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  دهكيچ
 حـدود  است. آئینی که زرتشـت در  یان الهیادۀ هم یاصل یاز مبان یی، یکینها يمقصد ير به سویو س يمندهدف بهباور 

عـدم   گذشـت زمـان و  اما رود.  می از ادیان توحیدي به شمار، اسالمدین همچون ، هفت قرن پیش از میالد عرضه داشت
ـ ان ایم، ینونت ذاتیب و ییتصور جدا، یانسانهاي  يارکاز دست یصیانت متون مقدس زرتشت ـ ن را تقویـی دو آ نی رده کـ ت ی

ـ  زرتشت، بـا آیین و معاد در  اءاصل و لوازم مهم مبد ياوکوا پس از، مقالهاین است.   بـا اسـالم   ياریات بسـ کافتن اشـترا ی
ـ اکه حکـ   را،ن زرتشـت  یل دیم اصیآن دسته از تعال ت انطباقیو قابل دینما یآن را اثبات م يت توحیدییمنشأ ت از جهـان  ی

  ند.ک می دییأت یم قرآنیبا تعالکند،  می نت آیفکیپس از مرگ و 

  و شر. خیر، معاد، مبداء، ها: زرتشت واژه دکلی
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  ان مسئلهيب
. پیـروان مکاتـب   استهاي متفاوتی  بینی جهانداراي ، بر اثر تبعیت از مکاتب فکري مختلف،  انسان
، پندارند، معتقدند کـه مجموعـۀ کیهـانی بـا تمـام محتویـاتش       که هستی را مساوي با ماده می ،مادي
را به مشـیت خـود آفریـده و نـه در پیـدایش آنهـا،        آن اي است صد در صد مادي؛ نه خالقی پدیده
یک سلسـله  اساس اي دخیل بوده است، بلکه جهان بر  اي حکیمانه طرح شده و نه علم و اراده نقشه

که انواع  معتقدنداینان . وجود آمده استه شعور ب روي تصادف کور و بیاز عوامل طبیعی و علل و 
حیوان و انسان، در مسیر زندگی همانند یکدیگرند و بطـور  ، از نباتاعم موجودات زندة این عالم، 

پـس  . پیمایـد  مسیر مخصوص به خود را می، اند و هر نوعی اتفاق در شرایطی مخصوص پدید آمده
بین ، از این نظر. گردد میرد و در آغوش طبیعت تجزیه می اش، می شدن دوران حیات نوعی سپرياز 

یعنی همانطور که حیوانات روح باقی و غیرمـادي ندارنـد و   ؛ انسان با حیوان و نبات تفاوتی نیست
از وي ، پـس از مـرگ  . یابند، انسان نیز چنین است و حیـات جـاودان نـدارد    پس از مرگ پایان می

  ماند. زي جز مواد طبیعی و عناصر معدنی برجا نمیچی
کـه بشـر بـین تمـام     دارند در مقابل، پیروان مکتب پیامبران الهی و بسیاري از دانشمندان جهان عقیده 

عالوه بر بعد مادي و جنبـۀ حیـوانی، واجـد بعـد     ؛ موجودات زندة عالم طبیعت، یک نوع استثنایی است
میرد، بلکه به جهـان دیگـر منتقـل     با مرگ بدن نمی، دان است. این روحانسانی و داراي روح باقی و جاو

هاسـت.   دهد. این روح معیار انسانیت و سـرمایۀ گرانقـدر انسـان    شود و به حیات پایدار خود ادامه می می
خداوند در قرآن شریف، این روح را به خود منتسب نموده و در زمینۀ خلقت آدم بـه فرشـتگان فرمـوده    

؛ وقتـی انـدام او را بـا موازنـه و     )29(حجـر:  » ا سویتُه و نَفَخْت فیه منْ روحی فَقَعوا لَه ساجِدینَفَإِذ«است: 
  .تعادل تتمیم و تکمیل نمودم و از روح خود در آن دمیدم، همه او را سجده کنید

بسـیار  تـأثیري  و  بینی این دو گروه، اندیشه و اعمال آنان را با یکدیگر متفـاوت سـاخته   تفاوت جهان
چگونگی رفتار و گفتار هریک از آنها گذارده است. آنکه پیرو مکتب مادي اسـت،  و عمیق در طرز تفکر 

پندارد که براي خویشـتن حیـاتی    داند و خود را همانند حیوانی می دنیا را هدف اصلی و مقصد نهایی می
از پـس  و حیـات  اندیشـد   مـی وابسته به آن  فقط به دنیا و شئون، رو از این. شناسد غیر از زندگی دنیا نمی

  ند:ک مرگ را نفی می
مـرگ غیـر از آنچـه     ؛ حیات و)37(مؤمنون:  »إِنْ هی إِالَّ حیاتُنَا الدنْیا نَموت و نَحیا و ما نَحنُ بِمبعوثینَ«

  وجود ندارد و ما در قیامت دوباره برانگیخته نخواهیم شد.، در این دنیاست
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از مـرگ را بـاور دارد و بـه گونـۀ دیگـري      پس ه پیرو مکتب پیامبران الهی است و عوالم ک یاما کس
از تعالیم الهی و سخنان اولیاء دین فراگرفته است که بشر موجودي اسـت جـاودانی و بـراي    اندیشد،  می

محـیط امتحـان و آزمـایش و کـالس     ، عالم ابدي آفریده شده است. دنیـاي موقـت و گـذران بـراي وي    
  .)317ـ319، ص 1384(فلسفی،  اندوزي است ي و ذخیرهخودساز

  د:نفرمای می علیحضرت 
پـس از منـزل موقّـت خـود بـراي       ؛اي است پایدار و مستقر دنیا گذرگاه عبور است و آخرت خانه

اي برگیرید. پردة خویشتن را نزد خداوندي کـه از   اي بیندوزید و زاد و توشه قرارگاه دائمی، ذخیره
هاي شما از این  پیش از آنکه بدن، هاي خود را از دنیا خارج کنید نَدرید و دل، اسرارتان آگاه است

کانون امتحان است و شما براي جهان دیگـري  جهان خارج شود. به هوش باشید که دنیا براي شما 
  .)203البالغه، خ  (نهج اید آفریده شده

پیچیده و دشوار است کـه آراء متفکـران بشـري دربـارة آن،      چنان آنجریان معاد و زندگی پس از مرگ، 
ه بـه ابهـام و نابسـامانی برخـورد کـرد     ، بیش ازآنچه که درباره آغاز جهان و مبدأ عالم دچار دشواري شده

است؛ زیرا نه تنها مادیون و منکران مبدأ عالم، پایانی براي جهان قائل نبوده و منکر معادنـد، بلکـه برخـی    
. انـد  را نپذیرفتـه  معتقدان به مبدأ عالم و مؤمنان به آفریدگار جهان نیز دربـارة قیامـت تردیـد داشـته و آن    

زیـرا اعتقـاد بـه    ؛ اثـر نیسـت   کـار آن بـی  دارد که در انوجود پیچیدگی مسئلۀ معاد، نکته دیگري افزون بر 
بازي و زورمـداري   قیامت و ایمان به روز جزا موجب پذیرش تعهد و مسئولیت بوده و انسان را از هوس

هـا   گـذرانی  توجیـه تبهکـاري و خـوش   براي انکار معاد زیرا کند؛  دارد و در برابر قوانین خاضع می می باز
  .)277، ص 1363آملی،  (جوادي عامل مؤثري است

وجه تکـرار آیـات مربـوط بـه آن را آشـکار کـرده و       ، معاد مسئلۀ آگاهی از مشکل بودن و پیچیدگی
سازد. نظر اجمـالی بـه آیـات قـرآن مجیـد نشـان        بودن این آیات را نیز براي انسان قابل فهم میي بسیار

معاد و حیـات پـس از   اي در اسالم بعد از توحید به اندازة  دهد که درمیان مسائل عقیدتی، هیچ مسئله می
آیـه در   1200باشـد. وجـود حـدود     مرگ، حسابرسی اعمال بندگان و اجراي عدالت داراي اهمیت نمـی 

  دهد خود گویاي این مدعا است. سوم آیات الهی را تشکیل می باب معاد که قریب به یک 
کـه در آیـه    بازگشـتن معناي  به، است »عود«، مصدر میمی، اسم زمان و اسم مکان از مادة »معاد«واژة 

. )66، ص 5، ج1371(قرشـی،  آمده اسـت   )85(قصـص:  » إنّ الّذي فَرَض علَیک القرآن لَرادك إلی معاد«شریفه 
آن را  راغـب . )21086، ص 13، ج 1377(دهخدا، البته جاي بازگشت، رجعت و مراجعت نیز معنا شده است 

نوعـاً در بازگشـت بـه شـیء      )95(مائده: ل آن در قرآن داند؛ زیرا محل استعما بازگشتن بعد از انصراف می
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مقصـود  . از مـرگ پس در اصطالح یعنی دوباره زنده شدن آدمی  »معاد. «)593، ص 1412(راغب، اول است 
از معاد در شرع، بازگشتن آدمی است به حیات پس از مرگ تا سزاي عملـی را کـه پـیش از مـوت از او     

 »معـاد «واژة واژگـانی کـه در قـرآن بـراي     . )57، ص 3، ج 1373جـی،  (شـریف الهی صادر شده اسـت، ببینیـد   
الفصـل، قیامـت و    الحسـاب، یـوم   نشر، یـوم  ، حشر،توان به بعث از آن میان می. اند، بسیارند استعمال شده

  آخرت اشاره نمود.
 داد: یکـی  عرب معاصر نزول قرآن، دربارة دو موضوع اساسی، بیش از همه چیز سرسختی نشان مـی 

، قـرآن در برابـر عنـاد   . معاد و بازگشـت بـه حیـات مجـدد     مسئلۀ توحید و یکتاپرستی و دیگري، ۀمسئل
روشـن و نشـان دادن     ل عقلـی یـ استنکاف و استنکار آنان از طرق مختلف وارد شده و بـا دال ، سرسختی

که پـس از مـرگ و یـا    ، هایی از رستاخیز نباتات و بازگو کردن سرگذشت گروهی از درگذشتگان صحنه
اند، توانسته است به اذهان آنان روشنی بخشـیده و از قـوت    شبیه مرگ، گام بر صحنۀ زندگی مجدد نهاده

 بـه حقیقـت رهنمـون باشـد    ، دارند »پذیر استدالل«غرض را که ذهن  عناد آنان بکاهد و افراد منصف و بی
  .)41ـ43، ص 1380(سبحانی، 

و مقصـد جهـان هسـتی از منظـر قـرآن و دیـن       ء مقایسه رابطه مبـدا ، محور مورد بحث در این مقاله
ونَ  « اي که اسالم آن را با آیه رابطه؛ زرتشت است راجِعـ ه إِنَّا إِلَیـو لَّهکنـد. البتـه    توصـیف مـی   » إِنَّا ل» ه » للـَّ

یی غیـر  أما و سایر مخلوقات مبـد ، اول آنکه :توان به دو صورت تفسیر کرد  بودن همه چیز را می »إِلَیه«و
از ایـن آیـه چنـین تفسـیري ارائـه       و اکثـراً  جداي خود داشته و بازگشت ما نیز به هموسـت. معمـوالً  و 
گـردد. ولـی در    هستی و موجودیت اصیل ما از او جـدا شـده و بـه او بـاز مـی      ،با این توصیف .گردد می

رد و تر همـه هسـتی مـا در اصـل وابسـته بـه او و از اوسـت. بـه او تعلـق دا          تر و لطیف تفسیري ظریف
خود اوست، جلوه و ظهـوري کـه   ة اي صورت نگرفته است. هر چه داریم و هستیم در واقع جلو جدایی

اي از ایـن ظهـور و حضـور هسـتی      فقـط مرتبـه   به او و با او پابرجاست . عالم حس و دنیاي مادي قطعاً
  از ماده و لوازم آن است. مراتب باالتر و کامل تر مجرد است و مسلماً

اي توحیدي است که بـا شـدت و ضـعف، و گـاه و بیگـاه بـا        آموزه، »إِنَّا للَّه وإِنَّا إِلَیه راجِعونَ«ة آموز
ایـن  مقالـه قصـد دارد   ایـن  دهد.  ادیان توحیدي خود را نشان میهمۀ هاي غیر الهی، در  ها و آمیزه خرافه

ش ما از متـون مقـدس زرتشـتی بـر     را در دین زرتشت نشان دهد. البته با این دقت نظر که گزینموضوع 
باشد. توجه به این امر ضروري است که در متون اسـالمی   مبناي شباهت و انطباق نسبی آنها با اسالم می

ممکـن  و  آینـد  توحیدي به شمار مـی آیین  شویم که از اشتراکات این دو با مباحثی روبرو می، و زرتشتی
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وجـود  امـا  اوسـتا اقتبـاس گردیـده اسـت.      مواضع) ازبرخی  است این فرضیه را ایجاد کند که قرآن (در
ۀ از یـک سـو نشـان   ، شود کلیات ادیان توحیدي را شامل می که معموالً، چنین مباحث و مطالب مشترکی

ناپذیر بودن آن معارف است و از سوي دیگر، حاکی از آن است که همـه ادیـان الهـی و      پایه، مبنا و نسخ
باشند. از آنجا که ادیان الهی به تناسب تکامل بشـر و   می  استگاه واحدداراي منشأ و خ، هاي آسمانی کتاب

قرآن به عنوان کتاب دین خاتم و ناسخ ادیان پیشـین،  دلیل اند، به همین  تر شده زندگانی او، به مرور کامل
. ترین برنامه را براي سعادت فردي و اجتماعی، دنیوي و اخروي انسـان در خـود دارد   ترین و جامع کامل

آنچه از مسائل و اصول کلی که در کتب آسمانی پیشین به صـورت اجمـال آمـده بـود، در قـرآن بـه        هر
 صـورت  بـه  و تفصـیل  ، بـا که هیمنه و تسلط بر دیگر کتـب آسـمانی دارد  ، عنوان آخرین کتاب آسمانی

اعـم   ،آسـمانی آنهـا  هاي پیامبران گذشته و کتب   هماهنگی قرآن با برنامه، رو ینازا. است شده بیان تر کامل
نه دلیل بر اقتباس، بلکه دلیل بر اصالت و وحیانی بـودن   ،هاي اخالقی و مانند آنها از عقاید دینی و ارزش

  .)37: (یونس »و تَفْصیلَ الْکتابِ ال ریب فیه منْ رب الْعالَمینَ: «باشد آن می
گیرد، معموالً برآمده از متـون   شت انجام میالزم به یادآوري است که تحقیقاتی که در زمینه آیین زرت

باشد که در دورة ساسانیان و حتی پس از آن، یعنـی   و ... می دینکرد، ارداویراف نامه، بندهشپهلوي نظیر 
هاي اصـلی   اند. در حالی که آثار مکتوب و ارزشمند ایران باستان و حتی نسخه پس از اسالم نگارش یافته

بیگانگان، که عموماً قبل از میالد مسیح صورت گرفته اسـت، از بـین رفتـه و    در پی استیالي مکرر اوستا 
آوري گردیده اسـت؛ کـه روشـن اسـت دور از      از روي حدس و گمان، مجدداً تدوین و جمع بعدها  قرن

 گردیـده،  آوري اي جمـع  بـه روش کتابخانـه  و نظـري  رویکـرد  که ، مقالهباشد. این  اشکال و تحریف نمی
مطالبی را که شـواهدي   هاي خود آنها، ناد به منابع اصلی زرتشتیان و نوشتهتاالمکان با اسحتی دارد سعی 

کتـاب مـذهبی    ،اوسـتا اسـت کـه   یادآوري . الزم به نمایدتوصیف تحلیلی باشد،  از گاتها برآن موجود می
بـوده   شناسـی، پزشـکی، فقهـی و ...)    اصل شامل دو بخش دینی (گاتها) و غیردینی (سـتاره  زرتشتیان در

از خطـر  ، آسایی با وجود گذشت چند هـزار سـال   به اعتقاد زرتشتیان، بخش دینی آن بطور معجزه. است
 ؛ پاسخ به پرسشهاي دینی زرتشتیان،101و100(ر.ك: دیانت زرتشتی، پروفسور کاي بار، ص  نابودي مصون مانده است

  .)18، صانیدیخورشاردشیر 

  مبدأ جهان
 بیـان  یقـادر مطلقـ   )(ahurâ-mazdâموجـودات را اهـورا مـزدا    ۀ هم اءزرتشت مرکزجمیع کائنات و مبد

اي  ، ذرهرشـ بدر نهاد هریـک از افـراد   آفرینش جهان در پرتو خرد و دانش او صورت گرفته و که  کند می

۶۰     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

هـا   دهد. فروهر پرتوي است مینویی که در وجـود انسـان   را قرار می خود )fravahr رهرواز انوار ایزدي (فَ
 اءمبـد  اي کـه از  فائقـه ة گردد. قو ب عمده ترقی و کمال او محسوب میموجبه ودیعه نهاده شده است و 

تـا بـا   ، ها منزل گزیـده  اصلی خود جدا شده و براي مدتی محدود و معین در عالم سفلی و در بدن انسان
(فـره وشـی،    الم فرشتگان برسـد استفاده از آن به درجات عالیه ارتقاء یافته و از عالم حیوانی و انسانی به ع

درون انسـان جـدال دائمـی بـین نیروهـاي      ، براي دستیابی به چنین هدف ارزشـمندي . )97ـ98، ص 1383
مجبـور اسـت    انسان ذاتـاً . و نیروهاي نیک و عالی (سپنتامن) در جریان است 1پست حیوانی (انگره من)

ـ ، آورده است دست هآموزش پیامبران بداند و در اثر تجربه، دانش و  خوبی می بهآنچه را که  کـار بنـدد و    هب
ند. این فلسفه و آموزش کترك ، آور است استفاده کند و آنچه را هم که به شکلی براي تن و روان او زیان

زرتشت براي بهتر زیستن، پیشرفت کردن و رسیدن به درجات عالی ترقـی و تکامـل جسـمی، عقلـی و     
یـک زرتشـتی بـراي رسـیدن بـه      . )130، ص (همـان  تشـتی اسـت  که هدف نهایی هر زراست روحی بشر 

رفتار کند که در آخرت یعنی جهان پس از مرگ، اي  گونه بهبایست در زندگانی  می، بزرگترین هدف خود
خداوند  نزدیک شدن به خداوند هستی بخش، توجه و تمرکز اندیشه در موردۀ کل برگردد و الزم اءبه مبد

پـاك نگهداشـتن    ، یاري کردن و محبت نمـودن بـه همنـوع و   راستی و حقیقتیکتا، گام برداشتن در راه 
  .)649، ص 1، ج 1383(آذرگشسب،  است.) vihumana(وهومن هاي مادي  اندیشه از هرگونه آلودگی

، جهان را آبـاد کـرده  ، ن است که در پرتو کوشش خودای مقصود از آفرینش انسان در اوستا،، بنابراین
. بـدین منظـور،   جهان برپا سـازد  ) را درxšaθrā الهی و اقتدار رحمانی(خشترا ملکوت آسمانی و سلطنت

دلیـل،  مشغول خدمت به خلق خدا گردد. بـه همـین   ، کار انداخته هتمام نیروهاي مادي و معنوي خود را ب
راسـتی و درسـتی ومـنش پـاك     ، خواهد که او را از بخشـش ملکـوتی   زرتشت در گاتها از اهورامزدا می

  نماید تا وي بتواند روان آفرینش را از خود خشنود سازد:برخوردار 
کـنم تـا    سوي تو بلنـد کـرده و درخواسـت مـی    ه هایم را ب اینک به هنگام نیایش، اي اهورامزدا دست

 جهان نیک آفریده شده در کام خوشی و شادي غرقه باشد. اي اهورا مزداي بزرگ و توانا! خواسـتارم تـا  
  .)1، بند 28(گاتها: هات » ن جهان آسایش و کامیاري برقرار سازمهایم در ای بتوانم با آموزش

چرا که او علت غایی آفرینش مـادي محسـوب   ؛ ایران کهن، انسان مقامی بس ارجمند داردۀ در فلسف
یـک گـذرگاه   ، شود و در کار گرداندن جهان به نوعی با اهورامزدا سهیم است. دنیـاي ناپایـدار مـادي    می

از ایـن گـذرگاه   ، اي که بـه او واگذشـته شـده اسـت     وظیفهدلیل بایست به  ازلی میاست و انسان از عالم 
او رواج نیکی محض و نبرد در برابر نیروهـاي اهریمنـی اسـت.    ۀ بگذرد و به سوي ابدیت بازگردد. وظیف
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جنگ بزرگی است که از آغاز آفرینش میان نیروهاي نیکـی و بـدي   دلیل به ، علت خلقت انسان وجود و
، اگـر اهـریمن و   حـال ه است. عرصه و میدان این جدال، زمین و زندگی مادي اسـت. بـا ایـن    در پیوست

رو، هرگـاه علـت    یافت. از این داشتند، وجود انسان نیز در جهان مادي ضرورت نمی پیروانش وجود نمی
 یعنی وجود اهریمن از میان برود، دیگر نه انسان وجود خواهد داشت و نـه جهـان مـادي   ، این ضرورت

داند و آنـان را در   یهایش برکنار م مزدا را از میراندن آفریده ااین روایت، اهور. )29ـ30، ص 1388فره وشی، (
یعنـى، مـرگ، در روایـت زرتشـتى،     ؛ صورت عدم مداخله اهریمن، به خودى خود، بى مرگ مى شـمارد 

 .مانند هر پدیده بد و ناخوشایند دیگرى، دستاورد اهریمن و تازش او به گیتى است
در بینش زرتشت، اهورامزدا، جهان هستی را بر مبناي نظم و هنجـاري درسـت و نیـک آفریـده کـه      

قـانون  دیگـر  نام دارد. در هنجار راستی، اصل کنش و واکنش، پیوسته وجود دارد. بـه عبـارت    ašā» اشا«
دهـد.   است که در مورد نیک اندیشی و بداندیشی انسان نیز نتیجه می »اشا« عکس العمل بخشی از هنجار

تواند خوب و سازنده و یا عکس آن ویران کننـده و بـد باشـد. بـر      رفتار انسان، هماهنگ با اندیشه او می
گردد و بهشت و دوزخ را براي او بوجـود   ، رفتار انسان در همین جهان به خودش باز می»اشا«پایه قانون 

  .)48 ، ص1390( متواضع،  . پس بهشت و دوزخ، بازتاب طبیعی کردارانسان استآورد می
هـا را   فرمان اینک اي مردمان! به آیینی که فرستاده خداوند جان و خرد است، نیک بنگرید و نیک بیندیشید.

ـ و مکافـات دیرپاي  پایان نیکوکاران بینگاه دارید. به خوشی و رنج این جهان بنگرید. در پاداش  ت) (موق
ـتی جـاودانی    بدکاران به ژرفی اندیشه کنید، آنگاه است که این راه را بهتر خواهید گزید، راهی که بهزیس

  .)11، بند 30(گاتها: هات همراه دارد 

  خير و شر
به این معنی که اصول معنوي آن در زنـدگی دنیـوي بـه    ؛ دانند مزداپرستان، دین زرتشت را دین عمل می

ولـی در  ، کنـد  انسان را از معنویات دور مـی ، پندارند پرداختن به امور دنیوي میشود. برخی  کار گرفته می
آنکه آسیبی به حیات معنوي برسـد. هـدف زنـدگی     بی، توان معنویات را توأم با مادیات کرد مزدیسنا، می

وصول به خدا و نیکی است. ایـن عمـل را   براي طور قطع تعیین شده است و آن طی راه راستی  هآدمی ب
ولـی راهـی کـه    . توان بوسیله دانش، محبت و عمل به انجام رساند که در اوستا بدان اشاره شده است می

عمل اسـت، عمـل صـحیح و درسـت کـه از      ، راه عمل است. پیام اصلی زرتشت، روي آن تأکید گردیده
مـل صـالح   براي ترغیـب مـردم بـه ع   ، رو مغلوب و دربند کرد. ازاین را کامالً »انگره مینو«طریق آن بتوان 

  .)41، ص 1362(مهرین،  از آن قبیل است »تیااهو«و  »اهوویریه«درآیین زرتشت، دعاهایی عرضه شده که 

۶۲     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

  یکی مثبت و نیکو و دیگـري منفـی  : کنند بینی زرتشت، دو نیرو بر جهان حکومت می در جهان
 ینـو ئم (اندیشه ومـنش نیـک) و آن دیگـري را انگـره     spǝntā-mainyū ینوئیکی را سپنتام. و زشت

angra-mainyū  :(اندیشه و منش بد) نامید که همان اهریمن است  
در دامان هستی، آنگاه که زمان مفهومی یافت، آن دو گوهر همـزاد نخسـتین پیـدا شـدند. یکـی در      «

نیک بود و دیگري زشت. از میان این دو، مردمـان بـا داوري خـرد، بایسـتی راه      ،اندیشه و گفتار و کردار
  .)3، بند 30(گاتها: هات » ند نه راه بد رانیک را برگزین

نش آدمی وجود دارنـد و جـز ایـن    بلکه در اندیشه و م؛ ن ندارندیتعوجود خارجی و ، این دو گوهر
: عنـوان نشـده اسـت   ، که پـذیرفتنی باشـد  ، شامل، هیچ راهی براي توجیه خیر و شر و جبر و اختیارن بیا

کنند با خرد خود بسنجید، آنگاه از میان خیر و شـر یکـی    میآنچه را به شما عرضه : زرتشت معتقد است
پـس آن کـس کـه بـد و شـر را      ، را برگزینید. چون خداوند، خرد تمییز را در انسان به ودیعه نهاده است

منـد از سـرانجامی خـوش     در رستاخیز بهـره ، کس که نیکی را برگزیند اما آن. زیان خواهد دید، برگزیند
  .)33ـ35ص  ،1383(رضی،  خواهد بود

ایـد و خواهـان    گویم براي شما! نیک بشنوید اي کسانی که از راه نزدیک و دور گرد آمده اینک سخن می
باشید. مبادا آموزگاران بد شما را فریب دهند. راستی آشکار است پس بیندیشید تا بدآموزان بـا   دریافت می

خرمـی و آسـودگی از شـما بـرود و     هاي خود، شما را به راه نادرست دعوت نکنند که زان پـس   آموزه
  .)4و1، بند 45(گاتها:هات  افسوس بسیار خورید

که درسـت متضـاد صـفات و    ، یعنی پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک، اصول سه گانه اخالق زرتشتی
جهـان شـناخته شـده اسـت.     ۀ در همـ ، اخالق اهریمنی یعنی پندار بد، گفتار بد و کردار بـد آمـده اسـت   

آدمـی آزاد و  ، کند راه نیک را باید برگزید تا موجب رستگاري گردد. از نظـر او  ا توصیه میباره، زرتشت
 )62، ص 1350(خداونـدي،  مختار است تا در زندگانی خـود بـه یکـی از ایـن دو راه خیـر و شـر بپیونـدد        

ه و خداوند به انسان وجدان، خرد، قدرت، اراده و اختیار بخشیده است تا به سرنوشت خـود حـاکم بـود   
 گشـته و  »سـپنته مـن  «(راسـتی)   2توانـد بـا پیـروي از اشـویی     شخصیت خود را بسازد و چون انسان می

موجودي مسـئول اسـت   رو،  این ازگردد،  »دروگوند«شده و »انگره من«شود یا با پیروي از دروغ،  »اشون«
یکـی از مشخصـات    )133، ص 1384(خورشـیدیان،   و بایستی پادافره (پاداش) اعمال خود را دریافت نمایـد 

وجود آزادي و اختیار انسـان در انتخـاب   ، کنند را تأیید می ن آناکه همه محقق، بسیار جالب پیام زرتشت
راه خویش است، در گاتها، انسان آزاد آفریده شده و اوسـت کـه بـه اختیـار سرنوشـت خـود را شـکل        

چون در این آیـین، زور و اجبـار در    کنند و دهد، حتی پیروان دروغ نیز آزادانه راه خود را انتخاب می می
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کار نیست و فرد در انتخاب راه نیک و بد آزادي کامل دارد، در مقابل اعمال خود مسـئول اسـت و بایـد    
بشـنوید  «. )227، ص 1؛ ج 1383آذرگشسب، ؛ 192، ص 1366(آشتیانی،  را ببیند مکافات و مجازات یا پاداش آن

گرید، مرد و زن بایستی خود این چنین با رایزنی خـود واندیشـه،   روشن بنۀ اینک این سخنان را، با اندیش
  .)2، بند 3(گاتها: هات » هایم راه خود را برگزیند و این چنین است آموزش

چينوت لِپ  
 نـام  هیک نوع زبان ترسیمی به وسیله زرتشت در میان است و آن پلی است ب، داوري پس از مرگة دربار

را با پل صـراط در   توان آن می. گزینش که در گاتها نیز از آن یاد شده استیا  invant pǝrǝtuč» چینوت«
پـل  ، در لغت به معنی داوري و قضاوت است. به زبـان اوسـتایی   »چینوت«روایات اسالمی مقایسه کرد. 

در  )ri(بـه معنـی چیـدن و برچیـدن آمـده و بـا پیشـوند         )ci( این واژه از ریشه. چینوت یعنی جدا کننده
. اسـت  بین بهشت و این جهان واقع گردیـده ، به معنی گزیدن و برگزیدن است. این پل )ricitah( پهلوي

 گیـرد  کنـد و مراسـم داوري بـر روي آن انجـام مـی      جهان خاکی را از جهان مینوي جدا می، در حقیقت
رسـد، در بـیم و هـراس     روان و وجدان آنان وقتی به نزدیـک چینـوت پـل مـی    «. )56، ص 1387(رمضانی، 

  .)11، بند46هات  (گاتها:» اهد افتادخو
نیـز  رود. در متون اوستا  ابدي و همیشگی بوده و از بین نمی ،براساس تعالیم ادیان بزرگ جهان، روح

 3روان جزء فناناپذیر و جاودانی اجزاي متشـکله آدمـی اسـت.   . جدایی روان از تن: مرگ عبارت است از
کند بلکه مدت سه شبانه روز قـرین جسـم    دهد، روان بالفاصله تن را ترك نمی هنگامی که مرگ رخ می

سنجش کارهاى انسان، بى درنـگ، پـس از جـدا شـدن روان از تـن،       )143 ، ص1384(معین، ماند.  باقی می
راسـتی، پـاکی و   شود، هرگاه آن متوفی کسی باشد که در گیتی زندگانی به پارسایی، نیکوکاري،  انجام مى

(کردارنیـک) بـه سـر بـرده      hūvaršt(گفتارنیک) وهورشـت  huxt(اندیشه نیک) وهوخت hūmat هومت
خوش و نیک کسی است که خود سود نیک برد و به توسـط او  «باشد، روانش چنین متذکر خواهد شد: 

روانـش  سود نیک به دیگري هم برسد و اگر عمرش به بدکرداري و ستم و شرارت سپري شـده باشـد،   
  »به این کلمات ندامت و حسرت آمیز متکلم خواهد شد: به کدامین زمین برگردم و به کجا روم؟

یعنـی فرشـته مهـرداور و    ؛ رود و در حضـور سـه ایـزد    در طلوع روز چهارم، روح به پل چینوت می
شـود.   فرشته عدالت(سروش ورشن) و فرشته راستی(اشتاد) اعمال وي مورد سنجش و داوري واقع مـی 

رود و اگـر رفتـار بـد     اگر اعمال خوب بر بد، برتري داشته باشد، روح از پل گذر کرده و به بهشـت مـی  

۶۴     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

گردد. هر زرشـتی صـادقی، بـه حسـاس      تر باشد، از روي پل به قعر جهنم پرتاب می اي سنگین حتی ذره
 در مسـاعدت بـه روحِ   براي کمـک و ، واقف است. بدین جهت بودن لحظات در روي پل چینوت کامالً

  .)175، ص 1386(بار، آید  هاي مختلف دینی به عمل می گذشته، مراسم و نیایش
بگذرنـد، فـراخ و گسـترده     آنهنگامی که ارواح نیکوکـار بخواهنـد از   این پل  مطابق روایات پهلوي،

شوند، اما وقتی ارواح گنهکـاران گـذر    که آنان به راحتی از آن گذشته و وارد فردوس می طوري هشود ب می
 .)80، ص 1383، (رضـی  گردنـد  آنـان بـه دوزخ سـرنگون مـی     شود و تیغ، تیز و نازك میۀ مانند لب، کنند یم

یابـد و هـر روانـی     پیش از عبور از چینوت انجـام مـی   پس از مرگ و، رسیدگی به حساب در گذشتگان
کسـی کـه    و زنـان، از مردان «بیند. زرتشت از اهورا مزدا خواستار است که  برابر اعمالش پاداش یا سزا می

منشـی بـه آنـان     انـد در کشـور پـاك    برابر فرمان دین رفتار کرده و راستی و درستی را پیشه خود سـاخته 
او درباره گنهکاران نیـز در  . )10، بنـد  46هات  :گاتها( »پاداشی نیک فرموده و از پل چینوت به آسانی بگذرند

انـد روانشـان در سـر پـل      اسـت منحـرف شـده   دروغ پرستانی کـه از راه ر « فرماید: می 13، بند 51هات 
» انـد  بـراي اینکـه از راه راسـت بـدور افتـاده     ، چینوت هنگام رسیدگی به حسابشان در بیم و هراس افتند

  .)85 ص ، 1377(نوشیروان، 

  بهشت و دوزخ
باشـد و در   مـی v dužangh-ax »وخـ ادوژنگـه  «و دوزخ  vahišta axv» وخـ اه شـت یوه«بهشـت   ،اوستا در

تعریف این دو محل گفته شده که بهشت جـایی اسـت پـراز نـور و نزهـت و جـالل، و دوزخ مملـو از        
  .)87، 1380(شاهرخ، تیرگی وغلظت و عفونت 

نیـک و  «بـه معنـی    vahة آمـده واز واژ  »وهشـت «پهلوي از و در »وهشت«بهشت در زبان اوستایی از
 .)119، ص 1388شـی،  وفـره  ( ترکیـب یافتـه اسـت   ، ی اسـت صفت عالۀ که نشان، »ایشت«و پسوند » خوب

زرتشت خوشبختی یا بدبختی ما را در این جهان یا جهان دیگر، تنها از راه اندیشه، گفتار و کردار دانسته و 
از آنجایی که ریشه و بنیاد هر گفتار و کردار شخصی، اندیشه اوست و هیچ کاري بدون قصد و اراده قبلی 

و کردارنیـک فزونـی داشـته     نیکشان بر گفتـار ۀ کسانی که در زندگی، اندیش، بنابراین، پذیر نیست صورت
رسد که بخش نخستین از بهشت بوده  (= اندیشه نیک) می »هومت«است، در گام اول، به پایگاه و جایگاه 

دیگـران  ت خیر خود را به شکل اندرز یا راهنمایی نی، باشد. ولی هرگاه انسان هاي نیک می و مکان اندیشه
آنگـاه روان در گـام دوم بـه پایگـاه      ،اش فزونی یابد اش بر اندیشه و کردارنیک به زبان آورد و گفتار نیک
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رسد و  می 4کردارنیک)		(=» هورشت«روان درگام سوم به پایگاه . باالخره، رسد (= گفتار نیک) می» هومت«
  ت عمل یا کردار درآورند.صور هجایگاه کسانی است که اندیشه و گفتار نیک خود را ب آن نیز

هـا بـه سـه قسـمت      هـا و درسـتی   بهشت نیز بسان راستی، شود سطور باال مالحظه می که در همچنان
کـه غرقـه در نـور و    ، تقسیم شده است. در مرحله چهارم است که روح به جهان مینوي و بهشت موعود

شـود. پایگـاه اخیـر     داخل و پذیرایی می، جالل و شکوه و جایگاه اهورامزدا و امشاسپندان و ایزدان است
شود کـه بـه معنـاي     نامیده می raočao anaγra» انغـَزرئوچئو«و دراوستا  »روشن گروتمان«به زبان پهلوي 

  فروغ بی پایان است.
قرار دارد که دراوسـتا مقـام    بدترین هستی)»(وخا دوژنگه«مقابل بهشت (بهترین هستی)، دوزخ یا  در

اما کسـی کـه بـه    ، کسی که به راستی گرود، در آینده از رنج طوالنی دور ماند« شود: گنهکاران شمرده می
  .)20، بند 31(گاتها: هات » پیروي دروغ پردازد، روزگارشان غیر از این خواهد بود

(اندیشـه   duš-mat» دوشمت«اند: روان گنهکار در گام اول به  سه جایگاه قائل گردیده براي دوزخ نیز
(دوزخ بـد گفتـاري) و در گـام سـوم بـه پایگـاه        dužuxt» ژوختود«به پایگاه ، گام دوم رسد. در بد) می

  »انغرتمنگـه «(دوزخ بد کرداري). آخـرین مرحلـه دوزخ، تـاریکی بـی پایـان یـا        duš-varšt» دوژورشت«
 anaγra temanghدروج نمانه«باشد که  می «drujō-nmāna معناي جایگاه دیـو دروغ (اهـریمن) نامیـده     به

به مراتـب از خوشـی و    ،همانطوري که خوشی و شادمانی بهشت. )120ـ121، ص 1388(فره وشی،  شود می
باشد، رنج و ناراحتی دوزخ نیز به مراتب از رنـج و مصـائب    تر می هاي دنیوي بیشتر و لذت بخش شادي

زیر پـل چینـوت    دوزخ در میان زمین و، دنیوي بیشتر و ناگوارتر است. بنابر آنچه در کتب مزدیسنا آمده
در آنجـا  ، انـد  شـده  کسانی که به علت عهد شکنی و ارتکاب گنـاه بـه عقوبـت دوزخ گرفتـار    . قرار دارد

ولی دیگر گناهکاران مدت عقوبتشان محدود بوده و اهـورا مـزدا نخواهـد گذاشـت ارواح     . خواهند ماند
  .)280 و 200، ص 1377(نوشیروان،  دوزخ و اهریمن شود گرفتار آنان تا ابد

کـه مردمـان را بـه پیـروي کـردار بـد       ، (پیشـوایان بـت پرسـت)    karapan هـا  و کرپن kaviها  کاوي«
هـا و بـه سـراي     اند، روانشان دچار شکنجه و بیم خواهد شد و از پل چینوت به بدترین سـرزمین  واداشته

  .)11، بند 46(گاتها: هات » جاویدان دروغ، خواهند رفت
آسایش و عذابش را تفسـیر وجـدانی   آثار توان در گاتها، بهشت و دوزخ را و  اي از اوقات می در پاره

قدر آسوده است که احسـاس آسـایش    نیکوکردار باشد، وجدانش آن یعنی هرگاه کسی نیکی کند و؛ کرد
  مرد گنهکار و بدکردار از رنج و عذاب وجدان همواره در ناراحتی است.، عکس هکند و ب بهشتی می

۶۶     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

ـاب همانند ما در اکثر موارد، مقصود از بهشت و دوزخ در گاتها، ا ـاي   روایات پهلوي، همچون کت مینـوي  «ه
ـام خاصـی در سـراي پسـین اسـت. در     »ارداویراف نامه«ویژه  هب، »بندهش«، »خرد زرتشـت  آیـین   ، جایگاه و مق

صـریح شـده اسـت کـه بهشـت،      در متون پهلوى تتا آنجا که بهشت و دوزخ وجود دارد، ة اعتقادي کامل دربار
هم اکنون وجود دارد و در آسمان و در مکانى باالتر از دوزخ، واقع شده است.گرچه در گاتهـا توصـیفی   

  .)78ـ79، ص 1383(رضی، بدان اشاره شده است. ، والبته اساسی، به شکلی ساده ها نیامده و صرفاً مکان از این

  برزخ
ن پهلـوي،  اسراي پسین است که اغلـب بـه تقلیـد از مفسـر    جایگاهی دیگر در  həmyasait »هم یاسیت«

، مقصـود از آن . داننـد  همیست) به معناي همسان و یکسان میة (از واژ hamistakān »همیستکان«برزخ یا 
 »میسـوان َ گـاتو  «جایگاه کسانی است که گناه و نیکوکاري آنـان یکسـان باشـد. امـا ایـن واژه دراوسـتا،       

misvāna gātu یعنی جایگاه کسانی که کردار نیک و بد آنها بـه هـم آمیختـه    ؛ آمیخته است معناي جاي به
نمایـد. روان تـا هنگـام رسـتاخیز درآنجـا       بوده و تمیز و تشخیص خوب و بد آنها از یکدیگر دشوار می

، ج 1383(آذر گشسـب،   تا پس از متحمل شدن سرما و گرماي زیاد، پاك شده و وارد بهشت گردد، ماند می
رهبر روحـانی بـا موشـکافی و     ،ار نیک و بد آنها آمیخته است در این صورتدکسانی که کر«. )551، ص ا

طرفی خواهد سنجید و از روي داد و انصـاف داوري خواهـد    دقت تمام، نیک و بد آنها را در ترازوي بی
  .)1بند  ،33(گاتها: هات » کرد

  سوشيانت
ن خواهد یافت و سیر تکامل هستی به اعـالء درجـه   اشاره به روزي رفته است که آفرینش، پایا، در گاتها

انـد   آن مطـالبی را افـزوده  ة دانشمندان و موبدان زرتشتی دربار، در گذر زمان خود خواهد رسید. بعدها و
(فـراز کـردي)    »رشوکرتیفْ«، پایان زندگی جهانی یا آخَرالزمانمزدیسنا، آیین  در. )89، ص 1377(نوشیروان، 
frāšu-kart  نو نمودن جهان، خرم ساختن زندگی و یا زندگانی مینـوي  ، شده است که منظور از آننامیده

هدف از فرشگرد، از میان بردن هرگونه آمیختگى با بـدى  . )20ـ21 ، ص1361(مصطفوي،  باشد را آراستن می
و و پلیدى و پلشتى ناشى از تازش اهریمن، اعم از مادى و معنوى، براى بازگشت به همـان پـاکى اولیـه    

از براي اینکه این جهان فرتوت و کهن، رفته رفته به جهانی خرم و تازه تبـدیل  . )58، ص (همان ازلى است
گردیده و زندگانی جامعه بشریت از خطر آسیب و انحطاط به یک زندگی پایدار و جاودانی دست یابـد،  

دهنـده؛ واژة   ددهنده، منفعـت (سـو  saošyant »سوشـیانت «مزدیسـنا،  آیـین   اهورامزدا راهنمایانی فرستاد کـه در 
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از این واژه، پنج بار در گاتها سـخن  نام گرفتند.  شود) نامیده می soshyos »سوش یوس«کتب پهلوي  سوشیانت در
صورت مفرد بکار رفته است وهم به صورت جمـع؛ داللـت    بهاین واژه  به میان آمده است. از آنجایی که

از پارسایان است که در زنـدگی بـه یـاري خـرد و راسـتی،       کند، بلکه به معنی گروهی بر فرد معینی نمی
 انـد  تکالیف خود را انجام داده و از بـراي درهـم شکسـتن خشـم، از طـرف اهـورامزدا برانگیختـه شـده        

  .)90، ص 1377(نوشیروان، 
کجایند آنانی که پرتو راستی وجودشان را فراگرفته، که با نیرومنـدي در برابـر دیویسـنان کینـه جـو      «
هـا کـه بـراي بـه ثمـر       سوشـیانت ، گی کنند و در واقع اي مزدا! چنین کسانی هسـتند رهاکننـدگان  ایستاد

  .)12، بند 48(گاتها: هات اند  رسانیدن آیین، با دیوان و دیوپرستان به پیکار برخاسته
سخن رفتـه اسـت.   بطور مفصل پیدایش او ة و زمان و نحوآخرالزمان ، از سوشیانت دینکرددر کتاب 

سه هزار سـاله تقسـیم   ة زرتشتی، طول زمان، دوازده هزار سال دانسته شده است که به چهار دورباور  در
 را عـالم فروهـر   گردیده است. پیش از آنکه اهورامزدا جهان مادي را بیافریند، ابتدا عالم روحـانی کـه آن  

ـ  هبایست هیئت مادي ب گویند، خلق کرد و هر آنچه را که می می (فروشی) ه جهـان درآیـد،   خود بگیرد و ب
پس از سـرآمدن  . را آفرید. این عالم معنوي سه هزارسال دوام داشت از قبل، صورت معنوي یا فروهر آن

گیاه و آتش و هر آنچه نیک و سـودمند   جهان مادي آغاز گردید. مردم و زمین و آب و، مینوية این دور
سه هزار سال، جهـان مـادي، دور از    طول ایناست، از روي صور عالم فروهر ترکیب جسمانی یافتند. در

هر گونه گزند و آسیب به سر برد تا آنکه پس از گذشتن این روزگار خوش و خرم و همراه بـا آسـایش   
و دور از آالیش، اهریمن خروج کرده، آفرینش پاك ایزدي را آلوده سـاخته و جهـان را دچـار تیرگـی و     

طـول   هکینه و دشمنی اهریمن است، سه هزار سال ب ناخوشی نمود. این مدت زمان نیز که گرفتار ستیزه و
و رستگاري جهان، زرتشت را به رسـالت و پیـامبري خـویش     انجامید. تا آنکه اهورا مزدا از براي نجات

زرتشـتی و عهـد   ة دور ،سه هزار سـال اخیـر  ة جهان نادانی گردانید. دورة برگزید و او را راهنما و رهانند
کـه   ،فـوق، یـک رهاننـده   ة شود. از آغاز هریک از این سـه هـزار   مرده میسلطنت روحانی پیامبر ایران ش

شـوند. بـا    اند، به فاصله یک هزار سال از یکدیگر پدیـدار مـی   جملگی از فرزندان خود پیامبر دانسته شده
بـد)  ۀ شـود، اهـریمن (خـرد و اندیشـ     خوانـده مـی   یا سوشیانت »رسوت رت«ظهور آخرین رهاننده که 

گردد و زندگی جاودانی مینـوي   گیتی از آالیش اهریمنی و یارانش پاك و سترده می شکست قطعی یافته،
  .)20ـ51، ص 1361(مصطفوي،  رسد کند و آفرینش اهورامزدا به کمال می روي می

ۀ همـ ، انجامـد. در ایـن مـدت    سال بـه درازا مـی   57کار نو کردن جهان توسط سوشیانت و یارانش، 

۶۸     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

پیري و تباهی و نـابودي و مـرگ از جهـان    ، گردند مردمان پرهیزکار و پارسا میرود و  ها از میان می بدي
جهان مانند روزگـار نخسـتین و پـیش    . همه جاودان خواهند بود ،هستی رخت برخواهد بست و مردمان

  .)122، ص 1388(فره وشی،  اهریمن، سرشار از نیکویی و زیبایی خواهد شدۀ از حمل

  رستاخيز
، ایـن واژه  »برخاسـتن جسـد مـرده   «) آمده است، یعنی rist-āxēzوي (ریست ـ آخز  رستاخیز در زبان پهل

و آخز از مصدر آخزیسـتن  » جان نعش و جسد بی«، به معنی iristaمرکب است از ریشۀ اوستایی ریست 
رستاخیز زمانی اسـت کـه بنـابر اعتقـاد ایرانیـان کهـن،       ». برخاستن«پهلوي به معناي  āxēzītanیا آخزیتن 

خیزنـد   مردمان همۀ اعصار در همه جا با تن خاکی خود براي حضور در آخرین دادگاه اورمزدي بـر مـی  
  .)123، ص 1388(فره وشی، 

بـه   یعنـی ابتـدا   اسـت؛  اسـالم  مشـابه و بـیش  استدالل زرتشتى درباره برانگیختن مردگان، کـم  ة شیو
: تر از آن آفرینش نخسـتین نتوانـد بـود    کند و اینکه زنده کردن مردگان، سخت آفرینش نخستین اشاره مى

 برنگـر مرا در رستاخیز، یاري چون ایشان (آفریدهاي پیشین) هست که چون ایشان را آفریـدم، نبـود.   		«...
و نیـز   )146(بنـدهش،  » چرا بازنشـاید سـاختن؟  آن را که بود، ، که چون آن نبود، آنگاه، من آنان را بساختم

اورمزد گفت: این آفریدگان را، آنگـاه کـه نبودنـد، توانسـتم آفریـدن، و اکنـون کـه بودنـد امـا آشـفتند           «
  .)56 ص (زادسپرم،» تر است متالشى شدند)، دوباره ساختن، آسان=(

(پایان جهان) هنگامی کـه  آخرالزمان  سومة هزاردر هزاره آخر از آید که  از متون زرتشتی چنین بر می
بـر اهـریمن وارد   را رسد، آخرین ضربت نـابود کننـده    سومین فرزند زرتشت به پیامبري می »سوشیانت«

رساند. آن زمان است که دیگر بدي درجهان نیسـت و نیـروي    جهان مادي را به پایان میة و دور دساز می
مانـد. آنگـاه    وجود انسان در جهان مادي نیز، علتی باقی نمیبراي . ابر اهورامزدا وجود نداردرب مخالفی در

هـایی نیـک و    هـا کـه انسـان    شود و آخـرین انسـان   نابود می، در یک نیمروز، زمین و هر چه در آن است
داسـتان زنـدگی در   ، چنـین  پیوندند و این پایان می سوي اهورامزدا و بارگاه فروغ بیه باشند ب پیروزمند می

جز یک گذر کوتاه نیست. از زمان بـی کرانـه فـرا    ، رسد. زندگی انسان در این جهان یاین جهان به سر م
گـردد.   کرانـه بـاز مـی    به زمان بـی  کند و عاقبت باز مند و محدود نبرد می اي در زمان کرانه رسد، لحظه می

ر زنـدگی وي د ، رو ازایـن . وجود انسان در روي زمین از ازل براي مقصود و هدفی ارجمند بـوده اسـت  
  .)34ـ35، ص 1388(فره وشی،  بایست براي پیشبرد آن هدف غایی باشد این جهان می



   ۶۹ هاي قرآني و مقايسه آن با آموزه هستي در دين زرتشت غايت

آنگاه درواپسین، آنان که پیروي از دروغ کردند، شکسته و درهم ریخته شوند و در آن هنگـام اسـت   «
» که یاران بهمن و پیروان راستی پیروز شوند، مزد آن همه بستانند و به آشیان خوش سـرمدي اندرشـوند  

  .)10، بند 30اتها: هات (گ
هاي زشت و پـادافره سـخت    روزي را که خداوند یکتا براي رستگاري و نجات گنهکاران از عقوبت

 آمده، در نیز )11، بند30(گاتها، هات اوستاي ستایش چنانچه درالبته  باشد. همین روز می، دوزخ تعیین فرموده
چنـین   در. و سراسر هستی را پاك خواهـد سـاخت   پایان پروردگار گناهکاران را نیز از دوزخ نجات داده

صـورت   »انگـره مینـو  « و شکست »سپنتامینو«شکست نهایی بدي بدست نیکی و فرجام پیروزي ، روزي
  .)111، ص 1371(شهزاديخواهد گرفت و آنگاه سراسر گیتی را نیروي اشویی و راحتی فرا خواهد گرفت. 

  گيري نتيجه
ز هـاي متعـدد ا   با اذعان به وجود تحلیل، و معاد ءمبدا ةدربار روایی و هاي قرآنی با توجه به شهرت آموزه

مـا را بـه   ، هاي زرتشتی گزینش نمـودیم  آنچه که از آموزه نبود.مجدد آنها در این مقاله بیان آنها، نیازي به 
م یعنی توحیـد و معـاد و بسـیاري از لـواز    ؛ اقرار به وجود اشتراکات بسیاري در دو اصل مهم این دو دین

بخصوص از آن جهت که همـه تعـالیم   ، دارد. هرچند برتري و استحکام اسالم بر دین زرتشت آنها، وامی
تـوان بـه    مـی . امـا  قابل انکـار نیسـت  ، ها نیز وجود دارد آنها این تطابق ظاهري را ندارد و بسیاري تفاوت

اسالم، در دیـن پیـامبر ایـران باسـتان نیـز      تر از  رنگ به نوعی کمرا » إِنَّاللَّه وإِنَّا إِلَیه راجِعونَ«ت همان أجر
  مشاهده کرد.

اصل کلی در تمام ادیان جهان بر آن است که تمام آفرینش از یک مبداء اصلی صورت هسـتی یافتـه   
و به یک منظور همگی در تالش و کوشش هستند و آن پیشرفت به سـوي کمـال و رسـیدن بـه معبـود      

 .)727، ص 1، ج 1383آذرگشسب، (ان مبداء اصلی است واقعی و برگشت به هم
ایمان به مبداء و معاد، که در جهان بینی مکتب انبیـاء الهـی دو رکـن مهـم اعتقـادي و زیـر بنـاي آن        

ه «شود، از جمله حقایق نامحسوس، مسلم و غیرقابل انکار عالم خلقت است:  محسوب می إِلَیـ  کُمرْجِع مـ 
؛ بازگشت همه شما بـه اوسـت، ایـن بـه یقـین      )4(یونس: »یعیده... ثُم الْخَلْقَ یبدؤُا إِنَّه حقا اللَّه وعد جمیعاً

  فریند، آنگاه آنان را به سوى خود بازگرداند.آاو مخلوقات را بی. وعده خداست
حق بودن معاد بدان معناست که خلقت الهى به نحوى صورت گرفته که جز با برگشـتن موجـودات   

شود، و از جمله این موجودات هم نوع بشر است که بایـد بـه سـوى خـداى      سوى او تام و کامل نمى به

۷۰     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

کنـد کـه بـا حرکـت خـود،       این مانند سنگى است که از آسمان به طرف زمین حرکت مى. تعالى برگردد
ن که جز با نزدیک شدن تدریجى به زمـی  اى است گونه بهحرکتش دهد؛ چون  وعده سقوط بر زمین را مى

انـد، حرکتشـان نهـایتى     شود. اشیاء عالم نیز چنین شدن وآرام گرفتن در روى زمین تمام نمى و جز ساقط
آنجا حرکت را آغاز کردند. در تأیید ایـن   یى که ازأبه همان مبددارد و آن برگشت به خداى تعالى است. 

ک کَـدحاً فَمالقیـه     یاأَیها الْإِنْسانُ إِنَّک کـادح إِلـى  « :فرماید مطلب، خداوند مى بـ؛ هـان اى  )60: (انشـقاق » ر
ــو دائمــاً! انســان ــه    ت ــو را ب ــه ســوى پروردگــارت هســتى، تالشــى کــه ت درحــال تــالش وحرکــت ب

 .کشاند دیداراومى
کنـد، و   آفریند افاضه مـى  هاى جارى خداى سبحان این است که هستى را به هرچیزى که مى از سنت

دهد تا آن موجود خلقتش به حد کمال و تمامیـت برسـد.    قدر ادامه مى این افاضه خود را به رحمتش آن
کنـد و از آن رحمـت    در این مدت، آن موجود به رحمتى ازخداى تعـالى موجـود شـده و زنـدگى مـى     

پس از آنکـه آن مـدت بسـرآمد و     .گردد. این برخوردارى همچنان ادامه دارد تا مدت معین برخوردار مى
نتهاى اجل معین خود رسید، این رسیدن به نقطـۀ نهـایى فنـاء و هـیچ شـدن آن      موجود نامبرده به نقطۀ ا

است که موجـب وجـود و بقـاء وآثـار       موجود نیست؛ زیرا معناى فانى شدنش، باطل شدن رحمت الهى
وجود، یعنى حیات، قدرت، علم و سایر آثار وجودى او بود، و معلـوم اسـت کـه رحمـت الهـى بطـالن       

پـس   .کند، وجه خدا و جلوه او است، و وجه خدا فناپذیر نیست تعالى افاضه مىآنچه خداى . پذیرد نمى
پنداریم، فنا و بطالن موجود نیست، بلکه برگشتن آن به سوى خداى تعالى اسـت،   طور که ما مى مرگ آن

به همان جایى که از آنجا نازل شده بود، وچون آنچه نزد خدا است، باقى اسـت. پـس ایـن موجـود نیـز      
باشـد، در واقـع بسـط رحمـت خـداى تعـالى و        ت وآنچه که به نظرما، هست و نیست شدن مىباقى اس

. در جهان بینی زرتشـت  )10ـ11، ص 10 ق، ج1417، ئی(طباطباقبض آن است، و این همان معاد موعود است 
اي که از روح الهـی و هسـتی بیکـران خداونـدي اسـت و بـراي راهنمـایی روان و         نیز فروهر، یعنی ذره

سوي کمال به تن اضافه گردیده است، پـس از مـرگ بـه همـان پـاکی و درسـتی بـه اصـل          ري او بهرهب
  خویش باز خواهد گشت.
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  _____________________ ________________________________   ها نوشت پی
منوي اوستایی همان من  )438، ص 1371(اوشیدري، دراوستا به معناي اندیشیدن، شناختن، به یاد آوردن و دریافتن است  man. من 1

ها و باورهاي انسـان و عملکردهـاي او و هـر چـه کـه انسـان را        فارسی به معنا و مفهوم شخصیت انسانی است. پس همه اندیشه
د تواند من خویش را سپنته یا انگره نمای سازد، مجموعاً می شود منو یا من؛ انسان با توجه به قدرت اراده و اختیاري که دارد، می می

  .)142، ص 1384(خورشیدیان، 
خداوند هر چه آفریده بر آن قانونی ثابت  )113، ص 1371، اوشیدري(معناي پاکی و راستی است  به» اشا«در اوستا از ریشه » اشو« .2

هنجـار و یـا   اي نا رو، هم گیتی و هم مینو، داراي هنجار است و هـیچ ذره  نامد. ازاین می» اشا«و بسیار دقیق نهاده که زرتشت آن را 
کار گیـرد.   تواند این قانون حاکم بر طبیعت (اشا) را بشناسد و در زندگی به حتی کم هنجار نیز وجود ندارد. انسان با یاري خرد می

کار می بندد، اما عکس العمل طبیعت  گاه انسان در مقام آزادي و اختیار، قوانین اشا را بر له یا علیه (ناهنجاري) قانون اشاي دیگر به
جبري است و هر عملی را عکس العملی است، مساوي. چه در بخش گیتوي و چه در بخش مینوي. بنابراین، هر خطا و یا گناهی، 

 .)56- 58، ص 1384، خورشیدیان( پادافره مشخص و دقیق دارد و تنها راه بخشش گناهان نیز توبه واقعی و انجام کارهاي ثواب است

وي مینوي بوجود آمده است که عبارت است از: خرد، جان، فروهر، روان، دئنا (وجدان)، تن. به موجب اوستا انسان از شش نیر .3
باشند. بعضی با حـدوث   اند. این نیروها در ارزش و مقام هم پایه نمی  برخی از آنها براي تشکیل وجود آدمی محدث و برخی قدیم

 .)46،ص 1387خورشیدیان، ؛ 116، ص 1358(رضی، د روند و بعضی فناناپذیر هستن مرگ و یا مدتی پس از آن از بین می

 ».اعلی علیین«یا  »روشن برترین برتر«خوانند به معنی  می »روشن بالیستان بالیست«، در زبان پهلوي.4


