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Abstract 
There exists a pivotal and mythical character in all religions. According to functionalism, the 

mythical character establishes a relationship with a society that affects different aspects of its 

individuals’ lives. Religious ethics, acts of worship, rituals, and social and cultural customs 

form around its existence, and a mutual relationship between the human and the mythical 

character begins. This study was carried out to examine and analyze the Ahura Mazda myth 

and its role in the formation of Zoroastrian religious ethics and to analyze the relationship 

between the human and Ahura Mazda based on functionalism. The importance of studying 

Ahura Mazda myth and its relationship with the human through the lens of functionalism is 

that Ahura Mazda myth has an identity-making function in the religious, social, and 

individual lives of Zoroastrians. According to the Zoroastrian worldview and the interaction 

between the human and Ahura Mazda, three types of relationships – including ontological, 

epistemological, and eschatological –are formed between the human and Ahura Mazda. The 

question is about the function and role of Ahura Mazda myth in the social, religious, and 

individual lives of Zoroastrians and the ways in which functionalism can help examine and 

explain this role. Adopting a descriptive-analytical method based on library and historical 

documents analysis, this article investigates and analyzes the relationship between the human 

and Ahura Mazda according to functionalism. Some findings of the study express that myths 

can turn into rituals, thus forming religious ethics, social and individual identities, and 

customs in the society. 
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گیری اخالق دینی براساس نظریۀ  مزدا در شکل رابطۀ انسان و اهوره

 کارکردگرایی

 

 2نرگس خاندل ،*1سید سعیدرضا منتظری

 استادیار دانشکدۀ الهیات دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران. 1

 دانشگاه آزاد اسالمی، قم، ایران دانشجوی دکتری ادیان و عرفان اسالمی. 2

 (06/09/1400ا تاریخ پذیرش:  10/06/1400یافت: تاریخ در)

 چكیده

 کند یبا مامعه برقرار م یا اسطوره رابطه ،ییکارکردگرا یۀومود دارد. مطابق با نظر یا و اسطوره یمحور یتیشخص انیدر همۀ اد

براساس  یو امتماع یرهنگف یها و سنت ها نییعبادات، ا ،ینیاست. اخالق د رگذاریافراد مامعه تأث یکه در ابعاد مختلف زندگ

اساطورۀ   لیا و تحل یپژوهش با هدف بررس نیا .شود یاسطوره و انسان برقرار م نیمتقابل ب یا و رابطه ردیگ یومود او شکل م

 ییکاارکردگرا  یاۀ مزدا براسااس نظر  انسان و اهوره نیب ۀرابط لیو تحل یزرتشت ینیاخالق د یریگ مزدا و نقش او در شکل اهوره

 ییکاارکردگرا  یاۀ ان با انسان براساس نظر ۀمزدا و رابط اهوره ۀمطالعه و پژوهش در خصوص اسطور تیاست. اهم انجام گرفته

 یزرتشت ینیب دارد. طبق مهان ساز تیهو یکارکرد انیزرتشت یو فرد یامتماع ،ینید یمزدا در زندگ اهوره ۀاست که اسطور نیا

مازدا شاکل    انساان و اهاوره   نیبا  یشناخت و فرمام یشناخت معرفت ،یشناختومود ۀمزدا سه نوع رابط انسان با اهوره یو همکار

 یاۀ و نظر ستیچ انیزرتشت یو فرد ینید ،یامتماع یمزدا در زندگ اهوره ۀنقش اسطور واست که کارکرد  نی. پرسش اردیگ یم

 یاۀ و بار پا  یلا یتحل_یفیتوصا مقاله با استفاده از روش  نیا کند؟ نییو تب ینقش را بررس نیا تواند یچگونه م ییکارکردگرا

پرداخته اسات.   ییکارکردگرا یۀانسان و اهورامزدا براساس نظر ۀرابط لیو تحل یبه بررس یخیو نوع تار یا منابع کتابخانه

اخاالق   یریا گ شاوند و سابب شاکل    لیتبد ها نییبه ا توانند یها نم است که اسطوره نیا انگریپژوهش ب یها افتهی یبرخ

  .ها در مامعه شوند و سنت یو فرد یامتماع تیهو ،ینید

   واژگان کلیدی

  .کارکردگرایی زرتشتی، نظریۀ دین، مزدا اهوره اسطوره، 
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 )مقاله پژوهشی( 371 -388 اتصفح
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 . مقدمه1

 درباارۀ  شاماری  بای  تحقیقات انسانی علوم عالمان و اندیشمندان که است سده یک از بیش

 تلاافمخ مکاتااب و انااد کاارده بیااان را متفاااوتی نظریااات و  داده انجااام اسااطوره شااناخت

 ارائاه  خااص  تعریفای  اساطوره  برای مکاتب از هر کدام. است گرفته شکل شناسی اسطوره

 .اند داشته مدنظر را اسطوره از ای منبه و اند داده

 افاراد  باین  ارتبااطی  وماه  یک اسطوره است معتقد کارکردگرایی نظریۀ در مالینوفسکی

 اساطوره  که است معتقد او. دهد انتقال را ای ویژه پیام و مفهوم تواند می و است مامعه یک

 ایجاد ایینی، های خواسته کردن براورده برای که است اغازین واقعیت یک احیای از روایتی

 بیاان  مامعاه  در هاا  کنش و رفتارها بعیی تصدیق و تأکید امتماعی، قیدهای دینی، اخالق

 .شود می

 منشاأ  کاه  اسات  داناایی  خداوندگار و خرد خدای مزدا، اهوره اسطورۀ زرتشت ایین در

 اهاریمن  همراه به مزدا اهوره. است مادی و مینوی دنیای در مطلق قدرت و دانایی نور، خیر،

 اهریمن هجوم براساس زرتشتی بینی مهان. هستند زرتشتی ایین در هستی نظام دهندۀ شکل

 باین  ماادی  مهاان  در ماوقتی  نباردی  ایجااد  سپس و مزدا اهوره مایگاه و روشنایی مرز به

 و خیار  نیروهاای  بین نبرد زرتشتی های اموزه طبق. است گرفته شکل اهریمن و مزدا اهوره

 گیتاوی  و ماادی  دنیای در و انسان کمک با بلکه رسد، نمی سرانجام به مینوی دنیای در شر

 .گردد بازمی زرین عصر و اولیه کمال به مهان و رسد می سرانجام به نبرد این که است

 دینای،  اخاالق  گیاری  شکل در را پررنگ نقشی مزدا اهوره کارکردگرایی نظریۀ براساس

 باین  نظریه این براساس. کند می ایفا زرتشتیان مامعه در ها کنش برخی و امتماعی قیدهای

 شاکل  شاناختی  فرماام  و شناختی معرفت ومودشناختی، رابطۀ نوع سه مزدا اهوره و انسان

 .گیرد می

 در مازدا  اهوره ای اسطوره کارکرد ینتبی و بررسی پژوهش این از هدف: هدف و اهمیت

 و شناختی معرفت ومودشناختی، رابطۀ توضی، و تحلیل و زرتشتی دینی اخالق گیری شکل

 .است کارکردگرایی نظریۀ براساس مزدا اهوره و انسان بین شناختی فرمام
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 از اساتفاده  باا  کاه  است تحلیلی -توصیفی مقاله در استفاده مورد روش: پژوهش روش

 .است گرفته قرار برداری بهره مورد تاریخی، و ای تابخانهک منابع

 کارکردگرایی نظریۀ .2

 و امتمااعی  علاوم  در functionalism یاا  کارکردگرایی نظریۀ ارائۀ با مالینوفسکی برانیسالو

و  باورهاا ، مامعاه  اعیاای  باین  روابا   بررسای  و تحلیل در شگرف تحولی شناسی انسان

 اسات  پیامادی  یا اثر» معنای به نظریه این در کارکرد. کرد جادای دینی و امتماعی یرفتارها

گرفتاه   شاکل  رابطاۀ  کارکردگرایی. دارد امتماعی نظام انسجام و بقا، ثبات در پدیده یک که

 یاا  پدیاده  با مامعه اعیای رابطۀ و امتماعی نهاد یا پدیده یک براساس مامعه اعیای بین

 نظاار از(. 53 :1383 محساانی،) «کنااد ماای بررساای و تحلیاال را مااوردنظر امتماااعی نهاااد

 ساوی  یاک  که شود می بیولوژیک مبادلۀ و رابطه یک وارد خود محی  با انسان مالینوفسکی

 مفهاوم  دو باین  خاود  کارکردگرایی نظریۀ در او. است فرهنگ دیگرش سوی و طبیعت ان

، بشاری  موامع یگوناگون به تومه با که اورد می ومود به را ای رابطه نهادها و نیازها اساسی

 را نیازش نهادی و رفتاری هنجارهای طریق از و خود بنیادی نیازهای براساس ای مامعه هر

 بارای  کاارکردی  مامعه هر گوناگون عناصر او نظر از(. 72: 1395 بیتس،) سازد می برطرف

 ایان  در مالینوفسکی. سازند می براورده را مامعه ان مردم فرهنگی نیازهای زیرا دارند، خود

 نیااز  باه  پاساخ  مانناد  اولیاه  نیازهای. شمارد برمی انسان برای اساسی را نیاز نوع سه نظریه

 باه  نیااز  مانناد  یکپاارچگی  نیازهاای  نهایات  در و منسای  هاای  فعالیت به پاسخ، گرسنگی

 بناابراین . شاود  مای  ایجااد  اخاالق  و دیان ، ارتباطات در تسهیل برای که مشتر: بینی مهان

 ان بساتر  در کاه  اسات  تأکیدکنناده  متقابالً نهادهای از پیچیده و گسترده شبکۀ یک فرهنگ

(. 63: 1395 مالینوفساکی، ) کرد بینی پیش و تحلیل را او رفتارهای و انسان نیازهای توان می

 نیاز  یکادیگر  با کنند، می براورده را انسان نیازهای اینکه بر عالوه مامعه در مومود نهادهای

 با هماهنگی، سنت به احترام مانند ارزشمندی ذهنی یکردهایرو برای مثال. دارند سازگاری

 مارگ  اناداز  چشام  باا سار کاردن    و ها دشواری با مبارزه در نفس اعتمادبه و شهامت، محی 
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 و تثبیت یکدیگر با سه این همپوشانی و سازگاری و فرهنگ و اسطوره، دین کارکرد توس 

. دارناد  سیاسای  و امتماعی، فرهنگی دکارکر ها اسطوره مالینوفسکی نظر از. شود می تحکیم

 وسایلۀ  باه . شاوند  مای  هاا  ایاین  به تبدیل ها اسطوره، فرهنگی و امتماعی کارکرد مریان در

 را دینی سنت و امتماعی باورهای و رفتار توان می ان عملکرد و مامعه در اسطوره مایگاه

 و هاا  خواسات  از مانباداری  اساطوره،  از هدف مالینوفسکی نظر به. کرد تحلیل و بینی پیش

. اسات  زنادگی  در عملای  ضاروریات  و وامبات تحقق به کمک حتی و امتماعی مطالبات

: نویساد  مای  بادوی  مواماع  در اساطوره  کاارکرد  و طبیعت دربارۀ ای نوشته در مالینوفسکی

 واقعیتای  کاه  اسات  روایتی دارد حیات و است زنده ان درانچه  داشتن نظر در با اسطوره»

 و الزاماات ، اخالقای  هاای  گرایش با و است دینی عمیق نیاز براورندۀ و کرده زنده را اصیل

 احیای اسطوره. انهاست موابگوی و داشته مطابقت علمی مطالبات حتی و امتماعی احکام

 یمزئا  و اماده  زباان  به عمیق روانی نیاز براوردن مهت که است ازلی واقعیت یک روایت

 را ابتادایی  انساان  اخالقای  حکمت و یمانا از عملی طرحی و است بشری تمدن از حیاتی

 (.202: 1376 مورنو،) «کند می عرضه

 زرتشتی بینی جهان اساس آفرینش، .3

 وماود  بادی  و شار  میناوی  اهریمن، و دانایی سرور مزدا، اهوره عنصر دو زرتشتی دین در

. دناد بو یکادیگر  از مدا اهریمن، و مزدا اهوره افرینش، گیری شکل از پیش و ابتدا در. دارد

 پنادار،  ان از یکای  کردناد،  ظهاور  تصور عالم در همزاد گوهر دو یا مینو دودر اغاز  پس»

 و نیتار  مهام  (.Humbach, 1991: 191-193) «بادی  ان از دیگری ان و نیکو کردار  گفتار

 زرتشاتی  بینای  مهاان  براسااس . اوست مطلق خیر و خرد مزدا اهوره خصوصیت ترین اصلی

 در افارینش  اسطورۀ. است گرفته شکل او خیر و خرد پایۀ بر دیما و مینوی مهان افرینش

 های دوره و شود می اغاز مزدا اهوره مایگاه و روشنایی مرز به اهریمن تازش با پهلوی متون

 پهلاوی  متاون  براسااس . گیرند می شکل اساس این بر ویزارشن و گمیزش، بندهش کیهانی

 افارینش ، مادایی  یا ویزارشن دوران در او کامل نابودی و اهریمن با مقابله برای مزدا اهوره
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 برای سپس. افرید مرگ بی و ماودانه، مینوی صورت به را هستی مهان ابتدا در. کرد اغاز را

 ماادی  مهاان . افریاد  را ماادی  مهان فناپذیر دنیایی به اهریمن کشاندن و اهریمن با مبارزه

 مااودانگی  و شاود  مای  یاعیف ت مادی مهان در اهریمن قوای و است فناپذیر و پوسیدنی

 از کامال  طور به فرشگرد در و ویزارشن دوران اخر در و دهد می دست از تدریج به را خود

 کارکردگرایی نظریۀ در مفهوم ترین اساسی(. 34-35: 1390 فرنبغ دادگی،)رفت  خواهد بین

 باا  را معاین  سااختار  یک سازگاری یا انطباق که است اثری و نتیجه معنای در کارکرد واژۀ

 وماود  و مازدا  اهوره افرینش مراحل(.679: 1392 کولب،) کند می فراهم محی  الزم شرای 

 از تعریفای  و شاناخت  باه  زرتشاتی  انسان برای امشاسپندان، و اهریمن و کیهانی های دوره

 .دهد توضی، را مزدا اهوره اسطورۀ فرهنگی پیشینۀ تواند نمی که شود می منجر مهان

 باه  معرفات  باا  و بشناساد  درون از را هستی تا کوشد می مایگاه ینا در زرتشتی انسان

 ثبات پی در اهورایی افرینش. بیابد شیها پرسش برای پاسخی بتواند تا بنگرد هستی ژرفای

 و انساان . بازگرداناد  اولیاه  کماال  باه  را هساتی  خواهاد  یما  و است امتماعی نظم و بقا و

 باه  کاه  کنناد  مهیاا  اولیاه  کماال  باه  رسایدن  برای را شرایطی باید فرایند نیدر ا مزدا اهوره

 (.1398)ر.:: منتظری،  گردد یم منجر مزدا اهوره و انسان بین رابطۀ نوع سه گیری شکل

 وجودشناختی . رابطۀ4

 خلاق  از پاس  و زد میناوی  مهاان  خلقات  باه  دسات  ابتادا  مازدا  اهاوره  زرتشتی، دین در

 در و خاویش  وماود  از را انساان  باین  نایا  از. افرید را مادی مهان ایزدان، و امشاسپندان

 و ازاد بتواند که داد قرار انسان در خود از را صفاتی و کرد خلق االیش بدون و پا: حالتی

 همچناین . رود اهاریمن  باا  مناگ  باه  خاود  نیک انتخاب با و زند گزینش به دست مختار

 ایجااد  مازدا  هاهور و انسان بین اشتراکاتی تا گشت عاملی انسان در اهورایی صفات ودیعت

 منجار  اهاریمن  نابودی به اخر در که شود انسان در مزدا اهوره مادی تجسم مومب و شود

 افارینش  اساطورۀ  و مازدا  اهاوره  کارکردهاای  بیانگر انسان و مزدا اهوره ی. همزادپندارشود

 بیانش  در. شاود  مای  زرتشاتی  بینی مهان و اخالق گیری شکل در انها نقش و ان به منتسب
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 باا  مقابلاه  تاا  گرفتاه   انجاام  افارینش  واقع در. دارد افرینش در اساسی نقش انانس زرتشتی

 و گیارد  انجام انها از حاصل یها یالودگ و نیروها و او لوث از مهان کردن پا: و اهریمن

 باه  مهاان  دوبااره  تا کند می کمک که است انسان عنصر ترین اصلی و نیتر مهم بین این در

 (.SkjaervØ, 2011: 191-192) گردد باز خود کمال و اولیه صورت همان

 کال  و اعیاا  باین  و یکادیگر  باا  مامعاه  ۀدهند لیتشک عناصر بین کارکردگرایی نظریۀ در

 در مامعاه  نیازهاای  تاأمین  در مامعاه  اعیای کارکرد و دارد ومود «کارکردی» رابطۀ مامعه

 اساطورۀ  نقاش  و کاارکردگرایی  نظریاۀ  طباق  .(41: 1382 ترنار، ) گیرناد  می قرار تومه کانون

 کاه  ناد یب یم اتفاقی معر  در را خود انسان مرحله این در زرتشتی، انسان تفکر در مزدا اهوره

 یااری  بارای  و کناد  مای  یکادلی  و همادلی  اباراز  اتفااق  این با و است تأثیرگذار بسیار ان در

 تاا  اسات  تااب  و تاب  در و اسات  مازدا  اهاوره  خاود  هنگاام  این در او. کوشد می مزدا اهوره

 انجاام  باا  زرتشاتی  انساان  دیگار  ساوی  از. بیاباد  خویش در را او و کند زندگی را مزدا ورهاه

 .کند می برطرف اولیه کمال سوی به حرکت برای را زرتشتی مامعۀ نیازهای، عبادات و ها ایین

 دارای انساان  توسا   نیکای  انتخاب با اولیه کمال به رسیدن و اولیه کمال سوی به حرکت

 و امتمااعی  طبقاۀ  در وظایف انجام و امتماعی طبقۀ پذیرفتن. است ریپذ مکانا اراده و اختیار

 اموزگاار، )اسات   افارینش  هادف  ساوی  به حرکت، انسان توس  مایگاه این در ینیافر نقش

 و اهاریمن  باا  مقابلاه  یهاا  راه انسان به امشاسپندان و ایزدان طریق از مزدا اهوره(. 120: 1370

 باه  عمال  در انسان انتخاب به اهورایی دین ترویج و اموزش. دهد می اموزش را اهورایی دین

 حفای  اهاریمن  تهاامم  از را روان و تن نیکی به عمل. کند می کمک اهریمن با مقابله و نیکی

 ایان  زیرا کند، بیرون تنش را اهریمنی یها شهیاند تا کند می کمک انسان به همچنین و کند می

 تار  فیضاع  انهاا روز  روزباه  سارانجام  و شاود  می نیروهایش و اهریمن تیعیف مومب عمل

 نیاایش  کرفاه،  و نیاک  اعمال انجام به واقع در انسان. شد خواهند نابود نهایت در و شوند می

 خاویش  روان و تان  پاکی ایینی رسوم و اداب و دینی یها مشن و مراسم انجام و مزدا اهوره

. اسات  مردم گناه از اهریمن ایقو و خورا: اما(. 191و190: 1377 پورداوود،)زنند  می رقم را

 اگار  اماا . شوند می او نیروهای افزایش سبب و رسانند می یاری اهریمن به کنند، گناه مردم اگر
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 نخسات  مرحلاۀ  در را اهاریمن  و کارده  کماک  مازدا  اهاوره  به کنند، رفتار اشه نظام براساس

 انساان  باه  مزدا ورهاه که است موهبتی اندیشی نیک و خرد. سازند می نابود سرانجام و تیعیف

 . است کامل انسان مقام شناخت و خودشناسی بر ای مقدمه و است بخشیده

 خواهم کجا به ام؟ شده افریده چرا ام؟ امده کجا از بداند که است فر  اشون انسان بر»

 (.  66: 1391 اسانا،« )خواهند؟ می چه من از و رفت

 فرماام : »کاه  اسات  کسی دانا و باشد داناتر که است کامل انسان کسی دین زرتشتی در

 بایم  بای  و روان دشمن از خویش پاییدن در را خود و بشناسد را روان دشمن بداند، را تن

 است درو  چند این روان دشمن و کالبد اشفتگی تن، فرمام. داند توانا بسیار ان از داشتن

 اساانا، « )فریاد ا فاراز  مردماان  برابار  در مردمان، کردن گمراه و فریفتن برای مینو گنا: که

1391 :67). 

 باا  انساان . اسات  خاود  از انساان  شناخت مقدمۀ هستی شناخت زرتشتی بینی مهان در

 باا  انساان . شناسد می و فهمد می را مزدا اهوره، اش یومود موهرۀ شناخت و خود شناخت

 هادف  باه  و کناد  می در: را خلقت هدف اندیشی نیک و خرد طریق از مزدا اهوره شناخت

 .(Humbach, 1991: 123-125) شود می رهنمون نشافری نهایی

 و نیازهاا  دارای کدام هر که است امزایی از مرکب مامعه کارکردگرایی نظریۀ با مطابق

 بارای  را مامعه و کنند تیمین را مامعه بقای تا شوند براورده باید که هستند های ضرورت

 و ایازدان  امشاسپندان،(. 223 :1388، راین) رسانند یاری دارد، که هدفی و غایت به رسیدن

 انساان  هاای  ضارورت  و نیازها باید که هستند زرتشتی بینی مهان و مامعه امزای فروهرها

 او تاا  کنند محافظت او از و رسانند یاری اهریمن مقابل در را او و کنند برطرف را زرتشتی

 اولیاه  کماال  و نهاایی  هدف سوی به را مامعه و ورزد اهتمام زرتشتی مامعۀ بقای به بتواند

 انجاام  و کاردن  یشات  کاردن،  نیک کار با کوشد می زرتشتی انسان مقابل در. شود رهنمون

 و ببخشد توان و قدرت انها به فروهرها و ایزدان و امشاسپندان به مربوط عبادات و ها ایین

 بین راب  ایزدان و امشاسپندان. کند می تقویت زرتشتیان یاری و اهریمن با نبرد برای را انان

 ماادی  مهاان  در مازدا  اهاوره  صفات از هایی فروزه انها از کدام هر واند  انسان و مزدا اهوره
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 انجاام  به را انسان و است ارتباط در انسان با امشاسپندان ۀواسط به مزدا اهوره واقع در. است

 تقویات  موماب  خاود  نیاک  اعماال  انجاام  باا  نیز انسان. کند می ترغیب خود نیک وظایف

 .(Narten, 1986 ::.ر) شود می امشاسپندان و دامز اهوره

 مازدا  اهوره بین رابطۀ ایجاد به اساس در انسان و مزدا اهوره ومودشناسی بحث واقع در

 عطاا  انساان  باه  را خود از نوری است، نوراالنوار چون مزدا اهوره. شود می خالصه انسان و

 را مزدا اهوره و ببرد پی افرینش نظام در مایگاهش و اش یومود ماهیت به انسان تا کند می

 (.1398؛ منتظری، 1397کربن،  ::.ر) کند یاری اهریمن با مبارزه در

 شناختی معرفت رابطۀ. 5

 و الگومناد  امتماعی و فرهنگی باورهای و امتماعی یها دهیپد همۀ کارکردگرایی نظریۀ در

 و کارد  بررسای  را هاا ان توان می ها دهیپد کارکرد طریق از. ندهست خاص کارکردهای دارای

 یا دهیپد اگر و هستند مثبت کارکرد دارای ها دهیپد همۀ کارکردگرایی در همچنین. شناخت

 ایجااد  برای زرتشتی انسان(. 45: 1368، گلدنر) ندارد بقا قابلیت باشد، منفی کارکرد دارای

 و پاردازد  یم مزدا اسطورۀ اهوره بررسی به ان از میانجی بی شناختی و مهان با تنگ پیوندی

 مازدا  اهاوره  کاارکرد  نیتار  . مهام کند بررسی را او یکارکردها دیبا مزدا اهوره شناخت برای

 خالقیت کارکرد. دارد هستی مهان در که شگرفی و مثبت تأثیر و اوست یگانگی و خالقیت

 اسات  مثبت ومودی مزدا اهوره که ومود کند می ایجاد را شناخت این مزدا اهوره یگانگی و

 و اسات  مامعاه  بقای سبب اندیشۀ نیک و اشه براساس حکمرانی و اهورایی فرینشا با که

 قارار  اهریمنای ، او مقابال  در. کند می کمک و همراهی اولیه کمال به رسیدن برای را مامعه

 قابلیات  و اسات  نظمی بی و درو ، الودگی افزایش و پراکندن، منفی کارکرد دارای که دارد

و  اسات  خلقات  و افارینش  بودن هدفدار از نشان مزدا اهوره به وحدانیت دیدگاه. ندارد بقا

 و خیار  منشاأ  هایچ  کاه  شاود  می عاملی شده و مادی مهان در اهریمن مایگاه تزلزل سبب

 .نشوند قائل او برای را برکتی

 بااالترین  در او مایگااه . اسات  توانایی و افرینندگی دانایی، سرور مزدا اهوره گاهان، در

 بالتحار:  محار:  او. اسات  هساتی  برتارین  و مومودات همۀ خالق او. است اسمان نقطۀ
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 هماه  سرچشامۀ  و سارور  و بود خواهد و بوده همیشه و است مومود نیتر کامل او است،

-Humbach & Faiss, 2010: 84) نیست او فریب به قادر کس چیه و استدان  همه او. است

 مسام  و تان  دارای کاه  اند کرده تعریف نوری قالب در را مزدا اهوره زرتشتی متون در(. 88

 و ندیادم  تان  و دیدم روشنی چه. »است روشنایی و نورتماماً  ومودش بلکه نیست، مادی

 (.94: 1372 ژینیو،« )است اورمزد این که دانستم و شنیدم بانگ

 مزدا اهوره، زرتشت و شد حاصل خرد و اندیشه طریق از مزدا اهوره از زرتشت شناخت

 .کرد معرفی پیروانش به او یها ییتوانا و صفات برشمردن وسیلۀ به را

 مانم . توانا منم. رمه و گله بخشنده منم. اگاهی و دانش سرچشمه منم! اشون زرتشت ای»

 مانم . خردمناد  منم. خرد منم. افریده مزدا نژاد اشه نیک یها دهش همه نشان منم. اشه بهترین

 از دور مانم . زورمنادترین  مانم . هاوره ا مانم . ورماوناد  منم. ورماوندی منم. دانا منم. دانایی

 مانم . نگهباان  را همه منم. کس هر پاداش یاددارندۀ به منم. ریناپذ شکست منم. دشمن دسترس

 (.Humbach, 1991: 130-132) «مزدا به نامبردار منم. افریدگار منم. پزشک را همه

 و مادی اتمومود و مزداست اهوره از هستی مهان حقیقت و منشأ زرتشتی بینی مهان در

 انساان  به مزدا اهوره خالقیت صفات بیان با زرتشتاند.  شده افریده مزدا اهوره ومود از مینوی

 شاده  یما  دنبال او افرینش از واالیی بسیار اهداف و نشده خلق بیهوده انسان که کند می تأکید

 و سارانجام  کاه  باود  یافتاه  دسات  نتیجه این به مزدا اهوره با متعددمالقات  ۀواسط به او. است

 نیاروی  انسان به او(. 120: 1370 اموزگار،)مزداست  اهوره نیک اندیشۀ خالق و هستی سراغاز

 یااور  و یاار  خاویش  گازینش  باا  و کناد  انتخاب تا بخشیده تشخیص قدرت و خرد اندیشه،

 عااملی  و کناد  مای  کماک  خودشناسی به مزدا اهوره به نسبت درست بینش. باشد اندیشۀ نیک

 و دروغ ناپساند،  رفتار از و اورند روی پسندیده و صفات پاکی ی،راست  به اصاشخ تا شود می

 را بنادگان  تاا  داشت سعی اور امیپ قالب در زرتشت فرستادن با مزدا اهوره. کنند امتناب کژی

 انگره و مینو سپنته او. است کرده ظهور باطل و حق تغییر برای زرتشت. »رساند یاری نبرد در

 دیگاری  و ایمان و هدایتمبدأ  یکی که کرد مطرح سابقه یب نحوی به خویش تعالیم در را مینو

 سافیر  عناوان  باه  زرتشات  اصالی  نقاش (. 135: 1379 عالیخاانی، « )است کفر و ضاللتمبدأ 
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 پیاروان  ترغیاب  و مهاان  پاکساازی . اسات  پلیدی و شر به امیخته مهان پاکسازی مزدا اهوره

 زرتشات  مهام  وظاایف  از. شاود  نمی میسر مزدا هورها شناخت با مز نیکی انجام به مزدا اهوره

 دارد انتخااب  حاق  و اندیشیدن قدرت که انسانی مزداست، اهوره دربارۀ انسان به دادن اگاهی

 .(Humbach & Faiss, 2010: 132) باشد شر یا خیر نیروهای پیرو که

 در .اسات  اندیشاۀ ادمای   و خرد به نهادن ار  زرتشتی، باورهای نیتر درخشان از یکی

 و انسان تمایز ومه ینوع به و است امور انجام بر راهنمای بهترین انسان، خرد زرتشتی دین

و  اگااهی  کاه  خواهاد  یما  انساان  از مزدا اهوره(. 83: 1379 اشه،)اوست  خصلت بارزترین

 خارد  و اسات  اگااه  هماه  چون او. دهد گسترش بیرون و درون مهان به نسبت را بینشش

 خردی است؛ کرده عطا او به را پا: خرد و اموخته انسان به نیز را اندیشیدن چگونه کامل،

 را انساان  کاه  هاایی  اموزه. دهد می را او های اموزه و مزدا اهوره فهمیدن توانایی انسان به که

 دیگار  بار  انساان  برتاری  دلیال  و کناد  مای  هادایت  کاردن  رفتاار  نیک و اندیشیدن نیک  به

 را معرفات  و سعادت راه نیک کردار و گفتار، یشهاند(. 527: 1395 موله،) است مومودات

 هادایت  همیشاگی  و ابادی  مایگااه  باه  داناش  و خرد راهنمایی با را انسان و کرده هموار

 ثباات  موماب  تواناد  مای  افارینش  نباودن  بیهوده به اعتقاد و افرینشمبدأ  به تومه. کند می

 معتقدناد  و نناد یب یما رهاشاده ن  را خاود  زیرا. شود دین زرتشتی بهمؤمنان  روحی و فکری

 و مازدا  اهاوره  حمایات  نادادن  دست از برای. کند می پشتیبانی و حفی را انها عظیم نیرویی

 محصال،  راشاد )گیرد  میشکل  ایینی مناسک و مراسم اهریمن تیعیف هدف با و او یاری

 (.de Menasce, 1973: 67 ؛76: 1387شاکد،  ؛61-62: تا یب

 و صافات  شاناخت  ۀواساط  باه  مزدا اهوره اسطورۀ ختشنا کارکردگرایی نظریۀ با مطابق

 ارتبااط  در مازدا  اهاوره  خالقیات  و یگاانگی  صفات شناخت. دیا یم دست به او یها ییتوانا

 و نیسات  بیهاوده  انساان  افرینش تفکر این در. است افرینش بودن هدفدار در: با مستقیم

 در را مازدا  اهاوره ، کند یم نیکی و اشه طبق عمل به ترغیب را انسان افرینش، بودن هدفدار

 باه  رسیدن تا انسان تفکر این در. کاهد یم اهریمن قوای از و کند می یاری اهریمن با مبارزه

 .بود خواهد مزدا اهوره یاور همواره و دارد یبرنم تالش از دست اولیه کمال
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 شناختی فرجام رابطۀ. 6

 غیر امر هیچ که استفرد  بهمنحصر کارکردی دارای امتماعی امر هر کارکردگرایی نظریۀ در

 و هادف  یاک  وماود  بیاانگر  کارکردهاا  مومودیت. شود ان مانشین تواند نمی انسنخ  هم

 عناصار  وماود  نهایات  در وفارد   منحصاربه  کارکرد ان ومود ضرورت بیانگر هدف ومود

 بقای به اعتقاد زرتشتی تفکر در(. 144: 1394 ریتزر،) است یکدیگر به وابسته وکننده  کامل

 باا  انسان رابطۀ و افرینش که استفرد  منحصربه امری، فرشگرد ان پی در و رستاخیز، حرو

 است امتماعی امری فرشگرد. دهد می توضی، را افرینش از هدف و کند می تبیین را هستی

 اتفاق فرشگرد اگر. دارد ضرورت زرتشتی بینی مهان توضی، و تبیین برای یافتنش تحقق که

 بین رابطۀ و زندگی فلسفۀ، رفتاری و اخالقی یها ستهی، باعبادی و ینیای قراردادهای نیفتد،

 عناصار  هاا  انتیسوشا  و رساتاخیز  ،روح بقای. است دهیفا یب و هدف یب انسان و مزدا اهوره

 .ندهست اولیه کمال به بازگشت و فرشگرد در مزدا اهوره اسطورۀ کارکرد ۀکنند کامل

 انساان  و گیارد  مای  صورت اکتسابی خرد و فطری خرد توس  رستاخیز مفهوم شناخت

 تواناد  نمای  کاه  مزاست روز به اعتقاد. فهمد می مزا روز در را بدی یا نیکی انتخاب نتیجۀ

 دیان  ایاین  براسااس  را او فاردی  و امتماعی رفتار و کند دینی امور انجام به ملزم را انسان

 .کند تنظیم بهی

 بشاارت  تااریکی  و اهاریمن  بر ایینه پیروزی به همواره را انسان زرتشتی مقدس متون

 در. اسات  ایناده  در انهاا  ظهور و موعود بحث نهایی پیروزی این مقدمات از یکی. اند داده

 اسات  مقدسانی و پهلوانان شامل نخست دستۀ شوند؛ می تقسیم دسته دو به منجیان بین این

 در تا منتظرند دامک هر واند  شده ماودانه بعد و کردند یم زندگی دور بسیار یها زمان در که

 که هستند موعودهایی دوم، دستۀ. رسانند یاری ها انتیسوش به و شوند اشکار مناسب زمان

 صاورتی  باه  و هساتند  زرتشات  نسال  از هاا  انتی. سوشا شاوند  مای  شناخته ها انتیسوش به

 و پلیادی  و ناپااکی  ها انتیسوش ظهور با. شوند می متولد اخر هزارۀ سه دورۀ دراسا  معجزه

 از پاس . »گیارد  می فرا پاکی و شادی نور، را مهان سراسر و شود می دهیبرچ مهان از دروغ
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 و گفتاار  نیاک  پندار. اورد روی سعادت. گردد حکمت و عدل از پر گیتی سوشیانت ظهور

 دروغ باه  و راساتی  گردد نابود خشم. شود پا: دروغ از مهان. یابد ظفر نیک و کردار نیک

 دیوهاای  امارداد  و خارداد  امشاساپندان .بیناد  شکسات  پاا:  منش از ناپا: منش. اید چیره

 (.502: 1371 دوستخواه،) «بگریزد اهریمن. براندازد را تشنگی و گرسنگی

 موماب  کاه  اسات  ایان  انها وظیفۀ نخستین. دارند وظایفی مادی مهان در ها انتیسوش

 مااودان  نپوسیدنی، نگندیدنی، نمردنی، نشدنی، پیر گیتی یک. »شوند می مهان در فرشگرد

 زنادگان  باه  و برخیزناد  دگربااره  مردگاان  کاه  یهنگام ان در ،و کامروا بالنده ماودان زنده،

 (.Humbach & Ichaporia, 1998: 85) «کند روی مرگی بی

 هماۀ  امار  ایان  باا  کاه  است زرتشتی دین رساندن کمال به سوشیانت، وظایف دیگر از

 دیان  ایان  برای. »بود خواهند شر یروهاین و اهریمن از ایمن و اسوده مزدا اهوره افریدگان

 وسوشیانس اوشیدرماه اوشیدر، ،(کنند منظم) دهند روا  کمال به را ان که نواورانی او پا:

 در و دشامن  از اساوده  خاوب،  افریادگان  هماۀ  اورمازد،  دین این کامل روا  با و هستند

 یااری  وشایانت س وظیفاه  اخارین  و نیتار  (. مهم34: 1386 اموزگار،« )باشند کامل اسایش

 باا  او. بارد  بیارون خواهاد   راساتی  مهان از را دروغ. »است اهریمن با منگ در مزدا اهوره

 مهاان  هماۀ  بخشانده،  چشمان با او دید، خواهد را افرینش همۀ دید، خواهد خود چشمان

 بار  راساتی . کارد  خواهاد  مرگ بی را مادی مهان همۀ دقت، و با نگریست خواهد را مادی

 (.Humbach & Ichaporia, 1998: 86) «یافت خواهد غلبه یدپل نژاد بد دروغ

 انجاام  فرشاگرد  اهاریمن،  و مازدا  اهاوره  نهاایی  نبرد از پس زرتشتی باورهای براساس

 و گاردد  یما  بااز  خاود  اولیه کمال یا نخستین حالت همان به دوباره ومهان گرفت خواهد

 .خورد یم رقم ان نیروهای و اهریمن کامل نابودی

 کارکردگرایی نظریۀ براساس مزدا اهوره و انسان رابطۀ تحلیل. 7

 باا  یدائما  مباارزه  و تازاحم  و تیااد  در دیان زرتشاتی   در اهاریمن  و مازدا  اهوره اسطورۀ

 تماام  ان در کاه اناد   شاده  زرتشاتی  بینی مهان گیری سبب شکل اسطوره دو این. یکدیگرند
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 و تیااد  و مباارزه  ایان  از، متاأثر  ماادی  و میناوی  از اعم است، ان در انچه و هستی مهان

 و انساان  باین  شاناختی  فرمام و شناختی معرفت، ومودشناختی رابطۀ نوع سه. است تزاحم

 ۀدهناد  نشاان  رواب  این از کدام هر کارکردگرایی نظریۀ براساس که است برقرار مزدا اهوره

 . مزداست اهوره اسطورۀ کارکرد ابعاد از بعد یک

 کاه  اباد ی یدرما  و شناساد  مای  را خاود  وماودی  حقیقات  انسان، ومودشناختی بعد در

 نیاز  او، مزداسات  اهاوره  افریاده  هستی مهان اگر و مزداست اهوره انوار از نوری ومودش

 اساطورۀ . داراسات  را مازدا  اهاوره  اهورایی و نیک صفات تمام و است هستی مهان فشرده

 را خاود  گااه مای ایان  در انساان . دارد فرهنگای  کارکردی ومودشناختی بعد در مزدا اهوره

 و نشاود  چیاره  او بار  اهریمنی صفات تا است مراقب و داند یم زمین بر مزدا اهوره مانشین

 و مازدا  اهاوره  باین  مباارزه  در تاا  کناد  می سعی انسان. نباشد اهریمن برای مکانی ومودش

 مایگااه  شاناخت  باا  انسان. کند یاری را او و باشد مزدا اهوره یاور، بدی و نیکی و اهریمن

 گنااه  باه  عمال  از زماین  بر مزدا اهوره مانشینی مقامنظر گرفتن  در و افرینش نظام رد خود

 رذایل مرتکب است مراقب او. کند می دوری دشنام و قتل دزدی، دروغ، از. کند می امتناب

 رفتار اشهطبق  مزداست، اهوره سوی از یا هیهد که انتخاب ازادی و اختیار با. نشود اخالقی

 و خاود  از انساان  شاناخت . کناد  مای  رفتار  کین و دیگو یم نیک ،شدیاند یم نیک و کند می

 پا: اخالقی رذایل از را مامعه که شود می فرهنگی و تفکر گرفتن شکل مومب مایگاهش

 باه  عمال  و رذایال  از مامعاه  شادن  پاا: . دهد می سوق اخالقی فیایل انجام به و کند می

 اساطورۀ  و افارینش  اساطورۀ . اسات  هریمنا بر مزدا اهوره پیروزی برای قدم اولین فیایل

 بارای  و بخشاد  یم مینوی هویتی را زرتشتی مامعۀ. ابدی یم ساز هویت کارکردی مزدا اهوره

 .دارد یم نگه سالم و پا: را مامعه حال عین در و کند می تعریف مشخص هدفی مامعه

 امتمااعی  کردیکار مزدا اهوره اسطورۀ، مزدا اهوره و انسان بین شناختی معرفت رابطۀ در

 و کماال ، عشاق ، نیاک  شهریاری، راستی، خرد، یگانگی صفات با مزدا اهوره. دارد روانی و

 کند می تثبیت امتماع در را مزدا اهوره رفیع مایگاه صفات این و شود می شناخته ماودانگی

 انتباع   به و شود می هستی مهان در مایگاهش و او به نسبت شناخت و معرفت مومب و
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 و اشاه  طبق بر عمل و اگاهی ایجاد با بنابراین. ندارد مایگاهی اهریمن که ابدی یمدر انسان

 .پیوندد می وقوع به اسطوره امتماعی کارکرد نظم

 وماود  ابعااد . اباد ی یما  سیاسای  کاارکردی  مزدا اهوره اسطورۀ، شناختی فرمام رابطۀ در

شهر  ارمان گیری شکل برای را روانی و امتماعی و فرهنگی زمینۀ شناختی معرفت و شناختی

 موماودات  و اهریمنای  صفاتشهر  ارمان در. رود یم بین از اهریمن ان در که کند می اماده

 شاهریاری  و است نیکی و نور سراسر مادی و مینوی مهان. ندارد ومود ظلمت و اهریمنی

 باا  و دیا ز یما  مازدا  اهاوره  نیاک  شاهریاری  در ماودانه انسان. است برقرار مزدا اهوره نیک

 به اسطوره شده و احیا اغازین واقعیت یی،کارکردگرا نظریۀ بر بنا. دارد مصاحبت مزدا هورها

 .دشو یم تبدیل واقعیت

  جهی. نت8

 وماود  دینی یها یازاد که یدوران یا بوده حکومتی و رسمی دین کیش زرتشتی که یدوران

 باا  موبادان دوران  این در. است بوده زرتشتی ایین بالندگی و شکوفایی دوران است، داشته

 مناساک،  بالنادگی  به ایرانی کهن و اصیل های سنت با انها تلفیق و زرتشتی متون از استفاده

 زرتشاتی  دیان اند.  پرداخته نبایدها و بایدها و امتماعی قراردادهای دینی، های کنش ها، ایین

. برساد  خاود  کنونی مایگاه به تا است کرده طی را زیادی یها بینش و فراز تاریخ، طی در

 تااریخ  ادیاان  نیرگاذارتر یتأث و نیتر کهن از اما ندارد زیادی پیروان حاضر دوران در اگرچه

 باودن  ماری و زنده ایین، این ماندگاری دالیل یکی از حاضر، تحقیق های یافته طبق. است

 مکتاب  براسااس . اسات  ایاین  ایان  پیروان روزمرۀ زندگی در زرتشتی_ایرانی های اسطوره

 فرهنگای،  کاربردهاای  باا  و ایینی مایگاهی دارای ها اسطوره کارکردگرایی، شناسی اسطوره

 محوری نقشی زرتشتی دین در مزدا اهوره نظریه، این براساس. اند سیاسی و دینی امتماعی،

 محاور  بار  کاه  کناد  می تعریف را بینی مهان مزدا، اهوره اسطورۀ به اعتقاد. دارد تأثیرگذار و

 دیان  بهمؤمنان  زرتشتی، بینی مهان حاضر، تحقیق های یافته طبق .گردد یم مزدا اهوره ومود

 را اهادافی  انساان  برای بینی مهان این. کند می شریک افرینش روند و افرینش هدف در را



  385  ییکارکردگرا یفبراساس نظر ینیاخالق د یریگ مزدا در شکل انسان و اهوره فرابط 

 و شاود  مای  دینای  اخاالق  و دینای  اداب گیاری  شکل مومب اهداف این که کند، می تعیین

 ایان  باه  یکادیگر  کنار در انسان و مزدا ورهاه تا گیرد می شکل نبایدهایی و بایدها و ها کنش

 کاه  گیارد  می شکل مزدا اهوره و انسان بین هیدوسو ارتباطی ،ها افتهی بنابر. شوندنائل  اهداف

 انسان رابطه، سه این براساس. دارد شناختی  فرمام و شناختی معرفت ومودشناختی، بعد سه

 را مازدا  اهاوره  وماود  ویش،خا  شاناخت  باا . کناد  می پیدا شناخت خویشتن به نسبت ابتدا

 مزدا اهوره با اولیه کمال به بازگشت برای سپس. کند می در: را افرینش هدف و شناسد می

 را مازدا  اهاوره  و انساان  باین  موماود  رابطۀ نوع سه کارکردگرایی، نظریۀ. کند می همکاری

 .داند یم اسطوره حقیقی کارکرد را ان و کند می تومیه
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