخورداری از آموزش داده ميشود تا در زندگی شيوه سالم ط

مواهب و بخشش های خداوندی و داشــتن خــانواده و زنــدگی اجتمــاعی ميســر ميشــود. زرتشــت بــه انســان از 
دريچه ويژه ای نگاه ميکند. آدمی قائم به خرد و آگاهی و مسئول اعمال و کردار خود ميباشد. انسان بــه هــيچ 

، آدمی که از فرمان خداوند سرپيچی کرد و سقوط نمود ، و بــار آن گنــاه را بــه تــاوان بايــد بــر وجه فرزند آدم 
دوش کشد نيست.انسان در محدوده انديشــه هــای گاتهــايی ، کامــل و آگــاه و مســئول اســت تــا بــا اختيــار ، راه 

ين عمل ، خداوند را نيــز درست و نيک را انتخاب کند تا جهاِن اَشايی و راستی را بيفزايد و رونق بخشد و با ا
ياری کند. زرتشت به اصالت اختيار آدمی ، نه آنکه تنها در اصول فلسفی مبحثی تازه گشــود ، بلکــه ارزش و 
مقام آدمی را باال برد ، اساس کــاهلی و تنبلــی را برانداخت.خداونــد نــه کســی را زرتشــت و نــه کســی را نيــک 

ازلی سرنوشت کسی ثبت نشــده اســت ، نــه قلــم بــه بــدی کســی  آفريده ( تفاوتی ميان انسانها نيست) ، در لوح
بلکه در جهــان راه نيــک هســت و راه بــد نيــز وجــود  –پيش از تولدش رقم خورده و نه نيکی و رستگاری او 

دارد : « با انديشه روشن به آن بنگريد ، ميا اين دو آيين ( راه بد و نيک ) خــود تميــز دهيــد و راه را انتخــاب 
ز ميان اين دو کسی که خواهان رستگاريست بايد راه نيــک را برگزينــد نــه بــد را » ( يســنا ، هــات نماييد..... ا

) ولی در شکل روشنتر و جالب تر در مورد آزادی و اصالت آدمی چنــين آمــده ١١بند  ٣١، هات ٣و٢بند  ٣٠
  است : 

نديشــه آفريــدی و در « در هنگامی که تــو ای مــزدا در روز نخســت از خــرد خــويش ، بشــر و ديــن و نيــروی ا
هنگامی که زندگانی را به قالب مادی در آوردی ، وقتی که تــو کــردار و اراده آفريــدی ، خواســتی کــه هــرکس 
برحسب اراده خود از روی باور درونی اش رفتار کنــد. » نکتــه ای کــه الزم اســت توجــه کــرد اختيــار در ديــن 

خــواهم پرداخــت و در آينــده در مــورد نقــد کلــی آيــين زرتشت جای نقد و بررسی دارد که البته در اينجا بــدان ن
  زرتشت وارد آنها خواهم شد.

  
  

  اشويي در آيين بهي :
فروزه اي كه در اوستا به آن اهميت فراواني داده شده اشويي است كه از واژه اشا امده است و در چــم پــاكي 

و ميگوينــد اشــو زرتشــت كــه بــه  و درستي و راستي است.زرتشتيان به جلوي نام پيامبر خود اشو مي افزايند
چم زرتشت پاك ميباشد.اصوال كسي را اشو گويند كه وجودش بزيور پاكي و پرهيزكاري ، راستي و درستي ، 
امانت و راستگويي آراسته باشد كسي كه درون و برونش از عيب و بدي پاك بوده و داراي همه صــفات نيــك 

يي دورني و برونــي ، برونــي شــامل اشــويي تــن ، جامــه ، باشد. اشويي دو جنبه دارد كه عبارت است از اشو
خانه و اطراف خانه و نيز چهار آخشيج ( آب ، خاك ، باد ، آتش) و اشويي دروني عبارت است از اشــويي در 
انديشه ، گفتار و كردار. يك زرتشتي وظيفه دارد كه هر دوجنبه آن را رعايت كنــد بــدان معنــي كــه از بــرون و 

ا پاك گرداند. قطعه زيباي اشم و هو در تعريف و توصــيف از فــروزه اشــويي ســروده شــده هم از درون خود ر
  است : 

  ت است. م...........اشويي بهتربن نعاشم .وهو. وهيشتم. استي
  ...........اشويي خوشيختي است . اوشتا. استي.اوشتا. اهمائي
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  ترين اشويي باشد. ..........خوشبخت كسي است كه داراي بههيت.اشائي.وهيشتائي. اشم
  هرودوت ميگويد زرتشتيان غالبا فرزندان خود را بر سه چيز آموزش ميدادند:  

  راستي  -١
  سواركاري   -٢
  تيراندازي   -٣
  

  انديشه نيک :
موريس مترلينگ ميگويد : " قــوانين اخالقــی کــه زرتشــت تعلــيم داده اســت يکــی از عــاليترين و ســاده تــرين 

  مقررات اخالقی جهان است." 
  

شايد منظور وی از مقررات ساده اخالقی زرتشت ، گفتار ، پندار و کردار نيک باشد که در واقع جوهر اخالق 
است و با پيروی از آن ميتوان به کماالت انسانی رسيد . اين سه اصل آنچنان پايه و اســاس محکمــی دارد کــه 

تار ، پنــدار و کــردار نيــک اســتوار فبقول پروفسور ويتنی " کاخی که زرتشت بروی سه ستون بلند و زيبای گ
  داشته هيچگاه ويران نخواهد شد." 

  
او در ستايش از اين سه اصل ميگويد : " .....از برای عيسی چگونه ممکن بود آئينی که زرتشــت در جــز آن 

همــه  یانديشه ، کردار و گفتار نيک را بيان نموده بود ، بهتر و پاک تر از او بيان دارد.آيا اين سه کلمــه دارا
چيز نيست و اساس کليه مذاهب بشمار نميرود؟ آيا ممکن است کسی از مرسلين پارسا چيزی بــه آن بيفزايــد. 
شايد کسی پاسخ گويد آری ، عشق عيسی را ميتوان ضميمه آن نمود ، ولی کسی را که انديشه خــوب و پــاک 

را که انديشه پاک اســت الجــرم  است نه تنها عيسی بلکه سراسر جهان و خالقش را دوستار خواهد بود. کسی
هميشه انديشه نيک بنيان حقيقی کردار و گفتار نيک است ." اين نظــر شخصــی اســت نبايــد  دل هم پاک است.

آنرا در راستای نوشتار های تارنگار دانست اما ذکر اين نقل قــول نيــاز ميدانســتم چــرا کــه روشــنگری خــوبی 
اوستا شناس ديگر با اشاره به نقش مهمی که انديشه نيــک  است برای انديشه نيک در مزديسنا. گايگر ، يک

در زندگی ايفا ميکند ميگويد : پايه و اساس آيين َمزَدَيسنا ابرام بــر ايــن نکتــه اســت کــه پــاکی انديشــه پايــه و 
اساس کليه رفتار هــا و گفتــار هــا در طــول زندگيســت. آری ، پــاکی انديشــه ســنگ بنــای کــاخ باشــکوه اخــالق 

ار " زرتشت روح حقيقی دين خود را در شعار معنوی و سه اصل خود گنجانيــده اســت." در کاست.بقول نگر 
مورد اين سه اصل مکرر به مطالبی در کتابهای مقدس بِه دينان برميخوريم. مثال در "زاداسپرم" مرحله اول 

خشــی اســت بکمال انديشه نيک مرحله دوم ،گفتار نيک و مرحله سوم کردار نيک است و درستی وظيفه لــذت 
و يا بزرگترين نيکی ميرساند و تنها از ايــن راه اســت کــه او قــادر  Vohu vuhistemکه يک زرتشتی را به 

ــه  ــدگی) برســد. امــروزه زرتشــتيان راه راســتی را " اشــويی"  Vohu vuhistemميگــردد ب ــرين زن ( بهت
حدود کرده اند به پاکی جســمی و مميخوانند و پيرو راستی را "اشون" مينامند. آنها دراين کلمه معنی اَشا را 

روحی و اخالقی درنتيجه معنی برتر عرفانی اش گم گشته است ، برای دسترسی پيدا کردن به معنی برتر ايــن 
  کلمه که بايد به آثار بجای مانده از آذرباد مهراسپند مراجعه کرد.

  
  

  دوگوهر همزاد(سپنتا مينو و انگره مينو) :
انگره مينو ، کهترين پرسشها  –اهريمن ، سپنتا مينو  –تر بگويم اهورامزدا ندر مورد دوگوهر همزاد و روش

و نقدهای بسيار دارم که نوشتار را به درازا می کشاند و هــم اکنــون هــدف بــر نقــد آيــين زرتشــت نــدارم بلکــه 
اگزير نــ ن گرامی بايد نخست با آيين زرتشت نيک آشنا شوند و سپس بــه نقــد آن بپــردازيم ، در اينجــا اخوانندگ

  تنها به نقل قول باورمندان زرتشتی ميپردازم تا در آينده که بدان بيشتر خواهم پرداخت؛
  

سپنتا مينو ،روان افزاينده ، نماد اهورايی ، گوهر نيکويی ، درخشش تقدس،واقعيت سازندگی و بــه گونــه ای 
اهورامزدا،نماينــده و همکــار  آفريننــدگی کلی فروزه آفرينش اهورامزدا است.سپنتا مينو تجلی انديشه و تجسم

اهورامزدا است.سپنتا به چم اَب هيوزنيک است. در سنت زرتشت سپنتامينو دو انديشه را مــی رســاند : يکــی 
انديشه و وابستگی به خداوند و هرآنچه در راه خداست، ديگری انديشه فراوانی ، رشــد و ســالمتی اســت. در 

در جهــان برونــی ، و در معنــای دوم ، کمــال و نيکــويی و  معنــای نخســت ســپنتامينو کمــال و خــوبی خــدايی را
جهــان درونــی آشــکار مــی ســازد. ســپنتامينو نمــاد دهشــمندی اهــورامزدا  –بخشــندگی خــدايی را در آفــرينش 

است.در زبان زرتشتی نوآوری ويرانگر را انگره مينو و نوآوری سازنده را سپنتامينو مــی خواننــد. مينــو بــه 
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ســت .در گفتــه هــای گاتهــا "انديشــه" و "روان" بــه گونــه ای ناگسســتنی در هــم اچم "انديشه" يا "روان" 
آميخته اند. ستيز با سپنتا مينو ، در انديشه ، گفتار و کردار ، همکاری با انگــره مينــو اســت، روان و انديشــه 

،همکــار  دبد همان اهريمن است.بد انديش ، بد گفتار و بد کردار چون در راستای انگــره مينــو  گــام بــر ميــدار
اهورا نبوده بلکه دشمن خداست.چنين فردی برخالف قانون پيشرفت(اشا) در کار است. در اينجا نــاگزيرم بــار 
ديگری به پيوستگی سپنتامينو با اهورامزدا بپردازم و پس از آن به سراغ بن نوشتار که همان سپنتا مينــو و 

  انگره مينو است خواهم رفت؛
  

که از ســپنتا مينــو در بــاال آمــد ناشــی از آن باشــد کــه پژوهشــگران و زرتشــت  یشايد همه معانی و برداشتهاي
شناسان هنوز پی به مفهوم واقعی اين واژه آنجور که بايد و شايد نبرده اند به هر روی اين ما هستيم که بايــد 

ا ـبـ بــا پــژوهش هــا و در همپرســی قــرار دادن نگــر هــا درســت تــرين را برگــزينم، بــاری، اهــورامزدا بــا انکــه 
سپنتامينو در خوبی ها، سازندگی ها و بخشــندگی يگانــه ، يکــی نيســتند! همــان گونــه کــه اهــورامزدا و شــش 

زه وفروزه بنيادی با او يگانه هستند ولی يکی نيستند .همه فروزه ها سپنتا يعنی مقدس و فزاينده هســتند. فــر
) ميــانجی agentامينو يــک عامــل(تهای اهورامزدا در سپنتا مينو و آفــرينش ، تظــاهر خــارجی مــی يابند.ســپن

(واسطه) بين جهان دگرگونی ناپذير مينوی و يا دگرگونی پذيرمادی است. او يک حالــت و يــا چگــونگی اســت 
بين جهان برونی و جهان دورنی اهورامزدا ، که خوبی و فراوانی و ســازندگی را جلــوه و تحقــق خــارجی مــی 

مخالفی ندارد ولــی در جهــان مــادی مخــالف آن بــا فقــدان آن  بخشد.بنا به تعريف در جهان مينوی ،سپنتامينو،
ظاهر می شود روشنتر بدين گونه است که در جهان اهورايی همه نيکی است پس بدی مفهومی ندارد امــا در 
جهان ما که مادی نيز هست سپنتا با ضدی چون انگره روبرو می شود حال چرا انگــره در ايــن جهــان پيــدايی 

نده پی خواهيد برد.  سپنتامينو و انگره مينو : با از بين رفتن تميز فلسفی بين خداوند و يميبايد و چگونه در آ
و سپنتامينو در اوستا جوانتر و با در هم آميختن سپنتامينو به عنوان فروزه اهورا مزدا با خود اهورامزدا در 

انگــره مينــو بــه اهــريمن کــه در  مفهوم جهان دورنی ، و با اشتباه بين يگانگی و يکی بودن ، راه برای تبــديل
اوستای جوانتر شاهد آن هستيم ، باز شد و اهريمن به صورت يک آفريــدگار ظــاهر گرديــد ، فلســفه دوگــانگی 
اخالقی جای خود را به فلسفه دوگانگی آفرينش داد .متون اوستايی سپنتامينو و انگره مينو را "ثُِوِررشــتار" 

ت ،يعنی آنچه که به رفتــار آدمــی شــکل الگــو مــی دهدبــه ايــن ترتيــب سمی خواند به چم شکل دهنده با برنده ا
انگره مينو يا اهريمن چيزی جز ســرپيچی از قــانون اشــا  ، قــانون ابــدی اهــورامزدا و مخــالف بــا اهــورامزدا 
نيست .سپنتا و انگره دو قطب مخالفند ، يکی معرف آفرينندگی ، بخشندگی و مهــر و دوســتی اســت و ديگــری 

ی و کاستی و فرومايگی . زرتشت خود در گاتهــا در ايــن بــاره ميگويــد :« بشــنويد بــا گوشــها رمعرف ويرانگ
در انديشه ، گفتار و کــردار ، بهتــر  دوگوهر همزادآنچه بهتر است . بينديشيد با انديشه روشن ....در آغاز آن 

  )  ٣-٢ديشان.»( يسنا بنر نو بدتر ، در انديشه ها آشکار شدند.نيک انديشان راه درست را برگزيدند، نه بد ا
  

  بهشت و جهنم :
باور به بهشت و جهنم در آيين زرتشت گاهی به دو دسته بخش ميگــردد کهتــرين هــردو را بــرای خواننــدگان  

ادگری بنشينند.مى گويند كه اديان سامى بهشت و جهنم را از ديــن دبازگو خواهم کرد تا خود باخرد خويش به 
بينم كه ديدگاه زرتشت را در اين باره بررسى كنيم . زرتشت در سرود نو آيين  ىزرتشت بر گرفته اند ، نياز م

خود مى گويد كه اهورامزدا هستى را بر پايه ى يك قانون ثابت كه در سرشــت اوســت آفريــده اســت . زرتشــت 
بــه  راين قانون سرشتى اهورايى را كه در آفرينش جارى است ، اشا يا راستى نام گذاشت : «آنكه نخستين بــا

روشنايى جهان هستى انديشيد و از خرد خويش قانون راستى را بيافريد و با چنين ميزانــى انديشــه ى نيــك را 
) پس اشا يا نظام كيهانى همان قانون يا نظم است كه هستى بــر پايــه ى آن ٧كرده ٣١نگهبان شد.»(گاتا يسنا 

سان با توانايى ويژه كه انديشيدن نــام دارد در نبه وجود آمده و بر همان پايه مى چرخد ، بر بنيان قانون اشا ا
درون هستى پاگرفته است و همين تك ويژگــى او را از موجــودات ديگــر هســتى متمــايز ســاخته اســت . خــداى 
زرتشت آفريننده ى انديشه و خرد افزاينده است ، انسان كه آفريده اوســت داراى خردســت و در گــزينش خــود 

بود آرميتى ، نيز از آن تو بود ، خرد مينوى جهان ســاز ، آنگــاه كــه تــو او  وآزادست .«اى اهورامزدا از آن ت
  ) ٩كرده ٣١را گزينش راه دادى تا به رهبر راستين بگرود يا به رهبر دروغين .»( گاتا يسنا 

مسئول و پاسخگوى گزينش خــويش  - ٣آزادى گزينش دارد   - ٢مى انديشد   - ١پس انسان اهورا آفريده  : 
  است.

ر روى چنين انسانى دو راه موجودست راه نيك و راه شر يا بد ؛ او با رايزنى با خــرد خــود ، يكــى از راه درو 
ها را بر مى گزيند . در اين گزينش كه بر اصل اختيار سامان مى يابــد هــيچ نيرويــى او را هــل نمــى دهــد بلكــه 

انسان در برابر گزينش راه خوب يا بد  وتعين كننده ، خرد و اختيار اوست . پس اختيار مسئوليت مى آفريند ، 
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مسئول است . از اينجا پاى سرنوشت به ميان مى آيد ، سرنوشــت آدمــى از ايــن ديــدگاه برآينــد آزادى گــزينش 
است . چه خوب حاصل آيد و چه بــد، پــس بــه زبــانى ديگــر آنچــه را كاشــتى درو كــرده بــر مــى دارى ، شــادى 

برآيند كاشت و ســاز نيكــى و نيــك كــردارى اســت . غــم و انــدوه  تخرمى و سرفراز زيوى كه ترانه ى وجدانس
 ١٢١٠ -١٢٩٢ناخواسته كه وجدان را چنگ مى زند ره آورد بى كم و كاست كردار بداست .ســعدى شــيراز ( 

  م ) سخن گاتايى را در قالب شعر چنين مى نماياند :
  د گاه درووزرد رويى كشد از حاصل خ      هر كه در مزرعه ى دل تخم وفا سبز نكرد 

  
م ) نمــايى مــى دهــد گــويى كــه نخســت گاتــا را خوانــده و ســپس ســاده و جــارى  ١٣٢٠-١٣٨٩حافظ شيراز ( 
  سروده است :

  كاى نور چشم من به جز از كشته ندروى      دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر 
  

را بيان كرده اســت:  مم ) اين مه ١٩٠۶ -١٩۴١و چه زيبا بانوى فرهيخته ى ادب پارسى پروين اعتصامى ( 
  هر چه كنى كشت همان بدروى / كار بد و نيك ، چو كوه و صداست (پژواک)

  
«خارهايى كه درو مى كنم نتيجه ى بذرى است كه خود كاشته ام ، آن خارها مرا مجروح و خونين كرده انــد ، 

ى بــه آن  -و جــان  نچه خوب اگر از قبل پيش كرده بودم كه نتيجه ى چنين بذرى چــه خواهــد شــد؟بى گمــام تــ 
پاداش آرمانى خواهند رسيد كه در گزينش آزادنه خــود ره نيــك را برگزيــده و بــا مــنش نيــك و برخــوردارى از 

 ٢۴پرتو اشه خواست اهورامزدا را كه برآيند آن آبادانى و نو شدن جهان است به پيش برده اند.»(يسنا هــات 
هشــت و جهــنم داشــته باشــيم همانــا چــو نــى و چگــونگى ب) از ديدگاه گات ها اگــر بخــواهيم تعبيــرى از ١۴بند 

روحى و روانى آدمى است به همين دليل نمى توان آنرا در ظــرف مكــان و زمــان جــا ســازى كــرد تــا مــرزى و 
حدودى براى آن بوجود آورد ، بــر ايــن اصــل روان نيــك انديشــان ، نيــك گفتــاران ، نيــك كــرداران بــا شــادى و 

ــد ــنودى وج ــد خش ــه برآين ــادكامى ك ــا اش ــك ي ــنش ني ــرزمين م ــه س ــت ب  Dangheuish Demanaن اس
Manangha  مى روند. نكته ى شايان نگرش اين است كه برخالف دين هاى سامى و ونديداد و اردايويراف

نامه سرزمين منش نيك يا جهان پاكى و راستى خارج از ظرف و مكان و زمانست يا به عبارت ديگــر : حالــت 
شنودى وجدان كه شادى ترجمان آن است يا ناخشنودى كه نشانه اش اندوه خروحى و روانى است يا به شكل 

بى پايان است . بهشت و جهنم ونديداد و ارداويــراف نامــه را هرگــز بــه حســاب ديــن زرتشــت نگذاريــد ، ديــن 
زرتشت را در واژگان خردبار گات ها بجوييد ، بهشت و جهنم حاصل كشت ماست و اين جهانى است و بــس ! 

ابل اين ديدگاه که از آيين زرتشت تعبير می شود به تعبير ديگری نيز بر ميخوريم کــه جهنمــی را کــه قاما در م
  در اديان سامی شاهد آن هستيم را پيش روی خود ميبينيم بدين گونه ؛ 

  
شرح گاتها درباره پايان گرفتن دوره يا عصر «آميختگی» نيز متضمن اشــارات رازگونــه است.ســنت، خبــر از 

جانبه و هولناک می دهد.ايزدان که از انبوه پيروزی های کوچک يک يک آديمان روزمند و توانــا  هنبردی هم
شده اند ، نيروهای بدی و پليدی را در کارزاری سهمگين در گير می نمايند .امشاسپندان به جنگ تــن بــه تــن 

از دو سپاه ناســازگار ســخن  ه، آنگاه ک ۴۴-١۵با ديوان ايستاده ، آنها را نيست و نابود می سازند.در يسنای 
نيــز کــه مــی گويــد «بــه آن زمــان کــه "اشــه" و  ۴٨ -١می گويد مراد همــين رويــداد اســت. شــايد در يســنای 

"دروج" پيروز شود.» باز به همين درگيری وحشــتناک اشــاره دارد کــه بــا آن در فرجــام شناســی و روز نبــر 
  ت آخرين نبرد، روشنتر و آشکار تر است. اسوشيانتها ، بيشتر آشنا می شويم. اشارات زرتشت به لحظ

  
آزمايش با عذاب جسمانی نهايی و عظيم که گيتی را پالوده می سازد دقيقا وصــف شــده اســت. رودی عظــيم و 
پهناور از فلز مذاب جاری خواهد شد تا همه جهان مادی و همه بشريت ، چه آنها که هنوز زنده هستند و چــه 

گذشتگان ، از فردوس و دوزخ  دوباره در دنيای مينوی جمع می شــوند و در  انبوه بسيار وسيع تر ارواح در
اين رود پهناور فلز مذاب ، غسل تعميد می يابند و اين همانندی است که هم در جهــنِم  اديــان ســامی و هــم در 
 آزمايش "ور" يا "ورنگه" شاهد آن هستيم از اينــرو در بنــدهش مــی خــوانيم : « پــس آريــامن ، ايــزد فلــز ،

کوهها و دره ها را به آتش بگدازد ، و بر زمين رودگونه بايستد.سپس همه مردم را در فلز گداخته بگذاراننــد 
و پاک بکنند.اورا که پرهيزکار است، آنچنان در نظر آيد که در شير گرم همی رود. اگــر دروند(بــدکار) اســت ، 

ی رود. پس بدان عشــق بــزرگ، همــه مــردم بــه مان گاه او را ، به همان آيين، در نظر آيد که در فلز گداخته ه
می گويد : « تــو بــا آذر فــروزان  ٩بند ۵١هم رسند ، پدر و پسر و برادر و همه دوستان » زرتشت در يسنای 

و آهن گدازان هردو گروه را خواهی آزمود و پاداش و پــادفره خــواهی داد و نشــانی از ايــن فرمــان در زنــدگی 
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رونــد را و شــادمانی و ســود ، اشــون راســت.» همچنــين بــرای تاکيــد بــر دخواهی گذاشــت کــه : رنــج و زيــان 
ميگويــد : « هــيچ  ٣١ - 7موضوع باال و نمود جهنم و بهشت با همه خوبی ها و عذاب ها زرتشت در يسنای 

کدام از اين گناهکاران در نميابند که کاميابی همانگونــه کــه زنــدگی بــه مــا  آموختــه و بــدان ســان کــه بــا آهــن 
به کار کوشش باز بسته است. » و پس از اين آزمون آخرين است که نيکوان سعادت مند  –فته شده گگدازان 

می شوند . روانهای آنان به کالبد های معد جسمانی يافته می پيوندد ، تا اينکه زمين باز سازی شــده بــه حــال 
داشت کردند اين آزمون فلــز رن چنين بانيکی آغازين ، در شادی و سعادت جاودان بسر برند. در دوره ساساني

ن راه يانبد بــه هــر روی ايــن رســمی اســت کــه يبدين خاطر است که انسانها پاک شوند تا به ملکوت بروی زم
پيش از زرتشت بروی متهمان و پاکان انجام می شده تا گناهکار از پاکان تميز داده شود. برای اينکه باور به 

ميســوان نيــز توضــيح انــدکی را بيــاورم البتــه ايــن باورهــا گاهــا  بهشت و جهنم کامل گردد الزم است در مورد
  دستخوش تغيرانپتی شده اند و و ما بايد سخنان گاتها را سند کار خويش قرار دهيم.

  
  ميسواَن :

درچم هميشه يکسان و همان همستگان يا برزخ است.همستگان در متن اوستا به صورت ميســوان آمــده ودر 
«گاتو» آميخته اســت.ودر تفســير پهلــوی بــه «هميشــک ســوذگاس» درچــم جايگــاه  ونديداد و سيروزه با واژه

سود هميشگی ترجمــه شــده.در سپندنســک کــه نســک(=کتاب) ســيزدهم اوســتا بــوده، از همســتگان نــام بــرده 
شده،و آن را آرامگاه کسانی بر ميشمرد که در زندگانی کردار نيــک و بــد آنهــا يکســان بــوده اســت.در يســنای 

دوم آنــانی کــه  راحتا از سه طبقه مردم نام برده شده : «نخست آنــان کــه بيــدين و گناهکارنــد.صنيز ١بند  ٣٣
ســزای نيکوکــاران  سوم کسانی که کارهايشــان بــه نيــک و بــد آميختــه اســت. ونيکوکارند. پيرو آئين راستين،

نه  بد است ، وای کسانی که کردارشان در زندگی کردارشان گاهی نيک و گاهی بهشت و بدکاران دوزخ است.
آمــده است:«کســی  ۴بند  ۴٨بلکه جای آنها در همستگان است.» در يسنای  در بهشت درآيند و نه در دوزخ،

که گاه نيک و گاهی زشت منش است و ازکردا و گفتار خود وجدانش را مطيع هوا و هوسو خــواهش خــويش 
نگــر بــه همــين کــردار  اهــد شــد.»وچنين کسی که به حکم ازلی تو ای مزدا،در روز واپســين منفــرد خ ساخته،

ميسوان ناميده شده که درچم هميشــه يکســان  در اوستا، که محل چنين مردمانی، آميخته به ثواب و گناه است
(برزخ،اعراف)عيسويان کاتوليــک، و بــرزخ مســلمانان اســت. در  Purgatoireهمستگان به منزله  ميباشد.

  نيز واژه همستگان آمده است. ان دينيک،ت،شايست نه شايست، دادس ارداويرافنامه مينوخرد،
  

  فرجام شناسی :
  سوشيانت (سود رساننده):

سوشيانت درچم رهاننده است؛وگاه درچِم پيشوای دين آمــده اســت. در ديــن زرتشــتی بــه هريــک از موعــودان 
 هدر اوستا مکررا از سوشيانتها و غالبا آخرين سوشــيانت ســخن بــه ميــان آمــده کــ  سوشيانت گفته شده است.

پس از ظهور او رستاخيز خواهد بود.اين سه موعود که از اعقــاب زرتشــت انــد و هريــک هــزار ســال پــس از 
فروردين يشت مرتبا ياد شــده انــد. ونيــز نــام مــادر آنــان در  ١٢٩،١٢٨ديگری ظهور خواهند کرد در بندهای 

اَســتَوت اِِرَت يعنــی  مندرج است.در جاهايی از اوستا کــه سوشــيانت مفــرد آمــده ســخن از ١۴١، ١۴٢بندهای 
آخرين سوشيانس و آخرين آفريده اهورامزدا است که از ظهور وی رستاخيز برانگيخته،جهانی معنــوی روی 
خواهد آمد.ظهور سوشيانت و دو بردادرش از خاور ايران زمــين در کنــار درياچــه هــامون خواهــد بــود همــان 

ت درچم کسی که مظهر و پيکر قــانون مقــدس رفروهر از آن نگهبانی ميکنند.استوت ا ٩٩٩٩ درياچه ای که 
ــد  اســت. ــه  ١٢٨و١٢٩دربن ــدين اســتوت ارت را ميستائيم.کســی ک ــر پاک ــروردين يشــت ميخــوانيم: «فروه ف

سوشيانت پيروزگر ناميده خواهد شد.واز اين جهت سوشيانت که به سراسر جهان مادی ســود خواهــد بخشــيد 
اســت پيکــر فناناپــذير خواهــد بخشــيد از بــرای مقاومــت  یاز اين جهت استوت ارت که آنچه را که جسم و جان

  »  ]آدم[برضد دروغ جنس دوپا 
  

اوخشيت اِرته درچم(=معنی) کســی اســت کــه قــانون مقــدس را ميپرورانــد.امروزه ايــن اســم را «اوشــيدر» يــا 
ست.اين نــام ادرچم کسی که فزاينده يا پروراننده نماز  نام دومين موعود ،اُُوخشيت ِنمنگهَ، «هوشيدر» گويند.

را امروزه «اوشيدرماه» يا «هوشيدرماه» گويند. در عهد اوشيدر يا هوشيدر ،پادشاهی به سرکار خواهد آمــد 
)،ايــن پادشــاه کــه ايــران را نجــات خواهــد داد و در دادگســتری هوشــيدر را ١که او را بهرام ورجاوند خواننــد(

ظه ميشود در مزديسنا هميشه و در هــر زمــان حياری خواهد رساند،از پشت پادشاهان کيانی است.چنانکه مال
و به هر حال ،دين زرتشتی ارتبات تمــامی بــا سلســه کيــانی دارد ،زيــرا ظهــور زرتشــت در زمــان فرمــانروائی 
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سلسله کيانی(گشتاسپ=ويشتاسپ؟) بــوده و آنــان بــوده انــد کــه در رواج و پــذيرش ديــن بــا پيــامبر همکــاری 
  پ در رواج آيين بهی که شرحش توسط استاد سخن بيان شده است.سداشته اند.همانند اسفنديار پور گشتا

  سومين و آخرين موعود استوت اِِرتهَ خواهد بود:
  

)در هامون خود را شسته آبســتن خواهــد ٢برابر روايات ،در دوازدهمين هزاره دوشيزه ای از خاندان بهروز(
ود ،چــون بــه ســی ســالگی رســد امانــت مشد از او سوشيانت،آخرين آفريده اهورامزدا روی به جهان خواهد ن

رسالت مزديسنا به او واگزار شود.از ظهور او ديو دروغ و کارهای بد اهريمنی نابود گردد.در فروردين يشت 
کيــومرس درود فرســتاده ميشــود و ســپس بــه –و برخی بخشهای اوستا معموال ابتــدا بــه فروهــر نخســتين آدم 

و آخــرين فروهــری کــه بــه زمــين فــرود مــی آيــد. در ســنت از  ترتيب تا به آخرين سوشيانت موعــود مزديســنا
وَزنگهه  ــَ ــد اَشـ ــام خواهندکرد،ماننـ ــيانت قيـ ــا سوشـ ــتاخيز بـ ــه در رسـ ــده کـ ــان آمـ ــخن بميـ ــايی سـ جاودانهـ
پسرپوروداخشتی، نرسی، اغريث، توس، گيو، گودرز، کيخسرو، پشوتن، گرشاسپ، نريمان و حتی خورشــيد 

). در دينکر آمده است که پشوتن جاودانه با صدوپنجاه تن از يــاران رچهر سردار لشکر پشوتن(برادر اسفنديا
و پيروانش از کنک دژ به در آمده و قادر به نو کردن جهان خواهد بود.ودر بُنَدِهش پــانزده مــرد و پــانزده زن 

زامياد يشت آمده: «پس ازظهور سوشيانس گيتی پر  ٩٨تا  ٨٨از ياران سوشيانت شمرده شده اند.دربندهای 
ز عدل و حکمت گردد،سعادت روی آورد انديشه و گفتار و کردار نيک ظفــر يابــد،جهان از دروغ پــاک شــود، ا

خشم نابود گردد،راستی به دروغ چير آيد،منش ناپاک از منش پاک شکست بيند،امشاسپندان امرداد و خــرداد 
  آمده: ٢۶ی ايسن ١٠ديوهای گرسنگی و تشنگی را براندازد،اهريمن بگريزد.» همچنين در بند 

  
«فروهر مردان پاک را ميستائيم.فروهر زنان پاک را ميستائيم.همه فروهــر هــای نيــک توانــای پــاک پارســيان 
را،کيومرس تا به سوشيانت پيروزگر را ميستائيم.» پس از آمدن سوشيانت زنگــی نيــک و سرشــار از شــادی 

در گاتهــا آنچنــان کــه گفتــه شــد نميبينــيم  ادر انتظار مردمان پرهيزگار و پاک خواهد بود. باور به سوشــيانت ر
بلکه زرتشت از واژه سوشيانت به معنای شخصی که به جامعه و آدمی سود ميرســاند نــام بــرده اســت امــا بــا 
برخورد آيين مزديسنا با آيين های همچون يهوديت و مسيحيت و از همه مهمتر ابداعات موبدان چه ساســانی 

ونه گشت و به معنای امروزی موعود آخر زمان که در ديگــر اديــان نيــز گو چه پيش از آنان ، اين مفهوم دگر
  وجود دارد در آمد.

-----------------------  
.پادشاهی است از دوده کيانيان که در دين مزديسنی از آمدن او در پايان هزاره دهــم از هنــد نويــد داده شــده ١

  ميان آمده است. هاست.در «بُنَدهش» و «َزنده َوهُوَمن َيسن» از او سخن ب
. نام خاندانی پارسا و پرهيزگار و خداپرست که در سه هزاره،دوشيزگانی از اين خاندان در درياچــه کيانســو ٢

کــه بــه وســيله ايــزد نريوســنگ بــه ايــزد آب  –يا کيانسه(هامون) آب تنی خواهد کرد و از نطفه اشو زرتشــت 
  دران اوشيدر،اوشيدرماه و سوشيانس خواهند بود.اآبستن خواهد شد.اين دوشيزگان م –(ناهيد) سپرده شده 

*در پايان اين نوشتار چند توضيح را الزم می دانم ، هرجا سخن از خدا آمده است منظور اهــورامزدا اســت و 
اگر در جايی تنها از نان زرتشت سخن گفته ام هرگز به هدف بی احترامی نبــوده چراکــه مــا يــک شخصــيت را 

صفتها نداريم شخصيت و گفتار و کردارها مد نظر است. اميدوارم در اين نوشــتار  بررسی می کنيم و کاری به
  که تنها باورهای آيين مزديسنا را بيان کردم توانسته باشم برآگاهی خوانندگان افزوده باشم.

  
  منابع :
  ديدی نو از دينی کهن / دکتر فرهنگ مهر -١
 دانشنامه مزديسنا / دکتر جهانگير اوشيدری -٢
 / مهرداد بهار يان آسيايیاد -٣
 تاريخ کيش زرتشت / مری بويس -۴
 زرتشت پيامبر ايرانی / هاشم رضی -۵
 مراسم مذهبی و آداب زرتشتيان / موبد اردشير آذرگشسب -۶
 گاتها / بزرگمهر کيانی ، وحيدی،جعفری، موبد رستم شهزادی   -٧
 بندهش / فرنبغ دادگی -٨
 زرتشت و تعاليم او / هاشم رضی -٩

 وش نيکناماز نوروز تا نوروز / موبد کور -١٠
 +دانشنامه الکترونيک ويکيپديا  -١١ 
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 تعاليم زرتشت / هاشم زرتشت -١٢ 
 شناخت اساطير ايران، جان هينلز -١٣ 
 زادسپرم -١۴ 
 آيين مغان -١۵ 
 فروردين يشت -١۶ 
 رسیسخنان استاد تورج پا -١٧ 
 بندهش / برگردان مهرداد بهار -١٨ 
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