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 ضیف با وینیم شتهیاسپن و وینیم اسپنته يگاهان میمفاه ي سهیمقا

  .يعرب ابن يعرفان نظام در اقدس ضیف و قدّسم

  

  2يقادر موریت، 1یيرزایم محمّد
  )17/4/92تاریخ پذیرش نهایی:  -  1/8/91(تاریخ دریافت مقاله: 

  

 دهیچک

 دو بـا ،  وینیم اسپنته و وینیم شتهیاسپن، وستهیپ هم به يگاهان مفهوم دو مقاله نیا در

، مقدّس ضیف و دسقا ضیف، يعرب ابن نیالدّ یيمح يشگیاند نظام در نیادیبن مفهوم

 نیـی تب يبرا تالش، مفهوم دو نیا قیتطب از شیب، اسیق نیا از هدف. شوديم سهیمقا

 عرفـان  ياصـل  يهـا چهـره  از يکی اتینظر چارچوب در يگاهان میمفاه امّهات از يکی

ـ نیم شـته یاسپن لفـظ  دو بـه  ينگـاه  نخسـت  گام در، منظور نیا به .ستا ياسالم  و وی

، يگاهان شناختدانزی در اقنوم دو نیا کارکرد يبررس از پسو میاندازيم وینیم تهاسپن

 مقـدّس  ضیفـ  و اقدس ضیف مفهوم دو يدرباره يکوتاه اریبس حیتوض، دوم بخش در

 مـورد  اصـل  دو بـا  يگاهان مفهوم دو ي سهیمقا به، مقاله مسو بخش در .میکنيم ارائه

 مقالـه  نیا سراسر در يگاهان متون يسیآوانو .میردازپيم يعرب ابن يشهیاند در اشاره

 .)Humbach, 1991( است هومباخ وتهلم روش مطابق

  

 ابـن ، زرتشت، مقدّس ضیف، اقدس ضیف، نویم اسپنته، وینیم شتهیاسپن   :ها واژه دیکل

  .يعرب

                                                
: همـدان سـیناي   بـوعلي  باستاني ـ دانشـگاه   هاي زبان و فرهنگ ارشد کارشناس، ي مسؤول نویسنده .1

mohammadmeerzaei@yahoo.com 
 .همدان ينایس يبوعل نشگاهدا ـي باستان يها زبان و فرهنگ گروه یاردانش .2
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  پژوهش ي پیشینه

 ی پیشـینه  از دو دیدگاه تاریخي و معرفتـي  هاي اسالمي میان برخي آموزه ی مقایسه

ي  ا در این مـورد مجموعـه  ه ترین پژوهش یکي از مهم، وجه تاریخي مختصري دارد. در

در ایـران ترجمـه و    از ایران زرتشـتي تـا اسـالم   با عنوان مقاالت شائول شاکد است که 

ي  ي ناتاریخي نیـز رسـاله   ترین پژوهش در زمینه ). مهم1384، منتشر شده است (شاکد

با عنوان ست که ا در واکاوي نظام عرفاني متون اوستایي متقدّم دکتراي بابک عالي خاني

، خاني به صورت کتاب انتشار یافت (عالي رسي لطایف عرفاني در نصوص عتیق اوستایيبر

ي  هایي خارج از حوزه عرفاني ابن عربي با نظامهاي  ي آموزه ي مقایسه . در زمینه)1379

ي وجوه مشابهت نظام  توان به تحقیق دقیق استاد توشیهیکو ایزوتسو درباره م نیز مياسال

در  صوفیسم و تائوئیسمهاي مکتب تائو اشاره کرد که با عنوان موزهعرفاني ابن عربي و آ

ي  در مقایسـه  ي دکتراي قاسم کاکـایي  نامه ) و نیز پایان1385، ایران چاپ شد (ایزوتسو

نام برد کـه بـا    هاي ابن عربي و مایستر اکهارت عارف مسیحي مفهوم ابن عربي در آموزه

صورت کتاب ) 1382، (کاکایي ایستر اکهارتوحدت وجود به روایت ابن عربي و معنوان 

هاي عرفاني گاهـاني و   ي عناصري از آموزه پژوهش متمرکز بر مقایسهبه خود گرفت؛ امّا 

  اي ندارد.  پیشینه، تا جایي که نویسنده آگاه است، ابن عربي های آموزه

  

  مقدمه -1

 وینیم شتهیاسپن و وینیم اسپنته مفهوم و لفظ تطوّر

 اهـوره  انیـ م يواسطه ای 1انامشاسپند نینخست، اجمال به، را وینیم اسپنته معموالً

 وینیم شتهیاسپن و )45، 1383، سیبو ؛57، 1384، زنر( شمارند يم امشاسپندان و مزدا

 شـته یاسپن و ویـ نیم اسـپنته  گـاه یجا افتنی يول دانند يم نام نیهم از گرید يانیب زین را

 و اسـت  نظـام  نیا فهم در يضرور يگام يتزرتش نید يختشنا هانیک ساختار در وینیم

 نشان را یياوستا عنصر نیا يباال يریرپذیتفس اوستاپژوهان و نید مورّخان ءآرا  اختالف

 اسـپنته . پرداخـت  واژه دو نیـ ا يشناسـ  شهیر و اشتقاق به دیبا، نخست گام در .دهد يم

                                                
 بـي  مقـدّس " مآالً و "مرگبي سودبخش" معناي به )-Amэša- Spэnta( امشاسپند ج، امشاسپندان .1

 آنـان  از اينهایي فهرست هیچ زرتشت هايگات در گرچه. اند زرتشتي دین فرشتگان مهین، "مرگ

 ایـن  از او کـردن  جـدا  با گاه و تا هفت مینیو اسپنته احتساب با را آنان شمار زرتشتي سنّت، نیست

  ).45، 1383، بویس( داندمي تا شش سیاهه
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ــنیم ــا، وی ــبط ب ــان ض ــب ياواژه -spəntā.mainyav يگاه ــزء دو از مرکّ  و -spənta ج

mainyav- جزء دو نیا از کی هر ترمتداول يهاترجمه يبررس و يشناسشهیر به .است 

   :پرداخت میخواه واژه آن يسربر در

 

   )-Spэnta( اسپنته و)  -Spэništa( شتهیاسپن -2

 ياوّلـ  يمعنـا  افتنی يبرا پس. است سپنتها يواژه از مشتق و يعال صفت شتهیسپنا

ـ « ایـ  »مقدّس« به معموالً را اسپنته .میهست يدوم يمعنا در کوتاه يتأمّل ازمندین -يفزون

 بافـت  در واژه نیـ ا کـارکرد  از يبخشـ  کیـ  هـر  ترجمه دو نیا. کننديم ترجمه »بخش

 طبـق . کنـد يمـ  ترجمه 2سیقدّ و 1مقدّس به را آن بارتولومه .دهديم نشان را شیگاهان

 کـار  بـه  مـوارد  نیا در، ها هفت نسی در جز به، يگاهان ياوستا در واژه نیا او ءاستقصا

 :يالوه يهاساحت يدرباره :است رفته

  )Y. 51. 16؛ 29. 7، 48. 3، 43؛ 5؛ 4، 46. 9، 47. 3، 44. 3( مزدا اهوره: الف -1

  )Y 33. 13، 51. 11، 49. 2، 34. 9-10، 32. 2-3( 3يتیآرم: ب -1

1x.28. 1، 47. 1-3( ویــنیم بــا راههــم: پ ،s- 6؛ 5، 43. 6، 44. 7، 45. 6، 47. 4؛ .

47 Y(  

  )Y 43. 3، 48. 7، 51. 21، 34. 2، 45. 11( مردمان يدرباره .2

 Y( )Bartolomae, 1904, under 47. 1، 28. 1، 32. 2( گــرید مــوارد در .3

spənta-(   

 بـر  تمرکـز  امّا مییگوينم يسخن، میبتوان که آنجا تا، امشاسپندان از مقاله نیا در ما

ــه -spənta واژه مــدلول از وستاشناســانا يهــابرداشــت ــام اشــتراک وجــه عنــوان ب  ن

 تقـدّس  .اسـت  سودمند ما بحث در، وینیم شتهیسپنا ـ  وینیم اسپنته نام با امشاسپندان

  جنباننـده  و نبندهج، يسار یي"روین" از که يشرع صرفاً  منشأ از نه عموماً امشاسپندان

 مفهوم پایه نیا بر .)52، 1383، کربن( "خشندبيم يهست ]جهان[ به که شود يم درك

 جهـت  از و دارد تیالوه يمعنو جهان با یيرو تقدّس جهت از که ستا يمفهوم اسپنته

  .دارد يمادّ نجها با یيرو يبخشبرکت

                                                
1. heilig 
2. sanctus 

  .شوند مي شمرده او اتتجلی ترین اصلي حکمت و زمین زرتشتي سنّت در که ششم امشاسپند .3
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به  sav/su ي شهیمشتق از ر، span ي واژه نام از ستا يصفت span-ta سپنتها ي واژه

 گاهان از 9/45 ي هعقط در. است "سپنا به تهآراس" آن يمعنا و، "سود رساندن" يمعنا

  :است آمده a-span متضادّش ي واژه همراه به واژه نیا

Y.45/9.1-2:tə̄m nə̄m vohū # maţ manaŋhā cišnušõ 

yə̄ nə̄ usə̄n # cõrəţ spə̄ņcā aspə̄ņcā 

  میساز خشنود کمانین ي شهیاند با را او تا) میا(کوشش در«

  »بخشد اَسپنته و سپنته ما يدو هر به) ودخ ـ( خواست به که) کس آن(

 ترجمـه  يبدبخت و  يبخت کین به عبارت نیا در را اَسپنته و سپنته ي واژه دو هومباخ

  :شود يم ذکر )يآزردگ، رنج(= sādra کنار در اَسپنته زین 7/34 سنی در. کند يم

Y.34/7.1-2:kuөrā tõi arədrā mazdā # yõi vaŋhə̄uš vaēdənā manaŋhõ 

Sə̄ņghūš raēxənă aspə̄ncīţ # sādrācīţ caxrayõ ušəurū 

 بـه  را رنج و اَسپنته هر وهومنه راثیم دانستن با که !مزدا يا رادمردان آن ندیکجا«

  ؟»کنند يم لیتبد يشادمان

 جـه ینت و نـد یگز يبرمـ  را رسـان  انیز  يمعنا sādra يبرا برگنو دوم  ي قطعه نیا در

 . باشد "اثربخش يروین ي دهنده، ستهیبا يروین" يامعن به دیبا سپنته که ردیگ يم

 نشیـ ب و دانـش  يمعنا به یيها واژه همراه که است spānah گرید يشهیرهم يواژه

  :شتی هرمزد در، متأخّر ياوستا در، جمله از دیآ يم

Yt.1/8: dasəmō yaț ahmi spānō aēuuaņdasō spanaŋhă... xşuuaš.dasa 

hāta. marəniš haptadasa vīspa. hişas aštadasa baēšaziia 

nauuadasa yaț ahmi dātō vīsąstəmō ahmi yaț ahmi mazdă 

nąma 

 پـاداش؛  ي اددارنـده ی به، شانزدهم... ]هستم[ مقدّس، ازدهمی ؛]هستم[ تقدّس، دهم«

، سـتم یب، هسـتم  دگاریـ آفر، نـوزدهم  بخـش؛  درمـان ، هژدهم ز؛یچ همه مراقب، هفدهم

  »هستم مزدانام

 بـه  کـه  یيخـدا  يصـفت ، اسـت  »اثـربخش  يروین به آراسته« يمعنا به spənta پس

ـ ا. شود يم داده باشد مشحون یيروشنا جهان يروین از که هم يانسان  ریـ اخ ي نکتـه  نی

 به را آن برگون که رود يم سخن سپنتها مرد از 21/51 سنِی در. است مهم بس ما يبرا

  .کند يم ترجمه اثربخش  مرد
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  يگاهان شناخت زدانی در يبخش برکت مفهوم و »شتهیاسپن«و »اسپنته« -1-2

 نـام  در چـه  امشاسـپندان   گروه نام در چه  زرتشت يها آموزه در يبخش برکت مفهوم

، 135، گیـ لودو( دارد نیادیـ بن ينقش يتیآرم سپنتها و وینیم شتهیاسپن، وینیم سپنتها

، يهخامنشـ  نید جمله از، يرانیا يهانید از يزرتشت نید زیتما وجوه از يکی و )1379

 ياواژه که هستند سپنتها يواژه فاقد هابهیکت" دیگويم باره نیا در منیگ دوشن .است

 يآرامـ  يواژه يگـواه  بـه  گرچـه . دیـ آيمـ  حسـاب  بـه  زرتشت اصالحات در مهم اریبس

sandarmet یيایکاپادوک يواژه و sondārā وجود باستان يفارس زبان در اصطالح نیا 

  1".)93، 1383، منیگ دوشن( تاس داشته

 ما به يگاهان موادّ امّا. است »مقدّس« به ترجمه اسپنته يواژه يبرا ترجمه نیتر ساده

 از مـبهم  يا هالـه  یيتنها به مقدّس ي واژه .است رانهیگ ساده ياترجمه نیا که ندیگو يم

 تنهـا  ار مـا  مفهـوم  نیـ ا درك روش در امّـا ، رسـاند  يمـ  را مفهوم کی ينویم ارتباطات

. نهـد  يمـ  شیپ را ترجمه نیهم جا همه، باستان يرانیا ي نامه واژه در بارتولومه. نهد يموا

 بـه   کـه  ردیپـذ يمـ  را يشناخت زبان يايبندصورت او. است معترض روش نیا به برگنو

 بـه  و بـرد  يمـ  راه واژه نیـ ا یياروپـا  و هنـد  صـورت  عنوان به șųanta* مفروض صورت

 باستان ياسالو ـ مقدّس  يمعنا به ياسالو ـ  بالت  يها واژه با را تهسپن که يشناسان شهیر

svetu ،يروس sva't يتوانیل و šveňtas- دنیرسـ  بـا  امّا، دده يم حق کردند يم مربوط 

 بـه  سـپنته ا. کنـد  يمـ  مخالفـت  واژه نیا یياوستا صورت يبرا »مقدّس« صرف  يمعنا به

ـ ا. است دهنده  برکت و گرداننده مقدّس يمعنا  يهـا  زبـان  در svjoj رتصـو  بـه  واژه نی

، آسموسـن ( اسـت  شده ترجمه مقدّس به دیجد عهد يروس ي ترجمه در و آمده ياسالو

 و يرومنـد ین بـا  همـراه  است يتقدّس است نهفته واژه نیا در که يتقدّس. )107، 1348

  . )112-111، 1386، سیبو( يبرندگ شیپ

 برگون باور به :میکنيم نقل بار يکا از را برگون گفتار از يریفراگ ي فشرده نجایا در

 گذراند سر از يا ژهیو تحوّلِ رانیا در، است آمده دیپد آن از تقدّس که، يملکوت تصوّرات

                                                
 داري نگـه  بـه  است معطوف تمامي به گاهاني نظام": کنیم اشاره مورد این در موله رأي به جاست به. 1

» سـوم « کـارکرد  محور بر نظام این که معناست بدان این کارکردي صطالحاتا در، باروري و زندگي

 "سـت  روایـي  فرمـان ، هخامنشـي  دیـن  اساسـي  اجتماعي کارکرد. است شده برآورده) بخشي برکت(

(Molé, 1963, 27) .کنـد  مـي  تأکیـد  هخامنشـي  دیـن  اصـلي  کـارکرد  بودن سیاسي بر نیز نوبرگ 

 نـد بی مي دهقاني گري اصالح نوعي آشکارا زرتشت رسالت در هک نیز هرتزفلد). 373، 1359، نوبرگ(

(Hertzfeld, 1973, 2/349). 
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 بـا  ارتباط به است وابسته يناپاک و گناه: شد دهیکش يپرست دوگانه ي نهیزم به سره کی و

 چیهـ  یيروشـنا  و يکین يوهارین رانیا در. يراست و  يروشن جز به يطیمح ـ يبد وجود

 و پربرکـت ، سـودآور  یيروشنا فرزندان در برابر و ندارند يرسان انیز و ترساننده ي جنبه

 نیتـر  سخت از اهلو مرد زین فرشکرد در نیپسباز  شیآزما در که چندان، اند منشدوست

 پنتهسا اصل از يرو يپ در. گذرد يم سالمت به ـ  گداخته فلز  رودـ  خدا یيروشنا يتجلّ

 ننـده یآفر و کـارگر  يروین کننده نییتع يروین بلکه ندارد یيجا مقدّس 1بزرگِ ترسناك

 شـه یپ دهقـان  مـردمِ  کـه  سـازد  يمـ  را یيخـدا  همـان  مـزدا  اهوره از سپنتها صفت .است

  ).94، 1348، بار( ندیجو يم

 در يمحـور  يانکتـه  زرتشـت  يشهیاند در يهاال قدرت و تقدّس انیم وندیپ اساساً

 رسـد يم نظر به" دیگويم اصل نیهم به اشاره در سیبو يمر. اوست ينگرجهان درک

 نـوان یم يبـرا  کـه  گاه آن و داديم معنا »روین يدارا« اصل در) اسپنته( اصطالح نیا که

ـ ا از و »کمـک  يبـرا  روین يدارا« شیمعنا رفت کار به سودبخش ، کـردن  تیـ تقو« رو نی

ـ . است بوده »دنیبخش سود و کردن تیحما  يواژه از مـدام  ينـ ید ياسـتفاده  سـبب  هب

 در هم آن که آورد دست به را "مقدّس" يواژه همانند یيمعنا اشارات واژه نیا، اسپنته

 درک از ژهیـ و شکل نیا زین زنر .)46، 1383، سیبو( داديم معنا »رومندین و توانا« اصل

 در، ستقـدّ  انیشـت زرت نـزد  در«: دیـ گو يمـ  او. شناسديبازم يزرتشت سنّت در را تقدّس

 ؛میکنـ يمـ  درک آن از مـا  که است نبوده يناب يمعنا آن يدارا، تحوّلش مراحل يتمام

 اومهـ  .»)104، 1375، زنر( است بوده يفراوان و يسودمند ای سود يمعن به تر شیب بلکه

 حـاً یتلو کـه  اسـت  شده ترجمه مقدّس به عموماً اسپنته ي واژه" :دیگويم گرید يجا در

 مخـرّب  و دیـ پل روح بر اشاره منیاهر ای و وینیم انگره و دارد "برکت و يفراوان" بر داللت

 يپهلـو  مترجمـان . ")52، همان( است مرگ خالق يگرید و  يزندگ ي آورنده يکی دارد؛

 abzõn از کـه  يصـفت  کنند؛ يم ترجمه abzõnīg يعنی آن يپهلو  معادل به را واژه نیا

 به زرتشت نزد در تقدّس. 2شود يم مشتق )gav/gu يیاوستا يشهی؛ از رافزودن، افزون(

 برابرنهـاد  نیـ ا برگنـو . ")56، همـان ( است بوده زین "يسالمت و رشد"، "برکت" يمعن

  .)94، 1359، برگنو( داند يم قیدق يا افتهی را يپهلو

                                                
1. Tremenda majestas 

 ثبـت  تغییر بدون نیز نوبرگ آوانویسي روش، اند شده نقل نوبرگ از پهلوي ي واژه دو این که آنجا از .2

 .شد
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 يمـادّ  يریـ غ ياصـل  يگاهـان  يمنظومه در اسپنته که گفت توان يم، روی هم رفته

 در ياکنـون  و نجایا ياصل به تقدّس يانتزاع مفهوم کردن لیتبد یشبنیاد نقش که ستا

 در يمـادّ  جهان که است نشیآفر در او تیعامل يجهینت در .ستا يمادّ جهان نشیآفر

 شر يشهیر يدارا يتیواقع نه و يهند يایما چونهم قتیحق يب يتوهّم نه يگاهان فکر

  .است يثنو انیاد مانند

 

 وینیم -3

  »وینیم« يمعنا -1-3

 يتـر  قیدق يمعان به مختلف يکاربردها در و 1روح به االطالق يعل را وینیم بارتولومه

  :است رفته کار به يمعان نیبد هاگات در واژه نیا او آمارش طبق. کند يم ترجمه

. Y ،2 32. 9، 44. 11، 28. 11(: 2هـا  خواسـت  و ها شهیاند گاهیجا مثابه به »روح« .1

34 ،1 .28 ،2 .47 ،1. 47 ،8 .45 ،21 .31 ،8 .48 ،2 .44( 

 Y 53. 7، 43. 16، 36. 3، 36. 1، 30. 3-4(: 3ناتنومنـد  ذوات نام مثابه به »روح« .2

، 45. 2، 30. 5، 45. 5، 33. 6، 45. 6، 47. 6؛ 5، 43. 6، 47. 4، 45. 2، 30. 5، 43. 2

5 .30 ،5 .32 ،2 .45 ،9 .31 ،9 .33 ،3 .47 ،7 .31 ،3 .31 ،7 .51 ،7 .51 ،12 .33( 

)Bartolomae, 1904, under mainyav-( 

 باًیتقر و شده مشتق داشتن نظر در، دنیشیاند يمعنا به man* يشهیر از، واژه نیا

ـ  هند يشهیر. است مانده يجا بر آن از يآثار انهیم و باستان يرانیا يهازبان يهمه در

ــاـ    و ــنظ و، men*، آن یياروپ ــکر ری ــن man، آن تیسنس ــ زی ــا نیهم ــد را معن  دارن

)Cheung, 2007, 2/under *man(.  
 نیا ي ترجمه جیرا صورت بود؟ تواند ستهیشا  يبرابرنهاد چه وینیم ي واژه يبرا نکیا

 ما که يمفهوم به دارد اریبس يبستگ ترجمه نیا ياعتبار يب ای اعتبار.  است »روح« به واژه

 يروان  يها اندام از  ياندام با برابر را روح گرا. میکن يم اراده »روح« ي واژه از خود ذهنِ در

، نتسیه( میبخوان نارسا، را "روان" به ترجمه زین، را ترجمه نیا میتوان يم، میریبگ انسان

  : 4ست يمعنو و  يمادّ  نشیآفر دو مرز ها گات در منه ). 256، 1382

                                                
1. der Geist 
2. der Geist als Sitz des Denkens und Wollens 
3. der Geist als Bezeichnung unkörperlicher Wesen 

 داده انجام پهلوي متون در وگیتي مینو اصطالح دو کاربرد و معنا پیرامون که دقیقي بررسي در شکد .4

 صـورت  بـا  اوستایي زبان در که دارند جداگانه کاربرد دو ها واژه این پهلوي زبان در": گوید مي است
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Y.28/2: yəə mazdā ahurā # pairī.jasāi vohū manaŋhā 
maibiiō dāuuōi ahuuă # astuuatascā hiiaţcā manaŋhō  
āiiaptā aşāţ hacā yāiš +rapəņtō daidīţ xvāθrē 

 مـن  بـه  کـه  ]تو از درخواست نیا با[! مزدا يا کنم يم يرو تو به وهومنه با که، من«

 همراه، است) منه( شهیاند از که نآ و کیتیگ يهست، را يهست دو هر ]يِایعطا[ يببخش

  .»بخشند يم شیآسا شیخو انیحام به آن با که یيایعطا، 1اشه با

Y.43/3: aţ huuō vaŋhəəuš # vahiiō nā aibī.jamiiāţ 
yəə nă ərəzūš # sauuaŋhō paθō sīšōiţ  
ahiiā aŋhəəuš # astuuatō manaŋhascā  
haiθiiəəņg +ā +stīš # yəəņg +ā.š'aēitī ahurō 
arədrō θβāuuąs # huzəəņtušə spəņtō mazdā 

  خوب از برتر ابدی دست يزیچ به مرد که شدبا«

  داد تواند نشان ما به را سود میمستق يها راه که ]مرد آن[

  است) منه( شهیاند از که ]يهست[ آن و يمادّ يهست نیا ]يها راه[

  است ساکن آن در اهوره که، برد يم راه يبرخوردار به که اشه به مقرون ]يها راه[

  !»مزدا يا، بخش يفزون] و، ما با[ آشنا کین، تو چون يکس، يکس وفادار

 اقوام يشعر سنّت در، وینیم جمله از، )دنیشیاند( man يشهیر از برگرفته يها واژه

 شهیر نیا از مشتق صفات تیاهم و دارند مهم اریبس يگاهیجا باستان یياروپاـ  وـ  هند

 جـز  بـه  کـه  دارد یيهماننـدها  زین اقوام نیا  يها شاخه گرید  يشناخت زدانی تصوّرات در

 .)Skjaervo, 2004, 402( کرد اشاره ناویاسکاند اقوام 2نِیاُد به توان يم هند در ورونه

 ادوار در يردّ کـه  اسـت  يمفهوم، شهیر نیا مشتقّات از يکی عنوان به، وینیم اسپنته امّا

 ي ژهیو يها شیگرا شود يم دهید وداها در اگرچه زین وینیم ي واژه. ندارد زرتشت از شیپ

 دنیو( جست توان ينم وداها در که است داده آن به يا ژهیو و متفاوت يمعنا انیزرتشت

  .)246، 1377، گرن

                                                                                                              
 شده حفظ تمایز این) اسم حالت در( -mainyu و) صفت صورت به( -mainyava عنيی، ها آن  صرفي

 حالـت  دو بـر  نخسـت  ي درجه در روند مي کار به معنا اسمِ یا صفت عنوان به وقتيها  واژه این .است

 داللت، مادّي با تقابل در غیرِمادّي مفاهیمي عنوان به و، شناختي کیهان هاي اندیشه عنوان به هستي

-68، 1384، شـاکد ( "کنندمي داللت هستي طبقات بر روند مي کار به اسم عنوان به قتيو و دارند؛

69.(  

  .است آتش او گیتیک مظهر. ست هستي االهي نظم مظهر و امشاسپند دومین) -Aša( اشه .1

2. Odin 
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   کنـد  يمـ  انیـ ب را يآدم ي)شهیاند( همن اندام ریتأث که manـ يشهیر برگنو نظر از

 اسـت  افتنیـ در حـس  بـا  را وآن داشـتن  يزیـ چ به نیراست  توجّه، دنیشیاند يمعنا به

 »يمعنو گوهر آن« دارد خود در وینیم ي واژه که يقیدق مفهوم و) 215، 1359، برگنو(

  را مفهوم نیا مناسب شرح زین نتسیه والتر. دهد يم انجام را) -man( من عمل که ستا

 ي شـه یر يمعنـا  ).256، 1382، نـتس یه( دانـد  يمـ  "man فعـل  فاعـل  يمعنو گوهر"

"man-" درون از کـه  دانـد  يمـ  يریتأث  يمعنا به را واژه نیا برگون باشد؟ تواند يم چه 

   مجـرّد   انیـ ب یيسـو  از را )شـه یاند( (-manah) منـه  ي واژه نـام  او. است برخاسته يآدم

   را ریتـأث   عمـل  نیـ ا کـه  انسـان  جـان  از يبخشـ  گـر ید يسـو  از و دانـد  يمـ  ریتـأث  نیا

 ایـ ، ترگسـ  رویـ ن، انـداز  راه« به آن ي ترجمه ).121-120، 1359، برگون( دهد يم انجام

 و کـار  است؛ بهتر دیدرآ سازگار ها واژه نیا از ما يزبان توقّعات با اگر، ها نیا مانند يزیچ

 یيشناسـا  بـه  شـود  يمـ  مربوط يول است يخروش و جوش  يدارا خود در »من« کوشش

   در: ســنجد يمــ ودا گیــر در برابــرش بــا را يمعنــ نیــا يو »خــرد ياثربخشــ و) درك(

ـ  در شـه یاند حرکت يمعنا به یيسو از »وینیم« آنجا    آهنـگ  و قصـد ، نیمعـ  جهـت  کی

   زیـ ن، ویـ نیم اکـه  يعنی، وینیم اسپنته مخالف يمعنا. خشم يمعن به سو گرید از و است

ـ ( سـت  يرانیو و ستم يمعنا حاملِ اکه: برد يم سو نیهم به را ما -103، 1359، برگون

104 .(  

: اسـت  دهکـرد  نیـی تب شکل نیبد را وینیم و منه ي واژه ود انیم اختالف برگون باز

ـ  و دهـد  يمـ  انجـام  را عمـل  نیـ ا کـه  سـت ا يکس يمعنا به "وینیم"  ي جنبـه  تـر  شیب

 "-man" روان و جـان  يعنـ ی رویـ ن ي مـادّه  خـود  بر دالّ تر شیب "منه" امّا دارد يشخص

 معتقد برگون هم . ضرورتاًنه  کنند؟ يم دییتأ را زیتما نیا یياوستا  شواهد ایآ امّا. شود يم

ـ ا از يکـ ی که است شده باعث کالم يشعر بستر گاه اوستا در که تاس  بـه  مفهـوم  دو نی

-120، 1359، برگون( داند يم يواقع ي نندهیآفر را وینیم اسپنته او. دیایب يگرید يجا

 اکـه  ای وینیم  دروگ، وینیم انگره، ها يبد ي نندهیآفر زادهم وینیم نیا ها گات در). 121

  :شود يم دانسته وینیم

Y.30/5:aiiă mainuuă varatā # yəə drəguuă acištā vərəziiō 
aşəm mainiiuš spəəništō # yəə xraoždištəəņg asəənō vastē 
yaēcā xšnaoš ahurəm # haiθiiāiš š'iiaoθanāiš fraorəţ mazdąm 

، دهـد  انجـام  را ]کارها[ نیبدتر که ندیگز يبرم نیچن کاربیفر آن، وینیم دو نیا از"

 را) اشه( يراست، است دهیپوش ها الماس نیتر سخت در که، وینیم نیتر بخش يفزون آن امّا
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 کنند يم خشنود را اهوره مخلصانه که ]نندیگز يبرم[ يکسان آن که همچنان، ندیگز يبرم

  ."را مزدا ]، را او[ ؛)اشه مطابق( درست يکردارها با

 ي پایه بر که را  یانسان، مزدا اهوره یتعال نیع در که داند یم  یمفهوم را منه یولین

  ).234، 1381، یولین( کند یم متّحد او با کند  یزندگ یاخالقـ  ینید يها ارزش

ـ  نسـبتاً  برابرنهـاد  ویـ نیم ي واژه يبـرا  م1994  سـال  تـا  کم دست کلنز ژان  روح يب

 نیا 31991 سال در فرانس دو کلژ در يران سخن در گرچه. 2داد يم حیترج را 1"دهیعق"

 انسـان  آن از يذهنـ  یـي روین صـل ا در را ویـ نیم و کـرده  ترجمه (spirit) روح به را هواژ

 مطالعـات  يمدرسـه  در يرانـ  سخن در شروو اوکتور پرودز م1997 سال در. بود دانسته

 در و کرد نهاد شیپ را) inspiration( الهام ي واژه کلنز ي وهیش يمبنا بر سیپار در 4يعال

: دارد خـود  در را الهام ي جنبه دو هر وینیم که داد حیتوض نهاد شیپ نیا یيچرا حیتوض

 ي درباره شده الهام ي دهیعق عمل در يدوم که ندیفرا آن ي جهینت هم و الهام ندیفرا هم

 ,Kellens, 2002, xii-xiv, 75( اسـت  کلنـز  موضـع  همـان  واقـع  در که است هانیک

ـ  يانـه یم در يمفهـوم  وینیم که گرفت جهینت توان يم، همه نیا از ).105  يمعنـو  يتجلّ

  .است هانیک نشیآفر و تیالوه

  

  وینیم به باور ينهیشیپ -2-3

 نیـ ا سیبـو  نظـر  در .است يرانیاـ   يهند ينید مشترك اتیخصوص از يشینواندیم

 کـه  دهـد  يم اجازه باورمندان به که است 5يجاندارانگار از يا افتهی  تکامل صورت وهیش

 -manyu یـي ودا زبان در. شوند قایل يا شناسنده يروین، خُرد چند هر، دهیپد هر يبرا

ـ ، شـود  يم ترجمه "ختاریانگ" ای "روین" به که کرده رشد و شده متحوّل است يحسّ  يول

 به). 104، 1386، سیبو( کرد ترجمه "روح" ای "روان" به دیبا اوستا در را وینیم ي واژه

 کـه  است داشته نگه زنده را انییاروپاـ  وـ   هند جیرا ي  وهیش ها گات زین هیّمِ آنتوان باور

                                                
1. opinion 
2. Kellens,Jean:Le Rituel Speculatif du Mazdisme.1994 &Zoroastre et L'Avesta 

Ancien.1991.rep in Essays on Zrathushtra and Zoroastrianism. 

 Zoroastre et L'Avesta Ancien.Quatre Leçons au Collége در رانيسخن این يفرانسه متن .3

de France. Travaux d"Institut d"Études Iraniennes del'Université de Surbonne 

Nouvelle.14.Paris.1991 شد چاپ. 

4. École pratique des Hautes Etudes 
5. animism 
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 فعّـال  يتـ یواقع، شـود  حـس  يانسـان  يزندگ در شیتجلّ که را یيروین هر، آن ی پایه بر

 یينمـا  واقع را يذهن کنش نیا مدرن ينگاه است ممکن که شود یادآور می او. دانند يم

 فعّال یيروین، مینیبيم انتزاع ما چه آن يگاهان مؤمنان ذهن در ولی، بداند يانتزاع ياصل

 يامـر  چـون هـم  آن دنیـ د و خدا ذات از ينندگیآفر کیتفک نه زین وینیم اسپنته .است

 يکین و سودمند اصل هر فعّال يتجلّ و مزدا اهوره 1باشِدرون يروین که، او ذاتِ از رونیب

   ).Meiilet,1925, 59( دارد وجود مزدا اهوره در که است

 صورت .دارد وداها در  يهمانند یياوستا اصطالحات گرید از ياریبس چون زین وینیم

 و ایـ رؤ و خـواب  چـون  يریـ فراگ  يها خلسه در که دارد داللت يروان بر -manas یيودا

 ای يونانی 2پسوخه نوع از يز یچ ماند؛ يم يباق مرگ از پس و شود يم جدا تن از يحسّ يب

 و شد منتقل -urvan)( وناور ي هواژ به روان از سطح نیا انیرانیا  نزد ولی .ينُرد 3هوگرِ

 .افتی واالتر يگاهيجا منه يروین به بتسمن يروان اندام

 

   وینیم اسپنته به باور ينهیشیپ -4

. )87، 1385، ادهیال( دارد باور زرتشت  اصالحات از شیپ وینی م اسپنته وجود به ادهیال

 در است ممکن که کرد اشاره یياوستا مطالعات يشناس روش در يمشکل به دیبا نجایا در

 از هـا  شـت ی که میدان يم. باشد گرفته زین را ادهیال او  دنبال به و برگون دامن يداور نیا

 زرتشـت   اصـالحات  از شیپ  يرانیا نید ي باورها بازگشت ي دهنده نشان جهات ياریبس

 کـار  يدشـوار  ولـی ، نـد یآ يمـ  کار به اریبس نید نیا يبازساز در رو نیهم از و هستند

 اصـالحات  ي بازمانـده  هـا  شـت ی عناصـر  از کی کدام قاًیدق گفت توان ينم که جاست نیا

 در). 34، 1376، سیبـو ( هسـتند  يرانیا نید ي هبازگشت  يادگارهای کی کدام و زرتشت

 گـر ید يشواهد کنار در را ها شتی از آمده دست به  شواهد توان يم ثرهیم مانند  يموارد

 نیـ د در کـه  دیـ گو يمـ  ادهیال جا  نیا در امّا، داد ستد به يرفتنیپذ يریتصو و گذاشت

 اهـوره  از منتزع يوجود وینیم اسپنته و 4کاره يب يخدا روشن مصداق مزدا اهوره يرانیا

 نخسـت  ي ارهگز). 87، 1385، ادهیال( است داشته دست به را نشیآفر کار که بوده مزدا

 را آن هم) دنگرنیو و برگون( او  استناد مورد مرجع دو هر که ست يدرست يداور البته

                                                
1. immanante 
2. psyche 
3. hugr 
4. Deus Otiosus 
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 اثبات يبرا ينیع مدارك از را ما مزدا اهوره ي درباره گزاره نیا اثبات امّا ؛1کنند يم دییتأ

 مـورد  ي سـنده ینو گـر ید چنانکـه ، کنـد  ينم ازین يب وینیم اسپنته به يزرتشتشیپ يباور

 اسپنته وجود فتنریپذ يبرا رسد يم نظر به": دیگو يم هم گرن دنیو يعنی ادهیال استناد

 کرد ادّعا توان يم وگرنه است ازین گرید يلیدال به زرتشت از شیپ ينقش نیچن با وینیم

 هـا  شـت ی در کـه  است زرتشت اصالحات راتیتأث از است آمده مذکور شتی در آنچه که

  .)394، 1381، دنگرنیو( "است مانده نخورده دست

 دنیو خود ي هیدرنظر را وینیم نتهاسپ يزرتشتشیپ ي شهیر به اعتقاد از گرید ينوع

 گرچـه ، يو بـاور  به. است ادهیال آن از تر مستدل و تر متقن او گزارش .دید توان يم گرن

،  آن يگاهان شکل، واقع در، است نداشته ای پیشینه يرانیا نید در نام نیبد وینیم اسپنته

 يبازتـاب ، شود يم هخواند وینیم انگره يدوقلو) باال در شده نقل، 3 بند( 30 سنی در که

ـ ا بر افزون که زدیا نیا شرّ ي مهین يدوقلو، 2ياو خوب ي مهین از ستا  زدیـ ا، جنـگ  زدی

 اسـپنته  کـه  است معتقد سن ستنیکر. )248، 1377، گرندنیو( است بوده زین سرآغاز

ـ ا، او نـام  يفراموشـ  با بعدها که است بوده ورونه يبرا يلقب وینیم شتهیاسپن ای وینیم  نی

 و تیابـد  تنهـا  سـخن  نیا يبرا او حجّت. است مانده نشانه آن يبرا ينام چونهم لقب

 بـه  بـاور  پژوهشگران يبرخ). 43-42، 1336، ستنسنیکر( ست وینیم تهسپنا تیسرمد

 از شیپـ  کـه انـد   سـته دان يتابوبـاور  ينـوع  ي بازمانده را ژهیو شکل نیبد وینیم اسپنته

  .3است بوده تیثنو به باور آن ي جهینت و گرفته يجا انیرانیا ذهن در زرتشت

 نداشـتن  نهیشیپ :نخست :دارند اشتراک دونکته در ها انگاره نیا يهمه که مینیبيم

 از شیپ يرانیاـ  وـ  هند جهان در، وینیم شتهیاسپن، آن يعال صورت و وینیم اسپنته نام

 ماننـد  یيالگو وجود اثبات يبرا حدس از ترمتقن يمدرک ندادنبه دست  :دوم زرتشت؛

 آن تر معقول نیا بر بنا .زرتشت يهاگات از شیپ وینیم اسپنتهـ   وینیم شتهیاسپن يوالگ

                                                
 برجسـته  يا گونـه  بـه  مـزدا  اهـوره  زرتشت از پیش دیني انجمن شناسي یزدان در " گوید مي نوبرگ. 1

. است بوده نیاورده دیدپ او را آنها ولي نوشته قانون چیزها براي واقع در و بوده کار بي و اثر بي يخدای

 .)105، 1359، نوبرگ( "است اثربخش مینیوي راستین جهان يآفریننده

 متـأخّر  سـنّت  در که ست زرتشتيپیش ایراني دین در جنگ ایزد و فضا ایزد، باد ایزد، )-vayu( وایو .2

 تقسـیم  نـي اهریم و هرمزدي يپاره دو به پهلوي متون در ایزد این. یابدمي مهم نقشي باز زرتشتي

  .شودمي

 بر مبتني را جهان و خدا میان حائلي همچون مینیو اسپنته حضور گزاره این ي ارئه نیز با کوب زرّین .3

 .)692، 1383، کوبزرّین( داند مي جهان به مستقیم بستگي از اهوره تنزیه به زرتشت باور
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 را يدومـ  و هاستگات يآورده، نام نیا که میریبپذ و میریگب را نخست ينکته که است

 همانند یيالگو که میرینپذ و میفروگذار، نامطمئن اتیحدس بر مطلقش يهیتک لیدل به

ـ ا بـا  .اسـت  داشته وجود يرانیاـ   وـ  هند جهان در زرتشت از شیپ يگرید نام هر با  نی

  .بود خواهد زرتشت يآورده، هم والگ اصل، فرض

ـ  گرانیب وینیم که گفت توانيم، روی هم رفته  کـه  سـت مزدا اهـوره  يروحـان  يتجلّ

 .سـت ین جـدا  حق ذات از خود، کنديم مرتبط جهان دییتق به را حق مطلق ذات گرچه

 "مـزدا " بـا  -man يشـه یر از اشـتقاق  در کـه  داسـت یپ هم وینیم نام در يستگویپ نیا

  .است مشترک

ـ یاـ   وـ   هند يمعنو سنّت در کارکرد نیا با و قیدق مفهوم نیا به وینیم به باور  يران

 زرتشت يهاگات يمحور يهاآموزه از گزاره نیا و است نداشته وجود زرتشت از شیپ تا

  .است

  

   مقدّس ضیف و اقدس ضیف -5

، صوت و گفت و حرف يورا بنفسه يهاال ذات" يعرب ابن نیالدّیيمح ينیبجهان در

 از نیچنـ  کـه  يهـ اال ذات مقـام . است دور سخت بندگان فهم از مطلق بیغ مکمن در

 در و وجـود  يسرچشـمه  و مطلـق  وجود، قیالحقاقهیحق خود، است دهیفروپوش بندگان

  ).5، 1386، يرین( است وجود يورا حال نیهم

 ينندهیآفر نه مطلق حقّ که معناست نیا به، يهست جهان از حق مطلق بودن فراتر

 او يننـدگ یآفر .دیـ آيم در شناخت دیق به هست که چنان نه و است جهان يواسطهيب

 هـم  را او کـه  سـت ا يطـول  يحضرات يانجیم به، دو هر، را او يهست شناخت و را يهست

 و پنهان کامالً که ينحو به ستا يمتعال جهان از خدا " .کنديم آشکار هم و پوشاند يم

 ينحو به دارد ظهور و حلول موجودات يهمه در حال نیع در و است وبیالغ بیغ بلکه

. است باطن ظهور نیع در و ظاهر بطون نیع در... ستین ظاهر يگرید زیچ او از ریغ که

، 1382، یيکاکـا ( ") 4/ دیحد:   نک "نالباط و الظّاهر و اآلخر و االوّل هو" قرآن ریتعب به

 و ظهـور  پـارادوکس " ایـ  "الحجاب" يآموزه گذارهیپا او يهاآموزه در اعتقاد نیا .)402

 اسـت  حق حضرت از يخاصّ اسم يتجلّ با حق به وصول راه حجاب". است شده "بطون

ـ عبود و معرفـت  ادیـ بن که يطور به باشد او يدهندهنشان هم و او دارپرده هم که  و تی

 از يریتفس محقّق عارفان از يبعض نگاه در حجاب يآموزه...  دهد سامان را يهاال دیتوح
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 آن مظهـر  يهسـت  عـالم  و يهـ اال صفات و اسما کامل ظهور اعظم اسم. است اعظم اسم

  ).9-7، 1386، يرین( "است اتصف و اسماء

 .شوديم انیب مقدّس ضیف ـ اقدس ضیف لفظ دو با اقنوم نیا نام، يعرب ابن زبان در

 يمحـور  يهـا گـزاره  از کـه  است شده برآورده يتجلّ يآموزه يهیپا بر دوگانه اقنوم نیا

 مطلـق  حقّ يتجلّ ی فراآمده جهان نشیآفر، او يشگیاند نظام در .ست يعرب ابن عرفان

ـ  يذات يتجلّ که يبیغ يلمع يتجلّ نخست":است هدوگون بر يتجلّ نیا و است  زیـ ن يحبّ

 صورت به حق ظهور از است عبارت آن. است گشته ریتعب اقدس ضیف به و شده خوانده

 و شـده  دهینام مقدّس ضیف که يوجود يشهود يتجلّ دوم. علم حضرت در ثابته انیاع

 خـارج  عالم نیا جهینت در و شوديم ظاهر ثابته انیاع آثار و احکام به حق يتجلّ نیا در

  .)374-373، 1383، يریجهانگ( ابدیيم وجود

 حق يتجلّ نیاوّل" :دیگويم مقدّس ضیف از اقدس ضیف زیتما وجه شرح در يصریق

 ظـاهر  ياجمـال  علم استجنان به يذات استجنان مقام از بود ظهور تیشأن يدارا را آنچه

 اتیقابل االصول اصل و مادّه که است "وحدت" صفت به ظهور يتجلّ نیا شأن و ساخت؛

 بـه  رو چـون  و. نـد یگو "تیاحد" مقام آن به، باشد ذات بطون، آن متعلّق چون و. است

 بـه  حـق  يتجلّ مقام از کثرت نیاوّل تیاحد. نامند "تیواحد" مقام را آن آرد ذات ظهور

 صـور  و ثابـت  انیـ اع در هیـ جزئ و هیکل اسماء به حق يتجلّ همان که است اقدس ضیف

 هیـ جزئ و هیـ کل اسـماء  نیتعـ  بـه  انیاع ظهور يهیناح از هیتشب مقام نیاوّل. باشد هیقدر

...  صفات و اسماء عیجم به است مطلق وجود و حق قتیحق يتجلّ مقام نآ و. شود نمودار

 عبارت به). 24، 1383، يانیآشت( "است شده ریتعب زین مقدّس ضیف به يتجلّ آن از که

 به ستین يزیچ يمعنا به مطلق حقّ در، وجود) امکانِ ای( ترقّب ظهور نینخست"، گرید

 بـه . اوسـت  خـود  بـر  حق يتجلّ نیا. شوديم عالم وجود عنوان به خود به، حق آنکه جز

 بـا ... است حق اقدس ضیف آغاز يندهینما مرحله نیا، رفت اشاره آن به که ضیف لحاظ

 بدل ءيش کی به "مطلق يناشدن شناختهـ  ناشناخته" آن خود، ينارحم يتجلّ نینخست

 شیپ که ست یيسوکم نور هورظ جهان يبرا و ذات به علم ظهور حق يبرا نیا. شوديم

 اءیاشـ ، بعـد  يمرحلـه  در). 137، 1385، زوتسـو یا( ".است گرفته دنیتاب يهست فجر از

 يهاال رحمت يوجود کار".ابندیيم وجود يهاال اسماء ينیع تحقّقات عنوان به مستقل

ـ ا. رسـد يم شیینها يمرحله به خود ينوبه به هم يتجلّ و شده لیتکم لهیوس نیبد  نی

  ).138، نهما( ".خوانديم مقدّس ضیف را آن يعرب ابن که ست يزیچ آن
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ـ  و اقدس ضیف با وینیم اسپنته و وینیم شتهیاسپن يکارکرد اشتراکات -6  ضیف

  مقدّس

  "ضیف" و وینیم -1-6

 ضیف مفهوم با يتوجّه شایان يکینزد وینیم گفت توانيم، شد گفته آنچه به توجّه با

 داشـته  چشـم  شیپـ  را زوتسویا يداور نیا جاست به. دارد يعرب ابن يشگیاند امظن در

 با مترادف عنوان به را "ضیف" ينیفلوط اصطالح يعرب ابن که داشت توجّه دیبا": میباش

 ضانیف يمعنا به ينیفلوط ينیبجهان در چنانکه نجایا در ضیف اما. دربيم کار به يتجلّ

، است زنجیره کی صورت به اوّل ضیفا نآ از گرید زیچ ضانیف و مطلق واحد از زیچ کی

 کم ينیع يهاصورت در است حق ظهور يمعنا به تنها ضانیف يعرب ابن نزد در. نیست

 به واحد قتیحق که معناست آن به نیا. مورد هر در متفاوت دیتحد با و مختلف شیب ای

 کنـد يمـ  ظهـور  مختلف اءیاش صورت به ماًیمستق و داشته محدّد را خود متنوّع ياگونه

  ).169، 1385، زوتسویا(

  

 ذات کاشـف  و حاجـب  عنـوان  بـه  يگاهان نظام در وینیم اسپنته گاهیجا -2-6

   يهاال

ـ د میخـواه  يگاهان متون به ينگاه با نکیا  يگـاه یجا در ویـ نیم شـته یاسپن کـه  دی

 دهیپوشـ " وینیم شتهیاسپن 5/30 سنی در. است شده فیتوص وینیم اسپنته از تر يمتعال

  .شود يم فیتوص "ها الماس نتری سخت در

Y.30/5: ašəm mainiiuš spəəništō # yəə xraoždištəəņg asəənō vastē  
yaēcā xšnaošən ahurəm # haiθiiāiš š'iiaoθanāiš fraorəţ 
mazdąm 

 دهیپوشـ  هـا  المـاس  نیتر سخت در که، )وینیم شتهیسپن(وینیم نیتر بخش يفزون آن«

 مخلصـانه  کـه  ]نندیگز يبرم[ يکسان آن که همچنان، ندیگز يبرم را) اشه( يراست، است

  .»کنند يم خشنود را اهوره

 که پشتوانه نیا بهاند  دانسته آسمان از يا استعاره يبرخ را »ها الماس نیتر سخت« نیا

، سیبو( است يرانیاـ   وـ   هند متون در معتاد يهیتشب الماس ای سنگ به آسمان هیتشب

 نشـان ، جهان گوناگون نقاط از متقن مدارك ي ارائه با و لیتفص به ادهیال). 271، 1376

 يختنناشـنا  مطلقـاً  و يمتعال يخدا يبرا يا نشانه آسمان، يباستان انیاد در که دهد يم

 شـته یاسپن »بـودنِ  دهیپوشـ « بر يگاهان متن دیتأک). 51-23، 1385، ادهیال( است بوده



 1391 پاییز وزمستان، مدوشماره ، سال چهل و پنجم، مجله ادیان و عرفان   160

 

 ویـ نیم شـته یاسپن يهـ یتنز ارکردکـ  بر دالّ توانيم را هاالماس "نیترسخت" در وینیم

 ضیف يبرا را يهیتنز کارکرد نیهم، يصریق شرح و الحکم فصوص از يشواهد. دانست

: کنـد  يمـ  شـرح  عبارات نیبد را »اقدس« يمعنا يصریق که آنجا دهند؛يم نشان اقدس

، 1383، يصـر یق( »ةیـ األمکان الحقـائق  نقـائص  و هیاألسـمائ  ةالکثر شوائب من األقدس«

335-336(.  

 خلـق  بـا  نسـبت  در مـزدا  اهـوره  که مینیب يم 3/43 سنی در که است يحال در نیا

  :است پنتهاس

Y.43/3.5:aredrō θβāvąs # huzə̄ņtušə spəņtō mazdā 

  !»مزدا يا، )سپنته( بخش يفزون] و، ما با[ آشنا کین، تو چون يکس، يکس وفادار«

 بـه  اسـت؛  اسـپنته  باشد مربوط جهان نیا ساحت به که يکارکرد هر در مزدا اهوره

  :است اسپنته، خرد با شیاین دنیشن در 6/45 سنی در او مثال عنوان

Y.45/6.3-5: spəņtā mainiiū # sraotū mazdă ahurō 

yehiiā vahmē # vohū fraštī manaŋhā 

ahiiā xratū # frō mā sāstū vahištā  

 در کـه  آن، کنـد  وشگـ ) ویـ نیم سـپنته ( بخش يفزون يوینیم با اهوره مزدا که بادا«

 نیبهتـر  اموزدیـ ب مـن  بـه  خـود  خرد با او که بادا، شوم يم يراهم 1وهومنه با ششیستا

  ».را ]زهایچ[

  . است اسپنته کنش در 9/46 در و نشیآفر در 10/44 و 5/43 سنی در و 

Y.43/5.1-2: spəņtəm aţ θβā # mazdā məəŋ'hī ahurā 

hiiaţ θβā aŋhəəuš # ząθōi darəsəm paouruuīm 

 يا، را تـو  يوقتـ ! اهـوره  مـزدا  يا، )يهسـت  سـپنته ا( بخـش  يفزون تو که ابمی يدرم«

  .»نمیب يهست نشیآفر کار در! نینخست

Y.44/10.4-5: azəəm tāiš θβā # fraxšnī auuāmī mazdā 

spəņtā mainiiū # vīspanąm dātārəm mazdā 

، وینیم اسپنته با! مزدا يا نمک يم ياری را تو يشیدوراند با، )ها پرسش نیا( نهایا با«

  !»همه ي نندهیآفر

Y.46/9: šiiaoθanōi spəņtəm # ahurəm aşauuanəm 

  »...را نوَاشَ ي اهوره، را کنش در) سپنتها( بخش يفزون«

                                                
  . است امشاسپندان نخستین یومین اسپنته از پس نیک ياندیشه عنايم به) -Vohu.manah( وهومنه .1
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 دهیـ نام هم يشهود يتجلّ مقدّس ضیف ای يتجلّ دوم يمرحله زین يعرب ابن نظر در

 يهست عالم در کثّرت از يمتنوّع تینهايب يهاصورت در حق که معناست بدان و شوديم

ـ  که مییبگو میتوانيم عرف زبان به. کنديم يتجلّ ينیع  بـه  اسـت  اشـاره  مقـدّس  ضیف

  ). 171، 1385، زوتسویا... ( میناميم ءایاش ما چه آن موجود شدن

ـ ربوب از يناشـناختن  يوجهـ  ویـ نیم شتهیاسپن که گفت توانيم، وصف نیا با  ایـ  تیّ

 گـر ید وجـه  ویـ نیم اسـپنته  و دارد وبیـ الغ بیغ در يرو که مزداست اهوره ينندگیآفر

 نیا کنار در توانيم را نکته نیا. است شهادت عالم جانب به که مزداست اهوره تیربوب

 ست يتجلّ آن ندیفرا ثابته انیاع": نهاد) يآدم فصّ( نخست فصّ شرح در موحّد جمالت

 اقـدس  ضیفـ  يعرب ابن را يتجلّ نیا. ست يشنقيب نقش است؛ امدهین نیّتع دیق در که

 ضیفـ  اسـت  انیـ اع در تکثّـر  و تعـداد  داشـدن یپ موجب که را گرید يتجلّ و نهديم نام

 سـته ینگر آن در بـاال  از اگر که ستین شیب يکی يهاال يتجلّ واقع در. خوانديم مقدّس

 نـام  قـدّس م ضیفـ  ردیگ قرار نظر مورد نییپا از اگر و شوديم خوانده اقدس ضیف شود

  ). 148-147، 1385، موحّد( دارد

 ضیفـ  ي کننـده  افـت یدر خـود  اسـپنته  يمرتبه، 16/51 سنی در که است آن جالب

 :شود يم دانسته

Y.51/16: tąm kauuā vīštāspō # magahiiā xšaθrā nąsaţ 
vaŋhəəuš padəbīš manaŋhō # yąm cistīm aşā maņtā  
spəņtō mazdă ahurō aθā nəə sazdiiāi uštā 

 يهـا  راه بـر  دیـ نما يمـ  را ]رتیبص[ آن، کششیپ بر ]ش[یيتوانا با، شتاسپیو يک«

 ما به گونه نیا که بادا، است افتهیدر اشه با سپنته ي اهوره مزدا که يرتیبص آن، وهومنه

  .»را ها خواسته کند اعالم

 تمزداسـ  اهـوره  و وینیم اسپنته وحدت يایگو 7/31-10 سنِی که است آن بر برگون

 آنـان  يهمـه  در او و بودنـد  او آن از نشیآفـر  هنگـامِ  در يتـ یآرم و گـاو  ي ننـده یآفر که

  ).224، 1359، برگون( است اثربخش

Y.31/7: yastā maņtā paourvyō # rocə̄bīš rōiθβən xvāθrā 
huuō xraθβā dąmiš aşəm # yā dārayaţ vahištəm manō 
tā mazdā mainiiū uxšiiō # yəə ā nūrəəmcīţ ahurā hāmō  

 يــ [هـا   نعمـت  تـا  بگـذار ": را] نییآ[ افتیدر] شیخو خرد[ آن با که نینخست آن

  .شوند گسترده یيروشنا با]  يمتجلّ
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 آن با که] يروح آن ي لهیوس به. [افتیدر خرد] آن[ با را اشه نندهیآفر] عنوانِ به[ او

  .کنند يم دییتأ را ]منه شتهیوه[ شهیاند نیتر به

  ."يا مانده يهست امروز که چنان که، تو، يبال يم وینیم ي لهیوس به تو

Y.31/8: aţ θβā +məəŋ'hī +paouruuīm # mazdā +yazūm stōi manaŋhā  
vaŋhə̄uš +ptarə̄m manaŋhō # hyaţ θβā hə̄m cašmainī 
[hə̄ņ]grabəm 
haiθīm aşahiiā dąmīm # aŋhə̄uš ahurəm š'yaoθanaēšū 

  ].خود يـ[شهیاند با، دانا يا، يهست جوان، نینخست يا، تو] که[ کنم يم قیتصد"

  .ابمیدر] م[چشمانـ با را تو که گاه آن، کین ي شهیاند پدر]تو[

  ."جهان يها کنش بر] حاکم يـ[اهوره، اشه نیراست ي نندهیآفر] تو[

Y.31/9: θβōi as ārmaitiš # θβəə ā gəəuš tašā as.xratuš 
mainiiəəuš mazdā ahurā # hiiaţ ax'iiāi dadă paθąm  
vāstriiāţ vā āitē # yəə vā nōiţ aŋhaţ vāstriiō 

   گاو ي نندهییفرآ خرد ]بود[ تو نآ از زین، بود تو آن از يتیآرم"

 .يگشود) گاو( او بر را ها راه، ]خود ي[وینیم با همراه يوقت! اهوره مزدا يا

  ."بود نتواند شبان که ]آن به[ ای ونددیبپ شبان به او تا

Y.31/10: aţ aiiă frauuarətā # vāstrīm ax'iiāi fšuiiaņtəm  
ahurəm ašauuanəm # vaŋhəəuš fšəəŋ'hīm manaŋhō  
nōiţ mazdā auuāstriiō # dauuąscinā humərətōiš baxštā 

   دیبرگز خود يبرا را گاو ي پرورنده شبان) گاو( او، دو نیا از"

  وهومنه ضامن، اشون ي اهوره عنوان به

 ."ستین مند بهره يکین نام از، برآورد ادیفر چه هر! مزدا يا، اشبانن آن

   خــود ویــنیم اســپنته کــه کنــديمــ اشــاره 30 ســنی ریتفســ در زیــن سیبــو يمــر

ـ ا او. پوشـد يمـ  را جاودانـه  آسـمان  و نـد یگزيبرم را اشه که مزداست اهوره    را بـاور  نی

 اهـوره  نیـز  شـروو  برداشت در). 1/276، 1376، سیبو( دانديم انیزرتشت يسنّت اعتقاد

   .)Skjaervo, 2004, 399( نـد یآفر يمـ  خود) (-mana ي شهیاند با را هانیک نظم مزدا

ـ  يروشـن  به نشیآفر، يگاهان ي قطعه نینخست در    شـده  دانسـته  ویـ نیم اسـپنته  يتجلّ

  :است

Y.28/1: ahiiā yāsā nəmaŋhā # ustānazastō rafrəδrahiiā 
+mainiiəəuš mazdā paouruuīm # spəņtahiiā aşā vīspəəņg 
š'iaoθanā 
vaŋhəəuš xratūm manaŋhō # yā xšnəuuīšā gəəušcā uruuānəm 
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 اسـپنته  نشیآفر ي همه يبرا رامش خواهان نخست، مزدا يا، دهیکش یيها دست با«

 را گـاو  روان و وهومنـه  خرد آن با که ]یيوینیم آن[، هستم شتهیوه اشه قیطر از وینیم

  ».يکن يم خشنود

 در شـود يمـ  ادیـ  شـته یاسپن لفظ با که آنجا مزدا اهوره که گفت توانيم، سان بدین

 يهست و عالم بر او يتجلّ. است افتهین خلق با ينسبت و مانده يعلم يبیغ يتجلّ يمرحله

 يتجلّ رهگذر از، وینیم اسپنته يمرتبه در که ستیکار، يهست جهان يمجموعه به دادن

 اهـوره  همـان  قـت یحق در حضـرت  دو هـر  نیا و. دهديم يرو شهادت عالم بر يوجود

  .ندیمزدا

 او«: اسـت  آمـده  بندهشـن  در جملـه  از م؛یبنـ يمـ  را بـاور  نیـ ا زین يپهلو سنّت در

 خـود ، نیهفتمـ  آن، گرید، ؛سپس بن شش) به( دیآفر را امشاسپندان، نخست، )هرمزد(

) بودند( تا شش نخست، دیفرآ یينویم به) که( يمادّ دگانیآفر) جمله( از. 1است هرمزد

 ).37، 1385، يدادگـ ( »يمـادّ ) سپس(، ونیم نخست بود؛، )هرمزد(، خود نیهفتم آن و

 ادیـ  بـه  را اسالم يعرفان حکمت در »الحجاب« ي آموزه همان وینیم اسپنته ي مرتبه نیا

 در را فهیوظ نیا .کند يم انیع پوشاند يم که حال همان در حجاب آن طبق که آورد يم

، نیـ ا وجـود ). 31، 1386، نصـر ( دارنـد  عهده بر خداوند صفات و ءاسما يدیتوح انیاد

 ي مرتبه ي واسطه يب يتجلّ انیاد نیا نگاه در که است ستهیبا رو آن از نما ره يها حجاب

 هـا  حجـاب  نیـ ا حضور ظهور يبرا رو نیا از و گنجد ينم دیّمق جهان نیا در حق مطلق

 ...).حجابا فال نیسبع لله انّ( است ریناگز

 دهیپوش ذات يتجلّ نخستین ها گات زبان در. میگرد يم باز نیشیپ بحث سر بر نکیا

، 1379، يخـان يعـال ( شـود  يم ادی (-hvõ) »او« ریضم با که است همان بیغ يپرده در

 کـه  کنـد  يمـ  يتجلّ يامرتبه به وینیم شتهیاسپن رهگذر از يمعمّ ذات نیا گاهآن .2)114

 پرستش موضوع يلو، ندارد نشیآفر جهان با ياواسطهيب نسبت و بوده شناخت از منزّه

 چرا، است  ژرف يدرنگ درخور نام نیا. رود يم سخن مزدا اهوره نام به همرتب نیا از. است

 از يدولختـ  ينـام  بـه  کـه ، اسـم  يدسـتور  ي مقولـه  از طیبس ينام به نه زرتشت ي خدا

 دنینام که بود تواند نیچن پرسش نیا پاسخ ؟است شده دهینام صفت يدستور ي مقوله

                                                
 شـود  مـي  شمرده امشاسپند هفت جا هر و تاست شش امشاسپندان شمار سنّتي هاي بندي تقسیم در .1

 .گیرد مي جاي دیگر تاي شش رأس در که مینیوست اسپنته هفتمي

  .555، 1382، کاکایي :  نک "او" ضمیر ي مرتبه و ذات ي مرتبه تفاوت ي درباره .2
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 امّـا ، دارد داللـت  نظر مورد يهست يستیک انیب در تیقطع و انحصار ينوع بر "اسم" به

 برابـر  در، دیـ گو يم يسخن يهست آن يچون ابعادي از ي درباره هرچند صفت به دنینام

 يافتگیـ نا يایگو يضمن طور به سکوت نیا و کند يم سکوت او يهست تمامت از پرسش

  .اوست يهست حاقّ برابر در نامنده رتیح و او

 کـه  ست یيوینیم آن پدر که، اثربخش گاو ينندهیآفر نه مزدا اهوره، بعد يمرتبه در

 ریتدب و نشیآفر کار در، وینیم اسپنته يعنی، وینیم نیا قیطر زا و 1دیآفر را اثربخش گاو

، را 2/29 يسـنا ی در ورمـذک ، (geuš tašan) گـاو  يننـده یآفر آنکـه  شاهد. است جهان

 اوست هم). 542، 1384، پورداوود و 105، 1359، برگون( دانند يم وینیم اسپنته همان

 ریتعب دو نیا  يمتوال ذکر گریگا. شود يم خوانده) βoreštar)θ ثورشتر ششم بند در که

 ars βθ و ساختن يمعن به taš: داند يم مرتبط کی بند در رفته کار به فعل يدوگانگ با را

ـ ا و. دادن شکل يمعن به  کـه  اسـت  vaštarθ ثوشـتر  يهنـد  زدیـ ا کـارکرد  هماننـد  نی

 تـه یاناه بـه  شـت ی آبـان  در که ينقش( دهد يم شکل زهدان در را وانیح و انسان نِیجن

 شـود  يمـ  بتسـ من گانـه ی يخـدا  به شکل نیبد زرتشت اصالحات در و) شود يم محوّل

 »گــاو ي ننــدهیآفر« مفهــوم بــه اهـان گ در جــا ســه در کــم دســتِ). 51، 1382، گریگـا (

  :میخور يبرم

Y.29/2.1: adā tašā gəəuš pərəsaţ # aşəm kaθā tōi gaouuōi ratuš 
  ؟»يدار يگاو داور يا برایآ: پرسد يم اشه از گاو ي نندهیآفر پس«

Y.29/6.3: aţ zī θβā fšuiiaņtaēcā # vāstriiācā θβoreštā tatašā 

  .»است ساخته شبان و رمه ي رورانندهپ يبرا را تو دهنده شکل چون«

 شناسـان خاور از يبرخـ  يحتّ که است انینما مزداچنان اهوره و وینیم اسپنته اتّحاد

 کـه اند  شده برآن و گفته سخن اتّحاد به کینزد ينسبت از رندیبپذ را آناند  نخواسته که

، گروه نیا ظرن در. ست زهایچ ي همه ي نندهیآفر اثربخش يوینیم يانجیم به مزدا اهوره

 نظـم  و اسـت  دهیـ آفر را جهـان  او فرمان به و ستین يکی مزدا اهوره با گرچه وینیم نیا

 خواهـد  يسرخوشـ  و دیـ جاو يزنـدگ  اشـونان  به آخرت در و دارد يم پاس را آن  یياشا

 و او خود تیّریغ با همراه يوحدت در یيگو که است کینزد مزدا اهوره با چنان، دیبخش

 اسـت  برقـرار  خـدا  از انیحیمس ریتصو مانند ينسبت دو آن انیم و اوست ذات از يجزئ

  ).57، 1384، زنر ؛250، 1382، نتسیه(

                                                
:   نـک (. شـود  مي خوانده نیز) 4/45( آرمیتي و) 8/31( وهومنه، )2/47( اشه پدر مزدا اهوره ها گات در .1

  .)250، 1377، گرن ویدن
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Y.47/3.1:ahyā +mainyə̄uš # tvə̄m ahī <p>tā spəņtō 

  »1.يهست وینیم] سپنته[ نیا بخش يفزون پدر تو«

  :میخوانيم 29 سنیاز 7 و 6 يبندها در

Y. 29/6-7: at <h>ə̄ vaocat ahurō # mazdā̊ vīduuā̊ vafūš viiānaiiā 
nōit aēuuā ahū vistō # naēdā ratuš aș̌ātcīt hacā 
at zī θβā fšuiiaņtaēcā # vāstriiāicā θβōrəštā tatašā 
tə̄m āzūtōiš ahurō # mąθrəm tašat aș̌ā hazaošō 
mazdā̊ gauuōi xšuuīdəmcā # huuō urušaēibiiō spəņtō 
sāsnaiiā 
kastē vohū manaŋhā # yə̄ dāiiāt ə̄əāuuā marətaēibiiō 

  :دیگو، دانديم) خود ـ( روان در را هاگفته که، مزدا اهوره"

  است افتهین اشه خود با مطابق را داور چیه،  را کس چیه هنوز جهان

  دیآفر شبان و گاو يپرورنده يبرا را تو نندهیآفر چون

  2انثرهم، دیآفر را دو هر، است کامهم اشه با که، اهوره

  )است( بخشيفزون فانیضع يبرا شیهاآموزه با که، مزدا، او، گاو يبرا را ریش و

 از را ریش و يچرب( که يکس، )است آماده( کین يشهیاند قیطر از تو يبرا يکس چه

  ؟"آوَرَد فرو انیرایم يبرا) آسمان

 اسـته آر يگـونگ  چـه  از مـزدا  اهوره اگرچه که ردیگ يم جهینت 29 سنی از زین برگون

 روا را آمـوزه  نیـ ا که يهنگام" باز، دارد يم نگاه را آن نظم خود و است آگاه جهان شدن

                                                
 ــ  پسـر  ــ  پـدر  مسـیحي  تثلیث یادآور مینیو اسپنته و مزدا اهوره ي درباره فرزندي ـ پدر ي استعاره .1

 میـان  نیـز ، باسـتان  مصر هرمسي متون، هرمتیکا در).318، 1377، گرن ویدن:   نک( است القدس روح

 خود کیهاني عقل/آفریند مي را کیهاني عقلِ آتوم": شود مي دیده کیهاني عقل و ـ  متعالخداي ـ  آتوم

 ).113، 1384، گندي و فرک.("آفریند مي را تغییر زمان/آفریند مي را زمان کیهان/آفریند مي را کیهان

 عقـل " :مینیو اسپنیشته و مینیو اسپنته ي رابطه ندهمان است اي رابطه اوّل عقل و کیهاني عقل میان

 اوّل عقـل /کند مي ایجاد را کیهاني عقلِ و/دارد جنسیت دو که ست وجودي/است نور و حیات که/ اوّل

 در کـه /است خود اجزاي کلّ شامل کیهاني عقل این/است تغییرناپذیر و ابدي/است نامتحرّك همواره

 "آینه در نور انعکاس مانند/جاودانه کیهاني عقل آن از/ست تصویري و اي نسخه/گنجد نمي در حواس

 را چیـز  همـه  زیـرا /نامنـد  مـي  پدر را آتوم":شود مي دانسته پدر صراحتاً جا این در آتوم). 93، همان(

 حیـات  ي رشـته  تـرین  مقـدّس / را فرزنـدان ، محکم حکمت/، خویش ي ازنمونه و/، بخشد مي هستي

 کـه /، همـه  پدر، عقل": است همه پدر عقل آتوم از بعد ي مرتبه رد و)75، نهما( ".بخشد مي انساني

  ).118-9، نهما( "بود حامل را او تصویر که/آورد دنیا به را بشریت/است نور و حیات

  .است "ذکر" معادل تقریباً اینجا در) mąθra( مانثره .2
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 در مـزدا  اهـوره  او نظـر  بـه  ".دیـ افرین او را گاو انرو امّا بود یيخدا اقتدار با مقدّس کرد

 دخالت از خود و سپرده يگرید به را آن ياجرا و بوده ختهیر را کار ي برنامه تنها جا نیا

  ).102، 1359. برگون( دارد زیپره نآ در

 انیـ ب ویـ نیم اسـپنته  و ویـ نیم شـته یاسپن در حق ذات يتجلّ که گفت توان يم پس

 و وجـود  مـافوق " که قتیحق نیا است؛ يدیتوح انیاد انیم مشترك يقتیحق يزرتشت

 انـد  يهـان یک يتجلّ مبدأ همان و دهند يم لیتشک را يهاال ي مرتبه، توأمان، مطلق وجود

 مراتب و يهاال امر انیم برزخ توان يم را لوگوس است؛ آن محمل، 1هللا ةکلم، گوسلو که

ـ  لوگـوس  هـم  و میـ دار ناشده يمتجلّ لوگوس هم دانست؛ يهانیک ، نصـر ( .شـده  يمتجلّ

 يکـ ی ویـ نیم اسـپنته  و ویـ نیم شـته یاسپن بـا  بیترت به را مرتبه دو نیا ما ")23، 1386

 ...تیوهال خود بر است مشتمل يهاال ي مرتبه هک گفت توان يم سان نیبد" .میشمار يم

 رد بلکـه ، ذات يمرتبـه  در فقـط  نـه  هللا هم، متشخّص يخدا هم و 2مطلق تیالوه هم

 بـا  آن هـم  و بود نیزم و آسمان مبدأ که نام يب آن هم ...شیخو صفات و اسما يمرتبه

   .)23، همان( ".است شمار يب مخلوقات مادر که نام

  

  صعود قوس و نزول قوس در وینیم اسپنته و وینیم سپنیشتها -3-6

 ياقنـوم ، شـد  گفتـه  باال در چنانکه، وینیم اسپنته و است صفات مستجمع ذات اسم

 چـون  مـزدا  اهـوره  يمتعال ذات. صفات يتجلّ و ينامتجلّ ذات ي مرتبه دو انیم در است

 نشیآفـر  جهـان  بـر  را خود رحمت )امشاسپندان( ءاسما مقام در نزول قوس در بخواهد

 صـراحتاً  هـا گـات . کند يم يتجلّ عالم در وینیم اسپنته ای روح اقنوم قیطر از کند افاضه

  :دانديم اسپنته يمرتبه در را مزدا اهوره تیّفاعل

Y. 46/9.c: š́iiaoθanōi spəņtəm # ahurəm aş̌auuanəm 
  .»اشون ياهوره، کردار در اسپنته) آن(«

 صفات جمع و يذات وحدت به ياسمائ کثرت ي بهمرت از دنیرس زین صعود قوس در و

، صـعود  قـوس  در مزدا اهوره که چرا ؛ستین يشدن اقنوم نیا راه از جز ذات حضرت در

 اسـپنته  نـام  گرفتن قرار و هاگات از بند نیا. دشنويم اسپنته يمرتبه در زین را شهایاین

 موجـودات  بـه  نسـبت  مـزدا  اهوره يبخشندگ يمرتبه دو انیم در یيبا صورت به وینیم

                                                
1. Fiat Lux 
2. Gottheit 
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 يخـوب  بـه  را تیجامع نیا، )صعود قوس( آنان شیاین برابر در او یيشنوا و )نزول قوس(

  :دهديم نشان

Y. 45/6. a-c: at frauuaxšiiā vīspanąm mazištəm 
stauuas aş̌ā # yē hudā̊ yōi həņtī 
spəņtā mainiiū # sraotū mazdā̊ ahurō 

  گفت برخواهم را همه نیتربزرگ"

  .)است( دهکین هستند که) آنان به( که) ار او( اشه با ندهیاست

  ."مزدا اهوره بشنواد وینیم اسپنته با

 و اسـم  و زیتما چیه است ذات حضرت که - (-hvõ) مقام ـ تیاحد در گرید انیب به

 حضـرت  بـه  ــ  وینیم شتهیاسپنـ  اقدس ضیف با مرتبه نیا از يهاال ذات. ستین  يرسم

 دایـ پ صفات و ءاسما و کند يم يتجلّ است ـ  مزدا اهوره ـ تیواحد حضرت همان که بعد

 نَفَـس  بـا  و کند يم يتجلّ بعد عالم بهـ  وینیم اسپنته ـ مقدّس ضیف با سپس. شوند يم

  ).551، 1382، یيکاکا( گردد يم داریپد شهادت عالم يرحمان

  

  

  يریگ جهینت

 يپرده در را مزدا اهوره يلّتج که دهديم را يگرمدل نیا نگارنده به شد گفته آنچه

 در کـه  بسنجد "1پنهان گنج" يقدس ثیحد مضمون با وینیم اسپنته ـ وینیم شتهیاسپن

 دهیآفر: دارد جهینت دو ثیحد نیا در حق يتجلّ. است نهاده ژرف يریتأث ياسالم عرفان

 جهـان  نشیآفر در "اسپنته" تیمحور رفتنیپذ با .حق شدن شناخته و دگانیآفر شدن

ـ  ابـن  يشهیاند در چه که مینیبيم "ضیف" و "وینیم" همسان کارکرد و يهست  و يعرب

 يتجلّ يجهینت حق شدن شناخته و جهان شدن دهیآفر، زرتشت يفکر يمنظومه در چه

 يعنی م؛یدانيم زیچ کی تنها يتجلّ نیا يدرباره ما" .است واسط ياقنوم در مطلق حقّ

 موجـودات  در تـا  سازديم مشتاق را او که میدار معل يازل عزلت اقیاشت همان به قاًیدق

 در[ است ساخته يمتجلّ آنان بر را خود او که اعتبار نیا به موجودات نیا و شود يمتجلّ

 ءاسـما  اقیاشـت  يمرتبه همان مرتبه نیا... سازنديم يمتجلّ خودش يبرا را او ]قتیحق

 .خوانـد ينم را اسماء نیا سک چیه که چرا بودند ماندن ناشناخته نگران که است يااله

                                                
 داشـتم مي دوست و بودم پنهان گنجي. اَعرف لکي الخلقَ قتُاُعرَف؛فَخَلَ ان احببتَ و مخفیاً کنزاً کنتَ .1

  .شوم شناخته تا بیافریدم را آفریدگان شوم؛پس شناخته که
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 است کرده نزول است جادیا و رحمت همان که يااله تنفّس در که است اقیاشت نیهم

 خـود  ءاسـما  حقّ در يعنی، خود حقّ در و خود به نسبت رحمت همان، بیغ عالم در و

 ـ وینیم شتهیاسپن که است آن يگانگی نیا يجهینت .)282-281، 1381، کربن( "است

 بـه  نشیآفـر  انتسـاب  ياسـطه و و اسـت  هیـ اوّل واحد قتیحق همان يتجلّ وینیم اسپنته

 آن از موجـودات  يهمـه  که به مخلوقٌ حقّ ؛(Molé, 1963, 242) مزدا اهوره حضرت

- قوّه يبخشمعرفت با زین وینیم اسپنته يبخشمعرفت. )284، 1381، کربن(اند  شده خلق

 کـه  مینیب يم يخوب به يس سنی رسراس در. است يدنیسنج يعرب ابن نظر در الیخ ي

 مشاهده وینیم اسپنته حضرت در را حق يتجلّ، خود ينبو الیخ يقوّه ياری به زرتشت

 کـه  ياانهیم عالم از اند عبارت دو، واسط الیخ عالم و وینیم اسپنته قتیحق در. کنديم

، نهما( کنند يم انیع يواقع الیخ صور در را وجود يذات قیحقا يهمه يمعرفت بعد در

-يمـ  حـق  ذات کیـ تیگ يتجلّ و وجود ضیف انبساط يواسطه يوجود بعد در و )289

  .گردند

  

  

  کتابشناسی

  .ش1386، کتاب دنیاي، تهران، پورداوود گزارش، هایشت .1

، تهـران ، موحّـد  صـمد  و موحّـد  علی محمّد ی ترجمه، الحکمفصوص، الدّینمحیي، عربی ابن .2

  .ش1385، کارنامه

  .ش1385، سروش، تهران، ستّاري جالل ي ترجمه، ادیان تاریخ در رساله، میرچا، الیاده .3

، روزنـه ، تهـران ، يگـوهر  محمّـدجواد  ي ترجمـه ، سـم یتائوئ و سـم یصوف کویهیتوش، زوتسویا .4

  .ش1385

ی فریدون  ترجمه، يزرتشت انتید، »يزرتشت انتید اعتقادات و دیعقا اصول«، پ.ج، آسموسن .5

  .ش1348، رانیا فرهنگ دایبن، تهران، وهمن

، يفرهنگـ  و علمـی ، تهـران ، الحکـم  فصـوص  شـرح  بـر  مقدّمـه ، نیالـدّ جالل دیس، يانیآشت .6

  .ش1383

 فرهنـگ  ادیـ بن، تهران، ی فریدون وهمن ترجمه، يزرتشت انتید، »يزرتشت انتید«، يکا، بار .7

  .ش1348، رانیا

، تهـامي  ابوالحسـن  ي ترجمـه ، مانـدگارش  قـدرت  و روزگار کهن زرتشت آیین، مري، بویس .8

  .ش1386، نگاه، تهران



 169 ...فیض اقدس و فیض مقدّس با مینیو اسپنیشته و مینیو ي مفاهیم گاهاني اسپنتهمقایسه

 

  .ش1376، توس، تهران، زاده صنعتي همایون ي ترجمه، زرتشت کیش تاریخ، همو .9

، ققنـوس ، تهـران ، يبهرامـ  عسـکر  يترجمـه ، هـا آن ينـ ید آداب و باورها، انیزرتشت، همو .10

  .ش1383

، تهـران ، اسـالمي  عرفـان  ي برجسـته  ي چهـره  عربـي  ابن الدّین محیي، محسن، جهانگیري .11

  .ش1383، تهران دانشگاه

  .ش1385، توس، تهران، بهار مهرداد گزارنده، بندهش فرنبغ، دادگي .12

، ریرکبیام، تهران، يقادر موریت يترجمه، زرتشت برابر در غرب واکنش، ژاک، منیگ دوشن .13

  .ش1383

  .ش1383، سروش، تهران، وجدان قلمرو در، عبدالحسین، کوب زرّین .14

، روز فکـر ، تهـران ، يقـادر  مـور یت يترجمه، يگريزرتشت غروب و طلوع، چارلز رابرت، زنر .15

  .ش1375

، ققنـوس ، تهـران ، فـر  ثاقـب  مرتضـي  يترجمـه ، اسـالم  تا زرتشتي ایران از، شائول، شاکد .16

  .ش1384

، سهـرم ، تهـران ، یياوسـتا  قیـ عت نصـوص  در يعرفـان  فیلطـا  يبررسـ ، بابک، يخانيعال .17

  .ش1379

 و يعلمـ ، تهـران ، يانیآشـت  نیالـدّ  جـالال  دیسـ  کوشـش  به، الحکم فصوص شرح، يصریق .18

  .ش1383، يفرهنگ

 ي مفقـوده  حکمـت  هرمسـي  متـون  از هـایي  گزیـده  هرمتیکـا ، يگند پیتر و تیموتي، فرك .19

  .ش1384، مرکز، تهران، رادمهر فریدالدّین ي ترجمه، فرعونان

  .ش1382، هرمس، تهران، اکهارت مایستر و عربي ابنِ روایت به جودو وحدت، قاسم، کاکایي .20

ـ ا تـا  یيمزدا رانیا از زیرستاخ روز در انسان کالبد ملکوت ارض، آنري، کربن .21 ، يعیشـ  رانی

  .ش1383، يطهور، تهران، يریدهش نیاءالدّیض دیس يترجمه

  .ش1384، جامي، تهران، تيرحم انشاءهللا يترجمه، عربي ابن عرفان در خلّاق تخیل، همو .22

 دانشـگاه ، تهـران ، صـفا  هللا ذبیح ي ترجمه، قدیم ایران در مزداپرستي، آرتور، سن کریستن .23

  .ش1336، تهران

  .ش1382، سخن، تهران، رضي هاشم ي ترجمه، ، گاثاها در زرتشت، ویلهلم، گایگر .24

 پژوهشگاه، تهران، خرّمشاهي ینبهاءالدّ ي ترجمه، پژوهي دین، »توحید«. م. تئودور، لودویگ .25

  .ش1379، فرهنگي مطالعات و انساني علوم

، تهران، الحکمفصوص در الحکمفصوص لیتحل و حیتوض، صمد، موحّد و يعل محمّد، موحّد .26

  . ش1385، کارنامه

  .ش1386، ني، تهران، رحمتي انشاءهللا ي ترجمه، طبیعت نظم و دین، حسین سید، نصر .27
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، تهـران ، آبـادي  نجم الدین سیف ي ترجمه، باستان ایران هاي دین، ساموئل هنریک ،برگین .28

  .ش1359، ها فرهنگ ي مطالعه ایراني مرکز

، بلخـي  محمّـد  الدّینجالل موالنا يدرباره گفتار چهار، ساقي سوداي، یوسف محمّد، رينیّ .29

  .ش1386، نور دریاي انتشارات، شیراز

، آگـه ، تهـران ، سـجّادي  منصـور  سـید  ي ترجمـه ، زرتشـت  زادگـاه  و زمان، گراردو، نیولي .30

  .ش1381

، تهـران ، کنـدري  محمـود  ي ترجمـه ، اسـالم  تا آغاز از ایران معنوي جهان، گئو، گرن ویدن .31

  .ش1381، میترا
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