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كردار نيك و گفتار نيك از نظرگاه 
اسالم و زرتشت

سوسن آل رسول*
فاطمه شيرزاد راد جاللي**

چكيده
عقايد حقه اى كه خداي تعالي آن ها را از ما مطالبه كرده و شرط رسيدن به مطلوب و 
سعادت بشر دانسته است، شامل تمام اعتقاداتي است كه در نظام فكري اسالم مطرح 
است. اين عقايد كه در حقيقت چيزي جز كلمة طيبة توحيد و عمل و استقامت بر آن 
نيست، شالودة اصلي اديان و مذاهب توحيدي جهان را تشكيل مى دهد. قرآن كريم با 
ذكر هر دو مفهوم ايمان و عمل صالح در كنار هم، بر تالزم آن ها نسبت به يكديگر 
تأكيد مى كند و اعمال انسان را تبلوري از عقايد و افكار او مي داند. آئين زرتشت به عنوان 
يكي از اديان توحيدي جهان، وجه اشتراك زيادي با ساير اديان توحيدي و بخصوص 
اسالم دارد؛ از اين رو توحيد، همة حقانيت آن به شمار مي رود. پيامبر ايران باستان، پايه 

و اساس هر گفتار و كردار نيك را پندار نيك مي داند.
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مقدّمه
تا  برانگيخت  را  خود  پيامبران  انسان،  هدايت  و  راهنمايي  براي  تعالي  و  تبارك  خداوند 
بذر يكتاپرستي را در انديشه هاي آن ها بيفشاند و آنان نيز عقل و فكر خويش را در جريان 
توحيد بگمارند. تفكر در بُعد توحيد، در حقيقت تحولي است كه از فطرت و ضمير انسان آغاز 
َل الّديِن َمْعِرَفُتُه، َو َكَماُل َمْعِرَفتِِه التَّْصديُق بِِه، َو َكَماُل التَّْصديِق بِِه تَْوحيُدُه، َو  مي شود: «أَوَّ
َكَماُل تَْوحيِدِه اِالْخالُص لَُه» (نهج البالغه: خطبه 1). «سرلوحة، دين، شناخت خداوند است، و 
درست شناختن او، باور داشتن اوست و درست باور داشتن او، يگانه انگاشتن اوست و يگانه 

انگاشتن او، او را به شايستگي اطاعت كردن است».
از شواهد چنين برمي آيد كه پندار نيك در آئين زرتشت، همان انديشة توحيدي (ايمان) 
وقتي امر به تفّكر  خداوند  چرا كه  است؛  الهي  انبياى  همة  پيام  اسالم است كه  مكتب  در 
مي كند، قطعاً بهترين و بافضيلت  ترين تفّكر را براي بندگانش مي خواهد و از آنجا كه چيزي 
باالتر و ارزشمندتر از توحيد وجود ندارد لذا قريب به يقين مقصود از پندار نيك همان تفكر 
توحيدي است. از سويي ديگر در متون پهلوي، دو واژة «نيك» و «خوب» وجود دارد كه 
از واژة «نيك» زماني استفاده مي  شود كه بخواهيم چيزي را كه در حد اعالي خوبي قرار 
دارد بيان كنيم. معادل اين دو واژه در زبان انگليسي هم موجود است: Right & Good؛ 
بگوييم.  سخن   Good از  فراتر  چيزي  از  بخواهيم  كه  دارد  كاربرد  زماني   Right واژة  كه 
حتي در دستور زبان عرب نيز، كه كامل ترين دستور زبان است، واژگاني اين چنين ابداع شده 
است. سديد، معروف، جميل، طيب، لين و نظاير آن ها، همگى براي بيان امري است كه مورد 
پسند باشد؛ اما وقتي اعراب بخواهند از مطلبي سخن بگويند كه در حد اعالي نيكي است 
از واژة «صالح» و «احسن» استفاده مي كنند كه خداوند در قرآن كريم نيز از اين قاعده به 

وفور استفاده كرده است.
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با توجه به مطالب مذكور، وقتي پيامبر ايران باستان، واژة «نيك» را در تركيب «پندار 
نيك» مي  آورد پس قطعًا بهترين و زيباترين انديشه و تفّكر مراد او بوده است كه همان تفّكر 
توحيدي است و اين كه بالفاصله پس از نيك انديشي، سخن از گفتار و كردار نيك مي كند از 
آن رو است كه معتقد است گفتار و كردار به نيكي نخواهد گراييد مگر آن كه انديشه ، پاك 
و اهورايي شود. به دليل اهميت و جايگاهي كه تفّكر توحيدي در بينش اديان توحيدي دارد 
برخي از ُعرفاي موّحد و حكيمان متألّه، انديشة توحيدي را نه صرفًا يك اعتقاد بر مبناي 
دانستن بلكه نوعي سير و سفر و رفتار و عمل مي دانند؛ نوعي وصول و رسيدن و مشاهده و 

ديدن كه آدمي به آن بار مي يابد و مي رسد (طباطبايي، 1366: 15).
نظر به متون كهن ايران  باستان و صفحات بر جاى مانده از كتاب «اوستا» و نيز آيات و 
روايات اسالمى، جاى شك و ترديد باقى نمي ماند كه زرتشت پيامبرى آسمانى بود كه عقايد 
و انديشه  هاى او برخاسته از مبانى توحيدى بود. توحيد، نبوت و معاد، كه شالودة اصلى اديان و 
مذاهب توحيدى جهان را تشكيل مى  دهد و در طول سلسله تجديد نبوت ها همواره بدان اشاره 
شده است، از اصول اعتقادى اين پيام آور الهى بوده كه در سرتاسرآيين كهن و باستانى او 
ابِئِيَن َوالنَّصارى   ديده مى  شود؛ چنانچه در قرآن مي خوانيم: «إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن هاُدوا َوالصَّ
َ َعلى  ُكلِّ َشيْ ٍء َشِهيد»  َ َيْفِصُل بَْيَنُهْم َيْوَم الِْقياَمِة إِنَّ اهللاَّ َوالَْمُجوَس َوالَِّذيَن أَْشَرُكوا إِنَّ اهللاَّ
(حج/17). «به درستي آنان كه ايمان آوردند (مسلمانان) و آنان كه مؤمن هستند به دين يهود 
و صابئين و نصاري و مجوس و آنان كه شرك ورزيدند به خدا، محققًا و به طور قطع در روز 

قيامت خدا ميانشان جدايي افكند كه او بر احوال همه موجودات عالم، گواه است».
واژة «مجوس»، همان معّرب «مگوس» است كه به معناي دين ُمغ يا زرتشتي است و 
در اينجا همراه با يهود و نصاري آمده و با توجه به اين كه در برابر مشركان و در صف اديان 
آسمانى قرار گرفته  اند، چنين برمى  آيد كه آن ها داراى دين و كتاب و پيامبرى بوده  اند» (مكارم 
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شيرازى،1380، ج:14 44-45).
از  نشان  همه  نيز  عليهم  الّسالم،  معصومين،  حضرات  از  وارده  احاديث  قرآن،  از  گذشته 
اين دارد كه زرتشتيان اهل كتاب هستند. از امام جعفرصادق، عليه  الّسالم، درباره «مجوس» 
ّ الَمُجوَس كاَن لَُهم نَبىٌّ َفقَتلوُه َو ِكتاٌب أحَرقُوُه»  سؤال شد و آن حضرت در پاسخ فرمود: «أنََّ
(حّرعاملى، :1409 15/ 127). «مجوس پيامبرى داشتند و كتابى آسمانى كه پيامبرشان را به 

قتل رساندند و كتاب او را آتش زدند».1
اصول عقايد اسالم شامل سه اصل توحيد، نبوت و معاد است كه قرآن كريم به اين سه 
مسألة ريشه اي و اعتقادي، بيشتر از ساير مسائل مي پردازد و چنين بيان مي دارد كه نظام 
هستي را «مبدأيى» است كه جهان از آنجا شروع مي شود و «معادي» است كه سرانجام 
حركت به آن سمت منتهي مي شود و «مسيري» است؛ يعني رسالت كه راه واصل بين آغاز 
و انجام است و تمامي معارف دين بدون واسطه يا باواسطه به همين سه بخش برمي گردد. 
بنابر ضرورت قبل از آن كه وارد مبحث عقايد حقّه و پندار نيك شويم، شمه  اي از اصول 

اعتقادي هر دو آئين اسالم و زرتشت را از نظر مي  گذرانيم.
توحيد مبناي حق و عقايد حّقه: مراد از عقايد حّقه، كه انسان اعتقاد به آن را زيربناي 
اعمال خود قرار مي دهد، به طور حتم و يقين، كلمة طيبة توحيد است كه به گواهي قرآن، 
«كلم»  واژة  دو  از  تركيبي  طيبه»  «كلمة  است.  آن  بر  نيز  حّقه  اعتقادات  ساير  بازگشت 
فرموده  اشاره  بدان  قرآن  شريفة  آيات  متن  در  دوبار  متعال  خداوند  كه  است  «طيب»  و 
 ُ الُِح َيْرَفُعُه» (فاطر/10)؛ «أَلَْم تََر َكْيَف َضَرَب اهللاَّ يُِّب َو الَْعَمُل الصَّ است:«إِلَْيِه َيْصَعُد الَْكلُِم الطَّ

َمَثًال َكلَِمًة َطيَِّبًة َكَشَجَرٍة َطيَِّبٍة»(ابراهيم/24).
آن  بر  عالوه  و  است  انتشار پذير  طبع،  حسب  بر  كه  خوش  رايحة  معناي  به  «طيب» 
كه محيط را نيكو و گوارا مي سازد به اقطار جهان، آثار نيك و نوسان و طنين آن انتشار 
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و  پاك  هرآنچه  يعني  طيب،  ديگر  بياني  به   .(287/13 1404ق:  همداني،  مي يابد(حسيني 
پاكيزه است. لذا هر سّنت، دستور، برنامه، روش، عمل ِانسان و خالصه هر موجود پاك و 

بابركتي را شامل مي شود (نجفي خميني، 1398ق: 354/8).
«كلم» جمع «كلمه» است؛ به معناي سخن و گفتار بر اساس عقيده؛ و اين كه به «كلم» 
تعبير شده، از اين نظر است كه شهادت به اركان توحيد، شامل چند جمله است: وحدانيت 
كبريايي خدا، رسالت رسول اكرم، صلّى اهللا عليه و آله و سلّم، و حقانيت معاد؛ و همة آن ها 
نيز مربوط به يكديگر هستند؛ آنچنان كه اگر يك جملة آن ساقط شود، اقرار به اصل توحيد 

فاسد و ناقص خواهد بود (حسيني همداني، 1404 ق: 285/13). 
از  بخواهند  اگر  باايمان  افراد  كه  است  آمده  اسالم  گرامي  اولياي  روايات  در  شرايطي 
مزاياي معنوي كلمة توحيد برخوردار شوند و موجبات فالح و رستگاري خود را در پرتو آن 
فراهم آورند بايد همواره متوجه آن شرايط باشند و هرچه بيشتر و بهتر و شايسته تر خويشتن 
را با توحيد مرضي خداوند، كه ماية سعادت دنيا و آخرت است تطبيق دهند. از جملة اين 
شرايط آن است كه كلمة توحيد بايد در گويندة آن اثر عملي داشته باشد تا آنجا كه وي 
از كمبودهاي زندگي دنيوي هراسي به خود راه ندهد؛ همچنين گويندة كلمة توحيد بايد از 

معرفت امام و محبّت اهل بيت، عليه  الّسالم، برخوردار باشد.
براي نيل به مقصد توحيد، قرآن كريم راه  هايي را فراسوي موحدان و سالكان قرار داده 
سه گانة  راه  هاي  همان  راه  ها،  اين  هستند.  دقيق تر  ديگر  بعضي  به  نسبت  بعضي  كه  است 
آفاقي (سير در خلقت آسمان و زمين)، انفسي (شناخت خداوند از طريق نشانه  هاي موجود 
در گوهر ذات شخص و روح) و نيز راه سير در حقيقت هستي (شناخت خدا به واسطة خود 
خداوند و از مقصد به مقصود رسيدن) است كه آيه: «َسُنِريِهْم آياتِنا ِفي اْآلفاِق َو ِفي أَنُْفِسِهْم 
َحتَّى َيَتَبيََّن لَُهْم أَنَُّه الَْحقُّ أََو لَْم َيْكِف بَِربَِّك أَنَُّه َعلى  ُكلِّ َشيْ ٍء َشِهيد» (فصلت/53) بر آن 



16

فدك  سبزواران ، سال دوم ، شمارة 8 

راه  ها داللت مي  كند. 
در طول تاريخ، همواره افرادي به نام «پيامبر» با داعية رهبري و هدايت انسان ها آمده اند 
و رفته اند. قرآن كريم در طي آيات مختلفي به مسألة بعثت پيامبران الهي مى  پردازد و همة 
تعليمات پيامبران و هدف از بعثت آن ها را مقّدمه اي براي شناخت خدا و قرب به او، و برقراري 
عدل و قسط در جامعة بشري معرفي مي  كند كه اّولي دعوت به توحيد نظري و توحيد عملي 
فردي است؛ اما دومي، دعوت براي برقرار ساختن توحيد عملي اجتماعي است: «َو ما أَْرَسلْنا 
ِمْن َقْبلَِك ِمْن َرُسوٍل إِالَّ نُوِحي إِلَْيِه أَنَُّه ال إِلَه إِالَّ أَنَا َفاْعُبُدون » (االنبياء/25)؛ «لََقـْد أَْرَسلْنا 

ـِْسِط» (الحديد/25). ُرُسلَنا بِالَْبيِّناِت َو أَنَْزلْنا َمَعُهُم الِْكتاَب َوالِْميزاَن لَِيُقوَم النَّاُس بِالْق
از آنجا كه اقوام و مللي كه چند هزار سال پيش مي زيستند، دور از يكديگر و جدا از هم 
بودند و امكانات و وسايل ارتباطي در آن زمان وجود نداشت، از اين رو پيامبراني كه در آن 
زمان مي آمدند عمومًا براي هدايت اقوام و ممالك خود مي آمدند و از آنجا كه صالحيت ها و 
استعدادهاي دروني عموم انسان ها تا آن زمان ناقص بود و قابليت حمل يك دين كامل را 
نداشت، لذا احكام و قوانيني را كه خداوند به وسيلة پيامبرانش مي فرستاد متناسب با احوال 
و  تعليم  نتيجة  در  بود.  آنان  برداشت  و  تحمل  حّد  و  دروني  استعداد  و  صالحيت  و  مزاج  و 
تربيت هزاران پيامبر و پس از ترّقي فطري در هزاران سال، زماني كه صالحيت هاي دروني 
انسان ها تكميل شد و استعداد ديني بشريت، به حّد بلوغ رسيد، وقت آن شد كه براي تمام 
دنيا يك دين كامل و استوار و آئين واحد فرستاده شود و براي تمام ممالك و ملل يك رسول 
مبعوث شود؛ و چون انسانيت به لحاظ ديني كامل شده بود و صالحيت حمل يك دين كامل 
در آن به وجود آمده بود، از اين رو به وسيلة تعليم همين پيامبر اّمي، نظام ديني به مرحلة 
تكامل رسيد. (نعماني، 1383: 47-41). «الَْيْوَم أَْكَملُْت لَُكْم ِديَنُكْم َو أَْتَمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي » 
(المائده/3)؛ «امروز دين تان را براي شما كامل كردم و نعمت خويش را بر شما تمام كردم».
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توحيد از ديدگاه زرتشت
آن  رأس  در  كه  مي كشد  تصوير  به  ما  براي  را  آئيني  گاتها،  بخش  در  مطالعه  و  دقت 
«اهورامزدا» قرار دارد و زرتشت پيامبر اوست. در گاتها از اهورامزدا با عناوين ديگري چون 
مزدا اهورا، اورمزد، مزدا و اهورا ياد مي شود. معني اين نام مركب را «سرور دانا» دانسته اند. 
«اهورا» به معني سرور، بزرگ، هستي بخش و آفريدگار و «مزدا» به معني آگاه و دانا است؛ 
گرچه دراين باره بين خاورشناسان اختالف است. از زرتشت پرسيدند كه مي خواهند خدا را 
ببينند. فرمود كه البته خدا را به هيچ چيز مادي نمي توان تعبير كرد؛ ولي مي توان خدا را نور2 

و «شيدان شيد» يا «نوراالنوار» دانست. 
خدا (خودآ)، يعني خودش آمده. در باور زرتشتي خداوند وجود دارد؛ اما اين كه چگونه 
است و چه صفاتي دارد كسي نمي داند. هر تصوري هم كه از خدا وجود دارد، تصور انساني 
است و نمي توان آن را حقيقت كامل او دانست؛ پيامبران در رابطه با ذات پاك او بخشي از 
حقيقت را به ما نشان داده اند و در اين ميان هركس بر اساس سطح دانش خويش او را درك 

مي كند (خورشيديان، 1384: 138- 139).
اغلب محققان و دانشمندان بزرگ معتقدند كه زرتشت در الهيات، مبّشر و مبلّغ توحيد 
ـَويت  ن ـَ بود؛ اما وجود مباحثي درباره خير و شّر، كه از روزگاران گذشته وجود داشت، اِسناد ث
در  مزديسني  آئين  انحطاط  زمان  در  كه  آن  بخصوص  كرد؛  آسان  زرتشتي  دين  براي  را 
دنبال  به  و  شدند  امري  چنين  پيشگام  خود  زرتشتي،  روحانيون  از  برخي  ساسانيان،  عصر 
آن نويسندگان دوران اسالمي و پس از آن ها خاورشناسان و اوستاشناسان به موجب همين 
آثار باقيمانده از دوران ساساني و باورهاي ثََنوي و دوگانگي، در انتشار آن كوشيدند (رضي، 

.(90 :1383
 براي فهم اعتقاد توحيدي زرتشت، الزم است ابتدا ثنويت تعريف شود. زماني مي توان 
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يك مذهب را دوگانه خواند كه هر دو اصل يا نيروي خوبي و بدي، با شرايط و امكانات 
مساوي روبروي يكديگر قرار بگيرند و تحت شرايطي برابر، به اندازه اي يكسان در جهان 
نفوذ كرده باشند و بشر نيز خويشتن را به طور مساوي مقيد و وابسته به اين دو نيرو احساس 
كند و در اين ميان نيروي مافوقي كه بر آن دو برتري و نفوذ داشته باشد وجود نداشته باشد. 
اِسناد دوگانگي در دين زرتشت، از آنجا ناشي مي شود كه زرتشت عنوان كرد: جهان را دو 
نيرو است كه بر آن حكومت مي كند: يكي مثبت و خير و نيكو؛ و ديگري منفي و زشت. يكي 
را «ِسَپْنتامينو» (Spenta Mainyu)؛ يعنى انديشه و منش و روش مقّدس و نيك و ديگري 
را «انگره مينو» (Angra Mainyu)؛ يعنى انديشه و منش و روش بد؛ كه به آن «اهريمن» 
از  انحرافي  همجه ي  دچار  زرتشت  سخنان  كه  نمي پايد  زماني  اندك  مي شود.  گفته  هم 
يا  «اهريمن»  سهواً  يا  تعمداً  برخي  كه  آنجا  تا  مي گيرد؛  قرار  ديگر  مذاهب  و  اديان  سوي 
«انگره مينو» را در برابر اهورامزدا، آفريدگار يگانه و قادر مطلقي كه جز خوبي نمي آفريند 
قرار مي دهند. در صورتي كه وقتي به گاتهاـ كه به اعتقاد زرتشتيان تنها بخش باقيمانده از 
اوستاي اصلي است كه از آسيب تحريف مصون مانده است ـ نظري بيفكنيم خواهيم ديد كه 
نه  تنها از كلمة اهريمن به معناي آفرينندة بدي و پليدي نامي برده نمي شود بلكه زرتشت 
از «انگره مينو» در مقابل «سپنتامينو» به عنوان دو همزادي كه در عالم انديشه به يكديگر 
وابسته هستند و وجود خارجي يا حتي مستقلي ندارند و هر دو تحت نفوذ و وجود الهي و 
مافوقي بنام اهورامزدا هستند، ياد مي كند: «در آغاز، آن دو مينوي همزاد در انديشه و گفتار 
و كردار، (يكي) نيك و (ديگري) بد با يكديگر سخن گفتند. دانا، نيك را برگزيند و نادان، 

بد را» (گاتها: 30/ 3).
دو  منفي،  و  مثبت  پليد،  و  پاك  بد،  و  خوب  زرتشت،  جهان بيني  در  ديگر،  عبارت  به 
گوهري هستند كه الزم و ملزوم يكديگرند و براي ادامة سيستم پيچيده و منظم جهان و بنا 
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بر حكمت و ضرورت به وجود آمده اند. لذا در جهان چيزي كه في نفسه بد و اهريمني باشد 
و بتوان در مقابل اهورامزدا قرار دارد، وجود ندارد. در گاتها حتي به يك نمونة مشكوك هم 
نمي  توان برخورد كه ذات پاك اهورامزدا را در مقابل آفرينندة چيز ديگري قرار داده باشد. 
اهورامزدا، تنها آفرينندة انسان و تمام موجودات و كل عالم است. هرچه آفريده شده خوب 
است و در جاي خود نيكوست: «اي خداوند جان و خرد، هنگامي كه در انديشة خود تو را 
منش  سرچشمة  تويي  كه  دريافتم  دل  ديده ي  با  آنگاه  شناختم،  هستي  سرانجام  و  سرآغاز 
مي كني»  داوري  را  جهان  مردم  كردار  كه  دادگري  داور  و  راستي  آفرينندة  تويي  كه  پاك، 

(گاتها: 8/31).
از ديدگاه زرتشت، خداوند را بايد از روي انديشه و خرد و با بصيرت و بينايي شناخت 
و قدرت او را درك كرد؛ زيرا او چيزي نيست كه بتوان با حواس پنجگانه تشخيص داد و 
يا جا و مكاني براي او تعيين كرد. در بينش زرتشت همه چيز را خدا آفريده و ذات پاك او 
در همة ذرات جهان وجود دارد كه آن را «َفرَوَهر» يا «نيروي پيش برنده» مي نامند. خداي 
زرتشت با خدايان ديگر عصر او متفاوت است. خداي او جهان را آفريده و مطابق با نظمي 
كه در آن برقرار كرده اداره مي كند. جهان و هرچه در آن است با اعمال و حركات شان مانند 
زمين و آسمان و خورشيد و ماه و ستارگان، نورافشاني و سير و حركت آنان، همه از او و به 

فرمان اوست.
شده  تشريع  كمال  سوي  به  بشر  دادن  سوق  براي  دين  انكار:  غيرقابل  حقيقتي  معاد، 
است و هر نوع برنامه اي بدون توجه به ضامن اجراي آن، لغو و بيهوده خواهد بود و از آنجا 
كه ضامن اجراي دستورهاي الهي، ايمان به زندگي پس از مرگ و رويارويي با پاداش ها و 
كيفرهاي اعمال است و بدون چنين عقيده و ايماني، هر نوع برنامة غيبي با ركود و توقف 
و  توحيدي  آئين هاي  و  اديان  تمام  زيربناي  و  اساس  معاد  به  اعتقاد  لذا  شد،  خواهد  روبرو 
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آسماني را تشكيل مي دهد (طباطبايي، 1417: 278/12). خداوند متعال ريشة تمامي گناهان 
و گمراهي ها را ايمان نداشتن به آخرت و استخاف امر حساب و جزا و فراموش كردن آن 
ِ لَُهْم َعذاٌب َشِديٌد بِما نَُسوا َيْوَم الِْحساِب»؛ «آنان  مي داند: «إِنَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعْن َسبِيِل اهللاَّ
كه از راه خدا گمراه شوند به سبب آن كه روز حساب را فراموش كرده اند، به عذابي سخت 

دچارخواهند شد».
متفكران  پيچيده و دشوار است كه آراى  زندگي پس از مرگ، آن چنان  جريان معاد و 
بشري درباره  آن، بيش از آنچه درباره آغاز جهان و مبدأ عالم دچار دشواري شده به ابهام و 
نابساماني برخورد كرده است؛ زيرا نه تنها ماّديون و منكران مبدأ عالم، پاياني براي جهان 
قائل نيستند و منكر معادند، بلكه برخي از معتقدان به مبدأ عالم و مؤمنان به آفريدگار جهان 
نيز درباره  قيامت ترديد دارند و آن را نپذيرفته اند و اين گذشته از پيچيدگي مسأله  معاد، نكتة 
ديگري دارد كه در انكار آن بي اثر نيست؛ زيرا اعتقاد به قيامت و ايمان به روز جزا موجب 
پذيرش تعهد و مسؤوليت است و انسان را از هوس بازي و زورمداري بازمي دارد و در برابر 
قوانين خاضع مي كند؛ چه اين كه انكار معاد براى توجيه تبهكاري و خوش گذراني ها عامل 
مؤثري است (جوادي آملي، 1363: 277). آگاهي از مشكل بودن و پيچيدگي مسألة معاد 
وجه تكرار آيات مربوط به آن را آشكار كرده و بسيار بودن اين آيات را نيز براي انسان قابل 
فهم مي سازد. نظر اجمالي به آيات قرآن مجيد نشان مي دهد كه در ميان مسائل عقيدتي، 
هيچ مسأله اي در اسالم بعد از توحيد به اندازة معاد و حيات پس از مرگ، حسابرسي اعمال 
بندگان و اجراي عدالت داراي اهميت نيست. گرچه واژة «معاد» فقط يكبار در قرآن ذكر 
شده است: «إِنَّ الَِّذي َفَرَض َعلَْيَك الُْقْرآَن لَرادَُّك إِلى  َمعاد» (قصص/85)؛ اما كلماتي كه به 
عنوان مترادف «معاد» استعمال شده اند، بسيارند و از آن ميان مي توان به بعث، حشر، نشر، 

يوم الحساب، يوم الفصل، قيامت و آخرت اشاره كرد.
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زرتشت و جهان مينوي: در گاتها جهان از دو بخش «گيتوي» و «مينوي» درست شده 
است كه به هم وابسته و پيوسته هستند. بر اساس تاريخ مدّون، اّولين پيامبري كه به صورت 
به  مرگ  زرتشت،  اعتقاد  به  است.  زرتشت  آورده،  ميان  به  سخن  مينوي  جهان  از  مكتوب 
مفهوم «نيستي» حقيقت ندارد بلكه آن، شكل ديگري از زندگي است. در جهان بيني زرتشت، 
يك فرد مزديسنان بايد به صورتي زندگي كند كه هم گيتي را داشته باشد و هم مينو را، و با 
دانش اندوزي و انجام انديشه و گفتار و كردار نيك و گذشت و خيرات و ديگر كارهاي نيك و 
مينوي (معنوي) در حّد توان سعي كند كه جهان مينوي بهتري را سامان دهد (خورشيديان، 

.(134-133 :1384
اصول سه گانه اي كه زرتشت عرضه كرد با پايان جهان گيتوي (دنيوي) تمام نمي شود. 
فرد مزديسنان بسته به اين كه از ميان انديشة نيك، گفتار نيك و كردار نيك يا ضلع مخالف 
آن، يعني انديشة بد، گفتار بد و كردار بد كدام را برگزيند در جهان مينوي و روز پسين مورد 
داوري قرار خواهد گرفت. در آنجا با دقت و موشكافي تمام و بدون نظر و غرض، نيكي و بدي 
هركس تعيين خواهد شد و در نهايت هيچ رفتار و كرداري بدون پاداش و مجازات نخواهد 
ماند. «كساني كه از نيروي ِخَرد ايزدي و نيك انديشي و راستي برخوردار باشند در انتخاب راه 

نيك، كامياب شوند و به پاداش آن در دو جهان بهرة نيك يابند» (گاتها: 7/30).
در خصوص پاداش هاي مادي و دنيوي كه اشون ها (پيروان راستي) و دروگون ها (پيروان 
دروغ) از آن ها برخوردار خواهند شد، در «اوستا» بسيار صحبت مي شود؛ اما از پادافره و نتيجة 
اعمال اين دو گروه در سراي پسين، از روح و جاودانگي آن يا حتي از جدايي روح و جسم 
نمي توان  صراحت  با  اين  رو  از  نمي بينيم.  اثري  است  شده  بيان  اسالم  در  كه  مفهومي  به 
معتقد  جاودانگي آن  زرتشتيان نخستين تا چه اندازه به سراي آخرت و  اظهارنظر كرد كه 
بوده اند؛ اما در گاتها، قسمت هايي موجود است كه از سه طبقه مردم بر اساس سنجش ايمان و 
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عمل ياد مي كند كه در نهايت در سه مكان  يا جايگاه در سراي پسين (بهشت، دوزخ و برزخ) 
استقرار مي يابند: «چنان كه در آيين روز نخست فرمان رفت، دادگر از روي انصاف، با «دروغ 
 پرست» و «پيرو راستي» رفتار خواهد كرد. همچنين با كسي كه اعمالش با بدي و خوبي 

آميخته است كه تا چه اندازه از آن درست و نادرست است» (گاتها: 1/33).
تأثير متقابل عقايد حّقه و عمل صالح: در قرآن كريم برخي كلمات و جمالت هستند 
كه به كرّات تكرار مي شوند؛ واژة ايمان، كه معموًال در كنار«عمل صالح» ذكر شده از جملة 
فهميد كه اين  آن هاست :«الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحات» (آل عمران/57). از اينجا مي توان 

كتاب مقدس و آسماني تا چه اندازه سعادت بشر را در گرو اين دو امر مهم مي شمارد.  
ايمان مصدر باب افعال و از ريشه آَمَن (امنيت يافتن) و به معناي باور داشتن، عقيده 
داشتن، ايمن شدن و اعتماد كردن است (دهخدا، 1377: ذيل كلمه). از نظر لغوي اعتقاد 
كار  به  اصطالح  در  ايمان  واژة  هرگاه  دارد.  نام  ايمان  كسي،  يا  چيزي  به  قلبي  تصديق  و 
برده شود، معناي خاصي از آن مورد نظر است و آن يعني تصديق مطلق خداوند، صفات 
او، قيامت، بهشت، دوزخ، مالئكه، كتب آسماني و جميع پيامبران الهي. (طريحي، 1375: 

202/6؛ طبرسي، 1372: 121/1).
ايمان تركيبي از شناخت و گرايش است و جايگاه آن نفس (قلب) انسان است و از اين 
طريق است كه شوق و ارادة انسان را جهت مى  دهد؛ در نتيجه رفتاري متناسب با خود را بروز 
مي دهد. در اين باره از رسول اكرم، صلّى اهللا عليه و آله و سلّم، نقل شده است: «اْإلِيَماَن َما 
ْعَماُل» (مجلسي، 1404: 72/66؛ صدوق،1361: 187). ايمان،  َقُه اْألَ َخلََص ِفي الَْقلِْب َو َصدَّ

عقيدة خالصي است كه در جان و دل ريشه دارد و رفتار انسان آن را تأييد مي كند.
در برخي مواقع ارزش منطقي عمل به حدي است كه حتي نوع عمل، جانشين انسان و 
واقعيت انسان مي شود. در قرآن كريم به حضرت نوح، عليه  الّسالم، خطاب مي شود كه پسر 
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تو از خاندان تو نيست؛ زيرا كه عمل او غيرصالح است :«قاَل يا نُوُح إِنَُّه لَْيَس ِمْن أَْهلَِك إِنَُّه 
َعَمٌل َغْيُر صالٍِح» (هود/46). بنابراين افكار و انديشه هاي غيرتوحيدي و ضد الهي، اعمال 
غيرصالح را به دنبال مي آورد و عمل غيرصالح نيز ارزش انساني را ضايع مي كند؛ ولو آن كه 

پسر نّبي مرسل باشد. 
اولين درجة ايماني كه انسان در آن گام مي نهد همان كلمة طيب الاله االاهللا و كلمة 
توحيد است. ايمان به توحيد، انسان را به سوي خدا پيش مي برد و آنچه باعث رفعت اين 
ايمان مي شود عمل صالح است؛ چون عمل صالح چيزي است كه جوهر آن با ايمان سنخيت 
دارد. جوهر عمل صالح توجه به خداست. البته مراتب توجه متفاوت است؛ گاهي توجه كامًال 
آگاهانه و متمركز است و در اين حال انسان به هيچ چيز ديگرى غير از خدا توجه نمي كند. 

چنين عمل  صالحي مي تواند در يك لحظه انسان را فرسنگ ها به  پيش ببرد.
وقتي به شيوة تربيتي اسالم نظري مي افكنيم - شيوه اي كه اين اخالقيات را در قالب 
رفتارهاي زنده نمايش مي دهدـ درمي يابيم معيارهاي خدايي كه به وسيلة ذات باري تعالي 
تعليم داده مي شود، تنها معيارهايي است كه انسان، جامعه و امت صالح را به وجود مي آورد 
و در زندگي مؤمن عهد و پيماني به وجود مي آورد كه او را با خدا مرتبط مي سازد؛ پيمان و 
عهدي كه شامل دو كلمة «َسِمْعنا» و«اََِطْعنا» است (قطب، 1386: 150)؛ «إِْذ ُقلُْتْم َسِمْعنا 
َو أََطْعنا» (مائده/7). اخالقيات در اسالم، ريشه در مذهب دارد و منحصراً در چارچوب عقايد 
معادي آن تكامل  يافته است. در اين چارچوب مادي، سرنوشت غايي انسان بستگي به رفتار 
و كردار وي در اين جهان دارد؛ يعني اين كردار انسان است كه سبب پيشرفت او در اسالم 

مي شود و يا مانعي در راه آن ايجاد مي كند (ايزوتسو،1360: 255).
تأثير پندار نيك بر گفتار و كردار در جهان بيني زرتشت: آنچه در آئين مزديسنا بيش از 
هر چيز قابل توجه است سه ركن انديشة نيك (َهوَمَته)، گفتار نيك (هوْخته) و كردار نيك 
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(هورشته) است كه بنيان دين زرتشتي را تشكيل مي دهد و در سراسر گاتها و همچنين ساير 
قسمت هاي «اوستا» به دفعات تكرار و تأكيد شده است: «هرگز در سه كار نيك، ُسستي بر 
مزديسنان  فرد  (ونديداد: 17/18).  نيك»  كردار  و  نيك  گفتار  نيك،  انديشه  مدار:  روا  خود 
جميع  به  آن  پرتو  در  و  كند  اداره  اصل  سه  اين  با  مطابق  را  خود  زندگي  كه  است  موظف 
صفات ملكوتي آراسته شود (آذرگشسب، 1372: 156-167). اين سه، مرحلة تكامِل اخالقي 
انسان است كه پيروي از يكي بالّتبع منجر به قبول آن دو ديگر مي شود. اصول سه گانة آئين 
مزديسنا، فلسفه اي است كه زرتشت در تعليمات خود همواره پيروانش را به پيروي از آن 
تأكيد مي كند تا با رعايت آن، كلية مراحل زندگي مادي، معنوي، فكري، وجداني و روحاني 
را با پاكي و راستي به پايان رسانند. اصول سه گانه اي كه زرتشت عرضه كرد با پايان جهان 
گيتوي (دنيوي) تمام نمي شود. فرد مزديسنان بسته به اين كه از ميان انديشه نيك، گفتار 
نيك و كردار نيك يا ضلع مخالف آن، يعني انديشه بد، گفتار بد و كردار بد كدام را برگزيند 
در جهان مينوي و روز پسين مورد داوري قرار خواهد گرفت. در آنجا با دقت و موشكافي تمام 
و بدون نظر و غرض، نيكي و بدي هركس تعيين خواهد شد و در نهايت هيچ رفتار و كرداري 
نيروي ِخرد ايزدي و نيك انديشي و  بدون پاداش و مجازات نخواهد ماند: «كساني كه از 
راستي برخوردار باشند در انتخاب راه نيك، كامياب شوند و به پاداش آن در دو جهان بهرة 

نيك يابند» (گاتها: 7/30).
بنابراين  مي داند،  انديشه  را  كرداري  و  گفتار  هر  اساس  و  پايه  زرتشت،  كه  كه  آنجا  از 
انديشه نيك همواره پيش از گفتار و كردار نيك مي آيد. به عبارت ساده تر، زرتشت سرچشمه 
و بنياد تمام گفتار و كردار انسان را- اعم از نيك و بد- انديشه  مي داند. اگر فكر آدمي شايسته 
و پاك باشد، نتيجة گفتار و كردار او نيز چنين خواهد بود و بالعكس هرگاه انديشة انسان پليد 
و ناپاك باشد گفتار و كردار او نيز ناشايست و زيان آور خواهد شد. انديشه، ميزان سنجش 
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كوشش  همة  است.  آدمي  كردار  و  گفتار  در  نادرست  و  درست  و  زيبا  و  زشت  بد،  و  خوب 
زرتشت صرف آن شد تا مردم ِخرد و نيروي انديشة خودشان را در گزينش راه زندگي راهنما 
قرار دهند و بكوشند تا با حفظ مقام و شرافت انساني، تنها براي يك زندگي سامان مند، كه 
بر پايه هاي اخالقي و راستي و درستي استوار باشد زندگاني خود و خانواده و جامعه شان را بنا 

نهند (شهمردان، سال هفدهم: 84).
در باورهاي كهن زرتشتي، آفريننده ي بزرگـ  اهورامزداـ  خود دانش است و سرور دانايي 
است و هنگامي كه مي خواهد بر نخستين جفت بشر جان ببخشد، از روان همه آگاه خود 
به آنان مي دهد و به آنان القا مي كند كه آن ها را از خرد سليم خويش آفريده است؛ آنگاه هر 
دو را به پيروي از ِخرد و راستي فرمان مي دهد (آموزگار، 1387: 523) و اين  چنين است كه 
انسان از بَدو پيدايش مي تواند عوامل موجود در عالم طبيعت را بشناسد، تجزيه و تحليل كند 
و طبيعت را آنطور كه مي خواهد و اراده مي كند در اختيار گيرد و تغيير دهد. بنابراين انسان 
تنها موجودي است كه خود را مي شناسد و «من» (خرد) دارد و مي تواند «من» خود را به هر 
صورتي كه دوست دارد بكار گيرد، به راستي گرايد و تا حّد فرشتگان تعالي يابد و «سپنته 
من» شود و يا به پيروان دروغ بپيوندد و همة ديوهاي آز، كين، خشم، طمع، نامردمي و امثال 
(خورشيديان، 1384: 54).  شود  خويش  زمان  من»  و «انگره   بدهد  پرورش  خود  در  را  آن 
زرتشت تمام پديده هاي مثبت و منفي موجود در طبيعت را خوب و مفيد و دو گوهرهمزاد 
مي داند و از آنجا كه معتقد است خوب و بد في نفسه وجود ندارد و اين انسان است كه با 
كمك انديشه هاي خويش و با قدرت بينش و استدالل، برخي را خوب و برخي را بد مي داند، 
لذا در فرهنگ زرتشت حّتي صفات به  اصطالح بد و شيطاني براي حيات بشر، اهورايي و 
(همان:  مي شود.  شناخته  گناه  و  بد  كه  است  ديوگونه  و  افراطي  حّد  در  فقط  و  است  الزم 
-349-352). اين تنها انسان است كه با برخورداري از نيروي انديشه و ِخَرد، قدرت سنجش 
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و تمييز را دارد و انديشه و گفتار و كردار خويش و انسان ها و موجودات ديگر و به طور كلي 
اتفاقات و مسائلي را كه در طبيعت اتفاق مي افتد بنا به ميل خود مورد سنجش قرار مي دهد و 
براي آن ها صفات مختلف قائل مى  شود و آن ها را از يكديگر متمايز مي كند: «اي مردم، گفتار 
نيك ديگران را بشنويد و با انديشة روشن در آن بنگريد و ميان نيك و بد را خود تمييز دهيد؛ 
زيرا پيش از آن كه فرصت زندگي از دست برود، هر مرد و زن بايد شخصًا راه خود را برگزيند. 

بشود كه به ياري ِخرد اهورايي، در گزينش كار نيك كامروا شود» (گاتها: 2/30).
در  را  كردار  و  گفتار  پندار،  در  كامل  پاكي  زرتشت،  كه  است  مالحظات  همين  به  نظر 
پندار  محسوس  نتايج  كردار،  و  گفتار  است.  داده  قرار  توجه  مورد  و  اهميت  داراي  زندگاني 
نامحسوس و نامرئي است. اگر انديشه پاك نباشد، گفتار و كردار، كه جلوة آن است، پاك 
نمي تواند باشد. بنابراين پاكِي پندار، منظور اصلي و در واقع شالودة كلية عمليات و تشريفات 
اگر  است.  حقيقت  راه  سالكان  و  متصوفه  مكاشفه  هاى  و  مراقبه  ها  همچنين  روانشناسان، 
نسبت به ذي شعوري، هرچند كه پست يا شريف باشد، با خيال پاك و نظر محبت و همدردي 
نگريسته شود، سخناني كه از زبان درباره او جاري مي شود ـ گرچه منظور سرزنش و مالمت 
باشدـ پر از مهر و ماليمت است و شادماني خواهد آورد. هرگاه خيال و گفتار به وسيله ي 
هماهنگي پاك و راست باشد، طبعاً كرداري نيز كه از آن ها سر خواهد زد نيك خواهد بود 

(شه مردان، سال هفدهم: 10-11).

نتيجه
مراد از عقايد حّقه، كه شالودةاصلي اديان و مذاهب توحيدي جهان است و اعتقاد به آن، 
زيربناي اعمال انسان هاست، به طور حتم و يقين، كلمة طيبة توحيد است كه به گواهي قرآن 
بازگشت سايراعتقادات حّقه نيز بر آن است. انسان هرطور كه فكر و انديشه مي كند در رابطه 
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با آن نيز دست به عمل مي زند؛ از اين رو تنها با داناكردن و بينش دادن افراد است كه فرد 
مي تواند سنجش منطقي و دقيقي نسبت به ارزيابي  اعمال نيك و بد پيدا كند. 

ناپسند،  پسنديده يا زشت و  گفتار و كردار نيك و  سرچشمة هر  زرتشت نيز  ديدگاه  از 
انديشة انسان است. زرتشت تمام پديده هاي مثبت و منفي موجود در طبيعت را خوب و مفيد 
و دو گوهر همزاد مي داند و معتقد است خوب و بد في نفسه وجود ندارد و اين انسان است كه 
با كمك از انديشة خويش و با قدرت بينش و استدالل، برخي را خوب و برخي را بد مي داند. 
از آنجا كه زرتشت، پايه و اساس هر گفتار و كرداري را انديشه مي داند بنابراين در جهان بيني 

زرتشت، انديشة نيك همواره پيش از گفتار و كردار نيك مي آيد. 
از مقايسة به عمل آمده در متون اين دو آئين آسماني، چنين برمي آيد كه همانطور كه 
زرتشت، گفتار و كردار نيك را مبتني بر پندار نيك مي داند در اسالم نيز، عمل صالح و قول 
احسن بر مبناي ايمان و عقيده بنا شده است. با توجه به اين مطلب، در صورتي كه ايمان 
در قلب انسان ثابت شود، آثار آن كه صدق در گفتار و كردار نيكو و پسنديده است، براي 
هميشه ثابت و برقرار مي شود و چنانچه اختالفي در ميان قول و عمل پديد آيد، از آن حالت 
اضطراب و تزلزل در ايمان است كه كشف مي شود. ايمان بينش ويژه اي از خالق و مخلوق 
و ارتباط انسان با موجودات عالم ارائه مي كند. اين بينش و گرايش هاي دروني هركدام زمينه 

 ساز رفتارهاي انسان در ارتباط با خداوند و ارتباط انسان با خود و ديگران مي شوند.
ايمان و عمل صالح از جمله مواردي هستند كه خداي تعالي آن ها را از ما مطالبه كرده 
و شرط رسيدن به كمال مطلوب و سعادت بشر دانسته است؛ چراكه ايمان به توحيد است 
كه انسان را به سوي خدا پيش مي برد و آنچه باعث رفعت اين ايمان مي شود عمل صالح 

است.

پى نوشت ها
1. كتاب مذهبي زرتشتيان «اوستا» نام دارد. «اوستا» در اصل شامل دو بخش ديني (گاتها) و غيرديني 
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طور  به  آن  ديني  بخش  زرتشتيان،  اعتقاد  به  بنا  كه  است  بوده   (... و  فقهي  پزشكي،  (ستاره شناسي، 
تحريف و نابودي مصون مانده است. «اوستا»  معجزه آسايي با وجود گذشت چند هزار سال از خطر 
خود صورت تحول يافته ي (apestak /abestag) فارسي ميانه است و در متون گذشته با تلفظ هاي 
مختلف مانند ابستا، ابستاك، وستا، استا، اويستا، افستا و ... آمده است. درباره  واژه ي «اوستا» از نظر 
ريشه و معني لغوي، تحليل هاي مختلفي شده است: برخي آن را به معناي «دانستن» و با واژه  «ودا» 
هم  ريشه مي دانند. برخي نيز به معناي «اساس و بنيان» دانسته اند كه از واژة «ايستادن» گرفته شده 
است و برخي هم آن را با واژة «ستودن» مرتبط و به معناي ستايش و نيايش ويژه گرفته اند. (راشد 

محصل، 23).
زرتشتيان و پژوهشگران بر اين رأي اتفاق نظر دارند كه «اوستا» در اصل بسيار بزرگ تر از اوستاي كنوني 
بوده است و هنگامي كه اسكندر گجسته (بدُيمن و نفرين شده) در حدود سال 330 پيش از ميالد به 
ايران تاخت و داريوش سوم ـ پادشاه هخامنشي ـ را شكست داد، كاخ شاهنشاهي تخت جمشيد را به 
آتش كشيد كه در اثر آن يكي از بزرگ ترين كتابخانه هاي دنياي كهن آن روز سوخت و از بين رفت. 
در اين كتابخانه كه در جوار كاخ سلطنتي بنا شده و بنام دژنْپشت (به معناي قلعه نوشته يا كتابخانه) 
معروف بود، صدها جلد كتاب علمي و ادبي و مذهبي و تاريخي وجود داشت. ازآن جمله بيست و يك 
نسك (كتاب / بخش) «اوستا»، كه بنا به نوشته پليني- تاريخ نويس رومي- در دو هزار شعر سروده 
شده و به قول مسعودي- نويسنده  كتاب «مروج الذهب»- بر روي دوازده هزار پوست دباغي شده گاو 

با آب زر نگارش يافته بود، نگاهداري مي شد كه جملگي از بين رفتند.
شيز  شهر  در  واقع  آذرگشسب  آتشكده  در  شيزيگان  گنج  بنام  هم  ديگري  بزرگ  كتابخانه  البته 
استيالي  موجود بود و در هنگام  آذربايجان وجود داشت كه نسخه  كامل ديگري از «اوستا» در آن 
اسكندر، يوناني ها آن را برداشتند و به زبان خود ترجمه كردند. اسكندر و جانشينانش به مدت هشتاد سال 
سلطنت كردند تا آن كه اشك اّول بنيانگذار سلسله  اشكانيان بساط فرمانروايي يونانيان را به سال 250 
ق.م برچيد و موبدان و دانشمندان زرتشتي فرصت يافتند بيشتر قطعات «اوستا» را كه يا در ذهن خود 
داشتند و يا در نسك هاي متعدد نزد خود نگاهداري مي كردند، دوباره جمع آوري كنند. مشهور آن است 
كه نخستين كسي كه امر به جمع آوري و تدوين كتب پراكنده  زرتشتي كرد ولخش يا بالش اشكاني 
بود؛ اما از آنجا كه چهار نفر و به روايتي پنج نفر از پادشاهان اشكاني به اين نام معروف بودند لذا بين 
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بالش اول و سوم اختالف نظر وجود دارد (آذرگشسب، 50-54).
كتاب «اوستا» ، به خط و زبان اوستايي نوشته شده كه با زبان پهلوي و سانسكريت هم  ريشه است. به 
عقيده  بسياري از محققان، خط اوستايي در دوره ساسانيان(641-226 م) پديد آمد و اوستايي كه ساليان 
دراز در سينه ها حفظ شده بود به آن خط كتابت شد؛ و به قولي هم اين كار پس از ظهور اسالم تحقق 
يافته است. اوستاي فعلي داراي 83000 كلمه است و احتماًال اصل آن بالغ بر 700 / 345 كلمه (يعني 
چهار برابر) بوده است؛ ضمن آن كه اوستاي كنوني، همچون اوستاي اصلي به 21 نسك تقسيم مي شود 

و شامل پنج بخش است: يسنا، يشتها، ويسپرد، ونديداد، خرده اوستا. (توفيقي، 1385: 59).
- يَسين، يَْسنَه، يسنا: به معناي ستايش و نيايش است و با كلمه  جشن هم معنا است. َيسنا از مهم-

ترين بخش هاي «اوستا» و در بر دارنده  72 فصل است، كه در اصطالح اوستايي هريك از اين فصل ها 
را يك «هات» مي گويند. اين بخش از نظر زبانشناسان، قديمي ترين و اصلي ترين بخش اوستاست. از 
ميان 72 فصل يسنا، 17 فصل آن را گات ها تشكيل مي دهد كه منظوم و از سروده هاي شخص زرتشت 
است. يسن ها به طور كلي دربردارنده ي دعاها و نمازهايي است كه در آئين هاي گوناگون ديني براي 

منظورهاي خاص، توسط موبدان و گروندگان زرتشتي خوانده مي شود.
- ويسپَرد: به معني «همه ي رادمردان» است. رد يا راته به معني «راد» است. مطالب اين بخش از 
«اوستا»، كه غالبًا از يسن  ها گرفته شده، درحقيقت مكّمل آن است. ويسپرد 24 بخش دارد كه هريك 
مذهبي،  آئين هاي  در  يسن  ها  با  همراه  گاه  و  تنهايي  به  آن  متن  و  ناميده اند  يك «كرده»  را  آن ها  از 

جشن هاي فصلي (گاهنبارها) يا جشن هاي ماهيانه خوانده مي شود.
- ونديداد: در اصل اين كلمه به زبان اوستائي به صورت «ديودات»، به معني قانون ضد ديو است. 
ونديداد شامل 22 بخش است و هر بخش آن را يك «فرگرد» مي گويند. مطالب فرگردها به گونه  
پاسخ  را  آن ها  اورمزد  و  مي كند  اورمزد  از  زرتشت  كه  پرسش هايي  است؛  شده  تنظيم  پاسخ  و  پرسش 
مي گويد. تأليف اين بخش از «اوستا» را به پس از دوره ي هخامنشيان نسبت مي دهند و احتماًال مغان 
غرب ايران، پس از گرايش به دين زرتشتي در تنظيم و تدوين آن سهيم بوده اند. به طور كلي اين بخش 

از بخش هاي كم اهميت و جديد است و در عين حال بيشترين قسمت «اوستا» را تشكيل مي دهد.
- يشت ها: واژه  «يشت» از ريشه  يزد به معناي نيايش و نماز است و با كلمه ي يسن هم خانواده است. 
اين بخش، برخالف يسنا، كه بيانگر آئين زرتشت بود، عقايد آريائي هاي قديم پيش از زرتشت است، و 
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به نظر مي رسد همانند ونديداد، در عصر هخامنشيان و بعد از آن گردآوري شده و توسط ُمغها به اوستا 
الحاق شده است. چراكه باورها و خداياني كه زرتشت آن ها را باطل اعالم كرده، نظير آناهيتا، ميترا، بهرام 
و ... در اين بخش، دعا و نيايشي به آن ها منسوب مي شود. امروزه يشت ها شامل 21 كرده يا فصل است، 

كه هريك به  نام ايزدي كه در آن نيايش مي شود، نامگذاري شده اند.
- ُخرده اوستا (خردك اَپستاك): به معناي اوستاي كوچك، مجموعه اي است شامل نيايش هايي كه 
ديگر  از  خالصه اي  كتاب  اين  مي شود.  قرائت  زرتشتيان  جشن هاي  و  مراسم  يا  و  يوميه  نمازهاي  در 
است.  شده  فراهم  دوم  شاپور  دوره  موبدان  موبد  اسپندان،  مهر  آذرباد  توسط  و  اوستاست  بخش هاي 

(رضايي، 1358: 101- 100؛ محصل، 1387: 23-30)
الزم به ذكر است كه زرتشتيان عالوه بر اوستا، تفسيري بنام «زند اوستا» و كتب مقدس ديگري به 

زبان پهلوي دارند كه «ارداويراف نامه» و «دينكرد» از جمله  آن هاست.
2. از آنجا كه زرتشت خداوند را شيدان شيد و نوراالنوار مي داند، لذا پرستش سو يا قبله  مزداپرستان نور 
است؛ حال به هر شكلي كه جلوه نمايد. خواه اين نور از شعلة آتش باشد يا شمع فروزان و خواه از 
خورشيد يا هر شيء نوراني ديگر. پرستشگاه زرتشتيان را «آدريان» يا «آتشكده» مي نامند (خورشيديان، 

.(380 :1384
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