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 چکیده

این  است. براي دستیابی به ها گاتاساس متن  هاي تربیتی آیین زرتشت بر، بررسی اندیشهپژوهشاین  اصلی هدف

 يها یژگیوارچوب انسان کامل و هچ سپس، مبانی فلسفی این آیین در .نخست به معرفی زرتشت پرداخته شد ،هدف

کلی، اصول و  يها هدفغایت،  مانندتربیتی  قالب عناصر تربیتی این مبانی در يها داللت، نهایت . درشدآن بیان 

 ییها یژگیوکه انسان کامل داراي  استآن  ازاکی ح این پژوهش حاصل از نتایج. استخراج شدندتربیت  يها روش

این مبانی،  بر اساساَشا یا راستی، منش نیک، برخورداري از دانش لدنّی و ارشاد است.  مانند قرب به اهورا، پیروي از

 ق مداري، اشراق گرایی وشناخت قانون جهانی و عمل به آن، اخال ،کلی آن يها هدف غایت تربیت، قرب به اهورا و

کلی عبارتند از خردورزي، آزادي  يها هدفمسئولیت اجتماعی است. اصول تربیتی متناظر با این مبانی و  رشد حس

و  ها هدفاین اصول،  بر پایهاخالقی.  نا، پرورش ابزارهاي شناسایی انسان و تالش و پیکارئدر انتخاب و پیروي از د

ر در طبیعت، آموزش فعال آیین زرتشت، پند و اندرز، آموزش فن سخنوري، ستایش تدبتربیتی چون  يها روش ،مبانی

  د. شجنگاوري استنتاج  يها و آموزشو عبادت، بازي، ورزش 

  تربیتی يها داللت، انسان کامل، ها گاتایران باستان، آیین زرتشت، هاي کلیدي: واژه

                                                
  afhoseini@ut.ac.ir، تهران دانشگاه دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی دانشیار.  ١
  واحد مهاباد ،علمی دانشگاه آزاد اسالمیعضو هیئت  . ٢

 بر اساسهاي تربیتی آن (داللت آیین زرتشت و ).1391(حسینی دهشیري، افضل السادات؛ اسالمی، ادریس 

  .)ها گاتمتن 
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  مقدمه

و معنوي فرهنگ بشري  يماد و بسیاري از مظاهر گیري تمدنی در شکلئاهمیت بسزا باستان ایران 

بوده است،  فرهنگی اجتماع بشري تأثیرگذار و بانفوذ اتیدر حکه در این دوره  ییها نییآدارد. یکی از 

ایرانی تعلیم فرمود یک آیین  دینی که این پیغمبر« ؛ستا آن آور امیپآیین زرتشت است که زرتشت 

مهم ایران  يا زبانهاز  و). زبان آن، اوستایی است 1968،456 ،1ناس»(.یگانه پرستی است هاخالقی و طریق

 نیتر مهمکتاب مقدس و آسمانی دین زردشتیان اوستاست... ). «1330(زرشناس، آیدمی شماره باستان ب

یعنی سرودهاي خاص زردشت  ها بر گاتقسمت اوستاي موجود درزمان ما یسناست و آن مشتمل 

  ). 1968،450ناس، »(.باشد یم

طبقات اجتماعی  برخیه شاهان، روحانیون و اي بسیار مهم و مورد توجفهاین دوره، مؤل تربیت در

است و از  شده زرتشت آثاري نوشته نییدر آو چگونگی آن درباره تربیت بوده است. در ایران باستان 

این آثار این است  ه درتوج ه قابلاند. نکتکرده ییقلم فرساقدیم اندیشمندان زیادي در این باره  يها زمان

، اصول و ها هدفو استنتاج » بیان مبانی فلسفی«و  »تبیین«تأکید دارند و کمتر به  »توصیف«که آنها بیشتر بر

مطالعاتی براي رفع این کاستی  حاضر هدور ، دراین وجودبا  .اند پرداخته بر آنتربیتی مبتنی  يها روش

مبانی  هپس از ارائ »زرتشت و تربیت«اي با عنوان مقاله) در 1382( صورت گرفته است. رستمی نسب

 نییبر آو مراحل تربیت مبتنی  ها روش، اصول، ها هدفانسان شناسی به استنتاج  فلسفی، جهان شناسی و

نگاهی به تعلیم و تربیت از دیدگاه « عنوان بااي  مطالعه ) در1384زرتشت پرداخته است. همچنین، رضوي(

تربیتی آن را استنتاج  يها روش ، اصول وها هدفبانی انسان شناختی این آیین، م طرحپس از  »زرتشت

، اما شوند یمموجود محسوب  يها نقصرفع جهت  گام مهمی در ها تالشکرده است. اگرچه این 

و   ها هدفبا مبانی، اصول با مبانی و  ها هدف »عدم تناظر« نقص آنها نیتر یاساسدارند. نیز  ییها اشکال

تربیتی  يها روش، اصول و ها هدفبین مبانی،  است که اگرواضح ، مبانی و اصول است. ها هدفبا  ها روش

، اصول و ها هدف »و ضابطهبدون نظم «استنتاج  منطقی وجود نداشته باشد، حاصل آن هتناظر و رابط

  ).   1385تربیتی خواهد بود(باقري، يها روش

بین مبانی،  تالش شده است تا  لسفی آیین زرتشتتبیین مبانی فدر این مقاله ضمن ، بنابراین

کلیاتی  با این توضیح که نخستد. شومنطقی برقرار  رابطهتربیتی تناظر و  يها روش، اصول و ها هدف

فلسفی  عناصر و ها شهیاندبه بررسی  ها گاتمتن  بر اساس، . سپسشود یماو بیان زرتشت و زندگی  رهدربا

                                                
1 . Noss 
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مبتنی بر چگونگی نگرش ما نسبت به انسان کامل  آنجا که چگونگی تربیت  و از شود یماین آیین پرداخته 

 مانند یتیعناصر تربقالب  تربیتی این آیین در يها داللت به آنهاي فلسفی مربوط گزارهبر اساس است، 

 . ضرورت و اهمیت این مطالعه عالوه برشود یمتربیت استنتاج  يها روشکلی، اصول و  يها هدفغایت، 

  ویژه ایران است.ه مربیان بزرگ شرق ب در خصوصبسط مطالعه کمک به فوق،  يها یستکارفع 

  

 معرفی زرتشت

در آغاز عصر و معلوم نیست که او  نامکتوب شناور است هزار سال تاریخ ششزرتشت در  زندگی

و  عصر ارمیاي نبی، بودا هم، اساطیري و یا دورتر از این دو -زیسته یا در عصر تاریخی تاریخی می

 تحقیقات بر اساس ).154 ،1380(رجبی،پیامبران دانست همهیا او را باید پیشاهنگ بوده  کنفوسیوس

والتر  گردد.بر می ینو سنگیونانی، زمان زندگی زرتشت به شش هزار سال پیش از افالطون و به عصر 

پیش از   630دین)مارس(دوم فرور 22منابع و شواهد اسالمی زمان زندگی زرتشت را  با تکیه بر 1هینتس

 - 631در متنی آشوري از آسوربنی پال(با استناد به اینکه  دیگري ). محققان1378 د دانسته است(آقایی،میال

، زمان زندگی زرتشت را این اهورا مزداستنام  مدلول »اش -زه -ره مه -سه -اس« پیش از میالد) نام 668

 ). 1380(رجبی،دانند یمدوره 

زیادي از  . تعداداختالف نظر وجود داردو اندیشمندان  محققانیز میان نشت تزادگاه زر مورددر 

یاقوت ، حمزه اصفهانی ،مسعودي ،ابن الفقیه، داذبهردانان اسالمی مانند ابن خُ جغرافی و سانینو خیتار

ل مح ابن اثیر و میر خواند ،اند؛ طبري دانسته »ارومیه«ویژه ه ب» آذربایجان« شت را ازتحموي و قزوینی زر

 عالوه بر. )1378،40(الهامی،کرده استبه آذربایجان مهاجرت  از آنجا و دانند یمفلسطین   را د اوولت

وجود دارد  اختالف نظر بین اندیشمندان غربی و خاورشناسان نیز اسالمی، در دانان یجغرافو  سانینو خیتار

، 3تیون، 2سفالیون قان از جملهمحق برخی .داد قطب مخالف قرار توان آنها را در دواي که میبه گونه

، 8پلینی دیگر مانند بعضیبلخ  و  زرتشت را از 7ایپی فانیوس، 6ایو سی بیوس، 5آرنوبیوس، 4یوستین

                                                
1. Hints 
2. Cephalion 
3 .Theon  
4. Justin  
5. Arnobius  
6. Eusebius 
7. Epiphanius 
8. Pliny  
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دانند می مغرب و آذربایجان ازاو را  5لکتنتیوس، 4پارفیریوس  ،3الئرتیوس، 2سنگی، 1الگزندرینوس

  ). 1354(جیوانجی و شهمردان، 

سن هفت تا پانزده سالگی  و از شدد متول م پوروشسپ و مادري به نام دغدوزرتشت از پدري به نا

اصول دینی، کشاورزي و شفاي بیماران پرداخت.  هنگامی که تورانیان به ایران  یرينامی به فراگ نزد برزین

ا کشت و کشتار دلش را به درد آورد و از صف ام .انند سایر جوانان به جنگ رفتحمله کردند او هم

وران خارج کرد و به پرستاري از زخمیان  پرداخت تا این که جنگ به پایان رسید. او پس از بازگشت جنگا

و ایجاد صلح و آشتی بود. هنگامی که  ها جنگبه کانون خانواده بیشتر در فکر راهی براي پایان دادن 

بر  که یحالدر  ر و ریاضت پرداخت. روزيواده کناره گرفت و ده سال به تفکبیست سال داشت، از خان

او دریافت همان گونه که  .ناگهان به حقیقت بزرگی دست یافت ،به آسمان نظر دوخته بود یفراز کوه

. پس زمان از شب و روز و تاریکی و روشنایی آمیخته شده است، در جهان هم زشتی و زیبایی وجود دارد

فت این مسأله به میان مردم بازگشت . پس از دریایکی خیر و دیگري شرّ .کندمیبر جهان دو نیرو حکومت 

  ). 1381و به دعوت مردم براي ورود به راستی و درستی پرداخت(رضی،

 

  زرتشت نییدر آانسان کامل 

زرتشت، انسان کامل توصیف  نییدر آ، معتبرترین سند ها گاتمتن  بر اساساین بخش  در  

یسنا که  انیدر مرا  وري اوستا آننگام گردآه یا بخش است که به هاتداراي هفده  ها گات. شود یم

بیست و هشتمین  ها گات هاتنخستین  ،. بدین ترتیباند دادهزرتشت است جاي  کهن پیش از يها شیاین

و  یرانیمعتبر ا هايریاز تفسها ، در تفسیر آموزهنیبر ا. عالوه )1383گاتاها،(یسنا قلمداد شده است هات

  .شود یمخارجی نیز بهره گرفته 

  

  هوراقرب به ا

 راه ندارد. او او در آستانو بدي  هاست یخوب هدهند است. او و کائناتجهان  هاهورا آفرینند  

رد، راستی خ هگوهر و دهند . اوآورد یمو پدید  دهد یماز هستی خود  . اوشناسد ینمسازنده است و ویرانی 

، جاودانی و بی مرگی اهورایی، رسایی و فراگیري شهریار و داد، آرامش و مهر، نیروي برگزیده و

                                                
1. Alexandrinus 
2. Origenes 
3. Laertius 
4. Porphyrius  
5. Lactantius  
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ق است که تنها متعل» 1امشاسپند وهومنه«خرد مقدس یا همان  ). بارزترین ویژگی اهورا27 ،1380(مهر،است

. هرگاه خرد اهورایی در )7، بند 31 هاتراستی است( ه). خرد اهورا آفرینند11، بند 28 هات( به اوست

ته نخواهد و او هیچ گاه توسط دروغ فریف کند یمی کند، نیرو و منش پاك در او ظهور کسی تجل

، کسب ها در گات). 13، بند 43 هات(شود یمی این خرد سبب شناخت اهورا ). تجل6، بند 43هاتشد(

) و باید همه روي به سوي اهورا 2، بند28 هاتآسایش دو جهان در گرو قرب به اهوراست(

ا تنها انسان کامل است که به ن پذیراست، امهورا براي همه امکا). اگرچه قرب به ا1، بند 32هاتآورند(

 ویژگی انسان کامل، قرب به اهوراست.  نیتر یاساس. بنابراین، دیآ یماین مقام نائل 

  

 پیروي از اَشا یا راستی 

اندیشه، گفتار و کردار، دادگري است. هیچ  اَشا، قانون راستی و داد است. عمل به راستی، در

باشد. قانونی که از روي راستی فراهم نشده و  سازگار» اَشا «ا قانون که ب مگر آنکنشی راست نیست، 

اشا هم قانون طبیعی و هم قانون الهی است. اشا، قانون  دادگستري را استواري نبخشد، قانون نیست.

نظام کیهانی  پدر یا واضع یک قانون جهانی و ). او1380،61(مهر، دگرگونی ناپذیر، ازلی و ابدي است

آن که اهورامزداست بیان شده است. نظام راستی و  هیا پدیدآورند پدر اَشَه اَشَه که با تعبیراست، یعنی 

 این قانون است که خداوند مسلط و ناظر بر هشئون زندگی ساري است. به وسیل همهدرستی در طبیعت و 

و  گذرد یمآشکار یا پنهان  طور آنچه که بهو واقف و آگاه به  باشد یمجهان  امور همه

، 28 هاتآمده است که قرب به اهورا درگرو راستی است( ها در گات). 232 ،1382(هینتس،گردد یم

  ). 22، بند 31 هاتمحافظت کند( از کشور تواند یم). تنها پیرو راستی، بهترین یاور اهوراست و 2بند

، ها گات دید را واکاوي کنیم. از این رو، باید مفهوم خیر . ازاست ریخزرتشت، راستی  نییدر آ

ساخته شده است که از اجتماع این دو، زندگی و نازندگی  »3انگره مینیو«و  »2سپنتامینیو«نیروي  دو جهان از

و آفرینش، تظاهر   سپنتامینیو اهورا مزدا، در صفات). سپنتامینیو، خیر است. 4، بند 30 هات(دیآ یمبه وجود 

یا دگرگونی  مینوي و طه) بین جهان دگرگونی ناپذیر. سپنتامینیو، یک عامل میانجی(واسابندی یمی و تجلّ

 یک حالت و یا چگونگی است بین جهان برونی وجهان درونی اهورامزدا، که خوبی  نیست. او يماد ریپذ

نیکویی  جهان بیرونی، جوهر هجنب . سپنتامینیو ازبخشد یمق خارجی و تحق سازندگی را جلوه  فراوانی و و

                                                
1. vohmanah 
2. spenta minyu  
3. angra minyu   
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سپنتامینیو سازنده، ). 1380(مهر،مادي است در جهانخوبی  جهان درونی، تظاهر هجنب جهان مینوي و از در

). 59 ،1380مهر،آفریننده و مثبت است و انگره مینیو نبودن سپنتامینیو و ویرانگري، عدم تولید و منفی است(

، 1997، 1هاي زرتشت، اخالقی است نه متافیزیکی(کوردوان مهم این است که دوگانه انگاري آموزه هنکت

طور به این عقیده  یا نبود سپنتامینیو یا خیر نیست. عدم چیزي جز انگره مینیو یا شرّ .)1383ماحوزي،  ؛30

تبار  ؛1388، فیاض بخش(، امري عدمی استشرّ؛ هماهنگی دارد آگوستین افالطون و هبا اید آشکار

دوگانه رتشت که زمعتقدند  و بسیاري از زرتشت شناسان غرب 2کاپادیا ،تأیید این سخن . در)1384صفر،

  .)1905(کاپادیا، انگاري را رواج نداده است

 این باور بر 3. آلبرت آويشود یمتوحید و یکتاپرستی مشاهده  ها در گاته ویژه این آیین ب در

؛ 95 ،1384و  1383است که زرتشت، پیامبري است که دین یکتاپرستی را به انسان هدیه کرد(طوسی، 

است که خداشناسی آیین زرتشت به معناي دقیق کلمه، ثنوي  نیز معتقد 4الیاده). 1382،140سخایی، 

شاهد دوگانه انگاري بود، ثنویت  توان یمر آن هاي متأخدر دوره، این وجود ). با49 ،1381 نیست(الیاده،

 هن، آفرینندو اهریم یا سپنتامینیو است خیر هآفرینند اساس، اهورا نیبر ا و اهریمن. دو موجود مستقل اهورا 

ر، نادرست است و با مبانی اعتقادي این بیافریند. این تصو تواند ینمخیر زیرا اهورا جز  .یا انگره مینیو شرّ

شد، این دوگانه انگاري به معنی اخالقی آن است نه معناي متافیزیکی  اشارهزیرا چنانکه  .آیین منافات دارد

 خیر و شرّ از توان یمست. به بیان دیگر، به لحاظ اخالقی چیزي جز عدم خیر نی شرّ  حیث متافیزیکی، و از

یکی، شرّي وجود ندارد. آیین متأخر زرتشت میان این دو حیثیت و مقام ا به لحاظ متافیزام .سخن گفت

  ).68-1376،70لط کرده است(شیخی، خ

پیروي کرده اَشا یا راستی  واقع، از کسی که از سپنتامینیو یا خیر پیروي کند، در دید زرتشت از 

، 46 هات) و تمایز دانا از نادان است(6، بند 28 هاتاست. پیشه کردن این راستی سبب چیرگی بر دشمنان (

رهبري را  رهبري. اهورا هشایست دادگرند و ،سازند یمخود  ه). همچنین، کسانی که راه راستی را پیش17بند 

دین  ). در3، بند 29 هاتو مهربان است(که بیدادگر نیست بلکه شخصی بی آزار  پسندد یمبراي مردم 

). 62 ،1380(مهر،کند یمرا دریافت  »میژده«خود  کار هزرتشت معنی عدل این است که هرکس نتیجه و بهر

  زندگی است.  رسیدن به پیامدهاي مثبت در یاري رساندن به افراد در این رو، دادگري انسان کامل در از
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  منش نیک

راستی  هنیکی الزم طور آشکاربه  ییها عبارت نش نیک است. درانسان کامل، برخوردار از م

، 34 هات(ونددیپ یمو منش نیک و پارسایی است که روان به راستی  و کرداربا پندار  ؛دانسته شده است

و در زبانشان اي اهورا و اردیبهشت  شانیدر کردارها«ه کسانی است که ) و توجه اهورا و راستی متوج2بند

). 3، بند 51هات»(.ما پیوستند و به منش نیک اي مزدا تو آنان را نخستین آموزگار هستیبه گفتارهاي ش

 هات»(.با کوشش در کردارهایش بهتر به جاي آورد«شد که  برخوردار خواهدراستی  هکسی از بهترین بهر

  ). 1، بند 51

و  پندار، گفتار درآدمی،  است. اگر ه شد، اَشا یا راستی، قانون زندگی و نظام معیاراشارچنانکه 

نیک  و کرداراشا، اندیشه، گفتار  منطبق با این قانون زندگی کند، به نیکی خواهد گروید. پیرو کردار

معرفت و منش نیک، راستی است. منش نیک، بهترین  بنابراین، معیار ).1،2006خواهد داشت(اسکجائروو

) چون کسی که راه راست را به مردم 18 ، بند46 هات(دهد یمدارایی است که زرتشت به یاران خود هدیه 

ست که در پرتو منش نیک به دست              ا بیاموزد، از بهترین پاداش و نیروي اهورایی برخوردار

 ه). منش پاك، مای5، بند 28 هاتآنچه نگهبان روان است، منش نیک است( .)6، بند 30 هات(دیآ یم

 .رادمردان تو اي اهورا چه کسانی هستند« :پرسد یمهورا ا ). زرتشت از7، بند 43 هاتشناخت اهوراست(

به  از سوي دشمنان ها رنجآزارها و  همهند و با وجود هست : آنان که شناخته شده به منش نیکدیگو یم

کسی است که در  از آن پاداش نیتر بزرگ). 7، بند 34 هات(.» مردم از آموزش دین راستین بهره رسانند

ار و کوشش بپردازد و در آبادانی جهان بکوشد و خواست اهورا را برآورده جهان با منش نیک به ک

  ). 14، بند 34 هاتسازد(

  

  برخورداري از دانش لدنّی

ارزانی  اواست که اهورا به  »دانش لدنّی« منظور از آن واست  مند بهره »دانش«از انسان کامل  

). زرتشت، به عنوان 3، بند 48 اته»(.آموزاند یمدین راستین  ،به میانجی  خواه کین  اهوراي: «دارد یم

پاي درس  در اهورا دریافت کرد و نمونه اي از انسان کامل، نخستین آموزه هاي راستی و نیکی را از

) اي اَهورا راستی و نیک اندیشی(اشا و ها آموزشو (سرودها  ها نیابا  باشد که«نشست:  نخستین آموزگار

پیام  معنوي خود(مانترا و از جهانو با دهانت  مرا از راه گفتار .کنی وهومن) را براي همیشه پاسداري
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). آگاهی 11، بند28 هات»(.شود یمآنهاست که نخستین و برترین زندگی پدید  هوسیله آزادي) فرا آموز. ب

اي : «کند یمبزرگ زرتشت است که آن را از خدا درخواست  ياز آرزوهااز ناشناخته هاي این جهان، 

).                                                                                                                           5، بند 31 هات»(.ساز آگاه زیچان و خرد مرا از همه خداوند ج

  

  ارشاد

 هسان کامل، نمون). ان1، بند 43 هات»(.خوشبختی از آن کسی است که دیگران را خوشبخت سازد«

از . خواند یمجامعه است که مردم را به اهورا، اَشا و نیکی فرا  نیرهبر راست اوبارز انسان خوشبخت است. 

با نشان دادن آثار و پیامدهاي مثبت کارهاي نیک،  کوشد یمکه انسان کامل اَشویی و دادگراست،  آنجا

عه، انسان ناکامل و گمراهی است که دیگران را گمراه راستین جام غیر مقابل، رهبر مردم را ارشاد نماید. در

بدکاران را به خاطر شکوه و جالل  آنان«: کند یمت این رهبران را چنین توصیف . زرتشت، وضعیسازد یم

اندیشی،  اثر کج د؛ گفتارشان فریبنده است و درهستنتباهی زندگی  همادي بزرگ می شمارند. آنان، مای

گرهما و کرپنها را به راستان و پاکان برتري داده و براي هواخواهان دروغ اي مانند درنده يها گرگ

  ). 12و 11، بند32 هات(.»کنند یمآرزوي سروري 

  

 انسان کامل  هزرتشت، نمون

. کند یمزرتشت اشاره  »کمال« و یدگیبرگز، عباراتی وجود دارد که به طور آشکار به ها در گات  

که به خاطر خشم و  کند یمیا روان آفرینش از آفریدگار شکایت  1رونگئوش او وقتی ،30 هات 1در بند 

 و پاسدار آتشستم و سنگدلی و درشتی و زور به ستوه آمده و خواهان ناجی است، اهورا از اَشا یا 

کسی را  دیگو یمو او در پاسخ  کند یمت این ناجی یا انسان کامل سؤال ه هویسالمت تن دربار دارنده نگه

او باید بسیار قدرتمند باشد. سپس از وهومنه یا  دیگو یماما  .که بتواند ظلم و جور را نابود کند شناسد ینم

ا روان آفرینش به خاطر . امکند یماشاره  »زرتشت«و او در پاسخ به نام  پرسد یمگلّه  پاسدار هبهمن، فرشت

چون او خواهان  .یروي کندآیا او مجبور است از این انتخاب پ دیگو یمو  کند یمضعف زرتشت اعتراض 

است  يو ماد، این ضعف، ضعف تنهایی ها گاتمتن ه به مند است نه زرتشت. البته، با توجشهریاري قدرت

زیرا کم خواسته هستم و مرا یاران کم  .چرا ناتوانم دانم یممن « که شاهد این ادعا این است .نه معنوي

  یاري کند. او را  خواهد یم) و از خدا 2، بند 46 هات»(.است
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را برگزیده است.  اواهورا  که چون زرتشت انسان کاملی بوده، دریافتچنین  توان یم بنابراین،

 »1سوشیانت«انسانهاست؛ زرتشت  دیگر هانسان کامل را داراست و نجات دهند يها یژگیوزرتشت، تمامی 

مقدس،  در کتاب .نیستو شخص معینی  خاصآمده است، نام  ها در گاتاست. سوشیانت آن گونه که 

اشوان به صورت اسم مفرد و اسم  یا گروهی از نجات دهنده و سوشیانت به صورت اسم عام به معناي هر

که البته  شوند یمزرتشت نجات دهندگان زیادي پیش بینی  نییآدررفته است. بنابراین،  جمع به کار

 ها در گات). معناي سوشیانت 1386دي ارانی،محم ؛1380نجات دهنده است(مهر، نیتر برجستهاشوزرتشت 

دهنده اي اطالق  هر نجات ه، سوشیانت بها در گاتدارد.  متأخر تفاوتزرتشتی  در متونبا معناي آن 

ام شناسی پیدا فرج هجنب رمتون زرتشتی متأخ در که یدرحال .آنان است ءجز که خود زرتشت نیز شود یم

به  توان یمعا ). براي اثبات این مد1385آژیر، (شود یمنی اطالق فرد معیه بکرده است و به طور خاص 

مرا به درستی از «خود زرتشت، سوشیانت معرفی شده است:  در آناشاره کرد که  ها گاتمتن بخشی از 

  ). 9بند  ،48 هات(».سان خواهد بود چه اوسوشیانت باید بداند که پاداش  بیاگاهان. نیک شمن هنجار

  

  تربیتی يها داللت
  

  غایت تربیت

بنابراین، آن  .ویژگی انسان کامل، قرب به اهوراست نیتر یاساسشد، اشاره چنانکه  :ب به اهوراقر

که کسب آسایش دو جهان و خوشبختی  از آنجا. دیشمار آمقصد و جهت نهایی تربیت نیز به  تواند یم

 است و از نتیجه گرفت که قرب به اهورا، غایت تربیت توان یمآدمی در گرو روي آوردن به اهوراست، 

یان را به سوي این آرمان سوق دهد. به بیان دیگر، اهورا آغاز و انجام هر که مترب رود یمام تربیتی انتظار نظ

  غایت تربیت نیز باشد. تواند یماست، پس او  چیز

  

  ی تربیتکل يها هدف

اهورا و  شد، اشا قانون جهانی است. بهترین یاور اشارهچنانکه  :شناخت قانون جهانی و عمل به آن

، سخن شدیاند یماین قانون جهانی  بر اساسعامل جاودانگی، اشویی زیستن است. انسان کامل  نیتر یاساس

 دارد قانون جهانی یان انتظارزرتشت از مترب نییبر آ این رو، نظام تربیتی مبتنی  . ازکند یمعمل  و دیگو یم

 هسای در مگر ،کند ینمق پیدا شویی زیستن تحق. به بیان دیگر، ابا آن زندگی کنند منطبق را بشناسند و 
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این قانون جهانی را به  و آثار ها یژگیوشناخت و عمل به آن. نظام تربیتی، نخست باید بکوشد چیستی، 

  سپس شرایط و امکانات عمل به آن را فراهم آورد.  ،یان بشناساندمترب

ه راستی و قرب به اهوراست، ه به این که منش نیک شرط الزم دستیابی ببا توج :اخالق مداري

 و اندیشمندان  پژوهان نید همه. کند یمنقش مهمی ایفا  هاي زرتشتآموزه در »اخالق«که  دریافت توان یم

این آیین نیز  ، نظام تربیتی مبتنی برلذادارند که آیین زرتشت اخالق محور است.  نکته اتفاق نظر این  بر

 . درنهادند یمقدر بسیار  خالق را الهام از آموزه هاي زرتشت ان، با ایرانیان باستا باشد. باید اخالق مدار

اخالقی  يها خصلتتربیت، ایجاد  که هدف ایرانیان در کند یمبیان 1تأیید این مطلب، فردریک مایر

ا در ر نیک نیک و کردار نیک، گفتار پندار هآموز نظام تربیتی باید بکوشد ). بنابراین،1374است(مایر،

  ق سازد.حقیان ممترب

است. این دانش، اهورایی برخوردار از دانش لدنّی  شد، انسان کامل چنانکه اشاره :اشراق گرایی

 ههرکس دیگري به حقایق و دقایق جهان آگاه است، آن را به بندگان شایست ازخداوندي که بیش  است و

طن او به دقایق و ب کند یما هستی ارتباط پید ه. در اشراق، انسان بدون واسطه با سرچشمکند یم اعطاخود 

 ایناین نظام  ه مهم. وظیفدهد یمت اهمی به اشراق  این آیین . نظام تربیتی مبتنی برکند یمهستی آگاهی پیدا 

نند  و درازمدت آمادگی پذیرش آن را پیدا ک یان درراق را فراهم آورد تا متربو شرایط اش ها نهیزماست که 

هم نیازمند  این آمادگی هم نیازمند پاالیش درونی است و .رندیقرار گهبري اهورا تحت ر مستقیمبه طور 

  ریاضت جسمانی.

 و کردار انسان کامل به راستی دست یافته است و اندیشه، گفتار :مسئولیت اجتماعی رشد حس

راستی، اهل  ي ازپیروبه . زدیخ یم راستی بر این رو، به حمایت از . ازدهد یمخود را مطابق آن سامان 

و ارشاد کند.  دادهاجتماعی خود باید افراد جامعه را به سوي آن سوق  تیبنا بر مسئولوت نیست و سک

سوشیانت شود. انسانی که به راستی برسد، براي برپایی  تواند یمسوشیانت، نجات دهنده است و هرکسی 

مان  یی به سويپارسا اي مزدا چه هنگام راستی و پاکی و: «شود یمایجاد  او راستی، حس مسئولیت در

نگام ه خواهد شد؟ به جایگاه امن پدیدار نفس آشتی و آرامش در پرتو چیرگی بر در خواهد آمد و

 دانش و بینش نیک ایستادگی خواهند کرد و چه کسانی از برابر پدیداري سیه کاران ستمگر چه کسانی در

ا پیروي و برخورداري از منش سوشیانت و رهانندگان گیتی ب ،راستیه شد؟ ب برخوردار خواهند(وهومن) 

(وظیفه) خود را انجام خواهند داد. آنها کردارشان از راستی و پاکی (اشا) سرچشمه  (وهومن) بایسته نیک
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برندگان خشم و جدایی و  بین درستی، ازه تو، اي مزدا، هماهنگی دارند و ب يها آموزشگرفته و با 

). بنابراین، سوشیانت براي برپایی راستی، پاکی، 12و11 ، بند48 هات»(.پدیدآورندگان مهر و دوستی هستند

ت اجتماعی بین سوشیانت و حس مسئولی .کند یماقدام  نیکی، مهر و دوستی احساس مسئولیت کرده و

مهم  يها هدفرشد حس مسئولیت اجتماعی متربیان یکی از  نظام تربیتی  این در قی وجود دارد.پیوند عمی

مهم نظام تربیتی فراهم کردن شرایط  ه. بنابراین، وظیفدشدن را دار ی سوشیانت ی توانایتربیتی است. هرمترب

  ت اجتماعی است. پرورش حس مسئولیبراي سوشیانت شدن آنها و 

  

  اصول تربیت

هدف کلی شناخت قانون جهانی و عمل به آن و مبناي پیروي از اَشا  این اصل ناظر بر :خردورزي

اي خداوند خرد، « دعوت شده است: خردمبناي  رزي و انجام کارها برردوبه خ ها در گاتیا راستی است. 

روي خرد و  که کار را از شوند یم مند بهرهبه تن و جان پاداش گران بها که نوید داده شده آن  کسانی از

منش پاك انجام دهند، براي پیشرفت و آبادانی جهان کوشش نمایند تا خواست خداوند هستی بخش را 

). اَشه 14، بند 34 هات»(.الهی کوشا باشند هاراد شرفتیدر پ پرتو راستی و پاکی(اَشا) زند و دربرآورده سا

همگانی و . یک اصل معتبر واقعی جهانی استیک توانایی و قدرت اگر به انسان هم مربوط شود،  یحت

انه) خود آن را نظم پذیر و خردمند (اندیشه و دریافت ١منه هنیروي رهاننده اي است که انسان به وسیل

). بنابراین، براي دستیابی به اشا و شناسایی آن 234 ،1382،(هینتس شود یممؤثر  اش یزندگو در  ردیگ یم

جهان و  ه. اهورا، خرد جهانی است و چون آفرینندداد یمگونه که زرتشت انجام  آن .باید خردورزي کرد

از این زندگی خواهد بود.  مسیر در اوه راهنماي انسانی وجود دارد ک نهاد هر در از آن یانسان است، پرتوی

و منطبق با آن عمل  درك، نظام تربیتی باید این استعداد را شکوفا سازد تا به یاري آن قانون جهانی رو

  . شود

ري و اصل متناظر با هدف کلی اخالق مدا این :(وجدان) 2نائپیروي از د و در انتخابآزادي 

آفریده  از دو نیروي سپنتامینیو یا خیر و انگره مینیو یا شرّ اره شد، جهانمبناي منش نیک است. چنانکه اش

 و این رو، هم اندیشه، گفتار از .شوند یمنمایان  ی اندیشه، گفتار و کردارحت همه چیز شده است که در

 و زندبوضعیت آدمی باید دست به انتخاب  این  و کردار بد. در هم اندیشه، گفتار و خوب داریم  کردار

، 31 هات(ردیگ یمانتخاب یکی از این دو آزادانه صورت  ه آزادي انجام نخواهد شد.سای این مهم جز در

                                                
1 . mana 
2. Daena 



 1391 بهار و تابستان، 1، شماره 2سال                                دانشگاه فردوسی مشهد        نامه مبانی تعلیم و تربیت،  پژوهش   138

ها، آزادي کامل انتخاب است که جهت گزینش خوبی و ت گا هنکت نیتر روشن). 2، بند30 هات؛ 11بند 

ها، سرنوشت زرتشت درگات  شده منعکس يها دگاهیداساس  برتفویض شده است.  به هر انسانی بدي

آدمیان را به انتخاب  ها گات). 1،1382(گیگر ندارد بشر هیو آترفتار  دخالت و نفوذي در نیتر کوچک

از آدمی  در دین زرتشت). 1381؛ الیاده،1380(مهر، کند یمی دین سفارش درست و حت منش نیک، رهبر

. بنابراین،  داردعمل انتخاب آزادي در این  .رفتار اهورا مزدا را سرمشق قرار دهد شیوهشود که  می  خواسته

براي اخالقی زیستن کافی نیست، باید  صرف ا آزادي. امبراي گزینش هرکدام باید آزادي انتخاب داشت

مرکز نا ئد. خواند یمنا یا وجدان ئنیروي دیگري نیز وجود داشته باشد. زرتشت، این نیروي درونی را د

و وجدانش آرام و  شود ینم اخالق دور مسیر ، ازر کندرفتاکسی که به فرمان وجدانش  است. اخالق

و آلوده  ندیب یمرنج  او اينرا رها کند، دئ و اخالقبگیرد دیده اکه وجدانش را ن اما کسی. ماند یمسربلند 

براستی هواخواهان دروغ، « :اند کردهدید زرتشت، این افراد وجدان خود را تباه  ). از1380مهر،(شود یم

 روز واپسین، روان آنها بر در .سازند یمتباه  پریشان کرده و وجدان خود را ن راه راست رااندیشه پویندگا

راه راستی آنها را آشکارا سرزنش  از زشت وکژي گفتار و براي کردار (گذرگاه داوري) از پل چینوت سر

ق محق دئنا آزادي و پیروي از هدر سای ). نتیجه اینکه اخالقی زیستن جز13، بند51 هات»(.خواهد کرد

  نخواهد شد. 

ادي آز . بلکه باید بهآزادي اعطا شده را سلب کنیم بایدنزرتشت،  نییبر آنظام تربیتی مبتنی  در

بخواهد به تلقین و تحکم متهم نشود، باید  این نظام  . اگراحترام گذاشتیان تربیتی و مترب اندرکاران دست

، باید بر آنببخشد یا فضاي آزاد فراهم کند. عالوه  رو کرداانتخاب اندیشه،گفتار  یان آزادي دربه مترب

  را بیاموزاند. از آنببخشد و پیروي کردن  آگاهی  دئنابکوشد به متربیان در باب 

دانش  هدف کلی اشراق گرایی و برخورداري از این اصل با :پرورش ابزارهاي شناسایی انسان 

دست  اهورایی باید آمادگی داشت. براي يها اقاشرشد، براي پذیرش اشاره است. چنانکه  لدنّی متناظر

در مورد نیاز است.  (جان) و فَرّه(روشنایی مینوي) 2(وجدان)، اَهو نائیابی به این حالت، پیروي از خرد، د

(با دل و جان)  کسی که با خواست درون و جانبازي ،اي مزدا«که  باره چنین آمده است نیدر ا ها گات

(ایمان به خدا و راستی)  آورد، چنین کسی ازآرمئیتی و اَشا پیوستگی پدید میان وجدان و منش پاك خود

د و سرانجام با برخورداري چنین فروزگان مینوي، اي شو به زیور خرد آراسته خواهد  برخوردار شده

  ). 5، بند49 هات»(.برد سر خواهده ب جاودانی تو نیدر سرزماهورا، 

                                                
1. Geiger 
2. Ahu 
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خرد و نا معتقدیم که ئد پیروي از انتخاب و آزادي در اصل خردورزي و اصل پیرو بحث پیرامون

همان  اهو. «باشند یماشراق شرایط نیل به  دیگرنیز از . اهو و فرّه باشد یمشرایط دستیابی به اشراق  از نائد

ادبیات  ). در91 ،1380مهر،»(.زنده بودن است هالزم . اهودهد یمهم پیوند  روان را به است که بدن و» جان«

. دیآ یمبه دست  وظیفه شناسی اثر ا فرّه برت، اقبال و خواسته مربوط است. امبرکپهلوي، فرّه به  و اوستایی

وظایف طبقه و قوم خود  یعنی به وظایف خویش و ،ورزد يکار شیخو هر قوم و هر طبقههرکس،  اگر

هست. فرّه،  زدي نیز. اما فرّه، نیروي کیهانی و ایرسد یمسعادت  و به خواسته و شود یمعمل کند، فرهمند 

). بنابراین، براي شناسایی و رسیدن به اشراق 1379 دوست، واحد»(.سوزان، درخشان و روشنی بخش است

شناسایی را پرورش  ابزار نظام تربیتی است که این چهار هداشت. وظیف اختیار باید تمامی این ابزارها را در

دهند،  باید خردمند باشند، به نداي وجدان گوش فرا یان براي دریافت دانش لدنّی و اشراق الهیدهد. مترب

  فرّه دست یابند.  تجلّی هايجان پیروي کنند و به  يها امیپ از

و مبناي  مسئولیت اجتماعی  ظر با هدف کلی رشد حساین اصل متنا :اخالقی تالش و پیکار

ابراین، از پیروان خود راستی، منش نیک و برپایی داد و ارشاد است. بن یین زرتشت پیروآارشاد است. 

ت کار و تالش به اهمی ، به طور مستقیمها در گات. طلبد یمتالش براي پیشرفت و گسترش راستی و نیکی  

 مفهوم پیشرفت راستین که در از این گناهکاران از یکهیچ «پیشرفت انسان و جامعه اشاره شده است:  براي

آزمایش آتشین بی  ، آگاه نیستند و ازآموزد یمو به انسان زندگی  دیآ یمدست ه اثر کار و کوشش ب

تنبلی، اهریمن و ناپسند است. خرد اَهورایی، راستی و توان « این آیین بر اساس). 7، بند 32 هات»(.خبرند

دشمنی،  را از ها دلباید  ها کوشش همه . درکنند یمکسانی است که براي آبادانی جهان کار  آن اخالقی از

). بنابراین، ترك دنیا و پیشه 68 ،1380مهر،.»(را گسترش داد و راستی و مهر خشم و دروغ نگاهداشت

آموزه  تالش و کوشش پاره اي از تأکید بر است. از کردن رهبانیت با روح آموزه هاي زرتشت ناسازگار

خیر و صواب از دیدگاه عملی زردشت آن است که زمین را کشت و : «شود یمهاي عملی مفید استنباط 

را  هرزه را ریشه کن کنند، اراضی بایر يها علفرا بپرورانند، گیاهان مضر و  ها يسبزد و غالت و زرع کنن

ویژه گاو را که براي کشاورزان حیوانی ه خشک را آب دهند، جانوران سودمند را ب يها نیزمآباد کنند و 

ها بخشی از مسئولیت ). این1384،462ناس، »(.مفید است به مهربانی و شفقت نگاه دارند و علوفه دهند

این  .و بدي خواهد بود است، پیکار با اهریمن تر مهمکه  آن . بخش دیگردهند یماجتماعی فرد را تشکیل 

باید براي نیکویی و  پیروان راستی خوبی و بدي است و رزمگاهزندگی . اخالقی است نه  نظامی .پیکار
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اخالقی، نخست  پیکار .کتمان کرد دین راستی رانباید  پیکار، هیچ گاهاین  درکنند. پیکارو  تالش راستی

  ). 69 ،1380(مهر،اقدام کردبراي راهنمایی دیگران  آنگاه می توان ،درون انسان صورت گیرد باید در

 راه پیشرفت و سستی و تنبلی پرهیزکرده و در یان باید اززرتشت، مترب نییبر آتربیتی مبتنی نظام  در

، تر مهمهمه  ایستادگی نشان دهند. از از خودکنند و  اهریمن پیکار بدي وبرابر  آبادانی تالش کنند و در

نیروهاي اهریمنی جامعه. به بیان دیگر، خود سازي را  سپس با .نمایند نخست با نیروهاي درونی خود پیکار

  م بدارند.اصالح دیگري مقد بر

  

  تربیت يها روش

عمل به  ی شناخت قانون جهانی وکلخردورزي، هدف اصل  بر این روش ناظر :تدبر در طبیعت

طبیعت مشاهده اي عمیق و  پیراموناین روش، متربی باید  بر اساساَشا یا راستی است.  آن و مبناي پیروي از

 استقاللباید به بینش دست یابد. این نوع مشاهده نه تنها به جهان  اوفکورانه داشته باشد نه سطحی و قشري. 

، قانون جهانی را کند یمطبیعت، متربی خردورزي  در . با تدبرداند یماهورا  هرا آیین بلکه آن ،بخشد ینم

. زندگی خود زرتشت، بهترین سرمشق براي تأیید این روش است. چنانکه شود یمپیرو اَشا  و شناسد یم

رشید، ماه، خو ه پرداخت. مشاهد و کائناتطبیعت  در رسیدن به مقام پیامبري، به تدبر پیش از اوشد،  اشاره

بود که  ها دهیپدعمیق این  ه. با مشاهداو شدندك خردورزي روز، تغییرات فصول و... همگی محرشب و 

را و خود ت هاندیش اي خداوند جان و خرد، هنگامیکه در: «شد او آشکارسرانجام هستی براي  سرآغاز و

 آفریننده  ،منش پاك دل دریافتم که تویی سرچشمه هو سرانجام هستی شناختم، آنگاه با دید سرآغاز

 ه). همچنین، مشاهد8، بند31 هات»(.مردمان جهان را داوري کنی راستی و داور دادگري که کردار

پذیرش  هاینجاست که آماد و خواند یمدرون خود فرا  موجود در يها قانونقانونمندي جهان، متربی را به 

ایران باستان رایج بوده است، به  که در ل در این روش، حافظه محوري را. با تأمشود یماهورایی دانش 

  . ناسازگار استکه با روح آموزه هاي زرتشت  دهد یمنشان  و خواند یمچالش فرا 

ی شناخت قانون ز متناظر با اصل خردورزي، هدف کلاین روش نی :ال آیین زرتشتآموزش فع

اشا و  هی دهندخن اهورا، تجلاست. آیین زرتشت، ساَشا یا راستی  عمل به آن و مبناي پیروي از جهانی و

، شناخت يساز خردورززمینه  فرامین آن ه به قواعد وتوج نیکی است. به بیان دیگر، آیین راستین است و

امر  این .راستی است. بنابراین، باید آیین زرتشت را شناخت پیروي از جهانی و قانون دگرگون ناپذیر

االنه باشد و بتواند نیروي خرد متربی را زش باید فع. اما این نوع آموآموزش مگر باق نخواهد شد محق

و آنها را براي خردورزي  ناسازگار استبا حافظه محوري و آموزش مستقیم  برانگیزاند. این نوع آموزش
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 در .بوده است کمتر معمولال آموزش فع ایران باستان روزگار . ممکن است گفته شود درداند ینممناسب 

هاي فلسفی  از آموزها ر ها داللت کوشد یم وش این مطالعه استنتاجی است رو گفت که توان یمپاسخ 

شد، این مطالعه با تکیه  اشارهخالف آن عمل شده باشد یا بشود. به بیان دیگر، چنانکه استنتاج کند. هرچند 

  روزگار.  در آنتوصیف تربیت موجود فقط تجویز است نه  به دنبالمبانی فلسفی  بر

وجود  او يها یژگیومورد آموزگار و  آموزه هاي زیبایی در ها در گاتال، عتأیید آموزش ف در

، بند 32 هات(.»دارد یمزندگی را با آموزش خویش باز  و خرد سازد یمرا تباه  بد، گفتار آموزگار «دارد: 

). خود زرتشت، 164، بند 32 هات(.»آموزش مرد پارسا براي فرد از همه چیز سودمندتر است«اما  .)9

حال شنیده ه و پیامی را که تا ب ها آموزشاي جویندگان دانش، اکنون «خستین آموزگار این آیین است: ن

نادرست، جهان  يها آموزشروي  از که یکسانخواهم ساخت. این پیام براي  براي شما آشکار ،نشده است

). 1، بند 31هات»(.استشادي بخش  ولی براي دلدادگان مزدا، خوشایند و .باشد یمرا تباه سازند، ناگوار 

  . باشند یمپس از زرتشت، روحانیون، آموزگاران آیینی 

 يها هدفتالش و پیکار اخالقی،  و دئنااین روش متناظر با اصول آزادي و پیروي از  :پند و اندرز

 نوعیمبانی منش نیک و ارشاد است. آیین زرتشت،  مسئولیت اجتماعی و کلی اخالق مداري و رشد حس

. با . خود زرتشت، نخستین اندرزگوستشود یم، پند و اندرز دیده ها گاتبیشتر بندهاي  است. در اندرزنامه

روشن و ژرف بینی آنها را  هبا اندیش اي مردم بهترین سخنان را به گوش هوش بشنوید و« این بیان که

 بپاخیزید واپسین همه  فرا رسیدن روز  پیش از .و بد را خود برگزینید نیک  مرد و زن راه  بررسی کنید، هر

این سخنان را به شما نوعروسان و تازه دامادان ... « .)1، بند 30 هات»(.در گسترش آیین راستی بکوشید و

 .را نیک دریابید و بیاد بسپارید با نهادي روشن آن بشنوید و گوش بیدارا امیدوارم اندرزم را ب .میگویم

 .پیشی گیرید یکدیگر د و بکوشید تا در راستی و پاکی ازپیوسته با نیک منشی و مهر و دوستی زندگی کنی

، 53 هات»(.خواهید شد خوشبختی برخوردار از خوشی و زندگی و خانمانی سرشار گمان این چنین، از بی

  . میپرداز یمبه بررسی آزادي  نخست ). براي تبیین این روش،5بند 

در رابطه  ياگر آزاد . امایان فراهم شودآیین زرتشت، باید شرایط آزادانه براي رشد مترب بر اساس

قانون  اعمال هرکس را  يامدهایپ« نشود، فهم آن ناتمام خواهد بود. نظر گرفته با قانون علّت و معلول در

عملی ریشه  هر . آثار»جو ز گندم زگندم روید و جو«ادبی آن  به تعبیر .)1380،96مهر،.»(کند یماشا معین 

 خواهد یمبا قانون هستی مخالفت کند و هر راهی را که  تواند ینمبراین، متربی ت آن عمل دارد. بناماهی در

بخشیده          »تعین«به آن  . اماشود یمقانون اشا و پیامدهاي آن مرزبندي  او به وسیلهانتخاب  برگزیند.
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که در این حالت        کاري نیتر مهم. بنابراین، کند یمقانون اَشا معنا پیدا  هسای . آزادي، تنها درشود ینم

به  طریق نیاز انیکی و بدي و پیامدها و عواقب آنهاست تا  یستیاز چیان متربانجام داد، آگاهانیدن  توان یم

. البته پند و اندرز ردیپذ یمانتخاب راه درست یاري شود. این کار توسط پند و اندرز مربی انجام آنان در 

  ت نقض غرض خواهد شد.ه در این وضعیه آزادي متربیان باشد کنباید فروکوبند

منحرف شود یا به نداي  تواند یم دئنا. کند یمنقش اساسی ایفا  نیز دئنابیداري  پند و اندرز در 

سوي  . ازشود یمبا پند و اندرز از این آسیب جلوگیري  . امانیروي انگره مینیو و پیروان آن پاسخ دهد

زیرا  است.اهمیت  حائز برابر ناراستی در اجراي راستی  و پیکار و تالش براي اثبات  دیگر، پند و اندرز در

 تواند یمآنها  روشن کردن راه نیکی و بدي و آثار با که نفس پند و اندرز، تالش و پیکار اخالقی است

پاالیش اخالقی خواهد  سوق دهد. با این عمل، جامعه به تهذیب و اخالقی نیز یان را به تالش و پیکارمترب

  .دیآ یمزمینه براي حکومت اهورا و سپنته مینو فراهم رسید و 

 ی رشد حساخالقی، هدف کل با اصل تالش و پیکار این روش متناظر :آموزش فن سخنوري

. اصل تالش و مهم است مسئولیت اجتماعی و مبناي ارشاد است. عالوه بر پند و اندرز، این روش نیز بسیار

گسترش و بسط راستی، نیکی  رایجابی آن ناظر ب هسلبی. جنب هم جنبه ایجابی دارد و هاخالقی هم جنب پیکار

در ابزاري  تواند یمزدودن ناراستی، بدي و خرابی است. فن سخنوري  رو آبادانی است و جنبه سلبی ناظر ب

از راستی و نیکی یاري رساند و هم به زدودن ناراستی و بدي.  هیعنی هم به توسع باشد. هر دو جنبه خدمت

به فصاحت و مزین شیوه هاي کهن پند و اندرز، فن سخنوري و بیان است که باید  گر، یکی ازدی يسو

بر دال  ییها عبارتنیز  ها گات در خود. شود یمی روش خوبی تلق این دو دلیل، این فن بالغت باشد. بنابر

، نشد؟ اي وهوم ، کی به زیارت تو نایل خواهمیو پاکراستی  اي اشا، مظهر«سخنوري وجود دارد:  تیاهم

نداي وجدان  از يبردار فرمانرا خواهم شناخت؟ آیا با و نیک آیا با دانش الهی و خرد واقعی ت شهیمظهر اند

مقدس و با  پرتو گفتار در بشود که سوي هستی بخش دانا و توانا راه خواهم یافت؟ه اهورایی ب فرمان  و

، بند 28 هات»(.ه راستی و یکتاپرستی است رهبري کنمکه همانا را بیان،گمراهان را به برترین راه نیروي 

 برابر آن، دیابی یمقانون اشا آگاهی  از [و] دیده یم[فرا]  کسانی که به سخنان من گوش[اي] شما ... « .)5

 ه. شما درمان کنندگان روان و چاره جویان زندگانی هستید. شما پیام رسان آموزش دهنددیرفتار کن

که با ژرف نگري و با نفوذ  از فروغ اندیشه اهورایی هستید ما سخنوران برخوردارراستین خواهید بود. ش

ه این آیین به سخنوري توج رو، در نیاز ا). 19، بند 31 هات»(.دیکن یمبراي خوشبختی آدمیان کار  گفتار

  زیادي شده است. 
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ید آیین زرتشت داد که مورد تأی  آموزش متربیان  سخنوري باید آن را به  براي کسب مهارت در

 ههاي قدیم و دور جمله منظورهاي اصلی و مهم بوده است که از زمان تعلیم نطق و بیان ازنیز بوده است. 

یکی از اصول   وباستان بود   بیان فصیح و نطق رسا تا حدي مورد توجه ایرانیان. شد یمدانسته اوستا پسندیده 

گفتار نیکو و  خوب، هزردشت اندیش  اجتماعی هلسفزیرا اساس ف .رفت یمبه شمار گانه دین زردشتی  سه

اي و ملی شرکت  هاي قبیله هاي خانوادگی و انجمناکه در شور  الزم بود  ها جوانبر  کردار نیکو بود.

ه اشار. باشد و از روي هوش و قریحه ادا شود االزم بود که نطق جوانان رسا و گیر  در آن مجامع نمایند.

را در حیات ایرانیان باستانی  آن  اهمیت ،طق و فصاحت در اوستا موجود استنه زیادي که راجع ب هاي

  ).1330(شوقی،سازد یممبرهن 

           ی ابزارهاي شناسایی انسان، هدف کل متناظر با اصل پرورش این روش :عبادت ستایش و

رد، وجدان، جان و ابزار شناسایی خ لدنّی است. پرورش چهار از دانشمبناي برخورداري  اشراق گرایی و

 به این کار بلکه باید با نیروي عمل و تربیت عملی نیز ،دیآ ینمدست ه آموزش و شناخت ب هسای فرّه تنها در

زارهاست. خرد، راه هاي عملی پرورش این اب اساس، ستایش و عبادت یکی از نیبر ااهتمام ورزید. 

وجود ه و نوعی هماهنگی میان آنها ب شوند یماز طریق ستایش و عبادت برانگیخته  وجدان، جان و فرّه

  . دیآ یم

او حالت تواضع و  يها شیستاباید در «که  ستایش چنین آمده است شیوه ه، دربارها در گات

ت زیادي دارد، عبادي آیین زرتشت که اهمی يها نییاز آ). یکی 10بند ،28 هات(.»خشوع را رعایت کرد

. این آیین هنگام رسیدن به شوند یمزرتشتی شناخته  پسر و دختر انجام آن بازیرا  .است »سدره پوشی«آیین 

رسمی وارد این  به طور یا دختر . با انجام آن پسرشود یمنماز گزارده  اداي آن در و ردیپذ یمبلوغ انجام 

زرتشتیان پنج  بنا به سنت، نماز«مهم عبادي است که  از آداب. نماز یکی شود یمعبادي  يها مراسمآیین و 

نیمروز  برآمدن خورشید تا نیمروز)... گاه رپتون(از (بامدادان= از هاون نماز گاه... شود یمروز انجام  در بار

تا پسین)... گاه اُزیرَن(پسین تا فرورفتن خورشید)...گاه سروثرَم (فرورفتن خورشید تا نیمه شب)... گاه 

  ). 195-197 ،1380مهر، »(.نیمه شب تا برآمدن آفتاب) اوشَهی نا اي(از

ابزارهاي شناسایی  پرورش متناظر با اصل این روش :جنگاوري يها آموزش بازي، ورزش و

اخالقی، هدف  دانش لدنّی و اصل تالش و پیکار مبناي برخورداري از ی اشراق گرایی وانسان، هدف کل

شناسایی تنها  ه، ابزارهاي چهارگاناشاره شدمسئولیت اجتماعی و مبناي ارشاد است. چنانکه  کلی رشد حس

است. ورزش،  تأثیرگذار بلکه تربیت عملی بسیار ،ابدی ینمنظري پرورش  دانش از طریق کارهاي علمی و
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دیگري از تربیت عملی است. این روش، عالوه برآنکه ناظر بر رشد  هجنگاوري نمون يها آموزشبازي و 

بسیار بها داده ، به بدن و نیروي جسمانی این آیین دارد. در ابزارهاي شناسایی است، به تربیت بدنی نیز نظر

راستی نیروي بدنی  برپا کردناست که براي پیکار با بدي و  از آنه بیشتر ناشی شده است. این توج

کسی که با اندیشه و گفتار «به  نقش نیروي بدنی در این پیکار اشاره شده است:  ها در گاتضروري است. 

راه راست رهبري ه آنها را نابود سازد و یا آنان را ب هو نقش کند کاریپن و کردار و با بازوان خویش با بدکارا

درستی چنین شخصیتی خواست پروردگار را انجام داده و به خداوند جان و خرد عشق ه کند، ب

به آیین راستی،  استوار ماندنپروردگارا، براي «که  آمده استي ). درجاي دیگر2، بند 33هات »(.ورزد یم

تن  هپرورش دهند يها روش بنابراین، تربیت بدنی و). 1، بند 43هات »(.تن و روان خواستارم نیروي تو از

  .کنند یمضرورت پیدا 

ی سالمتی جسم یکی از که حت شود یمومندي جسم بها داده این آیین، آنقدر به سالمتی و نیر در

شود و مذهب  دیده نمی  و ورزش  اوستا یک کلمه هم در نهی بازي دردعاهاي زرتشتیان بوده است. 

 المعارف رهیداهاي نظامی تأکید و توصیه زیادي دارد( جسمانی و آموزش مهارت هنیزرتشت بر تقویت ب

قهرمانی،  يها يباز. براي انجام این مهم، برپایی )1385و همکاران،  نیکوبخت به نقل از جهان اسالم

قهرمانی و قدرت نمایی و تأسیس  ياه يبازبه نمایش  در آنمهرگان که  جشن رینظمذهبی  يها جشن

رواج  سپر بورزش با میل و کباده و سنگ و  کمان و گرززورخانه و تمرین با ابزارهاي جنگی چون 

 -بازي، زوبین چوگان تیراندازي، در آن عصر عبارت بود از سواري،  ورزش). 1330یافت(شهزادي،

(بیات، تابستان یا سرماي سخت زمستان  يفرسا طاقت يدر گرمای یپیما راه کشاورزي، شکار، شنا، اندازي،

 همگانی داشت.  همتربیان الزامی بود و جنب همهجنگی براي  يها و آموزش). بازي، ورزش 1357

  

  نتیجه گیري

اَشا  مانند قرب به اهورا، پیروي از ییها یژگیوداراي  اوانسان کامل،  رههاي فلسفی دربابنا بر گزاره

این مبانی، غایت تربیت، قرب  بر اساس. باشد یمورداري از دانش لدنّی و ارشاد یا راستی، منش نیک، برخ

رشد  کلی آن، شناخت قانون جهانی و عمل به آن، اخالق مداري، اشراق گرایی و يها هدف به اهورا و

خردورزي،  کلی عبارتند از يها هدفبا این مبانی و  مسئولیت اجتماعی است. اصول تربیتی متناظر حس

با این اصول،  اخالقی. متناظر نا، پرورش ابزارهاي شناسایی انسان و تالش و پیکاري و پیروي از دئآزاد

ال آیین زرتشت، پند و اندرز، آموزش تی چون تدبر در طبیعت، آموزش فعتربی يها روشو مبانی،  ها هدف

  د.شجنگاوري استنتاج  يها و آموزشفن سخنوري، ستایش و عبادت، بازي، ورزش 



 145 ..هاي تربیتی آن (بر اساس.اللتآیین زرتشت و د                                                  1391، بهار و تابستان 1، شماره 2سال   

 

  بع منا

پژوهشنامه فلسفه . رسانندگی اشاباوران سود –زرتشت: همه يها منجی باوري در گات). 1385( اسداهللاآژیر، 

  .145-168، 7، دین(نامه حکمت)

  . 18-26 ،2 ، هفت آسمان .زمان ظهور زرتشت از نگاهی دیگر). 1378( آقایی، مجتبی

). 1381ترجمه حسین حیدري ( .نگاهی کوتاه بر واقعیت تاریخی و پیام هاي آسمانی زرتشت). 1981( الیاده، میرچیا

  .46-53، 61و  60، کتاب ماه دین

  .30-47، 31 ،کالم اسالمی». اوستا«و  »زرتشت). «1378( الهامی، داود

  (جلد اول)، تهران: مدرسه.نگاهی دوباره به تربیت اسالمی). 1385( اقري، خسروب

  .223- 254، 76، هاي تاریخیبررسی). آموزش و پرورش در ایران باستان. 1357( بیات، عزیزاهللا

  .89-100، 88، معرفت. مسئله شر). 1384(تبارصفر، صفدر 

  .61- 110، 59، ي تاریخیهابررسی .بوم زرتشتزاد). 1354( شهمردان، رشید ؛جی مدي جیوانجی، جمشید

  . 100-125 ،2، انجمن هنام. اهورامزدا و زرتشت ).1380(رجبی، پرویز

  .61-74، 4، مطالعات ایرانی). زرتشت و تربیت. 1382رستمی نسب، عباسعلی(

، 4، علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز). نگاهی به تعلیم و تربیت از دیدگاه زرتشت. 1384( رضوي، عبدالحمید

179- 169. 

  ، تهران: بهجت.زرتشت پیامبر ایران باستان). 1381رضی، هاشم (

  گی.. تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنزبان و ادبیات ایران باستان). 1330زرشناس، زهره (

  .130-152، 23، مشکوه النور. توحید در دین زرتشتی ةآموز). 1382سخایی، مژگان (

  .11 -13، 5)، آموزش و پرورش(تعلیم و تربیت. تعلیم و تربیت در ایران باستان). 1330شهزادي، رستم (

 .8-14، 1، ، آموزش و پرورش(تعلیم و تربیت)پایه گذاران تربیت). 1330شوقی، عباس (

  ). نگرشی براسالم و زرتشت. تهران: توحید.1376ریس (شیخی، مو

  .91-106، 13و 12، سروش اندیشه). کانت و زرتشت. 1384و  1383طوسی، بهرام (

  .147-166، 52، قبسات). نوآوري هاي فیلسوفان اسالمی در پاسخ به شبهۀ شر. 1388(فیاض بخش، نفیسه 

  .ران: بهجت. تهآبتین ساسانفر). ترجمه و پژوهش 1383( گاتاها

  .). ترجمه  پورداوود. تهران: دانشگاه تهران1354( گاتاها

  .21-149)، تهران: سخن، 1382). زرتشت درگاثاها. ترجمه و پژوهش هاشم رضی(1932( گیگر، ویلهلم

  .49-62، 38، زبان و ادبیات». کائاها«تفکر توحیدي زرتشت از خالل  هبن مای). 1383( ماحوزي، مهدي

  )، تهران: سمت.1374علی اصغرفیاض ( هترجمتاریخ اندیشه هاي تربیتی. ). 1973(مایر، فردریک 

  .35- 52، 22، طلوع). منجی گرایی در ادیان (زرتشت، یهود، مسیحیت). 1386( محمدي ارانی، مریم



 1391 بهار و تابستان، 1، شماره 2سال                                دانشگاه فردوسی مشهد        نامه مبانی تعلیم و تربیت،  پژوهش   146

  . تهران: جامی.دیدي نوازدینی کهن). 1380( مهر، فرهنگ

  )، تهران: علمی و فرهنگی.1384لی اصغرحکمت (ع ه. ترجمتاریخ جامع ادیان). 1968( ناس، جان بایر

بدنی با  نحوه پرداختن مردم ایران به روش تربیت ). 1385( نیکوبخت، محمد؛ مظفري، امیراحمد؛ مفتخري، حسین

، 7، علوم حرکتی و ورزش. مدیریتی از آغاز سلطنت هخامنشیان تا پایان سلطنت پهلوي توجه به تحوالت 

36- 25.  

  . تهران: سروش.نهادینه هاي اساطیري در شاهنامه فردوسی). 1379( واحد دوست، مهوش

  ، تهران: سخن.153-269). 1382هاشم رضی( هترجم ».پژوهشی درباره گاثاها«زرتشت ). 1932( هینتس، والتر

  

Corduan. W. (1997). The date of Zoroaster: some opologetic considerations. Presbyterion, 
23(1), 25-42. 

Kapadia. S. A. (1905). The teachings of Zoroaster and the philosophy of the parsi religion. 
The Orient Press, 4, Harcourt Buildings, Inner Temple, London. 

Skjærvo. P. O. (2006). Introduction to Zoroastrianism, Early Iranian civilaizations102 
(Divinity School no, 3663a). 

 

 


