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 عهـد عتیـقو  اوستـااوصاف و کارکرد یاریگران خـداوند در 

  (بررسی تطبیقی)

  
 2، مـحـمد آقاجـــانی1حسیـن حیـدری

 )9/11/91ـ تاریخ پذیرش نهایی:  22/7/91 (تاریخ دریافت مقاله:

  

 چکیـده

هاي دیني یهودیان و مزداپرستان  در متون دینی زرتشتي و یهودیت، که نمایانگر اندیشه

صراحت به شراکت موجودات مینوی در آفـرینش و   ی پیش از میالد هستند، به در هزاره

، جهـان نیـک را   اوسـتا ی هستی، اعم از مینوی و مادی، اشاره شده است. به بـاور   اداره

ی مقدسی موسوم به سپنته مینو آفریده است و با همکـاری و  اهورامزدا، با همراهی مینو

نیز یهـوه بـه    عهد عتیقکند. در  ها، امشاسپندان و خورنه (فرّهی) اداره می یاری فروشی

ی الهی به نام روح خدا، فرشته خـدا و فرشـتگان خـدا بـه تکـوین هسـتی،        ی قوا واسطه

به معرفی و توصیف هـر یـک از   رو نخست  تکمیل و اداره آن پرداخته است. نوشتار پیش

پرداخته، سـپس اختالفـات و بـه ویـژه      عهد عتیقو  اوستالشگرهای مینوی یاد شده در 

  دهد.  اشتراکات کارکرد و ماهیت آنها را نشان مي

  

  .امشاسپندان، روح خدا، سپنته مینو، فرشته خدا، فروهر، فرّهی ها:   کلید واژه

                                                        

  .Heydari@kashanu.ac.ir :ی مسؤول، استادیار گروه ادیان دانشگاه کاشان نویسنده .1
 کارشناسی ارشد ادیان دانشگاه کاشان. .2
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  مقـدمـه

آینـد. بنـابر    ترین کتب مقدس ادیان بـه حسـاب مـی    از جمله کهن عهد قدیمو  اوستا

ی بالش اول یا سوم اشکانی  ی اسکندر بسوخته و در دوره در حمله اوستاسنت زرتشتی، 

ی اول یا دوم میالدی و دیگر بار با کوشش تنسر و به فرمان اردشیر بابکـان سـر    در سده

)، ولـی بنـابر   222، 168شـیدری  م) تدوین شده اسـت (او 652-224دودمان ساسانیان (

شناسی تطبیقی و دیگـر   شناسی تاریخی، اسطوره شناسی، زبان های تاریخی، باستان یافته

-1500( وداهاکهن نامه ایرانیان به دوران  اوستاهایی از  ، دیرینگی بخشهای تازه دانسته

ــی 1200 ــک م ــه در (Doniger,1128)شــود  ق.م.) نزدی ــن ک ــتا. ای ــک  اوس ــیچ ی از ه

 559-330ق.م) و هخامنشـیان (  559-705های پادشاهان ایرانی مانند مادهـا (  لسلهازس

، و این کـه در بـین مـردم    گاثاهاق.م.) و نامهای مرتبط اثری نیست، هچنین قدمت زبان 

 اوستاامی از عنصر آهن در نشده است و همچنین  ، معامالت پایاپای انجام میاوستازمان 

در عصـر مفـرغ تـدوین     اوستاه این نتیجه رسانده است که نیامده، برخی پژوهندگان را ب

 1000تـا   700) البته غالب پژوهندگان تاریخ آن را بـه حـدود   35شده است (اوشیدری 

  رسانند. سال پیش از میالد می

به عصر موسی(ع)، یعنـی   عهد قدیمهایی از  از سوی دیگر، برحسب سنت یهود بخش

. واپسـین  (Doniger, 750-751)رسـد   مـی  ق.م.) 1279-13ی رامسـس دوم (  در دوره

شناسی طومارهـاری   های باستان ق.م است. یافته433(مالکی) مربوط به  عهد قدیمبخش 

ی  درمنطقـه  .م1954تـا 1951در )Qumranم و کشـفیات قمـران (  1947بحر المیت در 

تـا   150کم در حدود سال  دست عهد قدیمی  کند که مجموعه فلسطین و مصر اثبات می

) و البته بایـد پـیش از آن   21، 8م به صورت کنونی وجود داشته است (محمدیان ق  30

  تر آن یافته نشده است. های کهن نسخه، اوستاتدوین شده باشد، هر چند همانند 

ق م)، تبعیـد   538ق م تا فـتح بابـل توسـط کـورش در     588دوران اسارت بابلی (از 

اقامت  دیان به فلسطین و از آن به بعد،النهرین و عدم بازگشت برخی یهو یهودیان به بین

هـای   های بسیاری بین باورها و دیگر سنت برخی از آنان در ایران موجب شده که شباهت

ی آنهـا سلسـله مراتـب فرشـتگان،      کهن یهودیت و مزداپرستی به وجود آید که از جملـه 

ه کدام مـتن از  ). این ک547اند (ناس، اهریمن، رستاخیز، منجیان آخرالزمان و... ذکر کرده

شناسـی   دیگری تأثیر پذیرفتـه و مقـدم اسـت و یـا ایـن کـه بـر مبنـای دبسـتان مـردم          
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، هر یک از دو فرهنگ به تنهایی در مسـیر تکـاملی، بـدون    )evolutionism(تطورگرایی

. بـه هرحـال، بـرای    1ها مورد نزاع بوده اسـت  اقتباس به یافته مشترک رسیده است، مدت

اثبات یا ابطال نظرات مذکور، اسناد علمی قاطع وجود ندارد، ولی آنچه مسلم است وجوه 

 جسـتار . ایـن  اوستاسـت و  قدیم عهدهای  مایه اشتراک ساختاری و کارکردی برخی از بن

مـزدا را   هـای یهـوه و اهـوره    افتراقات و اشتراکات یـاریگران و جلـوه   درمجال کوتاه مقاله،

  مایاند.ن می

  

  یاران مینوی مزدا درآفرینش و اداره هستی )الف

  ـ سپنته مینو 1

خدای زرتشت، اهوره مزدا، متصف به صفات دادار، موجد نظم، مقوم تـوازن هسـتی و   

ی هستی به آفرینش کارگزاران مینـوی از   پیرو اشه است. او در آغاز برای آفرینش و اداره

ی این مینوان، سپنته مینـو (خـرد    در رأس همهها پرداخت.  جمله امشاسپندان و فروشی

  مقدس) قرار دارد.

و به معنای مینوی ورجاوند، مینوی مزدا اهورا و آفریـدگار جهـان نیکـی و    سپنته مین

رسد سپنته مینـو در اصـل نـه یـک خـدا یـا        به نظر می گاهانی اوست. در  برترین فروزه

جلـوه و مظهـر آفرینشـگری آن    موجود مینوی متشخص و مستقل از مزدا، بلکه در واقـع  

 ,S.Ellwoodآید ( خدا است که افزون بر آن، کمال بخش آفرینش مزدا نیز به حساب می

489; E.Safra, 1023; Boyce, Zoroasterians, 21(   نـو، تجسـم    اوسـتای امـا در

 آید. مزدا شده است و گاه به جای آن می شخصی یافته و مترادف با اهوره

). 3، بند 47هات  یسنه،مزدا یاد شده است( به عنوان پسر اهوره اوستاسپنته مینو در 

آیـد (هـات    از بافت مضامین یسنا، همچنین پیوند ژرف مزدا با سپنته مینو به دست مـی 

  ).6.بند 45

و (= اهـریمن) بـه معنـوی مینـوی سـتیهنده و دشـمن یـا        ، انگره میناوستابه گواهی 

دیرپـای ایـن دو مینـو و دسـتیاران و     همیستار اصلی سـپند مینوسـت و داسـتان نبـرد     

). هـر چنـد   318؛ اوشیدری 2/1003 اوستاکارگزارانشان مضمون سراسر آفرینش است (

                                                        

کرد تاریخ گاتها را به قرن اول میالدی بکشاند و ابداع امشاسپندان  . دارمستتر یهودی سعی می1
  ).124را تحت تاثیر نفوذ فلسفه فیلون یونانی و یهودی بداند (اوشیدری، 
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اهورا مزدا سپنته مینیو را با اهـداف متعـددی آفریـده اسـت، بـا وجـود ایـن، مقابلـه بـا          

). در یـک  Hintze,1/203( اسـت ترین ایـن دالیـل    های انگره مینو یکی از اصلی شرارت

سپنته مینو مظهر اشه، هستی و خوبی است و انگـره مینـو   : « گفتتوان  بارت موجز، میع

  ).41بهار، »(ی دروغ، نیستی و بدی است جلوه

چنان همسانی میان مزدا با سپنته مینو برقرار است که گویا این  اوستاگاه در مضامین 

میـان آنهـا وجـود     انـد و تفـاوتی   کم، همسرشت و همریشه دو در واقع یکی بوده، یا دست

گـزارم و   های برآورده ترا نماز می اینک در آغاز با دست ای مزدا ! ای سپنته مینو!«ندارد: 

 که است پایه بدان تا پیوند این ژرفای )1بند ،28 هات (یسنه، » رامشم... و بهروزی خواستار

 مزدا هماناای «... به معرفت آفرینشگری این دو در کنار هم به صراحت اشاره شده است: 

  .)7، بند 44(یسنه، هات  »آفریدگار همه چیز بشناسم را مینو سپنته و تو تا کوشم می

ای مزدا «مزدا اشاره داشت:  از دیگر سو، باید بر منزلت رفیع سپنته مینو در نظر اهوره

  ).3، بند 47(هات » تویی که این جهان خرمی بخش را برای او (سپنته مینو) بیافریدی

نقش آفرینشگری، او میانجی تقرب مومنان و اشونان به ساحت مینوی اهوره افزون بر 

ای مزدا ! اهوره! نخست به میانجی کنش آذر و به دستیاری سپنته مینوی تو، «مزدا است: 

  ).1، بند 36(هات » شویم به تو نزدیک می

چنان که ذکر شد، گاه در برخی از متـون تحقیقـی، از سـپنته مینـو بـه عنـوان روح       

 ,S.Ellwood, 489; E.Safra(اند که شایان توجه است یاد کرده )Holy Spirit(قدسم

1023, Boyce, Zoroasterians, 21.(  

ها برای صـیانت از آسـمان    فروشی به کارگیریی مینوی،  کارکرد مهم دیگر این جلوه

تـوان سـرکردگی سـپنته مینـو را بـر گـروه        همچنـین مـی   ).29است (فـروردین یشـت،   

). بعدها در سر نام سی روز ماه بـه جـای آن   46-7(زامیاد یشت، کرده  دیدامشاسپندان 

وندیـداد بـه بعـد،      اهورامزدا یا هرمزد آمده و خرد مینوی دانسـته شـده اسـت. از زمـان    

  ).636(جعفری، ه استداد سپنتامینو جای خود را به اهورا مزدا 

  

  امشاسپندان -2

از دیگر یاریگران مزدا، امشاسپندان (مینوان ورجاوند)، جایگاه بسیار واالیی در بارگاه 

هـا یـا صـفات اهـورامزدا و از      او دارند. امشاسپندان بویژه در گاثاهـا، از یـک نظـر فـروزه    
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ن نظرگاهی دیگر، مظاهر مفاهیم انتزاعی هستند و در اوستای نو مهین ایزداننـد. از عنـوا  

). عنـوان  Gnoli, 290؛ 41آیـد (بهـار،    به دست مـی  »بی مرگان مقدس«یاد شده معنای 

هفت هات به کار رفتـه   یا امشاسپندان به طور کامل نخستین بار در یسنای هپتن هایتی

، گاثاهـا رو در  از ایـن  .)3، بنـد  39(هـات   ترین بخش اوستاسـت  که بعد از گاتاها، قدیمی

منسوب به زردشت است، از نام و یاد این موجـودات مینـوی   ترین بخش اوستا که  قدیمی

 ).Boyce, Zoroasterians, 37 ؛41یابیم (بهار،  نشانی نمی

امشاسپندان شش تن هستند که با شمارش سپنته مینو به این گروه مینوی، فهرست 

وهومنه یا بهمن (منش نیکو) کـه در اصـل    -1آید:  هفت گانه مینوان مقدس به دست می

اَشَه وَهیشته یا اردیبهشت (بهتـرین   -2 ؛ن جلوه اهوره مزدا بعد از سپنته مینو استبرتری

خشـثره وئیریـه یـا     -3 ؛نیروی خرد اهوره مزدا خلق شـده اسـت   ی راستی) که به واسطه

سپنته آرمیتی یا سپندارمذ بـه   -4 ؛شهریور، به معنای قدرت مطلوب یا شهریاری دلخواه

 ؛هورتات یا خرداد در معنای تمامیت و کمـال اسـت   -5 ؛معنی اندیشه و فداکاری مقدس

امرتات یا امرداد، بـه عنـوان ششـمین و آخـرین امشاسـپند، در معنـی بـی مرگـی و          -6

  .)Gnoli, 290 ؛41(بهار،  جاودانگی است

مـن  «... آمـده:   اوستااند! آنجا کـه در   های مینوی مزدا مورد عبادت و تسبیح این جلوه

این موجودات در اصل بـرای یـاری    ).1، بند 12(هات » ستاینده و پرستنده امشاسپندانم

خالء میان قدوسیت مـزدا بـا   و ). E.Safra,39اند ( مزدا در اداره امور هستی آفریده شده

  .)Warren Matthews, 226( سازند موجودیت نوع بشر را بسان واسطه مرتفع می

  

  سپندانهای امشا ویژگی

 یـاریگر نـوع بشـرند     -3 ؛یـاریگر مـزدا هسـتند    -2 ؛مخلوق و آفریده مزدا هستند -1

 ای امشاسـپندان! مـن سـتایش و    «شـوند:   سـتایش و نیـایش مـی    -4 ؛)5، بند 58(هات 

 نیایش (خویش را) با اندیشه، با گفتار، با کردار، بـا تـن و جـان خـویش بـه سـوی شـما        

 ؛)1، بنـد  3؛ هات 2بند  2؛ هات  2، بند 1: هات   ؛ نک5بند (یسنه، سرآغاز، » آورم فراز می

  ، 4جنسـیت نرینـه و مادینـه دارنـد(هات      -6 ؛یاریگر زردشت در نبـرد بـا اهریمننـد    -5

 انـد  در آفرینش نوع بشر شراکت داشـته  -7؛ )3بند  39، هات 9بند  24: هات   ؛ نک4بند 

 ).5، بند 58(هات 
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  ها فروشـی -3

  کلیـات -3-1

اینک اهو «، وجود آدمی از پنج بخش تشکیل شده است:اوستادر انسان شناسی کهن 

(جان) و دئنـا (دیـن) و بئـوذه (بـوی) و اورون (روان) و فروشـی نخسـتین آموزگـاران و        

انـد،   نخستین آموزندگان کیش، مردان و زنان اشـونی را کـه انگیـزه پیـروزی اشـه بـوده      

ج قوه (جان، دین، بوی، روان، فروشی) از حیث رتبه این پن. )4، بند 26(یسنا » ستاییم می

)، برخـی  156با هم مساوی نیستند، برخی از آنها بی آغاز و بی انجام اسـت (اوشـیدری   

 فناپذیر و برخی دیگر محدث، که بعد به حیات جاودانی و ابدی پیوسته گردد:

  رود. می ی زندگی جانداران است و با مرگ آنان ازبین نیرویی است که مایه جان:

غالباً به معنی وجدان و حس روحانی و ایزدی انسان و فنا ناپذیر است و آغـاز و   دئنا:

  ). 274یابد( اوشیدری،  انجامی ندارد. در رستاخیز، دئنای هر کس تجسم می

را در فارسی دری بوی گویند و آن قوه دراکه و فهم انسانی است. بئوذه موظف  بئوذه:

ممیزه را اداره کند تا هریک تکلیف خود را به جای آورند این است حافظه و هوش و قوه 

  ).156شتابد (همو،  قوه هم پس از مرگ با روان به دیگر جهان می

  رود. نیز خود فرد است که پاسخگو است و با مرگ از بین نمی روان:

در فارسی باستان فرَوَرتـی، در پهلـوی فـرَوَرد، فروهـر، فروشـی و فـروخش        فروشی:

)Boyce, fravasiانـد ایـن واژه از دو قسـمت     ی فروشی گفته ی ریشه واژه ) است. درباره

فره یا فرا به معنی پیش و ور به معنی پوشاندن و نگهداری کردن و پناه بخشیدن ساخته 

شده است (دهخدا، مدخل فروشی). البته برخی مانند بویس ریشه لغـوی آن را مشـخص   

  .)Boyce,zoroasterians,15دانند ( نمی

کـه سـیزدهمین    اسـت  ها در اوستا، فروردین یشت منبع اصلی بررسی مفهوم فروشی

ترین  ترین و مفصل بند، طوالنی 158کرده و  31های اوستا است، با  یشت از مجموع یشت

 Boyce, farwardinکه به ستایش و نیایش فروهرهـا اختصـاص دارد (   اوستاستیشت 

yast(. 

سـان، شـباهنگام اسـت. چنـان کـه       ن ارواح فرشـته های اصلی فعالیت ای یکی از زمان

بزرگداشت ایشان، فروردیگان، نیز به شـکل نمـادین بـه افـروختن آتـش بـرای        درجشن

ــی   ــادرت م ــان مب ــایی آن ــن     راهنم ــن جش ــلی ای ــوان اص ــد. عن ــپثمئدیه«ورزن  »همس
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)hamaspamaedaya(      است که اکنون با عنوان فروردیگـان در ده شـب آخـر سـال و

هـا، بـه    شود. افراد بـا پیشکشـی جامگـان و خـوراکی     همگام با ورود به سال نو برگزار می

روند و در جهت رضـا و خشـنودی آنـان بـه نیـایش و سـتایش        پیشواز ارواح مردگان می

). بـه هـر   Boyce,Farwardinپردازند، تا در نهایت از مواهب ایشان برخوردار شوند ( می

(معـین،   کننـد  اند، فراموش نمـی  ها تعلق داشتهکه به آن ها هیچگاه کسانی را حال فروشی

2/2536 (  

آمده است که پیش از آفرینش عالم مادی، اهـورامزدا   8در بند  بندهشدر فصل اول 

ی گیرد از انسان و جانور و عالم فروشی را بیافرید، یعنی آنچه بایستی در دنیا ترکیب ماد

ها موجود بوده است. عالم فروشی مدت سه هـزار   گیاه و غیره پیش از آن صور معنوی آن

سال طول کشید، پس از آن از روی صور معنوی گیتی ساخته شد. آخرین فروهری که به 

  ).374زمین فرود خواهد آمد، فروهر سوشیانت موعود مزدیسناست (اوشیدری، 

  ها  فروشیجایگاه  -3-2

مـزدا   ها در پشتیبانی از اهوره صراحت از همیاری فروشی در سرآغاز فروردین یشت به

گوید: ای زردشـت از   مزدا به زردشت می سخن به میان آمده است، آنجا که شخص اهوره

  ).2دارم تا از فراز، فروغ بیفشاند (بند فرّ و فروغ آنان است که من آسمان را در باال نگاه می

اند. برای نمونـه تـداوم    واح مینوی فعال و پر جنبش یاریگر مزدا در اداره هستیاین ار

ها، رشد گیاهان، وزش بادها، استقرار تخمک دررحم تا آبسـتن شـدن و نیـز     جوشش آب

های آنان است. البته چنانکه پیشـتر ذکـر شـد،     وضع حمل آسان، همگی از جمله فعالیت

هـای او قـوام و دوام داشـته باشـند      ا آفریـده سپنته مینـو ایشـان را بـه کـار گماشـته تـ      

  ).14، 15(بندهای

های بسیاری صورت  ها همانند اشتقاق نام آنها، گمانه زنی در باب ماهیت دقیق فروشی

گرفته است، چنانکه ناتان سودربلوم از این موجودات به مثابه ارواح مردگان، جیمز مولتن 

ی جنگـاوری   لی نیز با در نظـر گـرفتن وجهـه   به سان ارواح نیاکان و در نهایت، هارولد بی

ای تهمـتن پرسـتی باسـتانی در بـین      فروهرها، اعتقاد به ایشان را ناشی از وجـود ریشـه  

   ).Boyce, Fravasi ایرانیان دانسته است (

  ها  اوصاف فروشی 3-3

  ای هستند:  سان مزبور دارای خصایص ویژه آید که ارواح فرشته از فروردین یشت برمی
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 -3؛ )3و1دارای فــرّ و فروغنــد (بنــدهای  -2 ؛)29هــا قدرتمندنــد (بنــد  وشــیفر -1

های و موجودات و حتی گیاهـان، اعـم از    جنسیت خاصی نداشته و متعلق به همه آفریده

بـه   -5؛ ) 80مزدا نیز فروشی دارد (بند  اهوره -4؛ )145-143نرینه و مادینه هستد (بند 

انـد، در   اند، یعنی پیش از خلقت جسمانی جهان آفریده شده ها ازلی دلیل این که فروشی

ها و  حضور آنان در خانه -6؛ )80نتیجه ابدی نیز بوده، ساکنین بارگاه متعالی هستند (بند

در نزد افراد موقتی است، و به تجدید ستایش و توسل نیاز است تا باز فـرود آینـد (بنـد    

کننـد کـه از دسـت آنـان      اطف و احساس دارند و انسان را زمانی یاری مـی عو -7؛ )157

رو بر ستایش نام  شتابند. از همین خرسند باشند. در غیر این صورت، به یاری آدمیان نمی

دارای پر و بالند ودر  -8، )34-70ها تاکید شده است (بند  ها و پیشکش نذورات به آن آن

  ).147 -71 -70آیند (بند د و در لحظه یاری فرود میکنن تصور عموم در آسمان پرواز می

  ها  بندی فروشی طبقه -3-4

  ها برحسب نوع تعلقشان قدر، منزلت و قدرت متفاوتی دارند: فروشی

  .)80. برترین و بزرگترین و استوارترین فروشی متعلق به اهوره مزدا است (بند 1

فـروردین یشـت بـه     84تا  81. بعد ازجایگاه ممتاز فروشی مزدا، در خالل بندهای 2

تـوان رتبـه دوم از لحـاظ توانمنـدی و      های امشاسپندان اشاره شده است که مـی  فروشی

  ).84تا  81ها نسبت داد (بند  منزلت را به فروهرهای آن

) بنا 86های آسمان و شب و زمین (بند  های آذر، ایزد مهر، و فروشی . پس از فروشی3

هـای آموزگـاران نخسـتین کـیش و      بایـد از آن فروشـی  ، رتبه بعـدی را  17به سیاق بند 

  ).87-17(بند  ها دانست های سوشیانت زردشت و فروشی

  ).17(بند ونان زنده در رتبه فروترندهای اش . فروشی4

  ).17های زندگان قرار دارند (بند تر از فروهر های مردگان در رتبه پائین . فروشی5

  ها   کارکردهای فروشی -3-5

  ).12ها، یاری اهوره مزدا در اداره هستی است(بند  ن کارکردهای فروشی. از مهمتری1

  .)2(بند  اند . حامالن عرش و آسمان اهورایی2

  ).9و 3. برپادارندگان زمین وحامالن آن هستند (بند3

  ).12اند (بند  . مانع و رادعی بر سر راه تقویت قوای دروج و غلبه آن بر هستی4

  ).12های جانوران و مردمانند (بند  گونه. عامل بقای بهترین 5
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ها، رشد گیاهان و نباتات، وزش بادها، زاد و ولد، حرکـت   . موجب تداوم جوشش آب6

  ).16-14اجرام سماوی هستند (بند

  ).17، 69، 70بندهای  قس: با. 23. جنگاور و عامل پیروزی در جنگند(بند 7

» زمنـدان را رسـتگاری دهنـد   آنـان کـه نیا  «. عامل رسـتگاری و هـدایت آدمیاننـد:    8

  ).24(بند

  ).40و  24. عامل تندرستی و سالمتی رنجوران هستند(بند9

  .)26. حامی و محافظ صاحبانشان هستند (بند 10

  ). 37. عامل تجهیز و ترغیب افراد به مبارزه اند: (بند 11

  

 فرّهی در متون مزدایی  -4

دیگر فر، ویژه برخی افراد اسـت.  افزون براجزای پنج گانه وجود عموم آدمیان، نیروی 

 XareNahو در اوسـتایی خوارنـه   )(xwarrah Mackenzie,96فـرّه، در پهلـوی خـره    

(Reichelt, 281)      هـای   شـود و از آن واژه  و همچنین خوارنگهـه و فـر هـم خوانـده مـی

فرهمند و فرخ و.. برگرفته شده است. فر ایرانی و کیانی برای نخستین بار در زامیاد یشت 

... .سپند مینو و انگره مینو به چنـگ آوردن ایـن فـر    «: )301ر شده است (اوشیدری، ذک

های دانش خـویش را در پـی    ترین پیک ناگرفتنی را کوشیدند و هر یک از آن دو، چاالک

های خویش بهمن و اردیبهشت و آذر مزدا اهـوره را گسـیل    آن فرستاد. سپند مینو، پیک

و خشم خونین درفش و اژی دهاک... روانـه  » اک من«خود های  داشت و انگره مینو، پیک

)... آن گاه افراسیاب تورانی بسیار زورمند... نتوانست ایـن فـر را ...بربایـد    47-46داشت. (

)64.(  

بـا نمـاز بلنـد و بـا زور      ـمزدا آفریـده نـا گرفتنـی را      فر ـبرای فر و فروغش من او را 

  .)64( ...دکه از آن زرتشت اشون بو ]فری[ستایم.  می

فر فروغی است ایزدی بدل هر کس بتابد، از همگنان برتری یابد. از پرتو «، اوستابنابر 

تاج و تخت گردد و آسایش گسـتر و   ی هاین فروغ است که کسی به پادشاهی رسد، برازند

شود و آدمـی را بـه کمـاالت روحـانی و پیـامبری       فرّه موجب پیروزی می». دادگستر شود

س که تأیید الهی دارد، چه پادشاه، چه پارسا، چه نیرومند و چه هنرمند، رساند. هر ک می

فردی فرهمند است. چون فرّه، پرتویی ایزدی است و تنها ازآن پادشاهان یزدان پرسـت و  
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). همچنین از نیروی این نور است که.... کسی به مقام 314، 315، 2ها دادگر است (یشت

  ).369(اوشیدری، » گرددپیغمبری رسد و شایسته الهام ایزدی 

  

 انواع فرّه ایزدی در اوستا 

از دو نوع فره سخن به میان آمده است: فرّه کیانی یا شاهی، فرّه آریـایی یـا    اوستادر 

  ایرانی:

هـا) را بسـیار    اهورامزدا این فرّه را دارد و با آن، آفریدگان (سوشـیانت :فرّه کیانی -1

امشاسپندان  ،)10، 11: 19آورده است (یشتخوب، زیبا، دلکش کارآمد و درخشان پدید 

). بهمن، 15، 18: 19که پناه و یاور آفرینش اهورامزدا هستند نیز این فرّه را دارند (یشت

اردیبهشت و آذر از طرف سپند مینو و اکومن، خشم و اژدهاک، از طرف انگرمینو بر سـر  

فرّه به فراخکرت گریخت. افراسیاب به دنبـال فـرّه    ولیبه دست آوردن آن مبارزه کردند، 

: 19دست نیافتنی، سه بار در فراخکرت رفت، اما نتوانسـت آن را بـه دسـت آورد (یشـت    

های زاده شده و زاده نشده، این فرّه  ایزدان مینوی و جهانی و سوشیانت ).7، 8های  کرده

هوشنگ با این فـرّه، بـر هفـت    ). 24-22: 19سازند (یشت را دارند و با آن گیتی را نو می

  ). 26:19کشور پادشاهی کرد و دو سوم دیوان را برانداخت (یشت 

طهمورث با این فرّه، بر هفت کشور پادشاهی کرد، اهریمن را به شکل اسـب در آورد،  

). جمشید با این فرّه، بر هفت کشـور  28، 29: 19برآن نشست و گرد زمین گردید (یشت

حکومت کرد و زندگی فناناپذیر، گیاهان خشـک نشـدنی و خـوراک    پادشاهی و بر دیوان 

   ).33-31: 19فاسد نشدنی در زمان او پدید آمد (یشت

)؛ اگر فرّه کیانی و فـرّه  11ی شاهان است (بندهش:  در بندهش فرّه کیانی از آن همه

شـوند. اگـر ایـن دو بـا هـم باشـند،        دین بهی باهم گرد آیند، باعث نابودی اهـریمن مـی  

 ). 129:3گردد (دینکرد شود و جهان آباد می های اخالقی و پارسایی زیاد می یلتفض

)، مزدا آفریده (یشـت  19؛ یشت 66:10خالصه اینکه این گونه فرهی، نیرومند (یشت 

)، بـه دسـت   14:17؛ 16:7؛ 13:6؛ 19:4؛ یسـنا  16:3؛ 14:2؛ 14:1)، مزدا داده (یسنا 19

)، بسـیار سـتوده (یشـت،    14:17؛ 16:7؛ 13:6؛ 19:4؛ 16:3؛ 14:2؛ 14:1نیامدنی (یسنا 

)، چست (یشت 2:8)، زبردست( همان)، پرهیزگار (همان)، کارگر (همان)، توانا (یشت 19

  ) و برتر از دیگر آفریدگان (همان) است. 19
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). این فرّه، رمه، 11این فرّه از آن ایرانیان دانسته شده است (بندهش،  :فرّه ایرانی -2

بخشد و آز، اهریمن پرگزند، خشم خونین درفش، بوشاسپ خواب آلوده،  یثروت و خرد م

). در متون پهلوی، با 1، 2:18دهد (یشت  سرما، اپوش و ممالک غیر آریایی را شکست می

-33شویم: فرّه موبدی یا پیامبری و فرّه همگـان (فـرّه،    رو می دو گونه فرّه دیگر نیز رو به

35.(   

هرمزد خود آسرون است. بدان روی (وی «این فرّه را دارند آسرونان  :فرّه موبدان -3

ناگرفتنی خواند که هرمزد در میان مینوان، مینوئی تواند بود که ناگرفت  ی هرا) دارایِ فرّ

شود که همواره دانایی با  ). این فرّه که ناگرفتنی است موجب می11(بندهش، » فرّه است

مند  نیز از موهبت فره موبدی و پیامبری بهره). زرتشت 11 ،بندهشآسرونان همراه باشد (

  ). 34؛ آموزگار96: شریفی  شده بود (نک

  ).35فرّه، ، 5این فرّه از آن آدمیان و جانوران است (بندهش، : فرّه همگان -4

که ناگرفتنی است و اهورامزدا » فرّه مزدا داده«و » فرّه مزدا آفریده«، عموماً از اوستادر 

شود، البته در متون پهلـوی نـوعی از فـرّه     دهد، سخن گفته می می آن را به کسان خاصی

). در متون پهلوی 5/4است و با خویشکاری رابطه دارد (دینکرد » فرّه اکتسابی«ذکر شده 

هـای خـاص موبـدان،     صـورت مثـالی و مینـوی کمـاالت و فضـیلت     « را  فره می توان گاه

» بپذیرد و به صور مختلف ظاهر شودتواند تشخص  می ...کهجنگاوران و کشاورزان دانست 

  ).96(شریفی، 

خوانیم فرّه از جمشید گریخت. فـرّه   تواند بگریزد؛ چنان که در زامیادیشت می فرّه می

، فرّه اکتسابی به نسبت تـالش، کـم و   دینکردهمیشه به یک اندازه نیست. در کتاب نهم 

). 190:3 دینکردنقش دارند ( دینی و بددینی نیز در زیاد و کم شدن فرّه شود. به زیاد می

گیرد، اما اگر خرد آدمی کم شود فرّه  فرّه در پیری برای جبران ناتوانایی آدمی افزایش می

  .)3/178 دینکردشود ( نیز کم می

چنان که ذکر شد، فرّه در متون مزدایی نیز تجسد یافته است. در داسـتان جمشـید،   

). فرّه زرتشت به صـورت  38-19/34(یشت فرّه، سه بار از او به شکل مرغ وارغن گریخت 

خورشید «). بابک به خواب دید که 5/2تافت (دینکرد  نوری تا هنگام تولدش از دوغدو می

). هنگـام فـرار   1، کارنامـه اردشـیر بابکـان   » (از سر ساسان بتافت و جهان روشنی گرفت

   ).3، همانتاخت ( اردشیر بابکان از اردوان، فرّه به شکل قوچی در پی او می
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  عهد قدیمیاریگران یهوه (روح خدا، فرشته و فرشتگان) در  )ب

 عهد عتیقنخست: روح خدا در کتب 

ی دوم از  هسـتی در آیـه   ی به فعالیت روح خدا در عرصه عهد عتیقی  نخستین اشاره

دا و زمین تهی و بایر بود و تاریکی بـر روی لجـه و روح خـ   «باب یک سفر پیدایش است: 

  ).2:7(پیدایش است حیات بخشوروح صادر از خدا  ».گرفته بود ها را فرا سطح آب

هایی است که  افزون بر این، در سفر تکوین، اشاره به حضور موقتی روح خدا در جایگاه

حکمت آفرینی در افراد  ،. از کارکردهای مهم روح خدا )3/6پیدایش ( شود بر آنها نازل می

  ). 39-38/41است(

زایی روح خدا  )، دیگر بار بر کارکرد حکمت35:31و  31:3 و 28:3( توراتدر سفر دوم 

با تعبیری دیگر اشاره شده اسـت. ویژگـی دیگـر ایـن روح، ترغیـب افـراد بـرای تعبـد و         

بـه   تـورات در سفر چهـارم   ).35:21(خروج  سرسپردگی در امور دینی و اراده الهی است

و چون روح بر ایشـان قـرار گرفـت، نبـوت      ...«ویژگی دیگر روح یهوه پرداخته شده است:

  ).11:26-27و  29 ،11:16-17اعداد  : :  نک 11:25(همان، » کردند، لیکن مزید نکردند

  از مضامین آیات چنین برمی آید که: 

آید، متفـاوت   روح نبی که از آن بوی حکمت می دوم:روح قابل انقسام است؛  نخست:

است و این خود گویای تنوع کارکردی روح خـدا   از روح سایرین و قابل تسری به دیگران

است. همچنان که در صفحات پیشین بدان اشاره شد، از خصـایص برجسـته و عـام روح    

زایـی یـا    ویژه نوع بشـر اسـت. لـیکن کـارکرد حکمـت      خدا، حیات بخشی به مخلوقات به

  زایی شمولیت عام نداشته و دایره آن بسیار محدود است.  نبوت

  گردد: ، ابعاد دیگری از خصایص کارکردی روح خدا روشن میدر کتاب داوران

  ).11:29-30. تاثیر روح خدا در تکلم و مخاطبه خداوند با افراد (داوران، 1

: خـروج    ، نـک 13:25شـود (  . نزول روح خدا بر فرد که به برانگیختگی او منجـر مـی  2

35:21.(  

  ).29/11-31ها: (داوران،  . پشتیبانی در جنگ3

» بر آنها نیز آمد و ایشان هم شـروع بـه نبـوت کردنـد    «د هجومی و حفاظتی: . کارکر4

) همچنین دگربار به خاصیت قـدرت  10/10و  10/6همچنین  19/19-20(اول سموئیل 

ی متفاوت این  ). نکته6/11افزایی و برانگیختگی و تحریک افراد نیز پرداخته شده است (
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شریر از روح خدا و هر کسـی اسـت کـه در او    کتاب درباره روح خدا، واهمه و انزجار روح 

نیز همچنان  عهد عتیقهای بعدی  ). در بخش14/16-16مستقر شده است(اول سموئیل 

  ).12/4-17(ایوب  نمایاند جنبه مخرب روح پلید را می

شود که تـوان عقـاب    ای از روح خداوند نمودار می در کتاب دوم پادشاهان ویژگی تازه

-16). البته کارکردهای پیشین نیز پابرجا هستند(دوم پادشـاهان 2:16افراد را نیز دارد: (

15/2( .  

در کتاب دوم تواریخ نزول روح خدا در فرد، امکان استماع و ادراک ندای الهی را در او 

). و به هرحال، روح خدا سـخنگوی  24:20:  و نک 20:14-15د (دوم تواریخ، ساز فراهم می

  ).20/ 24خداست(دوم تواریخ،

کتاب نحمیا وجهی دیگراز خاصیت نزول روح خدا بر فـرد و تعلـیم افـراد آشـکار     در 

و روح نیکوی را به جهت تعلیم ایشان دادی و منّ خویش را از دهان ایشان باز «شود:  می

نحمیا). در کتاب ایوب ضمن اشاره به خاصیت حکمت افزایی روح خـدا   9:20» (نداشتی

گری روح خـدا و   گرابعاد عملکردی آن تکرار آفرینش)، بُعد دی32:8در افراد خاص (ایوب 

  ).4/33و  13/26تکمیل فرایند تکوین هستی است (

، از تعبیر روح 11، آیه 51چنان که در آغاز بررسی اشاره شد، در مزامیر داوود در باب 

کم به لحاظ ظاهری با عنوان روح خدا متفاوت است:  قدوس استفاده شده است که دست

  ، نک11/51( »مگیر من از را خود )Holy Spirit( قدوس روح و مینداز، خود حضور از مرا«

). دراین آیه همچنین بر حضور موقتی روح خدا تاکید شده KJV, NIVهای  : آیات نسخه

  است. 

دهـم از بـاب    ی در آیـه  از جملههدایت و تعلیم، بعد دیگری از کارکردهای روح خدا 

ز به مصدر الهی روح خدا و رجعت آن به سوی یهـوه  در کتاب جامعه نی.مزامیر است 143

 ی صحیفه اشعیای نبی به نوعی، دربردارنـده  11).آیه دوم از باب 7/12اشاره شده است (

درخت خاندان داود بریده شده است اما یک روز «جامع کارکردهای اصلی روح خدا است: 

رویید. روح خداوند بر آن  ای تازه خواهد کنده آن جوانه خواهد زد. بلی از ریشه آن شاخه

شاخه قرار خواهد گرفت، یعنی روح حکمت و فهم، روح مشورت و قوت و روح شـناخت و  

ترس از خداوند. تمام خوشی او در اطاعت از خداوند خواهد بود او بر اساس آن چه دیده 

فه صحی ی در ادامه ).1/11-4(اشعیا » شود داوری نخواهد کرد، بلکه از حق... یا شنیده می
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ــاثیر گــذار   روح مشــخص شــده ی اشــعیای نبــی، در اقامــه قســط و عــدل در جامعــه ت

  ).42:1است(

  ).63:14خاصیت دیگر نزول روح خدا بر افراد، ایجاد سکینه در جان افراد است (

در صحیفه حزقیال نبی دیگر بار به نسبت حضور و نزول خدا بر فرد و امکان تکلـم او  

  .)1/2-1:   و همچنین نک 6-43/5ال تاکید شده است(حزقیبا خدا و استماع ندای الهی 

توانمندی روح  شویم، بار با آن مواجه میترین ویژگی روح خدا که برای اولین  برجسته

  ).14/3با همان  :  نک 12/3خدا برای معراج روحانی افراد است(حزقیال، 

ایـن کـارکرد بـا     شایان توجه در این صحیفه، اشاره صریح به تکلم روح با افراد است.

و روح داخل « :شود تکلم خدا با آدمی متفاوت است که قبل از نزول روح بر فرد حاصل می

من شده، مرا بر پاهایم برپاداشت و او مرا خطاب کرده، گفت: برو و خویشـتن را درخانـه   

  ).3/24(حزقیال » خود ببند

بـا خلـق اشـاره     صحیفه حزقیال بر نقش واسطگی روح خداوند میان یهوه ی در ادامه

  ).5/11( شده است

حضور موقتی آن اسـت.   ی از دیگر وجوه روح خدا که پیشتر بدان پرداخته شد، مسأله

 19/11آیـد (  شود که نیاز به تجدید روح در افـراد بـه میـان     این حضور موقتی باعث می

  ).26/36-27:   حزقیال، نک

دا بر فرد با ایجاد توان در او ، به نسبت نزول روح خ8/3یوئیل  ی دیگر باره در صحیفه

) نیز بر نقش 5/2و  14/1و نیز ایجاد توان دادگری پرداخته شده است. در کتاب حجی (

زایـی اشـاره    روح در برانگیختگی و تحریک افراد در تحقق اراده الهی و نیز خاصیت توان

  شده است. 

  

  دوم: فرشته خداوند

بیش از سایرین است. اولین » فرشته خدا«مرتبه  عهد عتیقاز بین فرشتگان مطرح در 

فرشـته خداونـد   «ی خدایی در سفر پیدایش، در مواجهه با هـاجر اسـت:   تجلی این فرشته

  ).7:16(» اي که در راه شور است، مالقات کرد هاجر را در بیابان، نزدیک چشمه

سان است کارکردها و تجلیات عمده فرشته خدا چنان با کردار و گفتار شخص یهوه یک

که گویا این دو در اصل یکی هستند و تمایزی میان آنها نیست! و ایـن فرشـته بـا سـایر     
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به عنوان نمونـه بـا   .)Achtemeier, Angel of the Lord, p:34ها تفاوت دارد ( فرشته

  خوانیم:  پیگیری داستان تجلی فرشته خداوند بر هاجر می

مـن از حضـور   «گفـت:  » روي؟ ا مـي اي هاجر، کنیز ساراي، از کجا آمدي و کج«گفت: 

نزد خاتون خود برگرد و زیـر  «فرشته خداوند به وي گفت:  ».ام خاتون خود ساراي گریخته

ذریت تو را بسیار افـزون گـردانم، بـه    «و فرشته خداوند به وي گفت: ».دست او مطیع شو

  ).10تا  8: آیات 16پیدایش » (حدي که از کثرت به شماره نیایند

در حـال، فرشـته خداونـد از    «سخنان و عهد یهوه با ابراهیم تشابه دارند:این آیات، با 

آسمان وي را ندا در داد و گفت: اي ابراهیم! اي ابراهیم عرض کرد: لبیک. گفـت: دسـت   

 ...ترسـي  ن دانستم که تو از خدا ميخود را بر پسر دراز مکن، و بدو هیچ مکن، زیرا که اآل

هر آینه تو را برکت دهم، و ذریـت تـو را کثیـر سـازم، ماننـد سـتارگان آسـمان، و مثـل         

هاي دشمنان خود را متصـرف خواهنـد    ت تو دروازهیهایي که برکناره دریاست و ذر ریگ

  ).17-22/11 (پیدایش »شد

تشابه شایان توجه میان ایـن   نیز این )13-11/31(پیدایش  عهد عتیقدر آیات دیگر 

شدت و نهایت این پیوند ژرف را در داستان موسی نیز .شود  خداوند مشاهده می فرشته با

  ).4-3/2 خروج(توان دریافت: می

در باب ششـم از همـین   ). 5-2/1 داوراناین پیوند در کتاب داوران نیز وجود دارد: (

پس فرشته خداوند بر او ظاهر شـده، وي را گفـت: اي مـرد زورآور،    «سفر نیز آمده است: 

  ).16-6/11(داوران » ..با تو است. یهوه

بتوان استنباط کرد که فرشته خداوند صرفاً عنوانی است شاید بنابر فحوای این آیات، 

بـا وجـود    ،پنداشـت  عهد عتیقنباید آن را چون دیگر مالئکه در  رو ازیناز تجلی یهوه! و 

یگر فرشـتگان  آید، فرشته خداوند چون د برمی عهد عتیقاین، همچنان که از سیاق آیات 

  های زیر را دارد: کارکرد

، دوم 16/11 و 21/17پیدایش :   و همچنین نک 18-22/15(پیدایش  رسانی پیام -1

ــت -2 ؛)1/15، 1/3پادشــاهان  ــک 21-23/20(خــروج  محافظ ــال   و ن  -3 ؛)6/23: دانی

(داوران  هدایت افراد و تعلیم به ایشان -4 ؛)23/23(خـروج   نابودگری دشمنان قوم

 -5 ؛)9-13/8، داوران 23/23و خــروج  9-13/8، داوران 23/23و نیــز: خــروج  13/8-9

 تهذیب و تطهیـر افـراد   -6 ؛)40و  24/7، پیدایش 14/19(خروج  گشایندگی کارها
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(دوم  گری بدکاران مجازات -8 ؛)48/16(پیدایش  بخشی برکت -7 ؛)48/16(پیدایش 

ماموریت انجام  -9؛ )23/21، دوم تواریخ 16-21/15: اول تواریخ   و نک 35/19پادشاهان 

:   ، و نـک 21-6/20(داوران  ها پذیرش نذرها و قربانی -10 ؛)22/22(اعـداد   اراده یهوه

  ).9-13/8(داوران  ظاهر انسانی دیل بهتب -11 ؛)13/19-23

را قبـول   نـذرها فرشته خـدا  که است این فرشته خدا با روح خدا های  از جمله تفاوت

  برقرار نیست.  رهاکرده است در حالی که چنین ارتباطی میان روح خدا با نذ

  

  عهد عتیقفرشتگان در  سوم:

یهوه را بسان پادشاه و مالئک را به عنوان خادمین، کارگزاران، پیام رسانان  عهد عتیق

)Karesh, Malakhim,307(اشعیا گویان خداوند توصیف کرده است ) ،حامدان و تسبیح 

پس سخنان خداوند را بشنو: من خداوند را دیدم که بر تخت خـود  «میکایا گفت: .)6/1-3

  ).19/22پادشاهان  1» (نشسته بود و تمام فرشتگان در کنار او ایستاده بودند

ــتگان  ــق فرش ــد عتی ــویش اســتنکاف ورزیــده      عه ــر نــام و نشــان خ ــد!  از ذک ان

)Achtemeier,ANGEL 33  برای مثال، در سفر پیدایش در داستان دیدار یعقوب بـا (

و یعقوب از او سؤال کرده، گفت: مرا از نام خود آگاه ساز. گفت: چرا اسم مرا «فرشته آمده: 

همین ویژگی در کتاب داوران نیـز دیـده   ).23/22» (پرسي؟ و او را در آنجا برکت داد مي

  ).18-13/17شود(داوران  می

تبدیل شدن بـه انسـان بـه نیازهـای فیزیولوژیـک انسـانی مبـتال         شگفتا فرشتگان با

  در غــروب آن روز وقتــي آن دو فرشــته وارد ســدوم شــدند، لــوط بــر دروازه «شــوند: مــی

ــا از    ــه طــرف آنهــا رفــت ت   شــهر نشســته بــود. همــین کــه آنهــا را دیــد، برخاســت و ب

  ن، مـن در خـدمت   ایشان استقبال کند. او در مقابل آنان تعظـیم کـرد و گفـت: اي آقایـا    

  توانیـد پـاي هـاي خـود را بشـویید و شـب        شما هستم. لطفاً به خانه من بیایید. شما مي

ــد.      ــود بروی ــه راه خ ــوید و ب ــد ش ــبح زود بلن ــد. ص ــدایش » ...را بگذرانی    ).4-19/1(پی

  خوابیدنــد و ایــن حــاالت بــا تبــدّل  خوردنــد و هــم مــی هــم غــذا مــی» فرشــتگان«ایــن 

  ). تفـاوت رفتـاری فرشـتگان بـا     16-13/15( کلـی متفـاوت اسـت   ب» فرشته خدا«انسانی 

  فرشته خدا، تجلـی خـود    دلیل این است که فرشته خدا در کیفیت تبدّل هیات نیز خود

  خدا است.
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  عهد عتیقاهم کارکردهای فرشتگان در 

گـوی   ثنـاگو و تسـبیح   -2؛ )148/2اند (مزامیر  در عداد لشکریان و سپاهیان یهوه -1

(مزمـور   انـد  هـای یهـوه   هـا و انجـام مشـیت    مأمور تحقق اراده -3 ؛)148/2اویند (مزامیر 

گر افراد در  شفاعت -5؛ )24/17مأمور عقاب و عذاب افرادند (دوم سموئیل  -4 ؛)103/20

میـان   ی واسـطه  -6 ؛)33/23اند تا ایشان را از عذاب اخروی برهانند (ایـوب   پیشگاه یهوه

  ).3-33/2(خروج  یاریگر قومند -7؛ )5-2/4ذکریا ( خلق با خالقند

  

  

  گیری نتیجه

  پــس از تبیــین مبســوط ســاختار و کارکردهــای هــر یــک از مفــاهیم ســپنته مینــو،  

  از یـک سـو، و روح خداونـد و فرشـتگان در      اوسـتا ها، فرّایزدی، امشاسـپندان در   فروشی

تـوان   از سوی دیگر، وجوه افتراق و اشتراک کارکرد آنان را در جداول زیر مـی  عهد عتیق

  :دید

 

  سنجش کارکردی روح خدا در عهد قدیم با سپنته مینیو در اوستا - 1
  

 سپنته مینو روح خدا

بــه خلقــت وی اشــاره نشــده، در برخــی آیــات  

 ای از صفات یهوه است. جلوه

 اهوره مزدا است.  ی آفریده

یهوه است که در تکوین  ی ترین جلوه مرتبهبلند 

 هستی و تکمیل آن تأثیر بسیار دارد.

مـزدا و در اصـل    ی ترین آفریـده  بلند مرتبه

 آفرینشگری او است. ی جلوه

نیروی متضاد و یا همزادی برای او تعریف نشده 

با وجـود ایـن، او دشـمن روح شـریر و خبیتـث      

 است. 

مینیـو   دارای همزاد متضادی به نـام انگـره  

ــا او و   ــارزه ب ــرای مب ــه در اصــل ب اســت ک

 های وی آفریده شده است. خباثت

سپنته مینو، واسطه میان خلق با اهورامزدا  روح خدا، واسطه میان خلق با یهوه است. 

 است.

 تشخص ندارد. تشخص ندارد. 

زایـی، نبـوت بخشـی،     هـای حکمـت   خویشکاری

 و...دارد. حفاظت از افراد

 سپنته مینو ندارد. این کارکردها را
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  های اوستا های روح خدا در عهد قدیم با فروشی مقایسه ویژگی - 2
  

 ها فروشی روح خدا

حیات بخشی، شمولیت جزه بمواهب روح خدا 

 شود. عام ندارد و بر افراد خاص نازل می

هستند که مواهب ی ها ارواح سودمند فروشی

 کنند.  خود را فقط شامل ستایشگرانشان می

  روح خدا واحد است. 

روح خدا در شمار ارواح مردگـان و نیاکـان یـا    

 فرشتگان جنگجو نیست.

  ها بسیارند. فروشی

ها ارواح مردگان و نیاکان یا فرشتگان  فروشی

 شوند. محافظ و جنگجو تلقی می

هیچ زمان خاصی برای کارکرد روح خدا تعریف 

 نشده است. 

 هـا  های اصـلی تکـاپوی فروشـی    یکی از زمان

 شباهنگام و ایام نوروز است.

 از جمله ابعاد تشکیل دهنده نهاد آدمی است. عامل حیات آدمی است.

 اند. یار و یاور مزدا در اداره هستی ی ویژه یهوه در اجرای امور است. قوه

 قدرت انجام کارهای خاص را دارند. قدرتمند است.

به دلیل حضور موقتی، نیـاز بـه تجدیـد نـزول     

 دارد.

ــن   ــت ازی ــوقتی اس ــان م ــرای  حضورش رو ب

منـدی افـراد از مواهبشـان مکـرر نـازل       بهره

 شوند. می

 دارای عواطف و احساسند. عاطفی روح اشاره نشده است. ی به جنبه

نیامـده   عهـد عتیـق  در آنـان   جسمانی اوصاف

 است.

در توصیف آنها از پر و بـال نـام بـرده شـده     

 است.

فقط یک نوع روح خدا وجود دارد که خصایص 

 .داردو کارکردهای گونه گون 

ها بسته به نوع افراد و موجـودات   نوع فروشی

 متفاوت است.

 اند. های هستی عامل تداوم آفرینش آفریده عامل آفرینش وتکمیل هستی است.

مخالف و دشمن روح شریر است با وجود ایـن،  

 دارای اصل متضاد و همزاد نیست.

مانع و رادعی بر سر راه تقویت نیروی شـر و  

 ویرانگری هستند.

در تنگناها موجـد قـوت و توانمنـدی در افـراد     

 افراد است. و حمایتبرای صیانت 

هـا و   رسان افراد در مهلکـه  جنگاورند و یاری

 ها و محافظ افرادند. کارزار

 عامل رستگاری و هدایتند. عامل تعلیم و هدایت است. 

سالمت بخشی جسمانی روح اشـاره   به کارکرد

 نشده است.

 اند. عامل تندرستی و سالمتی
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  ها و امشاسپندان اهم اشتراکات فرشتگان، فروشی - 3
  

 امشاسپندان ها فروشی فرشتگان

خادمــان یهــوه در انجــام 

 اراده او هستند.

کارگزاران و یاران مزدا در اداره 

 اند. هستی

 گران مزدا هستند.ییار

 ـــــ آسمانند. ی محافظ و نگهدارنده اند. الهی محافظین عرش

ــه ــا و مهلک ــا  در تنگناه ه

 هستند.محافظ قوم 

هـا و   محافظ اشونان در سختی

 نبردها هستند.

در نبرد با دیوان، با توسل به نام 

 توان پیروز شد. آنها می

 ـــــ دارای پر و بالند. دارای پر و بالند.

  

 ها و امشاسپندان با فروشیها  اهم وجوه افتراق فرشته - 4
  

 امشاسپندان ها فروشی فرشتگان

بنا به خواسـت یهـوه فعالیـت    

 کنند. می

توانند با ستایش و توسل از آنها  افراد می

یاری بخواهند. عامل اصـلی فعالیتشـان   

هـا توسـط اشـونان     نیز ستایش فروشـی 

 است.

فعالیت آنها مستقل از 

اهـــوره مـــزدا  ی اراده

 نیست.

ــه هیــ  ــدیل  ت أب ــانی تب انس

 شوند. می

 ـــــ ت انسانی را ندارند.أقابلیت تبدیل به هی

ای به ضـرورت وجـودی    اشاره

 مالئکه نشده است. 

هـا در اداره   به ضـرورت وجـود فروشـی   

هستی از سوی خود مـزدا تأکیـد شـده    

 است.

اهمیـــت بســـزایی در 

 هستی دارند. ی اداره

 ـــــ نیستند.رسان مزدا  پیام اند. رسان یهوه پیام

مورد ستایش یهودیان نیستند 

بـه سـتایش    عهد عتیـق و در 

 آنها اشاره نشده است.

ــم    مورد ستایش افراد هستند. ــتایش و ه ــم س ه

 شوند. عبادت می

  

  مقایسه وجوه اشتراک روح خدا با فرّ و فروغ مزدا - 5
  

 فر و فروغ مزدا روح خدا

  حضور موقتی دارد.
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 فر و فروغ مزدا روح خدا

  قدرت و توان آفرین است.

 سازد. شخص را پرهیزگار می شود. موجب التزام فرد به امور دینی و مذهبی می

با اعطای حکمت و نبوّت، عظمت فرد را در میان 

 آورد. سایرین به وجود می

 شود. منجر به بزرگ منشی در فرد می

  شود. منجر به تهور و شجاعت در فرد می

 آفریدگان است.برتر از سایر  موجودات است. ی برتر از همه

افزایی و تحریک، موجب پیروزی  توان ی به واسطه

 شود. ها و تنگناها می فرد در مهلکه

  شود. موجب پیروزی می

 

 تشخص ندارد. تشخص ندارد.

  

  وجوه اصلی افتراق فرّ و فروغ مزدا با روح خدا -6
  

 فرّ و فروغ مزدا روح خدا

 مخلوق مزدا است. به خلقت وی اشاره نشده است.

 به چنگ آوردنی و یا حتی ربودنی است. عطای یهوه است.

 یت است. افراد معدودی به آن رسیده اند.ؤقابل ر یت است.ؤغیر قابل ر
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