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خشیبدرمانوکشاورزیروشودینیاصولفراگرفتنبهبرزیننامبهزمان

ازعدفابرایجوانزرتشتکوتاهیمدتازپس.پرداختبیمارانشفایو
ویزشتودروغغلبهدیدنازاو.پرداختمتجاوزتورانیانبانبردبهمیهن

دهشخارججنگاورانصفازلذا.آمدمیدردبهدلشمردمکشتاروناراستی
.نهدجراحاتبرمرهمکردنمجروحبجایتاپردازدمیمجروحاندرمانبه



بالزدگانوبیمارانمیانودادادامهکارشبهاونیزجنگپایانازپس
هماناززرتشت.نهادمیرامرهمبرونشانودرونزخمهایوگشتمی
آالموهارنجبهنسبتتوانستنمیوداشتتوجهمردمبهنسبتابتدا

وراستیودروغآوردگاهراجهاناو.باشدتفاوتبیآنانروحیوجسمی
زپیروپلیدیوزشتیبربایدچگونهکهاندیشیدمیودیدمیوظلمتنور
نصیحترااواشخانوادهبودتفکردرحالاوقاتبیشترزرتشت.شد
فراهمزمینیوبپردازدزرعوکشتبهتاداددستوراوبهپدرشکردندمی

ازیبدختریباوپذیرفتراپدردلسوزانهنصایحاو.کندازدواجسپسآورده
بساموریبهاشاندیشهامابودمردممیاندراوکردازدواجخوداقواماز

دیشدبینبهتراینکهبرایکردمیاحساساو.بودمشغولترانسانیوبزرگتر
خانمانسالگیبیستسندرلذااست؛خلوتایگوشهوفراغتنیازمند

اندیشهوتفکربهسالدهمدتوگزیدانزواکوهیدرکردهرهارا
.پرداخت



م

واهریمناندیشیدمیبیشتروخوابیدوکمترمیکردمیمصرفاندکغذایی
رانانآاستوارعزمیباهموارهاماپرداختندمیاواغوایبهنشاندگانشدست

رویدادهایوبرزیناستادشهایآموزشبهمدتایندراوراندمیخوداز
کهالیحدرکوهفرازبرروزیکاینکهتانیافتحاصلیاماکردفکرجنگ

بزرگاصلیوحقیقتبهناگهانکردمینظرآفتابغروبوآسمانبه
انسهمانکهدریافتاو.شدسروروبهجتازآکندهجانشویافتآگاهی

پایانیگاههیچراروزوشدهآمیختهروشناییوتاریکیوروزوشبکه
ایی،زیبهموهستزشتیهمنیزگیتیدرندارد؛انجامیهمشبونیست
روشنیهموارهراروزکههمانگونهکهاندیشید.خوبیهموهستبدیهم

روشنیبهواستظلمتهموارهراشبونداردراهآندرتاریکیواست
کهدریافتاو.زشتهموارهزشتیواستنیکهموارهنیزنیکیرسدنمی

جهانردرابدیاستنیکیمظهرکهخداازاستمدادباتوانندنمیبدکنشان
.شدخوبیخواستاراهریمنانازتواننمیوبپراکنند



دنامداشتننامپوروشسپویپدروفری هیم رَوادختردوغدوزرتشتمادر
پنجدوغدووپوروشسپازدواجحاصل.بوداسپنتمانزرتشتخانوادگی

نام.ودبکردهازدواجبارسهزرتشت.آن هاستسومینزرتشتکهبودپسر
ازهوویداشته،نامهوویاوسومزننشده است،ذکراودومونخستزن

شتاسپگکیوزیرفرشوشتر،دخترسنتیروایاتبنابروهووگوهخاندان
.بوده استکیانیشاه
ونیفرینام هایبهدخترسهوواسترایستنامبهپسریاونخستزن

یادخودسومدخترازدواجازگاتاهادرزرتشت.داشتپوروچیستاوثریتی
دومهمسراز.می نامدجاماسبرااوشوهربعدی،روایاتومی کند

ازاهراًظوآمده،دنیابههْوَرْچیثْزَهواورْوْتَتْ نَرَهنام هایبهپسردوزرتشت،
آورد،ایمانزرتشتبهکهکسینخستین.نداشته استفرزندیسومزن

ی،سنتروایاتدروی.می بردناماوازیشتفروردینکهبود،ماهمیدیو
.آمده استشماربهزرتشتپسرعموی



جایگاه گات ها، سخنان زرتشت، در اوستا

ان، گات ها و مقدس ترین قسمت اوستا کتاب دینی زرتشتیقدیم ترین 
از زمان های بسیار قدیم گات ها را سخنان و اشعار خود . می باشد
چهارم که اکنون در دست است تنها یکاوستایی .می دانستندزرتشت 

کل در شاوستا . ساسانیان وجود داشته استدوره کتابی است که در 
یسنا،  :ازبخش های اوستا عبارتند . کنونی خود شامل پنج بخش است

ویسپرد، یشت ها، وندیداد، خرده اوستا



سخنان.تاوستاسقسمتمهمترینواستنیایشوپرستشمعنیبهیسنا
یافصل7۲شاملکالً.شده استگنجاندهآندرگات ها،بهموسومزرتشت
استهات

دینیمراسمدرآنهمراهوداردیسنابهتامیشباهتویسپرد
.خوانده می شود

ایزدانوگانفرشتوامشاسپنداننیایشوپروردگارستایشبرایازیشتها
یزماناختالفگات هاعهدباسدهچنداحتماالًزبانیقدمتنظراز.است
.دارد

ینآیگنجینهدرتلفیقراهازکههستندکهنمتن هایازگروهییشت ها
.شده اندگنجاندهزرتشتی



از  این بخش شامل بسیاری. به معنی قانون استوندیداد
ف آن تألی. قوانین مذهبی و احکام دینی زرتشتیان می شود

و زبان.داده می شودهخامنشی نسبت دوره معموالً به پس از 
کتاب از همه سبک و انشاء وندادید با این فرض که 

.اشکانی است، کامالً سازگار استدورهاول 

ماز، برای شرح ن. به معنی اوستای کوچک استخردهاوستا
م  ادعیه، روزهای متبرک ماه و اعیاد مذهبی سال و سایر مراس

وگواری مثل س ِِدرِِه پوشی و کُشتی بستن کودکان، عروسی، س
ور این قسمت از اوستا در زمان شاپ. و غیره درست شده است

و توسط آذرباد ۳7۹تا ۳1۰دوم شاه ساسانی بین سال های 
.مهراسپندان تألیف شده است



هستیشناسی

وبتمثیکیکنندمیحکومتجهانبرنیرودوتشتزرنظراز

.زشتوشرومنفیدیگریونیکووخیر

نیکومقدسروشومنشواندیشه:مینوسپنتا

بدروشومنشواندیشه:مینوانگره.

عینتوخارجیوجودوهستندمعنیاسمیاصفتمینودواین

.باشندآفریدگاردوعنوانبهکهندارند



وتیرگیهمهستروشنیونورهم.شرهمهستخیرهمجهاندر
.ظلمت

خواهدنمیبندگانخیرجزکهاستمطلقویگانهآفریدگارخداوند.

وهاشارهیچداناستآفرییندهوقادرکهمزدااهوراجززرتشتالهیاتدر
بهکیزیرباضدینمسألهامااستنشدهدیگرآفرینندهیاخدابهایکنایه
صورتبهالهیاتوفلسفیشناختجهاندرهنوزکهاستشدهبیانایگونه
.گیردمیقراربرداریبهرهمورداستداللدربنیادیواصل



ن صورت نیکی و بدی را از دیدگاه فلسفی بدیمسئله زرتشت 
ما دو بیان می کند که خلقت جهان توسط خداوند انجام می یابد ا

.مینوی یا دو اصل وجود دارند که از خواص ذهن آدمی هستند
بر آدمی هستند و هریکزاده اندیشه او می گوید این دو بنیاد 

وهر در این دو گ. اندیشه و گفتار و کردار انسان اثرگذار هستند
خوب و بد از ایندرباره سرشت آدمی وجود دارند و قضاوت 
ی این ثنویت و دوگانگ. دو گوهر غیرمادی سرچشمه می گیرد

در اخالق و منش آدمی در مذاهب و مکتب های فلسفی دیگر
ی و نیز وجود دارند، مانند نفس اعلی و نفس اماره، نفس انسان

نفس بهیمی و همچنین نام های دیگر



ند با یک زبان شاعرانه در توحید و اقتدار خداوزرتشت در گات ها 
:گوید

تین از تو می پرسم ای اهورامزدا کیست پدر راستی؟ کیست نخس
هی تهی کسی که راه سیر خورشید و ستاره بنمود؟ از کیست که ماه گ
ست است و گهی پر؟ کیست که به باد و ابر تندروی آموخت؟ کی

آورد؟ روشنایی سودبخش و تاریکی؟ که خواب و بیداریٔآفریننده
کیست که بامداد و نیمروز و شب قرار داد و دینداران را به ادای 

یست که از  مهر و محبت؟ کٔفرشتهٔفریضه گماشت؟ کیست آفریننده
 ها از این پرسشپس . نهادروی دانش و خرد احترام پدر در دل پسر 

:زرتشت خود در پاسخ گوید
ار  من می کوشم ای اهورامزدا تو را که به توسط خرد مقدس، آفریدگ

کلی، به درستی بشناسم



میانبهسخنیجسموروحجداییوآنوجاودانگیروحازگاثاهادر

هسازواستاشاراتیایمانیسنجشلحاظازمردمطبقهسهازامانیامده

.استدهشیادکردتعبیربرزخودوزخبهشت،:بهراآنهاتوانمیکهمکان

اندکردهعملنیکیآیینبهکهاستکسانیجایگاه:بهشت.

استوناشایستبداعمالشانکهاستکسانیجایگاه:دوزخ.

استبرابربدشانونیکاعمالکهاستکسانیجایگاه:برزخ.



کشوردرواپسینروزدرزندگانیآمدنسرازپسمزدا
کهدبخشکسیآنبهاستنیک ترونیکآنچهخود،جاودانی
اوازکهرازشتکردارهمچنینآورد،بجایرااوخشنودی

.رساندسزابهنمود،نافرمانبرداری

.رفته استذکرچینودپلازگات ها۴۶هاتدردرهمچنین
راهدگانهدایت شیقینیپاداشدروغ پرست،نفساینچنیناین

هنگامچینودپلسردرروانش.نموددورخودازرا،راست
ردارکازآنکهبرایبود،خواهدهراسوبیمدرواپسینحساب

.افتاددورراستراهازخویشگفتارو



سپبالفاصلهآدمیروان:آیدمیبرچنینهایشتاز

تنازسومروزبلکهشودنمیخارجتنازمرگاز

الزمتشریفاتازپستاشودمیجداجسمازوبرخاسته

.برسدچینودپلبهاعمال،بهرسیدگیبرای



هزرتشت ینهفتگان ن قوا

هستیآفریگاریکتاییوهستییگانگیوجودیاوحدت:

حقیقتهمانوجودسرچشمهواستیکیحقیقتهستیجهاندریعنی

.اندیگانهوجودآننمودموجوداتهمهویکتاست

.گیتییامادیجهاندروجودوحدت

معنویهستییگانگی



ه زرتشت ن ین هفت گا ن قوا
عقلیعنیدرپسدستگاهآفرینش:نیکاندیشهوهومنیا،

.کلوکاملترینخردقرارگرفتهاست

یعنی باورداشت به وجود یک سامان و نظم و : اردیبهشت

شود و به -هنجار کامل که جهان هستی بر اساس آن اداره می

ظم وعدل اشویی معانی مختلفی چون ن. معنی بهترین اشویی است 

عنی پاکی که در فرهنگ زرتشتی پاکی یا اشویی به م. و پاکی دارد

.برونی و درونی است



ه زرتشت ن ین هفت گا ن قوا

شهریور یعنی شهریاری آسمانی، ملکوت آسمانی

نی شایسته به معنی عشق پاک و فروت« سپنته آرمیتی» سپندار مذ :

ه  و پیوستمی ورزد یعنی پروردگاربه همه مخلوقات خود عشق 

بخشنده و مهربان است زمین مظهر مهر و فروتنی



ه زرتشت ن ین هفت گا ن قوا
به معنی کمال و رسایی مینویی و خوبی و « هه اروتات»خورداد

آبادانی جهان است در این مرحله فرد به کماالت مادی و معنوی و 

.آب مظهر خورداد در جهان مادی استمی شود فضایل اخالقی نایل 

به معنی جاودانگی و زوال ناپذیری است که از « امرتات»امرداد

و همواره با صفتد خردداد . صفات مینویی و خاص اهورا مزداست

همراه است سبزه مظهر امرداد( رسایی و کمال)



نسانشناسی ا

از دیدگاه زرتشت پنج قوه در وجود انسان بنا نهاده شده است که  
:عبارتنداز

 مسؤول تنظیم اعمال طبیعی بدن است وکه زندگیقوه اهو یا نیروی
رود مینیرو نیز از بینجسم، این چون مرتبط با جسم آدمی است با مرگ 

و قوه دئنا یا وجدان که که مستقل از بدن بوده و احساسی روحانی

کندمیوخوبی و بدی اعمال انسان را به او یادآوری باشد میالهی 



قوای انسان

استانساناندیشهوتفکرقوههمانکهبئوذقوه
دباشمیزیباوزشتازاعمانساناعمالمسؤولکهروانیااورون.
دارایودشاستفادهازآنجهتیچهدراینکهبهبستهکهفروشیقوه

انزاراستیوپاکیمسیردرچنانچهبودخواهدمتفاوتیماهیت
ریمناهقرارگیرددروغوناپاکیخدمتدراگروشودفروهراستفاد
.شودمی



وانتخابگروخردصاحبوآزادموجودیانسانزرتشتازنظر
ندفرزوجههیچبهزرتشتنگاهدرانسان».استخویشکردارمسؤول

هبرابارگناهونمودسقوطوکردسرپیچیخدافرمانازکهآدمیآدم،
وکاملگاثاییاندیشهمحدودهدرانساننیستکشد،دوشبربایدتاوان
جهانتاکندانتخابرانیکودرستراه،اختیارباتااستمسئولوآگاه

نیزارخداوندعمل،اینباوببخشدرونقوبیفزایدراراستیواَشایی
کندیاری

«دبونیکراهواختیارخویشبندگانبهتوخردوجانخداوندای
غیررهبرهآنکیاوگرویدهبدانراهنماکهبرگزیندراهیاینکهتابخشیدی

«استدادهنشانواقعی



نسان کامل ا

 معنای  ه سوشیانت بکامل در آیین زرتشت فردی است بنام انسان

ستند که سوشیانتها یاوران و نگاهبانان آیین مزدیسنا ه. سود رساننده

هدفشان رستگاری و نجات مردم از جهل و نادانی و ظلم وستم 

م همی گیرندیعنی این افراد نیکوکار فقط خدارا در نظر . است

هدف آنها هدایت انسانها . کردارشان نیک است و هم پندارشان

.بسوی راستی است



نسان کامل ا

راستیپرتوازکهراهیآنازدادیخبرمنبهکهراهیآنازمنشی؛پاکاهورا،راهای»

ازهوشیارخردمندانوهاسوشیانتپاکروانهایکهاستراهیاستشدهساختهخوب

«گذشتخواهندآنازمزداایداشتیمقررتوکهپاداشیپی

نجاتکیکندرویراستیسویبهبشرجنسودرآیدبهدمسپیدهمزداایکی»

کهکسانیکدامندرسدمرادبهخویشحکمتازپرگفتاربابزرگ(سوشیانت)دهنده

«.آیدآنانبیاریوهومن



کامل نسان  ا

ی مو خشم خود را کنترل می پرهیزد انسان کامل زرتشت از گناه 

میاو همواره به حقوق دیگران گذاشته و آزادی آنان را گرامی کند 

ا او با پندار و اندیشه خود همچنین باگفتار و کردار خود ب. دارد

ا و این کار را برای اطاعت امر خدبرمی خیزد بدکاران به مبارزه 

و کامل زرتشتی از جنگ و ستیز بیزاراستانسان .می دهدانجام 

برآنست که حتی مخالفان خود را نیز با محبت جذب کند



یم و تربیت تعل

سته اوستا تعلیم و تربیت را برای مردان و زنان هر دو واجب دان

م  ما می ستائی» .اما در مورد آموزش دختران تأکید بیشتری دارد

بوده و جوانی را که دارای اندیشه و گفتار و کردار نیکو و منش پاک

«.پیشوا و قائد راستی و درستی است



ربیت ت و  یم  عل ت هداف  ا

اهداف کلی تعلیم و تربیت

بهبودی حال دیگران( ۳خدمت به خانواده ( ۲خدمت به اجتماع و کشور 1)

داخل ای اهورا مزدا به من فرزندی عطا فرما که با تربیت و دانا باشد در هیئت اجتماع»

رده، در شود و به وظیفه خود عمل کند، فرزند رشید و محترمی که حاجت دیگران را برآو

رای ای زرتشتی، هوش وخرد را ب«».ترقی و سعادت خانواده و شهر و کشور خود بکوشد

و انجام وظایف نسبت به دیگران آماده دار و از هرکار  بی جا و نابهنگام خودداری کن

«همواره در اقدام به کار نیک و  دستگیری از بیچارگان و بینوایان استوار باش



علیم و تربیت ت اهداف 

:اهداف جزئی تعلیم و تربیت زرتشتی عبارتنداز

 ایمان، تزکیه نفس، وجدان که تحت تعالیم زرتشت و شعار: دینی و اخالقی هدف

.پندارنیک، گفتار نیکو کردار نیک جامه ی عمل می پوشند

 جوانمردی راستی پاک دلی و پاک تنی و تندرستی:هدف نیرومندی و بهداشتی

اهداف اجتماعی

امنیت و کشورداری: داخلی

           اهداف سیاسی

آشتی و دوستی با همسایگان: خارجی



تربیت دختران

ردازند زیرا آنان به فراگرفتن علم و دانش بپدخترانبایدبیشازپسران: و حتی می فرماید

وهر رفتند تا در منزل پدراند باید به ترتیب و آرایش خانه پدر پرداخته و چون به منزل ش

امل وظایف آموزش دختران ش. باید به تعلیم و تربیت فرزندان و نسل آینده مشغول شوند

ت تا آزادی دختران درآیین زرتش.خانوادگی و اصول اخالقی و قوانین مذهبی اوستا  بود

لیرغم جایی پیش می رفت که می توانستند با ارائه دالیل واخذ مجوز از موبد یا دادگاه ع

غل زنان حتی می توانستند با ش. میل پدر و مادرشان با مرد دلخواهشان ازدواج نمایند

وکالت دادگستری بر مسند قضاوت بنشینند



مقام زن در دین زرتشت.
.خوانده می شود که به معنی دارنده فروغ راستی و پارسایی است«اشهبانو»زن در اوستا 
یعنی پرورش دهندهماتری: مادر در اوستا 

یعنی؛ وجود مقدس و خیرخواهسواسری: اوستا خواهردر 
یا نگهبان خانه نامیده می شود نمانوپتنیزن شوهرداربا صفت 

وری، در روز نخست هور مزد به زن فرمود؛ ایزن تو را آفریدم تا مردان پارسا و پهلوان به وجود آ» 
«.تدو در آغوش پرمهر خود پرورش دهی، تا به یاری آنان ریشه نادرستی و ناپاکی از جهان براف

ه اهورا مزدا هم جنبه پدری دارد و هم جنبه مادری و از میان شش صفت برجسته پروردگار س
دان و نیرومندی از صفات مشخصه مر: شهریورراستی و :اردیبهشتخرد، :وهومنصفت اولی 
صه جاودانگی از صفات مشخ:امردادرسایی و کمال و :خردادعشق پاک، :سپندارمذسه صفت 
.زنان هستند



 واند نمی استوار است یعنی زن یا مرد زرتشتی نمی ت« تک همسری»دین زرتشتی برمبنای

ه همچنین ازدواج موقت وجود ندارد و ازدواج ب. تواند در آن واحد بیش از یک همسر داشته باشد

ت زندگی زن و مرد زرتشتی پس از ازدواج در چارچوب سخ. صورت دائم و مادام العمر می باشد

.پرهیز کاری است و نباید از آن فراتر رود



اصول سه گانه زرتشت

خوردار کسانی که از نیروی خرد ایزدی و نیک اندیشی و راستی بر»: اشوزرتشت:پندار نیک 
ناسی، خداش«باشند در انتخاب راه نیک کامیاب گردند و به پاداش آن در دو جهان بهره نیک یابند

...پاک چشمی، حق شناسی، شجاعت و قناعت و

روغمدنظرقراردرموردنیکیگفتاربیشترازهرچیزراستیگفتاروپرهیزازد: گفتار نیک
امزدایادروغگوبدتریندشمناهور«درگونت»رقیباشهو(دروج)دیودروغ.گرفتهاست

نابوددروغبایدتباهگردد،دروغبایدسنگونگردددروغباید».وازیارانانگرهمینواست
وبدترینراستیاست(ثواب)بهترینکرفه«»گردددرجهانبایدراستیبردروغفیروزگردد

...راستگویی،سنجیدهگویی،حقگوییوپیمانداریو.«.گناهدروغ
.  است زندگی آدمی در دین زرتشتی یک نوع زندگی سربازی و ساحشوری: کردار نیک

کردار نمونه های. اصلی ترین آفت زندگی، سستی و کاهلی است که اهریمنی میباشد
...و درستکاری اطاعت از پدرومادر دادگری یاد درگذشتگان و اغماض: نیک عبارتند از


