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 مقدمه

. هاي گوناگون بوده اسـت مکاتب و فرهنگ ،مورد توجه ادیانهمواره موضوعی است که  ،شناخت انسان
ادیـان و  اي وجود دارد که بـه نـوعی بـه شـناخت انسـان نپرداختـه باشـد. از        کمتر نظام فکري و فلسفی

هـاي اصـیل   اندیشـه ، رات اندیشـمندان قـرون وسـطاي مسـیحی    فلسفۀ یونان و روم، تفکـ  ،مذاهب هند
نظر بـوده  ان و توجه به ابعـاد وجـود وي مـورد   اسالمی، از رنسانس تا عصر حاضر، همواره شناسایی انس

یعنـی چـه   ؛ »انسـان چیسـت؟  «از ایـن دیـدگاه کـه     یکی: توان به انسان نگریستاست. از دو دیدگاه می
هـا، غرایـز و فطریـاتی اسـت؟ از     یـا داراي چـه کشـش    نهفته است، وي هایی در وجودصفات و انگیزه

انسان چه هـدفی را بایـد در    ،به بیان دیگر» انسان چه باید بشود؟«مطرح است که مسئله  این ،دیدگاه دوم
 ،دیـدگاه دوم در ل شـود.  به سوي آن، به کمال وجودي خویش نایحرکت حیات خود در نظر بگیرد تا با 

شود؛ یعنی اینکه انسان از چه مسیر یا مسیرهایی بایـد  هاي نیل به کمال مطلق نیز مطرح میها و روشراه
 ،1376(نصـري،  اش برسـد و شایسـته عنـوان انسـان کامـل گـردد       طی طریق کند تا به مقام کمال وجودي

تعالی معنوي و تکامل اخالقی انسان و بـه تعبیـري خودشناسـی ازجملـه مباحـث       ،این اساس . برمقدمه)
بر اساس نگاهی که به سرشت و سرنوشت انسان دارند، مسـیر رشـد    شناسی است. ادیان،مرتبط با انسان

شـود.  دهند؛ مسیري که به خودآگـاهی و خـداآگاهی منتهـی مـی    و تعالی معنوي بشر را به وي نشان می
کند تا بر ایـن  اش میهاي وجودياز طبیعت خویشتن، وي را متوجه امکانات و محدودیتآگاهی انسان 

  گام بردارد. ،ن خودشناسی، خودسازي و بندگی استکه هما ، در راه سیر و سلوك معنوي،اساس
ابتدا به کاوش در مفهوم خودشناسی و سـیر   شناسی آیین زرتشت،به مبانی انسانبا نگاهی مقاله، این 
شناسـی زرتشـتی را   هاي تربیتی برخاسته از مفهوم انسانپردازد، سپس داللتو اخالقی انسان میمعنوي 

کنـد. مطالعـه   هاي معلم و متربی بررسـی مـی  هاي تدریس، ویژگیهاي چهارگانه اهداف، روشدر مقوله
ی مطالعـه ادیـان در قلمـرو تخصصـ     اول آنکـه، : اسـت داراي اهمیت از دو جهت  ،شناسی زرتشتانسان

آورد، سـودمند  هم مـی از ادیان، تعالیم و تاریخشـان فـرا  تري که فهم عمیقبه دلیل این ،ادیان و علوم دینی
تـوان بـه درك و دریافـت    مـی  آنهـا،  که، مطالعۀ ادیان و آگاهی از خط سیر تحول و تکاملاست. دوم این
یافتـۀ ادیـان پـیش از    رت تکامـل اسالم صوبا در نظر گرفتن اینکه نمونه، عنوان به رسید. آنهاهرچه بیشتر 
زیـرا  توان به شناخت هرچه بیشـتر اسـالم راه یافـت؛    می ،باشد، با مطالعۀ ادیان پیش از اسالمخودش می

هـم   ،. ایـن مهـم  کنـد را روشـن مـی  آنهـا   مطالعۀ سیر تکامل و تحول ادیان پـیش، علـل منسـوخ شـدن    
ضـات و مفـاهیم بنیـادینی چـون عـدالت،      هاي موجود در آن ادیان و تکامل برخـی تعـالیم، مفرو  کاستی
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یافتـه آن در دیـن اسـالم    مـال صورت کو  ،اذعان دارندآنها  که همۀ ادیان به نوعی به ، رامحبت، تقوا و...
 هـاي تربیتـی آن،  اسی زرتشـت و داللـت  شنتبیین انسانرو، این مقاله با اینسازد. ازو برجسته می متجلی

شناسی از ادیان دیگـر  انسانتر امکان نیل به دریافت هرچه عمیق شناسی زرتشت،الوه بر شناخت انسانع
 آید.میجمله اسالم فراهم از

 شناسي آيين زرتشتانسان

ن موجـودي  ها آمده است، در بیـنش زرتشـت، انسـا   در گاتآنچه ویژه به بر اساس برخی بندهاي اوستا،
ر قابـل شناسـایی و تمیـز    کـدیگ دو بعـد روان (اورون) و تـن (تنـو) از ی    بعدي است و در وجـودش، دو
در ایـن  . به این امـر اشـاره دارنـد    1بند  55و گاهان  11بند  31جمله گاهان از. )1378قامی، م(قائم باشندمی

اورون یـا روان، همـان بعـد معنـوي و      اند.عد مادي و معنوي وجود انسان از یکدیگر متمایز شدهب بندها،
از آن فـراوان سـخن بـه میـان آمـده اسـت. واژة اوسـتایی         اهـان، باشد که در گوجود انسان می فناناپذیر

مـادي وجـود انسـان داللـت دارد، یکـی از نیروهـاي مینـوي        که بر بعد غیروه بر آنعال، )urvan( »اورون«
داراي پنج نیروي نهادي و باطنی اسـت  ، ست. این بعد معنوي در آیین زرتشتگانۀ وجود انسان نیز اپنج

  از:که به ترتیب عبارتند 
همان نیروي هستی، جنبش و حرکت غریزي زنـدگی اسـت و آن را بـه     ،»اهو« یا جان:) ahu( اهو. 1

زیرا جان فاقـد  ندارد؛ به مفهوم عالی آن  روح و روان،ربطی به اند. اما این جان معنا کرده» جان«
جسـم،  آید و با رشـد و نمـو   باشد. جان همراه با جسم به وجود میدرك و تأثرات روحانی می

حرکت شد و از بین رفت، جان نیـز  که جسم بیهنگامی. یابدجان نیز نیرو و قدرت بیشتري می
همان نیـروي غریـزي حرکـت و جنـبش وي اسـت کـه        گردد. پس اهو یا جان انسان،نی میفا

یابـد و بـا   با بدن هستی می باشد. این قوه،اعمال طبیعی آن میوظیفۀ آن نگهداري بدن و تنظیم 
 .)119ص ، 1344، (رضیرود از بین می مرگ جسم

 »دانـا «معنی دیدن و دریافتن گرفته شده اسـت. واژة  ریشۀ این واژه از دي به :)daena(دین یا دئنا . 2
دان یـا بیـنش   معنی وجبه، معنی کیش و آیین و دیگريبه، اوستا به دو معنا آمده است؛ یکی در

اهورامزدا در وجود بشر به ودیعه نهاده تا همـواره او را  نیرویی است که  درونی. دین یا وجدان،
دین یا وجدان نیروي تشخیص و تمیز انسـان و   ع،از نیکی و بدي عملش آگاه سازد. در مجمو

دهد و عمـل بـه   راه خوب را به انسان نشان می باشد. این نیرو،میوي  راهنماي وي در زندگی
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دهـد و وي را  هایش به انسان نشان میمۀ زشتی و زیانکند، و راه بد را نیز با هآن را تشویق می
  .)120، ص (همانکند از عمل کردن به آن نهی می

را گـاه بـه هـوش و ویـر و دانـش و ماننـد آن عطـف         »بـوي «، در متون زرتشتی :)eaoza(بوي یا بئوذ . 3
نیروهاي فکـري اجـزاي   در حقیقت، این . ماید که بوي، اعم از همۀ اینهاستنولی چنین می اند،کرده
. بوي، نیروي ادراك و فهم انسـان اسـت کـه وظیفـۀ آن ادارة خـرد، هـوش،       )1387، مقامی(قائماند بوي

اما پس از مرگ به روان پیوسـته و بـه    ،آیدباشد. این قوه با بدن به وجود میحافظه و قدرت تمیز می
 .)156ص ، 1371(اورشیدري، پیوندد جهان ابدي می

 ،کنـد او گـزینش مـی  آنچـه   نیرویی است که مسئولیت اعمال انسان را بر اساس »روان« روان: اورون یا. 4
(در سـتایش   7:26شـود؛ گاهـان   بنابر شایستگی کردارش مؤاخذه مـی  ،برعهده دارد و در جهان دیگر

  به این نیرو اشاره دارند. 1:50روان اشونان)، گاهان
آن نیروي اهـورایی اسـت کـه موظـف اسـت روان انسـان را از        ،»فروهر« :)farvahr( رفره وشی یا فروه. 5

موجـب کمـال معنـوي او و    ، به نیکـی رهنمـون کنـد و از ایـن راه    دارد و او را ها بازگرایش به بدي
. اهـورامزدا انسـان را از روي صـور روحـانی عـالم پـاك       )374، ص (همـان پیوندش با اهورامزدا گردد 

 ،آالیش ساخت. اوصاف رذیله که آینۀ ضمیر وي را مکـدر سـاخته  فروهرها بیافرید و او را پاك و بی
یا وي را به آفات و مصائب مبتال کرده، از اثر وسوسـه و ضـربت نیـروي اهریمنـی اسـت؛ ولـی آن       

ن بـه ودیعـه نهـاده شـده اسـت.      جنبۀ ایزدي و آن روح عالم مینوي فروهر نام دارد که در باطن انسـا 
باره به سـوي عـالم بـاال    دگر ،رد و پس از جدا شدن روان از کالبدپذینمی گرد آالیش به خود فروهر،

عبـارت دیگـر، فروهـر همـان     . بـه )125ص ، 1371 ،(اوشیدريگردد میباز ،از همان جایی که فرود آمده
کند و سبب کمال مـادي و  نیروي ایزدي است که انسان را به سوي رسایی و جاودانگی راهنمایی می

ۀ فروهـر  توانـد خـود را بـه پایـ    از راه پاالیش و پرورش روح خویش می گردد. انسانمعنوي وي می
بـه دیـدار و پیونـد بـا      ،مراتب تعالی و تکامـل معنـوي را بپیمایـد و در نهایـت     برساند و از این راه،

 .)104ص ، 1371 ،(شهزادياهورامزدا نائل گردد 

 مراحل تعالي خود در آيين زرتشت

ر گـردد؛ منظـو  از طریق اَمشاسپندان محقق مـی  معنوي انسان و نیل به اهورامزدا، در بینش زرتشت، تعالی
در مسـیر   آنهـا،  همان صفات الهی و فضایل انسانی هستند که آدمی با شـناخت و کسـب   از اَمشاسپندان،
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. )190ص  ،1374(آشـتیانی، شـود  اهورایی می ،نهد و در نهایتخودآگاهی و تکامل روحانی خویش گام می
منزلـۀ فرشـتگان ادیـان    کـه بـه  اند ین در آیین زرتشت، امشاسپندان را دستیاران اهورامزدا تعبیر کردههمچن

هـاي مختلـف   در قسـمت  انـد. یعنی جاویدان مقدس نامیده ا امشاسپندان،ابراهیمی هستند؛ آن دستیاران ر
صـفات اهـورایی و    و ایـن ، به امشاسپندان اشـاره شـده   گاهان) 42تا  35هاي (هاتویژه هفت هات به اوستا،

  اند.مورد ستایش قرار گرفته موجودات فرابشري،
ت « آیین زرتشت بر سه اصل یا اندیشۀ نیک: ،)vohomanah(وهومنْ . 1 شْـت «و » هوخَـت «، »هومـیـا  » هور

گفتـاري و  اندیشـی را بنیـان نیـک   نیـک  ،نیک استوار اسـت. زرتشـت   نیک و کردار نیک، گفتارپندار 
دانـد. زرتشـت   هـاي نیـک در او مـی   انسـان، و نیـز سرچشـمۀ فـروزش دیگـر فـروزه      کرداري نیک
نهایت در روند تکامـل  در اندیشی را به دلیل اهمیت بنیادي که در ساختار اخالق و رفتار بشر و نیک

کوشـد تـا بـا تکـرار فـراوان تـأثیر آن در پیشـرفت        نهـد و مـی  می بسیار ارج ،زندگی در جهان دارد
. )40ص ، 1375 ،(خنجـري ی، باور انسان را در درك اهمیت آن، آگاهانه به یقین برسـاند  جانبۀ زندگهمه

 اشاره کرد. 22و  21بندهاي  31توان به گاهان می ،از آن جمله
اي اهـورامزدا! مـرا از   «آمده اسـت کـه    5بند  31در گاهان  یا بهترین راستی:، )Asa Vahishta( اَشاوهیشْت. 2

 آنچـه را کـه   "منش نیـک "و  "اشه"آنچه خواهد شد و آنچه نخواهد شد، بیاگاهان تا در پرتوي داد ،
راسـتی در   »برگزینم و از آن پاداشی که به من خواهی داد، به شادکامی برسـم  ،براي من بهترین است
بـه   ،شۀ نیک و گـرایش بـه راسـتی   ترین صفت انسان است؛ انسان در سایۀ اندیآرمان زرتشتی ستوده
  شود.اهورامزدا نزدیک می

ن زرتشت بر این بـاور اسـت کـه انسـان، بـا پـرورش ایـ        یا شهریاري مینوي:، )khsathra Vairya(خَشْترا . 3
زنـد و آن را تحـت تسـلط عقـل در     که به دیو نفس خود لگام میفضیلت در خویشتن، عالوه بر این

از این توانایی در جهت بهبود اوضاع دیگران و برقراري داد و راستی در جهـان نیـز تـالش    ، آوردمی
هـاي  تواند به صفات و ویژگـی می ،. انسان با آراسته شدن به این فروزه)90ص  ،1371، (شهزاديکند می

بـین  گذشت و مهربانی، توانایی تسلط بر اراده و رفتار یا ایجاد همـاهنگی   چونهماخالقی و معنوي 
داري)، توانــایی پیــروي از نظــام راســتی، توانــایی آزاده بــودن و آزاده خواســت و خــرد (خویشــتن

دد و در جهت خدمت به مـردم و  اندیشیدن و دفاع از حق و مبارزه با مظاهر بدي و دروغ آراسته گر
اي «خـوانیم:  مـی  10بنـد   29کـه در گاهـان   . چنان)42ص  ،1375 (خنجري،سازي جهان گام بردارد آباد

اي منش نیـک! بـدینان آن دهشـی     برخوردار کن. "شهریاري مینوي"اي اشه! اینان را از نیرو و اهورا!

۱۲۴     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

در بنـد نخسـت   همچنـین  . )12، ص 1370 (دوسـتخواه،  »را ارزانی دار که خانمان خوب و رامش بخشد
از آن کسی خواهد شـد کـه بـا شـور دل بهتـرین      نیک تو  "شهریاري مینوي"«آمده است:  51گاهان 

  .)77، ص (همان »کردارها را به جاي آورد
کـه انسـان، بـه ایـن     بینـی زرتشـت، هنگـامی   در جهان یا عشق و فروتنی: ،)spenta Armaiti(آرمیتی  سپنْتا. 4

 ،گـردد گردد، دلش مرکز عشق و مهر بـه اهـورامزدا و سـایر مخلوقـات مـی     فضیلت نیک آراسته می
 آمده است: 2بند  43که در گاهان گونه آن

خـویش  » سپنتامینوي«از  ،کسی که براي دیگران خواستار روشنایی است، روشنایی بدو ارزانی خواهد شد
را به ما ببخش تا در زندگی دیرپاي خویش همـه روزه از  » منش نیک«، دانش برآمده از »اشه«و در پرتوي 

 ).39، ص 1370 ،(دوستخواه شادمانی بهره مند شویم

معنـاي کمـال و رسـایی    بـه  در اوسـتا، » خـرداد «یا » تاته اُرو« یا کمال و رسایی: ،)haurvatat(ه اُروتات . 5
یابـد و بـه نیکـوترین    مینوي است. انسان، در این مقام به باالترین درجه از کماالت معنوي دست می

اش کـه از رسـایی و کمـال، در زنـدگی مـادي و معنـوي      گونـه  آن ،گـردد فضائل اخالقی آراسته می
اسـت، بـا نمـاز     "اشـا "را شایسـتۀ تـو و   آنچـه   اي مزدا!« .)98، ص 1367(شـهزادي،  شود برخوردار می

(گاهـان   »رسـند  "رسایی"تو به  "شهریاري مینوي"در  "منش نیک"آورم تا همۀ جهانیان با جاي میهب
 .)32، ص 1370، ، دوستخواه3بند  34

وایی روان اَشون به جاودانگی و کـامر «آمده است:  7بند  45در گاهان  یا جاودانگی: ،)ameretat(اَمرتات . 6
تـرین نیـروي مینـوي برخـوردار     عـالی » فروهـر «از » اَمرتـات «انسان با نیل به گامه  ،»خواهد پیوست

غایت آمـال مزدیسـنان و سـرحد    ) اَمرِتات را 1311ایرانی (، پیونددشود و روانش به اهورامزدا میمی
 داند.کمال انسان می

 ابعاد خود از نگاه زرتشت

در بینش زرتشت، کسب فضایل معنوي و تعالی خویشتن، موجب شناخت اهـورامزدا، جهـان هسـتی و    
نگ زرتشـت داراي ابعـاد مختلفـی    خود در فرهرو، . ازاینشودمیآنها  ها و نیز تنظیم ارتباط باانسانسایر 
هـا و تفاسـیر   ته ایـن ابعـاد برگرفتـه از مـتن اصـلی اوسـتا نیسـت و تنهـا بـر اسـاس برداشـت           الب. است

  این ابعاد عبارتند از:. ن اوستا بیان شده استاگرفتۀ برخی مؤلفصورت
 بینـی زرتشـت، سرچشـمۀ آفـرینش، اهورامزداسـت و     در جهـان  خود در ارتباط با شناخت اهـورامزدا: . 1

خود جـامع   باشند. اهورامزدا،می هستی، جلوه و نمودي از این حقیقتاز موجودات و مظاهر هریک 



   ۱۲۵ هاي تربيتي آنشناسي زرتشت و استنتاج داللتنگاهي به انسان

مطلـق و  طـور  بـه  صفات اهورایی وهومن، اشا، خشترا، سپنتا آرمیتی، ه اُروتات و اَمرتات اسـت کـه  
انسان، با همۀ ابعاد وجودش، اعـم از مـادي و معنـوي پرتـویی از     . نامتناهی در ذات وي وجود دارند

وجودش به همـراه دارد. وجـود صـفات اهـورایی در      ایی راراین صفات اهواهورامزداست و وجود 
هـاي اهـورایی در   از فـروزه هریـک   شـود؛ زیـرا بـا پـرورش    انسان، سبب ارتباطش با اهورامزدا مـی 

بـه شـناخت اهـورامزدا     شناسـد و بعـد،  وجود اهورامزداست میخویشتن، ابتدا خود را که پرتویی از 
 45و گاهـان   14تـا   11بنـد   34توان به گاهـان  می از آن جمله،. )24، ص 1367(شهزادي، گردد نائل می
امـا در ایـن    منبع شناخت معرفی شده،عنوان به گرچه در این قسمت، خوداشاره کرد.  9و  8بندهاي 

در اوستا به مواضعی کـه بیـانگر   . اهورامزدا در نظر گرفته شده است بندها خود، ابزاري براي شناخت
 اي نشده است.رفت نفس براي خداشناسی باشد، اشارهمنبع بودن مع

طبق تعـالیم زرتشـت، هـر انسـانی وظیفـه دارد بـه طبیعـت و         خود در ارتباط با شناخت جهان هستی:. 2
جا که تـوان  تا آند اساساً در بینش زرتشت، انسان بای. محافظت کندآنها  اجزاي آن احترام بگذارد و از

یکـی از  عنـوان  بـه  ،. احتـرام بـه آتـش   )301، ص 1374 (بـویس، دارد، به مینوي کردن جهان مدد رساند 
در معابـدي بـه    ن و انجام مراسم خاص در اطراف آن،مظاهر خداي روشنایی و افروخته نگهداشتن آ

کشـاورزي،   ترین ویژگی این آیین اسـت. همچنـین آبـادانی   به رهبري موبدان مشخص» آتشکده«نام 
(تـوفیقی،  دامداري و احترام به حیوانات از مواردي است که مورد ستایش این آیین قرار گرفتـه اسـت   

  .)63، ص 1391
هـا مهربـان و   انسان زرتشت، انسانی است که در ارتباط با دیگر انسـان  ها:خود در ارتباط با سایر انسان. 3

راه مبارزه با ستم و برقـراري رفـاه و آرامـش در     همواره در ز است و با گرایش به داد و راستی،دلسو
بشود کـه  «آمده است:  9بند  45که در گاهان گونه آن. )153ص  ،1377 (افتخارزاده،کند جامعه تالش می

و  "مـنش نیـک  "اهورامزدا با شهریاري مینوي خویش، ما را نیروي کار کردن بخشـد تـا در پرتـوي    
 .)53ص ، 1370، (دوستخواه »به پیشرفت کار مردمان بکوشیم "نیک آگاهی"و با  "اشه"

هاي اهورایی وهومن، اشـا، خشـترا، سـپنتا آرمیتـی، ه     آراسته شدن به فروزه خود در ارتباط با خویشتن:. 4
سبب کسب فضائل اخالقی و موجبات رشـد و تعـالی معنـوي انسـان را فـراهم       اَمرتات،اُروتات و 

 "آرمیتـی "و  "شهریاري مینـوي "اهورامزدا با « خوانیم:می 47نخست گاهان  که در بندآورد. چنانمی
 "رسـایی "بپیونـدد،   "اشـه "و  "سپند مینو"و گفتار و کردار به  "بهترین منش"خویش، کسی را که با 

 .)63، ص (همان »خواهد بخشید "جاودانگی"و 

۱۲۶     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

 چيستي مفهوم خودشناسي از نگاه زرتشت

شناسی زرتشت و نیز مراحل تعالی معنوي انسان و ابعاد مختلـف  باب انساندر تر که پیشآنچه  بر اساس
آن بیان شد، اکنون به اجمال، پرسش دوم این پژوهش را که چیستی مفهوم خـود و خودشناسـی اسـتناد    

هـاي تربیتـی   بـا توجـه بـه ایـن مفهـوم، داللـت       کنیم. سپس،استنتاج می ،شناسی زرتشت استبه انسان
  کنیم.استخراج می برخاسته از آن را

شود و در مرحلۀ ه اُروتات، با رسـیدن بـه   انسان از طریق پاالیش درون به صفات اهورایی آراسته می
بر اساس این خودآگاهی، در مرحلـۀ اَمرتـات، روانـش از     سپس،. رسدکمال و رسایی به خودشناسی می

اي بـراي  مقدمـه ، شود. ایـن خودآگـاهی  و جاودانه می پیونددگردد و به اهورامزدا میفروهر برخوردار می
گـردد  مـی آنهـا   ازهریک  ها و تنظیم روابطش در ارتباط باشناخت اهورامزدا، جهان هستی و سایر انسان

هـا  که نمود آن را در یگانگی با اهورامزدا، احترام به جهان هستی و مهرورزي در ارتبـاط بـا سـایر انسـان    
بـه نحـو خاصـی بـه او در مسـیر       ،از نیروهاي مینوي وجود انسانهریک  تردیدتوان مشاهده کرد. بیمی

رسانند؛ دئنا، انسان را در گزینش میان خـوبی و بـدي راهنمـایی    خودشناسی و نیل به اهورامزدا یاري می
باشد. اورون، مسئول اعمال انسـان اسـت و   کنندة انسان از نظر انجام تکالیف انسانی میکند؛ بئوذ، ادارهمی

مجـازات تعیـین    زینش او میان نیک و بد، سرنوشت نهـایی کـردار او را در اخـذ پـاداش یـا     بر اساس گ
ضـایل  ترین نیروي مینوي وجود انسـان اسـت و آدمـی بـا کسـب ف     که عالی ،فروهر کند و در نهایت،می

 گردد.از آن برخوردار می معنوي و پیوند با اهورامزدا،

 تشتشناسي زرهاي تربيتي برآمده از انسانداللت
 شناسيانسان؛ نگاه زرتشتآيين اهداف تربيتي از نگاه 

که وجـود انسـان، پرتـویی از وجـود اهورامزداسـت، صـفات و       جاآناز رابطۀ انسان با اهورامزدا:اهداف . 1
هاي اهورایی بهمن، اشا، خشـترا، مهـر، رسـایی و جـاودانگی را در خـود دارد. پـرورش ایـن        فروزه

انسـان را بـه خودشناسـی، بلکـه بـه شـناخت اهـورامزدا و یگـانگی بـا او          تنها نه ،هاصفات و فروزه
ره در جهـت رضـایت   شـود کـه انسـان همـوا    ب مـی موجـ  این وصال و پیوند با اهورامزدا،. رسدمی

 .)1382، نسب(رستمیتالش کند ، که همانا مبارزه با بدي و برقراري نیکی در جهان است اهورامزدا،
ی از نظام آفرینش وظیفـه دارد  ئجزعنوان به در بینش زرتشت، انسان خود هستی:رابطه با جهان ف اهدا. 2

کـه آفریـدة اهـورامزدا    جهـت  از آن  ،با شناخت جایگاه خود در جهان هستی، به همۀ اجزاي هسـتی 



   ۱۲۷ هاي تربيتي آنشناسي زرتشت و استنتاج داللتنگاهي به انسان

هـاي موجـود در آن   هستند، عشق بورزد. این نگرش مهرورزانـه نسـبت بـه جهـان هسـتی و پدیـده      
 آن، در جهت حفـظ و نگهـداري   ين توجه و احترام به طبیعت و اجزاشود که انسان ضمب میموج
 .)83، ص 1387 (قدردان،بکوشد و از تخریب و نابودیشان جلوگیري کند آنها 

در فرهنگ زرتشت، آگاهی از خویشتن، انسان را بـه فضـایل اخالقـی،     رابطۀ انسان با خویشتن:ف اهدا. 3
کسـب ایـن   . گردانـد ایی و جـاودانگی آراسـته مـی   مهر، رساندیشۀ نیک، راستی، شهریاري اهورایی، 

 ایـن امـر خـود   . شودگرایش انسان به نیکی، در اندیشه، گفتار و رفتارش میموجب  فضایل اخالقی،
 .)1382، نسب(رستمیگردد موجب تعالی معنوي انسان و رستگاري وي می

4 .مقصود از آفرینش و نتیجـۀ زنـدگی ایـن    زرتشت،هاي در آموزش ها:رابطۀ انسان با سایر انسان اهداف 
گفتـار  «، »اندیشـۀ نیـک  «ست که آدمی در آباد کردن جهان و شادمانی خود و دیگران بکوشـد و بـا   ا

خود را شایستۀ رسیدن به اوج کمال و پیوستن به بهروزي و جاودانگی گردانـد  » کردار نیک«و » نیک
اي عاري از خشم، سـتم، دروغ و آرمیـده در   جامعه ت،آل زرتش. جامعۀ ایده)36ص ، 1370 (دوسـتخواه، 

 .)156، ص 1377 (افتخارزاده،صلح و صفاي انسانی است 

 شناسيانسان؛ نگاه زرتشتآيين هاي تربيتي از نگاه روش

که در تعلیم و تربیت صحیح افراد، توانایی تعقل و تفکـر از ارکـان   جاآناز خردورزي (تفکر و استدالل):. 1
پرورش استعدادهاي ذهنی و شناختی و رشد عقالنی و فراگیـري  ، تعلیم و تربیت استاصلی جریان 

(اعرافـی و  آیـد  شمار میاز اهداف مهم تعلیم و تربیت به، ارف براي بارور کردن این تواناییعلوم و مع
. در بینش زرتشت نیز تعقل و خردورزي از جایگاه واالیـی برخـوردار اسـت    .)73ص ، 1381 همکاران،

که وهومن یا اندیشۀ نیک، اولین گام در طی مسـیر کمـال انسـانی و نیـل بـه خودشناسـی و       ونه گآن
توانـد راه  شود. از نگاه زرتشت، انسان با تکیه بر اندیشـه و خـرد خـود مـی    خداشناسی محسوب می

گفتار و کردار خـود بـا راسـتی و     ،درست را برگزیند و به راستی گراید و با هماهنگ ساختن اندیشه
    .)1384 (رضوي،اه کردن دیگران، بشریت را به خوشبختی رساند آگ

هـاي خـویش بهتـرین سـخن را و     اي هوشمندان! بشنوید با گـوش «آمده است:  2بند  30در گاهان 
که رویداد بزرگ به کام مـا پایـان   نپیش از آ ،چه مرد و چه زن از شما،هریک  ببینید با منش روشن و

 .)14ص  ،1370 (دوستخواه، »ا برگزینید و این پیام را به دیگران بیاموزیدگیرد، از میان دو راه، یکی ر
ت ئهاي جاري زندگی انسان نشـ عقیده دارد که تربیت بایستی از فعالیت دیویی م بودن علم و عمل:أوت. 2

۱۲۸     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

آموز، دانـش و معلومـات خـود را از راه    که دانشگونه هاي فعلی مربوط باشد، آنموقعیت بگیرد و به
    .)154ص  ،1369(شکوهی، کسب کند » لهئحل مس«و عمل و طبق روش  تجربه

در بینش زرتشت، انسان متعـالی  . علم و عمل انسان باید بر هم منطبق باشد: زرتشت نیز معتقد است
 آنهـا  گونـه تمـایزي میـان   هـیچ  ،کسی است که اندیشه و گفتار و عملش هماهنگ با یکـدیگر اسـت  

هـاي تربیتـی برخاسـته از مفهـوم     تـرین روش از مهـم  بودن علم و عمل،م وأترو، ازاینوجود ندارد. 
زیرا از نگاه زرتشت، نیل به کمال انسانی مسیري است که بـا اندیشـه   ؛ باشدشناسی زرتشت میانسان

پـذیرد. در بنـد   گردد و با عمل به گفتارهاي مبتنـی بـر اندیشـه پایـان مـی     و خرد نیک انسان آغاز می
اي و مرا پناه بخش تـا در پرتـوي    اي مزدا! با پاداش نیک به سوي من«وانیم: خمی 49نخست گاهان 

 .)69ص  ،1370، (دوستخواه» او را شکست دهم "منش نیک"
نگري، تهذیب و پاالیش نفس موجب رشد و تعالی معنـوي انسـان   درون درون نگري و پاالیش روان:. 3

. بر این اساس، یک نظام تربیتی که هدفش تحول و معرفت درونی انسـان اسـت، بایسـتی از    شودمی
شوند و او را قدم بـه قـدم   هاي تدریسی بهره گیرد که سبب تهذیب نفس متربی میها و روشبرنامه

    .)282ص ، 1385، (شمشیريکنند اش نزدیک میبه اصل وجودي
پرورش انسانی است که از طریـق رشـد و    ی دین زرتشت،بیان شد، هدف نهایتر که پیشگونه همان

 یی و جاودانگی برسد. بر ایـن اسـاس،  ها به مرتبۀ رساتحول درونی و پیرایش جان و روانش از بدي
کـه  ايگونـه . بـه باشدنگري و پیرایش روان از اهمیت خاصی برخوردار میدر فرهنگ زرتشت، درون

  براي آراسته شدن به فضائل معنوي است.، هاي تربیتی این دینترین روشمهماز 

 شناسي  انساننگاه  ؛زرتشتآيين هاي معلم از نگاه ويژگي

اگر معلم بخواهد در طی مسیر تکامل اخالقی به متربی کمک کنـد   یک الگوي عملی براي متربی باشد:. 1
خصوص در بعـد عملـی آن تأکیـد    ببایستی خود، الگویی عملی براي متربی باشد. زرتشت به اخالق 

بسیاري دارد و پایبندي به اصول اخالقی پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک را در نیل بـه اهـورامزدا   
کـه در  چنـان  اسـت.  زرتشت معلـم خوانـده شـده    . در اوستا،)32ص  ،1373 (ضمیري،کند سفارش می

کـه از تـو اسـت و مردمـان را بـه      نکیسـت آ : «)61ص ، 1336صـدیق،  (آمده است  8و  7بند  29گاهان 
شناسم که به آموزش ما گـوش فـرا داده   جا مید بخشید؟ یگانه کسی که من در اینراستی یاري خواه

بـه گـوش   است. تنها او خواهان آن است که سرودهاي سـتایش مـزدا و اشـه را     "زرتشت سپیتمان"



   ۱۲۹ هاي تربيتي آنشناسي زرتشت و استنتاج داللتنگاهي به انسان

در همچنـین  . )12ص  ،1370 (دوستخواه،» رو او را گفتاري شیوا و دلپذیر دادیممردمان برساند؛ هم ازاین
مـا نیـز آمـادة یـاري رسـاندن       ،اي اهورامزدا! اکنون که ما را یاوري رسیده اسـت «خوانیم: می 11بند 

  .)13، ص (همان» هستیم
نگـري  رد از راه درونیندي درونی است؛ فاسیر باطنی و تکامل معنوي فر ایجاد تحول درونی در متربی:. 2

، بخصـوص در سـطح ناخودآگـاه، بـه تعـالی روحـی       خـود هاي گونـاگون وجـودي   و تأمل در الیه
هـاي مختلـف   ن همـۀ ابعـاد و الیـه   ساخترسد. براي نیل به این مهم، معلم وظیفه دارد تا با درگیر می

هـاي بـاطنی وجـودش،    هـا و باورهـاي او و کشـف الیـه    وجود متعلم، اعم از عقل، احساس، ارزش
. در نگرش زرتشـت نیـز   )307ص  ،1385 (شمشیري،موجبات رشد و تحول درونی وي را فراهم آورد 

احساسـات و عواطـف    یعنی بـا  ه متربی را با دنیاي درون خویشتن،چنین است؛ معلم فردي است ک
بنـد   49شود. در گاهـان  موجب رشد و تحول درونی متربی می ،دهد و از این راهاش آشتی میباطنی

کسی که با دل و جان دین خویش را به منش نیک بپیونـدد، بـه آرمیتـی و در پرتـوي     «خوانیم: می 5
مینـوي تـو جـاي خواهـد      ها در پناه شهریاريخواهد رسید. چنین کسی با همۀ اینآگاهی اشه به نیک

 .)70ص  ،1370 (دوستخواه،» گرفت
نیل به کمال انسانی، امري باطنی و مرحله به مرحله  :یمتربکنندة مسیر مربی نقش راهنما و تسهیل. 3

در این میان معلم، تنها نقـش  رو، . ازاینشوداست که از خالل تجربیات فردي انسان حاصل می
مثابۀ کوهنوردي است که بـا هـدایت و   متربی به دارد. بر این اساس،کنندة مسیر راهنما و تسهیل

کـه از تعـالی معنـوي برخـوردار     پیماید تا اینمی تدریجبه راهنمایی مربی خویش، مسیر کمال را
شاگرد براي رسیدن به هدف فعال اسـت   . در مکتب زرتشت،)297ص ، 1385 ،(شمشیريگردد می

و  11بنـد   43که در گاهـان  گونه آن ،)1382(رستمی نسب، اشد بکنندة شاگردان میو معلم هدایت
گاه که منش نیـک نـزد مـن آمـد و مـن و      اي اهورامزدا! تو را پاك شناختم؛ آن«آمده است:  12

نخستین بار از گفتار تو آموختم و دریافتم که بردن پیام تو به میان مردمان دشوار است؛ اما مـن  
آنچه را که به من گفتی بهترین است، به سرانجام خواهم رسـاند. بـدان هنگـام کـه مـرا فرمـان       

بکوش تـا  «ز ناشنیده به من گفتی: سخنی هرگ» به سوي اشه روي آور و آن را فراشناس!«دادي: 
سروش در اندرون تو راه یابد و پرتوي دهش ایزدي را دریابی کـه بـه هـر دو گـروه پـاداش و      

 .)41ص  ،1370 (دوستخواه،» بخشدپادافره می
خواهد، متربـی را در کشـف و شـناخت    معلمی که می لزوم هماهنگی اندیشه، رفتار و گفتار معلم:. 4

۱۳۰     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

خود از اندیشه، گفتار و کـردار یکسـان و همـاهنگی برخـوردار     باید کند، وجود خویشتن یاري 
. شوداورپذیري وي از سوي متربی میباشد. هماهنگی میان اندیشه، گفتار و رفتار معلم، سبب ب

هـدف  تـرین  نقش بسزایی در تسهیل و تسریع جریـان خودشناسـی دارد. بـزرگ    ،این امر خود
برانگیختن کردار نیـک و پـرورش اندیشـۀ پـاك میـان       ی،هاي دینی و اخالقرتشت از آموزشز

گانـۀ کـردار   اصـول سـه  ، صول عملی و اخالقی در مذهب زرتشـت ترین امردم بوده است. مهم
هر زرتشتی موظف بود کـه ایـن سـه اصـل را شـعار      ، نیک، پندار نیک و گفتار نیک بوده است

اي «: )18، ص 1385(وکیلیـان،  مذهب خود بداند و بدان عمل کند و آنان را خوي خـویش سـازد   
و به گفتار راست خویش، زرتشت را و همۀ ما را  يآ شه به سوي مااهورامزدا! با منش نیک و اَ

دهش زندگانی دیرپاي ارزانی دار. ما را نیروي مینـوي و شـادمانی بخـش تـا بـر سـتیزه و آزار       
  .)8ص ، 1370 ،دوستخواه؛ 6بند  28(گاهان » دشمنان چیره شویم

 شناسيانساننگاه ؛ زرتشتآئين هاي متربي از نگاه ويژگي

هـاي بـاطنی   از نگاه زرتشت، کشـف الیـه   اندیشه و عمل:همراهی  تحول درونی براي دستیابی به بینشِ. 1
ایـن امـر خـود موجـب وحـدت شخصـیتی و       . وجود، رشد و تحول درونی متربی را به همراه دارد

به راستگویی در فکر، سـخن و  ، گردد. در آیین زرتشتمیرفتار وي هماهنگی میان اندیشه، گفتار و 
انسان راستگو استوار و محکـم اسـت و   «خوانیم: می ،عمل تأکید فراوان شده است. در این خصوص

سازد. تا مرا تاب و توانایی هست تعلیم خواهم داد کـه مـردم   نمی ها همت او را سستهرگز سختی
ت اسـت، راسـتی شـادمانی اسـت، شـادمانی از آن کسـی       به سوي راستی روند و راستی یگانه فضیل

 .)18ص ، 1385، (وکیلیان» است که همیشه راستگو و درست کردار است
دین زرتشت یک دستور عملی زندگی است، اصـوالً فلسـفۀ زرتشـت داراي     تأثیرپذیري و الگوسازي:. 2

مـذهبی آیـین زرتشـت تأییـد      هايبعد اخالقی بسیار قوي دارد و این نظر را اوستا و نیز سایر نوشته
هـایی کـه متربـی بایـد از آن برخـوردار      یکی از ویژگی ؛ بر این اساس،)27ص  ،1373 (ضمیري،کند می

تا مسیر تکامل انسانی خویش را بپیماید، تأثیرپذیري و الگوسـازي از معلـم اسـت. زمـانی کـه       ،باشد
متربی، از معلمی که خود، اسوة اخالق و الگوي عملی کاملی در زمینۀ فضائل اخالقـی اسـت، تـأثیر    

  رسد.دارد و به تعالی میدهد، در مسیر رشد باطنی گام برمیپذیرد و او را الگوي خویش قرار میمی
مربی وظیفه دارد براي نیل به ایـن مهـم، کـاهلی و     :انسانیتدریجی سعی و تالش در مسیر کمال . 3



   ۱۳۱ هاي تربيتي آنشناسي زرتشت و استنتاج داللتنگاهي به انسان

در راستاي تحقق این جریان گام بـردارد.   ،تنبلی را از خود دور سازد و با سعی و تالش مستمر
ه، اي مزدا! تو با شـهریاري مینـوي خـویش و در پرتـوي اشـ     « آمده است: 14بند  43در گاهان 

هـاي  سرایند، به پا خیزیم و از آموزشپیروان مرا پناه بخش تا من و همۀ آنان که منثرة تو را می
. در جاي دیگر، رسـیدن بـه هـدف در گـرو رنـج و      )42ص ، 1370 ،(دوستخواه» تو پشتیبانی کنیم

تعلیمات زرتشت سـایق بـه عمـل و همـت و فعالیـت       ،سختی بردن مطرح شده است. بنابراین
  .)131ص  ،1335 شفق، ه(رضازادزندگی است 

کمـال   هـایی کـه آیـین زرتشـت، در نیـل بـه      از دیگر ویژگی گذاري از معلم:شناسی و سپاسحق. 4
یک راهنما در طی عنوان به باشد کهگذاري از معلمی میشناسی و سپاسانسانی قائل است، حق

اي زرتشت مقـدس  « وندیداد آمده است: 6بند  8کمال، او را یاري کرده است. در فرگرد مسیر 
کسی را معلم روحانی بخوان که تمام شـب مطالعـه کنـد و از خردمنـدان درس بیـاموزد تـا از       

خاطر فارغ گردد و در سر پل صراط با قوت قلـب و نشـاط باشـد و بـه عـالم مقـدس       تشویش
ـ    ،وقتـی معلـم داراي چنـین صـفاتی شـد     » .ددجاودانی یعنی بهشت نائل گر ه او بایـد نسـبت ب

مـردي کـه راه   بشـود آن نیـک  «شناس بود و براي او دعا کرد. در یسنا (گاهان) آمده اسـت:  حق
رابطـۀ   ین اسـاس، همـ بـر   .»راستی و درستی را به ما نشان داد در هر دو جهان پاداش نیک یابد

  .)61 ص ،1336 ،(صدیقد بین معلم و شاگرد بر پایۀ مهر و اخالص بو

 نقد و بررسي

تـوان  مـی  اي تربیتی برخاسـته از آن بیـان شـد،   هشناسی زرتشت و داللتدر باب انسان چهبا توجه به آن
هـاي تربیتـی آن مطلـوب    ها و مفاهیم این دین را در زمینۀ شـناخت انسـان و اسـتلزام   بسیاري از اندیشه

کـرده و  تـري نمـود پیـدا    و مفاهیم در دین اسالم به نحـو کامـل  ها تردید این اندیشهولی بی، ارزیابی کرد
خودشناسـی داراي چهـار    بر اساس بینش زرتشـت، براي نمونه  گیرند.مفصل مورد بحث قرار میطور به

تبیـین ایـن تعـامالت    ، امـا  شـود ، جهان هستی و نیز خویشتن مـی هابعد ارتباط با اهورامزدا، سایر انسان
شـود.  هـایی از آن تأکیـد مـی   تنهـا بـه جنبـه    در هر ارتبـاط، و  عمیق و کامل نیستجانبه، انه همهچهارگ
هـاي اهـورایی وهـومن، اشـا،     توان به ارتباط خود با اهورامزدا اشاره کرد که پـرورش فـروزه  می ،ازجمله

رسد؛ گرچـه در ایـن   شناسی میخشترا، سپنتا آرمیتی، ه اُروتات و اَمرتات انسان را به خودشناسی و خدا
اط در ارتبـ  در اسـالم، ولی تجلی کامل و عملـی ایـن مفهـوم     است،نهفته مفهوم اطاعت و بندگی  تعامل،

۱۳۲     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

شـناخت و بنـدگی    قـرآن اساسـاً هـدف از آفـرینش انسـان،     جـا کـه در   آن؛ کنـیم انسان با اهللا مشاهده می
ا خَلَقْـت الْجِـنَّ    و«فرمایـد:  مـی  56که در سورة ذاریات آیۀ گونه آن. شودتعالی بیان می(عبودیت) باري مـ

عیإِلَّا ل الْإِنسونِودانسـان مقـام دوسـتی و    ، در ارتباط انسـان بـا اهـورامزدا    همچنین در بینش زرتشت،». ب
خـود،   بایستی اهورامزدا را در نیل به هـدف نهـایی   آورد که بر مبناي آن،ا به دست مییاوري اهورامزدا ر

. امـا از  )115ص ، 1381 ،(تیـواري یاري رسـاند  ، و مبارزه با شر است که استقرار خیر کامل در سراسر جهان
چنان واال و متعالی است که خداوند او را به جانشینی خود در زمـین انتخـاب   دیدگاه قرآن، مقام انسان آن

 .)186ص ، 1361 ،نصري ؛30(بقره: » ...وإِذْ قَالَ ربک للْمالَئکَۀِ إِنِّی جاعلٌ فی األَرضِ خَلیفَۀً«کرده است: 
هـاي خشـترا (شـهریاري    زرتشت به لزوم آراستگی به فـروزه  ها،ۀ ارتباط انسان با سایر انساندر زمین

ارتبـاط انسـان بـا سـایر      چنـین نگرشـی،  بر اسـاس  . کندیتی (مهر و فروتنی) تأکید میمینوي) و سپتاآرم
. جهت برپایی صلح و آبادانی جهـان اسـت  ارتباطی مبتنی بر مهرورزي و احساس مسئولیت در ، هاانسان

یابـد. در اسـالم روح انسـان، بـه     در اسـالم تحقـق مـی   تري یافتهتکاملگونۀ ها به این مفاهیم و آموزهاما 
. باشـد هاي ارزشی و باورهاي اخالقی میهاي معنوي، شناختداراي یک سلسله گرایش ،صورت فطري

را از محدودة مادیات توسعه دهـد و تـا افـق    خود  هايفعالیت دهند کهاین بعد به انسان این امکان را می
هـاي  هـاي معنـوي فطـرت انسـان، ارزش    جمله گـرایش از. )126ص  ،1385 (رجبی، عالی معنویات بکشاند

دوستی، گذشت و ایثار، مهربانی، کمک و همیاري و... هستند کـه در تنظـیم و بهبـود    چون نوعهمانسانی 
هـا بـر اسـاس عـدل و احسـان و      همواره بر ارتباط میان انسان باشند. اسالم،میها مؤثر ن انسانروابط میا

زنـدگی   هـاي انسـانی را الزمـۀ سـعادت و تکامـل     اسـالم ارزش . التزام به باورهاي اخالقـی تأکیـد دارد  
اي از که بسیاري از تکالیف و عبـادات در ایـن دیـن نمـود و جلـوه     ايگونه. بهدانداجتماعی مسلمانان می

از آن کـه   کننـد ها کمـک مـی  هاي انسانی هستند و به بهبودي اوضاع اجتماعی و روابط میان انسانشارز
  .)26ص  ،1363(مطهري، توان به انفاق، تعاون، امر به معروف و نهی از منکر و... اشاره کرد جمله می

. شـود ییا اندیشۀ نیک اولـین گـام در تعـالی معنـوي انسـان معرفـی مـ        ،»وهومن«در بینش زرتشت 
جملـه  خـردورزي از  اسـاس، ین همـ و بـر   کـرداري اسـت  گفتاري و نیـک اندیشی مبنایی براي نیکنیک

 ،هـاي دیـن اسـالم   باشد. تأمل در تعالیم و آمـوزه شناسی زرتشت میهاي تربیتی برخاسته از انسانروش
ي و اجتمـاعی  رداعـم از فـ   تمامی امور و ابعاد زندگی انسان، زي درروحاکی از محوریت خرد و اندیشه

هاي مکرر آیات قـرآن بـه تعقـل و تفکـر در     مفهوم خرد در اسالم بر اساس توصیه عبارت دیگر،دارد. به
کـه قـرآن   ايگونـه . بـه شودتبیین میتر و پررنگتر آفرینش، جهان هستی و حیات آدمی، به صورت کامل
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داند و در آیات بسـیاري، بـا   وي مییکی از عناصر اصلی و سازندة وجود انسان را نیروي عقل و اندیشه 
کنـد  بـرداري، پـرورش و تکامـل آن تأکیـد مـی     انسـان، بهـره   يالفاظ و تعابیر گوناگون بر این بعد وجود

  جمله این آیات:. از)92ص  ،1361 (نصري،
 قـلْ «ُـ ؛   )17(حدید: » لَّکُم تَعقلُونَاعلَموا أَنَّ اللَّه یحیِی الْأَرض بعد موتها قَد بینَّا لَکُم الْآیات لَع«ـ 

متَوِي األَعسلْ ییرُ أَفَالَهصالْبا«ـ ؛  )50(انعام: » تَتَفَکَّرُونَى و اللّه ندع ابوینَ   إِنَّ شَرَّ الدذ لصم الْـبکْم الـَّ
ابِ «...ـ ؛  )22(انفال: » یعقلُونَالَ لُوا الْأَلْبـتَذَکَّرُ أُوا یونَ إِنَّملَمعینَ لَا یالَّذونَ ولَمعینَ یتَوِي الَّذسلْ یقُلْ ه «

د موت  اًوطَمع اًاته یرِیکُم الْبرْقَ خَوفومنْ آی«ـ ؛ )9(زمـر:   عـب ضالْأَر یِی بِهحفَی اءم اءمنَ السنَزِّلُ میا  و هـ
ماوات       «ـ ؛  )24(روم: » إِنَّ فی ذَلک لَآیات لِّقَومٍ یعقلُونَ السـ ه ا خَلَـقَ اللـَّ مـ هِم ی أَنفُسـ تَفَکَّرُوا فـی لَمأَو
 .)8(روم: » والْأَرض وما بینَهما إِلَّا بِالْحقِّ...

خداشناسی، شناخت جهان هستی و نیـز  راهی براي خودشناسی، عنوان به تعقل و تفکر در این آیات،
و تمیز میان حق و باطل و نیل به سعادت معرفی شده است. شاهد عینی و عملی جایگـاه واالي اندیشـه   

فرهنـگ و تمـدن اسـالمی    اي است که در عصر طالیی مکاتب عقالنی و فلسفی اسالم را، رورزي دخرد
هـاي  از آمـوزه گیـري  بـا بهـره   دیشمندان مسلمان،ظهور رسیدند. ان ) در جهان اسالم به منصۀ(قرون اولیه

اسالمی و توصیۀ اسالم به تعقل در راه پیشرفت علوم زمان خود کوشیدند و هم از جهات فلسفی و هـم  
  هاي زمان خود، پیشرو بودند.در زمینۀ دانش

از گونـاگون  ادیان به دلیل تعلق داشتن به شرایط زمانی، مکانی و فرهنگـی  گفت: توان می کلی،طوربه
ها و به تبع نسخ ادیـانی شـده   وجود برخی کاستیامر موجب این . برخی جهات با یکدیگر تفاوت دارند

که میـان برخـی از مفروضـات و مفـاهیم     جاآناز ر ادیان دیگر دارند. از سوي دیگر،است که تقدم زمانی ب
وه اشتراکشـان، صـورت   ادیان در خط سـیر تکامـل و تحـول خـود در وجـ     ، ادیان اشتراکاتی وجود دارد

 ،شود. مطالعۀ ادیـان متقـدم  یابند و موجب تعمیق و غناي هرچه بیشتر اشتراکاتشان میمیتري یافتهتکامل
تـر  گـر فهـم عمیـق   گشـایش ؛ زیرا ایـن ادیـان   در جهت درك و دریافت ادیان متأخرهمواره راهی است 

 یابند.ان تحول مینسبت به مفروضات و مفاهیم مشترکی است که در سیر تکاملی ادی

 گيرينتيجه

داراي بعـد غیرمـادي    عالوه بر بعد مادي یا جسم،: بعدي استانسان موجودي دو بینی زرتشت،در جهان
داراي پنج نیروي نهادي و باطنی است کـه بـه ترتیـب     این بعد معنوي در آیین زرتشت،. باشدیا روح می

۱۳۴     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

 هـایی کـه  انسان بر مبناي امکانات و قابلیت، ینش زرتشتذ، اورون و فروهر. در بعبارتند از اهو، دئنا، بئو
دارد و بـا گـذر از   در مسیر تعالی روحی خویش گـام برمـی   آورند،روها برایش فراهم میاز این نیهریک 

هاي اندیشۀ نیک، بهترین راستی، شهریاري مینوي، عشق و فروتنی، رسایی و جـاودانگی بـه کمـال    گامه
هـاي ژرفـی بـراي تعلـیم و تربیـت دارد.      داللت، ب بر این مفهوم نزد زرتشترسد. نتایج مترتانسانی می

چهار حیطۀ ارتباط انسان با خـدا (مبـارزه    شناسی از نگاه زرتشت،مفهوم انساناهداف تربیتی برخاسته از 
با بدي و تالش در جهت نیل به رضایت اهورامزدا)، ارتباط انسان با جهان هستی (احترام و نگهـداري از  

هاي اهورایی و کسب فضایل اخالقی) و ارتباط انسـان  یعت)، ارتباط انسان با خود (آراستگی به فروزهطب
م بـودن  وأگیـرد. خـردورزي، تـ   می انی جهان و برقراري صلح) در برها (کوشش در راه آبادبا سایر انسان

  باشند.میبرخاسته از این مفهوم نزد زرتشت ، هاي تربیتینگري روشعمل و درون علم و
بر اساس نگرش زرتشت به مفهوم انسان و تکامل معنوي وي، معلم الگوي کامل اخالقی بـراي  

تواند با ایجاد تحول درونی در وي، او را در نیل به تعالی روحـی یـاري رسـاند.    متربی است که می
و تحـول   موجبـات رشـد   ز معلم خود و تالش در مسیر تکامل،متربی وظیفه دارد تا با تأثیرپذیري ا

درونی، وحدت شخصیتی و هماهنگی میان اندیشه، گفتار و رفتـار و خـویش را فـراهم آورد و بـه     
  خودآگاهی برسد.
ولی با  رسد،خاسته از آن مطلوب به نظر میهاي تربیتی برشناسی زرتشت و داللتگرچه انسان

بـا   میـان ادیـان،   اهیم و مفروضـات مشـترك  توجه به خط سیر تکامل و تحول ادیان، بسیاري از مف
خـود را از  پویایی  سایۀ ادیان متأخر، که درگونه. آنیابدظهور ادیان جدید عمق و غناي بیشتري می

لعـۀ ادیـان   گذارد. بر ایـن اسـاس، آنچـه ضـرورت در مطا    رو به افول می تدریج،دهد و بهدست می
شناسی، آگاهی خصصی دینعالوه بر شناخت هرچه بیشتر ادیان در حوزة ت، کندمتقدم را توجیه می

تـر از  زمینۀ درك و دریافت عمیـق  ۀ ادیان متقدم،مطالع؛ زیرا از خط سیر تحول و تکامل ادیان است
  کند.ادیان متأخر را فراهم می
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