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    به خشنودي اهورامزدا
 فهرست گفتار  پيشگفتار

  در ناآگـاهي و نـاداني      انسـان  سال پيش، هنگـامي كـه        4000ه  ك ب نزدي
 نشـناختن دنيـاي پيرامـونش و     و از همين رو بـا      به سر مي برد،      بسيار بيشتري 

، براي هر   ) مادي -طبيعي( و آخشيجي    سرشتيندانستن سبب هاي رويدادهاي     
 ، و كاركردهـاي انسـاني     )احساسـات (سـهش هـا      و يـا     جهان هسـتي  نمودي از   

 نيـاز و     ساخته بود و به درگاه آنهـا       يگونه اي در پندار خود بافته و      خدايي و خدا  
ن به سر مي برد و هنگامي كه قرباني كرده در ترس و بيم هميشگي از خشم آنا       

قدرتمداران و زورگويـان از نـاداني و        ، همانا كيش مداران و      ن ها و كاوي ها    كَرپ
ه آرامـش و شـادي و       ناآگاهي او بهره برداري مي كردند و سرانجام هنگـامي كـ           

در  بخشـي    رهـايي  و   ي براي رهايي   زندگي ها رخت بربسته و راه      خوشبختي از 
  :نبود ديده 
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ــه اي    ــمند و فرزان ــردِ انديش ــزرگ م ــت“ب ــانواده ي  ” زرتش ــام از خ ن
“حقيقـت (راسـتي هـا     در جستجوي خود به دنبـال       ) اسپيتمان(” نتَماناِسپ( ،

اه خـرد و اِلهـام درونـي و        ر پس از گذشـتن از يـك رونـد و جريـان آگـاهي، از              
 هسـتي،   جهـان  و قانونمندي در     )نظم(هنجار  به وجود   ) اشراق (نايي يافتن روش

وجود يگانه اَبرداناي برپاكننده و برپانگاهدارنده ي آن و همچنـين بنيـان هـاي               
يك زندگيِ بخردانـه، راسـت و درسـت و همـراه بـا آسـايش و                  گروهي   -فردي

  .آرامش پي برد
  

را كـه پيـام يكتاشناسـي و زنـدگاني خردمندانـه ي بـدور از                او پيام خود    
 بود براي مردم جهان به ارمغـان        جهان هستي خرافات و هماهنگ با قانونمندي      

 به اين ترتيب او ديني را بنيان گذاشت كه نخست از ايران زمـين آغـاز و                . آورد

    



  
كه آنها را به نوشتارهاي ديگر و پژوهشگران        (به دنبال رويدادهاي تاريخي     

سرنوشت اين دين به جايي كشانده شد كـه پيـروانش بـه             )  مي گذاريم  تاريخ وا 
اما دين و آيين زرتشت از چنـان ريشـه ي   . شمار و در سنجش بسيار كم شدند    

آنكه زمان شكوفايي دوبـاره اش        پرتوان و استواري برخوردار بود كه تاب آورد تا          
ت كـه آغـاز      انسان ساز آن چنديس    فرزانشناخت دوباره ي اين دين و       . فرارسد

گشته است و روز بروز بر شور و دلبستگي ايرانيان و جهانيان به آگاهي بيشـتر                
  . جهاني افزوده مي گردد-از اين دينِ خوبِ ايراني

  
نياز به نوشتارهايي   همچنين    افزايش دانش و آگاهي و     همانادر همين راه،    

باشد، ايـن   كوتاه و مفيد تا بتواند به سادگي بيشتر گوياي آموزش هاي زرتشت             
نوشتار فراهم آمده است تا هم زرتشتيان و هم خواستاران گروش به ايـن ديـن                
از آموزش هاي راستين پيام آور و آموزگار بزرگ خود به درستي آگاه شوند تـا                
همگان با پذيرش بنيان هاي مشترك و روشن، خود را جزوي از اين خانواده ي               

 بدانند و همازور و يگانـه در راه         در جهان ” ارتش كار نيك  “بزرگ و به گفته اي      
  . ي جهاني بكوشندهمبودگاهدوستي، آرامش، شادي و خوشبختي 

در اين دفتر نخست بنيان هاي پذيرفته شده از سوي بهدينان، يعنـي آن              
 كه هر كس با آگاهي و باور به آنها مي تواند خود را زرتشتي بدانـد                 بنيان هايي 

شـو زرتشـت    ي دين يـا آمـوزش هـاي اَ        فلسفه  فرزان يا   بيان شده اند و سپس      

، يـايش نچم و چگـونگي   :پس از آن در مورد جستارهايي مانندبازگو شده اند و  
 مقوله هايي مانند آگـاهي، روان،       و» انسان چيست  «شايست ها و ناشايست ها،    

مـه  مرگ،سرانجام يا ادا  «روشنگري شده و سرانجام در مورد فراپرس        .. فروهر و   
  .رديده استروشنگري گ» و پيشروي

  
، يگانـه  آگـاهي رسـاني   گامي هـر چنـد كوچـك در راه           با اميد آنكه بتوان   

 جـو در    راستيسازي و گسترش اين دين زيباي اخالقي، انساني، زندگي ساز و            
  .ايدون باد.  برداشت هاي روي زمينميان انسان

                  
  موبد كامران جمشيدي            
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 بنيـان هـاي بهـدينـي

 
  ما زرتشتيان با توجه به آموزش هـاي راسـتين ديـن مـان و پيـامِ پيـام                   

  :آورمان، اَشو زرتشت مي پذيريم كه 
ـ دين زرتشتي يا دين بهي، آنگونه كـه اشـو زرتشـت آن را مـي ناميـد،        1

مي باشد كـه انسـان را از پرسـتش خـدايان       نخستين دين يگانه شناسي جهان      
  .پنداري و گوناگون بازداشته و آنان را با خداي يگانه، اهورا مزدا آشنا ساخت

  
 بنيان گزار دين بهي، زرتشت از خاندان اسپنتمان، در ميان مردمي به             -2

نـدي در جسـتجوي خـود بـه دنبـال          برخاست و پس از گـذار از رو       ” آرياها“نام  
ت و گوهر نيروي برتر و يگانه و آفريننده و قوانين پـيش برنـده               ، به ذا  راستي ها 

ي زندگي به سوي رسايي و بي مرگي دست يافت و پيام خـدا و خـرد را بـراي                    
  .              انسان به ارمغان آورد

 و آموزگار خود همـواره او       ، پيام دار  ما زرتشتيان براي بزرگداشت پيام آور     
  چـم  اشـو بـه   .  نام مـي بـريم     ”اشو زرتشت “نه ي   و به گو  ” اَشو“را با پيش نام     

 است كـه خـود   فرناميو ) راه راستي (ه اَشا باشد    كسي است كه رهرو را     )معني(
  .ناميده است” ناَشَو“ت كرداران داده و آنها را آن اشو به راست روان و درس

    
بر پايه ي آخرين پژوهش ها و شـمارش هـايي كـه از سـوي دانشـمندان                  

 مكـان پيـدايش اشـو       ،ه و به پـذيرش همگـاني رسـيده اسـت          خودي انجام يافت  
ان كنـوني    ايـر  خـاوري زرتشت و خاستگاه ديـن بهـي، سـرزمين هـاي شـمال              

 ايشـان در سـن سـي سـالگي، در            پيـام   آشكار كـردن   و زمان ) خراسان بزرگ (

ايـن تـاريخ بـراي مـا آغـاز          .  بـوده اسـت     سال پيش از زايش مسـيح      1737
  . مي گوييم”سال زرتشتي“ آن گاهشماري به شمار مي آيد كه به

  
  و زرتشت كه خود آنهـا را مـانْتْرَ         بنيان و اساس پيام و آموزش هاي اش        -3

Mânthra    بـا نـام   دفتري ميباشد، در "انديشه برانگيز" در چم و  ناميده است 
  . ما زرتشتيان مي باشد"راهنمايكتاب " در دسترس ماست كه ”گاتها“

                
تارهاي به يادگـار مانـده از     از دفترها و نوش    )ه اي مجموع( جنگي   اوستا نام 

 تاريخ و فرهنگ ايرانيان، در زمان هاي گوناگون است كـه سرچشـمه ي               همگي
بسيار باارزشي است بـراي آگـاهي و پـژوهش در چگـونگيِ زنـدگي و باورهـا و                   

گاتهـا و چنـد     . فرهنگ مردم ايران زمين در اين پهنـه ي گسـترده ي تـاريخي             
 ديگر كه بوسيله ي نزديك ترين يـاران اشـو و بـا همـان روش                سروده و نوشتار  

  “سنتوت يس“ را به نـام  جنگيمان گفته شده اند رويهم فكري و در همان ز
Yesna   Staotaنگاين .    تشكيل مي دهندتنها آموزگار و راهنماي مـا   ج

  .    مي باشد”اصول دين“از 
          

            :بر اساس اين آموزش ها 
ي، ديني جهاني است و تنها براي مردم يك كشور، نژاد، مليـت             دين به   

يا رنگ پوست ويژه اي نمي باشد و هدف و آرمان آن آرامش، شادي، بهزيوي و                
بنابراين يك بهدين در هر كجاي دنيا كـه بـه سـر             . خوشبختي انسان مي باشد   

خـرد و دانـش و داد را راهنمـاي          مي برد بايد بر اساس آموزش هاي دين خود،          
 و كـردار نيـك همـواره در          خود قرار داده و به وسيله ي انديشه و گفتار          انديشه

.  بكوشـد )اجتماع(همبودگاه  تن و روان و بهبودي و بهزيستي خود و        رساييراه  

    



  
بخشـي  )  ماندند جاآن گروه كه در سرزمين مادري ب      ( تاريخ زرتشتيان    -4

همچنان كـه سرگذشـت و      . ن است اريخ اين سرزمين و فراز و نشيب هاي آ        از ت 
نيـز واكنشـي در برابـر       ) پارسـيان ( دگرگونيِ فكري و سـنتي كوچنـدگان         روندِ

هنـد و  ( آنان در سرزمين هاي تازه    ي زيست )شرايط(چگونگي  قوانين فرمانروا بر    
ن خـود را    زرتشتيان مي بايد كه تاريخ و سرگذشـت پـدرا         . بوده است ) پاكستان

 پـي بـرده و بـا بكـار      امروزانگيزه هاي چگونگي  بدانند تا با كند و كاو در آن به          
گرفتن خرد، هم فـردي و هـم گروهـي روش هـايي درسـت و اشـايي را بـراي                     
پيشرفت به سوي آينده اي بهتر و روشن تر و سرانجام دست يافتن به سـازمان                

  .دوستي جهاني به كار گيرند
  
 همـه ي انسـان هـا    بـراي   ه شد دين بهي، جهـاني و         همانگونه كه گفت   -5

در . است، بنابراين بايد با خردمندي و تدبير به بازگويي و گسترش آن پرداخت             
        : بايد توجه داشت  مهمبنياناين راه به چند 

    
 ما بايد آنچه را كه از روي خرد باور داريم به ديگران بشناسانيم و هر             -الف

بـر مبنـاي    . ن كرد، راه و روشنايي را تاييد كنـيم        كجا كه خرد شاهراهي را روش     
اين انديشه با هيچ باور و دين و مذهبي آهنگ ستيز نداشـته و از برخوردهـاي                 

          .ناسازنده و نابخردانه پرهيز مي كنيم
                  
م  دين بهي، در درجه نخست ديني است انسان ساز و آرامش جو و آرا              -ب

ايـن ديـن بـه    .  جهاني پايه ريزي مي كنداههمبودگساز كه اين آرامش را براي      
 نبـوده و از پايـه، ديـن را از     يـا دولتـي  دنبال به دسـت آوردن قـدرت سياسـي     

داند و بنابراين تنها پذيراي كساني است كـه بـراي پـاك              جدا مي  دولت/سياست
 بـه ديـن بهـي       از روي خواستي پاكدالنه    و از روي باوري راستين و        سازي خود 

ساني كه تنها به دنبال خواست ها و هدف هاي سياسـي يـا      روي مياورند و نه ك    
  . ي خود و يا هر انگيزه ي ديگري از اين دست مي باشندگروه

                  
 از آنجــا كــه مــنش بــد و انديشــه ناپــاك و ويــران ســاز وجــود دارد، -پ

مكانيزم (زرتشتيان و سازمان هاي زرتشتي مي بايد داراي كارسازهاي پدافندي           
ده و با دلي پاك و هشيارانه به شناسايي و جلـوگيري كـردن از               بو) هاي دفاعي 

    .آزار بدمنشي بپردازند
        

              : هر آنكس كه -ث
دانش و بينش درست  زرتشتي داشته باشد و باورمندانه آنها را             -

          به كردار درآورد
  دشته و امروز زرتشتيان آگاهي ياب با پژوهش پيگير از تاريخ گذ-
 رنج هاي اين مردم در راه نگاهـداري و پايـداري             به سختي ها و    -

      دين و فرهنگ نياكاني ارج بگذارد  
    و آزادي دين زرتشتي را برگزيند و از روي اختيار -

  .زرتشتي به شمار مي آيد  

    



  
  
  

 نخسـتين گامـه   . دارد) مرحلـه (اين گزينش و پـذيرش دو گامـه         
سـت كـه امـري     دين اپايه ي باور و كردار بر     شناخت، آگاهي، گزينش،  

  زرتشـتي و شـركت       شخصي و سپس پذيرش از سوي همبودگاه         است
كل سدره  اين پذيرش و به دين آمدن به ش       . در كاركردهاي آن مي باشد    

ايـن   ان زرتشتي  انجام مي پذيرد كه از سوي      كساني و بوسيله ي     پوشي
  1.به آنان واگذار شده باشد) مسئوليت(خويشكاري 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ني زيربنايينخست چند دانست

  
   ؟چه چمي داردن چيست و اين واژه دي

  ديدن، شناختن، فهميدن و    چم به   Daenâدين، يا به زبان اوستايي دئنا       
اشو زرتشـت پيـام و آمـوزش هـاي خـود را دئنـا               . همچنين وجدان آمده است   

 خوب يا ديـن بهـي و وجـدان     دينِچمِ ناميد به Daenâ Vanguhiونگوهي 
يك . »درك و برداشت و شناخت درست از زندگاني       « ديگر    يا به گفته اي    خوب

ديندار كسي است كه با كمك خرد به ديدن و شناختن دنيـاي پيرامـون خـود                 
  .پرداخته و راه راستي و درستي را دريافته و برگزيده است

  از ديگر نامها بوده و زرتشتيان بهدين        ريشه دارتر  بنابراين نام دين بهي     
: پس تر نامهاي ديگري نيز بر اين دين گذاشته شد ماننـد           . نيز ناميده مي شوند   

تـا گويـاي    ” زرتشتي“جام   و سران  …مزدايي، مزديسني يا مزداپرستي، اهورايي      
          .  نيز باشد آورنام پيام

 يا  "بهدينان -دين بهي "تر است كه ما عنوان هاي       روي هم رفته شايسته     
  . را به كار ببريم"زرتشتيان -دين زرتشتي"

  
  پيام آورنام 
  اسـت كـه در       Zarathushtra” زرتوشـترَ “ام اوستايي اشو زرتشـت      ن  

 شده است و در فارسي امروزه به  Zarthusht يا  Zarathushtزبان گجراتي 
  .مي گوييمZartosht ” زرتشت“آن 

    



Zoroaster  ــام ــه Zarathushtra برگــردانِ انگليســيِ نادرســتي از ن  ب
ــده ي    ــت و از س ــاني اس ــيالدي19يون ــي     م ــن به ــه دي ــين ب ــان الت  در زب

Zoroastrismگفته مي شود  .  

نخستين جانشينان و پيروان اشو زرتشت نيز نيـايش هـا و سـروده هـاي
   :چنين هستندهايي به آن افزودند كه خود را با سبك گات

  
  راهنماكتاب 

 به كار بـرد و      و هفت سال پيام يا دكترين خود را       زرتشت در درازاي چهل     
 سروده گرد آورد كه خود آنها را        17آموزش داد تا سرانجام چكيده ي آن را در          

 "گاتهـا "پـس تـر     اين سروده ها    .  خواند 2"انديشه برانگيز " يا   Mânthraمانتر  
    .ناميده شدند

گاثا، گاسان و گاهان گويش هاي گوناگون همين نام بـه اوسـتا، پهلـوي و       
در همه ي زبان هاي جهان پذيرفته شده اسـت          ” گاتها“فارسي است اما گويش     

 اين واژه در زبان هاي اوستا       چم. و مردم بيشتر آن را به همين نام مي شناسند         
  .باشدمي ” سرود پاك“و سانسكريت 

اين هفده سرود را از روي وزن و آهنگ بر پنج بخش كـرده انـد كـه هـر                    
بلندترين . هر يك از سرودها داراي شماري از بندهاست       . كدام نام ويژه اي دارد    

  :نام پنج بخش گاتها چنين است .  بند دارند6 بند و كوتاه ترين 22سرود 
د اَهنُو)ييتي اَهونَوAhunavaiti(  
اوشتَ(د اُشتَوئيتي وUshtavaiti(  
س(د نتٍمِسپئينيو پِنتا مSpentâ Mainyu(  

              Vohu Khshathra  وهوخشَترَ
  )Vahishtu Ishtiوهيشتو ايشتي (وهيشتوايشت 

  

                

هائيتي يا هفت هات پتَنگه Haptang Hâiti  
  Airya mâ ishyuاَئيري ما ايشيو 

  
  
خت هسروش(ذَئوختَه يا هاد (Hadhaokhta  

  Fshushu Mânthra فْشوشو مانترَ
   در گرامي داشت زنان و مردان Yenghe hâtâmيِنگهِه هاتام 

ره  برگزيدن كـه دربرگيرنـده ي آن پـا         چم به   Fravartiورتي يا فَرورد    فْرَ
هايي است كه هم بهدينان در نيايش هاي خود مي سرايند و هم گروندگان بـه              

  .دين با گفتن آنها از باورهاي پيشين خود برگشته و دين بهي را برمي گزيدند
   در ستايش از راستي و درستيAshem vohuم وهو اَشِ
تا اَهو يYathâ Ahu درباره ي گزينش و ياري به ديگران   

  
 گوينـد كـه بـه    Stot Yasn” ستوت يسن“ ياد شده را گجنتمامي اين 

  .”ستايش هاي گرامي “چم مي باشد به Staota yesnaزبان اوستايي 
  

 و راهنمـاي مـا      پـاك له مي توانيم بگوييم كـه كتـاب         در يك جم  
بگونـه ي   ” ورجاونـد “است كه مي توان بـا پسـوند         ” گاتها“زرتشتيان  

  .معني   بزرگ و گرامي استنيز به كار برد كه به ” گاتهاي ورجاوند“
 
  

    



   يا بينـش زرتـشتـيفرزان
  

بر پايه ي آموزش هاي اشـو زرتشـت و سـروده هـاي انديشـه برانگيـز او                   
  :” گاتهاي ورجاوند“

  
 انساني به   همبودگاه هاي مان دين بهي رساندن انسان و       هدف و آر  

آرامشي كه افزايش و پيشـرفت را در پـي داشـته و             . آرامش مي باشد  
تكـاملي كـه ميـوه ي آن        . به رسايي يا تكامل خواهد انجاميد     سرانجام  

شادي و خشنودي كامل بوده و انسان را به جاودانگي و بيمرگي، يا بـه               
  .پيوند مي دهد” اهورامزدا“گفته ي ديگر به 

بنيادي ترين وسايل رسيدن به اين هدف را مي توان در سه عبـارت زيـر                
  :كوتاه نمود

  كردار نيك – گفتار نيك –انديشه نيك 
  

اشو زرتشت بنيان هاي زندگاني را به ما مي شناساند كـه ايـن بنيـان هـا                  
بر اساس اين آمـوزش هـا       . هميشگي بوده و وابسته به زمان و مكان نمي باشند         

درمي يابيم كه براي رسيدن به هدف بايد از جاي درست آغاز كرد و راه درست                
  .را پيمود
  

بدين معنا كـه بايـد      . خرد نيك است  گام نخست به كار انداختن انديشه و        
در . ديد و شناخت و در تمام جنبه هاي بيروني و دروني زندگي كَنـدوكاو كـرد               

   بهره گرفته و به )معنوي(مينوي  و )مادي(گيتايي اين راه بايد كه از دانش 
  

  
 كـه بـر هسـتي و آفـرينش          هنجـاري  پرداخت تا بتوان به قانون و         آنها سنجش

  .فرمانرواست پي برد
 جهان آخشـيجي  است كه در )تعادلي (اندازه اي و   هنجاراين قانون همان    

انسان نيز بخشي از اين آفرينش است، اما آن بخشي كه بـر اثـر               .  است  هستي و
 يـا   "هـايي " ينايشـ  ه داشتن نيروي انديشه و آفرينندگي مي تواند بر اين روند         

  . بگذارد) مثبت يا منفييتاثير( "نايي"
  

ختي اسـت، راهـي نيسـت جـز         آرامش و شادي و خوشب     انسان در پي  اگر  
ـ   اندازه هـاي هسـتي     و   برابري نيروها آنكه    هـم نـزده بلكـه خـود را بـا آن           ر را ب

در اين آرامش است كه شرايط مناسـب بـراي پيشـرفت            .  كند  و اندازه  هماهنگ
كه همانا دست يـافتن بـه   فكري و رواني فراهم شده و مي توان به سوي تكامل       

در آن جاست كه شادي و خشـنودي كامـل          . ست به پيش رفت    ا راستيندانش  
  . به جاودانگي و بيمرگي دست مي يابد3به دست آمده و روان

  
بنابراين يك . اين آرامش و شادي زماني كامل خواهد  شد كه فراگير باشد      

 درونـي بـه سـاخت و آبـاداني     اندازه يايد پس از دست يافتن به اين     زرتشتي ب 
جهان پرداختـه و بـا همكـاري در سـازمان دوسـتي              ي    همه  خود و    همبودگاه

آن زمان است كه در سايه      . جهاني آن را به سوي آرامش همگاني به پيش ببرد         
ي شكوفايي و افزايش و نوشدن و پيش رفت هميشگي، رسايي و جاودانگي بـه               

  .دست مي آيد
  

  

    



  جمع بندي باورهاي بنيادين دين زرتشت 
 نمودهاي هستيي   و به هم پيوستگي همهگانگيي ・
   آفريننـده، آرايـش     نمـاد ايـن يگـانگي       خداوند جان و خرد،    ا،اهورامزد ・

  ي جهان دهنده و پيش برنده
   بر پايه ي قانونمندي و يا خرد و دانش و داد)پيدايش (آفرينش ・
   يا دگرگون شدن و نو شدن آنپيدايشپويايي و هميشگي بودن  ・
  . ، رسيدن به رسايي و تكامل استپيدايش آرمان ・
 شـالوده اي هستي است با همكاري بـا        انسان كه خود يكي از آفريده ه       ・

 از  هسـتي او نيز ماننـد ديگـر نمودهـاي          پويا مي گردد زيرا      رسايي به سوي    آن
گوهر يا ذات اهورايي برخوردار بوده و مي تواند بـا پـرورش  ويژگيهـا و فـروزه                    

 خود به رسـايي و      در) نيز ياد مي شوند   ” امشاسپندان“كه با نام    (هاي  اهورايي،    
  .  جاودانگي و خدايگونگي دست يابد

راه رسيدن به رسـايي و جـاودانگي، همـاهنگي بـا قـوانين موجـود در                  ・
از اينـرو مـي بايـد بـا اسـتفاده از تمـام توانـايي هـا و                   . آفرينش و هستي است   

گنجايش ذهـن و انديشـه ي پـاك و اهـورايي و بـا مهـر و دلبسـتگي و بـدون                       
نتيجه ي  . نمود و به نوسازي و بهسازي جهان پرداخت       چشمداشت كار و تالش     

 زيستن در يك آرامـش كامـل و شـادي و خشـنودي              گمانچنين زندگاني، بي    
  . است
 شدن دارد كه    آگاهتوانايي   و    پديده اي است كه گروهي مي زيد       انسان ・
  .داند خود مي  انسانيهمبودگاه  گروه وپيشرفت خود را در پيشرفت اگر شد
مفاهيمي ذهني و نسبي هستند و      ” بهتر“و  ” بدتر“و يا   ” خوب“و  ” بد“ ・

                                                                                                                         نيــروي تميــز داوري شــوند كــه خــرد يــا تنهــا هنگــامي مــي تواننــد درســت
گوهر و انديشـه ي  ” سپنتا مينو“. خته شده باشددر انسان به درستي بارور و سا      

انديشـه بـد، ويـران سـاز و         ” انگـره مينـو   “بهتر، پيشبرنده و سازنده مي باشد و        
انديشه ي پيشبرنده به انسان كمك مي كند تا هم خود  و هم جهان               . بازدارنده

 و  همبودگاهانديشه ي ويران ساز به خود انسان و         . پيرامون خود را به پيش برد     
  .انسان خردمند انديشه ي سازنده را برمي گزيند. هان آسيب مي رساندج

اگـر  ). قانون كنش و واكـنش     (آزادي گزينش و نتيجه ي مناسب با آن        ・
 گزينش درست نكند در ناآرامي و آشفتگي به سر خواهد برد تا زماني كه               انسان

  .به خود آمده و راه درست را در پيش گيرد
 است و جبر و تقـدير و سرنوشـت          گزينش بر   پايه اين قانون،    پايه ي بر   ・

  .در شكل گيري آينده ي انسان جايي ندارد
تمركز در سكوت و نيايش ها ابزاري هستند كه به انسـان كمـك مـي                 ・

   .هر خدايي تجربه شده و به بينهايت اهورايي پيوند يابدكنند تا مِ

 
  
  
  
  
  
  

    



 اهـورا مـزدا، خداي زرتشت  بنيان هاي زندگاني
و يا به زبان    ” خرد كل باشنده  “يا  ” ردانااَبهستي بخشِ      “چماهورامزدا به   

آن نيـروي   ” خداوند جان و خرد   “ساده تر و به گفته ي روانشاد فردوسي توسي          
به گفتـه ي ديگـر      . فراگير و جهاني مي باشد كه همه چيز در اوست و از اوست            

تمامي آفريده ها نمودهاي گوناگوني هستند از اين نيروي كلي كـه داراي سـه               
  :ادين مي باشد ويژگي بني

  هستي ـ  آگاهي ـ آفرينندگي
  

و از  ) Spenta Mainyuسپنتامينو (خداوند از مينوي افزاينده ي خود 
مي آفرينـد، مـي پرورانـد، مـي         ) Ashaاشا  (هستي خود بر پايه ي قانون خود        

  .آرايد و به پيش مي برد
                  

 )انساني- ه هايي مزداييزفرو(
فـروزه ي  ” گـوهر افزاينـدگي  “ يـا  Spentâ mainyu مينو نتاپسِ -1

ايـن  . از اين فروزه است كه آفرينش پديد آمده اسـت         . آفرينندگي اهورامزداست 
واره مي افزايد و مي گسترد و به پيش مي بـرد و از آن اسـت كـه مـا           قلمرو هم 

  .انسانها نيز آفريننده مي باشيم
          
2- هومنَو Vohu mana) يا انديشـه نيـك و   ) بهمن به فارسي امروزه

 آفريننـدگي و سـازندگي،   .يك آفريداهورامزدا جهان را با انديشه ي ن . نيت پاك 
 و نقشـه ي  شـالوده ” وهومن“ مي توان گفت كه گربه زباني دي. خودِ نيكي است  

انسان و جهان زنده و پوينده ي او بخشي از اين آفـرينش نيـك و شـادي      .فراگير و بزرگ آفرينش است
در بـر  از آنجا كه اهورامزدا يك نيروي كلي بوده و تمامي هستي را   . آفرين است 

براي شناخت او بايـد     .  و شكل ويژه اي نمي باشد       پيكر مي گيرد بنابراين داراي   
اين فروزه ها و توانايي ها در انسان نيز         . را شناخت ) ويژگي هايش (فروزه هايش   

بنـابراين  . سوي تكامل مي باشند   هست و راهنماي او در زندگاني و پيشرفت به          
انسان داراي همان فروزه هاي خداونديسـت كـه بايـد بـدانان آگـاه شـده و بـا                    

بـر همـين پايـه      . پيشبرد و شكوفايي و افزايندگي آنان خود را مزداگونه گرداند         
انسان هاي آگاه نيز دست به دست هم داده و دنياي زنده را در مسـير تكـاملي                  

اينچنين . گرگوني و نوشدنِ هميشگي به پيش مي برند       اش ياري رسانده و در د     
  . انسان همكار خداوند مي گردد

با كمك وهومن انسان به وجود و چگـونگي اهـورامزدا آگـاهي يافتـه، بـه                 
رازهاي زندگي دست مي يابد و به خويشكاري يا وظيفه ي خويش در زندگاني              

    .آشنا مي شود
 رستگاري برمـي    داشتن انديشه نيك نخستين گامي است كه انسان براي        

درست همـين   .  است انديشمند  باشنده اي فه زرتشت انسان    از ديدگاه فلس  . دارد
انديشيدن و ژرف انديشي است كه انسان را از ديگر جانـداران جـدا مـي سـازد                  

خرد نيرويي اسـت كـه بـا آن مـي تـوان             . مي انجامد ” خرد“چون كه به نيروي     
 شناسـايي همـين   . جـدا كـرد   م   سنجيد و بد و خوب را از هـ         پديده ها را با هم    

خوب از بد به انسان اختيار برگزيدن مي دهد و او را آزاد و مختار مي سازد كه                  
    . آزادي در گزينش و با گزينش استبنابراين. يكي از اين دو را برگزيند

    



آن است كه پس از شناسايي و سـنجش آن چـه سـودمندتر و               ” خردمند“
كه وارونِ خردمند است    ” نابخرد“اما  . زيندانساني تر، اخالقي و بهتر است را برگ       

    .ش بدتر و بدترين را برمي گزيندآن كسي است كه پس از سنج
بنا بر گاتهـا    . در اينجا نياز است كه دريابيم خوب چيست و بد چيست            

انسان آزاد است كه از ميان آن دو، يعنـي          . خوبي و بدي دو راه انديشيدن است      
) نيـت خـوب   ( از خواستي نيـك      انديشه ي بهتر  . يكي را برگزيند  ” بهتر“و  ” بد“

 اسـت و    همبودگاه انساني  به سود     جانبخش بوده و    سازنده و  برمي خيزد كه آن   
اين هـر   . آسيب برساند  )ها(انسان   و) ها( زيانبار بوده و به جان       بد، آن است كه   

آن انديشـه اي  . دو نسبي بوده و در رابطه با زمان و مكان سـنجيده مـي شـوند       
    .ت كه پيامد آن گفتار و كردار نيك باشدنيك اس

                    
 و ترتيبـي اسـت كـه     هنجـار  قانون و Artâ يا اَرتا Ashâ   اَشــا-3

بـر   هنجـار بنيـان ايـن     . آفرينش بر اساس آن شكل گرفته و به پـيش مـي رود            
 -در ايـن چهـارچوب از قـوانين فيزيكـي         . راستي، درستي و داد يا عـدل اسـت        

 و قوانين پيدا و ناپيداي چيره بر دنيـاي          همبودگاهيانين   گرفته تا قو   آخشيجي
          .مينوي و رواني جاي دارد

آيـين راسـتي، كـار درسـت را در زمـان درسـت و مكـان        " گزارشيبنا بر  
نتيجـه ي آن    . درست و با ابزار درسـت و برنامـه ي درسـت انجـام دادن اسـت                

      ".هد بود و جز آن نمي تواند باشدهمواره درست خوا
 بر   بنا

 گام بردارند و خود را       و داد   اگر در راه راستي و درستي      همبودگاهانسان و   
 هنجـار و آرامـش و   انـدازه و ننـد بـه   با قـانون هسـتي و آفـرينش هماهنـگ ك       

پيشرفت و تكامل دست مي يابند و از آنان است كه سازندگي آغاز مـي شـود و                
          .به همه سود مي رسد

وارون آن يعني دروغ، از هم گونه اش، يعني در انديشه و گفتـار و كـردار                 
 آنچـه آزار  . است كه نتيجه ي نادرست داده و زيان و آزار و خرابـي مـي رسـاند                

خشـم، خـرد و     . دروغكار را چند برابر مي كند و تباهي مـي آورد خشـم اسـت              
پس بايد  . هوش را از دست دادن است و سرچشمه ي جور و ستم و بيداد است              

بدور از خشم و دروغ، هر كس بر آيين راستي و درستي كار كند و هـم خـود و                  
” ناَشَـو  “گاتهـا پيـروان اشـا را      . انـد هم ديگـران را خرسـند و شـاد و آبـاد گرد            

Ashavanوغ را  و پيروان در“نتدِرِگو ”Dregvantمي نامد .    
 را كـه نمـودار       همبودگـاهي  -آخشيجياگر بخواهيم چند نمونه از قوانين       

  :اشا مي باشند نام ببريم مي توان از موارد زير ياد كرد
  :فيزيكي مانند / آخشيجيقوانين 

  Cause and effectكنش و واكنش يا علت و معلول   ・
  Progressپيشرفت    ・
  Interdependenceوابستگي   ・
          Inter-reflectionتاثيرگذاري متقابل  ・

   : مانند همبودگاهي- قوانين انساني
راه درسـت بـراي انجـام هـر كـاري آن اسـت كـه            “  ديگـر    گزارشي

 ته شود و از به هدر دادن بيهوده        كمترين مقدار انرژي براي انجام آن به كار گرف        
           ”.انرژي جلوگيري شود

  آزادي گزينش ・
         انسان در برابر گزينش خود)مسئوليت (پاسخگويي ・
  برابري حقوقي تمام انسان ها ・

    



 بـا  قانون كنش و واكنش، كه بر اساس آن هر كـس نتيجـه ي مناسـب           ・
      .مي گيردكنش خود را، دير يا زود اما بدون سوخت و سوز، 

هر كس و هر چيز بايد در جاي درست و مناسب خـود قـرار گيـرد تـا                    ・
        .نتيجه ي درست به دست آيد

 بايد سالم و پاك نگاهداري شود تا زندگاني امكان ادامه و       جايگاه زيست  ・
        .رشد داشته باشد

و انسـان مـي     . اره دگرگون و نو مي شود     دنيا در مسير تكاملي خود همو      ・
      .ده  و يا ويران ساز داشته باشدتواند در اين راه نقش سازن

  .ميانه روي بهترين و اشايي ترين شيوه ي برخورد با مسائل است ・
 در چـم بهتـرين راسـتي و درسـتي و يـا               يا ارديبهشت به فارسي    ااشا وهيشت 

شتا جايگـاه انسـان هـاي رسـايي     اشا وهي. باالترين و ناب ترين حقيقت ميباشد    
  .اين واژه است كه در زبان پارسي به بهشت دگرگون شده است. يافته است

  
و ” خويشـتنداري “يـا     ) شهريور بـه فارسـي      (Khshathra خشَترُ-4

  . )كردار نيك (”آبادسازي“
يري از خـرد نيـك و اشـويي زيسـتن           انسان به دنبال خودآگاهي و بهره گ      

اند و رواني خود را به آنچنان همـاهنگي و هنجـاري برسـ            تواند نيروهاي تني    مي
 خود درآورده و بر هوس هاي نفساني خود چيره          چيرگيكه آنها را در اختيار و       

ي  بـر خـود را فرمـانروايي يـا شـهريار     ياين چنين چيرگـي يـا فرمـانرواي       . شود
 كه اين فروزه خداوندي در انسان به كمال خود          چماهورايي نيز مي نامند بدين      

  . مي رسد
رفتار و كردار چنين انساني با ديگر انسان ها از روي خـرد و بـا آرامـش و                   

اينگونـه نيـك    .  مي شـود   نيك كردار بينش درست بوده و يا به گفته ي ديگر          

پس خشترا آن گامه اي اسـت       . كرداري ساختن و آباد كردن را به دنبال مياورد        
كه “ شهر“ ي   مي آورد و واژه    انساني آباداني    همبودگاهكه هم براي انسان و هم       

كسي است كه   ” شاه“ كه آباد شده است و        است  جايي در چم از خشترا مي آيد     
  . آباد مي كند

شهرياريِ خوبِ  “چمه  بVohu khshathra vairyaوهو خشترُ وئيريه 
 آن سيستمي است كه انسان هاي با انديشه و گفتار و كـردار نيـك                ،”برگزيدني

 و برپـا    وآن نيـروي خـوب را از ميـان خـود برگزيننـد            دست به دست هم داده      
مي نامند كه در آن از زور و سـتم و           “ شهرياري خدايي “آن سيستمي را    . سازند

خشم و بيداد خبري نباشد و همه از زندگاني خوش و خرم و آسوده بهـره منـد      
  . دانستهم“ و سامان خوبهنجار “ در چمخشترا را مي توان به سادگي. گردند

  
يـا مهـر و   ) اسفند به فارسـي  (Spentâ Ârmaiti تا آرميتي سپن-5

  . عشق بي چشمداشت و همچنين آرامشِ افزاينده
بـه آگـاهي رسـيد و بـا پيـروي و            ،  نسان هنگامي كه بر خود چيـره شـد        ا
رواني دست يافت، آنگاه نيك     - تني در نيروهاي گي با قانون اشا به هنجار       هماهن

ود گذشته مي گـردد، بـه همـه مهـر           از خ كردار و مهربان و شادخو و شادزي و         
اين حالت، آرامشي   . ورزد و خشنودي خود را در خشنودي ديگران مي جويد         مي
 بـراي پيشـرفت روزافـزون و شـتاب          همـه چيـز   ر او پديد مي آورد كه در آن         د

سپنتا آرميتـي نمـودار ايـن       . گيرنده به سوي رسايي و بي مرگي فراهم مي آيد         
  . پيشرفت در آرامش است

 خشترايي نيز به آرامش و هنجار و شـادي و           يهمبودگاههمين ترتيب   به  
خشنودي دست پيدا مي كند و توانايي ها براي پيشرفت و تكامل نمودار گشته              

  .و به كار مي افتد تا در نتيجه ي آن آرامش و دوستي جهاني به دست آيد

    



  
6- تاتهئورو Haurvatât )     يـا نمـاد رسـايي و       ) بـه فارسـي خـرداد
 آن حالتي است كه تن و روان در سايه ي آرامش به دسـت آمـده                 ،ياسخودشن

به سوي تندرستي و توانايي و خودشناسي كامل به پـيش رفتـه و كمـي هـا و                   
كاستي ها را هر چه بيشتر از خود دور مي كنند و  به بهترين حالت خـود مـي                    
رسند كه آن زيستن در شادي و خشـنودي و آرامـش راسـتين اسـت؛ كـه آن                   

  . اهورامزداستراستين شناخت
بايسته ي خداشناسي، رسايي است و بايسته ي رسايي، 

  .خودشناسي است
اينگونه انسانها جهان را نيز بسوي خشترا و دوستي جهاني به پيش بـرده              

  . و آن را به كمال مي رسانند
  
خارج بودن از زمان و = يا بي مرگي و جاودانگي     Ameretâtرِتات  اَمِ -7

ي تكامـل   در آرامش افزاينـده، روان خـود را بـه رده هـاي بـاال              مكان؛ آنگاه كه    
 كامل و خرسندي مينوي رسيده و با اهورامزدا يكي شـويم،            رسانده و به آرامش   

  . مانند او جاودانه مي گرديم
 يـا خانـه ي   Garo demânâ” گَـرو دِمانـا  “گاتها اين حالت جـاوداني را  

ي آرامـش و رامـش روان       سرود مي نامد كه جايگاه انديشه ي نيك اسـت، جـا           
  .است

 ه سـر مـي بـرد و از وجـدانِ در          نت و دروغكار، در خانه ي دروغ ب       اما دِرِگو
 خود رنج مي برد تا آنكه پشيمان شده، از بـدي هـا دور گشـته، بـه نيكـي                     رنج

  .بگرايد تا رستگار گردد و به خانه ي انديشه نيك و سراي سرود برسد
  

 شايست ها و ناشايست ها
سـر و كـار نـدارد و تنهـا          ” نكن ها “و  ” بكن ها “روي هم رفته دين بهي با       

 و هماهنگي با آنها      و پايه ها هستند كه قوانين جاري و هميشگي بوده          بنيان ها 
 دينـي كلـي     راهنمايي هـاي  . ي و رستگاري انسان هاست     خوشبخت پايدارنده ي 

 .است و هدف تندرستي و سالمت تن و روان است
  

ـ  “ر دانشمند زرتشتي در كتاب خـود بـا نـام     دكتر فرهنگ مه   و از ديـدي ن
  : را بيان داشته است جستاربه خوبي اين ” آييني كهن

دستور، رعايت  . در دين زرتشت، امر يا نهي غالبا كلي است و نه موردي           « 
مسائل موردي، مثل روزه گرفتن از طلوع تا        . سالمت و بهداشت تن و روان است      

ملي در بعضي نقاط جغرافيايي مثال قطب شمال يا         كه از لحاظ ع   (غروب آفتاب   
در عـين حـال سـنت    . در ديـن زرتشـتي نيسـت    ) جنوب ايجاد اشكال مي كند    

زرتشتي بر اين است كه زرتشتيان در ماه دسـت كـم چهـار روز گوشـت نمـي                   
همانگونـه كـه مـي      . اين خوبي دين است   . بعضي هم اساسا سبزيخوارند   . خورند

 تا غروب آفتاب در نقاطي مثل قطب شمال يا جنوب      دانيم روزه گرفتن از طلوع    
يا الزام به خوردن گوشت حيواني كـه بـه ترتيـب خـاص     . ايجاد اشكال مي كند   

ذبح شده باشد ممكن است از لحاظ علمي قابل توجيه نباشد و فقط يك سـنت            
 ». مذهبي باشد

  
بنابراين جنگي بين طرفداران    . مسئله آدم و حوا در دين زرتشتي نيست       « 

  ».نظريه تكامل و طرفداران نظريه خلقت پيش نمي آيد
در كتاب مقـدس زرتشـتيان راجـع بـه حقـوق زن يـا سـهم االرث او و         « 

فرزندان و مانند اينها، احكامي وجود ندارد كه عمل برخالف آنهـا، مغـاير ديـن                

    



ـ استفاده نكردن از ماده هاي هوش ربا كه به انديشه و خرد آسـيب مـي
  رسانند

حفظ گاهنماي ملي و ديني در كشورهاي مقيم، پيروي از تقويم و تـاريخ              
ين آمـوزش   همچنـ . دولتي و در عين حال داشتن تقويم ملي امكان پذير اسـت           

زبان و ادب فارسي به جوانان تا آنجا كـه امكانـات اجـازه دهـد، از اسـرار بقـا و                 
  ». زرتشتي خواهد بودهمبودگاهپايداري 
  

 هـايي دارد    خويشكاري زرتشتي   به هرروي بر اساس دين و سنت، هر فرد        
كه از آغاز دوران رسيدگي يا بلوغ تا پايان زندگي خاكي، شايسته است كه آنهـا       

 :از جمله ي اين شايستگي ها چنين هستند .  كار بنددرا به
  
 انديشـه  Humata, hukhta, Hvarshtaرشـت  ت، هوخـت، هو وم ه-

  نيك، گفتار نيك و كردار نيك
  ـ راستي يا اشايي و دوري از دروغ

  ـ ميانه روي
  ـ گرامي داشت پدرو مادر

  ـ پاكي و پاكيزگي، تندرستي و بهداشت
  ـ كار و آباداني

  كيزه نگاهداري و سالم سازي پيرامون يا محيط زيستـ پا
  ـ دانش آموزي و دانش پراكني

 هنر

                  

است كه زرتشـتيان  ـ كمتر خوردن گوشت جانوران، از همين رو در سنت       
ر ماه از خـوردن گوشـت و اصـوال كشـتن جـانوران بـه قصـد                   از ه  در چهار روز  

         nabor ” رنَبــ “از همــين رو بــه ايــن روزهــا . خــوردن، خــودداري مــي كننــد
وهمـن، مـاه،    : اين روزها بر اسـاس گاهنمـاي زرتشـتي عبارتنـد از             . مي گويند 

  گوش و رام؛ در هر ماه 
 يك نامي دارند كه      در گاهنماي زرتشتي تمامي روزهاي ماه هر       :يادآوري(

  )نامهاي ياد شده نيز جزو اين سي نام روزها در ماه هستند

 

 

 

 

 

 

 
  
  
  
  ـ ستايش و پرداختن به زيبايي و  
  

    



   گروهيآرامش  -2  آرامش فردي آرامـش و نيـايـش

  آرامش چيست ؟
 و يا بـه گفتـه        و قانون و هنجار هستي     سرشتمي گوييم كه هماهنگي با      

. ، تنها راه رسيدن به آرامش فكري و رواني اسـت          ديگر پيداكردن اندازه در خود    
ـ  .  به واگشايي آن مي پردازيم     اكنون كمي   سرشـت يم كـه همـاهنگي بـا        مي دان

 نيست كه انسان مانند گياهان باشد، تنهـا بـراي خـود در گوشـه اي                 چمبدين  
رشد نموده و سرانجام پژمرده شود؛ يا ماننـد جـانوران تنهـا از روي غريـزه بـه                   

 هيهمبودگاد؛ بلكه انسان موجودي است      دنبال خورد و خواب و فرزندزايي باش      
، و ايـن    همبودگاهرامش فردي است و هم آرامش       كه آرامش او، هم وابسته به آ      
  .دو نيز با يكديگر در پيوندند

با آگاهي و درك درستي كه از دين بهـي در مـورد آفـرينش بـر پايـه ي                    
) كه دانش نيز تا به امروز بر درستي آن گـواه اسـت            (درستي و اشايي مي يابيم      

 و  كه ما مي شناسيم در يك هماهنگيهستياين در مي يابيم كه همه چيز در      
 با يكديگر و قانونمندي كل به پيش مي روند، يعني هر پديده ي تازه اي                 اندازه

نيز كه زاده مي شود تنها هنگامي به بودن و رشد خود ادامه مـي دهـد كـه بـا                     
  .ديگر نمودهاي هستي هماهنگ گردد

 ني           

1- 
    آرامش فردي

، رسـيدن بـه     )سـپنتا آرميتـي   (هنجـار   دانستيم كه پيش درآمد آرامش و       
  .ست كه آن چيرگي بر خود و هواي نفس استاخشتر

 و فهم درست از زنـدگاني       راستيبه سرچشمه ي دانش و      ه رسيدن   تنها را 
ار رسيدن به آرامشي است كه در سايه ي آن راهِ رسيدن به نور و روشنايي همو               

اين همان راهي بـود كـه خـودِ اشـو           .  رسيد رمنزل مقصود شده و مي توان به س     
زرتشت، به عنوان نخستين انسان شناخته شده در تاريخ رفـت و بـه روشـنايي                

آن خداونـدي   .  بـود  راستيمزداي او همين سرچشمه ي نور و دانش و          رسيد و   
كه هم آنقدر بزرگ است كه در انديشه نمي گنجد و هم آنقـدر دسـت يـافتني                  

  اما چگونه ؟. كه مي توان بدان رسيد
در درازاي تاريخ انساني، انديشه ها و انديشمندان بـي شـماري بـا همـين               

ا آزمايش و به پيـروان خـود سـفارش          هدف و همين آرمان راه هاي گوناگوني ر       
بر اساس تمامي اين فلسفه ها و همچنين روانشناسي نوين مهمترين           . نموده اند 

 در تمـامي    بـودني راسـتين   نديشه و آگـاهي و      وسيله ي انسان، داشتن تمركز ا     
  . زندگي است

نه تنها  ( ديدن    تمركز و   با  بلكه با پندار و گمان حقيقتي به دست نمي آيد        
سته آهسته مـي تـوان بـه         است كه آه   و البته با آزمون و فراگيري     !) نگاه كردن 

با .  بدن خود آشنا شد    سهشيبا كاركرد اندامها و ابزار       رسيد و از جمله      شناخت
 ويرانگر مي توان از بـروز آنهـا         سهش هاي مبارزه با سرچشمه هاي بروز و نمود        

 تـرين   بنيـادين ز  يكـي ا  . كه بر آنها چيره شد    جلوگيري نموده و به جايي رسيد       
“ مديتيشـن “ تمـرين بيـنش درونـي يـا          ،ابزارهاي دستيابي بـه تمركـز فكـري       

meditationمي باشد  .  

از سـويي او تنهـا      . سـت انسان نيز از اين دايره ي قانون منـدي بيـرون
 داشـتن نيـروي     پايـه ي  كـه بـر     ) تا مرز آگاهي هاي مـا     ( است   هستي يافته اي  

 ايـن   وارونِانديشه و اختيار، مـي توانـد بـا گـزينش نادرسـت خـود بـه راهـي                    
هماهنگي كشيده شده و در نتيجه هم آرامش خـود و هـم ديگـران را بـه هـم                    

و درك اين قانونمندي و سـپس       بنابراين تنها راه درست، نخست دريافت       . بريزد
  .كردار بر اساس آن است

  :مقوله ي آرامش را مي توان در دو بخش بررسي كرد

    



نيايش ها نيز ابزار ديگري براي تمركز آگاهانه و دست يـافتن بـه آرامـش                
البته نيايش ها داراي ويژگي هاي ديگري نيـز هسـتند كـه در بخـش                . هستند

  4.خود به آنها مي پردازيم
 ميـوه ي آنهـا، همانـا       و   گـر  تند و ويران   سهش هاي  كه از    ش آنجاست آرام

آنجاسـت كـه    .  خبـري نباشـد    …خشم، دروغ، ترس، كينه، دشمني، بيـداد و         
ــاني؛ مهــري بــدون  ” خــود“انســان از  گذشــته و تنهــا مهــر مــي شــود و مهرب

آنجاسـت كـه انسـان مـي توانـد          . چشمداشت؛ مهري اشويي به تمامي آفرينش     
اَشم وهـو وهيشـتم اسـتي، اوشـتا اسـتي،           “ كامل پيام آسماني    نمونه ي بارز و     

بله، آنجاست كـه خشـنودي،      . بشود” اوشتا اَهمايي هيت اَشايي وهيشتايي اَشم     
  . به دست مي آيدushtâ” اوشتا“رضايت و 

  
    گروهيآرامش 

 گروهـي آرامش او وابسته به آرامش  گروهي مي زيد و  مي دانيم كه انسان     
همگاني زماني به دست مي آيد كه انسان آرامش . به سر مي برد  كه در آن    دارد  

 آگـاهي از     پايـه ي   دي دست يافته باشند و سپس بـر       هاي بهدين به آرامش فر    
 و بـه    همبودگـاهي قوانين زندگي و با برخورد آگاهانه و منطقي با پديـده هـاي              

 ي خود   همبودگاهكمك دانش، به همراهي ديگر بهدينان سيستم پيشبرنده ي          
.  آن بـه كـار بگمارنـد       ا برگزيده و انسان هاي اشايي و شايسته را براي پيشبرد          ر
  .به همين سيستم گفته مي شود”  وئيريووهو خشَترَ“

     

  انسان چيست
اين پرسشي است كه همواره انديشه ي انسان را در هر دوره و زمانه و از 
هر رنگ و نژاد و گروه و باورمند به هر دين و كيش و آيين، به خود سرگرم 

ت كه پاسخ هاي گوناگون به اين پرسش كرده است بگونه اي كه مي توان گف
ي آفرينش باورها و جهان بيني ها و دين ها و فرزان هاي است كه پايه 

  . گوناگون بوده است
  ما چه هستيم، براي چه هستيم و چه آرماني در اين زندگي داريم؟

دين بهي و فرزان مزديسني انسان را جزوي از آفرينش نيك اهورامزدا، ابرداناي 
 مي داند كه داراي آن توانايي است تا با بهره برداري درست از هستي بخش

نيروهاي نيك و سازنده ي خود در راه آبادي جهان و شادي جهانيان و در 
  .پيامد آن خشنودي آفريدگار كار كرده و خود به خشنودي وآرامش دست يابد
ره در اينجا مي پردازيم به اينكه اين انسان، خود چه ميباشد يا اينكه پا

هاي به هم آورنده ي او چه هستند، زيرا پاسخ به اين پرسش ما را بيشتر با 
انگيزه هاي كنش ها و واكنش هاي او آشنا مي سازد و شناخت و آگاهي ما را 

در شناخت انسان مي البته در اينجا يادآوري مي گردد كه . بيشتر مي كند
 هر روشي او را به گونه اي گوناگون كند و كاو كرد و بر پايه يتوان به شيوه ه

اين نوشتار گزارشي است از بخش هاي مادي و مينوي انسان با . اي شناخت
  .ده از آن مفهوم ها و فرازهايي كه فرهنگ زرتشتي از آنها سخن مي گويدااستف

نكته ي ديگري كه شايسته ي يادآوري است آن است كه فرزان ها و 
 واژه ها و فرازهايي را به كار مي بينش هاي گوناگون نيز در گزارش از انسان،

برند كه شايد در نخستين نگاه مفهوم هايي ديگرگونه به ديده آيند ولي در كند 
يكي ) مقصود(و كاوي ژرفتر دريافته مي شود كه در بسياري از موردها آرش 

  .است

يكي از ابزارهاي كارآ براي به وجود آوردن و نگاهداري آرامش در اجتمـاع
 و ايجادِ احساس يگانگي و هم پيوند بودن انسانها بـا يكـديگر، وجـود مراسـم و                 

 خوب و مفيد و يگانگي دهنده و شادي آفرين و همچنين نيايش هـاي               آيينهاي
  .. گروهي است

    



 ديدگاه بينش زرتشتي درباره ي انسان
  

 كـه از آن ميـان       باشـد مـي   چندين بخش   داراي  بنا بر اين ديدگاه، انسان      
ايـن بخـش هـا چنـين مـي          .  مي باشند  5برخي مادي و برخي ذهني يا مينوي      

  :باشند
هاي بدن ماننـد سـر،    اندام  كه از همه يtanvuبه اوستايي  تَنوو   تَن،   ـ1

هاي درونـي وبرونـي بـدن منهـاي         اندام  گردن، تنه، دست و پا و رويهم تمامي         
پـاره   زماني كـه ديگـر    . رارسيدن مرگ پس از ف  .  به هم آمده است    نيروي زيست 

  . مينوي از انسان جدا شدند، تن بر جاي مي ماندهاي
 از آن سـاخته     ي كوچكترين جنبش   خودي خود هيچ نيرويي ندارد و      تن به 

تن را مي توان مانند ابزاري دانست كه به وسيله ي روان مـي توانـد بـه                  . نيست
در ديـن بهـي، داراي ارج       تن يك انسـان زنـده       . زندگي دنيوي خود ادامه دهد      

زيادي است و از آنجا كه تن و روان مانند دو روي يك سكه اند يا بهتر بگـوييم                   
ي بـا ديگـري در پيونـدي تنگاتـگ          در هم تنيده هستند، درستي و سالمت يكـ        

 و از اين رو براي نگاهداري و پرورش تن مانند روان گوشزدهاي بايسـته        هستند
  .شده است

2

 ، كه مي توان گفـت يـك    Urvânان به اوستايي اورو روان يا آگاهي، ـ3
ان كه از تـن و جـان جداسـت و بـه             نامگذاري كلي است براي آن بخشي از انس       

و البتـه   (  تمـامي كردارهـا      پاسـخگوي راستي آن بخش مينوي انسان است كه        
” ور“ از ريشـه ي     ” اوروان“از ديـدگاه واژگـاني نيـز        . مي باشد ) انديشه و گفتار  

از . آمده است كه در چم نيروي تميز نيك از بد و يا نيروي گـزينش مـي باشـد    
نيز يـاد كـرد كـه خـود از دو زيـر بخـش               ” آگاهي“ م  اين بخش مي توان  با نا      

  : درست شده است 
  . يكي نهاد يا ضمير خود آگاه و ديگري نهاد ناخودآگاه

اما اين روان يا آگاهي داراي چه نيروهاي دروني است كه مي توانند راه را               
 و آگـاهي رهنمـون شـوند و چـه           راسـتي از چاه باز نمايانده و مـا را بـه سـوي             

هايي برسر اين راه وجود دارند؟ از اين نيروها مي توان بدينگونـه يـاد               بازدارنده  
  :كرد

      
” مـن “ . اسـت ) منطق (فرنودآوري  و      خرد  ، جايگاه  Mana نَم -    الف

انسان است كه رويهمي اسـت از ابزارهـاي باشـنده در انسـان              دستگاه ذهني   
با اين ابـزار    . براي ديدن، شناختن كندوكاو كردن و سرانجام سنجش و گزينش         

انديشـيدن را دارا  )  (logicalاست كه آدمي توانِ درست انديشـيدن و منطقـي   
  .مي باشد

، نيرويي است كه  Akhu و به پهلوي اَخو  Ahuهو به اوستايي آَ جان، ـ
 و خـوراكي كـه      به درون مي دمـيم    هوايي كه   . وا ميدارد تن را به جنبش و كار       

 بب برپـايي  هاي خود در بـدن، سـ       و سوخت و ساز    به هم آميختن  مي خوريم با    
انـدام  اكنـون اگـر يكـي از    . آن نيروي جنبش مي شود كه آن را جان مي نامند  

 قلب، از كار بيفتد ديگر اين نيرو وجـود نداشـته و             سرانجام بدن و    هاي كار ساز  
نيـروي  “در چـم  ” آتش زندگي“از اين نيرو در اوستا با نام       . از ميان خواهد رفت   

  .نيز ياد شده است” زندگي

و خـردِ بـه     ) انبار شـده در نهـاد ناخودآگـاه       ( ، به وسيله ي خرد ذاتي       نَم
  .خوراك داده مي شود) گرفته شده از دنياي پيرامون( دست آوردني 
باشـد و  ” دبِخْـرَ“كـه  يا بهمن، آن ذهني است   Vohumanaوهومن 

  .گزينش خود را بر مبناي نيكي و سازندگي انجام دهد 
  

    



نيروي روشـنايي و بيـنش و      ،   baodhaبه اوستايي بئوذَ    ئودا،  ب –    ب  
بوده كه با   ) منطق (فرنودآوري نيروي   نَبه گفته ي ديگر، م    . دروني است  آگاهي

  .بئودا با دنياي دروننگرش و درك و سنجش در دنياي بيرون سرو كار دارد و 
  

از . كه وجدان يا دين انسان و مركز اخالق اسـت  ،  daenâنا ئِد    پ ـ  
راه زنـدگاني اش را     آنجا كه هر كـس از روي خواسـت و درك و ديـدگاه خـود                 

رنتيجه دئنا يا وجـدان او در پـي ايـن گـزينش و پيامـدهاي آن                 برمي گزيند، د  
اني كه از راه اخالق دور مي گـردد رنـج           وجد. آرامش يافته و يا ناآرام مي گردد      

  .مي بيند و آلوده مي شود
  

وشـي   در اوسـتا فرَ . نيـروي پـيش برنـده    ،  Fravaharر هوفرَ   ت ـ  
Fravashi    گاتهـا از  .  ، براي اين پديده گزارش هاي زيـادي داده شـده اسـت

ـ “و يا بهتر بگـوييم      ” اعتراف كردن “ يا  ” ستو شدن خَ“ فروشي تنها در چم      اور ب
ياد كرده است كه در ايـن پيونـد مـي تـوان ايـن واژه را         ” برگزيدن“ و  ” داشتن

  .دانست در چم گزينش و باور” ور“ از ريشه ي ) اوروان(مانند روان 
 رانـده و او     پـيش  است كه انسان را در زندگي به          آن نيرويي  در چم فروهر  

مي دانند  ” ور + فرَ “يپيوند اين واژه را بگونه      در اين   . را به پيشرفت وامي دارد    
فروهر، ذره اي از ذرات نور خـدايي        «  به گفته اي     .”نيروي پيش برنده  “ در چم   

است كه در هر كدام از ما به وديعه گذاشته شده كه قوه پيشرفت و ترقي بـوده                  
  ».و راهنماي ما به سوي پيشرفت مي باشد

  
 و همانـا   ي و سرچشمه ي همه ي هسـت       گوهر كه اهورامزدا،    آوريدر  گدر ن 

.  و سرچشمه ي خرد و آگاهي اسـت          گوهرو اوست كه    نيرو و انرژي و نور است       

و  هسـت،  در همـه جـا        نـاب  درسـتي ، اين نـورِ آگـاهي و ايـن          اين نيروي آگاه  
  به وسيله ي ديد درونـي، بئـودا،         اگر  اين نيروست كه   . ما انسان ها   همچنين در 
 ايـن نيـروي پـيش       . سبب روشن شدن راه پيشرفت و تكامل است        دريافت شود 

  .مي نامند” فروهر“برنده را 
  

آن نيروي الهام و نهيب زننده  ، Sraosha ئوشَه سروش يا سرَ    ث ـ  
 مـا انگيـزه داده و بـه          به ايست كه در نهاد و ضمير ناخودآگاه ماست و از درون          

نـداي  “از اين نيرو با نام هـاي        .  باشيم  ها درستيجنبش وامي دارد تا به دنبال       
ريشـه ي   . نـد و مانند آن نام مي بر     ” شنوايي خدايي “ ،  ”نداي وجدان “ ،  ” درون

  .، شنيدني دروني و ژرف”شنيدن“ مي باشد در چم  ”وائوسرَ“اين واژه 
اجازه بدهيد تالشي كنيم تا بوسيله ي يكـي دو نمونـه آوردن و بگونـه ي          

  :نمادين اين نيروها را به نگاره در آوريم تا فهم آنها ساده تر گردد
انسان را به بدنه ي اتومبيلي مانند كنيم، موتور اين اتوموبيل را            ” تن“ اگر  

بنزين و ماننـد    ( يا نيروي جنبش مانند نمود كه از سوخت         ” جان“ مي توان به    
  فراديـدگري بـه خـودي خـود هـيچ نيـروي        ” تـن “ايـن   . خوراك مي گيرد  ) آن

ود نـدارد    براي گزينش راه و همچنين تندرستي و سـالمت خـ           )تصميم گيري (
“ ايـن راننـده     . بلكه اين راننده يِ وسيله است كه فرمـان آن را در دسـت دارد              

  .است” روان
براي درك درست از چگونگي راه و گزينش درست آن نياز بـه             ” روان   “ 

  بربسـت هـا    اخت او از   و شـن   يافتيا نيروي در  ”  بئودا“رد كه همان    ابزارهايي دا 
هناينـده   )پارامترهـاي (سـازه هـاي     تمـامي    و   راه چگونگي رانندگي و    )قوانين(
فـرا را   خـود،    فرنـودآوري يا خـرد و     ” من“  بر آن است تا به كمك        )تاثير گذار (

  .)تصميم درست بگيرد (راي درست بدهدببيند و 

    



 پاي او را روشن مي نمايد تا با چشمان          پيش نور چراغهاي اين وسيله كه      
  .خدايي استيا نور ” فروهر“ باز پيش رو را ببيند، همان 

اما آيا اين نور مي تواند به يك اندازه راه را به همگان بنماياند و يا هميشه                 
 )عـواملي (سـازه هـايي     به يك اندازه توان روشنايي بخشيدن دارد؟ اگر نه چـه            

  ؟هنايش دارندنيرو و كاربرد آن است كه در كم يا زيادي 
. سان مي تابـد    اين نيرو بخودي خود يكنواخت بوده و بر همه يك          گمانبي  

دليـل آن   . اين ما انسان ها هستيم كه گاهي نمي توانيم آن را ببينيم و دريابيم             
دئنا را مي تـوان بـه آيينـه اي يـا            . دين يا وجدان پاك است    ) دئنا(نيز نداشتن   

 خود  )حالت(ش  بوِبهتر از آن به كريستالي مانند نمود كه در بهترين و پاكترين             
 اسـت تـا برآينـد       راستيننده ي نور خدايي و آگاهي       آوربازتاب دهنده و يا گرد      

  . آن را به مركز خرد و آگاهي ما رسانده و به باز شناسي راه درست ياري رساند
 نشسته  در ما هستند كه مانند غبارِياما شوربختانه بازدارنده هاي بسيار

. گيري مي كندپيش وجدان ما نشسته و از گذر نور بر روي آيينه، بر آيينه ي
سرگشي ين بازدارنده هاي ويرانگر، همان هايي هستند كه با نام هايي مانند ا

  .خشم، كينه، نفرت، دودلي و ترديد، ترس و مانند آنها ياد مي شوندهاي 
 ذهن و ضمير،  نهاد و، نداي دروني نيز از ژرفاي” سروش“در اين ميان 

نيرو يزه داده و ي دريافت نور انگ مي جويند تا آن را برايافتي درراه به نيرو
پس مي بينيم كه نزديكترين، مناسب ترين و شايد تنها راه براي . دهند

 سازه هايرسيدن به نور و روشنايي، پاكسازي آيينه ي دل و وجدان و دين از 
  .بازدارنده است

 

نگاره ي زير شايد بتواند به گونه اي ديگر نشان دهند ي اين نيروها و 
   :   پيوندشان با يكديگر باشد

  
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 و  برآمد و فرآيندسازه هابراي انجام اين كار مي بايست كه نخست اين
  .ه از ميان برداشتن آنها همت گماشت بروزشان را شناخت تا بتوان ب

  
  

    



 پايه -2 پايه ي پيش از هستي -1: از ديدگاه هستي، فروهر سه پايه دارد
   پايه ي زندگي پسين-3ي زندگي گيتايي 

 Fravahar فروهر
از آنجا كه فروهر و نگاره ي آن امروزه بگونه اي نمادين، نقش نمايندگي 

است نياز دانسته شد تا كمي بيشتر در اين باره دين زرتشت را به خود گرفته 
  .گفتگو شود

پيشين گفته شد كه فروهر يكي از نيروهاي جهان هستي است در بخش 
اين نيرو كه سرچشمه اش همانا اهورامزداست، . كه در انسان نيز وجود دارد

واژه ي . روشن كننده ي راه پيشرفت و نيروي پيش برنده و انگيزه دهنده است
 "پيش" به هم آمده كه فر يا فرا در چمِ "ور"  و "فرَ" از دو بن واژه ي فروهر

است و ور از ديد پژوهندگان و زبان شناسان در چم پروردن، روييدن، باليدن، 
  .و مانند آنها آمده است) ايمان(پاگرفتن، باور داشتن، برگزيدن، استوان 

  
  هري از ديدگاه افسانه ي آفرينشفروهر و جهان فرو

بن "ايراني و داستان آفرينش در دفتر ) سنت هاي(رابر با ترادادهاي ب
، پيش از آنكه جهان گيتايي يا مادي آفريده شود، برابر آن در جهان "دهِش

گيتايي ) قالب، شكل(پيكرمينوي هستي يافته بوده است تا سپس خود را به 
گيرد، سپس فروهر انسان نيز نخست در دنيايي مينوي شكل مي . نمودار سازد

گيتايي به خود مي گيرد و سرانجام به جهان مينوي باز پيكربه زمين آمده و 
  .مي گردد

 

براي اين سه پايه و شناساندن در فرهنگ فارسي به جز واژه ي فروهر 
، كه نمودار روان "برترين روان"مي توانيم آن را . يژه اي نداريماين نيرو نام و

پاكان و پارسايان و نيكوكاران و سودرسانان است بناميم كه به پيشرفت و 
  .رسايي رسيده و درخور همبستگي با جهان اهورايي هستند

  
  نگاره ي فروهر

  :يست ايراني مي توان از دو ديدگاه به اين نگاره نگر–در فرهنگ زرتشتي 
  از ديد ملي و ميهني -1
 از ديد ديني -2
  
 از ديد ملي و ميهني -1

از دوران مادها و پس از هخامنشيان، فروهر جنبه ي ميهني و ملي داشت 
و در پيكره و سيماي شاهين تيزچنگ و بلندپروازي بود كه آنرا نماد توانايي، 

رار سربلندي، سرافرازي و فر و شكوه مي دانستند وآن را آرم يا نشان ملي ق
همانگونه كه . داده و پرچم هاي خود را به نما و سيماي شاهين مي آراستند
  .اكنون پرچم برخي از كشورها داراي نگار شاهين يا عقاب است

اين افسانه بازگوي يك بنياد است و آن اين است كه براي آفريده شدنِ  
هر چيزِ گيتايي، نخست انديشه و ايده و خواستِ آن در مينو شكل مي گيرد و 

، هستي نخست در خرد و انديشه ي ينبنابرا. سپس نمود بيروني پيدا مي كند
  .گيتايي درآمدپيكراهورامزدا شكل گرفت و سپس به 

  از ديد ديني -2
چرا اين نيروي مينوي و پرتو اهورايي به پيكره و نگاره ي كنوني درآمده 

بنيادين آن جنبش و است؟ ايرانيان براي اين نيروي مينوي كه بن مايه ي 
پيكره يا نگاره اي را پيشرفت به سوي رسايي، فرامايگي و وااليي است، هيچ 

    



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
سر، در سيماي پيري سالخورده و در چنبره ي زمان بيكران آزموده و 
پخته، با دستهاي برافراشته به خداي يكتا روي آورده، با استواري و شكيبايي و 

دو . ناپاكي ها به سوي پيشرفت و رسايي گام برمي داردستيز با بدي ها و 
رشته ي آويزان در دو سو، نشانگر دو گوهر همزاد است كه با خرد و هوش و 
كوشش و دانش اندوزي، نيروي نيكي و روشنايي بر بدي و تاريكي پيروز مي 

دو بال گشاده ي شاهين، نشانگر پرواز آدمي به سوي روشنايي، رسايي، . شود
) شعار(سه رده بال هاي گشوده نماد سه آرنگ . دي و سرافرازي استسربلن

سه بخش . وراه و روش اشوييِ انديشه نيك، گفتار نيك و كردار نيك است
زيرين يا دامن نگاره را برخي نشاني از بدانديشي، بدگفتاري و بدكرداري مي 

كجروي ها و دانند كه آدمي بايد در ددرازاي زندگي آنها را به زير افكند و از 
در دست، نشان از ايستادگي بر پيمان و ) حلقه(چنبره . پليدي ها رهايي يابد

  .وفاي به عهد است كه از ديرباز نزد ايرانيان از ارج وااليي برخوردار بوده است
همه ي نگاره، كه نيمي آدم و نيمي پرنده است نشان بر اين دارد كه 

گناي تن رسته و در پهنه ي آزاد روان، اين گوهر نغز مينوي، چگونه  از تن
نگاره ي فروهر در ساختمان ها و مهرهاي پادشاهي، باالي . گيتي پر مي گشايد

سر بلندپايگان، همه نشانِ ياري جستند آنان از اين نيروي برجسته ي مينوي 
  .است

  
  لغزش و گمراهي برخي از خاورشناسان

 دانسته اند كه "اهورامزدا"برخي از خاورشناسان نگاره ي فروهر را 
پنداري نادرست است زيرا نه در اوستا و نه در سنگ نوشته ها اهورامزدا در 
پيكر آدمي ستايش نشده است بلكه همواره و در همه جا بگونه ي انگاره اي 

 . آمده است ) abstractتصور مجرد يا (
اين نگاره ي شاهين نما، زاييده ي انديشه ي رساي ايرانيان است كه 

اين نشانواره يا آرم به آدمي ياد . استواري در فرهنگ ايران زمين داردريشه ي 
مي دهد كه مانند شاهيني بلندپرواز پر بگشايد و به سوي رسايي و نيكنامي 

  .پرواز كند
سخن اينكه اين نگاره نمودار آدم پاك، پارسا، كوشا، نيكوكار و كوتاه 

  .ردار استسودرسان است كه از گوهر فروهر يا روان برتر برخو
   .نيروي پيش برنده ي جهان هستي: رويهم رفته فروهر برابر است با

 
 

    



  ؟ و پيشرويگذشتن)در(مرگ، سرانجام يا 
دانش دين و دانش روز به ما مي آموزند كه در ايـن جهـان هـيچ چيـز از                    

هيچ انرژي و   .  شكل و فرم است    درنيست و هر چه هست دگرگوني       بين رفتني   
مـاده  . تنها به شكل هاي ديگر انرژي دگرگون مـي شـود      و  نيرويي از بين نرفته     

ـ    به هم آميختگـي    و    واپاشي ه خود شكلي از انرژي است با      نيز، ك  ا مـاده    خـود ب
 نيز كه بنيان هاي تشكيل دهنـده        بنابراين انسان .  دگرگونه مي شود   هاي ديگر 

او تن و جان و روان مي باشند در چهار چوب همين قانون مندي قرار مي گيرد           
  .يرا كه او نيز بخشي از اين آفرينش مي باشدز

” دگرسـاني “  مفهـوم آن     ، كه به راستي   ”مرگ“ يده ي   پس از رويدادن پد   
مي باشد، دگرگوني هاي زير در      ”  و پيشروي  درگذشتن“ و يا   ” زايش دوباره   “يا  

  :انسان روي مي دهد
 از مقـداري گوشـت، پوسـت،         به هم آمـده اسـت      تن كه : ـ دگرگوني تن  1
ان، رگ، پي، و غيره در زمان بسيار كمي پس از مرگ بر اثـر گرمـا، نَـم،                   استخو

يده و پالسـيده شـده و بـه شـكل           باد و هوا و كاركرد جانوران و حشره ها پوسـ          
 به سرچشمه ي خـود      آخشيجي شده و هر     از هم واپاشيده   )عنصري(آخشيجي  

ي سـازند    جديدي را م   پيكرس از درآميختن با ديگر چيزها،       باز مي گردد و يا پ     
  .ولي به هر روي كوچكترين ذره ي آن از بين نمي رود و نابود نمي شود

2-                  

. گفتيم كه در اين جهان هـيچ چيـز از بـين نمـي رود              : ـ جاوداني روان  3 
در پيش گفته . هار چوب همين قانونمندي اشايي قرار دارد  روان انسان نيز در چ    

“ ه   نيروها و پديده هـايي كـ       رويهميك نام گذاري كلي است از       ” روان“ شد كه   
  :همانا، پديد مي آورندرا ” درون انسان

نَم    كـه اينهـا همـه بخـش هـايي           ئودا، سروش و فروهر   ، دين يا وجدان، ب 
ناخودآگاه، كه از اين دو نيز مي تـوان بـا           از دو نهاد يا ضمير خودآگاه و        هستند  

  .ياد كرد” آگاهي“نام 
 اهــورامزدا، بــراي ، فروهــر كــه از سرچشــمه ي خــودتنــيپــس از مــرگ 

 مــي كــرد  بــه كــارودن راه پيشــرفت در درون انســان راهنمــايي و روشــن نمــ
را در خـود    ” وجـدان “كـه   ” آگاهي“ سرچشمه ي خود باز مي گردد و مي ماند          

 و برآيند و كارنامه ي زندگي انسان است، پيامددان كه به راستي     رد و اين وج   دا
درجه و پايه ي تكاملي روان را در اين هنگام روشـن مـي نمايـد كـه همـين ،                     

  .راي ادامه ي راه تكاملي آنآغازي است ب
در اينجا مي بايست بر اين نكته پافشاري شود و به روشني بيان گردد كه               

 نتيجه ي تمامي كردارهاي انسان بـه او بـاز مـي             بر پايه ي آموزش هاي گاتها،     
گردد و از آنها رهايي نيست و تا زماني كه انسان خـود را از چنگـال انديشـه و                    

 راه به سادگي انجام     گفتار و كردار نادرست نرهانيده باشد رسيدن او به سرانجامِ         
 جان،  نيروي جنبش بدن بوده و به سان ديگر نيروهـا ماننـد گرمـا و  : نمي گيرد زيرا همانگونه كه در پيش گفتيم ، زرتشت گفت

سـتگي بـه دسـتگاه هـاي        وجود اين نيروهـا از پايـه ب       . برق، آغاز و انجامي دارد    
تگاه از هـم بپاشـد،      آنها دارد كه اگـر آن دسـ       و يا دگرگون كننده ي       آفريننده  

 و هنگامي كه يكـي از       نيز اينچنين است   بدن ما . ديگر آن نيرو توليد نمي شود     
، ديگر نيروي جان ود بيرون رود   خ هنجاري بنيادين آن خراب شده و از        اندام ها 

  .توليد نمي شود

غكاران بدفرمان، بدكردار، بدگفتار، بدوجدان و بدانـديش        روان هاي درو  « 
از روي تيره ي دروني خود برخواهند گشت، همانا كـه مقيمـان خانـه ي دروغ                 

  ».مي باشند
روان شهرياران ستمگر و بدكاران و زشـت گفتـاران و سـيه دالن و كـج            “ 

 drujuدروجـو دِمـان   ( انديشان و هواخواهان دروغ به دوزخ يـا سـراي دروغ   

    



    

                                
 بـه گفتـه ي      يا كه راه رسيدن به سرمنزل مقصود         نيست چماما اين بدان    

 Garoگـرو دِمـانَ   (گاتها خانه ي انديشه نيك و يـا سـراي سـرود و سـتايش     
demana  (براي هميشه ، آگاهي يا اهورامزدا مي باشدكه همان سرچشمه ي 

ي كـج انـديش و گفتـار و كـردار نيـز مـي               ، بلكه اين چنين روان ها     استبسته  
 خـويش بـه      نهـاد  داندن آيينه ي دين و وجدان و      توانند با بازگشتن و روشن گر     

روشنايي دست يابند و خويشتن را بـه رسـايي و رسـتگاري نهـايي برسـانند و                  
  .جاودان گردند

ترين و كوتاه ترين و خردمندانه ترين راه آن است كـه ايـن فرآينـد                رهموا
ه تمامي زمينـه هـا در       رسايي و رستگاري در همين زندگي پيموده شود زيرا ك         

ن خرد و   كه بايد گرد و غبار را از ديدگا       انسان فراهم مي باشد و اين تنها اوست         
 را بشناسـد و بـا    را دريابد، بزرگـي و ارزش خـود         ها راستيوجدان خود بزدايد،    

 انـه  نيرومنديش و با كوشش و پشـتكار و   بهره بردن از نيروهاي تني و رواني خو       
 وجهان بپردازد تا اهورامزدا را خشنود و        همبودگاهبه آباد و آزادسازي خويش و       

يا رسـايي هميشـگي دسـت       ” رِتاتئوروتات اَمِ ه“، به   هخود را خوشبخت گرداند   
  .ايدون باد. يابد

  
  

 بهروزي و كاميابي دين بهي و بهدينان و با با اميد به
  آرزوي دوستي و آرامش و آسايش براي تمامي جهانيان

  

  
  ياداشت ها   

                             
در جايی که موبدی باشد اينکار بر پيمان اوست و اگر چنين  1

نبود هر بهدينی که خود سدره پوش شده و از سدره پوشی او 
ه باشد و همچنين مورد پذيرش بيشترين دستکم يک سال گذشت

بهدينان باشنده در آن ديار باشد، می تواند اين کار را 
يک پيشنهاد اين است که اگر در جايی چنين . انجام دهد

پذيرشی از يک تن نباشد می توانند چندين بهدين دست به دست 
 . هم داده و فرد تازه وارد را سدره پوش کنند

 .م انديشه می آيدََاز ريشه ی من به چ 2
بيشتر نگاه شود به بخش  ، برای آگاهی" اوروان"روان يا  3
 "انسان چيست"
که " نيايش های شايسته"نگارنده دفتری ديگر دارد با نام  4

 ميتوانيد به آن بنگريد
 که واژه های مينوی يا معنوی از آن ريشه "مينو"واژه ی  5

ن گزارش های  آگرفته اند، از آن واژه هايی است که در چم
 مينو همان. ای گوناگون تری شده استگوناگون و برداشت ه

 "من" گاتهايی است که از ريشه – اوستايی mainyuَمئينيو 
 و آنچه که با دستگاه ذهنی "ذهنی"گرفته شده است و در چم 
مينو را به چم گوهر يا ذات يا . در پيوند است می باشد

 .اسانس نيز گويند
 وبد فيروز آذرگشسبگاتها برگردان م 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

                                                                                                                                   
 
 
 
 


