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 بررسی آرای تربیتی زرتشت و آیین مزدیسنی

  2، ویدا اورلی1محمد اکبرنژاد

 چکیده:

یکی از قدیمی ترین آئین هایی که در مشرق زمین پدید آمد آئین مزدیسنی یا زرتشتی بود. اصول و بسیاری از دستوراتی که در این 

، بهترین راه زندگی، 3را گرفت. بنابر آموزه های زرتشت «دین بهی»آئین آمده خیلی زود در بین آریاهای قدیم رواج یافت و لقب 

راه میانه روی است و انسان مختار است تا بین نیک و بد، یکی را انتخاب کند. زرتشت معتقد است که در درون انسانها یک ذره 

 4وفا می شود. در اوستااست که شک« راستی و درستی»مینوی به ودیعت نهاده شده که باعث سعادت آنهاست و این ذره مینوی با 

اعتقاد زرتشت به پاکی و صفای باطن، که با عبارت «. راه یکی است و آن، راه راستی است»بارها به این نکته توجه شده است که: 

نامیده می شود « 6سوشیانت»بیان می شود آشکار می گردد. انسان کامل از نظر زرتشت،  5«پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک»

ری از رذایل اخالقی بوده و راستگوست. پیرنشدنی و نمردگی، بالندگی و کامروایی از صفات انسان کامل زرتشت است. که عا

های تربیتی داشت. در اهمیت آموزش و پرورش دریافت توانهای وی میپرداز تربیتی نیست؛اما از آموزهاگرچه زرتشت یک نظریه

زرتشت  .ی او در کالم و زبانِ روان و زیبای او بوده استآموزگار نامیده و معجزه در آیین زرتشت همین بس که زرتشت خود را

بر « چیستا»برای دانش و خرد اهمیت بسیار قائل گشته است و مزداپرستان را به تعلیم و تربیت فراخوانده است و حتی فرشته ای به نام 

گرائی عملی، خردورزی و ازع خیر و شر، توحیدگرائی نظری و ثنویتتن امر آموزش تعیین نموده بود. وی تعلیم و تربیت را بر اصل

آموزی و پرورش روحیه ایثار، پرورش ورزی، جرأتهای محبتانتخاب آزاد بنا نهاده است و معتقد است، با استفاده از روش

یافت.. با چنین دست داف تربیتیتوان به اهپروری، تلفیق کار و دانش و تربیت جسمانی و روانی، میکالمی، آموزش سلبی، فضیلت

رهیافتی از موضوع مقاله حاضر، که در زمره مقاالت کیفی و با سنت استنتاجی تنظیم شده، دیدگاه های تربیتی زرتشت را واکاوی 

 نموده و در نهایت به نقد برخی از این دیدگاه ها پرداخته است.

 . های تربیتی: زرتشت، اهداف تربیتی، اصول تربیتی، روشواژگان کلیدی

                                                           
 Shahabedu3@gmail.comدکترای فلسفه تعلیم و تربیت و مدرس دانشگاه فرهنگیان یزد. -2
 Vida.orly@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی نیشابور. -1
 

3- Zoroaster 
4- Avesta 

5- Good Thoughts, Good Words, Good Deeds 
6- Svshyant 

mailto:Vida.orly@gmail.com


 [دوّمین همایش ملّی روانشناسی مدرسه]

[ یلیاردبیل، دانشگاه محقق اردب ] 

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]

[ 59اردیبهشت  32 ] 

2 

 

 مقدمه

پوشیده است.ایرانیان  خدمات فرهنگی، علمی و ادبی ایرانیان در طول تاریخ بشریت، براساس اسناد و شواهد موجود بر کمتر کسی

اند. تحقیقات انجام شده توسط چه در ایام باستان و چه بعد از اسالم، همواره علمدار علم و معرفت و حامی ادب و صنعت بوده

باستان است. براین اساس ظهور زرتشت باب دیگری بر روی  ن همگی بیانگر نقش تاریخی و فرهنگی ایرانیان در دورانمحققی

طور غیرمستقیم فکر بشر را تقویت کرده و پرورش داده است. در تاریخ بیش از سه ، به...جهانیان باز کرد و تعالیم عالیه زرتشت

او بحث کنند. اندیشه، هنر، ادبیات،  اند،درباره انسان و تربیتشویم که توانستهروبرو می های بزرگیهزار ساله ایران، به شخصیت

از همه نقش اساسی در حیات فرهنگی ایران داشته  فلسفه در بستر تاریخ ایران،همواره پربارتر شده و در این میان،تعلیم و تربیت بیش

اند های تاریخی و فرهنگی این شخصیت اشاره کردهشود، همگی به جنبهاست.آنچه که در مطالعات مربوط به زرتشت مالحظه می

اند.تعالیم زرتشت بر هویت فرهنگی و سیاسی ایرانیان تأثیر شگرفی و کمتر از منظر فلسفی و یا تربیتی به بررسی افکار او پرداخته

نی، به منزله پایه آموزش و پرورش رسمی به چشم های ایران باستان به ویژه دوره ساسا( و در همه دوره1311)افتخارزاده،  داشت

گوید: با می 1( نقش زرتشت و آئین وی در ایجاد نظام اجتماعی ایران، انکارناپذیر است تا جایی که هگل1311خورد)درانی، می

 (1311تر ساسانی فراهم شد.)دوستخواه، منسجم رشد دین زرتشتی در دوره اشکانی،زمینه برای امپراتوری

این پژوهش در زمره تحقیقات کیفی است که با سنت استنتاجی اجرا گردیده است. اطالعات مورد نیاز با مراجعه به کتب،  روش:

 مقاالت و پایان نامه های موجود جمع بندی و پس از کدگذاری، استنتاج الزم از آنها انجام شده است.

 کیستی زرتشت:

شتی یا مزدا پرستی وسراینده گاهان)کهن ترین بخش اوستا( است. افالطون فیلسوف زرتشت، نام پیامبر ایرانی و بنیانگذاردین زرت

ق.م(آشکارا از زردشت نام برده و او را،مؤسس آیین مزدیسنا دانسته است.پس از وی شاگردان او،از آن جمله  124معروف یونانی)

به حدود زرتشتزیسته است؛ بنابراین زمانیق.م(م 143)3زردشت شش هزار سال پیش از وفات افالطون نوشته است که 2ارسطو

گوید:اما آن دسته از مورخان جدید که به وجود او عقیده دارند، تاریخ می 4گردد. ویل دورانتپیش از میالد مسیح برمی سال 1116

آسمانی خود را در نویسد:زرتشت پیام می5دانند. مورخ انگلیسی امستدهای دهم و ششم قبل از میالد میحیات وی را،میان قرن

 (.1341غربی ایران،آغاز کرد.)آشتیانی،  اواسط قرن ششم قبل از میالد،در شمال

                                                           
1- Hegel 
2- Aristotle  
3- Plato 

4- Will Durant 
5- Amstd 
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تمامی مدارک موجود دربارهً  "کیش ایرانی"در دویست سال قبل در کتاب خود به نام  1یکی از دانشمندان اکسفورد به نام هاید

حکیم بوده واز روی گفتهً پیامبران یهود ظهور  2ستاد فیثاغورثهاید عقیده دارد که زرتشت ا. زرتشت را گردآوری کرده است

که فیثاغورث شاگردش بوده،  3عنوان مُغ اخترماریمسیح را پیشگویی کرده است. اروپاییان زرتشت را از دوران بسیار کهن و به

از حوالی قرن  تدریجشناختند. به د، میانهای او سرچشمه گرفته و نیز پیشگویان کلدانی با او ربطی داشتهفلسفه افالطون از آموزه

تر بودنِ زمانه زرتشت به نسبت موسی و نیز ربط دین پیامبر ایرانی با مسیحیت و یهودیت به و گوهایی در مورد کهنشانزدهم، گفت 

را با ابراهیم یکی ی زیادی ادامه یافت. موضوع زمانه زرتشت، به باور بسیار کهنی ربط داشت که زرتشت هامیان آمد که تا مدت

 نامید.می« زرادشتابراهیم »پنداشت و حتی او را می

اعتقاد دارد که: باید اقرار کرد که در بین ادیان باستان، هیچ کدام از دین زرتشت روحانی تر و اخالقی تر ومُنزه تر از  4گستاولوبون

آنچه در مورد زرتشت »متقابل اسالم وایرانمی نویسد:  در کتاب خدمات استاد شهید مرتضی مُطهری مراسم وآداب خُرافاتی نیست.

مُحقق است این است که به توحید درعبادت دعوت می کرده است. اهورامزدا که از نظر شخص زرتشت نام خدای نادیدهً خالق 

می خوانده  جهان وانسان است تنها موجودی است که شایستهً پرستش است. زردشت که رسما خود را مبعوث از جانب اهورامزدا

 (1315مطهری، «.)است مردم را از پرستش دیوها که معمول آن زمان بوده است نهی می کرده است

، زرتشت را بزرگترین پیامبر هوشمند و تیزهوشی می داند که پایه های گسترده اندیشه سازنده و مردمیش تاکنون برای باختر، 5نیچه

بینش طالیی زرتشت می گوید: آنچه را بر خود نمی پسندی بردیگران  یل دورانتاستوارترین ستون زندگی بوده است. به اعتقاد و

دروغکار را به راستی ودرستی فراخوان، و نادان را  .مپسند وظیفه انسان سه جانبه است، با دشمن چنان رفتار کن که دوست تو گردد

  تکاری.به دانایی، بهترین ویژگی انسان پرهیزکاری است و پس از آن راستگویی ودرس

 تعالیم زرتشت:

بخش)کتاب( یسنا ) شامل مجموعه ی تکالیف مذهبی است که قسمتی از آن  5کتاب مقدس زرتشت اوستا نام دارد که اوستا شامل 

میباشد(، ویسپرد) راجع به عادات عبادت(، وَندیداد) راجع به خلقت عالم، دانش پزشکی و ستاره « سرودهای مذهبی» شامل گاتها

انین حاکم بر جامعه (، یشتها) ستایش آفریدگار و نیایش امشاسپندان( و خُردَه اوستا)شامل قطعاتی چون دعاها ، نیایشها شناسی و قو

 که نماد زرتشتیان به شمار می آید مبیّن اندیشه های زرتشت می باشد. 6و نمازها( می باشد. همچنین نشان)آرم( فروهر

نیک، گفتار نیک و کردار نیک و هر زرتشتی موظف است که وجود خودش را به این  دین زرتشت به سه پایه استوار است: پندار

سه صفت بیاراید و از بد اندیشی، بد گفتاری و بد کرداری دوری گزیند. زرتشت در این شعار، اندیشه را در مقام نخست قرار داده 

                                                           
6- Hyde 
7-Pythagorean 

1- Magi Akhtrmary 
2- Gstavlvbvn 
3- Nietzsche 
4- FRAVAHAR 
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ام اعمال پیکر انسان است. تا امری اندیشه نشود به زبان و است، زیرا که اندیشه که از مرکز مغز انسان سرچشمه می گیرد، فرمانده تم

سرانجام به عمل درنمی آید. پس حکومت بر اعمال انسان به دست اندیشه است که مرکز فعالیتش مغز انسان است و پس از این که 

بنابراین، باید  .ل درمی آیداندیشه به کار افتاد، زبان دل و زبان جسم به نجوا و گفت و گو می پردازد و سپس به مرحله ی عم

سرچشمه ی نخستین که همان اندیشه است به نیکی گراید تا گفتار و کردار راست و درست باشد. بر این اساس، بددر خلقت 

در جهان وجود و بدیجای اینکه بگوئیم:نیکی آفریدگار وجود ندارد و زاییده اندیشه ناراست انسان است؛در این صورت،به

وجود دارد.و چون نتیجه نیک اندیشی انسان،نیک گفتاری و نیک کرداری  در جهانوبداندیشیت بگوئیم:نیک اندیشیدارد،بهتر اس

باشد و همه اینها نیز تنها در جوامع انسانی واقعیت دارند. زرتشت،نه تنها است و حاصل بد اندیشی او،بد گفتاری و بد کرداری می

پسندد.او باور دارد که اندیشه و خرد انسان.تن و روان انسان.جامعه یی و یکسانی را نیز نمیداند که ایستاگرایی را روا نمیواپس

 (1314)رضوی،  :بهتری و برتری تغییر یابد طور کلی تمدن،فرهنگ و اخالق بشر باید همواره در جهتانسانی،محیط زندگی،به

 دیدگاه های تربیتی زرتشت:

ی او در کالم و زبانِ روان و شت همین بس که زرتشت خود را آموزگار نامیده و معجزهدر اهمیت آموزش و پرورش در آیین زرت

زرتشت برای دانش و خرد اهمیت بسیار قائل گشته است و مزداپرستان را به تعلیم و تربیت فراخوانده است و  .زیبای او بوده است

ه هایی از اهمیت آموزش و تعلیم در دین زرتشتی به عنوان بر امر آموزش تعیین نموده بود. نمون« چیستا»حتی فرشته ای به نام 

 (1336گواهی بر صدق ادعای فوق ذکر می گردد.)صدیق، 

اگر شخص بیگانه یا هم کیش یا برادر یا دوست برای تحصیل هنر نزد شما آمد او را بپذیرید و آن چه »در وندیداد آمده است که : 

تربیت را باید مانند زندگانی مهم برشمرد و هرکس » :اب متعلق به زرتشتیان آمده است در دینکرد دیگر کت«. خواهد بدو بیاموزید

به »و نیز در پندنامه زرتشت آمده است : « باید بوسیله پرورش و فراگرفتن و خواندن و نوشتن خود را به پایگاه ارجمند رساند

همچنین در وندیداد باز هم «. د رهبر هر دو جهان استفرهنگ خواستاری کوشا باشید، چه فرهنگ تخم دانش و بَرَش خرد، و خر

از سه راه به بهشت برین می توان رسید، اول دستگیری نیازمندان و بینوایان، دوم یاری کردن در ازدواج »در این باب آمده است : 

دو آثار جهل از جهان رخت  بین دو نفر بینوا و سوم کوشش و کمک به تعلیم و تربیت نوع بشر که به نیروی دانش، شر و ستم این

(. با توجه به نمونه های فوق و ده ها نمونه ی دیگر، که مجالی برای بیان آن ها نمی باشد، می توان اذعان 1364)حکمت، « بر بندد

 داشت که دین زرتشت مشوق و ترغیب کننده یادگیری و آموختن بوده است.

در سازمان جامعه از طریق آموزش و پرورش نوباوگان و فرزندان اجتماع را معلم در ایران باستان به از آن جا که مهم ترین نقش را 

عهده داشت بی نهایت مورد عالقه و احترام و توجّه خاص بوده است. معلمان مهم ترین و مطمئن ترین واسطه ی انتقال تمدن و 

ینان با رهبری معنوی خود موجب تحوالت اجتماعی و سنت های فرهنگ و دانش گذشتگان به نسل های آینده بوده اند و هم ا

فرهنگی شده اند. در روزگار زردشت ، مغان وظیفه ی سنگین معلمی را به عهده داشتند و کلیه ی آموزشگاه ها را بر مبنای اصول 

به تخصص خود تعلیم می داده تعالیم زردشت به مردم می آموختند. در ایران باستان تخصص مورد توجه بوده و هر معلم با توجه 
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است. روش تعلیم و تربیت در ایران مانند هند، روش زبانی بود و حفظ کردن و به یاد سپردن مهم ترین عنصر آن را تشکیل می داده 

 (1314است.)رضوی، 

 های تربیتی زرتشت: روش

و تربیت در ایران باستان را این دانست که کودک با توجه به مدارک و اسناد به جای مانده ازمنه باستان می توان هدف کلی تعلیم 

(. تعلیم و تربیت ایران باستان متاثر از آیین زرتشت را می توان به شرح ذیل 1331عضو مفیدی برای جامعه گردد. )محمدی، 

 خالصه نمود: 

ای برای فنون نظامی و رس ویژهها مداکدههای درباری. در کنار آتشگاهالف(مراحل تربیت و تعلیم: خانواده، آتشکده و آموزش

 .ها بودندکدهها هم در کنار آتشخانههای صنعتی بود و کتابآموزش

سالگی در مراکز آموزشی،  15تا  1ی دوم )آموزش عمومی( از سالگی در خانواده، مرحله 1تا  1ی اول از ب( آغاز تحصیل: مرحله

 .سالگی 25تا  15ی سوم )آموزش علوم عالی و خاص( از و مرحله

بازی. پ( موضوع درسی: تربیت در خانه، ادبیات و دروس مذهبی و موسیقی و علوم نظری، سوارکاری، تیراندازی، چوگان

 .گرفتهای خاصی برای بزرگان، فرزندان پادشاه و اشراف زادگان در مراکز خاصی صورت میآموزش

ای )فرزندان مغان و موبدان و آموزان حرفهزادگان(، دانشآموزان خاص )شاهزادگان و بزرگآموزان: دانشت( انواع دانش

 .آموزان عمومی )فرزندان مأموران دولتی و بازرگانان و سایر افراد(گران(، و دانشوران و کشاورزان و صنعتپیشه

ی ، تنبیه و جنبههای تعلیم و تربیت: پند و اندرز، تکیه بر حافظه، بیان فصیح، مشاهده و تجربه، تکیه بر روش علمیث( روش

 .آموزشی آن، نقل قصه و حکایت و شرح اعمال گذشتگان، و انضباط و تمرینات سخت

ج( انواع معلمین: معلم دینی، معلم سوادآموزی، معلم تربیت بدنی، معلم درباری، معلم عمومی و معلم علوم دیگر )مثل کشاورزی، 

 حساب و غیره(.

پروری، آموزش تندرستی و نیرومندی، ش اخالقی و دینی، آموزش کشاورزی و دامهای بعدی: آموزچ( مواد آموزشی در دوره

 .های هنری و صنعتی و دیگر تعلیمات عالیهآموزش نظامی، و آموزش

 ارزیابی و نقد نظریات و رهیافت های تربیتی آیین زرتشت:

تقید انسان به پرستش اهورامزدا )به صورت محاسن: از جمله زیباترین و فطری ترین دستورات کیش زرتشت در باب تربیت دینی، 

( از محاسن آیین زرتشت این است که پرورش نیروی اخالقی و 1311نمازهای پنج گانه( در پنج نوبت از شبانه روز است.)جراحی، 

ن، بدنی، یعنی پاکی و صداقت و چگونگی دانش سالمت، قناعت، شرافت ملی، جوانمردی، سلحشوری، و میهن دوستی در آن زما

سبب به وجود آمدن امپراتوری مقتدری شد و شهرت آن، جهان آن روز را فرا گرفت و طرز اداره و نظمی که در آن وجود داشت 

نمونه و سرمشق برای امپراتوری های بعد شد. شاید همین ویژگی های مبتنی بر پاکی و صفای ظاهر و باطن، موجب پذیرش مکتب 

د. ایران در تمام تاریخ مروج و عامل نشر و اشاعه ی تمدن و فرهنگ و نگهبان و مدافع میراث اسالم و اشاعه آن در این سرزمین ش
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فرهنگی، فکری، و ذوقی مشرق زمین در مقابل اقوام مهاجم شد. در این فرهنگ و تمدن عناصری که از همه برجسته تر به نظر می 

ت، مقداری ادبیات مذهبی و اخالقی که از سوانح ایام باقی رسد عبارت است از: مذهب زرتشت و مانی که ممالکی را متمدن ساخ

مانده است، تشکیالت اداری و درباری، سازمان نظامی و لشگری، هنر و صنایع که بهترین نمونه ی عظمت و زیبایی و جالل و 

عماری، حجاری، شکوه آن در بناهای تخت جمشید و مدائن و جاهای دیگر به ظهور پیوست و در رشته های مختلف از قبیل م

فلزکاری، سکه و مهر، بافندگی، سفال سازی و گچ بری صنایعی به وجود آورد که در هنر شرق و غرب تأثیر کرد و صنایع ایران 

 یکی از بزرگ ترین خدمات بشر به زیبایی جهان جلوه گر ساخت.

است که در این آیین وارد گردیده است. که  معایب: در مقابل محاسن که ذکر شد عیب هایی هم دارد که غالباً بر اثر تحریفاتی

یکی از آن ها این که آموزش و پرورش انحصار به طبقه های برجسته و شاهزادگان و اعیان و اشراف داشت. عیب دیگر این که 

می کرد روش پرورش، روش القای عقیده بود که ایجاد حس فرمانبرداری مطلق و تسلیم کورکورانه در برابر قدرت و قوه ی قهریه 

( که مغایرت با فطرت انسان دارد، 1315و به کلی شخصیت افراد را از بین می برد. تاکید فراوان بر ازدواج با محارم)الهامی، 

(. تقدس های بعضاً افراط گونه به آتش به عنوان پسر اهورامزدا)کریستین 1311تناقضات در ارتباط با شراب و مسکرات )جراحی، 

که فرزند دارد به کسی که ندارد و کسی که زن دارد به کسی که ندارد و کسی که دارایی و ثروت دارد  (، تفوّق کسی1311سن، 

(و نهایتاً ثنویت و دوگانگی و دوخدایی مطرح شده)اهورا و اهریمن( که وحدانیت آیین مزدیسنی 1313به کسی که ندارد)مشکور، 

 صی است که بر تعلیم و تربیت این آیین تاثیرگذار بوده است.( نیز در زمره نقای1311را به تردید می اندازد)جراحی، 

 گیری:نتیجه

ایران، نشان  باشد.بررسی سیر تحول تاریخی و فرهنگییکی از ابعاد قابل توجه شخصیت زرتشت،رویکردهای تربیتی وی می

قّوهء اهو، دئنا،  است. پنج الت داشتههای وی، به هرحال،چه در زمان وی و چه بعد از آن،تأثیراتی بر این تحودهد که آموزهمی

شناسی تربیتی زرتشت است. از سوی دیگر، تأثیراتی که اندیشه زرتشتی بر ادبیات ایران در قرون بئوذ، اورون و فروهر مبنای انسان

جامعه  دگاهبودن اهداف، دی شمولمتمادی گذاشته است، قابل تأمّل است. اهداف تربیتی از نظر زرتشت، عبارتند از: جهان

اهداف جزئی تربیتی همانند پندار نیک،  داشتن، رضایت اهورامزدا و پرورش روحیه طبیعت دوستی و حفظ منابع. اگرچهبشری

 .گفتار نیک و کردار نیک نیز از این اهداف کلی قابل استنباط هستند

عنوان معیار  گرائی عملی، خردورزی بهو ثنویت اصول تربیتی از نظر زرتشت نیز عبارتند از تنازع خیر و شر، توحیدگرائی نظری

ورزی، جرأت آموزی و پرورش روحیه ایثار، روش پرورش کالمی و گفتاری، آموزش همچنین محبت .سنجش و انتخاب آزاد

 .های تربیتی از نظر زرتشت دانستتوان روشروانی را نیز می-پروری، تلفیق کار و دانش و تربیت جسمانیسلبی، فضیلت

 ابع: من
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