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 چکيده

ازجملده ارادان و   ، انسان با خددا  ی گوی دوسویهو راه گفتین تر آسان عنوان  به نيایش
هدا و   یشسدتا بررسدی  . تاریخ بوده اسدت  ادیان در طول ی ی همه استوارانندهاجزای 

وضدعيت و نيازهدای   و های رسمی ادیان گوناگون نمایانگر نظام فکری، دیندی   يایشن
این جستار به بررسی توصديفی  . است گون گونهداران در اعصار  یندفردی و اجتماعی 

پدردازد    یمد ( ی ایرانيدان  ین اثر مکتوب بازماندهتر اهن)« ها گات»های  يایشنو آماری 
ی منظوم اه امروزه به باور بيشتر پژوهندگان، تنها بخش اوستاست اه سخن ا مجموعه

بيشترین . اند ی اوستا در ادوار بعد تدوین شدهها بخشاه دیگر  یدرحالزرتشت است  
اج راسدتی و سدراوبی درو ، رهدایی زمدين و     ها، رو ها در گات ها و خواسته خواهش

آبداد و   یا داشتن زندگی آرام و شاد، جامعده  ،جاندارانش از ستم و خشم و بيدادگری
و پدادا  و بخشدایش    (فردوس) رسيدن به اشور مينوی جاودانی اهورامزدا يجه،درنت

نشدان   هدا  گدات هدای   يایشنی  یهما درونبررسی . است جاودانی در روز داوری پسين
مزدا، اهدورا، اردیبهشدت، مزدااهدورا، بهمدن،     : دهد اه مخاطب زرتشت به ترتيب یم

ياری مواقد  از ضدمير جمد  بدرای     در بسد سپندارمذ، اهورامزدا و شهریور است و او 
اند  یمسبک بيان زرتشت این انگاره را تقویت . اند خطاب به این مخاطبان استفاده می

، اهدورامزدا و مزدااهدورا را بدرای اشداره بده      ی مزدا، اهوراها واژهاه او همچنان اه 
هدا و اوصداخ خددای     گيرد، امشاسپندان نيز همگی فدروزه  موجودی واحد به اار می

، (يرمدادی غ)ی ميندوی  هدا  درخواسدت دهد اده   یماین پژوهش آماری نشان . واحدند
است و زرتشت تقریباً به یک اندازه برای خدود و  ( مادی)ی گيتيک ها خواسته دوسوم

 .ران دعا ارده استدیگ

 . ها، نيایش اهورامزدا، ایران باستان، زرتشت، گات: های اليدی واژه

                                                           
 و عرفان دانشيار ادیان golestan1387@gmail.com (ي مسئول نویسنده) 

 ادیان و عرفان کارشناس ارشد elahekhanian@gmail.com  
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 مقدمه. ۱
یکاي از   مثاباه  باه انساان باوده اسات و     توجه، در طول تاریخ، همواره در کانون 5يایشن

انسااني   هااي  یاده پددیگار   يپاا  پابه ،جریاني زنده انندهم، انساني هاي یشگرا ترین يعال
ین دليا  دیرپاایي نياایش، پيامادهاي رواناي  ن      تار  مهمرسد  يمبه نظر  .استپيش رفته 

و روان او را کاه   روح هااي  ينااراتت بخشد و  يمنيایش به انسان و زندگيش معنا . است
 .برد يمگاه ریشه در عدم  رامش دارد، از بين 

فرهنا  و   در نظام و نثار،    شک  یي فراوان را از ستایش و نيایش، بهها نمونه توان يم
یاهه باه  داو و   وياز اهميتاي   باساتان ن یرانياان  ا .ي گوناگون مشاهده کردها ملتادبيات 

 .ي برجسته داشته استها نقش  ناند و نيایش در زندگي  داده يممراسم دیني 
از ایرانيان باستان، نگرش و بينش ما را به فرهن  نياکاان   جامانده بههاي  يایشنبررسي 

 ياایش، نتوان باا بررساي    يم. کند يمتر  ينانهب واقعان از عالم هستي و تفسيرش ينيب جهانو 
یوسفي، : نک)ي ادیان  ي همه ارکان و اجزاي استوارکننده و یتهدانخستين بنياد  مثابه به

.  شانا شاد   شان وقایع تاریخي ي تفکر و ، شيوهها اجتماعي ملت ي يهبا روت ،(7۷: 59۳2
هر دیانتي و دساتگاه دیناي معار  و    »ضروري دین است و  و جزء عبادتنيایش، مغز 

 (.27: 5917رضي، )« قوم است  نروتيه و اخالق اجتماعي  ي دهنده نشان
، ویساَرردد ، هاا  یشات ، یسانا کتااو  توان در پان    مي را يزرتشتهاي نيایشي  یين  متن
 .2مشاهده کرد اوستا خردهو  وندیداد

بررسااي و  ي نيااایش در  ن فلساافهو  «هااا گاات »هاااي بخااش  در ایان مقالااه نيااایش 
اسات   یسناي از ها بخش گات .شود يمها تحلي   در این نيایش شده مطرحي ها درخواست

بودنش و نيز انتساو  ن به زرتشت، همواره متني جدا در نظر  دلي  منظوم و موزون که به
هاا   اتمتن گا  موجود در عمق اتساسات و قوتپهوه معاصر،  یندياده، ال .شود گرفته مي

هاي  يایشنزیبایي و طراوت (. ۶۴: 59۳5 ،الياده: نک)داند  يت تاریخي  ن ملدلي  اصارا 
ي جهاان شاده    هااي برگزیاده   يایشن هاي  ن در مجموعه یدهگزسبب قرارگرفتن  ها گات
ي دیگار،  هاا  کتاو ن دریافت،  از توان يم شکارا را که پيام زرتشت  ها گات جز به. است
 .نددارفاصله و با باور و بينش زرتشت  اند نگاشته شدهپس از زرتشت  ها سال

ي اباراهيم   ، از ترجماه هاا  گاات  هااي  ياایش ني یاد وري است که در بررسي  شایسته
نياز   پساندتر  البتاه عاماه  یگر کاه  دي ها ترجمهرسد  يمیم؛ زیرا به نظر ا هپورداود بهره برد

هااي   ي ترجماه  ترجماه  ؛ بلکاه یاا  اناد  نشدهترجمه مستقيم از متن اوستا  طور بههستند، 



 

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهای زرتشت در گاهان  بررسی تطبيقی و آماری نيایش

 

45 
  انجاام ي پيشاين  هاا  ترجماه یا براساس ویارایش و باازنگري در    ها هستند گاتاروپایي 
با توجه به نظار برخاي اساتادان و    . دارند هم باهاي چشمگير  رو، تفاوت ؛ ازایناند گرفته
ي  ترجماه یگر، ي دها ترجمهي پورداود با ها گاتي چند واژه و بند در  ي ترجمه یسهمقا

 عناوان  بهو خالي از دخ  و تصر  به نظر رسيد؛ بنابراین این ترجمه  تر درستپورداود 
 .منبع اصلي پهوهش برگزیده شد

 

 ی پژوهش پيشينه. ۲
ي تاریخ و فرهنا  زرتشاتي باه     ينهزم دریي ها کتاوي موجود از اوستا، ها جز ترجمه به

ي و تحليا   بررسا ویهه،  طور بههاي اوستا،  يایشنیک،  يچ هدر  در مده کهي تحریر  رشته
هاي دین زرتشتي نوشته شده است؛  یين يایش و ن ي ينهزم دررساله نيز  چند .نشده است

ي به این موضوع پرداختاه  شناس زباناز منظر ( 5911)براي نمونه، جهانگير فکري ارشاد 
ي متقدم و مکتاوو  ها نمتهاي معاصر زرتشتي را با  یين ، (59۳7)نيا   رش عمادي. است

نُه بخش، به موضوعات بارداري و زایش، تشر   و درمقایسه کرده ( کالسيک)زرتشتي 
یت، باه ایان نتيجاه رسايده کاه      درنهااو .  یيني، ازدواج، طالق و مرگ توجه کرده است

کاه باا تفاظ و     کهن هساتند ي، تافظ قالب و سنتي طورکل به ي،زرتشتهاي معاصر  یين 
سيداتمدرضاا  . اناد  دچاار تغييار، اصاالح و تحاول شاده      ،کاراناه  فظهمحارعایت اصول 

 یاهه و باه نيز، تحول مفاهيم گاهااني را در سانت مکتاوو زرتشاتي،     ( 59۳7)ي مقام قائم
، پاهوهش خاویش   در بخش نخسات او . ي اوستایي و پهلوي، پيگيري کرده استها متن
 «اینادره »ثنویت زردشتي را در مخالفت باا پرساتندگان    هاي یشهر ،«یسناو مزد یسنادیو»

اتتماالً از همين مخالفات   يکه اصول دیانت زردشت داده استو نشان  کردهجو و جست
اهاورامزداي   يهاا  شاباهت  ،در بخاش دوم  شود؛ يشت با ایندره و پيروان او ناشي متزر

خداي بزرگ هنادوایراني  ي ودایي و استمرار صفات این «ورونا ميترا»و  «ورونه»با  اوستا
موبادان   به توصيف کوشاش بخش سوم  بررسي شده است؛متأخر زرتشتي  يها در متن

الانفس   تاأثير علام   زیار  ،جدیاد  يالنفس علمبه  یابي براي دستزرتشتي در عصر ساساني 
ایان نکتاه کاه اصاول معااد      شده تا و در بخش چهارم سعي  اختصاص یافته ،ارسطویي

پهلاوي   يهاا  رتشتي شک  گرفته و در اوستاي جدیاد و ماتن  زردشتي در همان گاهان ز
نياز  ( 59۳۳) مانادانا معاونات  . است، اثبات شود توجه به  ن افزوده شده  جالب يجزئيات
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 ،بروناي  هااي  يایشدروني و ن هاي يایشن ،زرتشتيان هاي یينو   ها يایشبه ن در پهوهشي،
 .است، نگاهي داشته نيایش براي درگذشتگان و پيوند زناشویي

هااي   ، باه بررساي توصايفي و  مااري نياایش     شده انجامي ها پهوهشکدام از  يچهاما 
هااي زرتشات در    ياایش نيا   باه تحل اند؛ بنابراین در پهوهش تاضار   زرتشتيان نَرداخته

 .ها خواهيم پرداخت از طریق بررسي توصيفي و  ماري محتواي نيایش« ها گات»
 

 ها و اهورامزدا معرفی زرتشت، گات. ۳
باا  پرستش اهورامزدا و ایزدان ساَنتایي اسات؛  یيناي     ي هی یيني بر پاي    ورنده رتشتز

زرتشت این  یاين را  . رود از ادیان کهن جهان به شمار ميکه سال  هزار سه تدود قدمتي
 يهاا  ينوشا  و بااده  ها يدر مخالفت با انحرافات دین قدیم  ریائي، رواج ناراستي و قربان

 ،جهاان گاذاران ادیاان    یاک از بنياان    يچخاساتگاه ها  و  زادروزي  درباره. بنا نهاد هیرو يب
هااي   باا بررساي روایات    پهوهشاگران  .ي زرتشت اختال  نظار وجاود نادارد    اندازه به

از مايالد   پايش صاد ساال    هزار سال تا شاش  از شش گوناگون، زمان زندگي زرتشت را
 پيشتر از یعني ،  سلطنت مادپورداود، زمان زرتشت را پيش از تشکي. اند کرده يزن گمانه

مغرو ایاران و  اهالي از دهد که او  اتتمال ميو  زند ميالد تخمين ميقرن هشتم پيش از 
 .(۶2-2۴: 597۳ پورداود،: نک)د باش ،یعني  ذربایجان ن،  یا شمال غربي

کرده و خاستگاهش کجاا باوده، بسايار مهام      ینکه زرتشت در چه زماني زندگي ميا
هاایش تبلاور یافتاه،     هاي او کاه در نياایش   است؛ اما در تحقيق ما بيشتر شناخت اندیشه

هاایش بررساي    نظار نگارناده، بهتارین راه شاناخت زرتشات و اندیشاه       به. اهميت دارد
 ،«گاه»یا  «گات»جمع ،«گاهان»یا  «ها گات».هاست گاتهاي منتسب به او یا همان  سروده

ه با  ،«گاات » ي واژه .که منتسب به خود زرتشت اسات  به معني سرودهاي نيایشي است
شده و نام ، گاه موسيقي ایراني، مانند سه يها وارد دستگاه« گاه»صورت  به ،«سرود»معني 

 (.۳ :2۷۷۴ خزاعي،: نک)است  از همين واژه سرچشمه گرفته «موسيقي گاهاني»
کاه از روي شاماره و    گيارد  يم را دربر یسناهات  72از  (بخش) هات هفدهها  گات

پان   ایان  . اناد  کارده تقسايم  گاروه  پن  ها را به   ن ،وزن شعرهایي که در این بندها  مده
. اناد  ي شاده گاذار  ناام ي هار بخاش    ، براساس نخستين واژهگونه سرود مناجات مجموعه

این نيایش . پيوند دارد« یرثده اهو وریریو»که با نام نيایش ( اهونودگاه)جز نام گاه یکم [به]»
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 «جااي دارد ( 59، بناد  27هات ) یسناروزگاري در  غاز این گاه جاي داشته و اکنون در 

 (.99: 5971دوستخواه، )
، باورهاایي  «اهاورامزدا »ضمن ستودن و پرستش  يایشي،نهاي  این سرودهدر  زرتشت

 .است مزدیسنااعتقادات و اصول اساسي  یين  ي شالودهي  يرندهکه دربرگ کند يبيان م را
دلي  داشتن شش صافت، برتار از خادایان     ي اهورامزدا است که به ها نيایش ویهه گات

 ي اندیشاه  (:بهمان )وهاومن  . 5: از شش صفت اهورامزدا عبارتند. رود دیگر به شمار مي
 رماني خادا   يشاه :شهریور. 9 ؛برترین راستي و پاکي (:اردیبهشت)اشاوهيشتا . 2 ؛نيک

. 1 ؛زمين که مقادس اسات و گساتراننده    ي گستره (:اسفند)سَندارمذ . ۶ ؛بر جان جهان
این شش صفت اهورامزدا با . مرگي يب :دامردا. ۴ ؛کمال و رسایي يسو ترکت به :خرداد
شاش   دارد؛ درتقيقات، ي همااهنگ ( زرتشات )از سوي نيایشگر  شده مطرحي ها خواسته
 برتارین راساتي   و( بهمان ) نياک  ي یشاه از اند يمند بهره: از عبارتنداو اصلي  ي خواسته

برخاورداري از  ، (شاهریور ) بار جهاان   مزدایي  رمانيِ شاهيِفرمانرواشدن ، (اردیبهشت)
 (.ادمرداد)شدن  و جاودانه( خرداد) ، ترکت به سمت کمال(سَندارمرذ)  باداني و پيشرفت

 عناوان  باه  هاا  در گاات کاه   ش صافت اهاورامزدا  ش ایني یاد وري است که  هشایست
یعناي    ن،از  پاس  يهاا  در ماتن  اند و تشخص ندارند، هاي اهورامزدا مطرح شده ویهگي

شک  شش ایزد یا فرشته و به نام شش امشاساَند ههاور    به شکارا، ، (متأخر) اوستاي نو
هاا و همنناين ایازدان دیگار اختصااص       از  ن کادام  هار هایي باه   کنند و نيایش يپيدا م
: هفات اسات   امشاساَندان شمار  ،در اوستاي نو، در بيشتر مواردناگفته نماند که . یابد مي

 .مردادااهورامزدا، بهمن، اردیبهشت، شهریور، سَندارمذ، خرداد و 
بر بهمان تارجي    ( اردیبهشت)اشه  ،در روایات داراو هرمزدیاري دیگر اینکه،  نکته

کاردن و در   در رادي و ساخاوت « یثاااهو »گفتن است،  در راستي ʻاشم وهوʼ»: شده هداد
 ن رادي است و هيچ کرفه بهتار از ایان دو چياز     از  دین مزدیسنا نخست راستي و پس

ي  باه گفتاه  (. 255 :59۳7از پاورداود،   نقا   به؛ 22 :5، ج5322، داراو هرمزدیار)« تنيس
داراي مقاام اول   ،راساتي و درساتي   ي فرشاته  ،«هشا» هفت هات،ها و  در گات پورداود،
 پاورداود، : ناک )نشايند   يم نخست ي بهمن در رتبه ،اوستادیگر  يها در بخش اما ؛است
ها، بيشتر، از فاعا  و فعا     ، در خطاو به این فروزهزرتشت همننين،(. ۳9- ۳5: 597۳

 هاا   نداناد و از همگاي    اندیشاه ماي   کاام و هام   هاا را هام   او  ن. کناد  جمع استفاده ماي 
باا  )این بخشایش را به ما ارزاني دارید شما اي کساني که هماه  »: درخواست یاري دارد
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که چون در نمااز ساتوده    با راستي، با منش نيک با  ن پارسایي .کام هستيد هم( یکدیگر
 (.591: 59۳7پورداود، ) «بخشد یاري( خویش)شوید مزدا از روي دستور 

 

 «ها گات» یها شیاينبررسی . ۴
و  هاا  گاتخشنودي اهورامزدا، امشاسَندان،  ابتدا خواهان نيایشگران در  غاز هر نيایشي،

بشود که فروهار  »: شوند مي( نخستين  موزگاران دین) یوتکيشانپورفروهرهاي نيکان و 
پان   ] «هشتواشات و»و « وهوخشاتر » ،«ساَنتمد » ،«اشاتود » ،«اهنود»پاکان در هنگام نماز 

[ اند دادهنامي است که به پيشوایان ] «زوت»تو از  .تضور به هم رسانند [«ها گات»بخش 
اهورامزدایي که فروغ سرشار  ؛اشياست ي ههمبراي خشنودي اهورامزدایي که سرچشمه 

و  «اشاتود »و  «اهناود » يهاا  است و براي خشنودي امشاسَندان و براي خشنودي گاات 
و بااراي خشاانودي  يقتناادکااه سااروران تق «وهشتواشاات»و  «وهوخشااتر»و  «سااَنتمد»

معناي کاالم    ،«نبانزدیشتان»و « پوریوتکيشان»نيکان و براي خشنودي  يتوانا يفروهرها
 يشاوایان پنامي است کاه باه   ] «راسَي»که بشود را براي ما  شکار ساز و  «یتااهو وئيریو»

« را باراي ماا واضا  کناد    « اثارتوش اشات چيت هنا»پاک و فرزانه معني کالم [ اند داده
 :پردازیم ها مي هاي پن  بخش گات اکنون به بررسي نيایش (.۶: 597۳پورداود، )

 

 (9۶-2۳یسنا، هات)«اَهونَوَدگات»ها، باعنوان  گات بخش نخستهای  بررسی نيایش. ۱ .۴
و  کناد  يبا ستایش مزدا  غاز م را 2۳هات زرتشت، . به معني سرور و موالست «دوراهوند»

زرتشات   ،در این هاات .  ورد ياز رسالت اهورایي خود در هدایت مردم سخن به ميان م
روان  ي نياک،  یشاه اندبر ماده از   انجام کار نياک  با  که خواهد يبرافراشته م يها با دست

کناد کاه او را در زنادگي و در     درخواست مي« مزدا»زرتشت از . دسازهستي را خشنود 
ي  خواهاد بداناد فلسافه    و ماي  پرساد  مياز چگونگي  فرینش . دکنمقاب  دشمنان یاري 
و گرویادگان   شپياروان  شاود کاه   يما یاد ور  یشها او در  موزش. خلقت انسان چيست

 رايمازدا را با   ،ساَس زرتشات،  . رسند يو جاودانگي م( رستگاري)« رسایي»ه ، بواقعي
، دیوهاا را انادرز   «اهاورامزدا »پاس از ساتایش   . کناد  يستایش م نيکيتي و  فرینش هس

 سارانجام نياز  . خواهد يم اوساختن  موزگاران بدي را از  و ناکام کند يو تهدید م دهد يم
 .خواهد سيدن به رستگاري، از او یاري ميرهنمود خواسته و در راه ر هورامزدااز ا

 :مطرح شده، به شرح زیر است« اهندوردگات»یي که در ها از درخواستبرخي 
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بلناد شاده،    يهاا  خواستارم در نماز با دسات »: درخواست  رامش براي  فریدگان -
 ینکاه ا( و) فرینش سَندمينو، اي اردیبهشات   ي نخست، اي مزدا رامش از براي همه

 (.1: 59۳7پورداود، ) «ن راخرد بهمن را خوشنود توانم ساخت و گوشورور
ي بر ماده دارد،  راماش باراي همگاان و     ها دستي که زرتشت با درخواستنخستين 

معاادل  « گوشاورون ». تا روان هستي خشنود گردد ي نيک است؛ یشهاندزندگي مبتني بر 
کناد کاه    يما پورداود اشااره   .است «روان گاو»معني  اوستایي به« گ ئوش اورورن»پهلوي 
زیارا بناابر  یاين    ؛ ي جاانوران مفياد اسات    در اوستا اسم جانس هماه  « گئوش»ي  کلمه

را « گوشاورون »جهت پارسيان  ینازا مزدیسنا،  فرینش جانور پيش از  فرینش بشر بوده؛
نام « نگوشورو»کند که  يمين بيان ننمهاو . اند کردهجاندار تعبير   فریده  به روانِ نخستين

که به پاسباني چهارپایان بزرگ و کوچک سودمند گماشاته شاده اسات؛     است يا فرشته
زرتشات باه    وداشاته  بسايار اهميات   گاو در زندگي جوامع دامدار ایراناي  ي، کل طور به

 پاورداود، : ناک ) ه اسات و افراطي این چهارپا برخاسات  ازتد يشب هاي يمخالفت با قربان
595۷: ۴7.) 

لفظاً باه معناي روان    ʻگوشورورنʼ» :نيز به همين معني اشاره داردجهانگير اوشيدري 
 جهات  یان ازا ،چون  فرینش جانوران پيش از  فرینش انسان بوده. استگيتي یا  فرینش 

 ،ضامناً  ؛اناد  جانادار تعبيار کارده    ي یاده پارسيان روان  فرینش را باه روان نخساتين  فر  
یان خرد و بازرگ  ساودمند گماشاته    اسم ایزدي است که به پاسباني چهارپا «گوشورون»

 (.752: 5975اوشيدري، )« شده است
 ذرگشساب، وتيادي،    ؛نگهباان جاناداران ساودمند    ي فرشاته  ،پورداود رااین واژه 

روان »، جعفاري  ؛«روان ماادر گيتاي  » ،شوشاتري  ؛«روان  فارینش » ،شهزادي و ساسانفر
 .اند مه کردهترج« روان زمين بارور» ،خزاعي و «جهان» ،رضي ؛«جهان زنده

باده، اي  »(: منتاره )و تواناایي در سارود ساتایش     شاکوه مانش نياک    درخواست -
بده به گشتاسب خاواهش  ، تو اي سَندارمذ . بادي منش نيک( و)اردیبهشت،  ن پاداش 

 «و به من  ن ده، اي مزدا و پادشاه کاه پيغمبار شاما سارود ساتایش روا کناد      ( خویش)
 (.7: 59۳7پورداود، )

را باه او بدهاد تاا بتواناد کاالم      کاه نياروي الزم    خواهاد  ياهورامزدا ما زردشت از 
 را باه پرساتندگان او بدهاد تاا    ين نيروي الزم ننمهرا بياموزاند و ( منتره)بخش  هدایت
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گساتري   خواهش او و گشتاسب را که رواکردن دین مزدا و  یين را بياموزند و  نبتوانند 
 .است، بر ورده سازد

 .و خواستاریم از  ناني باشيم که زندگي تازه کنناد »: ر اندیشهدرخواست یگانگي د -
کاه   چناان   ن ؛را ارزاني دارید تان يهمراه ،اي مزدا و شما اي سروران دیگر و اردیبهشت

 (.25: همان) «پریشان است یيي که شناسایدر  نجا باشندهم  با ها یشهاند
در این نيایش، . شت دارداین درخواست را زرتشت از مزدا و سروران دیگر و اردیبه

او . کنناد  يکه هستي را ناو ما   یيها  نند؛ باش« يانئاهورا»در شمار خواهد که  يمزرتشت 
 کاه  يتاا هنگاام   دیااري کنا  « اشاه »راساتي و  پرتاو   را در ها  نخواهد که اهورامزدا،  يم
 .به هم نزدیک باشد هایشان یشهاست، اند تردیددستخوش  دشانردخ 
 

 (۶۴-۶9یسنا، هات ) «شتَوَدگاتاُ»ها، باعنوان  دوم گاتبخش های  بررسی نيایش. ۲ .۴
در . اسات « اهورامزدا»محور این گات، پرستش . به معني سالمت و عافيت است« اُشتدورد»

 ها گاتدر این بخش از   ننه. شود ياین گات به صفات و افعال اهورامزدا بارها اشاره م
ي زرتشت با اهورامزداست ها دلوگوها و درد  ، گفتها پرسش، ها درخواست  مده است،

 هااي  ياایش ن. خوانناد  يما اناد و   خواناده  يما ها را همانند نيایش  که زرتشتيان همواره  ن
در ایان هاات   زرتشات  . تواناایي و پااکي اسات    ي بااره بيشاتر در  ۶9زرتشت در هات 

بياان   ،رسايده  او باه ( وهاومن یاا بهمان   )« منش نياک » یقکه ازطررا  يمانهپندهایي تک
تقيقات  یاين اهاورایي    و  چگاونگي پرساتش،  فارینش   ي  دربااره از اهاورا   او. کند مي
 .دهد را  موزش مياخالقي  مسائ  ،فکرواداشتن مردمان بر به افزونضمن  ن،  و پرسد مي

ساخن باه مياان     «ميناو  انگاره »و  «ساَندمينو »از دو مينوي متضاد  ،۶1در هات زرتشت، 
و رساايدن بااه اهااورامزدا را موجااب رسااتگاري انسااان و  «اشااا»و پيااروي از   ورد يماا

، ۶۴در هاات  او . پردازد مي اهورامزدابه ستایش  ،تا انتها داند و پس از  ن، يجاودانگي م
خواهد  و مي کند يبه درگاه اهورامزدا شکایت م ،از کمي یاران و زیادي دشمنان نخست،

و  اگزینش خرد و داناایي و پياروي از اشا    ي ارزش ارهدرب ،که او را یاري کند و درادامه
  .گوید يم سخننيکي 

 :از ها عبارتند گاتي این بخش از ها پرسشو  ها درخواستبرخي از 
به کاام دل خواساتارم از باراي    »: درخواست پایداري و راستي و پاداش منش نيک -
نيروي ه ارزاني داراد، بیک،  ننه را که او خواستار است که مزدااهوراي کام فرما بدو هر
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( و)شاکوه پااداش    ،این را به مان ببخشااي اي ساَندارمذ    .داشتن پایداررسيدن و راستي

 (.۴9: همان) «زندگي منش نيک

و از نِ او »: شاادماني زنادگي جااوداني   درخواست فردوس، بخشایش منش نيک،  -
د   گااه تاو   تار خار   کاه را  رزوي فاردوس اسات از پااک     باد  ننه از همه بهتر است،  ن

راساتي   ياريبخشایش منش نيک کاه تاو باه دسات    ( و)فردوس بدو ارزاني باد، اي مزدا، 
 (.همان) «روزها با شادماني زندگي دیرپاي ي خواهي داد در همه

مازدا،   يکاي، ا »: يارد فراگيدن روزي که دین راساتين جهاان را   فرارسدرخواست  -
بخش پُرخرد  یشافزا يها يرد با  موزشدین راستين فراگرا بامداد روزي فراز  ید، جهان 

تاو   من ،ساختن خواهد  مد؟ از براي  گاه شان یاري ناني که بهمن به  يانندرهانندگان؟ ک
 (.۳7: همان) را برگزیدم اي اهورا

 

 (۰۵-۴۴یسنا، هات )«دگاتمَنتَسپَ»ها، باعنوان  گات بخش سومهای  بررسی نيایش. ۳ .۴
در ایان گاات، همنناان اهاورامزدا مخاطاب       .اسات  به معناي خارد مقادس   « دمرنتدسَر»
کاه او   چناان . کند يو زرتشت ضمن ستایش، به برخي از صفات او اشاره م هاست يایشن

و هرگوناه زشاتي و پليادي را از او دور     کناد  يمعرفي م« پدر اشه»و « پدر سَندمينو»را 
رسايدن   يجاه، رنت موزش اصلي او در این گات در بيان ارزش پيروي از اشه و د. داند مي

دليا  رفتاار    باه کارداران را   پرستان و زشات  دروغ ،درمقاب . به رسایي و رستگاري است
زرتشت همنناان در ساتایش    ،1۷در هات . داند يمستحق خشم اهورامزدا مناپسندشان، 

 ن نمااز   ي د و باه شاکرانه  کنا  و نياز به مزدا، بر راهروي خود در راه راست تأکياد ماي  
خاود   يهاا  او را از فرماان  ،ن اميد دارد اهورامزدا در پرتو منش نياک گزارد و همننا مي

 .تا بتواند همواره مردمان را به راه خرد رهنمون گردد ؛بياگاهاند
 :از ها عبارتند گاتي این بخش از ها پرسشو  ها درخواستبرخي از 

، ایان  از يش  یا پا .  ننه تو دانائي، اي اهورا بياگاهان مرا از»: پرست دروغشکست  -
ه شکسات دهاد با    ،که تو اندیشيدي خواهد رسيد که پيرو راساتي، اي مازدا   یي ن سزا
 (.5۷1: همان) «پرست؟  ري پيداست که این از براي جهان پيام نيکي است دروغ

شاهریاران خاوو بایاد پادشااهي کنناد، باا       »: بودن از پادشاهي شهریار باد  درامان -
از باراي  . شهریاران بد مباد که به ما پادشاهي کنناد، اي ساَندارمذ   .کردارهاي  یين نيک
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ارپا کشت و ورز،  ن را از براي خورش هاز براي چ( و)مردم در زندگي  یند، پاکي بهتر 
 (.5۷7: همان) «نما بَرورا

کي، اي مزدا، مردان »: و براندازي مي( بردن به رسالت پي)درخواست شناختن پيام  -
از ]هاا   نپخواهي برانداخت که از  ن کار  ي راشناخت؟ کي پليدي این م پيام را خواهند

( خاویش )از روي کاين و از خارد   [ پيشوایان دیني بودند که با زرتشت مخاالف بودناد  
 .(5۷3: همان)« شهریاران بد  کشورها را فریبند يم
 

 (۰۱یسنا، هات )«گاتترَهوخشَوُ»ها، باعنوان  گات بخش چهارمهای  بررسی نيایش. ۴ .۴
زرتشت در این گات، همننان به  .به معني اقتدار نيک و کشور خوو است« وُهوخشدترد»

هااایش و در قالااب  ن، اصااولي از  و در ضاامن نيااایش پااردازد يسااتایش اهااورامزدا ماا
زرتشات باراي بهاروزي     ،در ایان هاات  . کناد  يدیناي و اخالقاي را بياان ما     يها  موزه

، در پيشاگاه  (پدرزن خاود )« فرشوشتر»و نيز براي « جاماسب»و وزیر او « شاه گشتاسپ»
 .کند يو براي  نان توفيق و رستگاري طلب م کند ياهورامزدا دعا م

 :از عبارتندي این بخش ها درخواستو  ها پرسشبرخي از 

، اي مزدااهاورا،  چناين   یان پاس ا »: به نيایشگر( فردوس)نمایاندن کشور جاوداني  -
 .سات وت اردیبهشات و  نِ  که دارائي شماست و  نِ( مينوي)کشور نخست بنماي به من 

 که نيایشاگر  يکس  را به  ن( تانکشور)سودتان  ،بهمن يانجيببخشاي به م ،اي سَندارمذ
 (.527: همان) «است

: پرسام  يرا ما  هاا  یان ا ي همه»: کردار درستدرخواست بخشش چهارپا به برزیگر  -
خرد، اگار او   خوو( و)کردار  گردد، برزیگر درستارپا برخوردار هاز چ يراست چگونه به
دو  کاه بهار  ( داوري)کاردار پيماان داد،    کسي را که بدان، داور درسات ( همان)نماز برد 

 (.523: همان) «پاداش تواناست
کنایه از پاداش روز پسين و بخشاایش ميناوي    راارپا هچ ،پورداود با توجه به قرایني

 رزوي در ایان جهاان   از نجاکه ستوران و کشتزار کند  يمبيان  و داند يدر جهان دیگر م
براي پاداش جهان دیگر همين واژه نيز  ،خوشي و  سایش  نان است ي یهکشاورزان و ما
 (.59۳-59۷: همان: نک)کار رفته است ه ب يبه معني استعار
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از روي  ،«جاماسب هوگاور »این  یين را »: درخواست پناه براي جاماسب و دیگران -

ایان  . این کشور منش نيک را جویا(  ري) .راستي چون دارائي فر، از براي خود برگزید
 (.591: همان) «که  نان در پناهتان باشند اي مزدا ،را به من ببخشاي اي اهورا

 

 (۰۳یسنا، هات )« هيشتوایشتوَ»ها، باعنوان  های بخش پنجم گات بررسی نيایش. ۰ .۴
گااات،  یاانا. هتاارین خواسااته و نيکااوترین ثااروت اسااتبااه معنااي ب« وهيشتوایشاات»

ایان   زرتشات  یاگو. بند است 3هاست که شام   زرتشت در گات ي ترین سروده کوچک
و در ا .دین او فراگير شده بود، سروده است که يدر اواخر زندگي خود و هنگام گات را

نيایشي که جاماسب در . است که خواسته و مرادش بر ورده شده کند ياین گات اشاره م
. کند، داللت بر این موضاوع دارد  يم، بيان (دختر زرتشت)، همسرش «پوروچيست»تق 

درخواسات  پوروچيسات   را باراي باشاکوه مانش نياک     ي جاماسب در این نيایش بهره
بادین رهباري کانم تاا کاه او پادر را        يبه دلگرم( پوروچيست را) ري این را »: کند يم

. یناان د پااک  یان د پااک (  ن)برزیگران و  زادگان را، ( و)خت و شوهر خوشنود تواند سا
 «بدو دهد مزدا اهورا از باراي دیان نايکش همااره جااودان     ... باشکوه منش نيک ي بهره
از  درساتکاران و باراي   دهاد  يما اداماه  باه انادرز    زرتشت در این گاات (. 5۶9: همان)

  .خواهد ياهورامزدا بهروزي م
 :از عبارتندي این بخش ها خواستدرو  ها پرسشبرخي از 

بادکرداران فریفتاه    چنين ینا»: براي بدکاران( شکنجه و مرگ)درخواست مجازات  -
( مازدا )از شهریاران خوو او  شودب .همگان خروش بر رند ،رها گشته يبباشند و به  س

 شاد، دهد و زود باشاد  ناان   يها هد ه و رامش از  نان ب( به  نان رساند)شکست و گزند 
 (.5۶1: همان) «رن  اندر کنده تر است با بند مرگ ب که بزرگ يکس  را  ن

اینان کاه  رزومندناد   . به بدکيش تباهي سزد»: کار مدن تاکم تامي درویشان روي -
کجاسات  ن داور  . اند يارزان يفرارجمند را خوار کنند،  ن پست شمرندگان  یين که به ک

تواناائي کاه باه     ،تر است اي مزدا برباید؟ ایدونکردار که زندگي و  زادي از  نان  درست
 (.5۶7: همان)« یيبهتري بخشا ،کننده زندگي    راست یشاندرو
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 ها گاتفلسفه و غایت نيایش در . ۶ .۴
شاک  پرساش از اهاورامزدا، باه طارح اصاول اخالقاي و         زرتشت در قالب نيایش و به
سال، رنا  کهنگاي    92۷۷هایي که با گذشت تدود   موزه.  موزش مردم پرداخته است
، یعني روشاي متفااوت باا    «روش نو»زرتشت روش خود را . زمان به خود نگرفته است

کناد و ضامن ساتایش راساتي و مانش نياک و        يمي پيشين و موجود، معرفي ها روش
 (.1: همان)اش کنند  گستري یاري یندخواهد تا در راه  مي ها  ناهورامزدا، از 
یاااد خاادا و عماا  بااه ، نماااز گاازاردنهااد  از نيااایش اهااورامزدا و هااا  در گااات
 .شدن اسات  گونه خداي ،تیدرنهاو و کردار نيک  ، گفتاررسيدن به اندیشه، دستورهایش

ین تار  مهام  .خادا گاام برداشات    هاي ویهگي کسب در جهتشدن باید  گونه خداي يبرا
: اناد از  براي اهورامزدا بياان شاده اسات، عباارت     ها گاتیي که در ها صفتها یا  یهگيو

شااهي  رمااني   : شهریور. 9 ؛برترین راستي و پاکي :یبهشتارد. 2 ؛نيک ي اندیشه :بهمن
 ؛زمين که مقدس اسات و گساتراننده   ي گستره(: اسفند)سَندارمذ . ۶ ؛خدا بر جان جهان

 .مرگي يب: دامردا. ۴ ؛کمال و رسایي يسو ترکت به :خرداد. 1
ارتباط باا   اتصال و نفساست و توجه ي  شایسته نفسه يفها  مضامين گات و ها یشيان

 ماوزش ماردم   و نيایشگر بر  ن است که در این قالاب باه   اهورامزدا هد  اصلي است 
 .َردازدب

توان گفات نيایشاگر در  ن، دیاد انتقاادي و زميناي       يم ها گاتهاي  يایشنبا بررسي 
هااي زماناه    يدشواربراي رفع گله  وها در قالب ش کوه و شکایت  گات هاي يایشن. دارد
کناد   يما نيایشگر از هلم هالم و نداشتن یاور و تامي به درگاه اهورامزدا شکایت . است

ها گاه ماهيتي انتقادي و شکاکانه پيادا   يایشناین . و خواهان سحرشدن شام تاریک است
متاون  اماا   به تقيقت خواهاد پيوسات؛  ( زرتشت)ي من ها وعدهینکه  یا اکنند، مانند  يم

شناسي  یبایيزپرداخته است و دید مثبت هاي  نکتهبه ( ...ها و یسنا، یشت) ها گاتپس از 
ها باه   در گات (.گونه است یناکنند نيز  يمها تکرار  يزرتشتهایي که امروزه  يایشن)دارد 
در  شاده  مطارح يازهااي  ن .پرداخته نشده اسات چندان  ها یبایيو ستایش ز شناسي یبایيز

، هاا  گاات ي پس از ها متنمتناسب با روح بزرگ نيایشگر  ن است و نویسندگان  ها گات
 .اند کرده  اشارهي زرتشت ها گفتهها، به  يایشنجاي  يجادر 

مزدا، اهورا، اردیبهشت، : ترتيب هاي زرتشت، به يایشنیا مناداي  مخاطب ها، در گات
هاا، در بيشاتر    يایشندر  زرتشت .اهورامزدا و شهریور استمزدااهورا، بهمن، سَندارمذ، 
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هاا   نيایشاگر در گاات  ي هاا  خواستهین تر از مهم. برد يمموارد، فاع  و فع  جمع به کار 

هاا، از چگاونگي    در گاات ( زرتشات ) يایشاگر ن. رسيدن به خدا و مانند او شدن اسات 
ي چگونگ ها يایشاز ناو در یکي . کند يشدن و به صفات خدا در مدن پرسش م خداگونه
مانناد اهاورامزدا    تواند يچه زماني و چگونه م پرسد يمکند و  يمطرح مشدن را  اهورایي
ي هاا  باودن خواساته   یا ميناوي ( بودن دنيوي یا این جهاني) «يتيکگ»کردن  مشخص .شود

انساان و   ،ایرانياان  ي یشهکه در اند گونه همان یرااست؛ ز و دشوار پينيده يارزرتشت بس
ها نيز متناسب با ایان دو   خواسته ،است يخته م درهم يداراي دو بعد مينوي و ماد جهان
 .وجود انسان مطرح شده استي  يخته م همبه بعد 

ها، رواج راستي و سارکوبي دروغ، رهاایي    ها در گات ها و خواسته بيشترین خواهش
 يا داشتن زنادگي  رام و شااد، جامعاه    ،زمين و جاندارانش از ستم و خشم و بيدادگري

و پااداش و  ( فاردوس )رسيدن باه کشاور ميناوي جااوداني اهاورامزدا       يجه، باد و درنت
 .است بخشایش جاوداني در روز داوري پسين

. ها شمرده شده است رسيدن به خواسته يها نيایش و ستایش یکي از راه، ها گات در
ه هاا با    ن ،ک از یاارانش را بار ورده ساازد   اهورامزدا  رزوي زرتشت و هری ینکهبراي ا

کاميااو   ،منش شاناخت  هرکسي را که اهورامزدا پاک و نيک. ایستند يستایش و نيایش م
 ن دانایااني کاه   »: گردد يو در پيشگاه مزدا پذیرفته ما هاي و خواهش سازد يو رستگار م

يدن  رزو، کاام روا  رس هتو در راستي و منش نيک سزاوار شناختي اي مزدااهورا،  نان را ب
 (.3: همان)« سخنان خواهش نزد شما کارساز است ،از براي رستگاري دانم يکن، چه م

باه دسات    را ارپایاان هشادن زنادگاني مردماان و چ    تبااه  هاایش  ياایش در نزرتشت 
و از  کشاد  يبه تصویر ما  سازند، يکساني که مردم را از کردار نيک منحر  م ،دیوصفتان

 هااي  يو از رن  و ساخت  کند يدرگاه اهورامزدا شکوه م به يراستنَيوستن مردم به کيش 
و ( راستي) «اشه»از  ها يایشزرتشت با این ن ،درتقيقت .گوید يخود در این راه سخن م
براي بهبودي جهان و  ،از جانب اهورامزدا ،را ها يایشن ینو ا کند يمنش نيک نگاهباني م

 .داند يم کرداران رستگاري مردم و کامروایي درست
 

 براساس موضوع« ها گات»در  شده مطرحی ها درخواستی بند دسته. ۰

ي بناد  دستهها را زیر پن  عنوان کلي  هاي زرتشت در گات و  موزه ها درخواستتوان  يم
 :کرد
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 پرست درو رواج راستی و سراوبی درو  و . ۱ .۰
مازدا  ي سو بها این گفتار ب کاران یانزکردن  و منش نيک و هدایت يراست  رسيدن به -

 ؛(7: همان: نک)

 (زرتشاات)ماارد ناااتوان  يجااا باارانگيختن یاااري زبردساات؛ شااهریار توانااا بااه  -
 ؛(51: همان( )یا روان  فرینش گوشورون: کننده درخواست)

اشاا و  : کنناده  درخواسات )برانگيختن منش پااک باراي نگهاداري روان  فارینش      -
 ؛(59: همان( )گوشورون

عباارت دیگار،    یاا باه  پرسات   کننده و شبان از دروغ زندگي به راست نرسيدن  سيب -
 ؛(همان( )اشا و گوشورون: کننده درخواست) بودن نيکان از  سيب بدان درامان

 ؛(29: همان) یاريشهرچيرگي بر دروغ با قدرت  -

و  فریباد  يکه با کردار خود مردم را م( ازجمله گرهم و کدردپرن) پرست نابودي دروغ -
 ؛(93: همان) کند يارپایان را تباه مهدماني زندگي چبا شا

 زمایش ]= تش  ي بودن زبانه دهنده رامش)خوشي براي نيکان و رن  براي دشمنان  -
 ؛(15: همان( )بودن  ن براي ناپاکان براي نيکان و رنجاننده [پسين

 ؛(11: همان) يکن موختن راه منش  -

 ؛(75: همان) رداري از منش نيکو برخو نيایشنماز و  گاهي از درخواست  -

 ؛(71: همان)پارسایي مردم   -
 ؛(77: همان) راندن دروغ و  سيب دروغ از خود دور -

 ؛(همان) پرستان دروغچيرگي راستي و شکن  و رن   وردن بر  -

 ؛(همان) يراستپناه و پيروزي پيروان  -

 ؛(۳7: همان) يردفراگيدن روزي که دین راستين جهان را فرارس -

است شده یي که به پيروان راستي وعده داده ها نعمتاز  پرست دروغنشدن مند بهره -
 ؛(5۷9: همان)

 يدنپايش از فرارسا   پرست دروغشدن پيرو راستي بر  و چيره پرست دروغشکست  -
 ؛(5۷1: همان) کرده استسزایي که مزدا مقرر 

 ؛(5۷7: همان)بد بودن از پادشاهي شهریار  درامان -

 ؛(5۷3: همان)دشمن راندازي پاداش و ب -



 

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهای زرتشت در گاهان  بررسی تطبيقی و آماری نيایش

 

22 
داشاتن کشاور نياک باه زرتشات و از       و ارزاناي موفقيت فرشوشتر در راه راستي  -

 ؛(559: همان)بودن  فرستادگان مزدا

 ؛(595: همان) کرداران راستو سود براي  پرستان دروغزیان براي  -

 ؛(599: همان( ) زاردهندگان چهارپایان)درخواست مجازات بدکاران  -

 ؛(595: همان) يراست يريکارگ بهغلبه بر دشمن با  -
: هماان ) يراسات باراي رسايدن باه دولات      بخشایش  ننه  رزو شده به فرشوشتر -
 ؛(591

 ؛(5۶1: همان)بدکاران ي برا( شکنجه و مرگ)مجازات  -

سااختن خوارشامرندگان  یاين مقادس از      بهره يبکار مدن تامي درویشان و  روي -
 ؛(5۶7: همان)ار شهریار درستکي  سيلهو بهزندگي و  زادي 

 (.553: همان)مزدا  موزش  یين از  -
 
 ی آبادا جامعهداشتن زندگی آرام و شاد و . ۲ .۰

و  «وهاومن » دسااختن و خشنو «سَندمينو» فرینش  ي رامش براي همهدرخواست  -
 ؛(1: همان)از خود  «گوشورون»

 ؛(همان)گشایش و رامش دهد  یاران بادي دو جهان خاکي و مينوي که به  -

 درخواسات )به گوشورون [ زندگاني پایدار و خرمي=]داشتن نيکي کشاورز  ارزاني -
 ؛(55: همان( )گوشورون: کننده 

د شوومان خوو و رامش برقرار  که خان نيرو و توانایي دادن به روان  فرینش چنان -
 ؛(51: همان)

 ؛(۶1: همان)او پندپرسيدن از  موختن برزیگري از منش پاک و  -

 ؛(۶7: همان)زندگي و رستگاري تن  هاي يخوش ي داشتن همه ارزاني -

جااي  ورد تاا     هکاه بایاد با    هاایي  یش گاهي از بهترین گفتارها و کردارها و ساتا  -
 ؛(17: همان)د شوزندگي خرم 

 ؛(۳1: همان) مزدااز ( رواج کشت و کار)روزي  -

 ؛(5۷3: همان)مش  رازندگي نيک همراه با  -

 (.523: همان)کردار  درستبخشش چهارپا به برزیگر  -
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 دادن اردن و پناه درخواست یاری. ۳. ۰

 ؛(۴3و1: همان) گستري یندر راه د کردن و دستگيري زرتشت یاري -

: همان)شناسد  يبر وردن  رزوي کساني که اهورا در راستي و منش نيک سزاوار م -
 ؛(3

شادن ازساوي    و درخواسات پذیرفتاه  برقرارشدن راستي و منش پاک و شهریاري  -
 ؛(71و51: همان)مردم 

و ایازدان  مازدا  از یااري  درخواست افرادي بودن که زندگي تازه کنند و  ي ازجمله -
 ؛(25: همان)یشه اندو یگانگي در  براي شناسایي درست دیگر

نماایش پرتاو ایازدي،    )رتشات  زتوجه و روي کردن مزدا، اردیبهشت و بهمن باه   -
 ؛(۶1: همان) مغانو  توجه دیگران به  یين زرتشت  و( منشي   فروغ راستي و پاک

بخشاايدن دو صاافت رسااایي و هاااي زرتشاات و  يااایشنپااذیرش دادخااواهي و  -
 ؛(همان)جاودانگي به سخنان زرتشت 

 ؛(19: همان)درماندگان بخشيدن به  درخواست شهریاري و توانگري مزدا در پناه -
 ،کاه باا وجاود  زار دشامنان    ( زرتشات )بودن رادمردان  از  سيب بدخواهان درپناه -
 ؛(همان)به مردم بهره و نيکي رسانند  ، موزش دین راستين بادادن

 ؛(۳7: همان)او خواستن از مزدا در وضعيت ناگوار و خشنودي  یاري -

رن  و  سيب ندیدن زرتشت از کردار کسي که قصد جان او کرده، برگشتن  زارها  -
 ؛(۳3: همان)شدنش از زندگي خوش  بهره يو ب ن شخص به 

 ؛(5۷3: همان) يمبراندازي  و( بردن به رسالت پي) يامپشناختن  -

: هماان )او مارگ   و( جاو  يزهسات دشامن  )« بِندور»بخشيدن در مقاب   دان و پناه یاري -
 ؛(555

 ؛(551: همان) یشبخشاکردن بهترین  دادن و ارزاني یاري -

 ؛(553و557و۳3: همان)و راستي و منش نيک  کردن یاري از مزدا طلب -

ازجملاه  )در پناه مزدا بودن جاماسپ و کساني که به این کشور جاوداني بگروناد   -
 (.591: همان( )و فرشوشتر گشتاسپ   کي
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ین بهره، جداودانگی و بخشدایش   بهتر اردن توانایی، پادا  منش نيک، ارزانی. ۴ .۰
 در دو جهان گيتيک و مينوی

بخشايدن   داشتن منش نيک و بخشایش جااوداني راساتي و پایاداري و پنااه     ارزاني -
 ؛(7: همان) (دشمن ي يزهپناه در برابر ست)براي چيرگي بر دشمن 

منش نيک و بر وردن خاواهش گشتاساب و   ( کوهش) يداشتن پاداش و  باد ارزاني -
 گستري و رساندن سرودهاي خود به گوش ماردم  زرتشت که رواکردن دین مزدا و  یين

 ؛(همان)است 
کاه بهتارین چياز     (منشاي جااوداني   نعمت پاک) يداشتن منش نيک جاودان ارزاني -

 ؛(انهم)کس که درخور بخشایش ایزدي باشد   است به فرشوشتر و زرتشت و هر  ن

رساایي و   ي برخوردارگشتن کسي که زرتشت را از ساخن دیان راساتين دربااره     -
 ؛(21: همان( )کشور مينوي مزدا)بهترین بهره  جاوداني  گاه سازد از

 ؛(۶7: همان) ين مرزش و بخشایش در روز واپس -

 ؛(همان) یشوانایي، پاداش نيک، قدرت و بخشات -

 ؛(۶3: همان)نهاد و  موزش راستي بهترین  ها پاداشبخشایش بهترین  -

 ؛(15: همان)یي رسابخشایش جاوداني و راستي و کشور  -

 ؛(همان) يمنش نيک در کشور جاودان ي واسطه جهانيان به ي ساختن همهراتگرس -

ورگردیدن از پایداري و راستي و شکوه پااداش و زنادگي    بر وردن  رزوها و بهره -
 ؛(۴9: همان) يکمنش ن

به کسي که خواستار بهشت اسات،   ،(بهشت)داشتن  ننه از همه بهتر است  رزانيا -
 ؛(همان)ي بخشایش منش نيک و شادماني زندگي جاودان

از ( زرتشات )که براي نجات جهان خاکي و معنوي  موزش داد  برخوردارشدن  ن -
 ؛(همان) ( ننه بهتر است)بهترین بهره 

 ؛(۴3: همان( )رزوشدههستي  )داشتن زندگي جاودان  ارزاني -

 ؛(همان)ین برپاداش و زندگي نيک در فردوس  -

 یاين  )مرد یا زناي کاه  نناه     يکردار عنوان پاداش درست به ،داشتن بهشت ارزاني -
 ؛(35: همان) ورد  يجا به ،مزدا براي جهان بهتر دانست( راستين

 ؛(5۷7: همان( )فردوس) يبخشایش کشور نيک جاودان -
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: هماان ) ينجاوداني و رسایي و قاوه و پایاداري در روز داوري پسا   داشتن  ارزاني -
 ؛(523

 ؛(591: همان) یشبخشارتمت و  -

 ؛(597: همان) ينويداشتن کشور جاوداني و م يارزان -

 ؛(527: همان) يایشگربه ن( فردوس) يکشور جاودان یاندننما -
 

 بخشيدن  آگاهی. ۰ .۰
زباان خاود   از ( روز سانجش کردارهاا  ) یناده  گاهي از چگونگي جهاان ميناوي     -

 ؛(3: همان) (اهورا)
گناهکاران براي  گااهي مردماان    پادافره کردار گروه نيکوکاران و پاداش گاهي از  -

 ؛(29: همان)

ي  ن بتواند بر علت رشک دیگاران و   واسطه به گاهانيدن زرتشت از  ن چيزي که  -
 ؛(21: همان)برد رخدادها پي ب

 ؛(23: همان) ينواپسروز ام پاکان و ناپاکان در  گاهي از سرانج -

و براي سالطنت   پرست شهریاري فراهم کند کسي که براي دروغ پادافره گاهي از  -
 ؛(همان) کندبد کوشش 

 ؛(همان) شدن از چگونگي اهورایي گاهي  -

 ؛(95: همان)ي منش در پاک اهورامزدا موزش گرفتن از  -
 ؛(75: همان) ينواپس  گاهي از پاداش نيکان در روز -

درخواسات   و يوسات پي زرتشت به تقيقات خواهاد   ها وعدهینکه  یا  گاهي از ا -
ي باه  کشور جاوداني و خوشاي و راماش و گشاایش و فاراز روز     یاري او و پدیداري

 ؛(79: همان) تقيقت خواهد پيوست

 ؛(همان) يزانگ شادي گاهي از چگونگي رسيدن روان به بخشایش  -

و جااودان  ونگي کامرواشدن زرتشت از پيوستن باا مازدا و کارسااز     گاهي از چگ -
 ؛(73: همان) شدن گفتارش

خویش  ي در این دنيا، کسي که در این جهان در وعده شکن يمان گاهي از سزاي پ -
 ؛(همان)پایدار نماند و مزدي که در مقاب  کار و خدمت است نَردازد 

 (.559: همان)مزدا ( مشيت)خرد ي  یشهانددرک  -
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 ها های گات نيایشگر و مخاطب نيایش. ۶

وجاوي یاافتن راهاي باراي      در جسات  است کاه جا، زرتشت  ، نيایشگر، همهها گاتدر 
نماادین از زباان    صاورت  باه  درخواسات ، 23هااي گاات    يایشن باداني است و تنها در 

گاردد   يما  مطارح ( اردیبهشات یاا راساتي   )اشاا   و( روان چهارپا یا  فرینش)گوشورون 
 (. 51و59و55: همان)

ها اهورامزدا، مازدا،   يایشن يمنادانيز، مخاطب یا  ها در گات شده مطرحنيایش  ۳1 در
یگار،  د عباارت  باه اردیبهشت، اهورا، بهمن، مزدااهورا، سَندارمذ، خرداد و ادمرداد اسات؛  

دهد  يمي گوناگون،  فریدگار خود را مخاطب قرار ها صفتتوان گفت که نيایشگر با  يم
ي هاا  صافت هاا و   مخاطاب ایان نياایش   . کند يمي خود را مطرح ها درخواستو سَس 

 :ها به ترتيب عبارتند از کاررفته براي  ن به
 ؛(7: همان)و پادشاه ( 75: همان)نيک  دادار منش(: بار ۶7)مزدا  -
 ؛(7: همان)و بهترین راستي، همکام ( ۶3: همان)دوربيننده (: بار 99)اهورا  -
 ؛(۶7: همان)افزاي  جهان(: بار 53) (راستي)هشت یبارد -
 ؛(بار 5۶)مزدااهورا  -
 ؛(بار 5۶( )منش نيک)بهمن  -
 ؛(همان)افزاي  جهان (:بار ۴( )فروتني)سَندارمذ  -
 ؛(همان)تواناتر (: بارسه )اهورامزدا  -
 یورشااهرو ( ۶1: همااان( )یااک بااار( )جاااودانگي)اماارداد و ( رسااایي)خاارداد  -
 (.۶7: همان( )یک بار)( شهریاري)

 :دهد ها را نشان مي ميزان تکرار این صفت 5ي  نمودار شماره
 ها در گات يایشنمخاطب : ۱ی  نمودار شماره
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 ها درخواستها و  ی نيایشبند دسته. ۴
هاي ميناوي و گيتياک    توان به نيایش ها را مي هاي موجود در گات ها و درخواست نيایش

 .تقسيم کرد هاي ایجابي و سلبي و نيایش
 

 های مينوی و گيتيک ها و درخواست نيایش. ۱ .۴
 بادي دو جهان خاکي و ميناوي کاه   .5: ها عبارتند از هاي مينوي زرتشت در گات نيایش
  گاهي از چگاونگي جهاان ميناوي  یناده    . 2؛ (1: همان)گشایش و رامش دهد  یارانبه 
برخوردارگشاتن کساي کاه    . 9؛ (3: هماان ( )اهورا)خود  از زبان( روز سنجش کردارها)

بهتارین بهاره    رسایي و جاوداني  گاه سازد از ي زرتشت را از سخن دین راستين درباره
ين واپسا روز  گاهي از سرانجام پاکان و ناپاکاان در  . ۶؛ (21: همان( )کشور مينوي مزدا)
ساازد و  پرسات شاهریاري فاراهم      گاهي از سزاي کسي که براي دروغ. 1؛ (23: همان)

. 7؛ (هماان )شادن     از چگاونگي اهاورایي   گااهي  . ۴؛ (هماان ) سلطنت بد بکوشدبراي 
جهانياان   ي سااختن هماه  راتگرس. ۳؛ (۶7: هماان )ين  مرزش و بخشایش در روز واپسا 

خوشاي باراي نيکاان و رنا      . 3؛ (15: هماان ) يمنش نيک در کشور جاودان ي واسطه به
بااراي نيکااان و ، ش پسااين زمااای ، تااش ي بااودن زبانااه دهنااده رامااش)بااراي دشاامنان 

، یعناي  داشتن  ننه از همه بهتر است ارزاني. 5۷؛ (همان( )بودن  ن براي ناپاکان رنجاننده
 يمنش نيک و شادماني زندگي جاودان يدنبخش و است  نبه کسي که خواستار  ،بهشت

. 52؛ (۴3: هماان ( )شاده  رزوهساتي  )داشتن زنادگي جااودان    ارزاني. 55؛ (۴9: همان)
 دادن از پاداش نيکان در روز  گاهي. 59؛ (همان) ینبرپاداش و زندگي نيک در فردوس 

مرد یا زني  يکردار عنوان پاداش درست داشتن بهشت به ارزاني. 5۶؛ (75: همان) ينواپس
. 51؛ (35: هماان ) ورد  يجاا   به(  یين راستين)مزدا براي جهان بهتر دانست  را که  ننه

 ينمایانادن کشاور جااودان   . 5۴؛ (5۷7: همان( )فردوس) يودانبخشایش کشور نيک جا
داشاتن جااوداني و رساایي و قاوه و      ارزاناي . 57؛ (527: هماان ) يایشاگر به ن( فردوس)

و سود به  پرستان دروغرساندن زیان به . 5۳؛ (523: همان) ينپایداري در روز داوري پس
در داوري ( هندگان چهارپایاان  زارد)بدکاران مجازات . 53؛ (595: همان)کرداران  راست
: هماان ) گساتري  یان در راه د گياري زرتشات   یااري و دسات  . 2۷؛ (599: همان)ين پس
ي ایان   يلهوسا  باه  کااران  یانزکردن  و منش نيک و هدایت يراست  رسيدن به. 25؛ (۴3و1

از سازاي کاردار دو گاروه     یاافتن   گااهي . 22؛ (7: هماان )مزدا ي سو به( ها گات)گفتار 
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 گاهانيدن زرتشت از . 29؛ (29: همان)مردمان  ساختن نيکوکاران و گناهکاران براي  گاه

ي  ن بتواند بر علت رشک دیگاران   واسطه که به( از دین شده تاص ي  بهره) يزچبهترین 
ن باه  براي رسايد  اهورامزداي  وسيله دیدن به   موزش. 2۶؛ (21: همان)برد و رخدادها پي 

بخشايدن دو  هااي زرتشات و    ياایش نپذیرش دادخواهي و . 21؛ (95: همان) يمنش پاک
بخشاایش جااوداني و   . 2۴؛ (۶1: هماان ) صفت رسایي و جاودانگي به سخنان زرتشت

. 2۳؛ (11: هماان )ياک  ن ماوختن راه مانش   . 27؛ (15: هماان ) یيرساا راستي و کشاور  
جاي  ورد تا زندگي ه که باید ب هایي یشستااز بهترین گفتارها و کردارها و  یافتن  گاهي

و برخاورداري از مانش    نيایشنماز و  گاهي از درخواست . 23؛ (17: همان)خرم گردد 
 ياز انگ شاادي از چگاونگي رسايدن روان باه بخشاایش      شدن  گاه. 9۷؛ (75: همان) نيک
. 92 ؛(۳7: هماان ) يارد فراگيدن روزي که دین راستين جهاان را  فرارس. 95؛ (79: همان)

موفقيات فرشوشاتر در راه   . 99؛ (559: همان)مزدا ( مشيت)خرد ي  یشهاندتوانایي درک 
؛ (هماان ) قراردادن او داشتن کشور نيک به زرتشت و از فرستادگان مزدا و ارزانيراستي 

. 9۴؛ (591: هماان ) یشبخشارتمت و . 91؛ (553: همان)مزدا گرفتن  یين از  تعليم. 9۶
و هاا   ياایش نماوارد یادشاده،    جز به (.597: همان) ينويجاوداني و مداشتن کشور  ارزاني

 .دهند هاي گيتيک یا این جهاني تشکي  مي ي دیگر زرتشت را درخواستها درخواست
 های مينوی و گيتيک يایشن: ۲ی نمودار شماره

 
 « ایجابی»و « سلبی»ی ها درخواستنيایش و . ۲ .۴

ناابودي  . 5 :اناد از  هاا عباارت   گاات  هااي سالبي زرتشات در    درخواسات هدا و   نيایش
و باا   فریبناد  يکاه باا کاردار خاود ماردم را ما       «کدردپرن»و  «گرهم»ازجمله ان، پرست دروغ

درخواسات خوشاي باراي    . 2؛ (93: هماان )ناد  نک يارپایان را تباه مهشادماني زندگي چ
يکاان  براي ن ، زمایش پسين،  تش ي بودن زبانه رامش دهنده)نيکان و رن  براي دشمنان 

رن  و  سيب ندیدن زرتشت از کاردار  . 9؛ (15: همان( ) ن براي ناپاکان بودن   و رنجاننده
شادنش از   بهاره  يو ب  ن شخص، برگشتن  زارها به است کردهرا کسي که قصد جان او 

یي کاه باه پياروان    ها نعمتاز  پرست دروغنشدن مند بهره. ۶؛ (۳3: همان)زندگي خوش 
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شادن پيارو    و چياره  پرست دروغشکست . 1؛ (5۷9: همان)است شده   دادهراستي وعده 
؛ (5۷1: هماان )است کرده سزایي که مزدا مقرر  يدنپيش از فرارس پرست دروغراستي بر 

کار ماادن تااامي درویشااان و   روي. 7؛ (5۷3: همااان)دشاامن پااادافره و براناادازي . ۴
شاهریار   ي سايله و باه  ،ساختن خوارشمرندگان  یاين مقادس از زنادگي و  زادي    بهره يب

ي دیگار  هاا  و درخواسات هاا   ياایش نهااي یادشاده،    درخواست جز به (.همان)درستکار 
 .زرتشت ایجابي هستند

 ی ایجابی و سلبیها شیاين: ۳ی نمودار شماره

 
 

 نگری باهم. ۸
توان باه   هاي زرتشت مي ي مقاله نشان داده شد، از بررسي گات گونه که در گستره همان

 :یافتنتای  زیر دست 
هاا را   او پاساخ برخاي از  ن  . کناد  يما ، زرتشت تدود صد پرسش مطرح ها گاتدر . 5
ساختنشان از خاوو و   ها و  گاه دادن به  ن فکرواداشتن مردم،  موزش داند؛ اما براي به يم

هاایي   گاه نيز هد  زرتشت از پرسايدن پرساش  . کند ها را مطرح مي بد امور این پرسش
گااهي هام او واقعااً پاساخ را      .توصيف بزرگي  فریدگار است داند، که پاسخشان را مي

 .داند و در پي یافتنِ  ن است ينم
مزدا، اهاورا، اردیبهشات، مزدااهاورا،    : ترتيب هاي زرتشت به يایشنمخاطب یا مناداي . 2

هاایش از   ياري مواقاع در نياایش  در بسا او . بهمن، سَندارمذ، اهورامزدا و شهریور است
کند که زرتشات   يمسبک بيان زرتشت این انگاره را تقویت . کند مي ضمير جمع استفاده

ي مزدا، اهورا، اهورامزدا و مزدااهورا را براي اشاره به موجودي واتد ها واژههمننان که 
 هااا و اوصااا  خااداي واتدنااد؛ گياارد، امشاسااَندان نيااز همگااي فااروزه بااه کااار مااي

شده نيسات و   يتتثبترکيبي  ها در گات ینکه ترکيب اهورامزدااتوجه به  با یگر،د عبارت به
شاود کاه    يما ي دیگر نيز در این باره وجود دارد، این گماناه بيشاتر تقویات     چهار واژه
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يده و در نظار او امشاساَندان تجلياات اهاورامزدا     وجاود رسا  ي وتدت نوع بهزرتشت 
 .هستند

کشاد   يما ها، جامعه و مشکالتي را به تصویر  ي زرتشت در گاتها شکوهها و  يایشن. 9
 .هاي بعاد و تتاي دوران اخيار نيسات     شباهت با مشکالت جوامع دیگر در دوره يبکه 
راستي و سرکوبي دروغ، رهاایي   یافتن ها، رواج شده در گات مطرحي ها خواسته يشترینب

 يا داشتن زنادگي  رام و شااد، جامعاه    ،زمين و جاندارانش از ستم و خشم و بيدادگري
و پااداش و  ( فاردوس )کشاور ميناوي جااوداني اهاورامزدا     رسيدن باه   يجه، باد و درنت

 .کند يم بخشایش جاوداني در روز داوري پسين
دشاوار  هاا بسايار    بودن خواسته یا مينوي( دنيوي یا این جهاني)کردن گيتيک  مشخص. ۶

ایرانياان داراي دو بعاد ميناوي و ماادي      ي یشهطور که انسان و جهان در اند همان. است
  .ها نيز متناسب با این دو بعد وجودي انسان مطرح شده است خواسته ،است
ساوم   دو( يرماادي غ) يناوي مي هاا  درخواسات دهاد کاه    يماین پهوهش  ماري نشان . 1

 .است( مادي) يتيکگي ها خواسته
هاي ایجابي و مثبت بسيار ناچيز  يایشننسبت به  ها گاتهاي سلبي و نفرین در  يایشن. ۴

 .است
 ها یادداشت

« ناي یا   » ي ریشاه  از وnyāyišhn)/ (nighāyišhn« نيایشان »در پهلاوي  نيایش و پرستش . 5
 (.۶۷۶: 59۴۶، 1االسالم، ج سيدمحمدعلي داعي: نک) است

دارد و ( بخاش )هاات   72، به معني نيایش و ستایش، یکي از پن  بخش اوستاست که «یسنا». 2
یسنا تاوي نيایش و ستایش اهاورامزدا، امشاساَندان،   . دهد يمتشکي  « ها گات»هات  ن را  57

ایزدان، فروهر بزرگان و دليران و شهریاران خوو و نيز تقادیس و ساتایش ساروش،  ذر،  و    
 25در . به معني پرساتش و ساتایش ایازدان اسات    « ها یشت». و اقرار به دین زرتشتي است... و

هر طبيعي، شاهان و شاهریاران پايش از زرتشات    یشت به نيایش اهورامزدا، ایزدان و بغان، مظا
رهبر  ر وسرو ه معنيب «رد»همه و  يبه معن «ویسپ» بخشاز دو « ویسَرد». پرداخته شده است 

اسات و نيایشاگر خواساتار خشانودي     ساروران   ي معني هماه به  درمجموعکه  شود تشکي  مي
قاوانين طهاارتي و گناهاان و تااوان      ، به معني داد و قانون ضد دیو، شاام  «وندیداد». هاست  ن
خارده  ». زرتشات همااهنگي نادارد    ي لسفهو ف ن با اندیشه  يها بسياري از بخشکه هاست   ن

موباد   ، ذربااد مهراساَندان   ي وسيله هاي گوناگون اوستاست که به هایي از بخش برداشت« اوستا
 .شدسم ترتيب داده براي نماز و نيایش و انجام مرا( م937-95۷)عصر شاپور دوم موبدان 
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