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  چكيده
اسـاس باورهـاي    آورنـد. بـر   شمار مي ادياني است كه پيروان آن خود را در زمره اديان توحيدي به جمله از ،دين زرتشت

ان، جدايي روح از تـن بـوده و   شدهد. مرگ در نگاه اي به حيات خود ادامه مي ،زرتشتيان، روح انسان با مرگ از بين نرفته
نگـاه آنـان بـه     ،تمايز دين زرتشت از ساير اديان توحيدي شده موجباند. آنچه  انتقال به عالم ديگر دانسته ةمنزل آن را به

و اهـورامزدا   ،جمله شرور در عالم بوده كه خالق و پديدآورنده آن اهريمن استچيستي مرگ است. در نظر آنان، مرگ از 
وظيفه مؤمن زرتشتي اين است كـه بـا    ،به طور مستقيم در ايجاد آن دخالتي ندارد. مرگ بر موجودات عالم تحميل شده

اساس  تحليلي و بر ـ  نگاه توصيفي با ،است، به مقابله و مبارزه بپردازد. اين مقاله مرگ و ساير اموري كه در نظر آنان شرّ
فرض توحيدي بودن دين زرتشت، بـه   با ،نويسنده .پژوهان نگاشته شده است متون اوستايي، پهلوي و مستندات زرتشت

  نقد و بررسي انتساب اين امور به دين اصيل زرتشت پرداخته است.

  مرگ، اهريمن، خالقيت، ديومرگ، شرور.جاودانگي روح، : ها كليدواژه
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  مقدمه

را  انگـاران، مـرگ   دهريـون و مـادي   .ناپذير تاريخ بشري اسـت  اجتناب هاي واقعيتيكي از  »مرگ«
رود. اما حقيقت مرگ  انسان تماماً از بين ميكه با تحقق آن،  كنند ميوره هستي بشر توصيف دپايان 

ر انسـان  در اديان توحيدي، شروع زندگي جديدي است كه خوشي يا ناخوشي آن، به اعمال و كردا
زنـدگي و حيـات    ةحقيقـت مـرگ پايـان دور    بر اساس اين نگرش، در حيات دنيوي بستگي دارد.

، عنصـر  در مـرگ  كـه  نفس مجرد و بدن مادي است يعنيدو عنصر  دارايانسان  است؛ زيرا دنيوي
د مجرد و غيرمادي انسـان، يعنـي روح بـه حيـات و     عاما ب رود، ميبين مادي، يعني تن جسماني از 

در دين اعتقاد به حيات پس از مـرگ  دهد. به گفته برخي دانشمندان مسيحي،  ميخود ادامه گي زند
حتي  گويد: مي دانسته،به خدا  از اعتقاد تر اساسيآن را  اي نويسندهكه  شود ميمهم تلقي  اي اندازهبه 

به عنوان موجودي خيرخواه كـه جـاودانگي انسـان را    «او را به  ها انسان، داشت نمياگر خدا وجود 
  .)320ـ319 ، ص1379(پترسون و ديگران، آفريدند مي ،»كند مين ميأت

دين زرتشت از جمله ادياني است كه مرگ را پايان زنـدگي انسـان ندانسـته، بلكـه معتقـد بـه       
از جملـه شـرور عـالم     اينـان مـرگ را  باشـد.   جاودانگي روح و حيات روح پس از مرگ جسم مي

دانند. اهريمن، به واسطه ديواني كه مخلوق اويند، مرگ را بـر   دانسته، پديدآورنده آن را اهريمن مي
وظيفة مؤمن زرتشتي اين است كه با مرگ و سـاير امـوري كـه     موجودات عالم تحميل كرده است.

 دو بحـث جـاودانگي روح و  ايـن نوشـتار، بـه    . در نظر آنان شرّ است، به مقابله و مبـارزه بپـردازد  
  پردازد. حقيقت مرگ، خالق و مأمور مرگ مي

ماننـد   اسـت.  الي برخي آثار آمده هباحث اين نوشتار در الب: مگفت بايداين تحقيق  ةدر مورد پيشين
در بخش ديـن   جان ناساز  تاريخ جامع اديانكتاب  ؛جان راسل هينلزاز  آيين زردشت و پارسيانكتاب 

سـاير   . اين آثار وسيدمجتبي آقايياز  »بررسي تطبيقي آخرت شناسي اسالمي و زرتشتي« ةمقال؛ زرتشت
كمتر بـه   ،كه در آنها مباحث جاودانگي و مرگ در دين زرتشت آمده، بيشتر جنبه توصيفي داشته آثاري

هيچ اثري كه به تحليـل و  . شايد بتوان گفت: اند تحليل و بررسي ماهيت مرگ در دين زرتشت پرداخته
ضرورت دارد نوشتاري به  ،رو ازاين .ررسي جامع حقيقت مرگ در باور زرتشتيان بپردازد، وجود نداردب

له ئتحليلي بـه ايـن مسـ   ـ   موضوع، مسائل و اهداف ويژه اين تحقيق با روش توصيفي صورت جامع با
 بـوده، ي دين زرتشت از اديـان آسـمان  . الزم به يادآوري است مفروض اين نوشتار اين است كه بپردازد

  ها سخنان خود زرتشت است. و گات باشد ميپيامبر آن زرتشت 
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  جاودانگی روح

انـد.   گرايان و دهريون، حقيقت انسان را در بعد مادي منحصر كرده، مرگ را پايان زندگي انسـان دانسـته   مادي
وابسته به اعتقـادات   اساس و بنياد اديان،معتقد نيستند. » بقاي روح و حيات پس از مرگ«اينان به چيزي به نام 

. اديان الهي، انسـان را داراي  )62 ص ،1356 خداونـدي، (است  آخرت معاد و لهئجاودانگي روح و مس ةآنان دربار
از تعـاليم و   دهد. دو ساحت جسم و روح دانسته كه روح انساني، پس از مرگ جسم به حيات خود ادامه مي

ـيديان،  آن پس از مرگ است اصول بنيادين دين زرتشت، جاودانگي روح و بقاي  ؛ شـهزادي،  53 ص، 1386(خورش
. )97 ص، 1374؛ مهـر،  204 ص، 1372(اردشير)،  آذرگشسب، 1365(فيروز)، آذرگشسب؛ 86، ص 1380؛ شاهرخ، 72 ص، 1371

گمان باشد و بداند كـه   هر شخص زرتشتي بايد به جاوداني روح كه يكي از تعليمات اشو زرتشت است بي«
ـنج روزي نيسـت       مرگ تن از بين نمي روان يا روح با » رود و حيات انساني مختص بـه ايـن زنـدگاني سـه پ

ـني    ،به ادعاي برخي، باور به جاودانگي روح در كـيش زرتشـت   .)91 ص، 1380(شهزادي،  از صـراحت و روش
ـين،  26 ص، 1971(بيـژن،   اسـت بيشتري نسبت به ساير اديان و ملل گوناگون بوده  خـي  بر .)34ــ 33، ص 1380؛ مع

اگـر   .)1367(رضـي،  روشني به جـاودانگي روح اشـاره شـده اسـت      به ،زرتشت هاي گاتكه در  مدعي هستند
 ،زرتشـت آمـده   هاي گاتجهان ديگر و كيفر و پاداش در  ةاست كه با توجه به بندهايي كه دربار اينمقصود 

 ،اما اگر مراد اين است كه مستقيم و به عبـارتي  .سخني صحيح است آيد، ميدست ه ب گبقاي روح پس از مر
ـير   هـا  گاتبا مطالعه  :، بايد گفتشود ميبه داللت مطابقي از گاهان زرتشت، جاودانگي روح برداشت  و تفس

  د.شو نميآشكارا جاودانگي روح استنباط  هرگزآن، 
 ،نمونهبراي  .شود ميشود كه آشكارا از آن جاودانگي روح فهميده  در متون پهلوي، مواردي ديده مي

 جداشـدني ولي كالبـدش   ،است "ناميرا"اش  (روان) گوهرين كهيك دسته، آني « :است آمده دينكرددر 
شـدني اسـت؛ (آن) يكسـره    (داراي) كالبـد جدا  وليمفارق) است؛...آنكه، در گوهر خود ناميراست   (=
هنگامـه آميختگي(بـا تـازش اهـريمن)     شان ناميرايند، ولـي كالبدشـان در   روانة اند كه به يوب "مردميان"

 ؛ مقدمه مينوي خرد، ص34 بندچهارم،  بخشبندهش،  و نيز ر.ك: ؛51دفتر يكم، كرده  ،(سوم دينكرد »پذير است جدايي
 و فراهم كـردن  سبب تالش و كوشش انسان در اين جهان خاكيبه بقاي روح پس از مرگ  اعتقاد .)18

هـاي نيـك جهـان آخـرت را داشـته       منـدي از پـاداش   اقت بهرها ليزاد و توشه براي جهان ديگر است ت
  .)87 ص، 1382(راشد محصل، باشد

  قت مرگيحق

اي  واژه .، ج سوم، ذيـل واژه) 1360معين، (در لغت به معناي از بين رفتن و فقدان مظاهر حيات است »مرگ«
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ت است. و مفاجا به معناي مردن و يا مرگ آني )mahrka(»مهرك«كه در اوستا به مفهوم مرگ آمده، واژه 
 ، ص1371؛ اشـيدري،  1979 ص 4 ، ج1381رضـي،  (اسـت  )mar(در اوستا و سانسكريت از ريشه مر ،اين اسم

 فارسي هوش شده كه دراست » ائوشه«واژه  ،ديگري كه در معناي مرگ و نيستي به كار رفته ةواژ .)443
زرتشـت   هاي گاتويژه  به ،جداي از ونديدادا، اوست در .)501 ص، 1371اشيدري، ( و به معناي مرگ است

از ديو مرگ ياد شده  ،ها و تنها در دو بند از يسنا و يشتسخني درباره مرگ و كيفيت آن به ميان نيامده 
در ونديـداد و   ،نظير كيفيت مرگ، حاالت و احكام شخص مرده، است. بيشتر مباحث مورد اشاره مرگ

و از  آيـد  مـي شت بـه دسـت   تتعلميات زر از آنچه از: «اند گفتهبرخي  ،رو ايناز ست.متون پهلوي آمده ا
شت چندان مطلبـي در مـورد مـرگ و    تكه حضرت زر رسد ميبه نظر  ،آنچه در گاتاها باقي مانده است

  .)73 ص، 1391(براندن، »استماهيت آن نفرموده 
 .)143ص  ،1380، ؛ معـين 716 ص 2 ج ،1381، (رضـي دانـد  مـي  تـن جدايي روح از مرگ را  دين زرتشت

، ونديـداد (ر.ك: در بندهايي از ونديداد و متون پهلوي بـه دسـت آورد  را شواهدي از اين تعريف  توان مي
؛ 22 بنـد ؛ مينوي خرد، مقدمه، 148 ص ،1 ج؛ روايات داراب هرمزد، 1 بند، 24؛ روايت پهلوي، فصل 3- 1 بندفرگرد هفتم، 

به معناي عبـور از ايـن    كهبل ،به معناي پايان زندگي نبوده ،سو مرگ از يك .)3- 1، بند3ارداويراف نامه، فصل
، ؛ نيكنـام 157 ص، 1391؛ مزداپور، 197ص  ،1377 ،دهاال( استجهان مادي و ادامه حيات روح در جهان ديگر 

 هـا و نجاسـات اسـت.    از نيروهـاي اهريمنـي و از جملـه پليـدي     ، مـرگ از سوي ديگر .)48ص ، 1385
بيمـاري و مـرگ    ،ديگـر مشـمول مقـررات طهـارت اسـت      چيـز  ترين نجاسات كه بيش از هر نجس«

 ،1374(زنر،  كند غلبه مي مؤمن زرتشتي بر است كهترين شروري  و از بزرگ )409ص ، 1376، (بويس»است
هر چيز «ناپذير براي هر انساني در اين جهان مادي است.  از امور حتمي و تخلفپديده مرگ  .)145 ص
 .)64 ص ،)انـدرزهاي پيشـينيان  (( هـاي پهلـوي   متن ؛17 بند 20(شايست نشايست فصل »مگر مرگ را ،اره استرا چ

از  ،پـورداود سرانجام روزي با آن مواجه خواهد شد.  تواند رهايي يابد و هيچ كسي از چنگال مرگ نمي
نقل  )از بين رفتهاست و بقيه آن اوستاي كنوني موجود آن در  فقره 5كه فقط  ه اوستاييفقر 29داراي ( اَئوگمدئچارساله 

كسـي   ،آدمي هرگز روز مرگ را فراموش نكند و پيوسته بياد داشته باشد كه در روي زمين« كرده است:
از گزند ديو مرگ تن بدر نتواند برد هيچ موبدان موبدي و هـيچ شاهنشـاهي از چنگـال خـونين مـرگ      

آن {مـرگ و  «آمده است كه  زادسپرمهاي  در گزيده . همچنين)176 ص ،الف 1384، (پورداودد »نيابدرهائي 
هـاي   گزيـده ( »يعني كه بر مردم ديگر نيـز همانـا خواهـد رسـيد     ؛زندگي} تا پايان جهان هم چنين است

  .)5 ، بند3زادسپرم، فصل 
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  دآورنده مرگيپد

در كـه   ،)2:45؛ 12:44؛ 15:43(گاهـان، ها به كار رفته است  سه جاي گات در ،»انگره« واژه :بايد گفتمقدمتاً 
ر.ك: ( به معناي خرد خبيـث يـا روح پليـد آمـده اسـت      (انگره مينيو) »مينيو«اين واژه با  ،اوستاي متأخر

و در فارسـي   »اهريمن«به  ،بعدها در زبان پهلوي .)44؛ زامياد يشت، بند 13 ؛ فرودين يشت، بند97 مهريشت، بند
  .)188 ، ص2، ج 1384آذرگشسب، ( درآمده است »هريكاا«و » اريكا«باستان، به صورت 

مـا  « :و سودرسـان، مخلـوق اهورامزداسـت    نيـك  هـاي  آفريـده  همةتعاليم دين زرتشت،  بر اساس
هاي نيك بيافريـد، روشـنايي و زمـين و     ها و گياه ستاييم اهورامزدا را كه جانور و راستي بيافريد، آب مي

 ،شود ميآور در عالم ديده  اما آنچه از شرور و پليدي و امور زيان .)1:37يسنا،( »همه چيزهاي نيك بيافريد
 اسـت اعضا و مرگ انساني، توسط اهريمن به وجود آمده  صاز قبيل بيماري، درد و رنج، نابساماني، نق

 ؛29 ، ص1383؛ نيبـرگ،  403 ص ،1 ، ج1376، بـويس ؛ 8 ، بنـد 13فصل  ،روايت پهلوي؛ 77سوم دينكرد، دفتراول، كرده(
در كيش زرتشتي، اهورامزدا در مرگ موجودات، نقشـي   .)6 ، ص1366؛ دوسـتخواه،  233ص  ،1380، پورداوود
اين اهريمن است كه مرگ را بر موجودات جهان تحميل  .مرگ آفريده است بي ذاتاًموجودات را  ،ندارد

مرگ و عذاب الهي، بيمـاري  مرگ خلق شده است و  نيك، و به تن و روان بي انسان كامالً«كرده است: 
 ،1384، (زنـر  »رد اهريمن بـه ايـن جهـان مـادي اسـت     ارمغان و ره آو ،كه اسباب مرگ و عذابند ،و گناه

نيـاز،   بـي  بـدون نقـص و   كـامالً اهرمزد جهان را در وضعيتي « نويسد: باره مي نيز در اين هينلز .)449  ص
آن را به شـكلي ديگـر خلـق     تواند نميخير است و  تماماًيبا، شاد و جاودان آفريد؛ چراكه او زمرگ،  بي
در عالم به اهورامزدا، متناقض با اعتقـاد بـه پـاكي و     امور شرّ ستنادازآنجاكه ا .)61 ص ،1393، (هينلـز  »كند

نظير مرگ، بيماري  ،ندشو ب ميوحسم خيرخواه بودن اهورامزداست، در كيش زرتشت اموري را كه شرّ
دهند و هدف از خلقت انسان، همكاري با خداوند در مبـارزه بـا شـرور بـوده      ميبه اهريمن نسبت  و...

نبرد بـا اهـريمن    ،بنابر اعتقاد آنان. شود ميدر دين زرتشت با مرگ مبارزه  ،رو ازاين .)67 ، صهمان( است
و  نيكوكـاري  آنـان، در نگـاه  . گردد ميتنها از راه نيكوكاري هرچه بيشتر انسان در زندگي دنيايي ممكن 

؛ 92 ، ص1389، (آسموسـن شود ميپارسايي انسان در زندگي، موجب تقويت اهورامزدا و تضعيف اهريمن 
انسـان نيكوكـار    ،اساس اينبر .)178 ، ص1354؛ آذرگشسب، 1987 ص ،4 ج ،1381، ؛ رضي136ص ، 1389، بويس

اهريمن بايد نيروي بيشتري براي مرگ وي بـه   .مثابه سربازي براي اهورامزدا در نبرد با اهريمن است به
مـرگ شـخص پارسـا     ،رو كار گيرد؛ عكس انسان گناهكار كه دسترسي به مرگ او آسان اسـت. ازايـن  

 ،. بـدين جهـت  شود ميتضعيف اهورامزدا و پيروزي اهريمن  موجبسرباز و همكار اهورامزدا،  ةمنزل به

۱۲۰     ،۱۳۹۵سوم، تابستان  شمارههفتم،  سال  

برخـي   .)478ص  ،1385، (رضـي اسـت تر  من بزرگپيروزي اهري ،هرچه شخص درگذشته نيكوكارتر بوده
به اين  ،ترين چهره شرور شناخته شده از شاخص ،گري محققان نيز در تعليل اينكه چرا مرگ در زرتشتي

كلي شرقي، بـر  طور ساختار فلسفي ونديداد نيز مانند بسياري منابع اوستايي و به« اند كه نكته اشاره كرده
قابل انتظـار اسـت كـه نـاگوارترين امر{مـرگ} بـراي انسـان را         ،اينمبناي محوريت انسان است. بنابر

  .)81، ص1386(پاكتچي، »ترين چهره شرور بشناسد شاخص
) نسبت پديد آوردن و آفرينش به اهـريمن  4:30( در گاهان :مورد خالق بودن اهريمن بايد گفت در

به كار رفتـه   )79 ، ص1381(پورداوود،  )a-jyati(»اَجياتي«واژه اوستايي  ،داده شده است. همچنين در اين بند
  :شود ميسه معناي نزديك به هم ديده  ،اين واژه است كه در ترجمة

 مـرگ زنـدگاني و   ،هم رسـيدند ه كه اين دو گوهر ب هنگامي« .اند ترجمه كرده »مرگ«. برخي آن را به 1
(دوزخ) و پيروان  مكان ترين زشتپرستان از  اين جهت است كه در سرانجام دروغ از .پديد آوردند

مـراد از   ،پـورداوود  .)پورداوود ةترجم 4:30 گاهان( »(بهشت) برخوردار گردند محلراستي از نيكوترين 
خرد خبيث يا اهـريمن) دانسـته اسـت.    ( انگرمينو خرد مقدس) در برابر( اين دو گوهر را سپنتامينو

 ،هاي جهان از قبل اوسـت  زشتي انگره مينو و يا خرد خبيث كه بعدها بمرور ايام اهريمن گرديد و«
جاي از گاتها كه صحبت از انگره  در هر بلكه در مقابل سپنتا مينو است... ،در مقابل اهورامزدا نيست

 .)70 ب، ص1384پـورداوود،  ( »نه در مقابل اهورامزدا ،بينيم آن را در مقابل سپنتامينو مي ،مينو شده است
اما مراد از دو گـوهر را اهـورامزدا و    ،ترجمه كرده است نيز آن را به مرگ در برابر حيات چايدستر

  .)291 ص ،1380چايدستر، ( آفريد كه اهورامزدا حيات و اهريمن مرگ را داند اهريمن مي
 گـوهر، منظـور از ايـن دو    ،بـه گفتـه وي   .در برابر هستي ترجمه كرده است »نيستي«را به  اژهو اين مولتون. 2

  .)54 ص ،1388، (مولتوناستستي و اهريمن نيستي را پديد آورده هو اهريمن است كه اهورامزدا  اهورامزدا
هنگامي كـه آن دو گـوهر    شود: اند كه معناي اين بند مي ترجمه كرده» نازندگي«. برخي ديگر، اين واژه را به 3

؛ وحيدي، 129 ص ،1383 رايشلت، ؛ترجمة دوستخواه 4:30گاهان (زندگي و نازندگي پديد آوردند... ،به هم رسيدند
 ،بـه عبـارت ديگـر    .، نبود زندگي درست و سودرسان بـه جامعـه اسـت   »نازندگي«مراد از  .)23 ص، 1381

(مقـدم،  »همراه با صـفات پسـت و فرومـايگي    ،زندگي با افكار پليد و ناشايست« از:نازندگي عبارت است 
سـعديا مـرد   «، اين شـعر سـعدي   ها گاتمفسر آذرگشسب،  .)246 ص، 1 ، ج1384، ؛ آذرگشسب17 ص، 1363

، (آذرگشسـب داند ميرا مصداق كامل نازندگي  ،»ست كه نامش به نكويي نبرندا مرده آن نكونام نميرد هرگز
اشـو زرتشـت از مـرگ سـخن     : «معتقـد اسـت  ، ديگر موبد زرتشتي نيز خورشيديان .)247 ص 1 ج ،1384
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شخصي كه در جهان مـادي  . )236ص  ،1384، (خورشيديان»گويد. از زندگي و نازندگي صحبت مي كند نمي
 با كارهاي زشت و افكار پليد زندگي كند و مفيد به حال جامعه نباشد، گرچـه ايـن شـخص بنـابر    

  است در ميان زندگان. اي مردهاما در واقع  ،ظاهر در زمره موجودات زنده قرار گرفته است
 آن دو گـوهر: «: شـود  مـي توان مشاهده  تايي نيز ميدر ديگر متون اوسبراي اهريمن  »فريدگاريآ«صفت 

ترين دروغي كه  اين خبيث و قوي هاك... اژدي« .)57/17(يسنا »سپند مينو و اهريمن افرينش پديد آوردند
در ونديـداد،   .)34 ، بنـد (آبـان يشـت   »اهريمن بضد جهان مادي بيافريد تا جهان راستي را از آن تباه سـازد 

انديشـيد،   غريد، با خود مـي  زد، با خشم خود مي نعره مي«توصيف شده است:  پرمرگاهريمن به صفت 
امـا در مـورد مخلـوق     .)1؛ فرگـرد 44 و 43 ، بند19 (ونديداد، فرگرد»...، اهريمن پرمرگانديشيد با آشفتگي مي

 3:30( ها، بر سر گاهان يكي از وجوه منشأ اختالف ديدگاه .اختالفاتي وجود دارد ،بودن يا نبودن اهريمن
اهـريمن مخلـوق    ،ياگوهر) را اهورامزدا و اهـريمن بـدانيم  ( كه مراد از آن دو مينو صورتيدر .است )4 و

بـه   ،سـت كـه از آن  ها همين هات از گـات  بر اساس ،اهورامزدا نيست. تصور ثنويت در تعاليم زرتشت
  .)389ـ386، ص 1393ر.ك: مواليي، ؛ 3:30 هات(كنند فرضيه دو روح يا دو مينو ياد مي

  و مرگيد

كـه او را در امـر آفـرينش يـاري      ،»امشاسـپندان «بنابر باورهاي زرتشتيان، اهورامزدا ياوراني دارد به نام 
قرار دارند كه به عنوان دستياران اهريمن محسوب  )kamarikan(دهند. در برابر امشاسپندان، كماريكان مي
باشـند. عـالوه بـر كماريكـان،      اهريمن آفريـده شـده در جهـان هسـتي مـي      ن گسترش شرّعامال ،شده

اهريمن را در اختالل در خلقت اهورايي و فسـاد در جهـان،    كه ،»ديو«موجودات شروري هستند به نام 
 ،وجود دارند و بيشتر روزهـاي مـاه   »ايزدان«كنند. در برابر اين ديوها، موجودات مقدسي به نام  ياري مي

گونه كه اهورامزدا، امشاسـپندان و   همان ،تشتيان به نام اين ايزدان گره خورده است. بنابرايندر تقويم زر
تعـداد ديـوان    .)48ـ43 ، ص1385(باقري، ز كماريكان و ديوان را پديد آوردايزدان را پديد آورد، اهريمن ني

ديو دروغ، ديو خشـم،   نظير فه آنان معلوم است.مانند ايزدان بسيار است. برخي از ديوان معروف و وظي
ديو زمـين لـرزه و آورنـده گردبـاد) و     ( ديو خشكي ودشمن باران)، چشمك( ديو شهوت)، اَپوش( رن

  .)524ـ522 ، ص1374عفيفي، ( ديو مرگ)( استوويداد
 در پهلـوي اَسـتُووهات  ( »اَسـتوويذُتو «يـا   »ويـذاتو «ديوي كـه مـأمور قـبض روح آدميـان اسـت،      

 زوال تن، جداكننده و شكننده اجزاي تن از يكديگر است اَستُوويداد) نام دارد كه به معناياستويهات)، (
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بشـود  « :از اين ديو يـاد شـده اسـت    ،در دو بند از اوستا. )90 ، ص1376؛ بهار، 100 ، ص1382راشد محصل، (
، در اين جهان اينك كه در تو در هر دو جهان، اي سروش پاك خوب باال، در هر دو جهان بما پناه بخشي

خاكي و جهان مينوي: در برابر ناپاك زيانكار، در برابر خشم ناپاك، در برابر لشكريان ناپاكـان كـه درفـش    
(يسـنا   »برانگيزاننـد آفريده، ويذاتو خونين برافرازند، در برابر تاخت و تازهاي خشم كه ديو خشم بدكنش با 

اوستايي، در ذيل اين دو بند، آورده است كه ويذاتو ديـو  مفسر متون  ،پورداوود. )93 ؛ مهريشت، بند57، ص25
  .)63 ، ص1380 ؛ همو،475 ، ص1 ، ج1377پورداوود، (شود مرگ است و معموالً استوويذوتو گفته مي

سخن از استو ويـذُتو آمـده   نيز  )49 ؛ فرگردچهارم، بند9- 8 بند ،فرگردپنجم( ونديداد همچنين در دو جاي از
گاه گفت اهورامزدا: آب مردم  ؟ آنكشد مي، اي اشو: آيا آب مردم را {مادي}استومنداي دادار گيتي : «است

. اين ديو، كه در بندهش بـا واي بـد يكـي    )9- 8 ، بند(فرگرد پنجم »، استوويذتو آن مردم را بربنددكشد نميرا 
تـب بـر آنـان مسـتولي      ،وقتي دست بر مردم زند، خواب و وقتي سايه بـر آنـان افگنـد    دانسته شده است،

. در مينـوي خـرد   )186 بنـد بخش دوازدهم، ، (بندهش ستاند ميجان را  ،وقتي با چشم به آنان نگاه كندشود.  مي
» واي بـد «بگريـزد؟   توانـد  نميپرسيد دانا از مينوي خرد كه چيست آن چيزي كه كسي از آن «آمده است: 

سـت كـه   ادر پاورقي كتاب آمده  .)8 و 4 و 1 ، بند46 صلف مينوي خرد،( »بگريزد تواند نمياست كه كسي از آن 
  .)29- 28 ص ،1384ر، آموزگا؛ 421 ص ،1387قليزاده، ر.ك: ؛ 59 ، صوي خردن(مي استمنظور از واي بد، ديو مرگ 

هـاي   در گزيـده  ،به عنوان نمونـه  .در متون پهلوي نيز به عامل مرگ بودن ويذاتو تصريح شده است
را با يكهـزار ناخوشـي آشـكار كـه خـود       {ديومرگ}اهريمن استويهاد«زادسپرم و بندهش آمده است: 

 بند م،فصل دو ،زادسپرم هاي گزيده( »بميرانندگوناگون هستند بفرستاد تا كيومرث را بيمار كنند و  هاي بيماري
 برآمـد مه آفريدگان را تا فرشـكرد مـرگ   مرگ به تن كيومرث درشد و ه .)45 بند ،پنجم بخش ،بندهش؛ 19

 .الف) 19 ، بند24فصل  ،پنجم دينكرد؛ 101 بند ،بخش نهم بندهش،(

  ليتحل

دو حوزه جاودانگي روح و حقيقت مرگ بود. باور به جـاودانگي روح   آنچه گذشت مباحث مربوط به
امري روشن بوده و نيازي به بررسي ندارد. آنچـه در اينجـا بـه تحليـل و بررسـي آن       ،در دين زرتشت

  بودن مرگ. . شر2ّ ؛هاست . اهريمن خالق شرور و بدي1 له است:ئ، دو مسپردازيم مي
بندهايي است كه سخن از خالق بودن اهـورامزدا اسـت. در    ،هاي زرتشت ويژه در گات به ،در اوستا

ي از موارد، خرباما در  ،ها ياد شده است تنها از اهورامزدا به عنوان خالق نيكي ،گذشت بيان آنكه  ،يسنا
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كوشم تا در پرتو خرد پاك،  اي مزدا من مي«مانند  .از خالق كل بودن اهورامزدا سخن به ميان آمده است
صـوص  نـه خ  ،از اوسـتا بـه صـورت مطلـق     نيز در مواردي .)7:44گاهان، ( تو را آفريننده همه چيز بدانم

جمـع   .)1؛ هرمزد يشت:11:31، 7:51؛ 5- 4:44 گاهان( از آفريدگاري اهورامزدا ياد شده است ،هاي نيك آفريده
ايـن   ،رود اصولي كه در مورد متون بـه كـار مـي    مباحث عقلي و بر اساس ،اين سه دسته از موارد اوستا

واردي هم به صورت مطلـق  به اين بيان كه اگر در م ؛به وسيله خاص تخصيص زد بايد است كه عام را
به وسيله بند  ،از خالق بودن كل هستي توسط اهورامزدا يا بدون وصف نيكوكاري براي موجودات آمده

مـراد از   ،بنـابراين  .خورد كه خالقيت اهورامزدا خاص موجودات نيك است، تخصيص مي ،)1:37( يسنا
  بد. نه همه موجودات اعم از نيك و ،آن بندها نيز خالق كل بودن موجودات نيك بوده است

آفرينش نسبت داده شده اسـت. دربـاره مخلـوق بـودن يـا نبـودن        )4:30 (گاهانبراي اهريمن نيز
نظر وجود دارد. با توجه به اين مباحث، به بررسي خالق بـودن اهـريمن بـراي     اهريمن نيز اختالف

و فروضي را مطـرح و سـپس هريـك     پردازيم. در اينجا، ابتدا احتماالت هاي عالم مي شرور و بدي
  گيرد: مورد ارزيابي قرار مي

تواند در عالم، مرگ و  اهورامزدا به او اين قدرت داده كه وي مي .اهريمن مخلوق اهورامزدا باشد .1
 ةانتساب اين امور به اهورامزدا محفوظ اسـت؛ زيـرا اراد   ،اين فرض بر اساس .شرور را ايجاد كند ساير

اهورامزدا بـا   .اراده اهورامزدا نيز به اين امور تعلق گرفته است ،مخلوق در طول اراده خالق خويش بوده
 .خود در تحقق شرور سهيم است ،كه فاعل تمامي شرور است ،آفرينش اهريمن

اما در ايجاد و آفرينش مرگ و شـرور مسـتقل    ،گرچه اهريمن مخلوق اهورامزداست :اگر گفته شود
اين قدرت به او تفويض شده و اهورامزدا در ايجاد مرگ هيچ دخالت و نقشـي   ،ديگر عبارت به .است
 را آيا اهورامزدا قدرت بر دفع و جلوگيري از آن شرور اين سؤال مطرح است كه ،در اين صورت .ندارد
 اهـورامزدا به  ،در اين صورت نيز باز اين شرور و افعال در نهايت ،مثبت است پاسخيا ندارد؟ اگر  ،دارد
اهورامزدا به او اذن داده كه تا زمان فرشكرد و رسـتاخيز بـه ايجـاد     گفت: توان مي رو، . ازاينگردد بازمي

در  باشـد، منفي  پاسخاما اگر  .اما از حيطه قدرت اهورامزدا خارج نيست ،شرور و بدي در عالم بپردازد
در برابر او، رقيب شرير و بدخواهي  ، بلكهقادر مطلق نيست ،اين صورت قدرت اهورامزدا محدود شده

بـا خـداي كامـل مـن      ،ايـن نقـص   .كنـد  فسادها و شـرور ايجـاد مـي    ،وجود دارد كه برخالف ميل او
فرض اين است كه دين زرتشت، از اديـان توحيـدي    ؛ زيراالجهات اديان توحيدي سازگار نيست جميع

بـودن اهـورامزدا را در آثـار خـود     پژوهان نيز اين اشكال قادر مطلـق ن  شود. برخي زرتشت محسوب مي

۱۲۴     ،۱۳۹۵سوم، تابستان  شمارههفتم،  سال  

چراكه قدرت وي به واسـطه يـك نيـروي     ؛خداي ايشان (اهرمزد) خدايي واقعي نبوده«اند:  متذكر شده
  .)26 ، ص1389؛ هينلز، 35ص  ،1383، دوشن گيمن(» (اهريمن) محدود گرديده است شرمستقل 

ايـن   باشـد. بلكه از ازل بوده و خدايي مستقل در عرض اهورامزدا  ،اينكه اهريمن مخلوق نيست .2
 وجود دارد، مبني بر اينكه ،)17:57؛ 2:45؛ 4- 3:30(برداشت از متون متأخر اوستايي و پهلوي و نيز از گاهان

اهريمن خالق مرگ  . در اين صورت،نه در برابر سپنتامينو ،اهريمن) در برابر اهورامزاد باشد( انگره مينيو
آيد كه در عالم قائـل بـه دو    الزم مي رو، اينازهاست.  هاي عالم و اهورامزدا خالق خيرات و نيكي و بدي

م دو مـؤثر مسـتقل وجـود دارد كـه     خالق خيرات و خالق شرور؛ يعني در اين عـال  خالق مستقل شويم:
الوجود  دو واجب قائل شدن به ،پذيرش اين ديدگاه . الزمةدهد در حيطه خود افعالي را انجام مي يكهر

مسـتقل از ديگـري    يـك هر .مخلـوق نيسـتند   ،يعني دو موجودي كه وجودشان از خودشان بوده ؛است
. شـود  خالقيت نفـي مـي   هم توحيد در وجوب وجود خداوند و هم توحيد در ،در اين صورت .هستند

 .)390ـ377 ، ص2، ج 1388مصباح، ( در مباحث عقلي و ديني، ثابت شده استاين فرض  محال بودن
  نويسد: مي تاريخ جامع اديانمؤلف كتاب 

هـا از   ها از خدا و همه بدي البته حل مشكل خير و شر بدين طريق آسان است كه بگوييم همه نيكي
اي را متضمن است كه بايد قهراً اذعان كـرد كـه ديـو اگـر خـالق       ديو است، ولي اين مقدمه نتيجه

تعالي ازليـت بايـد داشـته باشـد و قبـل از       مانند حقحقيقي همه شرور است، پس بالضروره او نيز 
آيد كه قائل به خلقت شر و بدي به  آفرينش موجودات خود به خود وجود داشته باشد و اال الزم مي

  )471 ، ص1388دست خداي خير و نيكي بشويم (ناس، 
ـ     ،استناد خالقيت شرور به اهريمن ،بنابراين د از مـرا . ت داردمنافات با توحيـد ذاتـي و توحيـد در خالقي

به اين نحو كه  ؛حصر خالقيت در خداوند، نفي و انكار وجود آفريننده و خالقي در عرض خداوند است
امـا اينكـه خداونـد     .در كنار و عرض خدا، خالق مستقل ديگري باشد كه به آفرينش امور جهان بپردازد

كنـد كـه آن موجـود بتوانـد بـه اذن      اي اعطـا   العـاده  موجودي را بيافريند و به آن قدرت و توانايي فوق
با توحيد در خالقيت خداونـد منافـات نـدارد؛ زيـرا فعـل و       ،دست به خلقت برخي امور بزند ،خداوند

علت علت هم علت است و معلولِ معلـول   ،به خداوند منسوب است. به تعبير فلسفي ،قدرت آن علت
خالقيت به صـورت طـولي، مرتبـه بـاالتر      به عبارت ديگر، لحاظ .)388، ص2، ج 1388(مصباح، هم معلول

اگر موجودات جهان نيز آفرينشي را ايجاد  .تر و مفيض و موجد آنهاست واجد همه كماالت مرتبه پايين
  اي از خالقيت اصلي خداوند بوده است.  مرتبه ،كنند مي

  بايد گفت:بودن مرگ  له شرّمسئ تحليل اما در
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اگـر   .)1391بهمن،  حسيني قلعهر.ك: ( شده است بيانشرور چيست؟ معيارهاي متعددي براي  معيار شرّ
در اين  .آيد از شرور به حساب مي ،هر چيزي كه باعث درد و رنج و زيان انساني شود«معيار اين باشد: 

زمستان آفريـده  ـ   فصل زمستان و سرمابراي مثال،  .بايد بسياري از امور را فعل اهريمن شمرد ،صورت
يـا   ،اسـت  رنج و مـرض  ةبراي برخي ماي ـ)3، بند1(ونديداد، فرگردن اهريمن استديوي است كه از عامال

آيـا بايـد سـرما و گرمـا را نيـز از       ،شـود  درد و رنج برخي افراد مي موجبفصل تابستان و هواي گرم 
  شمار آورد؟ نيروهاي اهريمني به

مار  ـزهر مار ،مثالً .در آنهاست يا خير و شرّ ،دو جنبه سود و زيان ،بسياري از موجودات جهان ،ثانياً
كـه   از اين جهـت  ـ)21؛ روايت پهلوي، فصل3، بند1(ونديداد، فرگرد جودات اهريمني شمرده شده است از مو

زهر داراي فوايد و خيراتـي اسـت كـه در علـم      ،اما از جهت ديگر .است شرّ ،شود سبب قتل انسان مي
متعدد و متنوعي  آثارفعل واحد داراي  ،در برخي موارديا  .پس خير است ،دشو مي  پزشكي از آن استفاده

 موجـب امـا   ،هاي كشاورزي مايه خيـر و آبـادي اسـت    بارد كه براي زمين باراني مي ،نمونهبراي  .است
يا فعـل واحـد    ،شود. حال خالق اين موجود خرابي منزلي قديمي و حتي از دست دادن جان افرادي مي

  كيست، اهريمن يا اهورامزدا؟
مرگ در نظر محققـان   ،گونه كه گذشت زيرا همان ؛است گونهره خود مرگ نيز مطلب به همين دربا

هـاي   كـه انسـان   اسـت  يبلكه به معناي انتقال به عالم ديگر نيست،زرتشتي، به معناي نابودي و نيستي 
اينكـه  آن،  اما جنبه منفـي و شـرّ   ،پس از اين جهت خير است .رسند ميبه پاداش اعمال خود  ،نيكوكار

 داراي» مـرگ «شود. پس پديـده   منجر به تقويت اهريمن و تضعيف اهورامزدا مي ،هاي نيك مرگ انسان
  باشد. مي دو جنبه خير و شرّ

نشأ بسياري از اشـكاالتي كـه   م« ،اند و آن اينكه نكته دقيقي را برخي از متفكران اسالمي متذكر شده
اگر محور قضـا و حكـم،    .نفع و ضرر انسان استاشيا با  شرور مطرح است، سنجش خير و شرّ دربارة

كل نظام و مجموعه واحدهاي جهان هستي باشد، نه خصوص انسان، بسـياري از امـور كـه بـه لحـاظ      
  .)404، ص1383(جوادي آملي، به لحاظ كل نظام شر نخواهد بود ،به حساب مي آيند فردي و جزئي شرّ

هـا   اگر مرگ نبود و تمام انسان ،بال دارد. بنابر فرضبه دن بسياريپديده مرگ، فوايد و خيرات  ،ثالثاً
از قبيل عدم كفايت پهنـه زمـين بـراي مسـكن، تهيـه       .ايجاد شد بسياريهميشه زنده بودند، مشكالت 

شدن ستمگران، گسترش روزافـزون ظلـم و    جسورها،  موادغذايي و ساير لوازم مورد نياز زندگي انسان
هـا حـاكم نبـود،     اگر قانون مرگ و مير بر انسان ،بر اينكه افزون .سانفساد، به تحليل رفتن قواي بدني ان

۱۲۶     ،۱۳۹۵سوم، تابستان  شمارههفتم،  سال  

مـرگ گسـترش   « ،شدند. بنابراين ها به سعادت اخروي نيز نائل نمي عالوه بر نبود آسايش دنيوي، انسان
در روايــت  .)190، ص 1391؛ قراملكــي، 459، ص 2 ، ج1388؛ مصــباح، 218 ، ص1367مطهــري، ( »حيـات اســت 
بايسـت   مردند، پيـري را مـي   اگر مردم نمي«ها دارد:  ره كوتاهي به برخي فوايد مرگ انسانپهلوي نيز اشا
گفتند كه: چون نميـريم،   مي كردند. اين مردم، به همه روزگار، با يكديگر ستيز و كارزار مي كشت و همة

دشـت   گاه همه مردم به سـبب بـيم از يكـديگر، بـه سـوراخ كـوه و       پس ما را خواسته بيشتر بايد و آن
  .)8، بند13(روايت پهلوي، فصل » بود بايست زيست و آفريدگان را بدي گران مي مي

هاي متعدد عقلي و وحياني از سـوي متفكـران    شبهه شرور در عالم و چرايي آن، پاسخ ةدربار ،رابعاً
؛ 161 ص، 1390؛ وين رايت، 84 ص 7 ج ،1380، صدرالمتألهين(اسالمي و دانشمندان غيرمسلمان داده شده است

يعنـي شـرور    ؛انـد  اين است كه شرور امري عدمي ها پاسخيكي از  .)211- 175 ، ص1379پترسون و ديگران، 
يا از نـوع   ،ها اي نياز داشته باشند. شرور و بدي موجودهاي واقعي و اصيل نيستند تا به خالق و آفريننده

گيرند تا نياز بـه خـالق و جاعـل     در گروه موجودات قرار نمي ،در اين صورت .ها هستند اعدام و نيستي
شـان، خيرنـد و    نفسه و از جهت اصل وجود و هسـتي  هايي هستند كه في داشته باشند، يا از نوع هستي

محسـوب   شـرّ  ،ديگـر  ءولي به حسب نسبي و در قياس بـا شـي   ،همان خالق خيرات است ،خالق آنها
امـا در مقايسـه    .است اويله دفاعي زيرا وس ؛مانند نيش عقرب كه براي خود عقرب خير است .شوند مي

روشن است كه اين وجود نسبي، وجود بالعرض بوده كه امري اعتباري است و نيـاز   .با انسان، بد است
  .)379 ، ص1386؛ قراملكي، 174 ، ص2، ج 1381طاهري، (به خالق و جاعل ندارد

دو شـخص را در نظـر    نمونه،براي  .مرگ از امور واقعي و حقيقي بوده و تغييربردار نيست ،خامساً
فعـل قـبض روح صـورت گرفتـه      ،يكي مسلمان و يكي زرتشتي. در هـر دو  .اند بگيريد كه از دنيا رفته

 ،زرتشـتي) قـبض روح  ( است. آيا صحيح است كه در اينجا تفكيك كرد و قائل شد كه در يك شخص
  قبض روح مستند به خداست؟ ،مسلمان)( مستند به اهريمن و در يك طرف

هـاي جهـان    مرگ بوده و مرگ بر آفريده هاي اهورامزدا بي شود: ذات آفريده ل ديگر اينكه، گفته ميسؤا
هاسـت، بايـد گفـت:     مرگ بودن چيست؟ اگر مراد جسم انسـان  تحميل شده است. بايد پرسيد: مراد از بي

راه دارد.  مادي فناپذير است. خصوصيت شيء مادي اين است كه در آن فنا و نابودي روشن است كه چيز
هاسـت، بايـد گفـت:     مرگ بودن دربارة جسم و تن مادي معنا ندارد. اما اگر مـراد روح انسـان   بنابراين، بي

هستند كه روح از بين رفتني نيست و پس از مرگ جسم، به حيـات خـود     پژوهان قائل محققان و زرتشت
مجرد اوست، از بين رفتنـي نيسـت.   دهد؛ يعني انسانيت انسان و هويت حقيقي انسان، كه به روح  ادامه مي
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يـاد  » مـن «اند؛ يعني آن حقيقت انسان كه از آن با تعبيـر   اين چيزي است كه همة اديان آسماني بر آن متفق
تنهـا مخـتص ديـن     مرگي روح باشد، اين نه مرگي، بي شود، از بين رفتني نيست. بنابراين، اگر مراد از بي مي

مـرگ بـوده و بـراي ابـد آفريـده       هـا بـي   ور معتقد است كه انسانزرتشت، بلكه هر دين توحيدي و خدابا
  نه آن حقيقت. رود، اند. بدن انسان، ابزاري براي روح انساني است كه با مرگ، اين ابزار از بين مي شده

از ديرباز در اديان و مذاهب گوناگون مطرح بوده است. كساني  است كه مشكل شرّ الزم به يادآوري
حل مناسبي پيدا كنند، ايـن   با وجود خداي خيرخواه محض، راه ،شبهه شرور در عالم كه نتوانستند براي

در نظـر بگيرنـد و تمـام شـرور را بـه او       نيز اند كه براي شرور، خالق ديگري گزينه را پذيرفتني دانسته
 رّهاست، از اين امور به ظاهر ش ساحت خداوند را كه خالق خيرات بوده و منشأ همه خوبي ،نسبت داده
  .غافل از اينكه اين توجيه خود مشكالت اساسي و بنيادين به دنبال دارد ،منزه كنند

اين توجيه شرور براي صاحبان اديان آسماني كه خـود را در زمـره اديـان توحيـدي شـمرده و      
، مناسب نيست. )6، ص1361(ر.ك: آذرگشسـب،  دانند دوگانه پرستي را انتسابي ناروا به دين زرتشت مي

هاي زرتشت، سـخني از حقيقـت مـرگ و شـرّ بـودن آن نيامـده        رسد، ازآنجاكه در گات ميبه نظر 
توان آن را به زرتشت منتسب كرد؛ يعني محال است كه پيامبري، به فرض كـه پيـامبري    است، نمي

زرتشت ثابت شده باشد، چنين سخناني را گفته باشد كه منافات بـا توحيـد خداونـد و ربوبيـت او     
هاي پس از زرتشت كه نتوانستند مسئله شرور را حـل كننـد، دسـت بـه      كه در دورهداشته باشد، بل

اند. بعدها ايـن انديشـه بـه متـون متـأخر اوسـتايي و متـون پهلـوي راه يافـت.           چنين توجيهي زده
گونه كه برخي معتقدند: دين زرتشت در ابتدا توحيدي بوده و ثنويـت بعـدها در آن راه پيـدا     همان

بنـابراين،   .)1389 بهمـن،  حسـيني قلعـه  (ان اخير، باز به نگاه توحيدي بازگشته اسـت كرده است. در دور
شده، يعني خالقيت اهريمن براي مرگ و شرّ بودن مـرگ، را بـه    توان دو موضوع مطرح شك نمي بي

زرتشت پيامبر نسبت داد، بلكه اين نـوع طـرز تفكـر و نگـاه بـه مـرگ را بايـد در آثـار مؤلفـان و          
پژوهان فعلي نيز بـر اسـاس    شناسان و زرتشت جو كرد. شرقو از زرتشت جستنظران پس  صاحب

  اند. ها حركت كرده و توصيفات خود از حقيقت مرگ را بر آن استوار نموده همان انديشه

  گيري نتيجه

گذشت كه زرتشتيان مانند ساير مؤمنان به اديان الهي، بـه جـاودانگي و بقـاي روح پـس از مـرگ      
معتقد هستند و مرگ را نشانه پايان زندگي و حيات انسان ندانسته، بلكه آن را سبب انتقال به عـالم  

خص اند. اما آنچه حائز اهميت بود، تحليل اين سؤال است كه چرا مرگ را چهـرة شـا   ديگر دانسته

۱۲۸     ،۱۳۹۵سوم، تابستان  شمارههفتم،  سال  

اند؟ آنچه موجب اين نگاه به مرگ و  شرور و براي شرور عالم، خالقي به نام اهريمن در نظر گرفته
  شرور شده، به قرار زير است:

هاي اهـورامزدا و   جهان مادي در رويارويي آفريدهباورهاي ايران باستان و متون ديني آنان،  بر اساس. 1
  .اهريمن است

هدف از خلقت او مبارزه بـا مظـاهر    .تقويت اهورامزدا دارد رساندن و. انسان نقش محوري در ياري 2
  .پليدي و شرور در عالم است

  زند. ساحت او از امور پليد و بد مبراست. . اهورامزدا خالق خيرات بوده و تنها خيرخواهي و نيكي از او سر مي3
  . خالق و فاعل شرور و بدي در عالم اهريمن است.4
  رور، مرگ بوده كه سبب تضعيف اهورامزدا و تقويت اهريمن است.ترين چهره ش . شاخص5

اشكاالت عقلي متعددي نظيـر ثنويـت در خالقيـت     ،خالقيت اهريمن و شريت مرگيعني هر دو محور 
خود را موحد  ،آنجاكه زرتشتيانازدارد كه با بنيان و اساس توحيدي بودن دين زرتشت ناسازگار است. 

هيچ سـخني   ،هاي منتسب به زرتشت و در گات اين مقاله هم همين است، گونه كه فرض همان ،دانسته
ـ   الفـرض  علـي ـ   ترديد، محال است كه پيـامبري  يحقيقت مرگ و پديدآورنده آن نيامده است، ب ةدربار

چنين سخناني را گفته باشد. بنابر مستندات زرتشتي، مرگ حقيقتي انكارنشدني و همگـاني بـوده، تنهـا    
اين گزينه  ،مرگ خيراتي را به دنبال دارد. بنابراين ،اينكه بر. افزون عالم ديگر داشته استانتقالي به  ةجنب

بـه   پذيرفتني است كه مطالب منتسب به دين زرتشت درباره مرگ، خـالق مـرگ و ديـو مـرگ را بايـد     
را  هايي كه اشخاص نتوانستند شبهه شـرور در عـالم   يعني در دوره ؛از زرتشت استناد داد پسهاي  دوره

اصـطكاك و   له شـرّ ئتـا مسـ   ندبه ناچار دست به خالق مستقلي براي شرور به نام اهريمن زد ،حل كنند
سـپس ايـن انديشـه وارد متـون دينـي       .منافاتي با خيرخواهي و آفريدگاري نيك اهورامزدا نداشته باشد

  هستند. راهدهنده همان  پژوهان فعلي نيز ادامه شناسان و زرتشت خر گرديد و بيشتر شرقأمت
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۱۳۰     ،۱۳۹۵سوم، تابستان  شمارههفتم،  سال  

  ، تهران، فروهر.، چ دومشناسائي زرتشت، 1356خداوندي، مهربان، 
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  .31ـ28ص ، 306، ش فروهر، »مرگي روح بقاي روح، جهان پسين، بي«، 1367رضي، هاشم، 
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  روز. فكر تهران، قادري، ، ترجمه، تيمورگري زرتشتي معماي يا زروان، 1374سي، . زنر، آر
  ، ترجمه تيمور قادري، تهران، اميركبير.گري ، طلوع و غروب زردشتي1384، ـــــ 
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حكمـت   يـاد تهران، بن ي،ا محمد خامنهيداشراف سه ، بةاالربعالعقلية االسفار  يف ةيالمتعال ةالحكم، 1380 ،صدرالمتألهين
  .صدرا ياسالم

  ، قم، جامعه مدرسين.هايي از علم كالم درس، 1381اهللا،  طاهري، حبيب
  .، تهران، توسهاي پهلوي اساطير و فرهنگ ايراني در نوشته، 1374 يم،رح عفيفي،
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  .اميركبير تهران، ،1381وحيدي،  حسين گزارش ،)زرتشت مينوي سرودهاي( ها گات
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  ، تهران، موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي.1366، ترجمه محمدتقي راشدمحصل، هاي زادسپرم گزيده
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