
 زَرتُشت

 سشایٌذُ ّوچٌیي ٍی.گزاضت تٌیاى سا هضدیسٌا کِ تَد تاستاى ایشاى پیاهثش اضَصٓستُطت، یا صٓسدٔضت یا صٓستُطت

 اسٌاد، ٍ ّا صًی گواًِ اها ًیست هطخص ٍی تَلذ دلیك هحل ٍ صهاى.تاضذ هی اٍستا تخص تشیي کْي ّا، گات

 هٌاعك تِ سا ٍی صادگاُ ٍ اًذ صدُ حذع اٍ تشای سا هسیح هیالد اص پیص سال ۰۶۶ تا ۰۶۶۶ تیي صهاًی

 تَهی تاٍسّای تا تؼذّا صستطت تؼلویات.اًذ دادُ ًسثت سیستاى ٍ خَاسصم آرستایداى، سی، هاًٌذ هختلفی

. آٍسد پذیذ سا است، تَدُ ًیض ایشاى سسوی دیي سذُ پٌح تِ ًضدیک کِ کًٌَی هضدیسٌای ٍ ضذ تشکیة ایشاًیاى

 لشاس است، ضذُ تٌظین ّاست هایکل تَسظ کِ تاسیخ تاثیشگزاس ّای اًساى ٔ ًفشُ یکصذ فْشست دس صستطت ًام

 .داسد خْاى دیگش ًماط تشخی ٍ ٌّذ ایشاى، دس پیشٍ تي ّضاس ۰۶۶ حذٍد اهشٍصُ صستطت دیي. داسد

 ریشه ومعنا

 است هوکي کِ «صٓسٓت» اص. است هشکة ًاهی کِ است تَدُ صساثَضتشا اٍستایی هتَى اساع تش صستطت ًام

 هؼٌی تِ آستشا سا آى هؼٌی تشخی ٍ ضتش سا آى تشخی کِ «اضتشا» ٍ تاضذ داضتِ پیش یا صسیي ٍ صسد هؼٌی

 عال، هثل صسد ٍ دسخطاى خشأت، تا ضتش ٔ  داسًذُ پیش، ضتش ٔ  داسًذُ صسد، ضتش ٔ  داسًذُ. اًذ گشفتِ ًظش دس ستاسُ

 صستطت ًام تشای هحمماى حال تِ تا کِ است گًَاگًَی هؼاًی صسیي سٍضٌایی ٍ دسخطاى ٔ  ستاسُ ستاسُ،، پسش

 .اًذ کشدُ رکش

 زرتشت زندگانی زمان

 ٔ دستاسُ. است اتْام ٔ پشدُ دس ّن ٌَّص خذیذ، ٍ لذین داًطوٌذاى ّای پظٍّص ٔ  ّوِ تا صستطت، ظَْس صهاى

 کتاب هغالة، آى سئَع تِ اضاسُ حتّی کِ است ضذُ گفتگَ ٍ تحث ٍ تحمیك آًمذس صستطت صًذگاًی صهاى

 .کٌذ هی فشاّن سا تضسگی

 افالعَى اص لثل سال ۰۶۶۶ سا صستطت ظَْس صهاى است، تَدُ افالعَى تا صهاى ّن کِ کٌیذٍسی اٍدٍکسَع

 .داًذ هی

 ۸۶۰۱ سال دس فشٍسدیي ٍ ۰ تا تشاتش فشٍسدیي هاُ اص خشداد سٍص سا صستطت صادسٍص ایشاى صستطتیاى ٔ خاهؼِ

 تاصگی تِ کِ تاٍس ایي اها. است کشدُ تؼییي  هیالد اص پیص ۸۰۶۸ دی ۵ اٍ دسگزضت تاسیخ ٍ هیالد اص پیص

 .است تاسیخی هٌثغ فالذ ضٌاسٌذ، ًوی سسویت تِ ٌّذ آًشا صستطتیاى ٍ ضذُ هتذٍال

. اًذ گشفتِ ًظش دس هیالد اص پیص ضطن تا پٌدن سذُ سا صستطت صهاى سٌتی، تاسیخ عشفذاس پظٍّطگشاى تیطتش

 تؼثت تِ ّخاهٌطی ضاٌّطاّی اًمشاض اص پیص سال ۰۵۱ سال دس صستطت کِ است آهذُ تٌذّطي کتاب دس

 چَى تٌاتشایي، ٍ ضَد هی رکش اسکٌذس حولِ اص پیص سال ۰۶۶ صستطت تؼثت اسداٍیشافٌاهِ، دس اها. سسیذ



 خَاّذ هیالد اص پیص ۰۰۶ حذٍد دس صستطت تَلذ تاسیخ است، کشدُ حولِ ایشاى تِ هیالد اص پیص ۰۰۶ اسکٌذس

 تا سا ّخاهٌطی داسیَش پذس گطتاسپ کشدُ، استفادُ اسوی ضثاّت اص دیگش هحمماى اص تؼضی ّوچٌیي. ضذ

 ًظش دس هیالد اص پیص سذُ ۵ حذٍد سا صستطت صهاى ًتیدِ دس اًذ، داًستِ یکی کیاًی ضاُ گطتاسپ کی

 .اًذ گشفتِ

 .است صیستِ هی هیالد اص پیص سال ۸۰۶۶ تا ۸۶۶۶ تیي صسدضت کِ آًٌذ تش داًطوٌذاى تیطتش اهشٍصُ

 زرتشت خاستگاه

 دست تِ لغؼی ٔ ًتیدِ ٌَّص ٍلی گشفتِ صَست ای گستشدُ تحمیك تاکٌَى صستطت صادگاُ هَسد دس آًکِ تا

 دس خَاُ سٍضٌی، اعالع ّیچگًَِ است، صستطت صًذگی تِ ساخغ اساسی هآخز تٌْا کِ ّا گات اص.است ًیاهذُ

 دس ّا یطت اص لسوت چٌذیي دس.آیذ ًوی دست تِ اٍ، ػول ٔ هٌغمِ ٍ دػَت هحل ٔ دستاسُ خَاُ ٍ هَلذ تاب

 .است ضذُ رکش ایشاًَیح صستطت دیٌی فؼالیت هحل اٍستا

. اًذ ضوشدُ یکی آرستایداى تا سا ایشاًَیح فاسسی ٍ ػشتی ّای کتاب دس آًْا دًثال تِ ٍ پْلَی صتاى هٌاتغ دس

 صتاًی دالیل آًْا تشیي هْن کِ داًٌذ هی هشدٍد فشاٍاى دالیل تِ آرستایداى، تِ سا صستطت اًتساب داًطوٌذاى

 اص ًطاًی ّیچ کتاب ایي دس ٍ ایشاى ضشق تِ هتؼلك است صتاًی اٍستا کتاب صتاى یؼٌی اٍستایی صتاى. است

 ضٌاع ایشاى داًطوٌذاى تیطتش اهشٍصُ. ضَد ًوی دیذُ تاضذ، داضتِ تاستاى فاسسی یا هادی اصل کِ ّایی ٍاطُ

 .اًذ داًستِ آًدا سا صسدضت صادگاُ ٍ آٍسدُ ضواس تِ خَاسصم سا ایشاًَیح

 زرتشت خانواده و تبار

 اسپٌتواى صستطت خاًَادگی ًام. داضتٌذ ًام اسپ پَسٍش ٍی پذس ٍ سٍٓا ّین فشی دختش دٍغذٍ صستطت هادس

 .ّاست آى سَهیي صستطت کِ تَد پسش پٌح دٍغذٍ ٍ اسپ پَسٍش اصدٍاج حاصل. تَد

 ٍَّی داضتِ، ًام ٍَّی اٍ سَم صى است، ًطذُ رکش اٍ دٍم ٍ ًخست صى ًام. تَد کشدُ اصدٍاج تاس سِ صستطت

 .است تَدُ کیاًی ضاُ گطتاسپ کی ٍصیش فشضَضتش، دختش سٌتی سٍایات تٌاتش ٍ ٍَّگَُ خاًذاى اص

 دس صستطت.داضت پَسٍچیستا ٍ ثشیتی ٍ فشیٌی ّای ًام تِ دختش سِ ٍ ٍاستش ایست ًام تِ پسشی اٍ ًخست صى

 دٍم ّوسش اص. ًاهذ هی خاهاسة سا اٍ ضَّش تؼذی، سٍایات ٍ کٌذ هی یاد خَد سَم دختش اصدٍاج اص گاتاّا

 .است ًذاضتِ فشصًذی سَم صى اص ظاّشاً ٍ آهذُ، دًیا تِ َّٕٓسٕچیثْضَُ ٍ ًَشَُ اٍسٍٕٕتَتٕ ّای ًام تِ پسش دٍ صستطت،

 سٍایات دس ٍی. تشد هی ًام اٍ اص یطت فشٍسدیي کِ تَد، هاُ هیذیَ آٍسد، ایواى صستطت تِ کِ کسی ًخستیي

 .است آهذُ ضواس تِ صستطت پسشػوَی سٌتی،


