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 دارم:ار من بودند اعالم میاستادانی هک رد تمام رماحل تدوین این ژپوهش رد کن هب بدینوسیله سپاسگزاری عمیق خود را نسبت

 رفاوان از چیه کمکی ردیغ نکردند.رسکار خانم دکتر زرهه زرشناس هک با اخالق خوب، چهره خندان و حوصله 

 دادند. الصاهن رد اختیار من رقارجناب آاقی دکتر بابک عالیخانی هک همه دانش رفاوان خود را بی ردیغ و خ

 ا  راه من بودند. دم و همواره رچیشان بهره رباهی سومند ارسکار خانم دکتر رفزاهن گشتاسب هک همیشه از راهنمایی

کارینیک می  رسید.اهی این هس زبرگوار رهزگ این ژپوهش هب ثمر نمیدانم هک بدون هم

ا رب عهده رگفتند هک علی رغم مشغله زیاد داوری این ژپوهش ر  همچنین الزم است  قدردانی خود را نسبت هب داوران محترم 

 ارباز کنم:

 رکدند.   دکتر  محمود جعفری دهقی هک با پیشنهاداهی دقیق خود کمکی ستودنی رد ربرطف رکدن نقاط ضعف ژپوهشجناب آاقی 

 .داشتندرد بهتر شدن نتیجه  یادی تأثیر ز رظیف و نظرات دقیق و سنجی بی بدیلرسکار خانم دکتر لیلی وررهام هک با نکته

کات  ارزشمند راهگشای من بودند.جناب آاقی دکتر حمید رضا دالوند هک  با یادآوری   ن
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 اهی رما رد این دوران اندیده رگفتندتقدیم هب همسر و رفزندم هک کاستی
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 چکیده:

عمیق  رسیبر به ش ضروری است کهو نخستین پیروانزردشت ها و جهانبینی آموزه و درک بهترشناخت  ه منظورب

های خود زردشت و هستۀ اصلی باورهای زردشتی است بیشتر به توصیف سرودهگاهان که . پردازیممفاهیم گاهان ب

به  ی کهنهاپرداخته است و یشت موجودات و بازگشت آنها به مبدأ متعال مزدا، امشاسپندان و چگونگی آفرینشاهوره

ا اختصاص اهیتانپرستش  و ستایش ایزد مهر و آبان یشت بهپرستش  ان. مهر یشت شامل اشعاری است درتوصیف ایزد

 خصوصیات و توصیفات ویژۀدو ایزد  . هر کدام از ایناندهای کهن و شامل مضامین پیش زردشتیدارد و هر دو از یشت

با این که پیش از این مفاهیم دینی و عرفانی گاهان به تنهایی مورد  را دارند.های خود و به تبع آن خویشکاریخود 

تاکنون پژوهشی که مستقیماً و به ویژه به قیاس بین این مضامین در گاهان با مهر  اند، ولیتجزیه و تحلیل قرار گرفته

ها و دو فرض مطرح شده در این پژوهش این است که شباهت .یشت و آبان یشت پرداخته باشد صورت نگرفته است

سه متن  این احتماالًو نیز تواند نشانگر میزان تأثیر پذیری این متون از یکدیگر باشد های میان این مضامین میتفاوت

اند و هدف این پژوهش پیدا کردن این شباهت های متفاوتی منتقل کردهباورهای مشترکی را به زبانی متفاوت و در زمان

ر متقابل به چگونگی تأثی دبتوان قیاس این سه متن با در نظر دارد حاضر پژوهشها در این متون است. بنابراین و تفاوت

خست نبرای رسیدن به این هدف  .دوتر شگاهانی نزدیک عرفانی پیچیده و مفاهیم عمیقبه درک رموز و و  هآنها پی برد

شناسی های پیشین و نیز قوانین زبانای قابل قبول از گاهان رسید. بدین منظور با در نظر گرفتن ترجمهباید به ترجمه

از آن استخراج شده و با همان مضامین ن دینی گاهان یۀ هومباخ به عنوان اساس کار در نظر گرفته و مضاممتن ترجم

مزدا، در مهر یشت و آبان یشت مقایسه شده است. مضامین دینی مستخرج از گاهان عبارتند از آفرینش، اهوره

این  اندر پایشناسی و پیامبر. شناسی، انسانگرایی، آخرتامشاسپندان، ایزدان، انگره مینو، دیوان و دروندان، دوگانه

. وجود دارد های زیادییشت شباهتمهر وبین مضامین مطرح شده در گاهان با آبان یشت که دهد پژوهش نشان می

تعریف شده شباهت به خصوصیات و « اهوره»و « مزدا»هایی که در گاهان برای دو صفت خصوصیات و خویشکاری

ه ا رویکرد این سه متن بدارد و در همین راست از اوست،های ایزد مهر و اپام نپات، که ایزدبانو اناهیتا مشتق خویشکاری

ب. اگر چه با تفاوت در بیان مطال ،نی به مضامین مورد بحث دارندهر سه متن نگاه یکسامشابه است و  باورهایی دینی

 های ظاهریرسد که تفاوت فاحشی در مورد مضامین مورد بررسی در سه متن وجود داشته باشد و تفاوتبه نظر نمی

شود که با بدین ترتیب بنیاد فکری مشابهی در هر سه متن دیده می بیشتر در ادبیات و توضیح و توصیف مطالب است.

اوت زمانی ث و تفمورد بح تفاوت در مخاطبین، تفاوت در محتوایتواند به دلیل که می بیان شده است ادبیاتی متفاوت 

  ایجاد شده باشد.

 ها، آبان یشت، مهر یشت، مهر ایزد، اناهیتا، حکمت اشراق گاهان، یشتها: کلید واژه
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  پیشگفتار

مربوط به ادوار مختلف زمانی است و گاهان از این های مختلفی با مضامین گوناگون و کتاب اوستا شامل بخش

ای برخوردار است. از سویی دیگر از اهمیت ویژه زردشت خود به پیروانش آموخته ایی است کههآموزهشامل جهت که 

یش ن پاز مضامی ایجموعهشامل م ،ا هستندهای کهن اوستکه جزو یشت ،هایی چون مهر یشت و آبان یشت نیزیشت

های اوتعلی رغم تفکنند که، ای مضامینی را منتقل میبه شکل ویژه گاهان، آبان یشت و مهریشت. اندو پس از زردشت

و  نیهای مختلف در بسترهای زمابه صورت ند. بنابراین با این که این متوندارای بنیاد مشابهی باش توانندمی، ظاهری

انتظار داریم هر سه متن در یک راستا و برای انتقال مفهومی مشابه  ،اندبه اشکال مختلف سروده شده مکانی متفاوت و

ی به مقایسۀ ای دین زردشتبایست با مشخص کردن مضامین پایهبدین منظور می .ای یکسان تدوین شده باشندو اندیشه

های آنها میزان تأثیر متقابل هتاها و شببا مشخص کردن تفاوت ز این مضامین در سه متن پرداخته، سپسهر یک ا

واهیم خ. افزون بر آن با قیاس این سه متن های آنها را روشن سازیمو همچنین دالیل تفاوت آنها را با یکدیگر دریابیم

 آشکار کنیم چرا که بسیاری از این ها را که به زبان رمز بازگو شده،و یشت گاهان ای از مضامین دینیتوانست گوشه

به همین دلیل نیاز به تجزیه و  .کنندبه زبان رمز منتقل می ،را لکه عارفانه و شهودیب ،مضامین دیدگاهی نه فقط دینی

  .شوداحساس می ،به ویژه گاهان ،یق مطالب اوستاتحلیل حکمی برای فهم دق

که  ش ضروری استو نخستین پیروان زردشتها و جهانبینی آموزهو درک بهترشناخت  ه منظورببا این توضیح و 

 ویی دیگرساز  داشته باشیم. شود،از طریق گاهان منتقل می تری از محتوی و مفاهیمی که توسط پیامبربررسی عمیق

های ها و تفاوتت شباهتاخشنو  آنقیاس با  تا ،های مورد نظر نیز انجام دهیمسی عمیق را در مورد یشترهمین بر

ز رمو وشناخت مفاهیم عمیق  و به هروشن ساختشتی ددر خصوص سیر تحول باورهای دین زر را نکاتی یمتوانب ،آنها

 در پژوهش حاضر تالش شده است این مهم انجام شود. .تر شویمپیچیدۀ گاهانی نزدیک

و امشاسپندان است که معموالً گاهان و سایر  مزدااهورهبه دلیل رابطۀ متقابل و همپرسگی دائمی زردشت با شاید 

ویژه  هباین نگاه صرفاً دینی را، های جدیدتر پژوهشامروزه، اما  .اننددهای اوستا را متنی صرفاً دینی و آیینی میبخش

پیش از این دربارۀ زبان عرفانی  اند.توجه کرده ها نیزنانی این متهای عرفاند و به جنبهزیر سؤال برده ،در مورد گاهان

ده از بابک عالیخانی گفتگو ش امین عرفانی در نصوص عتیق اوستاییبررسی مضهایی چون و رمزی گاهان در پژوهش

ها، که حاوی اساطیر کهن است، نیز بررسی های دیگر اوستا به ویژه یشتاما الزم است همین مفاهیم در بخش .است

 شده، در صورت وجود کشف و مورد مقایسه با گاهان قرار گیرد.

زبان »را  نهای آسمانی به زبانی ریتمیک بیان شده است. زبانی که برخی پژوهشگران آاوستا نیز مانند دیگر متن

زبان »ح اصطال استفاده از به جای اینجاهر چند _دانندمتفاوت با شعر به معنی غیر قدسی می آن رانامیده و « فرشتگان

 قدان مدرن امروزی مایلند این ویژگیِاگر چه منت _رسدتر به نظر میمناسب« زبان ایزدان»بارت ع کاربردِ« فرشتگان
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که از  اما گذشتگان ،وستا را نادیده گرفته و تا حد ادبیات روزمره و عادی پایین بکشندهای مقدس از جمله اکتاب اشعارِ

. (84-86: 1398)گنون، گویند دانستند از چه سخن میبه خوبی می ،کردندآن زبان سمبلیکِ ریتمیک استفاده می

شناسی و کنون تنها از جنبۀ زبانلطفی واقع شده و تاین کمقدس مورد همهای مشوربختانه اوستا نیز مانند سایر متن

 است نخست الزم تر قدسی در اوستا،مفاهیم عمیق و کشفِ ادبی مورد بررسی قرار گرفته است. لذا به منظور بررسی

 معنی و مفهوم دین و عرفان و تفاوت این دو مفهوم را با یکدیگر بدانیم. 

ده که ئه شاار شناسیشناسی و مردم، روانشناسیمعههای مختلف جابر پایۀ جنبه برای مفهوم دین تعاریف متفاوتی

ای از همۀ مفاهیم ارائه مفهومی جامع و تقریباً چکیده ،به دلیل جلوگیری از اطالۀ کالم از حوصلۀ بحث ما خارج است.

وق سهای فرهنگی که جامعه را به سوی نوعی تعالی بعدی عمقی از تجربه» به عنوان دین را که ،گزینیمشده را برمی

. اما با هر تعریفی آنچه که دین را متفاوت (93: 1372)کینگ،  داندمی« کنندۀ هنجارهای زندگی استدهد و تعیین می

. پس برای (182: 1395)حائری یزدی، است « ای مطلق به عنوان باالترین وظیفهاعتقاد به قدرتی مطلق یا اراده» کندمی

ای از کند. اما عرفان گونهدین متفاوت میاست، او را از شخص بیشخص مؤمن مهمترین خویشکاری او که ایمان 

به همین دلیل  هایی از حقیقت این جهان؛ی، آگاهی به شدت آگاهی دهندهحاالت و تجربیات گاهی عقلی انسان است باآ

ای کاماًل ن را مقوله. این تعریف عرفا(187: همان)یم بدان «دریافت آگاهی مستقیم از جهان واقعیت»توانیم عرفان را می

البته این توضیح بدین معنی نیست که کند. آن را سخت می دهد و همین شخصی بودن پرداختن بهشخصی نشان می

ای مطلق نیست بلکه راه رسیدن به این باور شخصی و درونی است و از طریق ایجاد در عرفان اعتقاد به وجود اراده

 گیرد.رابطۀ دو سویه صورت نمی

معلوم از -بدون ایجاد رابطه عالم ، خود به تنهایی وکه شخص دانست ای از علم حضوریگونه توانرا میعرفان 

شه همیبا سرچشمۀ آگاهی است. اما دین شود، در این روش راه دریافت آگاهی یکی شدن و ایجاد وحدت حقیقت آگاه می

بدین  .ندارد معلوم را،-نی حذف کامل رابطه عالم، یعرا شرط نخستین عرفان . بنابراینمعلوم است-درگیر رابطۀ عالم

ابطۀ با این حال عرفان ر ی مطلق دارند، با یکدیگر مشترکند.موجودبه  ورباکه هر دو  از این منظر ،عرفان و دینترتیب 

دون ب ،امکان ندارد دین دستخوش دگرگونی شده و از رابطۀ دو طرفه وارد رابطۀ وحدانی بشود دو طرفه نیست، در مقابل

 . (183: همان)آن که معنی ذاتی خود را از دست بدهد 

بینیم ینه به آن طریقی که ما م ،دهندمواجهیم که واقعیات هستی را به ما نشان می ای شخصیدر عرفان ما با تجربه

چرا که  .توانیم متن گاهان را متنی عرفانی بدانیممی به همین دلیل است کهوجود دارند.  بلکه به آن شکلی که واقعاً

 ست.ا ادراک کرده و مستقیماًکه از طریق علم حضوری  ،کندمنتقل میدربارۀ حقایق هستی دشت در گاهان رموزی را زر

 ,Russell)خارجی نیست  یوجود با بیند کهعمیق عارفانه می نوعی رابطۀراسل نیز در ارتباط زردشت با مزدا در گاهان 

احتمالی مهر یشت و آبان یشت نکات و رموز  مضامین دینی با بررسی بایستبه همین ترتیب نیز می .(76 :1993
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ا چه حد ن سه متن تکه ای در پایان مشخص کنیم دریابیم. ،دوران ما منتقل شده استکه از اعصار تاریک به  ،عرفانی را

 کنیم. را کشف متفاوت بودن مفاهیم آنهابه هم نزدیک یا از هم دورند و دالیل یکسان یا 

از سویی دیگر برخی بر این باورند که در نظر گرفتن این تجربۀ فردی به عنوان تجربۀ تعیین کننده در همۀ ادیان 

با  در کنار هم و ،یعنی هم تجربۀ شخصی یا عرفان و هم تجربۀ دینی را ،به همین سبب باید هر دو مورد .اشتباه است

همین دیدگاه را در حین . (194-195: 1372)کین، شارپ، در نظر گرفت  ،توجه به موقعیت اجتماعی که در آن رخ داده است

ز غیر های اوستا نیهای دینی و آیینی در گاهان و سایر بخشچرا که وجود جنبه .بایست در نظر داشتبررسی اوستا می

ن پژوهش در ای ه همین دلیل است کهب تواند منجر به درک نادرست حقایق شود.میفتن آنها گرقابل انکار است و نادیده

 ،شود مضامین دینی با نگاهی حکمی و عرفانی تجزیه و تحلیل شده و هر دو جنبۀ علم حضوری و علم حصولیتالش می

 شرح داده شود. قرار گرفته و در مضامین مطرح شدۀ هر سه متن مورد بررسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول: طرح تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 مقدمه -1-1

های منحصر به فردی است که آن را نسبت به سایر متون ، شامل ویژگیگاهان، میراث کهن ادبی ایرانیان

برای نخستین بار این حقیقت را مطرح ای برخوردار کرده است. مارتین هوگ باستانی متفاوت و از اهمیت ویژه

های مستقیم ها و آموزهسروده ،بنابراین .(Skjærvø, 2019: 11)که گاهان سرودۀ خود زردشت است کرد 

هان در گاهمچنین شود. در آن یافت می ،خواندیا کالم مقدس می« مانثره»ت به پیروانش و آنچه که خود زردش

 صیلاصول اعتقادی ا و ، جهانبینی و نگرش او به هستی هویداستهای اواندیشه باورهای اصیل زردشت،

ن در طول دو و نیم هزاره اطالع افزون بر آن گاهان به ما از ادبیات ایرانیا .کندزردشتی را به ما منتقل می

گیرد قرار می "ادبیات جهانی"شناختی، ترکیب و محتویات آن در طبقه بندی دهد و با توجه به فرم زبانمی

(Ibid: 13) .کزی این سرودها هستۀ مر. ها قرار داردگاهان شامل پنج گاه و هفده سرود است که در بین یسن

ا م بتوانی. مضامین دینی بنیادین مزدیسنا را می(8: 1393)میرفخرایی، دهند را تشکیل می مراسم عبادی مزدیسنا

ای که نهبه گو ،های اصیل زردشتی رابیابیم. در حقیقت گاهان آموزه نگاه دقیق به جهانبینیِ زردشت در گاهان

و  علی رغم زبان رمزی ،ی کهبه زیبایی حفظ کرده به طور ،دادهاندیشیده و به پیروانش آموزش میزردشت می

و زردشت به عنوان پیامبر، آموزگار، پیر و مرشد در  اندقابل درک و شناسایی ،فته در آنژگان کهن به کار روا

 اهانانتخاب شده، گویندۀ گ به عنوان نخستین قربانی کننده در گاهان زردشت مرکز حلقۀ پیروان خود قرار دارد.

 :Skjærvø, 2019)زردشت پذیرفته شود  قربانی همچوننیز خواهد قربانی او میمزدا تقاضای یاری از اهوره با

بینیم که از طریق امشاسپندان و را می مزدااهورهبین انسان و  های دو سویتقریبا در سراسر گاهان رابطه. (3

ش است. او به پیروانت به عنوان انسان کامل ظاهر شده در گاهان زردش شود.گاهانی میسر می هستندگانسایر 

 و برای این آموزش از مضامینی چونا .در زمین باشند مزدااهورهنمایندۀ مانند او،  ،توانندد که چگونه میآموزمی

که  ،بردها بهره میامشاسپندان و ایزدان، روان گاو، مینوی سپند و مینوی بد، مانثره و سوشیانت ،مزدااهوره

د شد به باورهای یکتاپرستی خاص زردشتی، در کنار ثنویتی که به صورت سرانجام مجموعۀ آنها منجر خواه

 همۀ اینها با ویژگی شود و برای تشخیص آن نیاز به درک شهودی است.مطرح می ،اخالقی و فلسفی توأمان



6 

مانی ه آسوگاه تفکیک وج ند، به طوری کهشومطرح می و با نمودی آفاقی و انفسیرمزی  منحصر به فردِ 

بپذیریم که برخی از  . در نهایت مجبور خواهیم بودشودزمینی هر کدام از آنها دشوار و یا غیر ممکن مییا 

معیار انتخاب مضامین دینی در این  بندهای گاهانی هر دو جنبۀ زندگی مینوی و زندگی گیتی را مد نظر دارد.

صلی قابل تشخیص است که پژوهش نیز بر همین اساس بوده است. با دقت در متن گاهان سه مضمون ا

امین مض اند.هکه در فصول نخست این پژوهش عنوان شد« امشاسپندان»و « مزدااهوره»، «آفرینش»عبارتند از 

ان، وندشوند چون ایزدان، انگره مینو، دیوان و دردیگری که در گاهان در کنار این سه موضوع اصلی مطرح می

 در ادامه ذکر خواهند شد. پیامبر و شناسیانسان شناسی،گرایی، آخرتدوگانه

هایی خطاب به یشت و هر یشت حاوی سرودها و ستایش 21ها بخش دیگری از اوستاست که شامل یشت

یکی از ایزدان زردشتی است. توصیف و ستایش و فراخوانی ایزدی که هر یشت به آن اختصاص دارد و 

زمان تدوین و . (46: 1378)تفضلی، ها ذکر شده تهای مربوط به آن ایزد از موضوعاتی است که در یشاسطوره

ش مضامین پی ،های کهن معروفندکه اصطالحاً به یشت ،برخی از آنها .یکسان نیستها نیز یشتنگارش 

های بلند اوستا محسوب های کهن و از یشتمهر یشت و آبان یشت جزو یشت اند.را منتقل کرده زردشتی

 شوند.می

آبان یشت به ایزد بانو اردوی سورا اناهیتا، اختصاص دارد، این ایزد بانو مظهر آبها است که در امر زادن 

بسیاری . آبان یشت دارای سی کرده و صد و سی و دو بند است. (80، 1375)بهار، مردمان نیز مؤثر بوده است 

 را، بخشیهمچون نیروی حیات ،ردشتیباورهای پیش زای از مجموعهاین یشت پژوهشگران بر این باورند که 

ا شماری بو نیز برخی بندها پس از یکساندربر دارد  ، چون آفریده شدن توسط اهورامزدا،با باورهای زردشتی

این یشت به مدح و ثنای ایزد بانو اناهیتا، اوصاف و القاب او، درخواست  ؛اند( سامی سروده شدهAnaitisانائیتیس )

اند پرداخته است، هایی که او را ستایش کردهزایمان زنان و شخصیت فرزندآوری و و دریاری از او، تأثیر ا

به  .(10-11: 1392)موالیی،  ان باستانی اختصاص داردو قهرمان همچنین بندهایی نیز به ستایش شاهان اساطیری

بر  به لحاظ شخصیت و که هر کدام بینیمای را در این یشت میهای اسطورههمین دلیل بسیاری از شخصیت

وۀ ادبی . اهمیت دیگر این متن شیاندقابل تجزیه و تحلیل کنند،طلب میای که از ایزدبانو اناهیتا اساس خواسته

هایی چون جمشید و فریدون در مقابل اژی دهاک و افراسیاب قرار گرفته و آن است. از آنجایی که شخصیت

)بندهای  همچنین اشاره به پهلوانان اساطیری چون زریر و طوس ؛(25-35)بندهای  اندهر یک خواستار پیروزی

(، درخواست پیروزی گشتاسب از اناهیتا )بندهای 68سپاه دشمن در مقابل جاماسب )بند ، (112-115و  55-51

 ،استهمه یادآور خصوصیات حماسی شاهنامه  (،72-79)بندهای  های ایرانیان و تورانیانجنگ(، 110-108
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را در خود جای از ادبیات حماسی، تاریخی و مذهبی  منسجم ایمجموعه باورهای دینی زردشتیهمراه با  که

  .دهدمی

 .است قابل مقایسه با گاهان ،بخشبه عنوان حیات ،همچنین به دلیل مطرح کردن ایزدبانو اناهیتاآبان یشت 

ن فقط در سطح مادی و زمینی روش ،بخشی او را به عنوان ایزدتوانیم با این قیاس نقش نیروی حیاتچرا که می

متفاوت است. بدین معنی که قدرت و نیرویی که  مزدااهورهبخشی که بدین ترتیب کامالً از نقش حیات ،کنیم

قشی از ن است کامالً متفاوت این رده است.وحیات بالقوه را به فعل درآ ،کندیایزد بانو به هستی مادی اعمال م

قائل شده است. نقش اناهیتا تنها در  مزدااهورهبرای  یگاهانی که بینش تهس کلِ همه جانبه برای آفرینشِ

هبی نی و مذنقش دی نرای جهان است. با دریافتب شود که اعمال نیروی به حرکت درآورندهحیات مادی دیده می

توانیم و به تبع آن نگاه عرفانی و حکمی که در ادبیات آبان یشت مطرح شده است و قیاس آن با گاهان می

های کاریخواهیم دید که خصوصیات ایزدبانو اناهیتا و خویش بر یکدیگر دریابیم وتأثیر متقابل این دو متن را 

ا مفاهیم اهوره ند بتوانمی هابخشی مرتبط است. این خویشکاریستی بخشی و فزونیکه بیشتر به خالقیت، هاو 

 . تر شودروشندر این موارد ی ایرانیان باستان ممذهبی و حک باورآن  به دنبال و منطبق شدهدر گاهان 

دارای سی و پنج کرده و صد و چهل و پنج  ،مهر یشت که پس از فروردین یشت بلندترین یشت اوستاست

یش باورهای پ ،مانند آبان یشت ،یشت نیز مهربه ستایش و توصیف ایزد مهر اختصاص دارد. در  ، وبند است

مهر نگاهبانی از  هایخویشکارییکی از زردشتی با باورهای زردشتی تلفیق شده است. از این رو که 

ر است گیشکنان سخت. او در مجازات پیمان، در این یشت تأکید بر وفاداری به عهد و پیمان استهاستپیمان

نقش دو سویۀ مهر در مهربانی و نیز عقوبت . (19: 1380)آموزگار،  شودو اینجاست که تبدیل به خدای جنگ می

ر افزون ب ، او را با عشق پیوند داده است.ارتباط او با نور و گرما همچنین ،مردمان او را با دادگری مرتبط کرده

این  .مورد اشاره قرار گرفته استکه دانایی اوست، در مهر یشت بارها  همۀ اینها مهمترین بخش شخصیت مهر

عنی م و انطباق دقیق او را با مزدای گاهانیارتباط ناگسستنی او را با نور  جانبه و فراگیر است،دانایی که همه 

شان الزام آور ن یکدیگرکند. همین ویژگی مهم مشترک بین گاهان و مهر یشت، مقایسۀ این دو متن را با می

مرکزیت قائل شده و آن را دلیل  ،است« نور علم»که  گانۀ مهر،نی هفتایکی از معدهد، به طوری که برای می

بدین وسیله یکی از  و (94: 1398)عالیخانی، اند دانستهدر ودا « میثره»درگاهان به جای نام « مزدا»جایگزینی نام 

 است«  نور علم» همین مفهومِ  توان مشاهده و بررسی کرد.یشت میرا در این  مزدااهورههای مهمترین ویژگی

در کنار هم دو صفت مهم  چرا که با قرار دادن این دو ایزد .کندیشت مربوط میکه مهر یشت را به آبان 

به هم مربوط کرده و آفرینندگی هستی را در این دو کامل شده  تواندانایی و نیرومندی، را می ، یعنیمزدااهوره
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ادن ود با کنار هم قرار درکند. پس انتظار میبه صورتی واحد جلوه می مزدااهورهدر که همان آفرینندگی  ،بیابیم

 .اصیل نیاکان مزداپرست خود را بهتر درک کنیماین سه متن بتوانیم حکمت و بینش 

 

 مسئلۀ پژوهش -2 -1

که بنا بر نظر بیشتر پژوهشگران در محدودۀ زمانی بین متنی بدانیم حاوی عناصری  توانیم گاهان رامی

یشت و مهر  آبان از سویی .شودهای زردشت میپیش از میالد مسیح بوده و منحصر به آموزه 1100 تا 1000

هانی با عناصری پیش و پس از این دورۀ زمانی بدانیم که در دورۀ ساسانیان تدوین و عناصر گا یشت را حاوی

ا قرار گیری این سه متن ای منسجم گرد آمده است. امید داریم بهدر مجموعگردآوری شده و به شکل کنونی 

دیگر چگونگی تأثیر و تأثر این متون بر یک و بررسی موشکافانه های آنهاها و تفاوته بر شباهتتکیدر کنار هم، 

تی دست ایند تکامل دین زردشبخشی از فربه و به دنبال آن بنیاد رویکرد مزداپرستان باستانی را روشن ساخته 

  .یابیم

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش -3 -1

و پردازد یم ها بیشتر به ایزدانیشت و و امشاسپندان مزدااهورهبا توجه به این حقیقت که گاهان بیشتر به 

نون پژوهشی در مورد مقایسۀ ویژۀ مضامین دینی گاهان و مهر یشت صورت نیز با در نظر گرفتن این که تاک

و  دینی زردشتی بررسیرسد که نخست نوع رویکرد هر کدام را به مضامین ضروری به نظر می ،نگرفته است

مسیرهای  هایی که در طول قرون و در طیکه تفاوت دهیمسپس با مقایسۀ آنها تشخیص  روشن سازیم.

نش کلی بیخواهیم توانست  ها تأثیر گذاشته است. در پایانعۀ این بخشچگونه بر مجمو مهاجرت اتفاق افتاده،

 دیسناجهانبینی و اصول فکری مز ای که درنکات ناشناخته ونسبت به مضامین دینی خود بیابیم مزدیسنا را 

    آشکار سازیم.ایسۀ تطبیقی این سه متن باقی مانده است با مق

 

 اهداف پژوهش -4 -1

از مضامین  به طور مجزا یکی اهمیت دارند که هر سه متنهای این سه متن از آنجایی ها و تفاوتباهتش

یکدیگرند. طالب مدر کنار یگدیگر کامل کنندۀ  با قرار گرفتن ییکنند و از سوبیان میرا  بنیادین فکری مزدیسنا

ها و نیز تأثیرپذیری آن دینی های مضامینها و تفاوتبه همین دلیل هدف از این پژوهش پی بردن به شباهت

عرفانی که در کنار مضامین دینی مطرح شده است ناچاریم این مضامین را  . با توجه به نکاتاز یکدیگر است
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ا حد این مفاهیم ت بدینوسیله نکات تاریک در از جنبۀ حکمی و عرفانی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

 حداقل بخشی از ت برسیم تاهای زردشتری از آموزهبه درک عمیق ممکن آشکار خواهد شد و خواهیم توانست

رک بهتر ترتیب از سویی قادر به د. بدینکشف کنیم را ول فکری ایرانیان را آشکار ساخته و رموز پیچیدۀ آنهاتح

تر از عرفانی گاهان و از سویی دیگر درک درستدینی و شدۀ زردشتی و رموز پیچیدۀ مفاهیم اصلی فراموش

ر آن کشف رابطۀ مفهومی و تأثیرپذیری عرفانی مهر یشت و آبان یشت خواهیم بود. افزون بدینی و مفاهیم 

 خواهد شد.  ان مانیاک باورهای ها خود منجر به شناخت بهترمتقابل این بخش

 

 های پژوهشفرضیه  -5 -1

 ینیداحتماالً مضامین دو فرضیۀ اساسی مد نظر خواهد بود: نخست این که در پژوهش حاضر بدین ترتیب 

 باورها و مفاهیم مشترکی را با بیانی متفاوت . هر سه متنگاهان با  مهر یشت و آبان یشت نکات مشترکی دارند

 هایتاً دریافتن ی وپیچیدۀ گاهان تواند منجر به کشف رموزیمقایسۀ آنها مکنند که زمانی متفاوت منتقل میو در 

هن های ککه همۀ مضامین دینی گاهان و یشتفرض دوم بر این اصل استوار است  .شودپیام اصلی زردشت 

 اند.ت متقابلی بر یکدیگر داشتهرابه ویژه مهر یشت و آبان یشت تأثی

 

 های پژوهشپرسش -6 -1

ین های مضامها و تفاوتهتشباتوانیم به دو پرسش اساسی پاسخ دهیم: نخست این که به دنبال آن می

هر م رات متقابل بینیتأثو دوم آن که  با مهر یشت و آبان یشت کدام است؟ _از منظر حکمی_گاهان دینی

 آبان یشت و گاهان چگونه و در مورد چه مضامینی بوده است؟ یشت و

 

 کاربردهای پژوهش -7 -1

العات طتواند در زمینه ممی گیردمستقیماً بر روی متون اوستایی صورت می این پژوهشبا توجه به این که 

عرفان  و این متون را از منظر حکمت مضامین دینی جایی کهمربوط به زبانهای باستانی مفید باشد و نیز از آن

رده مورد های نامبمندان به رشتهعرفان ایرانی و ادیان باستانی ایران و عالقه تواند در زمینۀمی  ،کندبررسی می

گردد. ی مذکورهازمینه ی دانش و شناخت هرچه بیشتر دراستفاده قرار گرفته و باعث اعتال



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهششناسی فصل دوم: روش

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

، یای گردآوری، سپس بررساز طریق منابع کتابخانههای پژوهش تحلیلی و داده-روش پژوهش توصیفی

هیه تگاهان  سراسر. نخست برگردانی واژه به واژه و تا حد امکان صحیح از اندهشد تجزیه و تحلیل و مقایسه

اس کار بر ترجمۀ . در این مرحله در مورد گاهان اسو مضامین عرفانی آن مورد بررسی قرار گرفته است شده

لر و چون اینس یگرانهای دیگر پژوهشکه ترجمهاست اما با توجه به پیچیدگی متن گاهان الزم  ،هومباخ است

در _ی و همچنین ترجمۀ دکتر بابک عالیخان کلنز نیز در نظر گرفته شود. برای مهر یشت از ترجمۀ ایلیا گرشویچ

عد . مرحلۀ بده شده استاستفا_ در دست چاپ_دکتر بابک عالیخانی از ترجمۀ  نیز و آبان یشت _دست چاپ

ون چ ترتیب که مطالب مربوط به مضامین دینی هاست. بدینرمزگشایی و تجزیه و تحلیل محتوایی متن

ها شناسی در هریک از متنشناسی و انسانگرایی، آخرتآفرینش، اهورامزدا، امشاسپندان، ایزدان، دیوان، دوگانه

شناسی و شکل دستوری مورد تجزیه و ه، مفهوم متن، ریشهاستخراج شده، و به طور جداگانه، بر اساس ترجم

ار رد بررسی قرتحلیل ساختاری و محتوایی قرار گرفته و همچنین از نقطه نظر مقوالت حکمی و عرفانی مو

ه بیشتر به تا هر چ ،اندشده و چنانچه شباهتی با این مقوالت یافت شود رمزگشایی و تفسیر و تأویل اندگرفته

های ها آگاهی حاصل شود. مرحلۀ پایانی مقایسۀ سه متن با یکدیگر است که بر اساس دادهدر متنرموز پنهان 

  .شده استمراحل پیشین به آن پرداخته 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم: پیشینۀ پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 های مربوط به گاهانپژوهش -1-3

ده پژوهی بوپژوهشگران در زمینۀ ایرانشناسی، زبانشناسی و دینهای جذاب برای گاهان همیشه از مقوله

معموالً پژوهشگران  های مختلف موجود است.های زیادی از این متن کهن به زباناست به همین دلیل ترجمه

 ،اندها قیاس کردهو در صورت نیاز با دیگر متن داده دینی را نیز مورد بررسی قراردر کنار ترجمۀ متن مضامین 

، مزدا، امشاسپندان، ایزدانچون: اهوره ،باشندکه بسیاری از آنها مضامین دینی مورد نظر در این پژوهش نیز می

 شناسی.گرایی و آخرتانگره مینو، دیوان، دوگانه

 Die Gathas desبه زبان آلمانی با عنوان ( 1959)های خوب گاهان اثر هومباخ یکی از ترجمه

Zarathushtra از هلموت هومباخ است.  دو جلد در 

که به  Rituel et Ecshatologie dans le Mazdeisme( در کتاب خود با عنوان 1960ماریان موله )

-53: 1395)موله، فارسی نیز ترجمه شده مضامین گاهانی را با نظام و ایدئولوژی هخامنشیان مقایسه کرده است 

، آیین قربانی، «magavan» ،«sāsnẳ» ،«mąөra»ون مضامینی چ« هاگات»، همچنین در فصلی با عنوان (59

همۀ متن گاهان را به ترتیب بررسی و « هاترتیب گات»ها و فرشگرد را بررسی کرده و در فصل سوشیانت

سی به برر« شناسی زرتشتیهایی از کیهانجنبه»و نیز در فصلی با عنوان  (303-177)همان: تفسیر کرده است 

 . (446-429)همان: آفرینش از دیدگاه متون گاهانی و سایر متون باستانی پرداخته است 

تفاوت بین تعالیم گاهانی « Zoroaster's Own Contribution»ای با عنوان ( در مقاله1964گرشویچ )

نو، گرایی، آفرینش، دو میتعالیم اوستای جدید مد نظر قرار داده و مضماینی چون یکتاپرستی و دوگانهرا با 

امشاسپندان و ایزدان را بررسی کرده، او همچنین باورهای هخامنشیان را با در نظر گرفتن مضامین دینی 

.(31-90: 1396)گرشویچ، های هخامنشی با گاهان قیاس کرده است کتیبه




