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چکيده
نيایش بهعنوان آسانترین راه گفتوگوی دوسویهی انسان با خددا ،ازجملده ارادان و
اجزای استوارانندهی همهی ادیان در طول تاریخ بوده اسدت .بررسدی سدتایشهدا و
نيایش های رسمی ادیان گوناگون نمایانگر نظام فکری ،دیندی و وضدعيت و نيازهدای
فردی و اجتماعی دینداران در اعصار گونهگون است .این جستار به بررسی توصديفی
و آماری نيایشهای «گاتها» (اهنترین اثر مکتوب بازماندهی ایرانيدان) مدیپدردازد
مجموعه ا ی منظوم اه امروزه به باور بيشتر پژوهندگان ،تنها بخش اوستاست اه سخن
زرتشت است درحالیاه دیگر بخشهای اوستا در ادوار بعد تدوین شدهاند .بيشترین
خواهشها و خواستهها در گاتها ،رواج راسدتی و سدراوبی درو  ،رهدایی زمدين و
جاندارانش از ستم و خشم و بيدادگری ،داشتن زندگی آرام و شاد ،جامعدهای آبداد و
درنتيجه ،رسيدن به اشور مينوی جاودانی اهورامزدا (فردوس) و پدادا

و بخشدایش

جاودانی در روز داوری پسين است .بررسی درونمایهی نيایشهدای گداتهدا نشدان
می دهد اه مخاطب زرتشت به ترتيب :مزدا ،اهدورا ،اردیبهشدت ،مزدااهدورا ،بهمدن،
سپندارمذ ،اهورامزدا و شهریور است و او در بسدياری مواقد از ضدمير جمد بدرای
خطاب به این مخاطبان استفاده میاند .سبک بيان زرتشت این انگاره را تقویت میاند
اه او همچنان اه واژههای مزدا ،اهورا ،اهدورامزدا و مزدااهدورا را بدرای اشداره بده
موجودی واحد به اار می گيرد ،امشاسپندان نيز همگی فدروزههدا و اوصداخ خددای
واحدند .این پژوهش آماری نشان میدهد اده درخواسدتهدای ميندوی (غيرمدادی)،
دوسوم خواسته های گيتيک (مادی) است و زرتشت تقریباً به یک اندازه برای خدود و
دیگران دعا ارده است.
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 .۱مقدمه

نيایش ،5در طول تاریخ ،همواره در کانون توجه انساان باوده اسات و باهمثاباه یکاي از
عاليترین گرایشهاي انساني ،همانند جریاني زنده ،پابهپااي دیگار پدیادههااي انسااني
پيش رفته است .به نظر ميرسد مهمتارین دليا دیرپاایي نياایش ،پيامادهاي رواناي ن
است .نيایش به انسان و زندگيش معنا ميبخشد و نااراتتيهااي روح و روان او را کاه
گاه ریشه در عدم رامش دارد ،از بين ميبرد.
ميتوان نمونههایي فراوان را از ستایش و نيایش ،بهشک نظام و نثار ،در فرهنا و
ادبيات ملتهاي گوناگون مشاهده کرد .ایرانياان باساتان نياز اهميتاي ویاهه باه داو و
مراسم دیني ميدادهاند و نيایش در زندگي نها نقشي برجسته داشته است.
بررسي نيایشهاي بهجامانده از ایرانيان باستان ،نگرش و بينش ما را به فرهن نياکاان
و جهانبيني و تفسيرشان از عالم هستي واقعبينانهتر ميکند .ميتوان باا بررساي نياایش،
بهمثابه نخستين بنياد هدایت و ارکان و اجزاي استوارکنندهي همهي ادیان (نک :یوسفي،
 ،)7۷ :59۳2با روتيهي اجتماعي ملتها ،شيوهي تفکر و وقایع تاریخيشان شانا شاد.
نيایش ،مغز عبادت و جزء ضروري دین است و «هر دیانتي و دساتگاه دیناي معار و
نشاندهندهي روتيه و اخالق اجتماعي ن قوم است» (رضي.)27 :5917 ،
متنهاي نيایشي یين زرتشتي را ميتوان در پان کتااو یسانا ،یشاتهاا ،ویساَرردد،
وندیداد و خردهاوستا مشاهده کرد.2
در ایان مقالااه نيااایشهاااي بخااش «گااتهااا» و فلساافهي نيااایش در ن بررسااي و
درخواستهاي مطرحشده در این نيایشها تحلي ميشود .گاتها بخشي از یسنا اسات
که بهدلي منظوم و موزون بودنش و نيز انتساو ن به زرتشت ،همواره متني جدا در نظر
گرفته ميشود .الياده ،دینپهوه معاصر ،عمق اتساسات و قوت موجود در متن گااتهاا
را دلي اصالت تاریخي ن ميداند (نک :الياده .)۶۴ :59۳5 ،زیبایي و طراوت نيایشهاي
گاتها سبب قرارگرفتن گزیدههاي ن در مجموعهنيایشهااي برگزیادهي جهاان شاده
است .بهجز گاتها که پيام زرتشت را شکارا ميتوان از ن دریافت ،کتاوهااي دیگار،
سالها پس از زرتشت نگاشته شدهاند و با باور و بينش زرتشت فاصله دارند.
شایستهي یاد وري است که در بررسي نياایشهااي گااتهاا ،از ترجماهي اباراهيم
پورداود بهره بردهایم؛ زیرا به نظر ميرسد ترجمههاي دیگر کاه البتاه عاماهپساندتر نياز
هستند ،بهطور مستقيم از متن اوستا ترجمه نشدهاناد؛ بلکاه یاا ترجماهي ترجماههااي
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اروپایي گاتها هستند یا براساس ویارایش و باازنگري در ترجماههااي پيشاين انجاام
گرفتهاند؛ ازاینرو ،تفاوتهاي چشمگير با هم دارند .با توجه به نظار برخاي اساتادان و
مقایسهي ترجمهي چند واژه و بند در گاتهاي پورداود با ترجمههاي دیگر ،ترجماهي
پورداود درستتر و خالي از دخ و تصر به نظر رسيد؛ بنابراین این ترجمه بهعناوان
منبع اصلي پهوهش برگزیده شد.
 .۲پيشينهی پژوهش
بهجز ترجمههاي موجود از اوستا ،کتاوهایي در زمينهي تاریخ و فرهنا زرتشاتي باه
رشتهي تحریر در مده که در هيچ یک ،نيایشهاي اوستا ،بهطور ویهه ،بررساي و تحليا
نشده است .چند رساله نيز در زمينهي نيایش و یينهاي دین زرتشتي نوشته شده است؛
براي نمونه ،جهانگير فکري ارشاد ( )5911از منظر زبانشناسي به این موضوع پرداختاه
است .رش عمادينيا ( ،)59۳7یينهاي معاصر زرتشتي را با متنهاي متقدم و مکتاوو
زرتشتي (کالسيک) مقایسه کرده و در نُه بخش ،به موضوعات بارداري و زایش ،تشر
یيني ،ازدواج ،طالق و مرگ توجه کرده است .او درنهایت ،باه ایان نتيجاه رسايده کاه
یينهاي معاصر زرتشتي ،بهطورکلي ،تافظ قالب و سنتي کهن هساتند کاه باا تفاظ و
رعایت اصول محافظهکاراناه ،دچاار تغييار ،اصاالح و تحاول شادهاناد .سيداتمدرضاا
قائممقامي ( )59۳7نيز ،تحول مفاهيم گاهااني را در سانت مکتاوو زرتشاتي ،باهویاهه
متنهاي اوستایي و پهلوي ،پيگيري کرده است .او در بخش نخسات پاهوهش خاویش،
«دیویسنا و مزدیسنا» ،ریشههاي ثنویت زردشتي را در مخالفت باا پرساتندگان «اینادره»
جستوجو کرده و نشان داده است که اصول دیانت زردشتي اتتماالً از همين مخالفات
زرتشت با ایندره و پيروان او ناشي ميشود؛ در بخاش دوم ،شاباهتهااي اهاورامزداي
اوستا با «ورونه» و «ميتراورونا»ي ودایي و استمرار صفات این خداي بزرگ هنادوایراني
در متنهاي متأخر زرتشتي بررسي شده است؛ بخش سوم به توصيف کوشاش موبادان
زرتشتي در عصر ساساني براي دستیابي به علمالنفسي جدیاد ،زیار تاأثير علامالانفس
ارسطویي ،اختصاص یافته و در بخش چهارم سعي شده تا ایان نکتاه کاه اصاول معااد
زردشتي در همان گاهان زرتشتي شک گرفته و در اوستاي جدیاد و ماتنهااي پهلاوي
جزئياتي جالب توجه به ن افزوده شده است ،اثبات شود .مانادانا معاونات ( )59۳۳نياز
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در پهوهشي ،به نيایشها و یينهاي زرتشتيان ،نيایشهاي دروني و نيایشهااي بروناي،
پيوند زناشویي و نيایش براي درگذشتگان ،نگاهي داشته است.
اما هيچکدام از پهوهشهاي انجامشده ،باه بررساي توصايفي و مااري نياایشهااي
زرتشتيان نَرداختهاند؛ بنابراین در پهوهش تاضار باه تحليا نياایشهااي زرتشات در
«گاتها» از طریق بررسي توصيفي و ماري محتواي نيایشها خواهيم پرداخت.
 .۳معرفی زرتشت ،گاتها و اهورامزدا
زرتشت ورنده ي یيني بر پایهي پرستش اهورامزدا و ایزدان ساَنتایي اسات؛ یيناي باا
قدمتي تدود سههزار سال که از ادیان کهن جهان به شمار ميرود .زرتشت این یاين را
در مخالفت با انحرافات دین قدیم ریائي ،رواج ناراستي و قربانيها و باادهنوشايهااي
بيرویه بنا نهاد .دربارهي زادروز و خاساتگاه هايچ یاک از بنياانگاذاران ادیاان جهاان،
بهاندازه ي زرتشت اختال نظار وجاود نادارد .پهوهشاگران باا بررساي روایاتهااي
گوناگون ،زمان زندگي زرتشت را از ششهزار سال تا شاشصاد ساال پايش از مايالد
گمانهزني کردهاند .پورداود ،زمان زرتشت را پيش از تشکي سلطنت ماد ،یعني پيشتر از
قرن هشتم پيش از ميالد تخمين ميزند و اتتمال ميدهد که او از اهالي مغرو ایاران و
یا شمال غربي ن ،یعني ذربایجان ،باشد (نک :پورداود.)۶2-2۴ :597۳ ،
اینکه زرتشت در چه زماني زندگي ميکرده و خاستگاهش کجاا باوده ،بسايار مهام
است؛ اما در تحقيق ما بيشتر شناخت اندیشههاي او کاه در نياایشهاایش تبلاور یافتاه،
اهميت دارد .بهنظار نگارناده ،بهتارین راه شاناخت زرتشات و اندیشاههاایش بررساي
سرودههاي منتسب به او یا همان گاتهاست«.گاتها» یا «گاهان» ،جمع«گات» یا «گاه»،
به معني سرودهاي نيایشي است که منتسب به خود زرتشت اسات .واژهي «گاات» ،باه
معني «سرود» ،بهصورت «گاه» وارد دستگاههاي موسيقي ایراني ،مانند سهگاه ،شده و نام
«موسيقي گاهاني» از همين واژه سرچشمه گرفته است(نک :خزاعي.)۳ :2۷۷۴ ،
گاتها هفده هات (بخش) از  72هات یسنا را دربر ميگيارد کاه از روي شاماره و
وزن شعرهایي که در این بندها مده ،نها را به پن گاروه تقسايم کاردهاناد .ایان پان
مجموعهسرود مناجاتگونه ،براساس نخستين واژهي هار بخاش ناامگاذاري شادهاناد.
«[به]جز نام گاه یکم (اهونودگاه) که با نام نيایش «یرثده اهو وریریو» پيوند دارد .این نيایش
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روزگاري در غاز این گاه جاي داشته و اکنون در یسنا (هات  ،27بناد  )59جااي دارد»
(دوستخواه.)99 :5971 ،
زرتشت در این سرودههاي نيایشي ،ضمن ستودن و پرستش «اهاورامزدا» ،باورهاایي
را بيان ميکند که دربرگيرندهي شالودهي اعتقادات و اصول اساسي یين مزدیسنا است.
گاتها نيایش ویههي اهورامزدا است که بهدلي داشتن شش صافت ،برتار از خادایان
دیگر به شمار ميرود .شش صفت اهورامزدا عبارتند از .5 :وهاومن (بهمان) :اندیشاهي
نيک؛  .2اشاوهيشتا (اردیبهشت) :برترین راستي و پاکي؛  .9شهریور :شاهي رماني خادا
بر جان جهان؛  .۶سَندارمذ (اسفند) :گسترهي زمين که مقادس اسات و گساتراننده؛ .1
خرداد :ترکت بهسوي کمال و رسایي؛  .۴امرداد :بيمرگي .این شش صفت اهورامزدا با
خواستههاي مطرحشده از سوي نيایشگر (زرتشات) همااهنگي دارد؛ درتقيقات ،شاش
خواستهي اصلي او عبارتند از :بهرهمندي از اندیشاهي نياک (بهمان) و برتارین راساتي
(اردیبهشت) ،فرمانرواشدن شاهيِ رمانيِ مزدایي بار جهاان (شاهریور) ،برخاورداري از
باداني و پيشرفت (سَندارمرذ) ،ترکت به سمت کمال (خرداد) و جاودانهشدن (ادمرداد).
شایستهي یاد وري است که این شش صافت اهاورامزدا کاه در گااتهاا باهعناوان
ویهگيهاي اهورامزدا مطرح شدهاند و تشخص ندارند ،در ماتنهااي پاس از ن ،یعناي
اوستاي نو (متأخر) ،شکارا ،بهشک شش ایزد یا فرشته و به نام شش امشاساَند ههاور
پيدا ميکنند و نيایشهایي باه هار کادام از نهاا و همنناين ایازدان دیگار اختصااص
ميیابد .ناگفته نماند که در اوستاي نو ،در بيشتر موارد ،شمار امشاساَندان هفات اسات:
اهورامزدا ،بهمن ،اردیبهشت ،شهریور ،سَندارمذ ،خرداد و امرداد.
نکته ي دیگر اینکه ،در روایات داراو هرمزدیار ،اشه (اردیبهشت) بر بهمان تارجي
داده شدهʼ« :اشم وهو ʻدر راستيگفتن است« ،یثاااهو» در رادي و ساخاوتکاردن و در
دین مزدیسنا نخست راستي و پس از ن رادي است و هيچ کرفه بهتار از ایان دو چياز
نيست» (داراو هرمزدیار ،5322 ،ج22 :5؛ بهنقا از پاورداود .)255 :59۳7 ،باه گفتاهي
پورداود ،در گاتها و هفت هات« ،اشه» ،فرشاتهي راساتي و درساتي ،داراي مقاام اول
است؛ اما در بخشهاي دیگر اوستا ،بهمن در رتبهي نخست مينشايند (ناک :پاورداود،
 .)۳9- ۳5 :597۳همننين ،زرتشت ،در خطاو به این فروزهها ،بيشتر ،از فاعا و فعا
جمع استفاده مايکناد .او نهاا را هامکاام و هاماندیشاه مايداناد و از همگاي نهاا
درخواست یاري دارد« :این بخشایش را به ما ارزاني دارید شما اي کساني که هماه (باا
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یکدیگر) همکام هستيد .با راستي ،با منش نيک با ن پارسایي که چون در نمااز ساتوده
شوید مزدا از روي دستور (خویش) یاري بخشد» (پورداود.)591 :59۳7 ،
 .۴بررسی نيایشهای «گاتها»
نيایشگران در غاز هر نيایشي ،ابتدا خواهان خشنودي اهورامزدا ،امشاسَندان ،گاتهاا و
فروهرهاي نيکان و پوریوتکيشان (نخستين موزگاران دین) ميشوند« :بشود که فروهار
پاکان در هنگام نماز «اهنود»« ،اشاتود»« ،ساَنتمد»« ،وهوخشاتر» و «وهشتواشات» [پان
بخش «گاتها»] تضور به هم رسانند .تو از «زوت» [نامي است که به پيشوایان دادهاند]
براي خشنودي اهورامزدایي که سرچشمه همهي اشياست؛ اهورامزدایي که فروغ سرشار
است و براي خشنودي امشاسَندان و براي خشنودي گااتهااي «اهناود» و «اشاتود» و
«سااَنتمد» و «وهوخشااتر» و «وهشتواشاات» کااه سااروران تقيقتنااد و بااراي خشاانودي
فروهرهاي تواناي نيکان و براي خشنودي «پوریوتکيشان» و «نبانزدیشتان» ،معناي کاالم
«یتااهو وئيریو» را براي ما شکار ساز و بشود که «راسَي» [نامي است کاه باه پيشاوایان
دادهاند] پاک و فرزانه معني کالم «اثارتوش اشات چيت هنا» را باراي ماا واضا کناد»
(پورداود .)۶ :597۳ ،اکنون به بررسي نيایشهاي پن بخش گاتها ميپردازیم:
 .۱ .۴بررسی نيایشهای بخش نخست گاتها ،باعنوان «اَهونَوَدگات»(یسنا ،هات)9۶-2۳

«اهوندورد» به معني سرور و موالست .زرتشت ،هات  2۳را با ستایش مزدا غاز ميکناد و
از رسالت اهورایي خود در هدایت مردم سخن به ميان مي ورد .در این هاات ،زرتشات
با دستهاي برافراشته ميخواهد که با انجام کار نياک بر ماده از اندیشاهي نياک ،روان
هستي را خشنود سازد .زرتشت از «مزدا» درخواست ميکناد کاه او را در زنادگي و در
مقاب دشمنان یاري کند .از چگونگي فرینش ميپرساد و مايخواهاد بداناد فلسافهي
خلقت انسان چيست .او در موزشهایش یاد ور مايشاود کاه پياروانش و گرویادگان
واقعي ،به «رسایي» (رستگاري) و جاودانگي ميرسند .زرتشات ،ساَس ،مازدا را باراي
فرینش هستي و نيکي ستایش ميکناد .پاس از ساتایش «اهاورامزدا» ،دیوهاا را انادرز
ميدهد و تهدید ميکند و ناکامساختن موزگاران بدي را از او ميخواهد .سارانجام نياز
از اهورامزدا رهنمود خواسته و در راه رسيدن به رستگاري ،از او یاري ميخواهد.
برخي از درخواستهایي که در «اهندوردگات» مطرح شده ،به شرح زیر است:

بررسی تطبيقی و آماری نيایشهای زرتشت در گاهان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 43

 درخواست رامش براي فریدگان« :خواستارم در نماز با دساتهااي بلناد شاده،نخست ،اي مزدا رامش از براي همهي فرینش سَندمينو ،اي اردیبهشات (و) اینکاه
خرد بهمن را خوشنود توانم ساخت و گوشورورن را» (پورداود.)1 :59۳7 ،
نخستين درخواستي که زرتشت با دستهاي بر ماده دارد ،راماش باراي همگاان و
زندگي مبتني بر اندیشهي نيک است؛ تا روان هستي خشنود گردد« .گوشاورون» معاادل
پهلوي «گئوش اورورن» اوستایي به معني «روان گاو» است .پورداود اشااره مايکناد کاه
کلمهي «گئوش» در اوستا اسم جانس هماهي جاانوران مفياد اسات؛ زیارا بناابر یاين
مزدیسنا ،فرینش جانور پيش از فرینش بشر بوده؛ ازاینجهت پارسيان «گوشاورون» را
به روانِ نخستين فریدهجاندار تعبير کردهاند .او همننين بيان ميکند که «گوشورون» نام
فرشتهاي است که به پاسباني چهارپایان بزرگ و کوچک سودمند گماشاته شاده اسات؛
بهطور کلي ،گاو در زندگي جوامع دامدار ایراناي بسايار اهميات داشاته و زرتشات باه
مخالفت با قربانيهاي بيشازتد و افراطي این چهارپا برخاساته اسات (ناک :پاورداود،
.)۴7 :595۷
جهانگير اوشيدري نيز به همين معني اشاره داردʼ« :گوشورورن ʻلفظاً باه معناي روان
گيتي یا فرینش است .چون فرینش جانوران پيش از فرینش انسان بوده ،ازایانجهات
پارسيان روان فرینش را باه روان نخساتين فریادهي جانادار تعبيار کاردهاناد؛ ضامناً،
«گوشورون» اسم ایزدي است که به پاسباني چهارپایان خرد و بازرگ ساودمند گماشاته
شده است» (اوشيدري.)752 :5975 ،
این واژه را پورداود ،فرشاتهي نگهباان جاناداران ساودمند؛ ذرگشساب ،وتيادي،
شهزادي و ساسانفر« ،روان فارینش»؛ شوشاتري« ،روان ماادر گيتاي»؛ جعفاري« ،روان
جهان زنده»؛ رضي« ،جهان» و خزاعي« ،روان زمين بارور» ترجمه کردهاند.
 درخواست شاکوه مانش نياک و تواناایي در سارود ساتایش (منتاره)« :باده ،اياردیبهشت ،ن پاداش (و) بادي منش نيک .تو اي سَندارمذ ،بده به گشتاسب خاواهش
(خویش) و به من ن ده ،اي مزدا و پادشاه کاه پيغمبار شاما سارود ساتایش روا کناد»
(پورداود.)7 :59۳7 ،
زردشت از اهورامزدا مايخواهاد کاه نياروي الزم را باه او بدهاد تاا بتواناد کاالم
هدایتبخش (منتره) را بياموزاند و همننين نيروي الزم را باه پرساتندگان او بدهاد تاا
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بتوانند ن را بياموزند و خواهش او و گشتاسب را که رواکردن دین مزدا و یينگساتري
است ،بر ورده سازد.
 درخواست یگانگي در اندیشه« :و خواستاریم از ناني باشيم که زندگي تازه کنناد.اي مزدا و شما اي سروران دیگر و اردیبهشت ،همراهيتان را ارزاني دارید؛ نچناانکاه
اندیشهها با هم باشند در نجایي که شناسایي پریشان است» (همان.)25 :
این درخواست را زرتشت از مزدا و سروران دیگر و اردیبهشت دارد .در این نيایش،
زرتشت ميخواهد که در شمار «اهورائيان» باشند؛ نهایي که هستي را ناو مايکنناد .او
ميخواهد که اهورامزدا ،نها را در پرتاو راساتي و «اشاه» یااري کناد تاا هنگااميکاه
خرددشان دستخوش تردید است ،اندیشههایشان به هم نزدیک باشد.
 .۲ .۴بررسی نيایشهای بخش دوم گاتها ،باعنوان «اُشتَوَدگات» (یسنا ،هات )۶۴-۶9

«اُشتدورد» به معني سالمت و عافيت است .محور این گات ،پرستش «اهورامزدا» اسات .در
این گات به صفات و افعال اهورامزدا بارها اشاره ميشود .ننه در این بخش از گاتها
مده است ،درخواستها ،پرسشها ،گفتوگوها و درددلهاي زرتشت با اهورامزداست
که زرتشتيان همواره نها را همانند نيایش مايخوانادهاناد و مايخوانناد .نياایشهااي
زرتشت در هات  ۶9بيشاتر درباارهي تواناایي و پااکي اسات .زرتشات در ایان هاات
پندهایي تکيمانه را که ازطریق «منش نياک» (وهاومن یاا بهمان) باه او رسايده ،بياان
ميکند .او از اهاورا درباارهي چگاونگي پرساتش ،فارینش و تقيقات یاين اهاورایي
ميپرسد و ضمن ن ،افزونبر بهفکرواداشتن مردمان ،مسائ اخالقي را موزش ميدهد.
زرتشت ،در هات  ،۶1از دو مينوي متضاد «ساَندمينو» و «انگارهميناو» ساخن باه مياان
م اي ورد و پيااروي از «اشااا» و رساايدن بااه اهااورامزدا را موجااب رسااتگاري انسااان و
جاودانگي ميداند و پس از ن ،تا انتها ،به ستایش اهورامزدا ميپردازد .او در هاات ،۶۴
نخست ،از کمي یاران و زیادي دشمنان ،به درگاه اهورامزدا شکایت ميکند و ميخواهد
که او را یاري کند و درادامه ،دربارهي ارزش گزینش خرد و داناایي و پياروي از اشاا و
نيکي سخن ميگوید.
برخي از درخواستها و پرسشهاي این بخش از گاتها عبارتند از:
 درخواست پایداري و راستي و پاداش منش نيک« :به کاام دل خواساتارم از بارايهریک ،ننه را که او خواستار است که مزدااهوراي کام فرما بدو ارزاني داراد ،به نيروي
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پایداررسيدن و راستيداشتن .این را به مان ببخشااي اي ساَندارمذ ،شاکوه پااداش (و)
زندگي منش نيک» (همان.)۴9 :
 درخواست فردوس ،بخشایش منش نيک ،شاادماني زنادگي جااوداني« :و از نِ اوباد ننه از همه بهتر است ،نکاه را رزوي فاردوس اسات از پااکتار خارد گااه تاو
فردوس بدو ارزاني باد ،اي مزدا( ،و) بخشایش منش نيک کاه تاو باه دساتياري راساتي
خواهي داد در همهي روزها با شادماني زندگي دیرپاي» (همان).
 درخواست فرارسيدن روزي که دین راساتين جهاان را فراگيارد« :کاي ،اي مازدا،بامداد روزي فراز ید ،جهان را دین راستين فراگيرد با موزشهاي افزایشبخش پُرخرد
رهانندگان؟ کيانند ناني که بهمن به یاريشان خواهد مد؟ از براي گاهساختن ،من تاو
را برگزیدم اي اهورا (همان.)۳7 :
 .۳ .۴بررسی نيایشهای بخش سوم گاتها ،باعنوان «سپَنتَمَدگات»(یسنا ،هات )۰۵-۴۴

«سَرنتدمرد» به معناي خارد مقادس اسات .در ایان گاات ،همنناان اهاورامزدا مخاطاب
نيایشهاست و زرتشت ضمن ستایش ،به برخي از صفات او اشاره ميکند .چناانکاه او
را «پدر سَندمينو» و «پدر اشه» معرفي ميکناد و هرگوناه زشاتي و پليادي را از او دور
ميداند .موزش اصلي او در این گات در بيان ارزش پيروي از اشه و درنتيجاه ،رسايدن
به رسایي و رستگاري است .درمقاب  ،دروغپرستان و زشاتکارداران را باهدليا رفتاار
ناپسندشان ،مستحق خشم اهورامزدا ميداند .در هات  ،1۷زرتشت همنناان در ساتایش
و نياز به مزدا ،بر راهروي خود در راه راست تأکياد مايکناد و باه شاکرانهي ن نمااز
مي گزارد و همننان اميد دارد اهورامزدا در پرتو منش نياک ،او را از فرماانهااي خاود
بياگاهاند؛ تا بتواند همواره مردمان را به راه خرد رهنمون گردد.
برخي از درخواستها و پرسشهاي این بخش از گاتها عبارتند از:
 شکست دروغپرست« :بياگاهان مرا از ننه تو دانائي ،اي اهورا .یا پايش از ایان،ن سزایي که تو اندیشيدي خواهد رسيد که پيرو راساتي ،اي مازدا ،شکسات دهاد باه
دروغپرست؟ ري پيداست که این از براي جهان پيام نيکي است» (همان.)5۷1 :
 درامان بودن از پادشاهي شهریار باد« :شاهریاران خاوو بایاد پادشااهي کنناد ،بااکردارهاي یين نيک .شهریاران بد مباد که به ما پادشاهي کنناد ،اي ساَندارمذ .از باراي
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مردم در زندگي یند ،پاکي بهتر (و) از براي چهارپا کشت و ورز ،ن را از براي خورش
ما بَروران» (همان.)5۷7 :
 درخواست شناختن پيام (پيبردن به رسالت) و براندازي مي« :کي ،اي مزدا ،مردانپيام را خواهند شناخت؟ کي پليدي این مي را خواهي برانداخت که از ن کارپنهاا [از
پيشوایان دیني بودند که با زرتشت مخاالف بودناد] از روي کاين و از خارد (خاویش)
ميفریبند شهریاران بد کشورها را» (همان.)5۷3 :
 .۴ .۴بررسی نيایشهای بخش چهارم گاتها ،باعنوان «وُهوخشَترَگات»(یسنا ،هات )۰۱

«وُهوخشدترد» به معني اقتدار نيک و کشور خوو است .زرتشت در این گات ،همننان به
سااتایش اهااورامزدا م ايپااردازد و در ضاامن نيااایشهااایش و در قالااب ن ،اصااولي از
موزههاي دیناي و اخالقاي را بياان مايکناد .در ایان هاات ،زرتشات باراي بهاروزي
«گشتاسپشاه» و وزیر او «جاماسب» و نيز براي «فرشوشتر» (پدرزن خاود) ،در پيشاگاه
اهورامزدا دعا ميکند و براي نان توفيق و رستگاري طلب ميکند.
برخي از پرسشها و درخواستهاي این بخش عبارتند از:
 نمایاندن کشور جاوداني (فردوس) به نيایشگر« :پاس ایان چناين ،اي مزدااهاورا،نخست بنماي به من کشور (مينوي) که دارائي شماست و نِ اردیبهشات و نِ توسات.
اي سَندارمذ ،ببخشاي به ميانجي بهمن ،سودتان (کشورتان) را به ن کسي که نيایشاگر
است» (همان.)527 :
 درخواست بخشش چهارپا به برزیگر درستکردار« :همهي ایانهاا را مايپرسام:چگونه بهراستي از چهارپا برخوردار گردد ،برزیگر درستکردار (و) خووخرد ،اگار او
نماز برد (همان) کسي را که بدان ،داور درساتکاردار پيماان داد( ،داوري) کاه بهار دو
پاداش تواناست» (همان.)523 :
پورداود با توجه به قرایني ،چهارپا را کنایه از پاداش روز پسين و بخشاایش ميناوي
در جهان دیگر مي داند و بيان ميکند از نجاکه ستوران و کشتزار در ایان جهاان رزوي
کشاورزان و مایهي خوشي و سایش نان است ،همين واژه نيز براي پاداش جهان دیگر
به معني استعاري به کار رفته است (نک :همان.)59۳-59۷ :
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 درخواست پناه براي جاماسب و دیگران« :این یين را «جاماسب هوگاور» ،از رويراستي چون دارائي فر ،از براي خود برگزید ( .ري) این کشور منش نيک را جویا .ایان
را به من ببخشاي اي اهورا ،که نان در پناهتان باشند اي مزدا» (همان.)591 :
 .۰ .۴بررسی نيایشهای بخش پنجم گاتها ،باعنوان «وَهيشتوایشت» (یسنا ،هات )۰۳

«وهيشتوایشاات» بااه معنااي بهتاارین خواسااته و نيکااوترین ثااروت اساات .ایاان گااات،
کوچکترین سرودهي زرتشت در گاتهاست که شام  3بند است .گویا زرتشات ایان
گات را در اواخر زندگي خود و هنگاميکه دین او فراگير شده بود ،سروده است .او در
این گات اشاره ميکند که خواسته و مرادش بر ورده شده است .نيایشي که جاماسب در
تق «پوروچيست» ،همسرش (دختر زرتشت) ،بيان ميکند ،داللت بر این موضاوع دارد.
جاماسب در این نيایش بهرهي باشاکوه مانش نياک را باراي پوروچيسات درخواسات
ميکند « :ري این را (پوروچيست را) به دلگرمي بادین رهباري کانم تاا کاه او پادر را
خوشنود تواند ساخت و شوهر (و) برزیگران و زادگان را ( ،ن) پااکدیان پااکدیناان.
بهرهي باشکوه منش نيک ...بدو دهد مزدا اهورا از باراي دیان نايکش همااره جااودان»
(همان .)5۶9 :زرتشت در این گاات باه انادرز اداماه مايدهاد و باراي درساتکاران از
اهورامزدا بهروزي ميخواهد.
برخي از پرسشها و درخواستهاي این بخش عبارتند از:
 درخواست مجازات (شکنجه و مرگ) براي بدکاران« :اینچنين بادکرداران فریفتاهباشند و به سيب رها گشته ،همگان خروش بر رند .بشود از شهریاران خوو او (مازدا)
شکست و گزند (به نان رساند) و رامش از نان به دههاي شاد ،دهد و زود باشاد ناان
را ن کسي که بزرگتر است با بند مرگ به رن اندر کند» (همان.)5۶1 :
 رويکار مدن تاکم تامي درویشان« :به بدکيش تباهي سزد .اینان کاه رزومندنادارجمند را خوار کنند ،ن پست شمرندگان یين که به کيفر ارزانياند .کجاسات ن داور
درستکردار که زندگي و زادي از نان برباید؟ ایدونتر است اي مزدا ،تواناائي کاه باه
درویشان راستزندگيکننده ،بهتري بخشایي» (همان.)5۶7 :
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 .۶ .۴فلسفه و غایت نيایش در گاتها
زرتشت در قالب نيایش و به شاک پرساش از اهاورامزدا ،باه طارح اصاول اخالقاي و
موزش مردم پرداخته است .موزه هایي که با گذشت تدود  92۷۷سال ،رنا کهنگاي
زمان به خود نگرفته است .زرتشت روش خود را «روش نو» ،یعني روشاي متفااوت باا
روشهاي پيشين و موجود ،معرفي مي کناد و ضامن ساتایش راساتي و مانش نياک و
اهورامزدا ،از نها ميخواهد تا در راه دینگستري یارياش کنند (همان.)1 :
در گاااتهااا هااد از نيااایش اهااورامزدا و گاازاردن نماااز ،یاااد خاادا و عم ا بااه
دستورهایش ،رسيدن به اندیشه ،گفتار و کردار نيک و درنهایت ،خدايگونهشدن اسات.
براي خدايگونهشدن باید در جهت کسب ویهگيهاي خادا گاام برداشات .مهامتارین
ویهگيها یا صفتهایي که در گاتها براي اهورامزدا بياان شاده اسات ،عباارتاناد از:
بهمن :اندیشه ي نيک؛  .2اردیبهشت :برترین راستي و پاکي؛  .9شهریور :شااهي رمااني
خدا بر جان جهان؛  .۶سَندارمذ (اسفند) :گسترهي زمين که مقدس اسات و گساتراننده؛
 .1خرداد :ترکت بهسوي کمال و رسایي؛  .۴امرداد :بيمرگي.
نيایشها و مضامين گاتها فينفسه شایستهي توجه است و نفس اتصال و ارتباط باا
اهورامزدا هد اصلي است و نيایشگر بر ن است که در این قالاب باه ماوزش ماردم
بَردازد.
با بررسي نيایشهاي گاتها ميتوان گفات نيایشاگر در ن ،دیاد انتقاادي و زميناي
دارد .نيایشهاي گاتها در قالب شکوه و شکایت و گله براي رفع دشواريهااي زماناه
است .نيایشگر از هلم هالم و نداشتن یاور و تامي به درگاه اهورامزدا شکایت مايکناد
و خواهان سحرشدن شام تاریک است .این نيایشها گاه ماهيتي انتقادي و شکاکانه پيادا
ميکنند ،مانند اینکه یا وعدههاي من (زرتشت) به تقيقت خواهاد پيوسات؛ اماا متاون
پس از گاتها (یسنا ،یشتها و )...به نکتههاي مثبت پرداخته است و دید زیبایيشناسي
دارد (نيایشهایي که امروزه زرتشتيها تکرار ميکنند نيز اینگونه است) .در گاتها باه
زیبایيشناسي و ستایش زیبایيها چندان پرداخته نشده اسات .نيازهااي مطارحشاده در
گاتها متناسب با روح بزرگ نيایشگر ن است و نویسندگان متنهاي پس از گااتهاا،
در جايجاي نيایشها ،به گفتههاي زرتشت اشاره کردهاند.
در گاتها ،مخاطب یا مناداي نيایشهاي زرتشت ،بهترتيب :مزدا ،اهورا ،اردیبهشت،
مزدااهورا ،بهمن ،سَندارمذ ،اهورامزدا و شهریور است .زرتشت در نيایشهاا ،در بيشاتر
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موارد ،فاع و فع جمع به کار ميبرد .از مهمترین خواستههااي نيایشاگر در گااتهاا
رسيدن به خدا و مانند او شدن اسات .نيایشاگر (زرتشات) در گاات هاا ،از چگاونگي
خداگونهشدن و به صفات خدا در مدن پرسش ميکند .او در یکي از نيایشها چگونگي
اهورایيشدن را مطرح ميکند و ميپرسد چه زماني و چگونه ميتواند مانناد اهاورامزدا
شود .مشخصکردن «گيتيک» (دنيوي یا این جهانيبودن) یا ميناويباودن خواساتههااي
زرتشت بسيار پينيده و دشوار است؛ زیرا همانگونه که در اندیشهي ایرانياان ،انساان و
جهان داراي دو بعد مينوي و مادي درهم ميخته است ،خواستهها نيز متناسب با ایان دو
بعد به هم ميختهي وجود انسان مطرح شده است.
بيشترین خواهشها و خواستهها در گاتها ،رواج راستي و سارکوبي دروغ ،رهاایي
زمين و جاندارانش از ستم و خشم و بيدادگري ،داشتن زنادگي رام و شااد ،جامعاهاي
باد و درنتيجه ،رسيدن باه کشاور ميناوي جااوداني اهاورامزدا (فاردوس) و پااداش و
بخشایش جاوداني در روز داوري پسين است.
در گاتها ،نيایش و ستایش یکي از راههاي رسيدن به خواستهها شمرده شده است.
براي اینکه اهورامزدا رزوي زرتشت و هریک از یاارانش را بار ورده ساازد ،نهاا باه
ستایش و نيایش ميایستند .هرکسي را که اهورامزدا پاک و نيکمنش شاناخت ،کاميااو
و رستگار ميسازد و خواهشهاي او در پيشگاه مزدا پذیرفته ميگردد « :ن دانایااني کاه
تو در راستي و منش نيک سزاوار شناختي اي مزدااهورا ،نان را بهرسيدن رزو ،کاام روا
کن ،چه ميدانم از براي رستگاري ،سخنان خواهش نزد شما کارساز است» (همان.)3 :
زرتشت در نياایشهاایش تبااهشادن زنادگاني مردماان و چهارپایاان را باه دسات
دیوصفتان ،کساني که مردم را از کردار نيک منحر ميسازند ،به تصویر مايکشاد و از
نَيوستن مردم به کيش راستي به درگاه اهورامزدا شکوه ميکند و از رن و ساختيهااي
خود در این راه سخن ميگوید .درتقيقت ،زرتشت با این نيایشها از «اشه» (راستي) و
منش نيک نگاهباني ميکند و این نيایشها را ،از جانب اهورامزدا ،براي بهبودي جهان و
رستگاري مردم و کامروایي درستکرداران ميداند.
 .۰دستهبندی درخواستهای مطرحشده در «گاتها» براساس موضوع
ميتوان درخواستها و موزههاي زرتشت در گاتها را زیر پن عنوان کلي دستهبنادي
کرد:
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 .۱ .۰رواج راستی و سراوبی درو و درو پرست
 رسيدن به راستي و منش نيک و هدایتکردن زیانکاران با این گفتار بهسوي مازدا(نک :همان)7 :؛
 باارانگيختن یاااري زبردساات؛ شااهریار توانااا بااهجاااي ماارد ناااتوان (زرتشاات)(درخواستکننده :گوشورون یا روان فرینش) (همان)51 :؛
 برانگيختن منش پااک باراي نگهاداري روان فارینش (درخواساتکنناده :اشاا وگوشورون) (همان)59 :؛
 سيبنرسيدن به راستزندگيکننده و شبان از دروغپرسات یاا باهعباارت دیگار،درامانبودن نيکان از سيب بدان (درخواستکننده :اشا و گوشورون) (همان)؛
 چيرگي بر دروغ با قدرت شهریاري (همان)29 :؛ نابودي دروغپرست (ازجمله گرهم و کدردپرن) که با کردار خود مردم را ميفریباد وبا شادماني زندگي چهارپایان را تباه ميکند (همان)93 :؛
 خوشي براي نيکان و رن براي دشمنان (رامشدهندهبودن زبانهي تش [= زمایشپسين] براي نيکان و رنجانندهبودن ن براي ناپاکان) (همان)15 :؛
 موختن راه منش نيک (همان)11 :؛ درخواست گاهي از نماز و نيایش و برخورداري از منش نيک (همان)75 :؛ پارسایي مردم (همان)71 :؛ دور راندن دروغ و سيب دروغ از خود (همان)77 :؛ چيرگي راستي و شکن و رن وردن بر دروغپرستان (همان)؛ پناه و پيروزي پيروان راستي (همان)؛ فرارسيدن روزي که دین راستين جهان را فراگيرد (همان)۳7 :؛ بهرهمندنشدن دروغپرست از نعمتهایي که به پيروان راستي وعده داده شده است(همان)5۷9 :؛
 شکست دروغپرست و چيره شدن پيرو راستي بر دروغپرست پايش از فرارسايدنسزایي که مزدا مقرر کرده است (همان)5۷1 :؛
 درامانبودن از پادشاهي شهریار بد (همان)5۷7 :؛ -پاداش و براندازي دشمن (همان)5۷3 :؛

بررسی تطبيقی و آماری نيایشهای زرتشت در گاهان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 22

 موفقيت فرشوشتر در راه راستي و ارزانايداشاتن کشاور نياک باه زرتشات و ازفرستادگان مزدا بودن (همان)559 :؛
 زیان براي دروغپرستان و سود براي راستکرداران (همان)595 :؛ درخواست مجازات بدکاران ( زاردهندگان چهارپایان) (همان)599 :؛ غلبه بر دشمن با بهکارگيري راستي (همان)595 :؛ بخشایش ننه رزو شده به فرشوشتر باراي رسايدن باه دولات راساتي (هماان:)591؛
 مجازات (شکنجه و مرگ) براي بدکاران (همان)5۶1 :؛ رويکار مدن تامي درویشان و بيبهرهسااختن خوارشامرندگان یاين مقادس اززندگي و زادي بهوسيلهي شهریار درستکار (همان)5۶7 :؛
 موزش یين از مزدا (همان.)553 : .۲ .۰داشتن زندگی آرام و شاد و جامعهای آباد
 درخواست رامش براي همهي فرینش «سَندمينو» و خشنودسااختن «وهاومن» و«گوشورون» از خود (همان)1 :؛
 بادي دو جهان خاکي و مينوي که به یاران گشایش و رامش دهد (همان)؛ ارزانيداشتن نيکي کشاورز [=زندگاني پایدار و خرمي] به گوشورون (درخواساتکننده :گوشورون) (همان)55 :؛
 نيرو و توانایي دادن به روان فرینش چنانکه خانومان خوو و رامش برقرار شود(همان)51 :؛
 موختن برزیگري از منش پاک و پندپرسيدن از او (همان)۶1 :؛ ارزانيداشتن همهي خوشيهاي زندگي و رستگاري تن (همان)۶7 :؛ گاهي از بهترین گفتارها و کردارها و ساتایشهاایي کاه بایاد باه جااي ورد تاازندگي خرم شود (همان)17 :؛
 روزي (رواج کشت و کار) از مزدا (همان)۳1 :؛ زندگي نيک همراه با رامش (همان)5۷3 :؛ -بخشش چهارپا به برزیگر درستکردار (همان.)523 :
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 .۳ .۰درخواست یاریاردن و پناهدادن
 یاريکردن و دستگيري زرتشت در راه دینگستري (همان1 :و)۴3؛ بر وردن رزوي کساني که اهورا در راستي و منش نيک سزاوار ميشناسد (همان:)3؛
 برقرارشدن راستي و منش پاک و شهریاري و درخواسات پذیرفتاهشادن ازساويمردم (همان51 :و)71؛
 ازجملهي افرادي بودن که زندگي تازه کنند و درخواست یااري از مازدا و ایازداندیگر براي شناسایي درست و یگانگي در اندیشه (همان)25 :؛
 توجه و روي کردن مزدا ،اردیبهشت و بهمن باه زرتشات (نماایش پرتاو ایازدي،فروغ راستي و پاکمنشي) و توجه دیگران به یين زرتشت و مغان (همان)۶1 :؛
 پااذیرش دادخااواهي و نيااایشهاااي زرتشاات و بخشاايدن دو صاافت رسااایي وجاودانگي به سخنان زرتشت (همان)؛
 درخواست شهریاري و توانگري مزدا در پناهبخشيدن به درماندگان (همان)19 :؛ از سيب بدخواهان درپناهبودن رادمردان (زرتشات) کاه باا وجاود زار دشامنان،بادادن موزش دین راستين ،به مردم بهره و نيکي رسانند (همان)؛
 یاريخواستن از مزدا در وضعيت ناگوار و خشنودي او (همان)۳7 :؛ رن و سيب ندیدن زرتشت از کردار کسي که قصد جان او کرده ،برگشتن زارهابه ن شخص و بيبهرهشدنش از زندگي خوش (همان)۳3 :؛
 شناختن پيام (پيبردن به رسالت) و براندازي مي (همان)5۷3 :؛ یاريدان و پناهبخشيدن در مقاب «بِندور» (دشامن ساتيزهجاو) و مارگ او (هماان:)555؛
 یاريدادن و ارزانيکردن بهترین بخشایش (همان)551 :؛ طلبکردن یاري از مزدا و راستي و منش نيک (همان۳3 :و557و)553؛ در پناه مزدا بودن جاماسپ و کساني که به این کشور جاوداني بگروناد (ازجملاهکيگشتاسپ و فرشوشتر) (همان.)591 :
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 .۴ .۰ارزانی اردن توانایی ،پادا

منش نيک ،بهترین بهره ،جداودانگی و بخشدایش

در دو جهان گيتيک و مينوی
 ارزانيداشتن منش نيک و بخشایش جااوداني راساتي و پایاداري و پنااهبخشايدنبراي چيرگي بر دشمن (پناه در برابر ستيزهي دشمن) (همان)7 :؛
 ارزانيداشتن پاداش و بادي (شکوه) منش نيک و بر وردن خاواهش گشتاساب وزرتشت که رواکردن دین مزدا و یينگستري و رساندن سرودهاي خود به گوش ماردم
است (همان)؛
 ارزانيداشتن منش نيک جاوداني (نعمت پاکمنشاي جااوداني) کاه بهتارین چيازاست به فرشوشتر و زرتشت و هر ن کس که درخور بخشایش ایزدي باشد (همان)؛
 برخوردارگشتن کسي که زرتشت را از ساخن دیان راساتين درباارهي رساایي وجاوداني گاه سازد از بهترین بهره (کشور مينوي مزدا) (همان)21 :؛
 مرزش و بخشایش در روز واپسين (همان)۶7 :؛ توانایي ،پاداش نيک ،قدرت و بخشایش (همان)؛ بخشایش بهترین پاداشها و موزش راستي بهترین نهاد (همان)۶3 :؛ بخشایش جاوداني و راستي و کشور رسایي (همان)15 :؛ رستگارساختن همهي جهانيان بهواسطهي منش نيک در کشور جاوداني (همان)؛ بر وردن رزوها و بهره ورگردیدن از پایداري و راستي و شکوه پااداش و زنادگيمنش نيک (همان)۴9 :؛
 ارزانيداشتن ننه از همه بهتر است (بهشت) ،به کسي که خواستار بهشت اسات،بخشایش منش نيک و شادماني زندگي جاوداني (همان)؛
 برخوردارشدن ن که براي نجات جهان خاکي و معنوي موزش داد (زرتشات) ازبهترین بهره ( ننه بهتر است) (همان)؛
 ارزانيداشتن زندگي جاودان (هستي رزوشده) (همان)۴3 :؛ پاداش و زندگي نيک در فردوس برین (همان)؛ ارزانيداشتن بهشت ،بهعنوان پاداش درستکرداري مرد یا زناي کاه نناه ( یاينراستين) مزدا براي جهان بهتر دانست ،بهجاي ورد (همان)35 :؛
 -بخشایش کشور نيک جاوداني (فردوس) (همان)5۷7 :؛
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 ارزانيداشتن جاوداني و رسایي و قاوه و پایاداري در روز داوري پساين (هماان:)523؛
 رتمت و بخشایش (همان)591 :؛ ارزانيداشتن کشور جاوداني و مينوي (همان)597 :؛ نمایاندن کشور جاوداني (فردوس) به نيایشگر (همان)527 :؛ .۰ .۰آگاهیبخشيدن
 گاهي از چگونگي جهاان ميناوي یناده (روز سانجش کردارهاا) از زباان خاود(اهورا) (همان)3 :؛
 گاهي از پاداش کردار گروه نيکوکاران و پادافره گناهکاران براي گااهي مردماان(همان)29 :؛
 گاهانيدن زرتشت از ن چيزي که بهواسطهي ن بتواند بر علت رشک دیگاران ورخدادها پي ببرد (همان)21 :؛
 گاهي از سرانجام پاکان و ناپاکان در روز واپسين (همان)23 :؛ گاهي از پادافره کسي که براي دروغپرست شهریاري فراهم کند و براي سالطنتبد کوشش کند (همان)؛
 گاهي از چگونگي اهورایيشدن (همان)؛ موزش گرفتن از اهورامزدا در پاکمنشي (همان)95 :؛ گاهي از پاداش نيکان در روز واپسين (همان)75 :؛ گاهي از اینکه یا وعدههاي زرتشت به تقيقات خواهاد پيوسات و درخواساتیاري او و پدیداري کشور جاوداني و خوشاي و راماش و گشاایش و فاراز روزي باه
تقيقت خواهد پيوست (همان)79 :؛
 گاهي از چگونگي رسيدن روان به بخشایش شاديانگيز (همان)؛ گاهي از چگونگي کامرواشدن زرتشت از پيوستن باا مازدا و کارسااز و جااودانشدن گفتارش (همان)73 :؛
 گاهي از سزاي پيمانشکن در این دنيا ،کسي که در این جهان در وعدهي خویشپایدار نماند و مزدي که در مقاب کار و خدمت است نَردازد (همان)؛
 -درک اندیشهي خرد (مشيت) مزدا (همان.)559 :
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 .۶نيایشگر و مخاطب نيایشهای گاتها
در گاتها ،نيایشگر ،همهجا ،زرتشت است کاه در جسات وجاوي یاافتن راهاي باراي
باداني است و تنها در نيایشهااي گاات  ،23درخواسات باهصاورت نماادین از زباان
گوشورون (روان چهارپا یا فرینش) و اشاا (اردیبهشات یاا راساتي) مطارح مايگاردد
(همان55 :و59و.)51
در  ۳1نيایش مطرحشده در گاتها نيز ،مخاطب یا مناداي نيایشها اهورامزدا ،مازدا،
اردیبهشت ،اهورا ،بهمن ،مزدااهورا ،سَندارمذ ،خرداد و ادمرداد اسات؛ باهعباارتدیگار،
ميتوان گفت که نيایشگر با صفتهاي گوناگون ،فریدگار خود را مخاطب قرار ميدهد
و سَس درخواستهاي خود را مطرح ميکند .مخاطاب ایان نياایشهاا و صافتهااي
بهکاررفته براي نها به ترتيب عبارتند از:
 مزدا ( ۶7بار) :دادار منشنيک (همان )75 :و پادشاه (همان)7 :؛ اهورا ( 99بار) :دوربيننده (همان )۶3 :و بهترین راستي ،همکام (همان)7 :؛ اردیبهشت (راستي) ( 53بار) :جهانافزاي (همان)۶7 :؛ مزدااهورا ( 5۶بار)؛ بهمن (منش نيک) ( 5۶بار)؛ سَندارمذ (فروتني) ( ۴بار) :جهانافزاي (همان)؛ اهورامزدا (سه بار) :تواناتر (همان)؛ خاارداد (رسااایي) و اماارداد (جاااودانگي) (یااک بااار) (همااان )۶1 :و شااهریور(شهریاري) (یک بار) (همان.)۶7 :
نمودار شمارهي  5ميزان تکرار این صفتها را نشان ميدهد:
نمودار شمارهی  :۱مخاطب نيایش در گاتها
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 .۴دستهبندی نيایشها و درخواستها
نيایشها و درخواستهاي موجود در گاتها را ميتوان به نيایشهاي ميناوي و گيتياک
و نيایشهاي ایجابي و سلبي تقسيم کرد.
 .۱ .۴نيایشها و درخواستهای مينوی و گيتيک
نيایشهاي مينوي زرتشت در گاتها عبارتند از .5 :بادي دو جهان خاکي و ميناوي کاه
به یاران گشایش و رامش دهد (همان)1 :؛  .2گاهي از چگاونگي جهاان ميناوي یناده
(روز سنجش کردارها) از زبان خود (اهورا) (هماان)3 :؛  .9برخوردارگشاتن کساي کاه
زرتشت را از سخن دین راستين دربارهي رسایي و جاوداني گاه سازد از بهتارین بهاره
(کشور مينوي مزدا) (همان)21 :؛  .۶گاهي از سرانجام پاکان و ناپاکاان در روز واپساين
(همان)23 :؛  .1گاهي از سزاي کسي که براي دروغپرسات شاهریاري فاراهم ساازد و
براي سلطنت بد بکوشد (هماان)؛  .۴گااهي از چگاونگي اهاورایي شادن (هماان)؛ .7
مرزش و بخشایش در روز واپساين (هماان)۶7 :؛  .۳رستگارسااختن هماهي جهانياان
بهواسطهي منش نيک در کشور جاوداني (هماان)15 :؛  .3خوشاي باراي نيکاان و رنا
بااراي دشاامنان (رامااشدهناادهبااودن زبانااهي تااش ،زمااایش پسااين ،بااراي نيکااان و
رنجانندهبودن ن براي ناپاکان) (همان)؛  .5۷ارزانيداشتن ننه از همه بهتر است ،یعناي
بهشت ،به کسي که خواستار ن است و بخشيدن منش نيک و شادماني زندگي جاوداني
(همان)۴9 :؛  .55ارزانيداشتن زنادگي جااودان (هساتي رزوشاده) (هماان)۴3 :؛ .52
پاداش و زندگي نيک در فردوس برین (همان)؛  .59گاهي دادن از پاداش نيکان در روز
واپسين (همان)75 :؛  .5۶ارزانيداشتن بهشت بهعنوان پاداش درستکرداري مرد یا زني
که ننه را مزدا براي جهان بهتر دانست ( یين راستين) به جااي ورد (هماان)35 :؛ .51
بخشایش کشور نيک جاوداني (فردوس) (همان)5۷7 :؛  .5۴نمایانادن کشاور جااوداني
(فردوس) به نيایشاگر (هماان)527 :؛  .57ارزانايداشاتن جااوداني و رساایي و قاوه و
پایداري در روز داوري پسين (همان)523 :؛  .5۳رساندن زیان به دروغپرستان و سود به
راستکرداران (همان)595 :؛  .53مجازات بدکاران ( زاردهندگان چهارپایاان) در داوري
پسين (همان)599 :؛  .2۷یااري و دسات گياري زرتشات در راه دیان گساتري (هماان:
1و)۴3؛  .25رسيدن به راستي و منش نيک و هدایتکردن زیانکااران باهوسايلهي ایان
گفتار (گاتها) بهسوي مزدا (هماان)7 :؛  .22گااهيیاافتن از سازاي کاردار دو گاروه
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نيکوکاران و گناهکاران براي گاهساختن مردمان (همان)29 :؛  .29گاهانيدن زرتشت از
بهترین چيز (بهرهي تاص شده از دین) که بهواسطهي ن بتواند بر علت رشک دیگاران
و رخدادها پي برد (همان)21 :؛  .2۶موزشدیدن بهوسيلهي اهورامزدا براي رسايدن باه
پاکمنشي (همان)95 :؛  .21پذیرش دادخواهي و نياایش هااي زرتشات و بخشايدن دو
صفت رسایي و جاودانگي به سخنان زرتشت (هماان)۶1 :؛  .2۴بخشاایش جااوداني و
راستي و کشاور رساایي (هماان)15 :؛  .27ماوختن راه مانش نياک (هماان)11 :؛ .2۳
گاهيیافتن از بهترین گفتارها و کردارها و ستایشهایي که باید به جاي ورد تا زندگي
خرم گردد (همان)17 :؛  .23درخواست گاهي از نماز و نيایش و برخاورداري از مانش
نيک (همان)75 :؛  .9۷گاهشدن از چگاونگي رسايدن روان باه بخشاایش شااديانگياز
(همان)79 :؛  .95فرارسيدن روزي که دین راستين جهاان را فراگيارد (هماان)۳7 :؛ .92
توانایي درک اندیشهي خرد (مشيت) مزدا (همان)559 :؛  .99موفقيات فرشوشاتر در راه
راستي و ارزانيداشتن کشور نيک به زرتشت و از فرستادگان مزدا قراردادن او (هماان)؛
 .9۶تعليمگرفتن یين از مزدا (همان)553 :؛  .91رتمت و بخشایش (هماان)591 :؛ .9۴
ارزانيداشتن کشور جاوداني و مينوي (همان .)597 :بهجز ماوارد یادشاده ،نياایشهاا و
درخواستهاي دیگر زرتشت را درخواستهاي گيتيک یا این جهاني تشکي ميدهند.
نمودار شمارهی :۲نيایشهای مينوی و گيتيک
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نیایش های گیتیک

 .۲ .۴نيایش و درخواستهای «سلبی» و «ایجابی»
نيایشهدا و درخواسات هااي سالبي زرتشات در گااتهاا عباارتاناد از .5 :ناابودي
دروغپرستان ،ازجمله «گرهم» و «کدردپرن» کاه باا کاردار خاود ماردم را مايفریبناد و باا
شادماني زندگي چهارپایان را تباه ميکنناد (هماان)93 :؛  .2درخواسات خوشاي باراي
نيکان و رن براي دشمنان (رامش دهندهبودن زبانهي تش ،زمایش پسين ،براي نيکاان
و رنجاننده بودن ن براي ناپاکان) (همان)15 :؛  .9رن و سيب ندیدن زرتشت از کاردار
کسي که قصد جان او را کرده است ،برگشتن زارها به ن شخص و بيبهارهشادنش از
زندگي خوش (همان)۳3 :؛  .۶بهرهمندنشدن دروغپرست از نعمتهایي کاه باه پياروان
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راستي وعده داده شده است (همان)5۷9 :؛  .1شکست دروغپرست و چيارهشادن پيارو
راستي بر دروغپرست پيش از فرارسيدن سزایي که مزدا مقرر کرده است (هماان)5۷1 :؛
 .۴پااادافره و براناادازي دشاامن (همااان)5۷3 :؛  .7رويکار ماادن تااامي درویشااان و
بيبهرهساختن خوارشمرندگان یاين مقادس از زنادگي و زادي ،باهوسايلهي شاهریار
درستکار (همان) .بهجز درخواستهااي یادشاده ،نياایشهاا و درخواساتهااي دیگار
زرتشت ایجابي هستند.
نمودار شمارهی :۳نيایشهای ایجابی و سلبی
100
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نیایش های سلبی

 .۸باهمنگری
همان گونه که در گسترهي مقاله نشان داده شد ،از بررسي گاتهاي زرتشت ميتوان باه
نتای زیر دست یافت:
 .5در گاتها ،زرتشت تدود صد پرسش مطرح مايکناد .او پاساخ برخاي از نهاا را
ميداند؛ اما براي بهفکرواداشتن مردم ،موزشدادن به نها و گاهساختنشان از خاوو و
بد امور این پرسشها را مطرح ميکند .گاه نيز هد زرتشت از پرسايدن پرساشهاایي
که پاسخشان را ميداند ،توصيف بزرگي فریدگار است .گااهي هام او واقعااً پاساخ را
نميداند و در پي یافتنِ ن است.
 .2مخاطب یا مناداي نيایشهاي زرتشت بهترتيب :مزدا ،اهاورا ،اردیبهشات ،مزدااهاورا،
بهمن ،سَندارمذ ،اهورامزدا و شهریور است .او در بساياري مواقاع در نياایشهاایش از
ضمير جمع استفاده ميکند .سبک بيان زرتشت این انگاره را تقویت ميکند که زرتشات
همننان که واژههاي مزدا ،اهورا ،اهورامزدا و مزدااهورا را براي اشاره به موجودي واتد
بااه کااار ماايگياارد ،امشاسااَندان نيااز همگااي فااروزههااا و اوصااا خااداي واتدنااد؛
بهعبارتدیگر ،با توجه به اینکه ترکيب اهورامزدا در گاتها ترکيبي تثبيتشده نيسات و
چهار واژه ي دیگر نيز در این باره وجود دارد ،این گماناه بيشاتر تقویات مايشاود کاه
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زرتشت به نوعي وتدت وجاود رسايده و در نظار او امشاساَندان تجلياات اهاورامزدا
هستند.
 .9نيایشها و شکوههاي زرتشت در گاتها ،جامعه و مشکالتي را به تصویر مايکشاد
که بي شباهت با مشکالت جوامع دیگر در دوره هاي بعاد و تتاي دوران اخيار نيسات.
بيشترین خواستههاي مطرحشده در گاتها ،رواجیافتن راستي و سرکوبي دروغ ،رهاایي
زمين و جاندارانش از ستم و خشم و بيدادگري ،داشتن زنادگي رام و شااد ،جامعاهاي
باد و درنتيجه ،رسيدن باه کشاور ميناوي جااوداني اهاورامزدا (فاردوس) و پااداش و
بخشایش جاوداني در روز داوري پسين ميکند.
 .۶مشخصکردن گيتيک (دنيوي یا این جهاني) یا مينويبودن خواستههاا بسايار دشاوار
است .همانطور که انسان و جهان در اندیشهي ایرانياان داراي دو بعاد ميناوي و ماادي
است ،خواستهها نيز متناسب با این دو بعد وجودي انسان مطرح شده است.
 .1این پهوهش ماري نشان ميدهاد کاه درخواساتهااي ميناوي (غيرماادي) دوساوم
خواستههاي گيتيک (مادي) است.
 .۴نيایشهاي سلبي و نفرین در گاتها نسبت به نيایشهاي ایجابي و مثبت بسيار ناچيز
است.
یادداشتها
 .5نيایش و پرستش در پهلاوي «نيایشان» ) (nighāyišhn/nyāyišhnو از ریشاهي «ناي یا »
است (نک :سيدمحمدعلي داعياالسالم ،ج.)۶۷۶ :59۴۶ ،1
« .2یسنا» ،به معني نيایش و ستایش ،یکي از پن بخش اوستاست که  72هاات (بخاش) دارد و
 57هات ن را «گاتها» تشکي ميدهد .یسنا تاوي نيایش و ستایش اهاورامزدا ،امشاساَندان،
ایزدان ،فروهر بزرگان و دليران و شهریاران خوو و نيز تقادیس و ساتایش ساروش ،ذر ،و
و ...و اقرار به دین زرتشتي است« .یشتها» به معني پرساتش و ساتایش ایازدان اسات .در 25
یشت به نيایش اهورامزدا ،ایزدان و بغان ،مظاهر طبيعي ،شاهان و شاهریاران پايش از زرتشات
پرداخته شده است« .ویسَرد» از دو بخش «ویسپ» به معني همه و «رد» به معني سرور و رهبر
تشکي ميشود که درمجموع به معني هماهي ساروران اسات و نيایشاگر خواساتار خشانودي
نهاست« .وندیداد» ،به معني داد و قانون ضددیو ،شاام قاوانين طهاارتي و گناهاان و تااوان
نهاست که بسياري از بخشهاي ن با اندیشه و فلسفهي زرتشات همااهنگي نادارد« .خارده
اوستا» برداشتهایي از بخشهاي گوناگون اوستاست که بهوسيلهي ذربااد مهراساَندان ،موباد
موبدان عصر شاپور دوم (937-95۷م) براي نماز و نيایش و انجام مراسم ترتيب داده شد.
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فهرست مناب
الياده ،ميرچا« .)59۳5( .نگاهي کوتاه بر واقعيت تاریخي و پيامهااي ساماني زرتشات».
ترجمهي تسين تيدري ،کتاو ماه دین ،شماره ۴۷و ،۴5صص.19-۶۴
اوشيدري ،جهانگير .)5975( .دانشنامهي مزدیسنا (واژهنامهي توضيحي یاين زرتشات).
تهران :مرکز.
پورداود ،ابراهيم .)595۷( .خرده اوستا .بيجاا :از سلساله انتشاارات انجمان زرتشاتيان
ایراني بمبئي.
اااااااااااااا .)597۳( .گاتها؛ کهنترین بخش اوستا .تهران :اساطير.
اااااااااااااا .)59۳7( .یسنا؛ بخشي از کتاو اوستا .تهران :اساطير.
خزاعي ،خسرو .)2۷۷۴( .گاتها؛ سرودههاي اهورایي زرتشت .بروکس  :کانون اروپایي
براي موزش جهانبيني زرتشت.
دوستخواه ،جلي  .)5971( .اوستا؛ کهنترین سارودها و ماتنهااي ایراناي .ج ،5تهاران:
مروارید.
رضي ،هاشم .)5917( .گنجينهي اوستا .تهران :فروهر.
سيدمحمدعلي داعياالسالم .)59۴۶( .فرهن نظام .تهران :دانش زبان.
عمادينيا ،رش .)59۳7( .بررسي یين هاي معاصر زرتشاتي و مقایساه نهاا باا متاون
متقدم و مکتوو زرتشتي (کالسيک) .پایاننامهي کارشناسي ارشد ،دانشگاه تهران.
فکري ارشاد ،جهانگير .)5911(.بررسي نيایشهاي اوستا .پایاننامهيدکتري ،دانشگاه تهران.
قااائم مقااامي ،اتمدرضااا .)59۳7( .تطااور مفاااهيم اوسااتایي قاادیم در ساانت زردشااتي.
پایاننامهي کارشناسي ارشد ،دانشگاه تهران.
معاونت ،ماندانا .)59۳۳( .نيایش هاي کنوني زرتشتيان و بنيادهاي کهن ن .پایاانناماهي
کارشناسي ارشد ،پهوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
یوسفي ،امير« .)59۳2( .فغاننامه ،منظومهي نيایش ارامنهي جهان» .اخبار ادیان ،شماره،9
صص 7۷و.75
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