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Abstract
The religion of Mazdisna is one of the oldest religions in the world, which,
despite the abandonment of the Avestan and Pahlavi languages and scripts,
has long been considered by human schools and teachings. The German
philosopher Friedrich Nietzsche was not deprived of the philosophy and
wisdom of Zoroastrianism even after many centuries and extensive social
changes in the life of mankind, and it seems that many of his words are
influenced by this religion. The present study examines the similarities
between these two rituals and philosophical methods in a descriptivecomparative way. The result of this research strengthens the possibility of the
connection and influence of Mazdisna's religion on Nietzsche's views, so that
in representing the self-founded subject of Nietzsche, the will in an
anonymous inner vision is focused on power. The interpretation which in
Mazdisna is called Emshaspandan sale, and just as they are the spiritual forms
of the world of creation, in Nietzsche's world, objects are manifestations of
the truth of their essence. The main focus of Nietzsche's thought is to create
and build a world free of long-standing presuppositions and superstitions.As
heresy has been the highest desire of the Prophet Mazdista in Avestan Iran.One
of Nietzsche's approaches is the emergence of new ideas and the sinking of
incompatible ideas. Also, from the Zoroastrian point of view, the Fravehars
of the living are stronger than the Forouhars of the dead. In two approaches,
the superman or Sushyant is the immortal and last creation who will make the
world free from the evil of lies and man immortal.
Keywords: Philosophy of Religion, Mazdisna, Zoroaster, Friedrich
Nietzsche, Comparative literature.
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چکیده
آیین مزدیسنا یکی از کهن ترین ادیان جهان است که حتی با وجود مهجور ماندن زبان و
خط اوستایی و پهلوی ،از دیرباز مورد توجه مکاتب و معارف بشری قرار گرفته است.
فریدریش نیچه فیلسوف آلما نی نیز حتی با گذشت قرون متمادی و تحوالت اجتماعی
گسترده در زندگی نوع انسان ،از فلسفه و حکمت آیین زرتشتی بی نصیب نمانده و به
نظر می رسد بسیاری از سخنان وی متاثر از این آیین است .پژوهش حاضر میزان
تشابهات میان این دو نحلة آیینی و فلسفی را به روش توصیفی  -تطبیقی بررسی
میکند .دستاورد این تحقیق ،امکان ارتباط و تاثیر آیین مزدیسنا بر آرای نیچه را تقویت
می کند ،به نحوی که در بازنمایی سوژة خود بنیاد نیچه ،اراده در یک بینش ناشناس
درونی ،معطوف به قدرت است ،تفسیری که در مزدیسنا از آن با نام امشاسپندان فروشی
نام برده می شود و همچنان که آن ها صور معنوی عالم خلقت هستند ،در جهان نیچه ای
نیز اشیاء و اجسام ،نمودی از حقیقت ذات خود هستند .محوریت اصلی اندیشة نیچه
نوآفرینی و ساخت جهانی عاری از پیش فرض های دیرین و خرافه هاست ،همانطور که
نوآفرینی عالی ترین خواست پیامبر مزدیسنا در ایران اوستایی بوده است .از رهیافت های
نیچه ،برآمدن اندیشة نوین و فرو شدن اندیشه های ناسازگار است ،همچنان که در بینش
زرتشتیان ،فروهره ای نوین مردم زنده ،قوی تر از فروهرهای درگذشتگان هستند .در دو
رویکرد ،ابرانسان یا سوشیانت ،نامیرا و آخرین آفریده است که جهان را عاری از شر دروغ
و انسان را فنا ناپذیر خواهد کرد.
کلید واژه :فلسفة دین ،مزدیسنا ،زرتشت ،نیچه ،ادبیات تطبیقی.
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-1مقدمه
مَزدیسنا ،آئین زرتشتی است که به دین بهی نیز شهرت دارد ،این دین یکی از
قدیمی ترین ادیان جهان است که از آموزه های پیامبر ایرانی ،زرتشت اسپیتمان سرچشمه
میگیرد« .اندیشه ها و آموزه های زرتشت در مکتب های فلسفی و نهادهای گوناگون
دینی روزگاران کهن بازتاب گسترده ای داشته و تاثیرهای آشکار بر جا گذاشته است .در
عصر جدید نیز با آن که هزاره ها از روزگار زندگی زرتشت می گذرد و شرایط فکری و
اجتماعی در جوامعه انسانی دگرگونی ها ی بسیار یافته است ،بسیاری از دانشوران و
فرهیختگان جهان ،سروده های فرزانه کهن ایرانی را به دیده اعجاب و تحسین مینگرند و
برداشت ها و دریافت های آگاهانه و زیرکانه ای از آن ها دارند( ».دوست خواه)41 :1385 ،
به تعبیر رابیندرانات تاگور «ندای زرتشت ندای جاودانی و زنده ای است که تا امروز به
گوش می رسد و این ندا نه فقط برای راهنمایی یک قوم قلیل بود ،بلکه تعلیمات اخالقی
زرتشت را در هر دوره و هر جا باید راهنمای جامعه بشری دانست( ».مهرین)75 :1354 ،
زرتشت در دورة ادبیات پهلوی ،انسان کامل آیین مزدیسنایی است ،و در حالی که
در میانة تاریخ قرار گرفته است ،عمل او بعد جهانی دارد .او بی عدالتی را که به
کیومرث شده است جبران می کند و در سایة اوست که سوشیانت خواهد توانست عمل
خود را به انجام برساند .فعالیت زرتشت به روی سه قلمرو جهان ،زمین ،اقیانوس و
آسمان ها گسترده می شود؛ نتایج این فعالیت در زیر زمین – آن جایی که دیوان به
دوزخ افکنده شده اند – بر روی زمین – جایی که بعثت سوشیانت و تجدید حیات مهیا
می شود – و در آسمان -جایی که در سایه او انسان ها به بهشت صعود می کنند – قابل
رویت است( .موله 106 :1363 ،و )107
به نظر می رسد فریدریش نیچه اندیشمند آلمانی نیز متاثر از فرهنگ و حکمت
اوستایی ،برخی از آرای فلسفی خود را تبیین کرده است  .فلسفة نیچه همچنان که چون
روشنی بر سایه های نهیلیسم می تازد ،بازنمایی دوباره از میراث کهن زرتشتی در تقابل با
نیست گرایی مدرن است .برخی از اندیشه های وی در اثر «چنین گفت زرتشت» با
مفاهیم قوای پنهان ،ارادة معطوف بر قدرت ،نوآفرینی و نفی پیش فرض ها و ابرانسان ،به
طور روشنی با حکمت زرتشتی هم خوانی دارد .در واقع این مفاهیم در فلسفة نیچه باز
خوانی آزادکامی و نوآفرینی فرهنگ زرتشتی و بازشناسی نیروی پیش برندة انسان در
نیل به ارزش های نو است.
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-1-1بیان مساله
نیچه در کتاب «چنین گفت زرتشت»  ،همچنان که از نام آن بر می آید ،سراسر این
اثر را از زبان زرتشت نقل می کند .برخی با وجود آگاهی نیچه بر آئین باستانی مزدیسنا،
زرتشتِ نیچه را نه پیامبر ایرانی ،که ماحصل اندیشه و فلسفه اروپایی می دانند .داریوش
آشوری می گوید[ « :نیچه] اگرچه از زبان پیامبر ایرانی سخن می گوید ،اما مایه اندیشگیِ
آن از فضا و جهانی می آید که ما سخت با ژرفای آن بیگانه ایم» (نیچه )7 :1387 ،این در
حالی است که تاثیر پیامبر ایرانی بر نیچه چنان مشهود است که او در کتاب « این است
انسان» مینویسد« :اگر جان و جوهر تمامی روح های سترگ را به یک جا گرد آوریم،
همگی قادر نخواهند بود که یکی از سخنان زرتشت را پدید آورند .نردبانی که او از آن
باال و پایین می رود ،بسیار بزرگ است( ».نیچه)172 :1396،
آشوری بدون اشاره به احتمال تاثیر آئین کهن ایرانی در اندیشه فریدریش نیچه،
فلسفة نیچه را برگرفته از جهان مدرن اروپایی میداند که تکیه گاه آن دستاورد تمامی
میراث اندیشه و ایمان ار وپایی ست .از یونان باستان تا قرون وسطی و اروپای مدرن سده
نوزدهم( .نیچه )7 :1387 ،وی می گوید «فهم چنین کتابی [چنین گفت زرتشت]برای
منی که به حکم سرنوشت یک روشنفکر جهان سومی بوده ام ،سخت دشوار بوده است».
(همو )6،این در حالی است که از «نیمة دوم قرن هجدهم ،مطال عات ایرانی[در اروپا] و
پژوهش در فرهنگ و ادب آن صورت جدی به خود گرفت که منحصرا به کتاب مینوی
زرتشتی یعنی اوستا مربوط بود .توماس هید ( )Thomas heidانگلیسی و آنکیتل دو برون
( )Abraham Anquetil-Duperronفرانسوی آن را به دنیای غرب معرفی کردند و یوهان
فریدریش کلوکر (  )Johann Friedrich Kleukerآن را در سال  1777به آلمانی ترجمه
کرد( ».میرزایی ) 110 :1393 ،بنابراین حتی پیش از تولد فریدریش نیچه ،بخشی از
فلسفة آلمانی به نحوی با اندیشه های ایران اوستایی مایه گرفته است .با توجه به قرائن
موجود به نظر میرسد «بسیاری از ویژگیهای مزدا پرستی مانند باور به ظهـور منـجی ،آزادی
اراده ...،بر ادیـان و مکاتـب فلسفی دیگـر ،نظیر مسیحیت ،یهودیت ،اسالم ،گنوسیسم ،فلسفه
یونانی ،بهائیت و آیین بودایی تأثیر گذاشتهاند( ».کریستوفر )123 :2015 ،اما اثبات این تاثیرات
و یا تشابهات با سایر ادیان و مذاهب و بینش های فلسفی به مطالعات تطبیقی وسیعتری
نیازمند است .پورداوود اندیشة افالطون را متاثر از آئین مزدیسنا دانسته و می گوید« :بسیار
بعید است که افالطون در فلسفة خویش ،تحت تاثیر مزدیسنا نباشد( ».پورداوود)594: 1377،
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انصاری تاثیر آئین زرتشتی بر نیچه را انکار کرده ،و در عدم پیروی نیچه از زرتشت می
گوید« :زرتشتِ ساختگی نیچه با پیروی و کاربرد زبان فرزانگان شرق ،از زرتشت واقعی
پیروی نمی کند ،بلکه با خیر و شر در می آمیزد و عقیده دارد که خیر برای شر به منزلة
طفیلی است و انسانی که می خواهد بر خویشتنِ خویش فائق آید باید خیر و شر را انکار
کند ،و الواح شرایع ارزش گذار امور را در هم شکند ،چرا که هر ملتی برای خود چیزهایی
را به دست آورده است که با دستاورد همسایگانش متفاوت است( ».نیچه )23 :1382 ،این
درحالی است که از منظر فوالدوند «مسلم نیست ارکان فسلفی نیچه به درستی و روشنی
در ایران شناخته شده باشد .البته انتقال فکر از یک سیستم فرهنگی به یک سیستم
فرهنگی دیگر مثل انتقال آب از یک کانال به یک لوله نیست و اساسا آراء نیچه در خود
اروپا هم دچار کج فهمی های تاسف انگیز و گاهی هم خطرناک شده ...هرچند که باب
ت فسیر و تاویل پیوسته گشوده است(».فوالدوند)282 :1382،
اکنون پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که اگر این خودبنیادی و نوآفرینی و
همچنین حذف پیش فرض های مدروس از نگرش های اصلی فریدریش نیچه در جهت
سیر کمال انسان باشد ،چگونه می توان نگرش های فوق را به گذشته ای بسیار دور ،در
ایران اوستایی نسبت داد؟ اگر این امر ممکن باشد ،این دو نحله ،چه شباهت های
بنیادینی با یکدیگر دارند؟ در پژوهش حاضر شاخصه های اصلی بینش زرتشتی که
احتماال محل اتفاق نظر و تالقی در فلسفه خود بنیادی نیچه هستند بررسی میشود..
 .2-1پیشینه تحقیق
در بارة «تحلیل و بررسی تشابهات حکمت مزدیسنا و رویکرد خودبنیاد فریدریش
نیچه» تا کنون پژوهشی صورت نگرفته است .اما در مورد تحقیقاتی که به پژوهش در بارة
نیچه یا حکمت آئین زرتشتی پرداخته اند میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
خدایی ،نرجس .)1383(.مقاله «دگرگونی همه ارزش ها؟ تاملی بر زرتشت نیچه».
نگارندة این مقاله به تشتت افکار نیچه میپردازد .در «چنین گفت زرتشت» نیچه میکوشد
در جدال با خوره نیستی بر نیهیلیسمی که خود زمانی پیام آور آن بود غلبه کند .او زرتشت
را که این بار پیامبری زمینی و این جهانی است به میان انسان ها میفرستد تا دگرگونی
بنیادی ارزشهای موجود را تبلیغ کند.
برزگر و سلگی .)1391(.در مقالة «جستاری در فهم تفارق و تشابه ابرمرد فردریش
نیچه و انسان کامل اقبال الهوری» .نویسندگان مقاله حاضر در بیان موضوع مقاله ،هر دو
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فیلسوف را دارای رویکردی نو و بدیع به «انسان آرمانی» معرفی میکنند ،مقایسه
«ابرمرد» نیچه و «انسان کامل» اقبال الهوری موضوع این نوشتار است تا وجوه افتراق و
اشتراک آنها هویدا شود.
میرزایی ،سونیا .)1393(.در مقالة «روابط فرهنگی ایران و آلمان از عصر صفوی تا
پایان دوره قاجار ،بازخوانی مدارک منتشر شده و رهیافتی به اسناد جدید» به مراودات
سیاسی و فرهنگی و ادبی دو کشور از زمان شاه اسماعیل صفوی تا پایان عصر قاجار
میپردازد .مهم ترین هدف مقاله بررسی اسناد قدیم و انتشار اسناد نوین در روابط فرهنگی
دو کشور است.
هژیری و نظری .)1396(.در کتاب «جایگاه انسان کامل در کارکرد فردی دین از
دیدگاه شهید مطهری و نیچه» انسان کامل را از منظر شهید مطهری با بررسی چندین
کتاب از ایشان بازگو کرده اند و سپس اندیشههای شهید مطهری را با فریدریش نیچه در
برخی از کارکردهای دینی مورد ارزیابی قرار داده اند.
آدینه وند و ابراهیمی .)1397(.مقاله «نقد تطبیقی همانندی های شعر حافظ و کتاب
چنین گفت زرتشت نیچه» کوشش نویسندگان بر آن بوده که تاثیر انسان آزاده و منتقد
آگاه را در زندگی کسانی به نمایش بگذارند که دچار بن بست زیستی و روحی شده اند.
سرانجام این انسان های به جان آمده با راهنمایی انسان آزاده می توانند به سرمنزل مقصود
یعنی عشق به جاودانگی(درحافظ) و عشق ورزیدن به زمین (در نیچه) ،برسند.
نیاگنجی ،شامیان و دیگران .)1399(.مقاله «تحلیل ساختاری دروج در آیین مزدیسنا
و اسطوره های پیشاآریایی» .بررسیهای به عمل آمده در این مقاله نشان میدهد که
صورت های کهن الگوهای مادینه در آیین مزدیسنا ،از سویی دچار محدودیت و تغییر
ماهیّتی شده و از سوی دیگر ،کهن الگوهای مادینه ای که با مبانی آیین مزداپرستی در
تقابل بوده ،به صورت موجودات اهریمنی ،تجلّی یافته اند .دروج یکی از این موجودات است.
 .3-1ضرورت تحقیق و نوآوری
به نظر می رسد با توجه به رد شباهت و تاثیر پذیری فیلسوف غربی از باورهای
حکمی ایران اوستایی توسط برخی از محققین ،تشابهات موجود در تحقیق حاضر حائز
اهمیت باشد.
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 .4-1روش پژوهش
جمع آوری داده ها در این مقاله اساسا به صورت کتابخانه ای انجام گرفته است و
نگارنده با رویکردی توصیفی -تطبیقی ،ضمن بررسی کتب مختلف آئین زرتشتی از جمله
اوستا ،تفسیر اوستا ،دانشنامة مزدیسنا و بندهشن و همچنین برخی آثار نیچه از جمله
«ارادة معطوف به قدرت» و «چنین گفت زرتشت» ،به بحث تحلیل تشابهات حکمت مزدیسنا
و اندیشة خودبنیاد فریدریش نیچه پرداخته است.
 . 5-1مبانی نظری تحقیق
 . 1-5-1مزدیسنا و امشاسپندان فروشی و نوآفرینی.
آئین باستانی پیامبر ایرانی اشو زرتشت به مزدیسنا موسوم است .در دانشنامة
مزدیسنا آمده است« :این کلمه صفت است به معنی پرستندة مزدا که اسم خدای یگانه
است و بسا با صفت زرتشتی یک جا استعمال شده است که به معنی دین آوردة زرتشت
است .مزدیسن گاه با کلمة راستی پرست نیز یک جا آمده است( .اوشیدری)434 :1371 ،
در مزدیسنا ،اهورا مزدای یکتا دارای شش صفت است و آن ها را شش امشاسپند نام
نهاده که به معنی مقدس جاودانی اس ت .اشاوهیشتا؛ راستی و درستی و پیشرفت عالم
کائنات؛ وهومنه؛ نهاد پاک؛ وهوخشترا؛ اقتدار مقدس و سلطنت آسمانی؛ سپنتا آرمیتی؛
عشق و محبت و تواضع و اطاعت از خداوند و خلق؛ هروتات؛ کمال در این جهان؛ امرتات؛
جاودانگی و بیمرگی ،مطابق تعلیمات زرتشت ،هریک از ما [انسان ها] باید از این شش
امشاسپند بهره مند بوده و آن ها را در ضمیر خود پرورش دهیم تا به وسیلة آن سعادت خود
و دیگران را تامین کنیم ،چنین شخصی در این جهان به اوج کمال رسیده و در عالم دیگر
رستگار خواهد گشت(.شهمردان )8: 1364،امشاسپندان در دوران ساسانی تشخص یافتهاند.
اینان نخستین آفریده های اهورا هستند که به صورت مظهر در آمده اند و وی را
یاری می کنند .با این که فروهرها خود دسته ای جداگانه هستند ،اما هر یک از
امشاسپندان و یزت ها و و حتی خود اهورا نیز دارای فروهر هستند( ».فره وشی)2 :1364،
اوشیدری ذیل واژة فَروشی می نویسد« :پیش از عالم مادی ،اهورا مزدا عالم فَروشی را
بیافرید ،یعنی آنچه باید در دنیا ترکیب مادی گیرد ،از انسان و جانور و غیره .پیش از آن،
صور معنوی آن ها موجود بوده است .عالم فَروشی مدت سه هزار سال طول کشید .پس از
انقضای این دورة روحانی از روی صور معنوی فروشی ها ،گیتی به آنچه در آن است
ساخته شده است و آنچه بعدها پا به عرصة وجود خواهد گذاشت نیز از همین صور
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معنوی پدیدار خواهد شد( ».اوشیدری )374: 1371 ،در یشت ها کرده بیست سوم
می خوانیم« :ما به فروهرهای نیک و توانا و مقدسِ پاکان درود می فرستیم ،به آن
ا مشاسپندان درخشنده و تند نظر و بزرگ و بسیار توانا و دلیر و جاودانی و مقدس و
آفریده اهورا( ».دوست خواه422 :1385 ،و ) 423همچنین به سبب وجود فر ایزدی در
آیین زرتشتی از زرتشت و منجی آخرالزمان زرتشتی «سوشیانت» به عنوان نو کننده نام
برده می شود .واژة «فرَشوچَرِتَر » به معنی نوکننده یکی از القاب سوشیانت زرتشتی است
که «پس از ظهور ،جهان را نو می کند و گیتی ،تازه و خرم خواهد گردید چون سوشیانت
دارای فرّ ایزدی است( ».همان)368 ،
 . 2-5-1دگرگونی و نیروی اراده در اندیشة نیچه
نیچه نیروی ناشناس درونی انسان را نیروی ارادة معطوف به قدرت می داند ،که
انسان ها به طریق کشف این نیروی خود بنیاد ،باور جهانی نوین را خلق خواهند کرد.
مبنای این تفکر در واقع بر علیه تفکرات نیست گرایی است .نیچه بر این باور است که
«اساس نیست گرایی در روحیه و سلوک ماست .در روحیه و اخالق مسیحیت است.
نیستگ رایی یعنی منفی بودن در باب تمدن و دولت ،در باب همه چیز نه گفتن!
ارزش های اساسی حیات را بی ارزش شمردن ،این نیست گرایی است ،هدف نداشتن ،این
نیست گرایی است( .نیچه ) 38 :1376،بر این اساس انسان در میان عالمی با پیش فرض
های معین و متناهی ،محدود و محبوس مانده است« .ما ارزش و سودمندی های جهان
را معلق به مقوالتی کردیم که خودساختگی است ،یعنی برای آدم ساخته اند .آیا ممکن
نیست که آن ها را طوری ساخته باشند که بشر بیچاره چون کرم سیب ،از پیچی به پیچ
دیگر برود و هیچ وقت از این راه پیچ در پیچ رهایی نیابد؟ (نیچه )40 :1376،نیچه
انسان ها را به کشف و باور نیرو اراده و قدرت فرا می خواند« .کشش به سوی توانایی و
قدرت را محور حیات انسان می داند .حتی منطق و عقل را خادم این کشش میداند ،پس
هر گاه این کشش کم توان گردد ،آثار خود را به صورت فرو ریزی و زوال زندگی نشان
خواهد داد .مقدمة این فروپاشی نیز ،تسلط نومیدی و یأس است» (همان )34:نیچه در
کتاب ارادة معطوف به قدرت می گوید« :من هنوز موجبی برای ناامیدی نیافته ام ،هر کس
که اراده ای نیرومند نگاه داشته و خود را بدان پرورش داده است و در عین حال نظری وسیع
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دارد ،او بیش از همیشه بخت یاری خواهد داشت( ».همان )36:در این مقاله حکمت مزدیسنا
با برخی از تفکرات فریدریش نیچه ،فیلسوف آلمانی مورد مطابقت قرار می گیرد،

 -2بحث
آیین مزدیسنا همواره مورد توجه بسیاری از دانشوران و محققین غربی قرار گرفته
است ،آن ها در مورد این آئین و زندگی زرتشت تحقیقات گسترده ای انجام داده اند که
نتایج آن در مکتب های فلسفی و ادبی بازتاب فراوانی داشته است .فریدریش نیچه از
جمله فیلسوفانی است که به یقین متاثر از حکمت اوستایی و اندیشه زرتشت است.
«نیچه در رویای خویش نام زرتشت ،پیامبر پارسی را برای عقل باطن ،وجدان یا اندیشه
پریشانِ خود به عاریه می گیرد .کسی که خیر و شر را همچون قوایی میداند که در
زندگی انسان با همدیگر تنازع دارند( ».نیچه )23 :1382 ،از منظر نیچه «زرتشت ،تنها
کس و نخستین کس است که می پرسد انسان چگونه می تواند بر انسانیت خود فائق آید».
(نیچه ) 338 :1382 ،بعید نیست که این سخن از اوستا باشد ،در اوستا می خوانیم« :یگانه
کسی که من در اینجا (در این جهان هستی) می شناسم که به آموزش ما گوش فرا داده،
زرتشت سپیتمان است و تنها او خواهان آن است که سرودهای ستایش مزدا و اشه را به
گوش مردمان برساند .هم از این روست که او را گفتاری شیوا و دلپذیر داده ایم».
(دوست خواه ) 12 :1385 ،در فلسفة نیچه بسیاری از مباحث در نسبت با اوستای پارسی
مشابهت دارد .از جملة آن ها می توان به قوای پنهان ،اراده معطوف بر قدرت ،نو آفرینی
اندیشه ها ،خیر و شر ،و ابرانسان اشاره کرد.
 -1-2قوای پنهان عالم و انسان
برخی محققین دین قدیم آریایی ها را بر پایة «پرستش قوای طبیعت و عناصر و
اجرام سماوی استوار میدانند(».رضی )138 :1343 ،این د ر حالی است که هریک از این
نیروها به صفات اهورمزدا تعبیر می شوند و از عالم مینوی به ودیعه در عالم گیتی حضور
یافته اند .در آئین مزدیسنا از امشاسپندان ،و اصطالحاتی همچون بئوذَ ( )Baodhaو
فَروهَر ) ، (Fraveharدر زبان اوستایی فَرَوَشی ( ،)Faravashiبه عنوان توانمندی های
پنهان انسان در عالم ماده یاد می شود .بئوذَ نیروی قدرت ادراک و بینش وجودی انسان را
راهبری میکند.
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در اوستا نیرویی جدا از نیروی فَرَوهَر است .زرتشتیان این واژه را به بینش درونی و
هم چنین به بینش اشراقی روشنایی بخش نیز تفسیر کرده اند ،فروهر نیز یکی از نیروهای
جهان هستی است که در انسان نیز وجود دارد« .این نی رو که سرچشمه اش همانا
اهورامزداست ،روشنکنندة راه پیشرفت و نیروی پیش برنده و انگیزه دهنده است».
(جمشیدی ) 39 :3745،فروهر(فَرَوَشی) و بئوذَ دو نیروی اهورایی هستند که پیش از
خلقت هستی و انسان د ر عالم مینوی به وجود آمدند که ماحصل آنان را منش نیک می
نامند ،و اهورا مزدا آن را در کالبد عالم ماده به ودیعه گذارده است تا در برابر اهریمن
نادرستی و ناراستی قرار گیرند و بر او چیره گردند« ،با همکاری آن هاست که دنیا خلق
شده است.
فروشی ها راه را بر خور شید و ماه و ستارگان نشان داده اند .گیاهان را رویانیده اند و
رودخانه ها را جاری ساخته اند ،آن ها هرکدام به نوبة خود در دوران معینی بر روی زمین
پایین می آیند و با نطفة مردمان در هم می آمیزند .انسان ها زاده می شوند تا کوششی را
که در مبارزه بزرگ جهان بر عهده آن ها قرار دارد به انجام برسانند( ».موله)68 :1363 ،
هر چیز گیتایی ،نخست اندیشه ،ایده و خواست آن در مینو شکل میگیرد و سپس نمود
بیرونی پیدا می کند ،بنابراین هستی ،نخست در خرد و اندیشه اهورا مزدا شکل گرفت و
سپس به پیکر گیتایی در آمد(».جمشیدی ) 39 :3745،از منظر آئین مزدیسنا ،انسان
همچون دیگر مظاهر هستی ،یکی از کالبدهای گیتایی قوای مینوی و پنهانی امشاسپند
فَرَوَشی است ،دو نیروی فَرَوَشی و بئوذَ ،نامیرای ازلی اند که فرجامی برای آن ها نیست و
پس از پیروزی بر اهریمن ،به جایگاه اصلی خویش باز میگردند.
نیچه در اثر «چنین گفت زرتشت» ،به خرد ناشناخته درون انسان اشاره دارد .زرتشتِ
او وجود را اعم از جان (روح) و تن می داند و خرد ناشناسِ درون را اعتبار ویژه ای می
بخشد .وی می گوید« :و آن اهل دانشی که چشمانی ظاهربین دارد جز نمای همه چیز،
چه چیز را توانند دید؟» (نیچه )168 :1387،ارزنده تر از من گفتنت ،خرد تو است ،که
«من» نمی گوید ،اما من را در کار می آورد ...در پس اندیشه ها و احساس هایت فرمانروایی
قدرتمند ایستاده است ،دانایی ناشناس ،که نامش خود است(».نیچه )46: 1382 ،خود
همان خرد ناشناس است .خردی که خ ودِ واقعی انسان است و فرامن است و بر من احاطه
دارد« .حس و خرد تنها افزار و بازیچه اند و خود راستین در دل آن ها نهفته است و آن
[خود] با چشمانِ حس می جوید و با گوش خرد میشنود( ».نیچه)61 :1382 ،
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-2-2ارادة معطوف قدرت
شش امشاسپندان فَرَوَشی در آئین زرتشت ی صورت معنوی عالم خلقت هستند .از
منظر آئین مزدیسنا همه موجودات عالم ،مظاهر اهورا مزدا هستند و جهان مملو از
نیروهای معنوی پیش برنده عالم وجود به سمت کمال و قوام است( .فره وشی)2 :1364،
نیچه نیز بر این باور است که اشیاء و اجسام در عالم هستی ،نمودی از حقیقت ذات خود
هستند« .جهان واقعی اشیاء ،چنان که در ذات خود هستند ،و جهان ظاهری اشیاء ،آن
گونه که در تجربه می نمایند ،تمایزی است بین اراده و نمودهای آن( ».بریوس ،ریدلی،
 ) 59 :1384در اوستا اراده و قدرت نیروهای درونی انسان مورد ستایش قرار میگیرد.
«فروشیهای نیرومند پیروز اشونان را میستایم( ».دوست خواه )100 :1385،فروهرهای
نیکِ توانای پاک و مقدسین را می ستاییم که بر ضد دشمنان با یک اراده قوی از باال
درکارند بسیار زورمند( .پورداوود،1377،ج دوم ) 67،همچنان که جهان مادی بنا به
خواست و ارادة انسان به وجود آمده است(.فره وشی)27 :1364 ،
باور ارادة درونی از آموزه های نیچه است .اراده ای که بر قدرت متکی است و در
فلسفة نیچه معانی متعددی دارد« .رهاننده و شادی بخش همان اراده است ....اما بدانید
که این اراده همواره زندانی و در بند است .اراده ،خود رهایی بخش است ،اما کدامین بند
ا ست که بتواند او را به بند بکشد؟» (نیچه ) 178 :1382 ،نیچه معتقد است که فعلیت
انسان در پرداختن به آداب و قواعد کهنه و خرافه هایی مدروس ،نیروی اراده را خاموش
و مستاصل کرده است ،او می گوید« :دردِ یگانة اراده ،واژه (چنین بود) است .فرارویش
ناتوان از آنچه بوده می ایستند و دندان قروچه میکند(».نیچه)178 :1382 ،
اشارهة «چنین» به «فعل» بود ،تعبیر دیگر نیچه در پای بندی انسان به تفکرات
سنتی و خرافی و دستور العملهای فریب کارانة مدروس است .نیچه استیصال بینش
درونی انسان را در برآورده ساختن تفکرات نوین و بازسازی عرصة حیات بشر به نمایش
می گذارد .او راه کمال انسان را ارادة درونی انسان می داند ،اراده ای که معطوف به قدرت
باشد و انسان را از بند گذشتهها و خرافه ها برهاند .چنین انسانی به خود بنیادی دست
یافته است .هم چنان که «آئین گاهانی ،انسان را به ایزدان تشبیه می کند( ».موله:1363،
 ) 94مزدیسنا هم با اهریمن دروغ می ستیزد و امشاسپندان فَرَوَشی در صفوف راستی و در
برابر اهریمن دروج قرار دارند.
زرتشت در اوستا می گوید :من خواهانم که رهرو راه راست باشم(.دوستخواه:1385،
 ) 73زرتشتِ نیچه نیز به آئین راستی ایمان دارد و راستی را میستاید .او میگوید:
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«امروز هیچ چیز را گران بهاتر و کم یاب تر از راستی نمیدانم( » .نیچه )340 :1382 ،او
فریب کاران شرور را در تقابل با راستی می بیند « .نه مگر امروز غوغا ساالر است؟ غوغا چه
می داند بزرگ کدام است و کوچک کدام؟ راه راست کدام است و راه های پر پیچ وتاب
کدام؟ آن بیگناه دغل کار است و همواره دروغگو( ».نیچه )341 :1382 ،ایمان به راستی،
اصل برگزیده آیین بهی است« .فَرَوَشی ها با میل بیشتر به جایی روی آورند که در آنجا
مردان پارسا باشند که به راستی بیشتر ایمان دارند( ».دوستخواه)68 :1385 ،
همچنان که نیچه پارسایی بشر را در برابر فریب کاران ،نمایش دلیرانة ارادة انسان می
داند و آن ها را می ستاید .او فریب کاران را همچون «کرم های پلید پالسیده ای در پشت
واژگانی بزرگ و فضیلت های پر غوغا و کارهای رخشنده و دروغین» میداند و توصیه می
کند که از اینان باید حذر کنید (نیچه ) 339 :1382 ،هراس نیچه از نیروی اهریمنی و
روی گردانی وی از غوغا ،نشان از عدم پذیرش و تایید باورهای فریب کارانة اهریمن است.
«این دغل کاران و این بازیگران مایة بی اعتمادی مردم به هرآنچه بزرگ است می شوند .تا
آنکه خود را کژ چشم و دروغین می بینند( ».نیچه)340 :1382 ،
نیچه بر این باور است که آنچه انسان را به جوشش در می آورد ،ارادة معطوف به
قدرت است( .نیچه )124 :1382 ،اراده ای که موجب ایستادگی و پایداری بشر در برابر
عقاید و خرافهپرستیهای فریبکاران است ،چنان که در فروردین یشت ،کرده سی و سوم
میخوانیم« :فروشی های نیک توانای پاک اشونان را می ستاییم که چاالک ،دلیر،
کارآزموده و هراس افگن در رسند و همة دشمنان ،خواه دیوان و خواه مردمان دروند را
ناچیز و نابود کنند( ».دوستخواه)412 :1385 ،
نیچه ستایشگر پاک دالنی است که از فریبکاران دغلکار پیروی نمیکنند و اراده ای
آهنین در برابر چنین انسان هایی دارند .او قوای این اراده را «خود» واقعی انسان می داند
که اندیشه های نوین نسل پیشرو برخواسته از آن است« .به راستی آنان از آزمون آهن
بیرون خواهند آمد( ».دوست خواه )73 :1385،در مزدیسنا بنا بر تعاریف ،امشاسپندان
فروهر عبارت از یک «خود» آسمانی و یک اصل مینوی و علوی است .در متون زرتشتی
انسان به واسطة داشتن فره یا فروهر یعنی جزء الهی با پروردگار در اتحاد بوده و جزئی از
نور بزرگ ازلی آفریننده عظیم است( .پورداوود)123 : 1385 ،
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-3-2نو آفرینی
نیچه انسان را از ساختارهای اندیشة اجتماعی کهن و تقلید از اعتقادات پیشینیان
بر حذر می دارد ،و مقلدین را فریب کار و برخالف آئین راستی می داند .او بر این عقیده
است که آداب و سنن قدیم ،برای بشریت امروز و نیاز های او مدروس و بیفایده است.
محوریت اصلی اندی شه نیچه نوآفرینی در خرد ژرف اندیش انسانها و ساختن جهانی
نوین ،و عاری از سنت های دیرین و خرافه ها است .اما آیا به راستی در آئین مزدیسنا
چنین نگرشی وجود دارد؟
اما به واقع زرتشتِ اوستا نیز نوآفرینان را می ستاید .این اندیشه بیش از سه هزار سال
پیش ،عالیترین خواست زرتشت ،پیامبر ایرانی بوده است .چنانکه در یسنههات ،46
فقره  19می خوانیم« :آن کس که در پرتو اشه ،بهترین خواست زرتشت- ،ساختن جهانی
نو -را به راستی برآورد ،پاداش زندگی جاودانه سزاوار اوست(».دوست خواه)59 :1385 ،
«سرودهای زرتشت گاهان ،نخستین کوشش روشن و گویا را برای به ساختن و نوکردن
دل مردمان در بر دارد و امروز نیز در همه دین های ما زنده است(.مهرین)73 :1354،
نیچه می گوید« :چیست آن اژدهای بزرگ که جان دیگر نخواهد او را خدای خویش
خواند؟» (نیچه ) 39 :1382 ،خدایی که نیچه بر آن ناباور است ،آداب و افاضات مدروسی
است که انسان را به رسم و دیرینگی خویش پای بند خود ساخته است .آنچنان که
تصوری در طی طریق کمال بشر ممکن نباشد .نیچه می گوید « :آن اژدهای بزرگ را «تو
باید» نام است .اما جانِ شیر میگوید«:من می خواهم!»« .تو باید» ،راه بر او میبندد؛ و او
جانوریست پولکپوش که بر هر پولکش«تو باید»زرین میدرخشد .ارزش های هزار ساله
بر این پولک ها می درخشند و آن زورمندترین اژدهایان چنین میگویند«:ارزشهای
چیزها همه بر دوش من می درخشند .ارزشی نمانده است که تا کنون آفریده نشده باشد
و منم همه ارزش های آفریده! به راستی ،چه جای«من می خ واهم»است( ».همو)39،
زرتشتِ نیچه در دگریسی انسان ،فراموشی پیش فرض هایی را میطلبد که اکنون برای
انسان نوین بی ارزش و ناکارسازند ،این فراموشی به زعم نیچه همچون ضمیر پاک کودکی
است که گذشته ای را باز نمی شناسد و از نوع می آفریند .در یسنه هات سی ،فقره نهم،
زرتش تِ پیامبر ،نوکنندگان گیتی را اهورایی می داند و از خداوند خواستار است که در
شمار نوکنندگان گیتی باشد « :ای مزدا ما خواستاریم که از آن تو و در شمار اهوراییان
باشیم که هستی را نو میکنند .آن گاه شکست و تباهی بر دروج فرو خواهد آید و آنان که
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به نیک نامی شناخته شده اند ،به آرزوهای خویش خواهند رسید( ».دوست خواه:1385 ،
 15و )16
زرتشتِ نیچه می گوید« :من ،تنها برآمد و فرو گراییدن انسان را دوست دارم .در شما
نیز چه بسا چیزهای دوست داشتنی می بینم که در دلم امید می انگیزد( ».نیچه:1382 ،
 )338همچنان که محقق گردیدن نیاز های نوین انسان امروز ،مستلزم پرداختن به
تفکرات و چاره سازی های نوین است ،یکی از آموزه های نیچه نیز برآمدن نحلههای
اندیشه نوین و فرو شدن اندیشه های کهن و ناسازگار با اندیشة نوین است .این سخن
یکی از باورهای آیین زرتشتی است ،از منظر زرتشتیان ،قوای پنهانی یا منش نیکِ
کسانی که هنوز در کالبد گیتایی نیامده اند ،قوی تر از فروشی های انسان های زنده است.
به نظر میرسد فروشی ها در آئین زرتشتی هم گام با حیات انسان ،در سیر تحول و تکوین
خود قرار دارند« .ای اسپنتمان! در میان فروهرهای پاکان ،فروهرهای نخستین آموزگاران
کیش یا آن فروشی های مردانی که هنوز متولد نشدند و به سوشیانتهای نوکننده جهان
متعلق اند قویترین می باشند(».پورداوود،1377،ج دوم)63،
در سیر این گذار زرتشتی ،فروشی های زندگان نیرومندتر از رفتگان و مردگان هستند.
«فروهرهای مردان پاکی که هنوز در حیات اند قویتر ند از آن کسانی که مرده اند».
(همو ) 63،در واقع زرتشتِ نیچه ،بازاندیشی و نوگرایی فروهرهای زندگان را بر آداب و
پیشفرض های مردگان ترجیح می دهد و بر آن است که با فرو گراییدن فروهرهای دیروز،
فروغ فروهرهای تابناک آیندگان روشن تر گردد .او می گوید :آنانی را دوست میدارم که
در زندگی هدفی جز فنای خویش ندارند ،زیرا آنان گذارشان بر آن سوی زندگی خواهد
بود( .نیچه )35 :1382 ،فره وشی نیز در این معنی می گوید «:معموال فروهرهای مردم
زنده ،قوی تر از فروهرهای درگذشتگان هستند و نیز فروهرهای پاکان و مقدسان،
نیرومندتر از فروهرهای دیگر هستند(.فره وشی)9: 1364،
نیچه نیروی درونی انسانِ امروز را باور دارد و خود و دیگران را از آراء درگذشتگان و
سنتهای پیشفرض آنان بر حذر می دارد« .زرتشت آمده است تا به شما بفهماند :از
تکرار گفته های دیرین که نیرنگ بازان و دیوانگان به شما آموخته اند ،بیزار شوید و شما
را از واژگان مکافات و پادافراه و کیفر و کین ستانی بیزار کند .تا از اعتقاد به این سخن
که درست کاری در گرو بی هدف بودن آن است ،دل بکنید( ».نیچه)130 :1382 ،
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 -4-2خیر و شر
نیروی نیکی یا امشاسپندان فروشی و بینش درونی آن ها که متاثر از قدرت و
صفات اهورمزدا در گیتی هستند ،همچنان که گفته شد به نبرد با نیروی اهریمنی دروج
میپردازند .آنها یاری گران اصلی در حفاظت از انسان و عالم هستی و در ستیز با
اهریمن هستند .برخی فلسفة دگرگونی و نوآوری نیچه را در اعتقادات او «نسبت به
خدایگان اساطیری یونان باستان و تفاسیر وی از آن ها می دانند( ».نیچه )7 :1387،اما به
نظر می رسد نیچه در باور اعتقادی خویش ،این تقابل زرتشتی را باور دارد و مهمترین
ره یافت وی تقابل «خود» دانای ناشناس در برابر با «من» نادان درونی یا همان تعامل
پیوسته با ارزشهای پیش فرض پوسیده است .آنچن ان که انسان بتواند ارادة معطوف به
قدرت را که خود واقعی اوست آشکار سازد و از اهریمنی که در عناد با دگرگونی و توسعه
کمال بشریت است خود را برهاند .شری که از خود برخیزد ،علیه «من» است .در این معنی،
شر را بر شر می انگیزد و اراده و قدرت را در شرارتی می بیند که بتواند ضربة نهایی را بر
اهریمن وارد سازد .وی می گوید« :شر ،نیک ترین نیروی انسان است( ».نیچه:1382 ،
 )339به تعبیر نیچه «خود همواره جویا و شنواست ،می سنجد و پیروز میشود .آنگاه در حالی
که بر «من» فرمانروا است .خودِ تو ،منِ تو و بازیچه هایش را به ریشخند میگیرد و میگوید :اگر
گرایش به غایت من نباشد فراز و نشیب اندیشه به چه ارزد؟ نه مگر منم آن سررشته دار «من»
و الهامبخش اندیشههایش( ».نیچه)61 :1382،

ضربة نهایی را انسان کامل مزدیسنایی یا ابرانسان نیچه بر اهریمن وارد میسازد.
انسان کامل ،محیط بر خود و بر عالم هستی است و بر جهان قائم است ،پس او فراتر از
توانایی نوع انسان و هر تصوری در معنای خیر و شر به مقابله با شرارت بر می خیزد .او به
معرفت حقیقت خویش دست یافته و خود بنیاد است ،و از ارادة معطوف بر قدرت بهره
مند است« ،پس باید از خیر و شر خویش فراتر رفت ...چرا که بزرگترین شر برای انسان
برتر بزرگ ترین خیر است( ».نیچه ) 339 :1382 ،او این باور را تقویت میکند که
«هم دالن فائق آیید .بر هر چه فضیلت خرد و خوار ،بر همچون سنگریزهها پاییدن ،بر
گرد آمدن مورچه وار و آسودگی بی مقدار و بخت خواستن برای بسی بسیار».
(نیچه)338 :1382،
انصاری می گوید« :نیچه در ادعای خویش دچار تناقضی آشکار شده است ،زیرا از
سویی خیر و شر را انکار می کند و از سوی دیگر خود حالتی نوین را می جوید که آن را
خیر میپندارد و می خواهد که برای یکسره کردن شری که منکر وجودش است از آن
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بهره گیرد(».نیچه )23 :1382 ،اگر از منظر مزدی سنا به اندیشه فلسفی نیچه بنگریم ،در
صحت تعبیر تناقض ،تردیدی وجود دارد ،از منظر فریدریش نیچه ،خیر و شر وجود ندارد،
و شاید به نظر برسد که این مبحث تشابه یا ارتباطی با خیر و شر آیین زرتشتی ندارد ،اما
توصیه اکید نیچه در احیاء «خود» است .خودی که با «من» در نبرد است و همانطور
که گفته شد« ،من» باورهایی است که مایة انفعال و سرافکندگی بشر امروز و جزیی از
دغدغه های فسلفی نیچه است.
پس این تقابل درونی است و بنیادی در تفکر انسان دارد که نیچه آن را دگردیسی
می نامد .همچنان که «خود» نیچه« ،خیر» زرتشتی و «من» ،همان «شر» در آیین
باستانی زرتشت است .در مزدیسنا «به وجود آمدن هر بدی ،چیزی جز قصور یا عجز
نیکی نیست(».رضی )83 :1343،توانایی نیکی مستلزم خودآگاهی و فائق گشتن انسان بر
خود است .آن چنان که مولف کتاب ایران باستان ،در مورد این تقابل درونی می نویسد:
«هر انسانی دروج خاص خ ود را دارد و وظیفه اش مخصوصا مبارزه بر علیه آن دروج
می باشد .وظیفة فروشی ها همین است ...این فروشی ها با جسم ترکیب می گردند و بر
علیه حریف پیکار می کنند» (موله)103 :1363،
از منظر مزدیسنا ،ستیز نیروی اشه ،در نابودی اهریمن ناراستی و دروج و نائل
گشتن به راس تی و فائق آمدن بر انسانیت ،امری الزم در رسالت فروشی ها است .پس
انسان از منظر دو نحلة آیینی و فلسفی در ستیز و کشاکش دو نیروی درونی است .در
واقع اهریمن زرتشتی خرد خبیث درونی در عناد با منش نیک است ،اوشیدری اصطالح
زرتشتی «انگره مینو» را در معنای خرد خبیث تعبیر می کند و می نویسد « :اهریمن خرد
خبیث است ،گات ها کتاب مذهبی زرتشیان و سرودهای پیغمبر ایران ،سپنتا و انگره
مینو را دو گوهر همزاد دانسته است که در مخیلة انسان و در عالم تصور به وجود آمده و
همیشه با هم در نبرد و ستیزند که عاقبت پیروزی با سپنتا مینو یا قوة نیکی خواهد بود،
در هیچ جای اوستا ،انگره مینو یا اهریمن در مقابل و در ردیف اهورا مزدا آفرینندة بزرگ
و هستی بخش مطلق ذکر نشده ،حتی دارای وجود خارجی دانسته نشده تا بتوان به آن
مقام خدای شر بخشید(.اوشیدری ) 134 :1371 ،مولف کتاب دانش نخستین گوید:
بزرگ ترین موهبت وصول حقیقت انس ان به مرتبة کمال و حکمت است و چون خردمندی
به حد کمال رسد در وی قوت و حالی پدید می شود که نیک و بد از پیش چشم وی بر
خیزد و به بسیاری از حقایق آگاه می شود(.شین پرتو )50: 1344 ،در هر دو رویکرد،
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نیروهای خیر و شر در جهان خارج از انسان وجود ندارند و این نبرد بر اساس معرفت
انسان به خود ،و تقابل او با نیروی اهریمن ،یک ستیز درونی است.
 -5-2خدا باوری
بنا بر باور اعتقادی زرتشتیان در صورت عدم یاری فروشی ها در عالم ماده ،اهریمن
دروج غالب می گردد .در فروردین یشت ،کرده یازدهم آمده است« :اگر فروشیهای
توانای اشونان ،مرا یاری نمی کردند ،دروج نیرو می گرفت ،و فرمانروایی میکرد ،و جهان
استومند از آن دروج میشد( ».دوست خواه )407: 1385 ،همچنان که فروشیها در آئین
مزدیسنا تنها ودیعة حضرت حق در جهان مادی هستند ،نیچه نیز با رد کلیة باورهای
معنوی و غیر مادی در عالم هستی ،تن ها بر نیروی معنوی درون تاکید دارد« .من خود را
خدای عشق خویش می کنم ،همه آنان که مانند من هستند ،چنین می کنند .این سخن
هر نو آفرینی است( ».نیچه)123 :1382 ،
در آئین زرتشت ،معرفت حضرت حق ،تنها در نهاد انسان ممکن است« .زرتشتِ
پیامبر شناخت آفریدگار یکتا را تنها از راه اندیشه پاک و پارسایی میسر دانسته و آموخته
است که با آفرینش خرد و اندیشه در نهاد انسان می توان بدان دست یافت( ».جهانیان،
 ) 24 :1368شش امشاسپند فروشی در واقع بینش درونی انسان هستند که خداوند پیش
از خلقت عالم ماده ،به آنها می گوید که اگر شما را به صورت مادی بیافرینم و به تن با
دروج بکوشید و او را نابود کنید ،شما را به فرجام درست و جاودانگی باز آرایم  ....ایشان
بدان خرد – همه آگاه – آن بدی اهریمن را دیدند و برای رفتن به جهان همداستان
شدند( .بهار )50 :1380،زرتشتِ نیچه نیز خطاب به آسمان میگوید « :ای ژرفنای
جاودانگی ...آیا هنوز زمانش نرسیده است که جام روان مرا سرکشی تا با تو یکی شود؟»
(نیچه)328 :1382 ،
نیچه دنیا را بازار فریبکاری می داند ،که غوغای آن ،خدای بازار است و خدای بازار،
زرتشتِ نیچه را از دنیا و مردمانش می رهاند ،زرتشت عهد می بندد که هرگز گرد این
غوغا بازنگردد ،و جنونِ گوشه نشینان پیشه کند ،غوغا با زرتشت سخن میگوید :واالترین
انسانی وجود ندارد ،ما همه برابریم ،انسان ،انسان است ،همه در پیشگاه خداوند برابرند.
در پیشگاه خدا ! (نیچه )337 :1382 ،در این جا غوغای فریبکار عرصة دنیا ،نوع انسان را
در برابر خداوند برابر و یکسان می داند .زرتشت بدین می اندیشد که خدا مرده است و
جهان دچار غوغا ساالری است .پس مردمان را همچون خویش ،از بازار دنیا و خدای آن
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بر حذر می دارد « .اینک خدا مرده است ....ما و آنان چگونه در پیشگاهِ غوغا برابر توانیم
بود؟ ای واالترین مردان بازار را بگذارید و بگذرید( ».نیچه )337 :1382 ،مبرهن است که
غوغای بازار ،خدای اهریمنی دروج و فریب است که در صورت عدم یاری فروشی ها ،بر
جهان ماده مسلط خواهد شد.
نیچه می گوید« :روزگاری جان ،خدا بود ،و سپس انسان شد و اکنون به غوغا بدل می
شود( ».نیچه ) 52 :1382 ،از منظر زرتشتِ نیچه ،اینک آن روز خدایی غوغا است .او
میگوید :مردان زن نما ،و بردگان اکنون ،پیشوای غوغا و آزمند چیره شدن بر سرنوشت
جهان شده اند .چه تهوعی ....اینان می پرسند انسان چگونه بهتر و درازتر و خوشتر،
خویش را زنده نگاه می تو انند داشت .آنان از این سرورند .بر چنین مردمانی چیره گردید.
مردمانی چنین پست .آنان سخت ترین دشمنان انسان برترند( .نیچه )338 :1382 ،به
نظر می رسد نیچه با وجود چنین دیدگاهی ،وجود حضرت حق را غایب پنداشته است،
پس بشریت را در پیشگاه ارباب بازار برابر نمیداند ،بسیاری در برابر غوغای بازار دنیا،
مطیع و رام گشته اند .نیچه می گوید در برابر غوغایی که همواره فریبکار است« .بهتر
است که ناامید باشید تا فرمان پذیر( ».نیچه ) 338: 1382،به تعبیر نیچه «امروز بی
مایگان سرورند .همانان که به گردن نهادن و خواری و زیرکی و فریب و کوشش و پاییدن
دعوت می کنند و به آنجا که سرشار از فضیلت های خرد و خوار است( .همو )338،پس در
دنیایی که فریب و دروغ حکم فرما باشد ،خدا مرده است .زندگی با مردمان [که بندة غوغا
هستند] بسی خطرناک تر از زندگی با جانوران است( ».نیچه)47 :1382 ،
 -6-2ابر انسان
شناخت انسان کامل از جمله مباحثی است که بسیاری از ادیان و معارف بشری
بدان پرداخته اند« .ظاهرا دین زرتشت اولین و قدیمی ترین دین شناختهشدهای است که
در آن به مفاهیمی چون سوشیانس و نجات بخشی در آخر الزمان بر می خوریم و به باور
بسیاری از دین پژوهان ،ادیان دیگر همچون یهودیت و مسیحیت در چنین مباحثی
وام دار دین زرتشت بوده اند( ».آصف آگاه ) 2 :1386،همچنان که زرتشت در دورة ادبیات
پهلوی ،انسان کامل آیین مزدیسنایی است و در سایة اوست که سوشیانت خواهد توانست
عمل خود را به انجام برساند( .موله1368:106 ،و )107به نظر میرسد نیچه نیز در قرن
نوزدهم ،زرتشتِ خود را در شمایل انسان کامل متعین ساخته است« .زرتشتِ قرن
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نوزدهمی ،خود شاخصه های اصلی ابرانسان را دارد ،این زرتشت به بینش درونی
فضیلت های خویش نائل گشته است ،محصور در گذشته نیست و از حصار گذشته رهایی
یافته و دیگران را بر این راه می خواند .زرتشت متکی به ارزش های وجودی خویش است و
از منظر او خدا پیش از این مرده است ،او می گوید :ما اینک می خواهیم انسان برتر زنده
باشد( ».نیچه)337 :1382،
علیت باور ظهور منجی در فلسفة نیچه ،باور کمال در انسان است ،آن چنان که از
منظر وی ،این نیروی عظیم فضیلت و کمال طلبی ،در گذار قرن ها از تکوین و بلوغ فکری
انسان ها ظهور خواهد کرد .در واقع ابرانسان نیچه ،امید به باور کمال در نوع انسان است.
او می آید درحالی که سنت شکن است ،درحالی که غوغای دروغ از میان رفته و انسان،
متمکن از خود ،در ماوای خود ،بهرهمند از ارزش های الوهیت وجودی یا ودیعت الهی
خویش گشته است .پس توسعة شاخصه های کمال مستلزم سیر آمدن و فروگراییدن نوع
بشر در ایمان به فضیلت های خودی است.
ابرانسان در فلسفة خود بنیادی نیچه ،با انسان تفاوت های فاحشی دارد ،او دربارة
تفاوت های انسان کامل می گوید« :بوزینه در برابر انسان چیست؟چیزی مسخره یا مایة
شرم .انسان در برابر ابَر انسان همین گونه خواهد بود .چیزی مسخره یا مایة شرم .بگذارید
تا برترین اندیشه تان را به شما فرمان دهم و انسان چیزیست که بر او چیره میباید شد».
(نیچه )22 :1382،در واقع این تعبیر فاصلة طی طریقت انسان تا کمال وجودی و نائل
گشتن به خود اندیشمند درون است .از منظر نیچه «انسان ،بندی است بسته؛ میان
حیوان و ابَر انسان؛ بندی بر فرازِ مَغاکی .فرا رفتنی است پُرخطر ،واپَس نِگَریستنی
پرخطر ،لرزیدن و دِرَنگیدنی پر خطر(».نیچه )24 :1382،او ابرانسان خویش را عاری از
آموزه های ناکارآمد و سنتهای مدروس گذشته می داند ،از منظر وی «جهان ،گرد پایه
گذاران ارزش های نو میگردد( ».نیچه)146 ،1387،
ابرانسان کسی است که نو آفرین است و جهان را از فریب کاران رهاند .در کتاب نهم
دینکرد آمده است« :من -اهورامزدا -عامل نوسازی (جهان) را خلق نموده ام ،سازنده و بر
پا دارنده نیکی و عدالت و پرهیزگاری ،سوشیانس را ،با آن شکوه و جاللی که چشمان
همه را خیره کند» (فصل  ،33فقره  )1نیچه می گوید :شما فرزانگان و دانایان ،گریزان
خواهید شد از برابر تف خورشید فرزانگی که ابرانسان عریانی اش را شادمانه در آن می
شوید( .نیچه)160 :1387،
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ابرانسان آئین زرتشت ،سودبخش و رهایی بخش است .سوشیانت یا سوشیانس به
معنی سود بخش یا سود رسان و در معنای گسترده رهاننده است .در گاهان این صفت
چند بار برای زرتشت آمده ،اما در دیگر بخش های اوستا صفت یا عنوان هریک از سه
موعود زرتشتیان و به ویژه سومین آن هاست که نام او «استوت ارت» است(.دوست
خواه،1385،ج دوم )1011 :شریعت گاهانی به طور کامل توسط ناجی آینده سوشیانت
تحقق خواهد پذیرفت .آنگاه تجدید حیات خواهد بود(.موله )94 :1363،همچنان که
نیچه این معنا را به تفصیل بیان میدارد .او می گوید در حقیقت انسان ،رودی است آلوده
و ناپاک ،دریایی باید که این رود در آن فرو ریزد و آلوده نگردد .هان! انسان برتر را
بشناسید .او همین دریا است ،دریایی که می توانید پستی و آلودگی بزرگ خویش را در
امواجش فرو شویید .آیا چشم به راهید که معجزه ای بهترین از این به میانتان آید( .نیچه،
)34 :1382
نیچه می گوید« :من به شما ابر انسان را می آموزم .انسان چیزی است که باید بر او
مسلط شد( ».نیچه )22 :1382،این تسلط ،احاطة خودِ محیط بر منِ محاط است ،و از
منظر وی ،معرفت خود بنیادی و آگاهی از خود است .نیچه این بنیان معنوی را میجوید،
همچنان که امشاسپندان زرتشتی ،روح عالم وجود ،بنیاد هستی و علیت قوام و دوام عالم
هستند .زرتشتِ نیچه ،در واقع تجلی خداوند را در امشاسپندان فَرَوَشی میجوید ،در ارادة
ت سلط بر راستی و غلبه بر دروغ و فریب .آن چنان که سوشیانس در کالم زرتشت «تجسم
راستی است( ».بویس ) 137 :1392،نیچه حضرت حق را در ماورای وجود نمیجوید ،او
در خویشتن خویش ،چنین خدایی را باور دارد و ابر انسان او کسی است که بر کمال
انسانیت خویش فائق آید .وی بر این م عنی تاکید دارد که «برای تسلط بر او
[انسانیت]چه کار کردهاید؟ ...انسان چیزیست که بر او چیره می باید شد ،از اینرو میباید
به فضیلت هایت عشق ورزید( .نیچه)49 :1382،
اما نگاه آئین زرتشتی در رسالت امشاسپندان فَرَوَشی ،نابودی اهریمن و نائل گشتن به
جاودانگی است ،در این میان فروهرها فردیتی ندارند و اراده و قدرت کافة آنان ،کارساز
است« .پروردگارا بشود ما هم مانند کسانی شویم که می کوشند جهان را بهسوی کمال
پیش برند( ».شهمردان ) 43 :1364،زرتشتِ نیچه نیز جامعیت کمال را می جوید ،و
همواره بر عملکرد نوع انسان اشاراتی دارد ،در واقع برآمدن و فرو گراییدن انسانها سیر
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تکامل حقیقت راستی در خلقت و زمینه ساز ظهور منجی عالم بشریت است« .شما هنوز
چندان که باید رنج به خود ندیده اید و رنجوریتان به آنجا که می بایست نرسیده است.
زیرا شما برای خویش رنج برده اید نه برای انسان .اگر مدعی شوید چنین رنجی به خود
دیده اید ،دروغ می گویید.کسی از شما همچون من به خود رنج ندیده است( ».نیچه،
 ) 340 :1382بنا بر اعتقادات دین زرتشت ،نیروی درونی انسانها صرف نظر از زمان آمدن
به گیتی و بازگشتن به جهان مینوی ،در پیوستگی با یکدیگر هستند« .نیروی انسانِ هزار
سال پیش ،با نیروی انسان هزار سال بعد به هم پیوسته است و این پیوستگی از آنجا
حاصل می شود که سرچشمة نیروی پیشین و پسین ،نیرویی است که در عالم مینوی قرار
دارد و از این رو زمانه بر آن جاری نیست(».فره وشی )26 :1364 ،آن چنان که نیچه
کمال ارادة معطوف ب ر قدرت را در ابرانسانی می بیند که پس از آخرین انسان ،پای در
عرصة گیتی خواهد گذارد .ابر انسان نیچه ماحصل پیوستگی فروهرها و اراده و قدرت
تکامل یافتة امشاسپندان فروشی هزاران ساله در عالم هستی است .در اوستا نیز آمده
است« :سوشیانت ،آخرین آفریدة اهورا مزداست(».دوست خواه )298 :1385،از منظر
اوستا ،سوشیانت «جهان را از دروغ پاک خواهد نمود ،سراسر جهان مادی را با دیدگان
خرد خواهد نگریست ،و گیتی را فنا ناپذیر خواهد نمود ،یاران سوشیانت که با وی ظهور
خواهند کرد همه نیک پندار و نیک گفتار و نیک دین اند ،آنان هرگز دروغ به زبان
نیاورند ،در مقابل آنان خشم روی به گریز نهد ،راستی به دروغ چیره گردد ،منش زشت از
منش خوب شکست یابد ،خرداد و امرداد گرسنگی و تشنگی را نابود سازند ،اهریمن از
گیتی سرنگون گردد( ».پورداوود،1377 ،ج دوم)302،
 -3نتیجه
در این پژوهش ،ارتباط رهیافت های فلسفی فریدریش نیچه با حکمت زرتشتی و
تشابهاتی که در میان آن ها وجود دارد مورد بررسی قرار گرفت .از نظر مزدیسنا ،انسان
همچون دیگر مظاهر هستی ،یکی از کالبدهای قوای مینوی است که از آن ها با عنوان
امشاسپندان فَرَوَشی نام برده میشود .در وادی فلسفی نیچه نیز انسان در پس اندیشه ها،
فرمانروایی قدرتمند و دانایی ناشناس دارد که او این خرد ناشناس را «خود» مینامد.
فرامن است و بر من احاطه دارد ،و همچنان که ایزدان امشاسپندان فَرَوَشی در آئین
زرتشتی صورت معنوی عالم خلقت و تجلی ارادة اهورامزدا هستند.
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در فلسفة نیچه ،واقعیت اشیاء و صورت ظاهری اشیاء ،تمایزی است بین اراده و نمودهای
آن .از منظر آئین مزدیسنا جهان مملو از نیروهای معنوی پیش برندة عالم وجود به سمت
کمال و قوام است و نیچه نیز بر این باور است که اشیاء و اجسام در عالم هستی ،نمودی از
حقیقت ذات خود هستند .در بینش نوآوری ،نیچه انسان را از پیروی مقلدانه بر حذر میدارد،
او سودای جهانی نوین ،و عاری از خرافه ها و پیش فرض های مدروس دارد .در مطابقت با
حکمت مزدیسنا مشخص شد که بهواقع ظهور شاخصههای نوآفرینی ،عالی ترین خواست
پیامبر ایرانی نیز هست که در اندیشه انسان قرن نوزدهمی نیز تجلی یافته است .زرتشت
پیامبر نیز نوآفرینان را می ستاید ،و بر این باور است که پاداش نوآفرینان نامیرایی و زندگی
جاودانه است .بر اساس مطالب بیان شده رهیافت نیچه ،برآمدن نحلههای نوین اندیشه و فرو
شدن اندیشههای کهن است .همچنان که در آیین زرتشتی َف َروَشیهای کسانی که هنوز به
دنیا نیامده اند ،نیرومندتر از َف َروَشیهای انسان های زنده هستند .سیر تعالی اندیشههای نوین
و فرو شدن اندیشههای کهن در تطور زمان ،بنیاد ظهور رهاننده است؛ این قاعده تا ظهور
منجی آخرالزمان زرتشتی یا سوشیانت پابرجاست و او آخرین آفریدة اهورامزدا و منتهای
کمال انسانی است .بر این اساس ،ابرانسان چه در باور نیچه و چه از منظر مزدیسنا ،نامیرایی
است که ناجی جهان است و جهان را عاری از شر دروغ خواهد کرد .در مبحث خیر و شر
محقق گردید که در دو رویکرد آیین باستانی مزدیسنا و اندیشة فسلفی نیچه ،خیر و شری در
جهان خارج از انسان وجود ندارد و این نبرد بر اساس معرفت انسان به خود ،و تقابل او با
نیروی اهریمن یا خرد خبیث درونی است .توصیة نیچه در احیاء خود است که با من در نبرد
است .در آیین زرتشت نیز نیروی فروشی انسان در تقابل درونی با «من» همانند رویکرد
فلسفی نیچه است .یکی دیگر از تشابهات عنوان شده باور نیروی ناشناس پیش برنده و
کمال طلبِ درونی است .اگر فروشی ها در آئین مزدیسنا تنها ودیعة حضرت حق در جهان
مادی هستند ،نیچه نیز با رد باورهای معنوی در عالم هستی ،تنها بر نیروی ناشناس
درون تاکید می ورزد .در آیین مزدیسنا اشاره ای به حضور مستقیم اهورمزدا در عالم
هستی نشده و امشاسپندان تنها ودیعت اهو رامزدا در عالم ماده هستند که ماحصل قصور
در معرفت آن ها ،از منظر نیچه افول ارزش های انسانی و برآمدن غوغاساالری و از منظر
مزدیسنا فرمانروایی دروج بر جهان استومند است .نیچه معرفت انسان خودبنیاد را
زمینه های ظهور ابرانسان می داند ،ابرانسانی که نامیراست و فریب را از جهان محو میکند
و جاودانگی را برای هستی به ارمغان میآورد.
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جدول ارزیابی و تطبیق به اختصار

.1قوای
درونی

.2ارادة
معطوف به
قدرت

 .3نوآفرینی

ا نسان همچون دیگر مظاهر عالم ماده ،جایگاه تجلی قوای مینوی امشاسپند
فَرَوَشی است .در دو روی کرد آیین زرتشتی و اندیشه خودبنیاد نیچه به نیروی
پنهان انسان اشاره شده است .از منظر مزدیسنا این نیروهای درونی پیش برنده،
عالم وجود را به جانب کمال هدایت می کنند .نیچه نیز بر این باور است که
صورت های عنصری عالم هستی ،نمودی از حقیقت ذات خود هستند .نیچه
می گوید« :و آن اهل دانشی که چشمانی ظاهربین دارد ،جز نمای همه چیز ،چه
چیز را توانند دید؟» (نیچه )168 :1387،اهورا مزدا آن را در کالبد عالم ماده به
ودیعه گذارده است« ،با همکاری آن هاست که دنیا خلق شده است .فروشیها راه
را بر خورشید و ماه و ستارگان نشان داده اند .گیاهان را رویانیده اند و رودخانهها
را جاری ساختهاند ،آن ها هر کدام به نوبه خود در دوران معینی بر روی زمین
پایین می آیند و با نطفة مردمان در هم می آمیزند .انسانها زاده میشوند تا
کوششی را که در مبارزه بزرگ جهان بر عهده آن ها قرار دارد به انجام برسانند».
(موله)68 :1363 ،
انگیزه های خردناشناس و بینش درونی اراده که نیچه از آن سخن میگوید
دگرگونی ارزش های کهنه ،نوآفرینی و خلق جهانی متکی بر قدرت های ذاتی
بشری است ،جوهر حیات ،از منظر زرتشتِ نیچه همان تجلی صفات ذات خداوند
است که در عرصه گیتی و کالبد گیتایی انسان قرار داده شده است ،به تعبیر نیچه
«حس و خرد تنها افزار و بازیچه اند و خود راستین در دل آنها نهفته است و آن
با چشمانِ حس می جوید و با گوشِ خرد می شنود( ».نیچه )61 :1382،نیروی
ناشناس درون که نیچه از آن با تعبیر نیروی ارادة معطوف به قدرت نام می برد به
تعاریف نیروهای شش امشاس پند فروشی نزدیک است که به ذات نو آفرینند.
محوریت اصلی اندیشة نیچه نوآفرینی و ساختن جهانی نوین ،و عاری از
سنت های دیرین و خرافهها است .به واقع ظهور شاخصههای نوآفرینی آئین
زرتشتی ،عالی ترین خواست پیامبر ایرانی است که در اندیشة انسان قرن نوزدهمی
نیز تجلی یافته است .زرتشت پیامبر ،نیز نوآفرینان را می ستاید ،و بر این باور است
که پاداش نوآفرینان نامیرایی و زندگی جاودانه است.
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 .4بر آمدن
و
فروگراییدن

.5خیر و شر

محقق گردیدن نیازهای نوین انسان ،مستلزم پرداختن به تفکرات و
چارهسازی های نوین است ،برآمدن اندیشة نوین و فرو شدن اندیشههای کهن و
ناسازگار با اندیشة نوین از آموزه های اصلی نیچه است .از منظر زرتشتیان ،قوای
پنهانی یا منش نیکِ کسانی که هنوز در کالبد گیتایی نیامده اند ،قوی تر از
فروشی های انسان های زنده است .همچنان که فروهرهای زندگان ،قویتر از
فروهرهای مردگان و فروهرهای پاکان و مقدسان ،نیرومندتر از فروهرهای دیگر
هستند.
نیچه در احیای «خود» است .شری که از خود برخیزد ،علیه «من» است .این
تقابل درونی است .در آیین زرتشت نیز نیروی فروشی انسان در تقابل درونی با
«من» در روی کرد نیچه است و به وجود آمدن بدی قصور و عجز نیکی است که
توانایی آن مستلزم خودآگاهی و فائق گشتن انسان بر خود است.

فروشی ها در آئین مزدیسنا تنها ودیعة اهورامزدا در جهان مادی هستند ،نیچه
با رد کلیة باورهای غیرمادی ،تنها بر نیروی درون تاکید دارد .در آیین مزدیسنا
اشاره ای به حضور مستقیم اهورمزدا در عالم هستی نشده است و امشاسپندان
فروشی تنها ودیعت حضرت حق در عالم ماده هستند .در آئین زرتشتی اتصاف
 .6خداباوری
امشاسپندان فروشی به حضرت حق در خلقت جهان مثالی است « .بنا بر عقیدة
ایران باستان ،اهورا مزدا نخست جهان را به صورت مثالی آفرید و پیش از به وجود
آمدن جهان مادی ،یک جهان مینوی پدید آورد و مثال و تصور کامل و تمامی از
جهان ،استدراک کرد و گوهر مینوی و متعالی آن را از گوهر خویش و با تجلی
خویش به هستی در آورد(».فره وشی )10 :1364،نیچه دنیا را بازار فریب کار می
داند ،که غوغای آن ،خدای بازار است .جهان جایگاه غوغاساالری و انحطاط اخالقی
و افول ارزش های انسانی است .به بیانی دیگر نیچه عالم را دور از معرفت
خودشناسی می داند ،پس این جهان ،در رنج غوغاساالری خودخواسته با پیش
فرض های کهنه است.
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.7ابرانسان

به تعبیر نیچه معرفت انسان آگاه زمینه های ظهور ابرانسان است ،وی برآمدن
اندیشه نوین را اساس زمینه ظهور رهاننده می داند ،در آیین زرتشتی قاعدة برتری
فَروَشی های آینده تا ظهور سوشیانس پابرجاست و او آخرین آفریده حضرت حق یا
نیرومندترین فروشی هاست .در فروردین یشت ،فقره  ،129فروهر سوشیانت برای
مقاومت در برابر دروغ ستایش می شود .نیچه در عین ستیز با ساختارهای مزیف
بنیادین گ ذشته ،این باور راستین زرتشتی را تقویت می کند که تنها ابرانسان ها نو
آورند.

منابع
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