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ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﺎر:
از اﻧﺠﺎ ﮐﮫ روش ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﻔﮭﯿﻢ و ﺗﻮﺟﯿﮫ اﺻﻮل و ﻓﺮوع دﯾﻦ و ﺷﺮاﯾﻂ و ﻓﻮاﯾﺪ اﻧﺠﺎم واﺟﺒﺎت ﻣﺬھﺒﯽ در ھﺮ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎﻧﯽ
واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻓﮭﻢ و ﭘﺎﯾﮫ و داﻧﺶ و ﺧﺮد ﭘﯿﺮوان ان ﻣﺬھﺐ اﺳﺖ و ﻧﻤﯿﺘﻮان ھﻤﯿﺸﮫ و در ھﻤﮫ ﺟﺎ دﻻﯾﻞ و ﺷﻮاھﺪ ﻣﺸﺎﺑﮫ
و رواﯾﺎن و اﻣﺜﺎل ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن را در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﮐﺎﻓﯽ داﻧﺴﺖ و ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﻣﺎن و ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ و ﺗﻐﯿﺮ
ﺟﮭﺎﻧﺒﯿﻨﯽ ﻣﺬھﺒﯽ و ﻓﮑﺮی ﺑﺎﯾﺪ روش اﻣﻮزش و ﺗﻮﺟﯿﮫ ﺷﺎﯾﺴﺖ و ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﯽ ھﺎی ان ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻟﺬا اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺲ از ﺳﺎل ھﺎ ﺗﺪرﯾﺲ و ﺑﺤﺚ و اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ھﺎی دﯾﻨﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﮫ دﺳﺖ اﻣﺪه در اﯾﻦ راه ﺑﺮ ان ﺷﺪم
ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﯿﻮه روز و ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﻧﺶ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﭘﺎﯾﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﺧﺮد و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺟﻮاﻧﺎن زرﺗﺸﺘﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده و در

دﺳﺘﺮس اﻧﮭﺎ ﻗﺮار دھﻢ ﺗﺎ ھﻢ ﺑﮭﺘﺮ دﺳﺘﻮر و ﻓﺮﻣﺎن دﯾﻦ و ود ﭘﯿﺮوی ان را درﯾﺎﻓﺘﮫ و ھﻢ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﻣﺎده ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ
ﺧﺎﻧﻮاده و ھﻢ ﮔﺮوه و ھﻢ ﻣﯿﮭﻨﺎن و ﺑﮫ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ھﻤﮫ ﻣﺮدم ﺟﮭﺎن ﮔﺮدﻧﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از وﺳﻮﺳﮫ ھﺎی اھﺮﯾﻤﻨﺎن و زﯾﺎن ھﺎی ﻓﺮھﻨﮓ ﻏﺮﺑﯿﺎن و ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی وﯾﺮاﻧﮕﺮ دﺷﻤﻨﺎن در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﮐﮫ ﺑﺸﺮ ﮐﻤﺘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﮑﺘﺐ ھﺎی
اﺧﻼﻗﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ اواﻣﺮ و ﻧﻮاھﯽ دﯾﻨﯽ را ﺗﻨﮭﺎ در رﺳﺘﮕﺎری و رﺳﯿﺪن اﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﮭﺸﺖ و رھﺎﯾﯽ از دوزخ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺎﻋﺮ ﻧﺎﻣﺪار اﯾﺮان ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ﭼﮫ ﻧﯿﮏ ﺳﺮوده اﺳﺖ ﮐﮫ:

ﺣﺪﯾﺚ ﺟﻨﺖ و دوزخ رھﺎ ﮐﻦ
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺎص از ﺑﮭﺮ ﺧﺪا ﮐﻦ
ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﻓﯿﻠﺴﻮف و ﺣﮑﯿﻢ ﻧﺎﻣﯽ اﯾﺮان ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم ﻓﺮﻣﻮده:
در ﺻﻮﻣﻌﮫ و ﻣﺪرﺳﮫ و دﯾﺮ و ﮐُﻨِﺸﺖ
ﺗﺮﺳﻨﺪه ی دوزخ اﻧﺪ و ﺟﻮﯾﺎی ﺑﮭﺸﺖ
ان ﮐﺲ ﮐﮫ ز اﺳﺮار ﺧﺪا ﺑﺎﺧﺒﺮ اﺳﺖ
اﯾﻦ ﺗﺮس و اﻣﯿﺪ دل دﻣﯽ ھﯿﭻ ﻧﮑﺸﺖ

ﺣﺎل اﻧﮑﮫ اﺷﻮ زرﺗﺸﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺎﻣﯽ اﯾﺮان در ﭼﻨﺪ ھﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
وَﻧﮕﮫ دَزدا و ﻣﻨﻨﮕﮭﻮُ ﺷﯽَ اُﺗَﻦ ﻧﺎم اﻧﮕﮫِ اوش ﻣﺰداﯾﯽ
ﯾﻌﻨﯽ :ﻧﯿﮏ اﻧﺪﯾﺶ واﻗﻌﯽ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺎرھﺎی ﻧﯿﮏ را ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮای ﺧﺸﻨﻮدی اھﻮراﻣﺰدا اﻧﺠﺎم دھﺪ.
ﯾﺎ اﻧﺠﻮری ﮐﮫ ﺳﺮوش اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ ﻣﻔﺎد ان را ﺑﮫ ﺷﻌﺮ دراورده اﺳﺖ:
ﺗﻮ در ﻓﮑﺮ ﺷﺎدی ھﺮﻣﺰد ﺑﺎش
ﻧﮫ در ﻓﮑﺮ ﭘﺎداش ﯾﺎ ﻣﺰد ﺑﺎش
ﺑﺎز از اﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ھﻤﮫ ﺟﺎی اوﺳﺘﺎ ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﺪا ھﻤﺎن ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﻠﻖ ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ھﻤﺎن ﺳﺮود اﺷﻮ زرﺗﺸﺖ
ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ :
ﺧﺸَﺘﺮم ﭼﺎ اھﻮراﯾﯽ آ ﯾﯿﻢ دَرَﮔﻮُﺑﯿﻮ دَدَت واﺳﺘﺎرم
ﯾﻌﻨﯽ :اھﻮراﻣﺰدا از ﮐﺴﯽ ﺧﺸﻨﻮد ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎن و درﻣﺎﻧﮕﺎن را دﺳﺘﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ.ﯾﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺳﺮود دﯾﮕﺮ ﮔﺎﺗﮭﺎ :
اﺷﻮﺗﺎ اھﻤﺎﯾﯽ ﯾَﮭﻤﺎﯾﯽ اوﺷﺘﺎ ﮐَﮭﻤﺎﯾﯽ ﭼﯿﺖ

ﯾﻌﻨﯽ :ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﭘﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ.ﮐﮫ ﺷﺎدروان ﻓﺮدوﺳﯽ ان را ﺑﮫ ﺷﻌﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮوده اﺳﺖ:
ﺑﮫ ﻧﯿﮑﯽ ﮔﺮای و ﻣﯿﺎزار ﮐﺲ
ره رﺳﺘﮕﺎری ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺲ
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ھﻢ ﮐﯿﺶ راه ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﻧﯿﮏ ﯾﺎ اﺻﻮل ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ دﯾﻦ ﺧﻮد را ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﺑﺎﯾﺪ درﯾﺎﺑﻨﺪ و
ﺑﮫ ﭘﯿﺮوی از ﻓﺮﻣﺎن اوﺳﺘﺎﯾﯽ»ﺧَﯿﺖ وَدَثَ« )ﮐﻮﺷﺶ و ﺗﻼش و ﻓﺪاﮐﺎری در راه ﺧﺪا و ﻣﺮدم( ﺑﮑﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ و دﯾﮕﺮان را ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزد.

اﯾﺪون ﺑﺎد)ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎد(
ﻣﻮﺑﺪ رﺳﺘﻢ ﺷﮭﺰادی
ﺷﮭﺮﯾﻮر 1364

ﺑﺨﺶ دوم:
ﺟﮭﺎﻧﺒﯿﻨﯽ  :ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﮭﺎﻧﺒﯿﻨﯽ دﯾﺪﮔﺎھﯿﺴﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﻓﺮدی ﺑﺎ دﯾﺪه وﯾﮋه ﺧﻮد ﺑﮫ ﺟﮭﺎن و ھﺮ ﭼﮫ در اوﺳﺖ ﻣﯿﻨﮕﺮد و از
اﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ دﯾﺪ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ داﻧﺶ و ھﻮش و ﺧﺮد اوﺳﺖ ﺟﮭﺎﻧﺒﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ھﺮﮐﺲ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ
ﺟﮭﺎن را ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﻨﮕﺮد و دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺑﺪ ﺑﯿﻨﯽ.ﯾﮑﯽ ﺟﮭﺎن را ﺟﺎی ﺷﺎدی و ﻋﯿﺶ ﻣﯿﭙﻨﺪارد و دﯾﮕﺮی ﻣﺤﻞ
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﺳﺨﺘﯽ.ﯾﮑﯽ ﺻﻠﺢ دوﺳﺖ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی اﺗﺶ اﻓﺮوز.ﯾﮑﯽ ﺟﮭﺎن ﺳﺎز اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ ﺟﮭﺎن ﺳﻮز.ھﻤﯿﻦ اﺧﺘﻼف دﯾﺪ
و ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻓﮭﻢ و درک اﻓﺮاد اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻃﯽ دروان ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﮔﻤﺮاھﯽ و ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ ﮐﺸﺖ و ﮐﺸﺘﺎر و
ﺳﻠﻄﮫ ﮔﺮی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ ﺟﮭﺎﻧﺒﯿﻨﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﭘﮋوھﺶ درﺳﺖ در ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﺑﺸﺮ و ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و رواﺑﻂ او ﺑﺎ ﺟﮭﺎن و اﻃﺮاف
اوﺳﺖ.وﻟﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯿﯽ ﺟﮭﺎن ھﻢ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺳﺮ ان را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﻣﺮدم
ﺟﮭﺎن اﯾﻨﻘﺪر ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼف ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻋﺪه ای ﺑﺪﺑﯿﻦ و ﻋﺪه ای ﺧﻮش ﺑﯿﻦ و ﮔﺮوھﯽ ﻧﯿﮑﺨﻮاه و ﮔﺮوھﯽ ﺑﺪﺧﻮاه
ﻧﻤﯿﮕﺸﺘﻨﺪ.ﺣﺘﯽ ﺗﻤﺎم اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﻗﺮون ﻣﺘﻤﺎدی ﺑﺮ اﺛﺮ اﺧﺘﻼف در ﺟﮭﺎﻧﺒﯿﻨﯽ اﻧﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺧﺘﻼف و ﮔﻤﺮاھﯽ ھﺎﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﮕﯿﺰه اﺻﻠﯽ ﻧﺒﻮت و ﻇﮭﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان در ﺟﮭﺎن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.ﺗﺎ ﺑﯿﻨﺶ ﻣﺮدم را از اﺧﺘﻼف
و ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﮫ ﺳﻮی ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺸﺎﻧﺪه و اﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﮭﺎﻧﺒﯿﻨﯽ راﺳﺘﯿﻦ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.زﯾﺮا ﺟﮭﺎﻧﺒﯿﻨﯽ درﺳﺖ ﺑﯿﺶ از
ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﮭﺎ در اﺛﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌﯽ ﺟﮭﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ اﺳﺘﻘﻼل و ازادی و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و اراﻣﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاھﺪ
رﺳﯿﺪ.
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﮐﻔﺮ و دﯾﻦ اﺧﺮ ﺑﮫ ﯾﮑﺠﺎ ﻣﯿﮑﺸﺪ
راه ﯾﮏ راه اﺳﺖ ﻟﺒﮑﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺒﯿﺮھﺎﺳﺖ
ﺟﮭﺎﻧﺒﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺟﮭﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ از دو راه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ :ﯾﮏ راه از زﻣﯿﻦ ﺑﮫ اﺳﻤﺎن ﯾﺎ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﮫ ﺧﺪا و
دﯾﮕﺮی از اﺳﻤﺎن ﺑﮫ زﻣﯿﻦ ﯾﺎ از ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﯾﺎ از ﺧﺪا ﺑﮫ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.راه اول ﺳﮭﻞ و اﺳﺎن و ان ﭘﮋوھﺶ و ﮐﺎوش از

ﺑﺮون و ﻇﺎھﺮ ھﺮ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺳﺮ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯿﺎﯾﺪ و راه دوم از درون و ﺑﺎﻃﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ دﯾﺪه دل درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯿﮕﺮدد.
راه اول را اﻧﺴﺎن ھﺰاران ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ ﻃﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ھﻨﻮز ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ و ﺑﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪه و ﺑﺸﺮ ﻣﺮﺗﺒﺎ در ﭘﯽ
ﺗﻐﯿﺮ و اﺻﻼح ان اﺳﺖ :وﻟﯽ راه دوم ﮐﮫ وﯾﮋه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﺳﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺑﺪون ﺗﻐﯿﺮ و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای ھﻤﮫ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن اﺳﺖ.

در راه اول اﻧﺴﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ را در اﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ و ﭘﺲ از ھﺰاران ﺳﺎل ﭘﮋوھﺶ و ازﻣﺎﯾﺶ درﻣﯿﺎﺑﺪ.در راه دوم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان
اﺧﺮﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را در اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی وﺣﯽ و اﻟﮭﺎم و ﻧﺪای ﻏﯿﺒﯽ ﮐﺸﻒ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ھﺮﮔﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ دﺳﺘﮑﺎری و ﯾﺎ
ﺗﻐﯿﺮ و اﺻﻼح ان ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﭘﮋوھﺶ و ﺗﺤﻘﯿﻖ داﻧﺸﻤﻨﺪان را تءوری ﯾﺎ ﻓﺮﺿﯿﮫ ﯾﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮐﺸﻒ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را اﯾﺪوﻟﻮژی ﯾﺎ
ارﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﻨﺶ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﭘﺲ از ﮐﺸﻒ ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﮔﺸﻮدن اﺳﺮار اﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ وﺣﯽ و اﻟﮭﺎم ﻋﻘﯿﺪه و ارﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺮدم
و ﻃﺮز ﻓﮑﺮ و ﺳﻨﺖ و ﻓﺮھﻨﮓ اﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ اراﯾﮫ ﻣﯿﺪھﻨﺪ و ﻣﺮدم را ازاد ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺧﻮد در دو
ﺟﮭﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ از ان ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم:
ﺳﮫ ﮐﺎر ﻋﻤﺪه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان:
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﮫ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻨﺶ ﯾﺎ ارﻣﺎن ﯾﺎ اﯾﺪوﻟﻮژی دﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺳﮫ ﮐﺎر ﻋﻤﺪه دﺳﺖ ﻣﯿﺰدﻧﺪ:
ﻧﺨﺴﺖ -اﻧﭽﮫ از ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺳﻨﺖ ھﺎ و روش ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺸﺎن ﻧﯿﮏ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮد اﺑﻘﺎ ﮐﺮده و
اﻣﻀﺎ )ﺟﺎری( ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ.
دوم-اﻧﭽﮫ ﺑﺪ و زﺷﺖ و زﯾﺎن ﺑﺎر ﺑﻮد ﻧﮭﯽ ﮐﺮده و ﻣﺮدم را از ان ﺑﺎز ﻣﯿﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﺳﻮم-ﺧﻮد اﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر دﺳﺘﻮر و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺧﻮب و ﺳﻮدﻣﻨﺪی را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﮫ
ﺑﺸﺮ ﻣﯿﺎﻣﻮﺧﺘﻨﺪ.

ﻧﺨﺴﺖ -اﻧﭽﮫ را ﮐﮫ اﺷﻮ زرﺗﺸﺖ از اﯾﯿﻦ ھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ:
 :1ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ ھﺎی ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن :ﻧﻈﺮ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ اﺷﻮ زرﺗﺸﺖ ﺧﻮد اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد و ﺟﺸﻦ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻠﯽ و ﻣﯿﮭﻨﯽ ﻣﺮدم
ﺧﻮد را ﭼﻮن ﻧﻮروز و ﻣﮭﺮﮔﺎن و ﺳﺪه و ﻏﯿﺮه ﮐﮫ از ﺟﺸﻦ ھﺎی اﻓﺘﺨﺎر اﻣﯿﺰ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻮد و ﺑﺮﭘﺎﯾﮫ ﮔﺮدﻧﺶ ﺳﺎل
ﺧﻮرﺷﯿﺪی و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﭼﮭﺎرﮔﺎﻧﮫ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اب و ھﻮای اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮد و ھﻤﮫ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﮫ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺘﻦ ان دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﯿﺎﮐﺎن ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر ﺧﻮد ﺑﮫ ﺑﺮﮔﺬاری اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ھﺎ ﻣﯿﭙﺮداﺧﺘﻨﺪ.اﺷﻮ زرﺗﺸﺖ
اﻧﮭﺎ را اﺑﻘﺎ و ﺑﺮﮔﺬاری اﻧﮭﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻧﻤﻮد.

 :2ﺧﯿﺮان و داد و دھﺶ :اﯾﺮاﻧﯿﺎن از دﯾﺮﺑﺎز ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﻓﻊ داﻣﯽ ﺧﻮد
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺎر و داد و دھﺶ ﺑﮫ ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن و ﻃﻠﺐ اﻣﺮزش روان درﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺳﺎﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻣﺮاﺳﻤﯽ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮔﺎھﻨﺒﺎر ﺑﺎ
ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺧﺎص دﯾﻨﯽ ﺑﺮﮔﺬار ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ ﺑﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان و ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎن ﮐﻤﮏ و ﯾﺎری ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ.اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﻧﯿﮑﻮ از
زﻣﺎن ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺷﺎه ﭘﯿﺸﺪادی ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن اﺟﺘﻤﺎع ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮد.ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﯾﺮان ﺑﺎ اﻧﺪک ﺗﻐﯿﺮی ان
را ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن را واﺟﺐ داﻧﺴﺖ.
 :3ﺟﺸﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻮاﻧﺎن :در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن رﺳﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺴﺮان ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﮐﮫ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺑﻮد ﺑﺎ
ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﭘﯿﺸﻮای دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮫ زﯾﻮر ﺳﻼح ﮐﮫ ﻋﺒﺎرت از زره و ﺟﻮﺷﻦ و ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﮐﻤﻨﺪ
ﺑﻮد اراﺳﺘﮫ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ اﺟﺎزه داده ﻣﯿﺸﺪ ﮐﮫ از ان ﭘﺲ ان ﺟﻮاﻧﺎن در ردﯾﻒ ﻣﺮدان ﺑﮫ ﺷﮑﺎر و ﭘﯿﮑﺎر
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ).اﯾﻦ رﺳﻢ ﺗﺎ اواﯾﻞ ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ﻣﯿﻼدی در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺎن ھﻨﺪو اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺟﺸﻦ ﺷﻮاﻟﯿﮫ در اروﭘﺎ اداﻣﮫ
داﺷﺖ( وﻟﯽ ﭼﻮن اﺷﻮزرﺗﺸﺖ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﻮد و ﺻﻠﺢ و اﺷﺘﯽ و اراﻣﺶ را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯿﻨﻤﻮد اﯾﻦ ﺟﺸﻦ را ﭘﺲ از ان ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺳﺪره ﭘﻮﺷﯽ دراورد و ﺑﺴﺘﻦ ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﺠﺎی ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﮐﻤﻨﺪ و ﭘﻮﺷﯿﺪن
ﺳﺪره ﺳﻔﯿﺪ و ﻧﺎزک را ﺑﮫ ﺟﺎی زره و ﺟﻮﺷﻦ ﭘﻮﻻدﯾﻦ ﺑﮫ ھﻤﮫ ﺟﻮاﻧﺎن ﭼﮫ ﭘﺴﺮ و ﭼﮫ دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻣﺎن داد.از ﭘﺲ ﺳﺪره و
ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺸﺎﻧﮫ ﺻﻠﺢ و اﺷﺘﯽ و ﺑﯽ ازاری و ﻣﮭﺮورزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﻤﮫ ﻧﯿﺎﮐﺎن و ﺑﮭﺎن ﺟﮭﺎن ﮔﺮدﯾﺪ.
 :4دَرِﻣﮭﺮ ﯾﺎ اﺗﺸﮑﺪه :اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﭘﯿﺶ از اﺧﺘﺮاع ﮐﺒﺮﯾﺖ و دﯾﮕﺮ وﺳﺎﯾﻞ اﺗﺸﺰﻧﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺮدﻣﺎن روی زﻣﯿﻦ ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺎم اﺗﺸﮑﺪه ھﺎﯾﯽ در ھﺮ ﻣﺤﻞ ﻣﯿﺴﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﺑﮫ اﻧﺠﺎ روی اورده و ﻣﻘﺪاری از اﺗﺶ را ﺟﮭﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮﻧﺪ.در ھﻨﮕﺎم ﻇﮭﻮر اﺷﻮزرﺗﺸﺖ ﻧﯿﺰ ھﻨﻮز ﮐﺒﺮﯾﺖ اﺧﺘﺮاع ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ وﺟﻮد
اﺗﺸﮑﺪه ھﺎ را ﺑﺮای اﺟﺘﻤﺎع ﺳﻮدﻣﻨﺪ داﻧﺴﺖ.ﺑﮫ وﯾﮋه اﯾﻨﮑﮫ ﺑﻌﺪ ھﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺪرﺳﮫ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ درﮐﻨﺎر اﺗﺸﮑﺪه ھﺎ ﺑﮫ وﺟﻮد
اﻣﺪ.ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ان ﻣﻮزه و اداره دادﮔﺴﺘﺮی و اوﻗﺎف و دﯾﮕﺮ ﺑﻨﯿﺎدھﺎی ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﮫ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺗﺸﮑﺪه ھﺎ
اﻓﺰوده ﺷﺪ و ﻗﺮن ھﺎ اﺗﺸﮑﺪه ﯾﺎ درﻣﮭﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﻤﻊ اﻓﺮاد ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮرھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﺤﻞ رﺗﻖ و ﻓﺘﻖ اﻣﻮر دﯾﻨﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ
و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺮ ﻣﺤﻠﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد.
 :5ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮری و ﻟﺸﮑﺮی :در ھﻨﮕﺎم ﻇﮭﻮر اﺷﻮ زرﺗﺸﺖ ﻣﯿﮭﻦ ﻣﺎ اﯾﺮان دارای ﻣﺮدﻣﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺛﺎﺑﺖ و
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺣﮑﺎم ﻣﻔﯿﺪ ﮐﺸﻮری و ﻟﺸﮑﺮی ﺑﻮد و ﭼﻮن در زﻣﺎن ﺧﻮد ان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺮان ﺑﮫ ﻧﺎم ﮔﺸﺘﺎﺳﭗ ﺷﺎه دﯾﻦ ﯾﮑﺘﺎ
ﭘﺮﺳﺘﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ دﯾﮕﺮ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دﺳﺖ ﺑﮫ وﺿﻊ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺰﻧﺪ.ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد را ﺑﮫ اﻃﺎﻋﺖ از اﻣﺮ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﯾﮑﺘﺎ و ﺷﮭﺮﯾﺎران دادﮔﺮو ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﻧﯿﮏ و ﺧﺪا ﺷﻨﺎس ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻓﺮﻣﻮد و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن ھﺎی دﯾﻨﯽ و
اﺧﻼﻗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﮫ ﺑﻌﺪا ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران و داوران زرﺗﺸﺘﯽ از روی ان اﺻﻮل ﺑﮫ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺸﻮری و
ﻟﺸﮑﺮی در ھﺮ ﻣﺤﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.از ﺟﻤﻠﮫ در اﻏﺎز ھﻔﺖ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »ھﻔﺖ ﻧﺴﮏ داﺗﯿﮏ« ﺑﮫ زﺑﺎن
اوﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﮫ زﺑﺎن راﯾﺞ روز ﺑﻮد ﺑﮫ ﻧﺎم ھﺎی زﯾﺮ ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ:
 :1ﻧﯿﮑﺎﺗﻮم ﻧﺴﮏ :دارای ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﮭﺎر ﺑﺨﺶ و درﺑﺎره ی راﺳﺘﯽ و درﺳﺘﯽ و دادﮔﺮی و ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم و اوزان و ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
 :2ﮔَﻨﺒﺎﺳَﺮﻧﯽ ﺟَﺖ :درﺑﺎره ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ.
 :3ھﻮﺳﭙﺎرَم :ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮐﺸﺎورزان و داﻣﺪاران.
 :4ﺳَﮑﺎﺗﻮم :ﺷﯿﻮه ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺷﺎھﺎن ﻋﺪل و داد و ﻗﻀﻠﻮت و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﻏﯿﺮه.
 :5وﻧﺪﯾﺪاد :دﺳﺘﻮرھﺎی اداب ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ و ﮐﻔﻦ و دﻓﻦ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺰﺷﮑﯽ و دام ﭘﺮوری و ﻏﯿﺮه.
 :6ھﺎدوﺧﺖ ﻧﺴﮏ :اواﻣﺮ و ﻧﻮاھﯽ دﯾﻨﯽ و ﺑﮭﺸﺖ و دوزخ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ روح در ﺟﮭﺎن ﭘﺴﯿﻦ.

 7ﺳﺘﻮت ﯾﺸﺖ :درﺑﺎره ﺧﻮﯾﺸﮑﺎری اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺧﺪا و اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان و روان درﮔﺬﺷﺘﮕﺎن.
ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﮫ اﺳﮑﻨﺪر ﺑﮫ اﯾﺮان و روی ﮐﺎر اﻣﺪن دودﻣﺎن ﺷﺎھﺎن اﺷﮑﺎﻧﯽ و ﺟﺎی ﮔﺰﯾﻦ ﺷﺪن زﺑﺎن ﭘﮭﻠﻮی ﺑﮫ ﺟﺎی زﺑﺎن
اوﺳﺘﺎﯾﯽ در اﯾﺮان ﻣﻮﺑﺪان زرﺗﺸﺘﯽ دﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﺘﺎب ھﺎی اوﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن ﭘﮭﻠﻮی زدﻧﺪ .ﮐﮫ اﻣﺮوزه ﺑﮫ ﻧﺎم »زﻧﺪ
اوﺳﺘﺎ« ﯾﺎ »ﺗﺮﺟﻤﮫ اوﺳﺘﺎ ﺑﮫ ﭘﮭﻠﻮی« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.ﺑﻌﺪھﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎب ھﺎی داﺗﯿﮏ و ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺮﮔﺮدادﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﮐﺘﺎب
ھﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﮫ ﻧﺎم ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﺷﺘﮫ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪه ﺷﺪ.ارﺟﻤﺎه:
 :1ﻧﯿﺮﻧﮕﺴﺘﺎن
 :2ھﯿﺮﺑَﺪِﺳﺘﺎن
 :3وِﺟَﺮﮐَﺮدِ دﯾﻨﯽ
 :4دﯾﻨﮑﺮد
 :5ﺑﻨﺪھﺶ
 6وﻧﺪﯾﺪاد ﭘﮭﻠﻮی
 :7دادﺳﺘﺎن دﯾﻨﯽ
 :8ﺷﮑﻨﺪ ﮔُﻤﺎﻧﯿﮏ وﯾﭽﺎر
 :9ﺷﺸﺎﯾﺴﺖ ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ
 :10ﻣﺎﺗﯿﮑﺎن ھﺰار داﺗﺴﺴﺘﺎن
 :11ﮔﺰﯾﺪه ھﺎی زاد ﺳﭙﺮم
 :12ﺳَﺪ دَرِ ﻧﺜﺮ و ﺳﺪ در ﺑﻨﺪھﺶ
 :13ﻣﯿﻨﻮی ﺧﺮد
 :14داوری ﺧﺮﺳﻨﺪی
 :15ﭘﻨﺪﻧﺎﻣﮫ ھﺎی زرﺗﺸﺖ
 :16ﭘﻨﺪﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺰدﯾﺴﻨﺎ
 :17اﻧﺪرز ﺑﮭﺪﯾﻨﺎن
 :18اﻧﺪرز اذرﺑﺎد ﻣﺎراﺳﭙﻨﺪ
 :19اﻧﺪرزﻧﺎﻣﮫ ﺧﺴﺮو ﻗﺒﺎدان
 :20اﻣﻮزش ﭘﺪر ﺑﮫ ﭘﺴﺮ

 :21اﻧﺪرزﻧﺎﻣﮫ اذرﻓﺮﻧﺒﻎ
 :22اﻧﺪرزﻧﺎﻣﮫ ﺑﺨﺖ اﻓﺮﯾﺪ
 :23اﻧﺪرزﻧﺎﻣﮫ داﻧﺎ ﻣﺮد
 :24رواﯾﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﯾﻨﯽ از ﺟﻤﻠﮫ دو ﺟﻠﺪ رواﯾﺎت داراب ھﺮﻣﺰدﯾﺎر
 :25اﻧﺪرزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و رواﯾﺖ ھﺎی دﯾﻨﯽ ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮ
ﮐﺎر ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﺘﺎب اوﺳﺘﺎ و ﭘﮭﻠﻮی ﻧﯿﺰ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ داﻧﺸﻤﻨﺪان و زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺧﺎور و ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺟﮭﺎن اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﺮوی از
اﻧﮭﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر در اﯾﺮان ھﻢ دﻧﺒﺎل ﺷﺪه و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در اﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ اداﻣﮫ ﯾﺎﺑﺪ.و اﯾﻦ ﮔﻨﺠﯿﻨﮫ ھﺎی ﮔﺮاﻧﺒﮭﺎی ﻓﺮھﻨﮓ و ادب و اﯾﯿﻦ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺶ در ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺟﮭﺎﻧﯿﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺳﻮم-دﺳﺘﻮرھﺎی و دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺷﻮزرﺗﺸﺖ:
ﻧﺨﺴﺖ ھﺮﯾﮏ از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺷﻮزرﺗﺸﺖ را ﻓﮭﺮﺳﺖ وار ﻧﺎم ﺑﺮده و ﺳﭙﺲ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﮫ ﺷﺮح ھﺮ ﯾﮏ ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.اﯾﻦ
ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﮫ ﻧﺎم ارﻣﺎن ﯾﺎ اﯾﺪوﻟﻮژی )ﺑﺎور( زرﺗﺸﺘﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ:
 :1ھﺴﺘﯽ و ﯾﮑﺘﺎﯾﯽ اھﻮراﻣﺰدا
 :2رﺳﺎﻟﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی اﺷﻮزرﺗﺸﺖ
 :3ﭘﯿﺮوی از اﺷﺎ ﯾﻌﻨﯽ راﺳﺘﯽ و ﭘﺎﮐﯽ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ راه رﺳﺘﮕﺎری ادﻣﯿﺎن اﺳﺖ.
 :4ﭘﯿﺮوی از ﻋﻘﻞ و ﺧﺮد و ﺑﯿﻨﺶ در ﻃﯽ زﻧﺪﮔﯽ
 :5ﺧﻮﯾﺶ داری ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ و ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ ﺑﺪی
 :6ﻓﺮووﺗﻨﯽ و ﻋﺸﻖ ﭘﺎک
 :7رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﮐﻤﺎل ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی در اﺛﺮ ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ در اﯾﻦ ﺟﮭﺎن
 :8ﺑﻘﺎ ھﺴﺘﯽ و ﺟﺎوداﻧﯽ روان
 :9ﭘﺎداش ﮐﺎرھﺎی ﻧﯿﮏ و ﭘﺎداﻓﺮه ﮐﺎرھﺎی زﺷﺖ و ﺑﮭﺸﺖ و دوزخ
 :10رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ

ﺟﮭﺎﻧﺒﯿﻨﯽ زرﺗﺸﺘﯽ:
 :1ھﺴﺘﯽ و ﯾﮑﺘﺎﯾﯽ اھﻮراﻣﺰدا :از ھﻤﺎن اﻏﺎز ﮐﮫ اﻧﺴﺎن اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﭼﺸﻢ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﮔﺸﻮد و ﮔﺮدش ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه و
ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﭼﮭﺮه ﺳﺎل و ھﺰاران ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮ را از ﻧﻈﺮ ﮔﺬراﻧﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺮده از راز زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮدارد.ادﻣﯽ در اﯾﻦ راه
دراز و ﺳﺨﺖ ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺮد و رﻧﺞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮد و ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﯾﺎدی ﺷﻨﯿﺪ.

داﻧﺸﻤﻨﺪان و اﻣﻮزﮔﺎران ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن دﯾﻦ و ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮﺳﺶ ھﺎی ادﻣﯽ را ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻨﺪ.از
ﻣﯿﺎن ھﻤﮫ ﭘﺎﺳﺦ ھﺎ و رھﻨﻤﻮدھﺎ ﯾﮑﯽ ھﻢ ﭘﺎﺳﺦ و رھﻨﻤﻮدھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺟﮭﺎﻧﺒﯿﻨﯽ زرﺗﺸﺘﯽ در اﯾﺮان ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪه و
اوﺳﺘﺎ ان را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده و زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﺑﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎد در ﻃﯽ ھﺰاران ﺳﺎل ان را ﻧﮕﺎھﺪاری و ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﺷﻮزرﺗﺸﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫ ژرف و ﻧﮕﺮﺷﯽ درﺳﺖ ﭘﺮﺳﺶ ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ادﻣﯽ را ﮐﮫ ھﺴﺘﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺪی و اﻣﺎج
زﻧﺪﮔﯽ و راه رﺳﺘﮕﺎری ﮐﺪام اﺳﺖ؟ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺎه اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﺧﺮد ﻣﯿﮑﺸﺎﻧﺪ و ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﻮدھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ھﺴﺘﯽ را ﺑﮫ
دﯾﺪه ﻣﯿﺎورد و ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را از اھﻮراﻣﺰدا ﻣﯿﺨﻮاھﺪ.اﯾﻦ ﺳﺮاﻏﺎز درﺳﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ و درﺳﺖ ﺑﯿﻨﯽ در دﯾﻦ اﺷﻮزرﺗﺸﺖ اﺳﺖ.
اﯾﻨﮏ ﮔﻮﺷﮫ ای ازﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ھﺎ و ﭘﺎﺳﺦ ھﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺳﺮودھﺎی ﮔﺎت ھﺎ:
»ازﺗﻮ ﻣﯿﭙﺮﺳﻢ ای اھﻮراﻣﺰدا! ﻣﺮا ﺑﮫ درﺳﺘﯽ اﮔﺎه ﻓﺮﻣﺎ :ﮐﯿﺴﺖ اﻧﮑﺴﯽ ﮐﮫ در رو ﻧﺨﺴﺖ ﺑﮫ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه ﺳﺘﺎرﮔﺎن راه
ﺳﯿﺮ ﻧﻤﻮد؟ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﺎه را ﮔﮭﯽ ﭘﺮ و ﮔﮭﯽ ﺗﮭﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ؟ ای ﻣﺰدا ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ را ﻣﯿﺨﻮاھﻢ ﮐﮫ ﺑﺪاﻧﻢ«.
» از ﺗﻮ ﻣﯿﭙﺮﺳﻢ ای اھﻮراﻣﺰدا! ﻣﺮا ﺑﮫ درﺳﺘﯽ اﮔﺎه ﻓﺮﻣﺎ :ﮐﯿﺴﺖ اﻧﮑﮫ زﻣﯿﻦ را در ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺳﭙﮭﺮ را در ﺑﺎﻻ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﺪارد؟
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻮی ﻧﺸﯿﺐ ﻓﺮود ﻧﯿﺎﯾﺪ؟ ﮐﯿﺴﺖ اﻓﺮﯾﻨﻨﺪه اب و ﮔﯿﺎه؟ ﮐﯿﺴﺖ اﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺑﺎد و اﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﺣﺮﮐﺖ داد؟ ﮐﯿﺴﺖ ای ﻣﺰدا
اﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﻣﻨﺶ و اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﺧﺮد ﭘﺎک؟ از ﺗﻮ ﻣﯿﭙﺮﺳﻢ ای اھﻮراﻣﺰدا ﺑﮫ درﺳﺘﯽ اﮔﺎه ﻓﺮﻣﺎ :ﮐﯿﺴﺖ اﻓﺮﯾﻨﻨﺪه روﺷﻨﺎﯾﯽ
ﺳﻮدﺑﺨﺶ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ؟ ﮐﯿﺴﺖ اﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﺧﻮاب ﺧﻮﺷﯽ ﺑﺨﺶ و ﺑﯿﺪاری؟ ﮐﯿﺴﺖ اﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ی ﺑﺎﻣﺪاد و ﻧﯿﻤﺮوز و ﺷﺐ ﮐﮫ ﻣﺮدم را
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻧﻤﺎز ھﻤﯽ ﺧﻮاﻧﺪ؟«
» از ﺗﻮ ﻣﯿﭙﺮﺳﻢ ای اھﻮراﻣﺰدا! ﻣﺮا ﺑﮫ درﺳﺘﯽ اﮔﺎه ﻓﺮﻣﺎ :ﮐﮫ اﯾﺎ اﻧﭽﮫ ﻣﻦ ﺑﮫ ﻣﺮدم ﻣﯿﺎﻣﻮزم در واﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ روزی
ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮ ﮐﺸﻮر ﺟﺎوداﻧﯽ ا ﺑﺮای ادﻣﯽ ﻓﺮاھﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ؟ در ان ھﻨﮕﺎم ﺳﻌﺎدت و ﺧﻮﺷﯽ و ﺟﺎودان از ﺑﺮای ﮐﮫ ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد؟«
»از ﺗﻮ ﻣﯿﭙﺮﺳﻢ ای اھﻮرا ﻣﺰدا! ﻣﺮا ﺑﮫ درﺳﺘﯽ اﮔﺎه ﻓﺮﻣﺎ :ﮐﯿﺴﺖ اﻧﮑﮫ از روی ﺧﺮد ﻣﮭﺮ ﻓﺮزﻧﺪ در دل ﭘﺪر و ﻣﺎدر و
اﺣﺘﺮام اﻧﺎن ﻧﯿﺰ در دل ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﮭﺎد؟ ﻣﻦ در ﮐﻮﺷﺸﻢ ﮐﮫ ﺗﺮا ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی ﺧﺮدﻣﻘﺪس اﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ﮐﻞ ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ و ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﻢ؟«
» ای ﻣﺰدا! اﯾﺎ روان دﯾﻦ داران و ﭘﯿﺮوان راﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﺑﮭﺸﺖ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ و در اﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻮ ﺧﻮد ﻣﻘﺎم داری ﺑﮫ ﺳﺮ ﺧﻮاھﺪ
ﺑﺮد؟ اﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﻧﯿﮏ در ﺟﮭﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﮫ ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﺗﻮ ﻧﺎﯾﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ؟«
»از ﺗﻮ ﻣﯿﭙﺮﺳﻢ ای اھﻮرﻣﺰدا! ﻣﺮا ﺑﮫ درﺳﺘﯽ اﮔﺎه ﻓﺮﻣﺎ :اﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ دروغ را ﺷﮑﺴﺖ داده و ﺗﺴﻠﯿﻢ راﺳﺘﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﮫ
زﻣﯿﻦ اﻓﮑﻨﺪ و ﺧﻮار و ﭘﺴﺖ ﮔﺮداﻧﺪ؟ ﮐﯿﺴﺖ زن ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪی ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳﺘﻮر ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدم ﻧﯿﮏ را در ﭘﻨﺎه ﺧﻮد ﮔﯿﺮد؟ ﮐﯿﺴﺖ
ان داور ﻧﺠﺎت دھﻨﺪه ی اﯾﻦ ﺟﮭﺎن؟ داوری ﮐﮫ ﺗﻮ ﺧﻮد او را ﺑﺮ ﺧﻮاھﯽ ﮔﺰﯾﺪ؟«
» از ﺗﻮ ﻣﯿﭙﺮﺳﻢ ای اھﻮراﻣﺰدا! اﯾﺎ ﺳﺨﻨﺎﻧﻢ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﺛﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﺸﺎرت دادی ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺟﺎوداﻧﯽ
ﻧﺼﯿﺐ ﭘﯿﺮوان راﺳﺘﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ/ﯾﺴﻨﺎ «34
اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﭘﺮﺳﺶ ھﺎ در اوﺳﺘﺎھﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺘﻮده ﺷﺪه و ﺑﮫ ﻧﺎم »اھﻮ اﯾﺮﯾَﻢ ﭘَﺮِﺷﻨَﻢ« ﭘﺮﺳﺶ ھﺎی اھﻮراﯾﯽ ﻣﻌﺮوف
ﮔﺸﺘﮫ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﭘﺮﺳﺶ ھﺎ درود ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺪ.ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ ارزش و اھﻤﯿﺖ ﭘﻮﯾﺶ و ﭘﮋوھﺶ و ﮐﺎوش را در دﺳﺘﮕﺎه
ھﺴﺘﯽ ارج ﻣﯿﻨﮭﺪ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
 :2ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن وھﻮﻣﻦ ﺑﮫ اﺷﻮزرﺗﺸﺖ:
ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﮋوھﺶ در اﻓﺮﯾﻨﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ وھﻮﻣﻦ »ﻓﺮﺷﺘﮫ وﺣﯽ اﻻھﯽ« ﺑﮫ اﺷﻮزرﺗﺸﺖ ﻇﺎھﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و ان
وﺧﺸﻮر را از اﺳﺮار و رﻣﻮز ﺧﻠﻘﺖ اﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ.ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ در ﯾﺴﻨﺎی  43ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﯾﺮان ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ:

» اﻧﮕﺎه ﺗﻮ را ﻣﻘﺪس ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ای ﻣﺰدا اھﻮرا ﮐﮫ وھﻮﻣﻦ ﺑﮫ ﺳﻮی ﻣﻦ اﻣﺪ و او ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺮا از اﯾﯿﻦ ﺗﻮ ﺑﺎﺧﺒﺮ
ﺳﺎﺧﺖ.و ﭼﻮن داﻧﺴﺘﻢ ﮐﮫ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻦ ﺗﻮ ﺑﺮاﺳﺘﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﺑﺮ ان ﺷﺪم ﺗﺎ ان را ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻣﻮزم ھﺮﭼﻨﺪ ﻣﺎﯾﮫ زﺣﻤﺖ و
رﻧﺞ ﻣﻦ ﮔﺮدد«
» اﻧﮕﺎه ﺗﺮا ﻣﻘﺪس ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ای ﻣﺰدا اھﻮرا ﮐﮫ وھﻮﻣﻦ ﺑﮫ ﺳﻮی ﻣﻦ اﻣﺪ و ﻣﺮا از ﻧﺘﯿﺠﮫ و ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻟﺘﻢ اﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ.اﯾﻨﮏ
اﻣﯿﺪوارم ای اھﻮرا ﮐﮫ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻨﺎه و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯽ و ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ دوﺳﺘﯽ ﺑﮫ دوﺳﺖ ﺧﻮد ﯾﺎری دھﺪ.ﻣﺮا ﯾﺎری دھﯽ
ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺗﻮ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ھﻤﮫ اﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ اﯾﯿﻦ ﺗﻮ ﻣﯿﺴﺘﯿﺰﻧﺪ ﻓﯿﺮوز ﮔﺮدم«
»اﻧﮕﺎه ﺗﺮا ﻣﻘﺪس ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ای ﻣﺰدا ﮐﮫ وھﻮﻣﻦ ﺑﮫ ﺳﻮی ﻣﻦ اﻣﺪه و ﻣﺮا اﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ ﮐﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ ازﯾﻦ ﺧﺸﻨﻮدی دروغ
ﭘﺮﺳﺘﺎن را ﺑﮫ ﺟﺎ اورم.زﯾﺮا اﻧﮭﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭘﯿﺮوان راه راﺳﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﺎ اﻧﺪازه ای ﮐﮫ در ﺗﻮان دارم ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ
دﺷﻤﻦ ﺣﻘﯿﻘﯽ دروغ ﭘﺮﺳﺖ و ﺣﺎﻣﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮای دوﺳﺘﺎران راﺳﺘﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﻮد و ﺧﻮاھﻢ اﻣﻮﺧﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ ی ﺳﺘﺎﯾﻨﺪه و
ﺛﻨﺎﺧﻮان ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻣﯿﺪاﻧﻢ ای ﻣﺰدا ﮐﮫ در ﭘﯿﺎن ﻧﺘﯿﺠﮫ اﻋﻤﺎل ھﺮﮐﺲ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ و دروغ ﭘﺮﺳﺘﺎن را ﺳﺰا و دوﺳﺘﺎران
راﺳﺘﯽ را ﭘﺎداش ﺧﻮاھﯽ داد«

ھﻔﺖ اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎوﯾﺪان:
ﺟﮭﺎﻧﺒﯿﻨﯽ زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﺮ ھﻔﺖ ﭘﺎﯾﮫ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﮫ در رازھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮓ و ادب و دﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭼﻮن
:ھﻔﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎوﯾﺪان و ھﻔﺖ ﭘﺎﯾﮫ زﻧﺪﮔﯽ و ھﻔﺖ ارﻣﺎن ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ و ھﻔﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻤﺎن ﯾﺎ ھﻔﺖ ھﻨﺠﺎر ھﺴﺘﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه
اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎز در اوﺳﺘﺎھﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﮫ ﻧﺎم ھﺎی ھﻔﺖ اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ و ھﻔﺖ ﻓﺮوزﮔﺎن اھﻮراﻣﺰدا ﯾﺎ ھﻔﺖ ﭘﺮﺗﻮ
اھﻮراﯾﯽ و در ادﺑﯿﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﻣﮑﺘﺐ ھﺎی اﺷﺮاق و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اﯾﺮای ﺑﮫ ﻧﺎم ھﺎی :ھﻔﺖ وادی ﻋﺸﻖ ﯾﺎ ھﻔﺖ ﺧﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ و
ھﻔﺖ ﺷﮭﺮ ﻋﺸﻖ و ﻏﯿﺮه ﻣﻌﺮوف ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.ﺷﺎﻋﺮ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:
ھﻔﺖ ﺷﮭﺮ ﻋﺸﻖ را ﻋﻄﺎر ﮔﺸﺖ
ﻣﺎھﻨﻮز اﻧﺪرﺧﻢ ﯾﮏ ﮐﻮﭼﮫ اﯾﻢ
اﯾﻦ ھﻔﺖ اﺻﻞ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎوﯾﺪان دﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 :1ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ وﺟﻮد ﯾﺎ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ھﺴﺘﯽ و ﯾﮑﺘﺎﯾﯽ اﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ھﺴﺘﯽ
ھﺮﮔﺎه در ﮐﺎر اﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﻢ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﻣﻮﺟﻮدات از ﺟﻤﻠﮫ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ھﻢ واﺑﺴﺘﮫ و ﯾﮕﺎﻧﮫ اﻧﺪ.اب و ﺧﺎک
و ﮔﯿﺎه و ﺟﺎﻧﻮر و اﻧﺴﺎن و ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻠﻘﺖ ﭼﻨﺎن ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ و واﺑﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﺪون دﯾﮕﺮی
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻮن زﺟﯿﺮ ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﻈﺎھﺮ ان ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻣﯿﺴﺎزد ﮐﮫ در ﭘﺲ اﯾﻦ ھﻤﮫ ھﺴﺘﯽ ھﺎ
ﺧﺮد و ﻋﻘﻞ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺪار ﺟﮭﺎن را ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﻧﻈﻢ و ھﻨﺠﺎری ﺑﺮﻗﺮار داﺷﺘﮫ و ﻣﺎ ﭼﻨﺎن ﭘﺮوردﮔﺎری را
اھﻮراﻣﺰدا ﯾﻌﻨﯽ ھﺴﺘﯽ ﺑﺨﺶ داﻧﺎ ﻣﯿﻨﺎﻣﯿﻤﻨﺪ.
اﺷﻮزرﺗﺸﺖ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ » :ای ﻣﺰدا ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺗﺮا ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺧﺮد و اﻧﺪﯾﺸﮫ ژرف ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدم و ﺑﺎ دﯾﺪه دل ﺑﮫ ﺗﻮ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ
درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﮫ ﺗﻮﯾﯽ ﺳﺮاﻏﺎز و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺗﻮﯾﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﺧﺮد و اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﺗﻮﯾﯽ اﻓﺮﯾﻨﻨﺪه راﺳﺘﯽ و ﭘﺎﮐﯽ و ﺗﻮﯾﯽ داور
و دادﮔﺮ ھﻤﮫ ﮐﺮدار ﻣﺮدﻣﺎن/ﯾﺴﻨﺎ  32ﺑﻨﺪ ھﺸﺘﻢ«

»ای ﻣﺰدا ای اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﮫ از روز ﻧﺨﺴﺖ اﻓﻼک را ﺑﺎ ﻧﻮر ﺧﻮد روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ و ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺧﺮد ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ اﯾﻦ
درﺳﺘﯽ و ﺧﻮﺑﯽ و ﻧﻈﻢ ھﻨﺠﺎر دادی.ای ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ھﻤﻮاری ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮوغ اﯾﻤﺎن و ﻧﻮر ﭘﺎاک ﻣﻨﺸﯽ را ﺑﺮ ھﻤﮫ ﻣﺎ
ﺑﺘﺎﺑﺎن/ﯾﺴﻨﺎ  31ﺑﻨﺪ ھﻔﺘﻢ«
» اھﻮراﻣﺰدا از ھﺮ ﮐﺎر اﺷﮑﺎر و ﻧﮭﺎن ﻣﺮدم اﮔﺎه اﺳﺖ و ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ھﻤﮫ را ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎن روﺷﻦ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ
و ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ھﻤﮫ ﮐﺎرھﺎ را ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺑﺪی ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺎداش ﻣﯿﺪھﺪ/ﯾﺴﻨﺎ  31ﺑﻨﺪ ﺳﯿﺰدھﻢ«
»اﻧﮕﺎه ﺗﺮا ﻣﻘﺪس ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ای ﻣﺰدا اھﻮرا ﮐﮫ ﺗﻮ را ﺳﺮاﻏﺎر و ﺳﺮاﺟﺎم ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ داﻧﺴﺘﻢ و درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﮫ ﺗﻮ از روز ازل ﻧﺘﯿﺠﮫ
و ﺑﺎزﺗﺎب ھﺮ ﮐﺮدار و ﮔﻔﺘﺎر ﻧﯿﮏ ﯾﺎ ﺑﺪی را ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮدی.و داوری ﺗﻮ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺪی ﺑﮭﺮه ﺑﺪان و
ﻧﯿﮑﯽ ﭘﺎداش ﻧﯿﮑﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ روز ﭘﺴﯿﻦ/ﯾﺴﻨﺎ  43ﺑﻨﺪ ﭘﻨﺠﻢ«
» ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﺑﯿﺎﻣﻮزد ﮐﮫ اھﻮرا ﻣﺰدا از ھﻤﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﮭﺘﺮ ﺳﺰاوار ﭘﺮﺳﺘﺶ اﺳﺖ.اوﺳﺖ داور و
دادﮔﺮ ﮐﺎرھﺎی ھﻤﮫ و اوﺳﺖ ﺑﮫ راﺳﺘﯽ ﺳﺮور و اﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ھﻤﮭﯽ ھﺴﺘﯽ ھﺎ.ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی ﻧﯿﮏ
ﺑﮫ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﻢ/ﯾﺴﻨﺎ  45ﺑﻨﺪ ﻧﮭﻢ«
»ﮐﺴﯽ ﮐﮫ از ﭘﺮﺳﺘﺶ دﯾﻮان و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری از اﻧﺎن روی ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﭘﺮوردﮔﺎر ﯾﮑﺘﺎ و اﯾﯿﻦ ﻣﻘﺪﺳﺶ اﺧﻼص
ورزد.اھﻮراﻣﺰدا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن دوﺳﺖ و ﺑﺮادر و ﭘﺪر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد/ﯾﺴﻨﺎ  45ﺑﻨﺪ ﯾﺎزدھﻢ«
اوﺳﺘﺎ" اھﻮراﻣﺰدا را ھﺮوﺳﭗ ﺗﻮان ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺎی ﮐﻞ و ھﺮوﺳﭗ اﮔﺎه ﯾﻌﻨﯽ داﻧﺎی ﮐﻞ و ھﺮوﺳﭗ ﺧﺪا ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺎﺣﺐ و ﻣﺎﻟﮏ
ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﻣﯿﺪاﻧﺪ.
»اورﻣﺰدﯾﺸﺖ« ﮐﮫ ﺳﺘﺎﯾﺶ وﯾﮋه اھﻮرﻣﺰداﺳﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﯾﮑﺘﺎ را ﺑﮫ ﻧﺎم ھﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ و ﮐﺎرﺳﺎزﺗﺮﯾﻦ و
ﻓﯿﺮوزﻣﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﺮﯾﻦ و اﻓﺮﯾﻨﻨﺪه و اﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺨﺶ و ﺧﺮدﻣﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺎ و ﭘﺎک داﻧﺎ و اﻣﺮزﻧﺪه و ﻧﮕﮭﺒﺎن
و داور دادﮔﺮ ﻣﯿﻨﺎﻣﺪ.درﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ اوﺳﺘﺎ اھﻮرﻣﺰدا را ﺑﯽ اﻏﺎز و ﺑﯽ اﻧﺠﺎم و ﺑﯽ رﻗﯿﺐ و ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺧﺎﻟﻖ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ داﻧﺴﺘﮫ
ﮐﮫ ﻧﮫ زاﯾﯿﺪه ﺷﺪه و ﻧﮫ ﻣﯿﻤﯿﺮد.ﺑﻮده و ھﺴﺖ و ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺗﻨﮭﺎ اﻓﺮﯾﺪﮔﺎر اوﺳﺖ.

ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ھﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ وﺟﻮد:
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽ رﺗﺸﺘﯽ ﻣﻨﻈﻮر از ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ھﺴﺘﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن ھﺴﺘﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ
و ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ و ﻣﻨﺸﺎ وﺟﻮد ھﻤﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮑﺘﺎﺳﺖ ﮐﮫ اھﻮرا ﯾﺎ )ﺑﻮد( ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه و ھﻤﮫ ﻧﻤﻮدھﺎﯾﯽ از ان )ﺑﻮد( اﺻﻠﯽ
ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ھﻤﮫ ﻧﻤﻮدھﺎ ﺑﮫ )ﺑﻮد( اﺻﻠﯽ اﺳﺖ.ﮐﻠﻤﮫ ی )ﺑﻮد( از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺎم اھﻮرا ﮐﮫ )اه( ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه و
از ان رﯾﺸﮫ واژه ﻓﺎرﺳﯽ )اﺳﺖ و ھﺴﺖ و ﺑﻮدن و ھﺴﺘﻦ( ﺑﺪﺳﺖ اﻣﺪه و واژه اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ )اﯾﺰ( و ﻓﺮاﻧﺴﻮی )اِﺳﺖ( از ان
رﯾﺸﮫ اﺳﺖ.اﺻﻞ وﺣﺪت )ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ( وﺟﻮد اﻣﺮوزه ﺑﺎ دﻻﯾﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﭼﮫ در ﺟﮭﺎن ﻣﺎدی و ﭼﮫ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﮫ ﺛﺒﻮت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

وﺣﺪت وﺟﻮد در ﺟﮭﺎن ﻣﺎدی ﯾﺎ ﮔﯿﺘﺎﯾﯽ:
ﺟﮭﺎن ﻣﺎدی ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮن و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و ھﺮ ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ و رﻧﮓ و ﻋﺎرﺿﮫ وﯾﮋه
ﺧﻮد دارد.ﻧﮕﺮش ﺳﺎده ﺑﺮ ﻣﻈﺎھﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭼﻨﯿﻦ درﮐﯽ را در ذھﻦ اﻧﺴﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ.وﻟﯽ ﻧﮕﺎھﯽ ژرف ﺗﺮ ﺧﻼف ان را
اﺷﮑﺎر ﻣﯿﺴﺎزد.ﮔﯿﺎه و ﺣﯿﻮان و اﻧﺴﺎن اﮔﺮ در ﻣﻈﺎھﺮ از ھﻢ ﺟﺪا ھﺴﺘﻨﺪ و ھﺮ ﯾﮏ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻣﻌﻨﯽ دارﻧﺪ در
اﺻﻞ ﯾﮑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ.درﺧﺖ ﭼﻮن اﻓﺘﺎد و ﭘﻮﺳﯿﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﺧﺎک ﻣﯿﺸﻮد.ھﻤﭽﻨﺎن اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان

ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ را دارﻧﺪ.ﭘﺲ ھﻤﮫ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﺧﺎﮐﻨﺪ.و در ﭘﺲ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﯽ ﺷﻤﺎر و
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﯾﮏ ﭼﯿﺰ وﺟﻮد دارد و ان ﺧﺎک اﺳﺖ:
»ﻣﺎ ﭼﻮن از ﺧﺎﮐﯿﻢ اﺧﺮ ﺧﺎک ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ ﺷﺪن«
اﯾﻨﮏ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺧﺎک ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺧﺎک ﻧﯿﺰ از اﺟﺴﺎم ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ.اﯾﻦ اﺟﺴﺎم ﻧﯿﺰ در ﻧﮕﺎه اول ھﺮﯾﮏ وﺿﻌﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﯿﯿﻦ
دارﻧﺪ و ﺟﺪا از ھﻢ اﻧﺪ.وﻟﯽ در ﻧﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.اﻧﭽﮫ در ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ از اﺟﺴﺎم ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن وﺟﻮد دارد اﻣﺮوزه ﺑﮫ ﺻﺪ و
اﻧﺪی ﻋﻨﺼﺮ ﯾﺎ اﺧﺸﯿﺞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺰﯾﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﮔﺮدد اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ و
ﺑﺎﻻﺧﺮه ھﻤﮫ اﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﺗﻢ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی اﻓﺮﯾﻨﺶ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﮭﺎن اﻓﺮﯾﻨﺶ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺟﻠﻮه ھﺎﯾﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺗﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ را از ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﯾﮑﺘﺎﯾﯽ و
از ﺷﺮﮐﺖ ﺑﮫ وﺣﺪت ﺟﮭﺎن ﻣﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ.اﺧﯿﺮا ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮداز و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺮت اﻧﯿﺸﺘﻦ ﺗﻤﺎم
ﻣﻈﺎھﺮ ﻣﺎدی را ﺟﻠﻮه ھﺎﯾﯽ ازﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﺑﮫ ﻧﺎم» :اﻧﺮژی« و ان ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ان را ﻓﺮوﻏﺎن ﻓﺮوغ ﯾﺎ ﺷﯿﺪان
ﺷﯿﺪ )ﻧﻮراﻻﻧﻮار( و ﺑﻨﺖ ﯾﮭﻨﯽ ﺑﻦ و ﺑﯿﺦ ھﻤﮫ
ﺷﻤﺲ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:
ﺧﻮرﺷﯿﺪ رﺧﺶ ﭼﻮن ﮔﺸﺖ ﭘﯿﺪا
ذرات دو ﮐﻮن ﺷﺪ ھﻮﯾﺪا
ھﺮ ﺟﺰ ﮐﮫ ھﺴﺖ ﻋﯿﻦ ﮐﻞ اﺳﺖ
ﭘﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮاﺳﺮ اﺟﺰا

ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ھﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮی ﯾﺎ ﻣﯿﻨﻮﯾﯽ:
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن ﻣﺎدی ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ھﺎی ان ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ھﺴﺖ در ﺟﮭﺎن ﻣﯿﻨﻮی ﻧﯽ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ وﺟﻮد
دارد.وﺟﻮد ﻣﯿﻨﻮی اﻧﺴﺎن واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺧﺮد و اﻧﺪﯾﺸﮫ و اﺣﺴﺎس و ﻋﺎﻃﻔﮫ و وﺟﺪان و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﻮدھﺎی رواﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺟﺎن اوﺳﺖ.
»ﺗﻦ ادﻣﯽ ﺷﺮﯾﻒ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺟﺎن ادﻣﯿﺖ«)ﺳﻌﺪی(
ﻧﻤﻮدھﺎی رواﻧﯽ در ھﻤﮫ اﻧﺴﺎن ھﺎ ﺟﺰ در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ و ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﮫ اﻧﯿﺸﺘﻦ ﺟﮭﺎن ﻣﺎدی
ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ اﻧﺮژی ﺗﺮاﮐﻢ.ﺧﺰد و دﻧﯿﺎی رواﻧﯽ و ﻣﻌﻨﻮی اﻧﺴﺎن ھﺎ ھﻢ ﭘﺮﺗﻮﯾﯽ از ﯾﮏ ذات و ﻧﯿﺮوی ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮ
ﺟﮭﺎن ھﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ھﺴﺘﯽ ﮐﻞ ﯾﺎ اھﻮراﻣﺰداﺳﺖ.ﮐﮫ ھﺮﭼﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺮد و اﻧﺪﯾﺸﮫ ادﻣﯽ را ﺑﮫ ان راھﯽ ﻧﯿﺴﺖ.وﺷﻨﺎﺧﺘﺶ ﺑﺮای
اﻧﺴﺎن ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ .وﺻﻒ او ﺑﮫ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ و رﺳﺎﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﮫ ﺧﺎﻣﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺰرگ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺪه اﺳﺖ:
ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن و ﺧﺮد/ﮐﺰﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺑﺮﻧﮕﺬرد
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎم و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎی/ﺧﺪاوﻧﺪ روزی ده رھﻨﻤﺎی
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﯿﮭﺎن و ﮔﺮدان ﺳﭙﮭﺮ/ﻓﺮوزﻧﺪه ﻣﺎه و ﻧﺎھﯿﺪ ﻣﮭﺮ
ز ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن و ﮔﻤﺎن ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ/ﻧﮕﺎرﻧﺪه ی ﺑﺮﺷﺪه ی ﮔﻮھﺮ اﺳﺖ

ﺑﮫ ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن اﻓﺮﯾﻨﻨﺪه را/ﻣﺒﯿﻨﯽ ﻣﺮﻧﺠﺎن دو ﺑﯿﻨﻨﺪه را
ﻧﯿﺎﺑﺪ ﺑﺪو ﻧﯿﺰ اﻧﺪﯾﺸﮫ را/ﮐﮫ او ﺑﺮﺗﺮ از ﻧﺎم و از ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺳﻮﺧﻦ ھﺮﭼﮫ زﯾﻦ ﮔﻮھﺮان ﺑﮕﺬرد/ﻧﯿﺎﺑﺪ ﺑﺪو راه ﺟﺎن و ﺧﺮد
ﺳﺘﻮدن ﻧﺪارد او را ﭼﻮ ھﺴﺖ/ﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪﮔﯽ را ﺑﺎﯾﺪت ﺑﺴﺖ
ﺑﮫ ھﺴﺘﯿﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﺧﺴﺘﻮ ﺷﻮی/ز ﮔﻔﺘﺎر ﺑﯿﮭﻮده ﯾﮑﺴﻮ ﺷﻮی
ازﯾﻦ ﭘﺮده ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ/ﺑﮫ ھﺴﺘﯿﺶ اﻧﺪﯾﺸﮫ را راه ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﻮﻟﻮی ﻓﯿﻠﺴﻮف و ﭘﺎرﺳﺎی ﺑﺰرگ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﮐﯽ و ژرﻓﺎی اﻧﺪﯾﺸﮫ اش را ﮐﺮاﻧﮫ و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺴﺎﯾﻠﮫ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ھﺴﺘﯽ را
در ﭼﻨﺪ ﺷﻌﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﮐﮫ درﺳﺖ ﺑﺎزﮔﻔﺖ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی اﺷﻮزرﺗﺸﺖ اﺳﺖ:
ﻣﻨﺒﺴﻂ ﺑﻮدﯾﻢ و ﯾﮏ ﮔﻮھﺮ ھﻤﮫ/ﺑﯽ ﺳﺮ و ﺑﯽ ﭘﺎ ﺑﻮده اﯾﻢ ان ﺳﺮ ھﻤﮫ
ﯾﮏ ﮔﻮھﺮ ﺑﻮدﯾﻢ ھﻤﭽﻮ اﻓﺘﺎب/ﺑﯽ ﮔﺮه ﺑﻮدﯾﻢ و ﺻﺎﻓﯽ ھﻤﭽﻮ اب
ﭼﻮن ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻣﺪ ان ﻧﻮر ﺳﺮه/ﺷﺪ ﻋﺪد ﭼﻮن ﺳﺎﯾﮫ ھﺎی ﮐﻨﮕﺮه
ﮐﻨﮕﺮه وﯾﺮان ﮐﻨﯿﺪ از ﻣﻨﺠﻨﯿﻖ/ﺗﺎ رود ﻓﺮق از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻖ

ﺣﺎﻓﻆ ھﻤﺎن ﭘﺎرﺳﺎی ﺑﺰرگ و ﮔﺮاﻧﻘﺪری ﮐﮫ در اﻣﻮزﺷﮑﺪه ﻋﺮﻓﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ واﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم روﺷﻦ ﻓﮑﺮی و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮز
ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه ﻓﻠﺴﻔﮫ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ھﺴﺘﯽ را ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ و ﺷﯿﻮاﯾﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻧﯿﺴﺖ در داﯾﺮه ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮫ ﺧﻼف از ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ
ﮐﮫ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮا ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ
ﯾﺎ :
ﺣﺴﻦ روی ﺗﻮ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﻠﻮه ﮐﮫ در اﯾﯿﻨﮫ ﮐﺮد
اﯾﻦ ھﻤﮫ ﻧﻘﺶ در اﯾﯿﻨﮫ اوھﺎم اﻓﺘﺎد
اﯾﻦ ھﻤﮫ ﻋﮑﺲ ﻣﯽ و ﻧﻘﺶ ﻧﮕﺎرﯾﻦ ﮐﮫ ﻧﻤﻮد
ﯾﮏ ﻓﺮوغ رخ ﺳﺎﻗﯽ ﺳﺖ ﮐﮫ در ﺟﺎم اﻓﺘﺎد
ﺷﮭﺎب اﻟﺪﯾﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺳﮭﺮوردی)ﻣﺘﻮﻓﯽ  587ھﺠﺮی( ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺑﺰرگ و ﮔﺮاﻧﻘﺪر اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﮫ اﯾﯿﻦ ﻧﯿﺎﮐﺎن
ﺧﻮد ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪ و ﺑﮫ »ﺷﯿﺦ اﺷﺮاق ﻣﻘﺘﻮل« ﺷﮭﺮت ﯾﺎﻓﺖ در ﻣﻮرد ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ھﺴﺘﯽ ﻧﻈﺮﯾﮫ ای دارد ﮐﮫ ھﻤﺎن رﻧﮓ و ﻣﺎﯾﮫ
اﯾﺮاﻧﯽ را ﮐﮫ در ﻓﻠﺴﻔﮫ زرﺗﺸﺖ و ﻣﻮﻟﻮی و ﺣﺎﻓﻆ اﻣﺪه اﺳﺖ دارد و ان ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:

» اﺻﻞ ﻧﮭﺎﯾﯽ وﺟﻮد )ﻧﻮر ﻗﺎھﺮ( و اﻗﺘﻀﺎی ان روﺷﻨﯽ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ.ﺗﺠﻠﯽ ذات ﻧﻮر اﺳﺖ زﯾﺮا اﮔﺮ ﺗﺠﻠﯽ ﻋﺮض ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم
ﻣﯿﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﻧﻮر ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﻠﺖ وﺟﻮدی ﻧﻮر اوﺳﺖ و ھﺮﭼﮫ ﺟﺰ اوﺳﺖ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺤﺪث و ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ«
ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺧﺪا و اﻧﺴﺎن:
در اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﻧﻈﺮﯾﮫ ھﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺷﻮزرﺗﺸﺖ روان و ﺧﺮد ھﺮ اﻧﺴﺎن ذره ای اﺳﺖ از روان و ﺧﺮد ﮐﻞ.ھﺴﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ
اھﻮراﻣﺰدا.اھﻮراﻣﺰداﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﯿﻦ ﻧﯿﮑﯽ و راﺳﺘﯽ و اﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﺟﺎن و ﺧﺮد اﺳﺖ.ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﺳﺮﺷﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد
ﮐﮫ ﻧﯿﮑﯽ و راﺳﺘﯽ اﺳﺖ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ روان و ﺧﺮدش ﺑﺎ روان و ﺧﺮد ﮐﻞ ﯾﮕﺎﻧﮫ و ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﻣﯿﮕﺮدد.
در اوﺳﺘﺎ اھﻮراﻣﺰدا اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ ﺑﺨﺸﺶ ﻧﯿﺮوی ﮔﻔﺘﺎری و ﻋﻘﻞ و ﺧﺮد از ھﻤﮫ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻓﺮﯾﺪ و زﻣﺎم اﺧﺘﯿﺎر
و رھﺒﺮی و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات دﯾﮕﺮ را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه او ﺳﭙﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺑﺪی و زﺷﺘﯽ ﭘﯿﮑﺎر ﮐﻨﺪ.و ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ھﺴﺘﯽ
را ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻮر اھﻮراﯾﯽ ﺑﯿﺎراﯾﺪ.در ﻧﻤﺎز »ﺳﺘﺎﯾﺶ ﯾﮑﺘﺎ ﺧﺪا« ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﻢ:
»ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﻧﯿﺎﯾﺶ ﭘﺮوردﮔﺎری را ﮐﮫ در ﻣﯿﺎن ھﻤﮫ اﻓﺮﯾﻨﺶ ھﺎی ﮔﯿﺘﯽ اﻧﺴﺎن را ﺑﮫ زﯾﻮر ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ )ﮔﻔﺘﺎر( و ﮔﯿﺮوﯾﯽ
)ادراک( ﺑﯿﺎراﺳﺖ و او را ﺑﮫ ﺷﮭﺮﯾﺎری ﺟﮭﺎن و رھﺒﺮی ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﺮﮔﻤﺎﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺪی رو ﺑﮫ رو ﮔﺸﺘﮫ ﭘﯿﮑﺎر ﮐﻨﺪ و
ان را ﺑﺮاﻧﺪازد.
در اوﺳﺘﺎی »ﭘَﺘِﺖ« »ھﻤﺎزور دھﻤﺎن« و »اﻧﺪرز ﮔﻮاه« ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﻢ:
» ھﻮرﻣﺰد ھﺮوﺳﭗ ﺗﻮان )ﺗﻮاﻧﺎی ﮐﻞ( ﮐﮫ ﻣﺮدم را ﺑﮫ ﻧﯿﺮوی داﻧﺎﯾﯽ و ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ از دﯾﮕﺮ اﻓﺮﯾﺪﮔﺎن ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺮﺗﺮ اﻓﺮﯾﺪ.دادش
)ﻗﺎﻧﻮﻧﺶ( ﻣﺮدم دوﺳﺘﯽ اﺳﺖ.ﭘﺲ ﻣﺮدم را ﻧﯿﺎزارﯾﺪ ﻧﮫ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﻧﮫ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر و ﻧﮫ ﺑﺎ ﮐﺮدار.ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻓﺮا رﺳﺪ ﺟﺎ و
ﺧﻮراﮐﺶ دھﯿﺪ.ﻧﯿﮑﺎن را از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﺸﻨﮕﯽ و ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ ﻧﮕﮭﺪارﯾﺪ.ﺑﺎ زﯾﺮ دﺳﺘﺎن و ﮐﮭﺘﺮان ﻣﮭﺮﺑﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ.ﺳﺎﻻران
و ﻣﮭﺘﺮان را ﮔﺮاﻣﯽ دارﯾﺪ و ﺑﮫ داد و اﯾﯿﻦ اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان ﮐﮫ ﻓﺮوزﮔﺎن ھﻮرﻣﺰد ﭘﺎﮐﻨﺪ راه ﭘﻮﯾﯿﺪ ﺗﺎ دادار ھﻮرﻣﺰد از ﺷﻤﺎ
ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺑﺎﺷﺪ«.
در اوﺳﺘﺎی »ﭘَﺘِﺖ( ﯾﺎ ﺗﻮﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ زرﺗﺸﺘﯿﺎن راﺟﻊ ﺑﮫ ﺗﻮﺟﮫ ﺧﺎص اھﻮرﻣﺰدا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻧﺴﺎن ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﻢ:
»از ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﮔﻨﺎھﯽ ﮐﮫ ﻣﻦ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دادار اورﻣﺰد و از ﺟﮭﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺮدم ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ام
ﭘﺸﯿﻤﺎن ﮔﺸﺘﮫ و ﺗﻮﺑﮫ ﻣﯿﮑﻨﻢ.اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را زده و ازرده ام اﮔﺮ ﺑﺎ ﺳﺨﻦ ﮐﺴﯽ را رﻧﺞ داده ام و اﮔﺮ ﭘﺎرﺳﺎﯾﺎن و ردان و
ﻣﻮﺑﺪان و دﺳﺘﻮران و ھﯿﺮﺑﺪان را ازرده ام.دھﺶ ﯾﺎ ﻣﺰدی ﮐﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ان وﻇﯿﻔﮫ ﻣﻦ ﺑﻮده ﺑﮫ اھﻠﺶ ﻧﺪادم.ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ را ﻧﺎﺣﻖ
از ﮐﺴﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ ھﺮﮔﺎه ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﻏﺮﯾﺒﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ام اﻣﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﮫ او ﻧﺪادم ﯾﺎ او را ﯾﺎری ﻧﮑﺮدم.اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ
و ﺗﺸﻨﮕﯽ و ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ رھﺎﯾﯽ ﻧﺪادم ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ او ﺑﺪی ﮐﺮدم.اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ را ﮐﮫ ﺳﺎﻻر ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻮد ازردم و
ﮔﺮاﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﮫ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ دادار اورﻣﺰد از ﻣﻦ ازرده و ﻧﺎﺧﻮﺷﻨﻮد ﮔﺸﺘﮫ از ھﻤﮫ ان ﮔﻨﺎھﺎن ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪه ﺗﻮﺑﮫ ﻣﯿﮑﻨﻢ.از
ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﮔﻨﺎھﯽ ﮐﮫ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن و ردان و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن و اﺳﺘﺎدان و ﺷﺎﮔﺮدان و ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺑﺮادران و
ﺧﻮاھﺮان و ﺧﻮدان و دوﺳﺘﺎن و ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن و ھﻢ ﻣﺎﻻن)ﺷﺮﮐﺎی ﻣﺎل( و زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﻮﯾﺸﺎن و ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن و ھﻢ
ﺷﮭﺮﯾﺎن و ﺟﺪ ﺷﮭﺮﯾﺎن )ﻏﺮﺑﺎ( از ﻣﻦ ﺳﺮ زده ﺧﻮاه ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی اﻧﺪﯾﺸﮫ ﯾﺎ ﮔﻔﺘﺎر و ﯾﺎ ﮐﺮدار از ھﻤﮫ ان ﮔﻨﺎھﺎن ﭘﺸﯿﻤﺎن
ﮔﺸﺘﮫ و ﺗﻮﺑﮫ ﻣﯿﮑﻨﻢ.
اﮔﺮ از اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﺾ دﯾﻨﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ اﯾﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ درﮔﺬﺷﺘﮕﺎن و دھﺶ و ﺧﯿﺮات ﺑﺮای اﻣﺮزش روان اﻧﮭﺎ
ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﺮده ام ﯾﺎ اﻧﭽﮫ ﮐﮫ اﻧﺠﺎم ان ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﻣﻦ در ﻣﻮرد روان ﻧﯿﺎﮐﺎن و ﭘﺪران و ﻣﺎدران و ﺑﺮادران و ﺧﻮدان و دوﺳﺘﺎن
و زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﻮﯾﺸﺎن ﺑﻮد ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﺮده ام ﮐﮫ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮭﺖ اھﻮراﻣﺰدا از ﻣﻦ ازرده و ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد ﮔﺸﺘﮫ از ان ﮔﻨﺎھﺎن
ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪه و ﺗﻮﺑﮫ ﻣﯿﮑﻨﻢ«

ھﮕﻞ ﻧﻈﺮرﯾﮫ ﺧﻮد را راﺟﻊ ﺑﮫ اﻧﺴﺎن و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺟﮭﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ »:ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻧﺎھﻨﺠﺎری ھﺎ و ﻧﺎ ﺑﮫ
ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ھﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺎﻧﻮن ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﮐﺎری ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﮫ و ﺟﺒﺮﯾﺴﺖ« و درﻣﻮرد ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ھﺴﺘﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
ﮐﮫ » :ﺟﮭﺎن ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﯾﮏ روح ﻣﺤﺾ ﯾﺎ روان ﭘﺎک و ﺳﺮه ﮐﮫ ﺧﺎرج از اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻗﺮار دارد و ﺑﮫ ان ﻣﯿﺘﻮان روح
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ و ھﻤﮫ ﻧﻤﻮدھﺎی ھﺴﺘﯽ در ﺟﮭﺎن ﺟﻠﻮه ھﺎﯾﯽ ازﯾﻦ روح ﻣﺤﺾ اﺳﺖ«
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪه ھﮕﻞ:
»روح ﻣﺤﺾ ﻧﺨﺴﺖ در ذات ﺧﻮد ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﭙﺲ در ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﮫ از ﺗﮑﺎﻣﻞ در ﺟﮭﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﺷﺪ و ﺑﮫ ﺗﻤﺎم
ﭘﺪﯾﺪه ھﺎ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ.در ﻣﺮﺟﻠﮫ ﺑﻌﺪ روح ﻣﺤﺾ در اﻧﺴﺎن و ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮدار ﺷﺪ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ
ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ روح ﻣﺤﺾ«
ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮد ھﺴﺘﯽ از دﯾﺪﮔﺎه اﻧﺴﺎن ﺧﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.او ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدش را ﭼﮫ از ﺟﮭﺖ ﻣﺎدی و ﭼﮫ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ان ﺑﮫ ﻧﯿﺮو و داﻧﺶ ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮد ﭘﯽ ﺑﺒﺮد.در ﻓﺎرﺳﯽ ﻣَﺜَﻠﯽ ھﺴﺖ ﻣﻌﺮوف ﮐﮫ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:
»ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ«
در ﻓﺮھﻨﮓ زرﺗﺸﺘﯽ ﻓﺮد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻣﻮﺟﻮدات ﮔﯿﺘﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد را ﺗﺎ اﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺳﺘﺎﯾﺶ اھﻮراﻣﺰدا ﻧﻤﻮدھﺎی ﻓﺮوﻏﻤﻨﺪ و ﻧﯿﮏ ھﺴﺘﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﺎﯾﺪ.ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ در اوﺳﺘﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﻢ:
»ﻣﯿﺴﺘﺎﯾﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺟﺎوداﻧﯽ ﻓﺮوﻏﻤﻨﺪ را و ﻣﮭﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪﮔﺎر ﺟﺎﻧﮭﺎ را و ﻣﺎه زﻧﺪﮔﯽ زا را و ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ اﺑﮭﺎ را و زﻣﯿﻦ و
ﮔﯿﺎھﺎن را و اﺗﺶ ﮔﺮﻣﺎﺑﺨﺶ ﺳﻮدﻣﻨﺪ را و ﺟﮭﺎن ﻣﺎدی و ﻋﻨﻮی را.ﺳﭙﯿﺪه دم و ﻧﯿﻤﺮوز و ﺷﺎﻣﮕﺎه را.ﺧﺎﻧﮫ و ده و ﺷﮭﺮ و
ﮐﺸﻮر و ﺟﮭﺎن را«.
در ﻣﺴﺎﻟﮫ وﺣﺪت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ وﺟﻮد ﻓﺮھﻨﮓ زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫ ژرف و دﻟﮑﺸﯽ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﮫ از ان ﺑﮭﺮه ھﺎی ﺑﺰرگ و اﺧﻼﻗﯽ
و اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯿﺸﻮد.
از دﯾﺪﮔﺎه دﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ ھﻢ ﭘﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺧﻼﻗﮫ ﺟﮭﺎن ھﺴﺘﯽ و زﻧﺪﮔﯽ اش و ﮐﺎرش و اﻧﺪﯾﺸﮫ اش ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ در
ﺣﺎل ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ.زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون اﻓﺮﯾﻨﻨﺪﮔﯽ ﺗﯿﺮه و ﺧﺎﻣﻮش و ﻣﺮگ اور اﺳﺖ.داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﮔﻞ و درﺧﺖ ﺗﺎزه ﺗﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ
ﻣﻘﺎﻟﮫ و ﮐﺘﺎب ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ اھﻨﮓ و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ھﻨﺮ زادن ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ و ﻓﺮاورد ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ھﻤﮫ و ھﻤﮫ ﺧﺪﻣﺖ و ﯾﺎری ﺑﮫ
اﻓﺮﯾﻨﺶ اﺳﺖ.
ﺗﻨﮭﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﮑﻮھﻤﻨﺪ و ﺳﺮﺷﺎر و ﺷﮑﻮﻓﺎن و زﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ در ان ھﻤﮫ ی ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯿﺎﻓﺘﺪ و ھﻨﺮ و
ﻧﻮاوری و ﺷﺎدی و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش و ﮐﻮﺷﺶ و ﭘﻮﯾﺶ ھﻤﮫ ﺟﺎ را ﻓﺮاﻣﯿﮕﯿﺮد.و ﺑﺪون ان زﻧﺪﮔﯽ ادﻣﯽ ﭼﻮن
ﻣﺮداد ﮔﻨﺪﯾﺪه و ﺗﯿﺮه و ﺟﮭﺎﻧﯽ دل ازار و ﻣﺮده ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
واﭘﺴﮕﺮاﯾﯽ و ﮐﮭﻨﮫ ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺧﺸﮏ اﻧﺪﯾﺸﯽ در ارﻣﺎن زرﺗﺸﺘﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺎﺳﺘﻮده و ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ اﺳﺖ.اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ
ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﻮان ﺟﺴﻤﯽ و ﻋﻘﻠﯽ و روﺣﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و دﯾﻨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد اﺑﺰار اﻻت و ﺷﯿﻮه و وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻮﯾﯽ
ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﺑﮭﺘﺮ از ان ھﺮدم ﭼﺎره ھﺎی ﺗﺎزه ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﺪ.و راه ھﺎی ﻧﻮﯾﯽ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ.اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای
ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ واﯾﺠﺎد ﺗﻤﺪن ﭘﻮﯾﺎ و ﭘﺎک و ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﮫ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ در ﺗﻼش ﺑﺎﺷﺪ.ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﺎ اﺑﺎداﻧﯽ و ﺑﮭﺴﺎز
و ﭘﺎﮐﺴﺎزی زﺑﯿﻌﺖ اﻃﺮاﻓﺶ ﯾﺎری ﮐﻨﺪ از دﯾﺪﮔﺎه ارﻣﺎن ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ و زرﺗﺸﺘﯽ ﻧﯿﮏ و ﺳﺘﻮده ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾﺴﺘﮫ اﺳﺖ.ھﺮﺗﻼش و
ﮐﻮﺷﺶ ﮐﮫ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش و اﻓﺮﯾﻨﺶ ﻓﺮھﻨﮓ و داﻧﺶ راﺳﺘﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی اﻓﺮﯾﻨﻨﺪﮔﯽ ﭘﺮوردﮔﺎر ﯾﮑﺘﺎ و
ﻧﺒﺮد و ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی وﯾﺮاﻧﮕﺮ و اھﺮﯾﻤﻦ اﺳﺖ.اﯾﻦ ھﻤﺎن ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﮫ اﺷﻮزرﺗﺸﺖ ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد را ﺑﺪان واداﺷﺘﮫ و
ﻣﻮﻇﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻋﺎﻟﻢ ﻓَﺮَه وَﺷﯽ)ﻓﺮوه وﺷﯽ =ﻓﺮوھﺮ-ﺳﺎﻣﺎن روزﺑﮭﺎﻧﯽ(
در ﻓﺼﻞ اول ﺑﻨﺪھﺶ ﺑﻨﺪه ھﺸﺖ اﻣﺪه اﺳﺖ» :ﭘﯿﺶ از ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﮭﺎن ﻣﺎدی اھﻮرﻣﺰدا ﺟﮭﺎن ﻣﻌﻨﻮی ﯾﺎ
ﻣﻠﮑﻮت اﺳﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺟﮭﺎن ﻓﺮه وﺷﯽ را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ و از روی ﺻﻮر ﻣﻌﻨﻮی ﻓﺮه وﺷﯽ ھﺎ ﮔﯿﺘﯽ را ﺑﺎ اﻧﭽﮫ در ان اﺳﺖ ﭘﺪﯾﺪار
ﺳﺎﺧﺖ.اﺧﺮﯾﻦ و ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮوھﺮی ﮐﮫ ﺑﮫ زﻣﯿﻦ ﻓﺮود اﻣﺪ ﻓﺮوھﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻮد.ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪه زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﻓﺮوھﺮ ﯾﺎ ﻓﺮو وﺷﯽ
ﺟﺰی از وﺟﻮد ﺧﻮد اھﻮرا ﻣﺰدا ﺑﻮده و ذره ای از ﻓﺮوغ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن اوﺳﺖ«.
ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧﺪا و اﻧﺴﺎن را از زﺑﺎن اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ و ﭘﺎرﺳﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻮﻻ ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ:
اﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﻃﻠﺒﮑﺎر ﺧﺪاﯾﯿﺪ " ﺧﺪاﯾﯿﺪ/ﺑﯿﺮون ز ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ اﯾﺪ ﺷﻤﺎ اﯾﺪ
ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ﮔﻢ از ﺑﮭﺮ ﭼﮫ ﺟﻮﯾﯽ/واﻧﺪر ﻃﻠﺐ ﮔﻤﺸﺪه از ﺑﮭﺮ ﭼﺮاﯾﯿﺪ
در ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺸﯿﻨﯿﺪ و ﻣﮕﺮدﯾﺪ ﺑﮫ ھﺮ ﺳﻮ/زﯾﺮا ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻧﮫ و ھﻢ ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺪاﯾﯿﺪ
ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﻨﯿﺪ رخ اﻧﺪر رخ ﻣﻌﺸﻮق/زﻧﮕﺎر ز اﯾﯿﻨﮫ دل ﭘﺎک زداﯾﯿﺪ
از ﻋﺮش ﺧﺪا ﺗﺎ ﺑﮫ ﺛَﺮی ﺗﺨﺴﺖ ﺷﻤﺎﯾﯿﺪ/ز ان رو ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ھﻤﮫ اﻓﺰون و ﻋﻼﯾﯿﺪ
در ﺑﺤﺚ از ﻓﻠﺴﻔﮫ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧﺪا و اﻧﺴﺎن ﺑﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻈﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮف و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ و ﭘﺎرﺳﺎی ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﺣﺎﻓﻆ ﺷﯿﺮازی ﻧﯿﺰ اورده
ﺷﻮد ﮐﮫ ﺳﺮوده اﺳﺖ:
ﺳﺎل ھﺎ دل ﻃﻠﺐ ﺟﺎم ﺟﻢ از ﻣﺎ ﻣﯿﮑﺮد
اﻧﭽﮫ ﺧﻮد داﺷﺖ ز ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺗﻤﻨﺎ ﻣﯿﮑﺮد
ﮔﻮھﺮی ﮐﺰ ﺻﺪف ﮐﻮن و ﻣﮑﺎن ﺑﯿﺮون ﺑﻮد
ﻃﻠﺐ از ﮔﻤﺸﺪﮔﺎن ﻟﺐ درﯾﺎ ﻣﯿﮑﺮد
ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﭘﯿﺮ ﻣﻐﺎن ﺑﺮدم دوش
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻈﺮ ﺣﻞ ﻣﻌﻤﺎ ﻣﯿﮑﺮد
دﯾﺪﻣﺶ ﺧﺮم و ﺧﻨﺪان ﻗﺪح ﺑﺎده ﺑﮫ دﺳﺖ
وﻧﺪران اﯾﯿﻨﮫ ﺻﺪﮔﻮﻧﮫ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯿﮑﺮد
ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﺟﺎم ﺟﮭﺎن ﺑﯿﻦ ﺑﮫ ﺗﻮ ﮐﯽ داد ای ﺣﮑﯿﻢ
ﮔﻔﺖ اﻧﺮوز ﮐﮫ اﯾﻦ ﮔﻨﺒﺪ ﻣﯿﻨﺎ ﻣﯿﮑﺮد
ﺑﯽ دﻟﯽ در ھﻤﮫ اﺣﻮال ﺧﺪا ﺑﺎ او ﺑﻮد
او ﻧﻤﯿﺪﯾﺪش و از دور ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﯿﮑﺮد.

ﻓﺮه وﺷﯽ ﯾﺎ ﻓﺮوھﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺒﺶ و ﭘﻮﯾﺶ:
در ﻓﺮھﻨﮓ زرﺗﺸﺘﯽ ﺟﮭﺎن ھﻤﻮاره در ﺣﺎل ﺟﻨﺒﺶ و ﭘﻮﯾﺶ اﺳﺖ.اﺻﻮﻻ ھﺴﺘﯽ ﺑﺪون ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد.ﺟﻨﺒﺶ و ﭘﻮﯾﺶ در
ﺟﮭﺎن ھﺴﺘﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ :ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺒﺶ و ﭘﻮﯾﺶ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ و دوراﻧﯽ و ﮔﻮھﺮی و
رواﻧﯽ.ﮐﮫ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ھﻤﮫ را ﺑﺎ واژه ای ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮد ﻓﺮوھﺮ ﮐﮫ در ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و اوﺳﺘﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد.
در ﻣﺴﺎﻟﮫ ﺣﺮﮐﺖ و ﺟﻨﺒﺶ ﮐﮫ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﮭﻢ ﻓﻠﺴﻔﮫ اﺳﺖ-در ﮐﯿﺶ زرﯾﻦ اﺷﻮزرﺗﺸﺖ ﻓﻠﺴﻔﮫ ای اﺳﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم
ﻓﺮوھﺮ.اﯾﻦ ﻧﺎم از دو ﺑﺨﺶ درﺳﺖ ﺷﺪه :ﻓﺮ در ﻓﺎرﺳﯽ )اﻣﺮوزی( ﻓﺮا ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﺪھﺪودﯾﮕﺮی وھﺮ ﯾﻌﻨﯽ )ﺑﺮدن و
راﻧﺪن( واژه ﻓﺮه وﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻠﻮﺑﺮدن و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﮫ در دل ﺟﮭﺎن ھﺴﺘﯽ و در ذرات
ھﺮ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻧﻤﻮدی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﺟﻠﻮ ﻣﯿﺮاﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﮫ ﺣﺘﯽ ﺧﻮد اھﻮراﻣﺰدا ﮐﮫ اﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ھﺴﺘﯽ اﺳﺖ دارای ﻓﺮوھﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﭘﻮﯾﺶ در ﺟﮭﺎن
ھﺴﺘﯽ از ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺳﺘﺎزه ھﺎ و ﮐﮭﮑﺸﺎن ھﺎ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﯾﺎﺧﺘﮫ ھﺎی ﺑﺪن ادﻣﯽ ھﻤﮫ در ﺣﺎل زادن و ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﻣﺮدن اﻧﺪ.اﯾﻦ
ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ در ﺟﮭﺎن ھﺴﺘﯽ ﺟﺒﺮی و ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ و از دﯾﺮﺑﺎز اﻧﺪﯾﺸﮫ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺘﮫ
اﺳﺖ.ﺷﺎﻋﺮ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:
دل ھﺮ ذره را ﮐﮫ ﺑﺸﮑﺎﻓﯽ /اﻓﺘﺎﺑﺶ در ﻣﯿﺎن ﺑﯿﻨﯽ
درﺑﺎره ﭘﻮﯾﺶ ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﮭﺎن ھﺴﺘﯽ در ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﺲ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﮫ:
اﻣﺪه اول ﺑﮫ اﻗﻠﯿﻢ ﺟﻤﺎد/وز ﺟﻤﺎدی در ﻧﺒﺎﺗﯽ اوﻓﺘﺎد
ﺳﺎل ھﺎ اﻧﺪر ﻧﺒﺎﺗﯽ ﻋﻤﺮ ﮐﺮد/وز ﺟﻤﺎدی ﯾﺎد ﻧﺎورد از ﻧﺒﺮد
وز ﻧﺒﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﺑﮫ ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﻓﺘﺎد/ﻧﺎﻣﺪش ﺣﺎل ﻧﺒﺎﺗﯽ ھﯿﭻ ﯾﺎد
ﺑﺎز از ﺣﯿﻮان ﺳﻮی اﻧﺴﺎﻧﯿﺶ /ﻣﯿﮑﺸﺪ ان ﺧﺎﻟﻖ ﮐﮫ داﻧﯿﺶ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﻠﯿﻢ ﺗﺎ اﻗﻠﯿﻢ رﻓﺖ/ﺗﺎ ﺷﺪ اﮐﻨﻮن ﻋﺎﻗﻞ و داﻧﺎ رﻓﺖ
ﻋﻘﻞ ھﺎی اوﻟﯿﻨﺶ ﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ/ھﻢ از اﯾﻦ ﻋﻘﻞ ﺗﺤﻮل ﮐﺮدﻧﯽ اﺳﺖ
ﺑﺎور داﺷﺘﻦ ﺑﮫ ﻓﻠﺴﻔﮫ ﻓﺮوھﺮ )ﻧﯿﺮوی ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺪه ﺟﮭﺎن ھﺴﺘﯽ( از ﺑﺎورھﺎی دﯾﺮﯾﻨﮫ ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﯿﻦ
زرﺗﺸﺘﯽ درﺑﺎره ان ﺑﮫ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺳﺨﻦ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ و »ﻓﺮوردﯾﻦ ﯾﺸﺖ« ﺑﺨﺸﯽ از ان اﺳﺖ:
ﺧﻼﺻﮫ ﮐﻼم اﻧﮑﮫ :ﺣﺮﮐﺖ و ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎ ﭘﻮﯾﺶ و ﺟﻮﯾﺶ ﯾﮑﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﮭﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﺪف ﻋﺎﻟﻢ ھﺴﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﺸﺮ
ﻧﯿﺰ ﮐﮫ ﺟﺰی از ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺎن اﺳﺖ در ﺟﮭﺎﻧﺶ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﭙﺮده ﻧﮭﺎده ﺷﺪه " وﻟﯽ ﻧﮫ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺪون ھﻨﺠﺎر و ﻧﻈﻢ.ھﺮ ﺳﺘﺎره
ﯾﺎ ﺳﯿﺎره ای ﻣﺤﻮر ﯾﺎ ﻣﺪاری دارد ﮐﮫ ﺑﺮ ﮔﺮد ان ﻣﯿﭽﺮﺧﺪ.زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻮر و ﻣﺪاری ﺛﺎﺑﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﮔﺮد
ان ﺑﮕﺮدد.وﮔﺮﻧﮫ ﻓﺮﺟﺎم ﮐﺎرش ھﺮج و ﻣﺮج و اﻧﻌﺪام ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.اﯾﻦ ﻣﺪار ﺑﺎور ﯾﺎ ﻣﻨﺶ و ارﻣﺎن رﺑﺎﻧﯽ و ﺧﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﻮده ﺗﺎ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺸﺮ ﮔﺮد ان ﺑﮕﺮدد و در ﻣﺪار ان ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﺑﭙﺮدازد.اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﮫ
ﮔﻮﻧﮫ ای ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺸﺮﯾﺖ را در ھﻤﺎن ﺣﺎل ﮐﮫ در رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮوی اﺳﺖ ﺑﮫ ﺟﻠﻮ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯿﺪارد و در ﻣﺴﯿﺮ
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮد در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ.

ﻣﻘﺎم زن در اوﺳﺘﺎ:
ﭼﻮن ﺳﺨﻦ از از ﺑﺰرﮔﯽ و وَرج و ﻣﻘﺎم اﻧﺴﺎن در ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮدات دﯾﮕﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ راﺟﻊ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮫ و ﻣﻘﺎم زن در
.اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ادا ﮔﺮدد
در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﻘﺎم زن در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮد و زن در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﺮد ھﻤﮑﺎری ﻣﯿﮑﺮد.ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﮫ
ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺮﻧﮕﺴﺘﺎن ﭘﮭﻠﻮی زﻧﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺳﺮودن ﯾﺴﻨﺎ و ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.ﯾﺎ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﯽ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم
اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﮐﺎرھﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.زﻧﺎن ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در اوﻗﺎت ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺪاری از اﺗﺶ ﻣﻘﺪس ﭘﺮداﺧﺘﮫ و ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﻣﺎدﮔﺎن
ھﺰاردادﺳﺘﺎن ﺑﮫ ﺷﻐﻞ وﮐﺎﻟﺖ و ﻗﻀﺎوت ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪ.در »ﻓﺮوردﯾﻦ ﯾﺸﺖ« و دﯾﮕﺮ ﯾﺸﺖ ھﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ و دﯾﮕﺮ
ﺣﻤﺎﺳﮫ ھﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎری ازﯾﻦ اﯾﻦ زﻧﺎن ﻧﺎﻣﺪار و ﭘﮭﻠﻮان و ﻣﯿﮭﻦ ﭘﺮﺳﺖ و دﯾﻨﺪار ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ
ﮐﺎرھﺎی ﻣﻔﯿﺪ و ﻧﯿﮑﻮﯾﺸﺎن در ﮔﺮوه زﻧﺪه رواﻧﺎن ﺟﺎوﯾﺪ دراﻣﺪه اﻧﺪ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه و ﺑﮫ روان ﻓَﺮھﻤﻨﺪ اﻧﺎن درود ﻓﺮﺳﺘﺎده
.ﻣﯿﺸﻮد
زن در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺷﺎھﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.در اوﺳﺘﺎ ھﺮﺟﺎ از روان ﭘﺎک و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر ﺳﺨﻨﯽ در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ
.ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ روان ﭼﻨﯿﻦ زﻧﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﯾﺎد اورده و ﺑﮫ رواﻧﺸﺎن درود ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺪ
ای اھﻮراﻣﺰدا" از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان و زﻧﺎن اﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ وﺟﮫ ﺳﭙﺎس ﺗﻮ را ﺑﺠﺎ ﻣﯿﺎورد ﺗﻮ ﺧﻮد ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ان را ﺧﻮاھﯽ «
»داﻧﺴﺖ.ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﯽ رﯾﺎ ﺑﺨﺸﺶ ﻧﯿﮏ ﻣﻨﺸﯽ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ.ﯾﺴﻨﺎ  42ﺑﻨﺪ دھﻢ
اﻧﭽﮫ را ﮐﮫ ﻣﺮد ﯾﺎ زﻧﯽ درﺳﺖ و ﺧﻮب و ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ داﻧﺴﺖ.ﺑﺎﯾﺪ از روی روﺷﻦ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی اورد و ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ «
»ﺑﯿﺎﻣﻮزد ﺗﺎ ھﻤﮫ ان را ﺑﮫ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ.ﯾﺴﻨﺎ  35ﺑﻨﺪ ﺷﺸﻢ
ای ﻣﺮدم" ﮔﻔﺘﺎر ﻧﯿﮏ دﯾﮕﺮان را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫ روﺷﻦ در ان ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ و ﻣﯿﺎن ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ ﺧﻮد ﺗﻤﯿﯿﺰ دھﯿﺪ .و ﭘﯿﺶ «
از اﯾﻨﮑﮫ ﻓﺮﺻﺖ از دﺳﺖ رود ھﺮ ﻣﺮد و زن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺷﺨﺼﮫ راه ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ.ﺑﺸﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎری ﺧﺮد اھﻮراﯾﯽ در
»ﮔﺰﯾﻨﺶ راه ﻧﯿﮏ ﮐﺎﻣﺮوا ﮔﺮدد.ﯾﺴﻨﺎ  30ﺑﻨﺪ دوم
اوﺳﺘﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ را ﺑﺮای ﻣﺮدان و زﻧﺎن ھﺮدو واﺟﺐ داﻧﺴﺘﮫ و ﺣﺘﯽ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ » :دﺧﺘﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﭘﺴﺮان ﺑﮫ
ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ زﯾﺮا اﻧﺎﻧﺘﺎ در ﺧﺎﻧﮫ ی ﭘﺪراﻧﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ و اراﯾﺶ ﺧﺎﻧﮫ ﭘﺪر ﭘﺮداﺧﺘﮫ و ﭼﻮن ﺑﮫ ﻣﻨﺰل
»ﺷﻮھﺮ رﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻧﺴﻞ اﯾﻨﺪه ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪ
در ﮐﺘﺎب ﺑﻨﺪھﺶ در ﺑﺎره ﮐﻤﺎل و رﺳﺎﯾﯽ ﺧﻠﻘﺖ زن از روز ﻧﺨﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ » :اﻧﮕﺎه اھﻮرا ﻣﺰدا روان را ﮐﮫ ﭘﯿﺶ از
ﭘﯿﮑﺮ اﻓﺮﯾﺪه ﺑﻮد ﺑﮫ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻣﺸﯽ و ﻣﺸﯿﺎﻧﮫ )ادم و ﺣﻮا( ﺑﺪﻣﯿﺪ و اﻧﺎن ﺟﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.ﭘﺲ ﺑﺪان ھﺎ ﮔﻔﺖ » :ﺷﻤﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر
ﻣﺮدﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯿﺪ.ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﭘﺎک و رﺳﺎ اﻓﺮﯾﺪم.ﺑﺎ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮدازﯾﺪ.ﻧﯿﮏ اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﻧﯿﮏ ﮔﻔﺘﺎر و ﻧﯿﮏ ﮐﺮدار
».ﺑﺎﺷﯿﺪ
اﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ان دو اﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد» :ھﺮﯾﮏ از ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺸﻨﻮدی و دوﺳﺘﯽ دﯾﮕﺮی را ﻓﺮاھﻢ اورد«.ﭘﺲ
.اﻧﮕﺎه ﺧﺮاﻣﯿﺪن اﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ
:اﺷﻮزرﺗﺸﺖ در اﻧﺘﺨﺎب ھﻤﺴﺮ اﯾﻨﺪه دﺧﺘﺮ ﺧﻮد ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺧﻮﺑﯽ در ﮔﺎﺗﮭﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﺎر ﮔﺬاﺷﺘﮫ.ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ
ای ﺗﻮ ﭘﻮرو ﭼﯿﺴﺘﺎ" ای ﺟﻮاﻧﺘﺮﯾﻦ دﺧﺘﺮم.ﻣﻦ ﮐﮫ ﭘﺪر ﺗﻮ ھﺴﺘﻢ از ﺑﺮاﯾﺖ ﺟﺎﻣﺎﺳﭗ را ﮐﮫ ﯾﺎور دﯾﻦ ﻣﺰداﺳﺖ از روی «
راﺳﺘﯽ و ﻣﻨﺶ ﭘﺎک ﺑﮫ ھﻤﺴﺮی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم.اﯾﻨﮏ ﺑﺮو و ﺑﺎ ﺧﺮدت ﻣﺸﻮرت ﮐﻦ و در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮل ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﭘﺎک در اﻧﺠﺎم
»وﻇﯿﻔﮫ ﻣﻘﺪس زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎ.ﯾﺴﻨﺎ  53ﺑﻨﺪ ﺳﻮم
:اﻧﮕﺎه ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ھﻤﯿﻦ ﺳﺮود " اﺷﻮ زرﺗﺸﺖ ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﻧﻮﻋﺮوﺳﺎن و داﻣﺎد ھﺎ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ
اﯾﻨﮏ ﻣﻦ روی ﺳﺨﻨﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ.ﺑﮫ اﻧﺪرزم ﮔﻮش دھﯿﺪ و ﮔﻔﺘﺎرم را ﺧﻮب ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ.و ﺑﺎ ﻏﯿﺮت در ﭘﯽ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ «
ﭘﺎک ﻣﻨﺸﯽ ﺑﺮاﯾﯿﺪ.ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺮدار ﻧﯿﮏ و ﻣﮭﺮورزی ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺸﯽ ﺟﻮﯾﺪ :ﺗﺎ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪس زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
».را ﺑﺎ ﺧﻮﺷﯽ و ﺧﺮﻣﯽ ﺑﮕﺬراﻧﺪ
:ﭼﮫ ﺧﻮب ﺷﺎﻋﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ان را ﺑﮫ ﺷﻌﺮ دراورده ﮐﮫ
)ﭼﮫ ﺧﻮش ﺑﯽ ﻣﮭﺮﺑﻮﻧﯽ ھﺮ دو ﺳﺮ ﺑﯽ)ﭼﮫ ﺧﻮش ﺑﻮد ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ از دوﻃﺮف ﺑﻮد

)ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳﺮ ﻣﮭﺮﺑﻮﻧﯽ درد ﺳﺮ ﺑﯽ)ﮐﮫ ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﮫ دردﺳﺮ اﺳﺖ-ﺳﺎﻣﺎن روزﺑﮭﺎﻧﯽ
زن در اوﺳﺘﺎ و ﺳﻨﺴﮑﺮﯾﺖ ﺑﮫ ﻟﻘﺐ )رﯾﺘَﮫ ﺳﯿﮫ ﺑﺎﻧﻮ( ﯾﺎ )اﺷﮫ ﺑﺎﻧﻮ( ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ » دارﻧﺪه ﻓﺮوغ راﺳﺘﯽ و
ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ« اﺳﺖ.اﻣﺮوزه واژه اوﻟﯽ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺣﺬف ﺷﺪه و ﺗﻨﮭﺎ واژه ﺑﺎﻧﻮ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ »ﻓﺮوغ و روﺷﻨﺎﯾﯽ« اﺳﺖ
ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯿﺒﺮﯾﻢ.ھﻤﭽﻨﯿﻦ واژه ﻣﺎدر در اوﺳﺘﺎ و ﺳﻨﺴﮑﺮﯾﺖ»ﻣﺎﺗﺮی« اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ »ﭘﺮورش دھﻨﺪه« ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
و ﺧﻮاھﺮ را »ﺳﻮاﺳﺮی« ﯾﻌﻨﯽ »وﺟﻮد ﻣﻘﺪس و ﺧﯿﺮﺧﻮاه ﻣﯿﻨﺎﻣﻨﺪ« و زن ﺷﻮھﺮ دار ﺑﺎ ﺻﻔﺖ »ﻧﻤﺎﻧﻮ ﭘَﺘﻨﯽ« ﯾﺎ »ﻧﮕﮭﺒﺎن
.ﺧﺎﻧﮫ« ﻧﺎﻣﺰد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎز در ﮐﺘﺎب ﺑﻨﺪھﺶ درﺑﺎره زن اﻣﺪه ﮐﮫ »در روز ﻧﺨﺴﺖ ھﻮرﻣﺰد ﺑﮫ زن ﻓﺮﻣﻮد ای زن"ﺗﻮ را اﻓﺮﯾﺪم ﺗﺎ ﻣﺮدان ﭘﺎرﺳﺎ و
ﭘﮭﻠﻮان را ﺑﮫ وﺟﻮد اودی و در اﻏﻮش ﭘﺮﻣﮭﺮ ﺧﻮد ﭘﺮورش دھﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ ﯾﺎری اﻧﺎن رﯾﺸﮫ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ از ﺟﮭﺎن
».ﺑﺮاﻓﺘﺪ
:ﺷﺎدروان ﻓﺮدوﺳﯽ ﺗﻮﺳﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ ھﻨﺮ ﺑﺰرگ زن ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ
زﻧﺎن را ھﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﺑﻮد ﯾﮏ ھﻨﺮ
ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و زاﯾﻨﺪ ﺷﯿﺮان ﻧﺮ
در دﯾﮕﺮ زﺑﺎن ھﺎی ﻣﻠﻞ از ﺟﻤﻠﮫ اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺬﮐﺮ ﺧﻮاﻧﺪه و او را ﭼﻮن ﻣﺮدی ﻣﯿﺸﻤﺎرﻧﺪ.درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی اوﺳﺘﺎ اھﻮراﻣﺰدا ھﻢ ﺟﻨﺒﮫ ﻣﺎدری دارد و ھﻢ ﺟﻨﺒﮫ ﭘﺪری.ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ از ﺷﺶ ﻓﺮوزه ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮫ
ﻓﺮوزه ﻧﺨﺴﺖ اوﻟﯽ را ﮐﮫ وھﻮﻣﻦ=»ﺧﺮد« و اردﯾﺒﮭﺸﺖ »راﺳﺘﯽ« و ﺷﮭﺮﯾﻮر »ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی« ﺑﺎﺷﺪ از ﻓﺮوزه ھﺎی اﺷﮑﺎر
ﻣﺮدان و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﮫ ﻓﺮوزه دﯾﮕﺮ :ﺳﭙﻨﺪارﻣﺬ »ﻋﺸﻖ و ﭘﺎﮐﯽ« ﺧﺮداد »رﺳﺎﯾﯽ و ﮐﻤﺎل« و اﻣﺮداد »ﺟﺎوداﻧﮕﯽ« ﺑﺎﺷﺪ از
.ﻓﺮوزه ھﺎی اﺷﮑﺎر زﻧﺎن اﺳﺖ و ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﮐﮫ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﺎروی ﺧﻮد ﻧﺴﻞ ﺧﻮد را اﻣﺮداد ﯾﺎ ﺟﺎودان ﻣﯿﺴﺎزﻧﺪ
در ﺑﻨﺪھﺶ اﻣﺪه  »:ھﻮرﻣﺰد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻓﺮﯾﻨﻨﺪﮔﺎن ھﻢ ﺣﻖ ﻣﺎدری دارد و ھﻢ ﺣﻖ ﭘﺪری.زﯾﺮا ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪر اﻓﺮﯾﻨﺶ را ﺑﮫ
ﺷﮑﻞ ﻧﻄﻔﮫ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯿﻨﻮی از ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ و ﭼﻮن ﻣﺎدر ان را ﺑﭙﺮوراﻧﯿﺪ و ﺑﮫ ﮔﯿﺘﯽ اورده وﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯿﮑﻨﺪ و رزق و
»روزی ﻣﯿﺪھﺪ
:روز زن
در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن روز ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﺎم روز و ﻣﺎه ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺸﻮد ﺟﺸﻨﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم روز زن ﺑﺮای ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﻣﻘﺎم ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ
.ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺮﮔﺬار ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ
در ان روز زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان از ﮐﺎرھﺎی ﻣﻨﺰل ازاد ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺮدان و ﭘﺴﺮان اﻓﺰون ﺑﺮ ھﺪاﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎدران و زﻧﺎن و
ﺧﻮاھﺮان و دﺧﺘﺮان ﺧﻮد ﻣﯿﺪادﻧﺪ در ﺗﻤﺎن ان روز اﻧﺠﺎم ھﻤﮫ ﮐﺎرھﺎی ﻣﻨﺰل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ و رﻓﺖ و روب و ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ
را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻣﺮدان و ﭘﺴﺮان ﺗﺎ اﻧﺪازه ای از ﮐﻮﺷﺶ ھﺎی زﻧﺎن و دﺷﻮاری اﻧﺠﺎم
.ﮐﺎرھﺎی ﻣﻨﺰل ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ از ﺗﻼش اﻧﮭﺎ ﻗﺪر داﻧﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ
زن در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺮد در ھﻤﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﺮد.در ﺧﺎﻧﮫ ازادی اﻗﺘﺼﺎدی داﺷﺖ و ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺧﻮد ﻧﻔﻮذ زﯾﺎدی ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯿﺒﺴﺖ.او ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ دارای ﺧﻮاﺳﺘﮫ و دارای وﯾﮋه ﺑﮫ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ.از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ
وﮐﺎﻟﺖ از ﺳﻮی ﺷﻮھﺮ دﻋﺎوی را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ اﻣﻮرش رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.ﺷﻮھﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪون ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ ﺧﻮد
دﺧﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮﮐﺸﺎن را ﻋﺮوس ﮐﻨﺪ.ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺎھﺪ زن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺮد در دادﮔﺎه ﺷﮭﺎدت دھﺪ ﺗﺎ اﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ
:ﻗﻀﺎت ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ.ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﮐﺮﯾﺴﺘﻦ ﺳﻦ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﮫ ﻧﺎم »اﯾﺮان در زﻣﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن« ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ
رﻓﺘﺎر ﻣﺮدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ زﻧﺎن در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن اﻧﺴﺎن را در دوران دور ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد رﻓﺘﺎر ﻧﺰاﮐﺖ اﻣﯿﺰ زﻣﺎن ﺣﺎل
ﻣﯿﺎﻧﺪازد.دوﺷﯿﺰﮔﺎن در ان دوران ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ﺑﻠﮑﮫ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺬھﺒﯽ اوﺳﺘﺎ را
»ﻧﯿﺰ ﻓﺮا ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨﺪ.ﭼﮫ در اﺟﺘﻤﺎع و ﭼﮫ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪه ﺑﮫ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ از ازادی ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
در ان زﻣﺎن ازادی دﺧﺘﺮن ﺑﮫ اﻧﺪازه ای ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ اراﯾﮫ دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻓﯽ اﺟﺎزه ازدواج ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺮد دﻟﺨﻮاه ﺑﺪون
رﺿﺎﯾﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر از ﻣﻮﺑﺪ ﯾﺎ دادﮔﺎه درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﮫ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﻞ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮﯾﺶ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ.زﻧﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
در زﻣﺎن ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ و ﯾﺎءﺳﮕﯽ ﺑﮫ ﻧﮕﮭﺒﺎﻧﯽ اﺗﺶ ﻣﻘﺪس در اﺗﺸﮑﺪه ھﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﺧﺪاﯾﻨﺎﻣﮫ ﭘﮭﻠﻮی و
ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ زﻧﺎن ﺣﺘﯽ ﮔﺎھﯽ در ﺷﮑﺎر و ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن داﺳﺘﺎن ھﺎﯾﯽ از

ﺟﻨﮓ ھﺎ و دﻻوری ھﺎ و ﺣﻤﺎﺳﮫ ھﺎی زﻧﺎن ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.ﺗﺎ اﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻘﺎم ﺷﺎھﯽ ﺑﮫ رﺗﻖ و ﻓﺘﻖ اﻣﻮر
.ﮐﺸﻮر ﭘﺮدازﻧﺪ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ازدواج ﻧﯿﺰ در دﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﮏ ھﻤﺴﺮی اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.ﯾﻌﻨﯽ در ان واﺣﺪ زن ﯾﺎ ﻣﺮد زرﺗﺸﺘﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ھﻤﺴﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ھﻤﭽﻨﯿﻦ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ازدواج ﺑﮫ ﺷﮑﻞ داﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﻣﮕﺮ ﺑﮫ
دﻟﯿﻠﯽ ﮐﮫ در اﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﮫ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﮫ زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪه و ان اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ.زﻧﺪﮔﯽ زن و ﻣﺮد زرﺗﺸﺘﯽ ﭘﺲ از
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﭼﮭﺎرﭼﻮب ﺳﺨﺖ ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ از ان ﭘﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﮭﻨﺪ.در ﮐﺘﺎب »ﺳﺪ در« ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﻢ» :ﮔﻨﺎه ﮔﻨﺎه
ھﻤﯿﻤﺎﻻن ان ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﺴﯽ زن دﯾﮕﺮی را ﺑﻔﺮﯾﺒﺪ ﺗﺎ از ﺷﻮھﺮ ﺧﻮد ﺟﺪا ﺷﻮد.اﯾﻦ ﮔﻨﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﺗﺎواﻧﯽ ﺑﺮ ان ﻧﯿﺴﺖ.ھﺮ
ﮐﺲ زن ﮐﺴﯽ را ﺑﻔﺮﯾﺒﺪ و ﺑﺎ او دراﻣﯿﺰد ﯾﺎ ان زن روﺳﭙﯽ ﺑﺎرﮔﯽ )ﻓﺤﺸﺎ( ﮐﻨﺪ ان زن در دم ﺑﺮ ﺷﻮھﺮ ﺧﻮد ﻧﺎروا )ﺣﺮام(
»ﺑﻮد
ازدواج ﻧﮑﺮدن ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻧﯿﺰ ﮔﻨﺎه ﺷﻤﺮده ﻣﯿﺸﺪ.و ﺑﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدر واﺟﺐ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را
.وادار ﺑﮫ ازدواج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.و در ﻏﯿﺮ ان ﺻﻮرت ﮔﻨﺎھﮑﺎر ﺷﻤﺮده ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ
:ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ زن
در وﻧﺪﯾﺪاد اﻣﺪه» :زرﺗﺸﺖ از اھﻮراﻣﺰدا ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﮐﯿﺴﺖ اﻧﮑﮫ ﺗﻮ را ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺴﺮده ﺳﺎزد؟ اھﻮراﻣﺰدا ﭘﺎﺳﺦ داد ای ﺳﭙﯿﺘﻤﺎن
».زرﺗﺸﺖ اﻧﮑﺲ زن ﺑﺪﮐﺎر اﺳﺖ
:ﻓﻐﺎن ﺑﺮاورده ﮔﻮﯾﺪ »ﻓﺮﺷﺘﮫ اَرت )راﺳﺘﯽ و ﭘﺎک داﻣﻨﯽ( ﭼﻮن ﺑﺒﯿﻨﺪ زن ﺑﺪﮐﺎری ﻧﺴﻞ را ﺗﺒﺎه ﻣﯿﺴﺎزد»ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ادﻣﯽ را ﻧﺒﯿﻨﻢ ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪم ﮐﺮد.ﺑﮫ اﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ روم ﯾﺎ در زﻣﯿﻦ ﻧﮭﺎن ﮔﺮدم؟ »ارت ﯾﺸﺖ ﺑﻨﺪ ﭘﻨﺠﺎه و ھﺴﺘﻢ«
»ﺑﮫ روان ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﭘﺎک و ﭘﺎرﺳﺎ درود ﺑﺎد »ھﻔﺘﻦ ﯾﺸﺖ ﮐﺮده ی ﺳﻮم و ﯾﺴﻨﺎی ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺑﻨﺪ ﺳﻮم
:ﺳﻌﺪی ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ
زن ﭘﺎک ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮ ﭘﺎرﺳﺎ
ﮐﻨﺪ ﻣﺮد دروﯾﺶ را ﭘﺎدﺷﺎه

 :2وھﻮﻣﻦ دوﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺟﮭﺎﻧﺒﯿﻨﯽ زرﺗﺸﺘﯽ
)ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﻣﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺟﮭﺎﻧﺒﯿﻨﯽ زرﺗﺸﺘﯽ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ھﺴﺘﯽ ﯾﺎ وﺟﻮد ﺑﻮد-ﺳﺎﻣﺎن روزﺑﮭﺎﻧﯽ(
دوﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺟﮭﺎﻧﺒﯿﻨﯽ زرﺗﺸﺘﯽ وھﻮﻣﻦ ﯾﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻧﯿﮏ اﺳﺖ.ﮐﮫ اﻏﻠﺐ در اوﺳﺘﺎ ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻔﻀﯿﻠﯽ درﺑﺎره اھﻮراﻣﺰدا ﺑﮫ
ﺷﮑﻞ »وھﯿﺸﺘﮫ ﻣﻨﮫ« ﯾﺎ »ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ و ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ« ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه و اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﭘﺲ دﺳﺘﮕﺎه اﻓﺮﯾﻨﺶ
اﻧﺪﯾﺸﮫ ای ﮐﻞ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺮ ﻣﺪار ان ﻣﯿﮕﺮﻧﺪ.ﻧﯿﺮوی اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﻋﻘﻞ و ﺧﺮد
ﮐﮫ ﮔﻮھﺮ و ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ اﻓﺮﯾﻨﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ در اﺛﺮ ﮐﺸﺶ ذاﺗﯽ ﺧﻮد ھﻤﺮاه ﺑﺎ ھﻤﮫ ﻣﻈﺎھﺮ ھﺴﺘﯽ در ﺟﻮﯾﺶ و ﭘﻮﯾﺶ و
ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ.ﺧﺮد و اﻧﺪﯾﺸﮫ در ادﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ او اﻧﺪﯾﺸﮫ درﯾﺎﻓﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺒﺨﺸﺪ و ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ
داﻧﺎﯾﯽ و ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و اﻓﺮﯾﻨﻨﺪﮔﯽ اوﺳﺖ.ﺧﺮد و اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻣﺎﯾﮫ ﺑﺮﺗﺮی ادﻣﯽ از دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻧﻮران اﺳﺖ و ھﺮ ﮐﺲ ﮐﮫ ﺧﺮد و اﻧﺪﯾﺸﮫ
اش ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﻧﯿﺮوی اﻓﺮﯾﻨﺶ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ اش ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
در ﮐﯿﺶ زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﯿﮑﺎر ﻧﮕﮫ داﺷﺘﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﺧﺮد ﮐﺎری اﺳﺖ ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﺧﺮدش را ﺑﺮای داﻧﺴﺘﻦ و
ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ و اﮔﺎه ﺷﺪن ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧﯿﺎﻧﺪازد ﭼﻮن ﺟﺎﻧﻮری اﺳﺖ ﮐﮫ ارزﺷﺶ در ﻣﺮز ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن و ﺧﻔﺘﻦ و ﺑﯿﺪار ﺷﺪن و
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﻞ اﺳﺖ ﻧﮫ ﺑﺎﻻﺗﺮ.

ﻧﯿﺮوی اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﺧﺮد ﺑﺎ ﺧﻮرن ﻧﻮﺷﺎﺑﮫ ھﺎی ﻣﺴﺘﯽ اور و ﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮐﺎﺳﺘﮫ ﺷﺪه و ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺮدی ﻧﮑﻮھﯿﺪه و
ﻧﺎرواﺳﺖ.ﺧﺮد ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ دﯾﺪن و ﭘﮋوھﯿﺪن و ازﻣﻮدن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﻧﮫ ﺑﺮ ﭘﻨﺪار ﺑﺎﻓﯽ و ﭘﯿﺶ داوری و ﺷﻨﯿﺪه ھﺎ.
ﻓﺮھﻨﮓ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﻮھﺮ و ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﻣﻨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﺖ.و ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﺮاوﯾﺪه ی ذھﻨﯽ ادﻣﯽ و زاﯾﯿﺪه اﺳﺘﻌﺪادھﺎی دروﻧﯽ و
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﮭﻔﺘﮫ ﻣﺮدﻣﺎن ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ در درازﻧﺎی زﻧﺪﮔﯽ اوﺳﺖ.
ﺗﺮاداد ھﺎ »ﺳﻨﺖ ھﺎ« و اﯾﯿﻦ ھﺎ اﺧﻼق و اداب و ھﻨﺮ و ﺗﺮاوش ھﺎی ذھﻨﯽ ھﺮ ﻗﻮﻣﯽ در دوره ای ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻓﺮھﻨﮓ
ان ﻗﻮم را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪھﺪﻓﺮھﻨﮓ اراﯾﺶ دھﻨﺪه زﻧﺪﮔﯽ ادﻣﯽ اﺳﺖ.زﻧﺪﮔﯽ ادم ھﺎ ﺑﺪون ﻓﺮھﻨﮓ درﺳﺖ و راﺳﺘﯿﻦ ﺳﺴﺖ و
ﺧﻮار و اﺷﻔﺘﮫ اﺳﺖ.ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺑﮫ ﭘﺎی زﻣﺎن ﭘﯿﺶ رود ﻣﻨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ادﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﺎﺷﺪ.اﻓﺮﯾﻨﻨﺪﮔﯽ ﻣﻨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ ﭼﮭﺮه ی ﻧﻮﺳﺎزی ھﺎ و ﻧﻮاوری ھﺎی راﺳﺘﯿﻦ اﺷﮑﺎر ﻣﯿﮕﺮدد.واﭘﺲ ﮔﺮاﯾﯽ و
ﮐﮭﻨﮫ ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺧﺸﮏ اﻧﺪﯾﺸﯽ و ﮐﺞ رﻓﺘﺎری در ارﻣﺎن زرﺗﺸﺘﯽ ﻧﺎﺳﺘﻮده اﺳﺖ.و ھﺮ ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ان ﺑﭙﺮھﯿﺰد.
ﺑﻨﯿﺎد ﺟﮭﺎﻧﺒﯿﻨﯽ زرﺗﺸﺘﯽ ارﻣﺎن و دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻋﺮﻓﺎن اﺳﺖ.ﮔﺎت ھﺎ ﺳﺮوده ی اﺷﻮزرﺗﺸﺖ ﮐﮫ ﮐﮭﻦ ﺗﺮﯾﻦ و
ﮔﺮاﻣﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮوده ھﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎﺳﺖ ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ژرف و ﮔﺮاﻧﯿﮭﺎی ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﻨﮓ ﭘﺎﯾﮫ ھﻤﮫ ﻣﮑﺘﺐ ھﺎ و ارﻣﺎن
ھﺎی ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﮫ وﯾﮋه ﻣﻐﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯿﺮود.
در ﺟﮭﺎﻧﺒﯿﻨﯽ زرﺗﺸﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﻋﺎرف ﺑﺎﺷﺪ.ﯾﻌﻨﯽ ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و از ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻨﯽ و رواﻧﯽ
اﻧﺴﺎن اﮔﺎه ﮔﺮدد.درﺳﺖ را از ﻧﺎدرﺳﺖ و زﺷﺖ را از زﯾﺒﺎ و ﺳﺮه را از ﻧﺎﺳﺮه و ﺑﺪ را از ﺧﻮب و ﭘﺎک را از ﻧﺎﭘﺎک
ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﺪ.
از اﻧﺠﺎ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی رواﻧﯽ ادﻣﯽ دارای ﯾﮏ رﯾﺸﮫ اﺳﺖ و ھﻤﮕﯽ در ﺧﺪﻣﺖ زﯾﺴﺘﻦ ھﺴﺘﻨﺪ" اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن رواﻧﯽ اش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮد و اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﻋﺎﻃﻔﮫ و ﻣﯿﻞ و ﻋﺸﻖ و ﺷﮭﻮت ھﺪف ﯾﮕﺎﻧﮫ و ﻣﺘﻌﺎدﻟﯽ ﻓﺮا ﮔﯿﺮد.و ھﻤﮫ ی اﻧﮭﺎ
را در راه ﻧﯿﮏ زﯾﺴﺘﻦ و ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﺑﮭﺘﺮ ﺑﮫ ﮐﺎر اﻧﺪازد.
اﺷﺎرات ﮔﺎت ھﺎ درﺑﺎره ی وھﻮﻣﻦ:
ﮔﺎﺗﮭﺎ وھﻮﻣﻦ را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺨﻠﻮق ﻣﻌﻨﻮی ﻧﯿﮏ اھﻮراﻣﺰدا داﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ اﺳﺖ و اﺷﻮزرﺗﺸﺖ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی
وھﻮﻣﻦ ﺑﮫ درﮔﺎه اھﻮراﻣﺰدا ﺗﻘﺮب ﺟﻮﯾﺪ.
اھﻮراﻣﺰدا از ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ اﮔﺎه اﺳﺖ و ﻓﺮﯾﻔﺘﮫ ﻧﻤﯿﺸﻮد»ﯾﺴﻨﺎ  40ﺑﻨﺪ ﭼﮭﺎردھﻢ« اوﺳﺖ ﭘﺪر ﻣﻨﺶ ﭘﺎک »ﯾﺴﻨﺎی  31ﺑﻨﺪ ھﺸﺘﻢ«
اوﺳﺖ ﮐﮫ از ﻧﯿﺮوی ﺧﺮد ﺧﻮﯾﺶ ﺟﮭﺎن را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ»ﯾﺴﻨﺎ 31ﺑﻨﺪ ھﻔﺘﻢ«.اوﺳﺖ اﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ی ﺳﺘﻮران.اوﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺘﻮران را
ازاد ﮔﺬاﺷﺖ.ﺗﺎ ﻧﺰد ﺑﺮزﮔﺮان ﭘﻨﺎه ﺟﻮﯾﻨﺪ».ﯾﺴﻨﺎ  31ﺑﻨﺪ ﻧﮭﻢ« ﺑﺮزﮔﺮ ﺳﺘﻮر ﭘﺮور از ﻣﻨﺶ ﭘﺎک ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ" ﻧﮫ ﺑﯿﺎﺑﺎن
ﮔﺮد و ﻧﮫ ﭼﺎدر ﻧﺸﯿﻦ اﺳﺖ»ﯾﺴﻨﺎ  31ﺑﻨﺪ دھﻢ« اوﺳﺖ ﮐﮫ از روز ﻧﺨﺴﺖ از ﺧﺮد ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺸﺮ و دﯾﻦ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺪﯾﺸﮫ را
اﻓﺮﯾﺪ».ﯾﺴﻨﺎ  32ﺑﻨﺪ ﯾﺎزدھﻢ« ﻧﺎدان و داﻧﺎ ھﺮﯾﮏ ﺑﮫ ﻓﺮاﺧﻮر اﻧﺪﯾﺸﮫ ودل راھﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ»ﯾﺴﻨﺎ  31ﺑﻨﺪ دوازدھﻢ«
ﮐﺪام ﯾﮏ ازﯾﻦ دو ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ" ﮐﺴﯽ ﮐﮫ داﻧﺎ و ﭘﯿﺮوز راﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻧﺎدان و ﺑﮫ دروغ ﮔﺮوﯾﺪه اﺳﺖ؟داﻧﺎ ﺑﺎﯾﺪ
دﯾﮕﺮا را از داﻧﺶ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎزد.زﯾﺮا ﺑﯿﺶ ازﯾﻦ ﻧﺸﺎﯾﺪ ﻧﺎدان ﺳﺮﮔﺸﺘﮫ ﺑﻤﺎﻧﺪ.ای ﻣﺰدا اھﻮرا در ﭘﺎک ﻣﻨﺸﯽ اﻣﻮزﮔﺎر
ﻣﺎ ﺑﺎش»ﯾﺴﻨﺎ  31ﺑﻨﺪ ھﻔﺪھﻢ« ای ﻣﺮدم ﺑﮫ ﮐﺴﯽ ﮔﻮش دھﯿﺪ ﮐﮫ داﻧﺎ و ﻃﺮﻓﺪار راﺳﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ»ﯾﺴﻨﺎ  31ﺑﻨﺪ ﻧﻮزدھﻢ«ﻣﺰدا
اھﻮرا ﻗﺪرت ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﮐﮫ ﭘﺎک ﻣﻨﺶ ﺑﻮده و در اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﮐﺮدار دوﺳﺖ او ﺑﺎﺷﺪ»ﯾﺴﻨﺎ  32ﺑﻨﺪ ﺑﯿﺴﺖ و
ﯾﮑﻢ« ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻓﮭﻤﯿﺪه و داﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﺮوردﮔﺎر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ راﺳﺘﯽ اﺳﺖ»ﯾﺴﻨﺎ  32ﺑﻨﺪ ﺑﯿﺴﺖ و دوم« ﻣﺰدا اھﻮرا ﺑﺎ
ﭘﺎک ﻣﻨﺸﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ »ﯾﺴﻨﺎ  32ﺑﻨﺪ دوم« ای ﻣﺰدا از ﭘﺮﺗﻮ وھﻮﻣﻦ ﺧﻮد ﺷﮑﻮه ھﺮ دو ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﻣﺎ ارزاﻧﯽ
دار»ﯾﺴﻨﺎ  28ﺑﻨﺪ دوم«

ای ﻣﺰدا ﭼﮫ وﻗﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﺎﯾﯽ از ﻣﻨﺶ ﭘﺎک ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاھﻢ ﺷﺪ»ﯾﺴﻨﺎ  28ﺑﻨﺪ ﭘﻨﺠﻢ« ای ﻣﺰدا ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺗﻮ از ﺑﺮای
درﺳﺘﯽ ﮐﺮدار و ﭘﺎﮐﯽ ﻓﮑﺮﺷﺎن ﺳﺰاوار ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯽ ارزوی اﻧﺎن را ﺑﺮاورده و ﮐﺎﻣﺮوا ﻓﺮﻣﺎ»ﯾﺴﻨﺎ  28ﺑﻨﺪ دھﻢ« ای ﻣﺰدا ﻣﺮا
از ﺧﺮد ﺧﻮﯾﺶ اﮔﺎه ﺳﺎزﮐﮫ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ در اﯾﻨﺪه ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد»ﯾﺴﻨﺎ  28ﺑﻨﺪ ﯾﺎزدھﻢ« ای اھﻮرا ﺑﮫ روان اﻓﺮﯾﻨﺶ ﺗﺎب و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ و از راﺳﺘﯽ و ﭘﺎک ﻣﻨﺸﯽ اﻗﺘﺪاری ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﮐﮫ از ﻧﯿﺮوی ان اﺷﺘﯽ و اﺳﺎﯾﺶ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدد».ﯾﺴﻨﺎ  29ﺑﻨﺪ
دھﻢ« ﺑﮫ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﮭﯿﻦ ﮔﻮش ﻓﺮادھﯿﺪ و ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫ روﺷﻦ ﺑﮫ ان ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ.و ﻣﯿﺎن راﺳﺘﯽ و دروغ را ﺧﻮد ﺗﻤﯿﯿﺰ دھﯿﺪ»ﯾﺴﻨﺎ
 20ﺑﻨﺪ دوم« ای ﻣﺰدا ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﮐﯿﻔﺮ ﺗﻮ ﺑﺮای ﮔﻨﺎھﮑﺎران ﻓﺮا رﺳﺪ و وھﻮﻣﻦ ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮ ﮐﺸﻮر ﺟﺎوداﻧﯽ را ﺑﺮای
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎراﯾﺪ ﮐﮫ دروغ را در ﺑﻨﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﮫ دﺳﺖ راﺳﺘﯽ ﺳﭙﺎرﻧﺪ »ﯾﺴﻨﺎ  30ﺑﻨﺪ ھﺸﺘﻢ«ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎرﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﺰدا ﺑﮫ ﺳﻮی ﻣﺎ
اﻣﺪه و ﻣﺎ را ﯾﺎری ﺑﺨﺸﺪ ﺗﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ اﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ داﻧﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﭘﯽ ﺑﺮد»ﯾﺴﻨﺎ  30ﺑﻨﺪ ھﺸﺘﻢ؟« ای ﻣﺮدم اﮔﺮ از
ﻓﺮﻣﺎن ازﻟﯽ ﻣﺰدا ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺸﺘﯿﺪ و از ﺧﻮﺷﯽ و ﻧﯿﮑﯽ و از رﻧﺞ ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﺪی اﮔﺎه ﺷﺪﯾﺪ" اﻧﮕﺎه راھﯽ را در ﭘﯿﺶ
ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﯿﺪ ﮐﮫ در ھﺮ دو ﺟﮭﺎن روزﮔﺎرﺗﺎن ﺑﮫ ﺧﻮﺷﯽ ﺑﮕﺬرد»ﯾﺴﻨﺎ  30ﺑﻨﺪ ﯾﺎزدھﻢ« از ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺑﮭﺮه ﮐﺸﻮر اﯾﺰدی ﮐﺴﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﮫ ﭘﺎک ﻣﺶ ﺑﺎﺷﺪ »ﯾﺴﻨﺎ  31ﺑﻨﺪ ﺷﺸﻢ« اھﻮراﻣﺰدا از ﻧﯿﺮوی ﺧﺮد ﺧﻮﯾﺶ در روز ﻧﺨﺴﺖ ﺑﮫ
درﺧﺸﯿﺪن و ﻧﻮراﻧﯽ ﮔﺸﺘﻦ اﯾﻦ ﺑﺎرﮔﺎه ﻧﻐﺰ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ».ﯾﺴﻨﺎ  31ﺑﻨﺪ ھﻔﺘﻢ« ای ﻣﺰدا ھﻤﺎن ﮐﮫ ﺗﻮ را ﺑﺎ دﯾﺪه دل ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ در
اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﮫ ﺗﻮﯾﯽ ﺳﺮاﻏﺎز و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ و ﺗﻮﯾﯽ ﭘﺪر ﻣﻨﺶ ﭘﺎک »ﯾﺴﻨﺎ  31ﺑﻨﺪ ھﺸﺘﻢ« ای ﻣﺰدا ﺧﺮد
ﺧﻮد را ﺑﮫ ﯾﺎری اﻧﺎﻧﯽ ﻓﺮﺳﺖ و ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺶ را ﺑﮭﺮه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎز ﮐﮫ ﮐﺸﻮر راﺳﺘﯽ را ﺑﯿﺎراﯾﻨﺪ»ﯾﺴﻨﺎ  33ﺑﻨﺪ ﻧﮭﻢ« ای
ﻣﺰدا ﻣﺎ را از ﻧﯿﺮوی ﺧﺮد ﻣﻘﺪس ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎز»ﯾﺴﻨﺎ  33ﺑﻨﺪ دوازدھﻢ« ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ در اﯾﻦ ﺟﮭﺎن ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ
وھﻮﻣﻦ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯿﺎﯾﺪ»ﯾﺴﻨﺎ  34ﺑﻨﺪ ﺷﺸﻢ« ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﺣﻘﺎرت ﻣﯿﻨﮕﺮﻧﺪ از ﻣﻨﺶ ﭘﺎک ﺑﮫ دورﻧﺪ»ﯾﺴﻨﺎ 34
ﺑﻨﺪ ﻧﮭﻢ« ﻣﺮد داﻧﺎ و ھﻮﺷﻤﻨﺪی ﮐﮫ از ﻣﻨﺶ ﭘﺎک ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ دوﺳﺖ و ﻃﺮﻓﺪار راﺳﺘﯽ اﺳﺖ »ﯾﺴﻨﺎ  34ﺑﻨﺪ ﯾﺎزدھﻢ« ای
اھﻮرا" راه ﭘﺎک ﻣﻨﺸﯽ را ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮز" راھﯽ ﮐﮫ روان ھﺎی ھﻮﺷﯿﺎران و ﺧﺮدﻣﻨﺪان ﭘﯿﻤﻮده اﻧﺪ»ﯾﺴﻨﺎ  34ﺑﻨﺪ ﺳﯿﺰدھﻢ«
ﻣﺰدا ﺑﺨﺸﺶِ وھﻮﻣﻦ را در ﺟﮭﺎن ﺧﺎﮐﯽ ﺑﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﮫ در ﮐﺎر و ﮐﻮﺷﺶ اﺳﺖ و ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﮫ ﺳﻮی ﻋﻘﻞ و ﮐﻤﺎل
راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ»ﯾﺴﻨﺎ  34ﺑﻨﺪ ﭼﮭﺎردھﻢ« ﺑﮭﺸﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از ﺧﺮد ﻣﻘﺪس ﻣﺰدا ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯿﺎﯾﺪ»ﯾﺴﻨﺎ  43ﺑﻨﺪ دوم« ھﻨﮕﺎﻣﯽ
اﺷﻮزرﺗﺸﺖ ﺑﮫ ھﺴﺘﯽ اھﻮراﻣﺰدا ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﮫ وھﻮﻣﻦ ﺑﺮ او ﻇﺎھﺮ ﺷﺪه  .اﻣﺮ رﺳﺎﻟﺖ را ﺑﮫ او ﺳﭙﺮد»ﯾﺴﻨﺎ  43ﺑﻨﺪ
ﯾﺎزدھﻢ«
اﺷﻮزرﺗﺸﺖ ﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺗﻮ را ﻣﻘﺪس ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ای اھﻮرا ﻣﺰدا ﮐﮫ وھﻮﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪ و ﻣﺮا اﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ ﮐﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺧﺸﻨﻮدی دروغ ﭘﺮﺳﺘﺎن را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪ.زﯾﺮا اﻧﺎن دﺷﻤﻨﺎن ﭘﯿﺮوان راﺳﺘﯽ اﻧﺪ »ﯾﺴﻨﺎ  43ﺑﻨﺪ ﭘﺎﻧﺰدھﻢ« ای اھﻮراﻣﺰدا ﺑﮫ
ﺟﺰ ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﮫ از روی ﺧﺮد اﺣﺘﺮام ﭘﺪر را در دل ﭘﺴﺮ ﻧﮭﺎد ای ﻣﺰدا ﻣﻦ ﺗﻮرا ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﺧﺮد ﻣﻘﺪس اﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ﮐﻞ
ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻢ»ﯾﺴﻨﺎ  42ﺑﻨﺪ ھﻔﺘﻢ« ﻣﺮدم ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﻣﻨﺶ ﭘﺎک ﺑﮫ ﺗﻤﺎﻣﻞ و ﺟﺎوداﻧﯽ رﺳﻨﺪ»ﯾﺴﻨﺎ  45ﺑﻨﺪ ﭘﻨﺠﻢ« ﻣﺰدا اھﻮرا ﺑﮫ
وﺳﯿﻠﮫ ﺧﺮد ﻣﻘﺪس ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﮫ از روی راﺳﺘﯽ و ﺻﺪاﻗﺖ او را ﻋﺒﺎدت ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ»ﯾﺴﻨﺎ  45ﺑﻨﺪ
ﺷﺸﻢ« ای ﻣﺮدم ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﻨﻮدی وھﻮﻣﻦ را ﺑﮫ دﺳﺖ اورﯾﺪ ﭼﮫ ﺧﻮﺷﯽ و ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ھﻤﮫ ﺑﮫ دﺳﺖ او ﺻﻮرت
ﻣﯿﮕﯿﺮد».ﯾﺴﻨﺎ  45ﺑﻨﺪ ﻧﮭﻢ«وھﻮﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﺸﺎن را ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ﺟﺎوداﻧﯽ )ﺑﮭﺸﺖ( دراورد»ﯾﺴﻨﺎ  46ﺑﻨﺪ دوازدھﻢ و
ﺳﯿﺰدھﻢ« ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار از ﺧﺮد ﻣﻘﺪس ﯾﺎری ﺟﺴﺖ »ﯾﺴﻨﺎ  47ﺑﻨﺪ دوم«ای ﻣﺰدا ﺗﻮﯾﯽ ﭘﺪر ﻣﻘﺪس اﯾﻦ
ﺧﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﻣﻨﺶ ﭘﺎک در ﺟﮭﺎن ﺻﻠﺢ و اراﻣﺶ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزد » ﯾﺴﻨﺎ  47ﺑﻨﺪ ﺳﻮم« و ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ھﺎ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی
ﺧﺮد ﻣﻘﺪس ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯿﺎﯾﺪ» ﯾﺴﻨﺎ  47ﺑﻨﺪ ﭘﻨﺠﻢ« در روز واﭘﺴﯿﻦ ﻃﻮﻣﺎر ﺣﺴﺎب ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ اﺷﺎ و وھﻮﻣﻦ ﺳﻨﺠﯿﺪه
ﻣﯿﺸﻮد»ﯾﺴﻨﺎ  48ﺑﻨﺪ ھﺸﺘﻢ«ﺧﻮﺷﯽ ﻓﺮاوان از ان ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﺶ ﭘﺎک اراﺳﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ »ِﯾﺴﻨﺎ  49ﺑﻨﺪ ﭘﻨﺠﻢ«
وھﯿﺸﺘﺎﻣﻦ )ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮد( در ﭘﻞ ﭼﯿﻨﻮت ﭘﺎداش ﻧﯿﮑﺎن و ﺑﺪان را ﺗﻌﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد»ﯾﺴﻨﺎ  50ﺑﻨﺪ ﭼﮭﺎرم« وھﻮﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
دﯾﺪﮔﺎن ﻣﺎ را روﺷﻦ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺳﭙﯿﺪه ی ﺻﺒﺢ درﺧﺸﺎن را ﮐﮫ ﺟﻤﻠﮕﯽ در ﭘﯽ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﭘﺮوردﮔﺎرﻧﺪ ﺑﮫ درﺳﺘﯽ
درﯾﺎﺑﯿﻢ»ﯾﺴﻨﺎ  50ﺑﻨﺪ دھﻢ«

ﻣﺰدا ﯾﻌﻨﯽ داﻧﺎی ﺑﺰرگ
در اوﺳﺘﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﺎم ھﺎی ﭘﺮوردﮔﺎر ﯾﮑﺘﺎ »ﻣﺰدا« ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﮫ از دو واژه درﺳﺖ ﺷﺪه :ﯾﮑﯽ »ﻣَﺰ« ﮐﮫ در زﺑﺎن ﭘﮭﻠﻮی
»ﻣَﺲ« و در ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت »ﻣَﮫ« در اﻣﺪه اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ »ﺑﺰرگ«.
و دﯾﮕﺮی »دا« ﯾﻌﻨﯽ »داﻧﺎ« ﮐﮫ روی ھﻢ ﻣﯿﺸﻮد» :ﻣﮭﺪان« ﯾﺎ داﻧﺎی ﺑﺰرگ.در ﮔﺎت ھﺎ ﮔﺎھﯽ »ﻣﺰداﯾﻮﺳﭽﺎ« ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻤﻊ
و ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم اﺳﻢ ﻋﺎم و ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪان ﯾﺎ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﺳﺖ».ﯾﺴﻨﺎ 30ﺑﻨﺪ ﻧﮭﻢ و ﯾﺴﻨﺎی  31ﺑﻨﺪ ﭼﮭﺎرم«.
در اوﺳﺘﺎھﺎی ﺑﻌﺪی ﻧﺎم ھﺎی »اھﻮرا« و »ﻣﺰدا« ﮐﮫ در ﺳﺮوده ھﺎی ﺧﻮد اﺷﻮزرﺗﺸﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ی ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ اﻣﺪه ﺑﮫ
ھﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﯾﮏ ﻧﺎم ﮔﺮدﯾﺪه.ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ »ھﺴﺘﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ داﻧﺎ« اﺳﺖ.
ﺷﺎدروان ﻓﺮدوﺳﯽ ﺗﻮﺳﯽ ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﻧﺎم اھﻮراﻣﺰدا را در ﺷﻌﺮ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ:
ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن و ﺧﺮد/ﮐﺰﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺑﺮﻧﮕﺬرد
و اﯾﻦ ﻧﺎم ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻋﺮﻓﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان »ﮔﺮداﻧﻨﺪه ﺟﮭﺎن ھﺴﺘﯽ« ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ ﻋﻘﻞ ﮐﻞ ﯾﺎ ﺧﺮد ﺧﺪاﯾﯽ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد.
ﺷﺎدروان ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ :
ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻋﻘﻞ ﺗﻮ ﺣﻖ را ﻋﻘﻞ ھﺎﺳﺖ
ﮐﮫ ﺑﺪان ﺗﺪﺑﯿﺮ اﺳﺒﺎب ﺷﻤﺎﺳﺖ
ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺪاﻧﯽ زﻧﺪه اﺳﺖ
اﯾﻦ ﻧﺪا ﮐﻮ ز ﻋﻘﻞ اﮐﻨﺪه اﺳﺖ
و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ:
اﯾﻦ ﺟﮭﺎن ﯾﮏ ﻓﮑﺮت اﺳﺖ از ﻋﻘﻞ ﮐﻞ
ﻋﻘﻞ ﭼﻮن ﺷﺎه اﺳﺖ و ﺻﻮرت ھﺎ رﺳﻞ
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻧﺎم وھﻮﻣﻦ در اوﺳﺘﺎ ﺑﻌﺪ از ﻧﺎم اھﻮراﻣﺰدا ذﮐﺮ ﻣﯿﺸﻮد.ﺷﺎدروان ﻓﺮدوﺳﯽ ﻧﯿﺰ در ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪح
ﭘﺮوردﮔﺎر ﯾﮑﺘﺎ زﺑﺎن ﺑﮫ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺮد ﮔﺸﺎده و ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﺧﺮد اﻓﺴﺮ ﺷﮭﺮﯾﺎران ﺑﻮد/ﺧﺮد زﯾﻮر ﻧﺎﻣﺪاران ﺑﻮد
ﺧﺮد رھﻨﻤﺎی و ﺧﺮد دﻟﮕﺸﺎی/ﺧﺮد دﺳﺖ ﮔﯿﺮد ﺑﮫ ھﺮ دو ﺳﺮای
ﺧﺮد ﭼﺸﻢ ﺟﺎن اﺳﺖ ﭼﻮن ﺑﻨﮕﺮی/ﺗﻮ ﺑﯽ ﭼﺸﻢ ﺷﺎدان ﺟﮭﺎن ﻧﺴﭙﺮی
ھﻤﯿﺸﮫ ﺧﺮد را ﺗﻮ دﺳﺘﻮر دار/ﺗﻦ و ﺟﺎﻧﺖ از ﻧﺎﺳﺰا دور دار
ﺧﺮد ﺑﮭﺘﺮ از ھﺮﭼﮫ اﯾﺰد ﺑﺪاد/ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺮد را ﺑﮫ از راه داد
ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺧﺮد را ﻧﺪارد ز ﭘﯿﺶ/دﻟﺶ ﮔﺮدد از ﮐﺮده ی ﺧﻮﯾﺶ رﯾﺶ

ﺧﺮد ھﻤﭽﻮ اب اﺳﺖ و داﻧﺶ زﻣﯿﻦ/ﺑﺪان ﮐﯿﻦ ﺟﺪا و ان ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ زﯾﻦ
ھﺮ اﻧﮑﺲ ﮐﮫ او ﺷﺎد ﺷﺪ از ﺧﺮد/ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﮐﺮدار ﺑﺪ ﻧﺴﭙﺮد
ﺑﮫ داﻧﺶ ﺑﻮد ﻣﺮد را اﯾﻤﻨﯽ/ﺑﺒﻨﺪد ز ﺑﺪ دﺳﺖ اھﺮﯾﻤﻨﯽ
ﺑﮫ داﻧﺶ روان را ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﮐﻨﯿﺪ/ﺧﺮد را ﺑﺪﯾﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻓﺴﺮ ﮐﻨﯿﺪ
دﻟﯽ ﮐﺰ ﺧﺮد ﮔﺮدد اراﺳﺘﮫ/ﯾﮑﯽ ﮔﻨﺞ ﮔﺮدد ﭘﺮ از ﺧﻮاﺳﺘﮫ
ﺑﮫ داﻧﺶ ﮔﺮای و دور ﺑﺎش از ﮔﻨﺎه/ﮐﮫ داﻧﺶ ﮔﺮاﻣﯽ ﺗﺮ از ﺗﺎج و ﮔﺎه

اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻧﯿﮏ " ﮔﻔﺘﺎر ﻧﯿﮏ " ﮐﺮدار ﻧﯿﮏ
ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ ی دﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻧﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ در اوﺳﺘﺎ ﭘﯿﺶ از ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﻣﯿﺎﯾﺪ.و اﯾﻦ ﺑﺪان
ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ وﺧﺸﻮر اﯾﺮان ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس ھﺮ ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮداری را اﻧﺪﯾﺸﮫ داﻧﺴﺘﮫ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ »اول اﻧﺪﯾﺸﮫ واﻧﮕﮭﯽ
ﮔﻔﺘﺎر«
ﻣﻮﻟﻮی ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ :
ای ﺑﺮادر ﺗﻮ ھﻤﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ای/ﻣﺎﺑﻘﯽ را اﺳﺘﺨﻮان و رﯾﺸﮫ ای
ﮔﺮ ﺑﻮد اﻧﺪﯾﺸﮫ ات ﮔﻞ ﮔﻠﺸﻨﯽ/ور ﺑﻮد ﺧﻮاری ﺗﻮ ھﯿﻤﮫ ﮔﻠﺨﻨﯽ
اﻧﺪﯾﺸﮫ" ﻣﯿﺰا ن و ﺳﻨﺠﮫ ی ﺧﻮب و ﺑﺪ و زﺷﺖ و زﯾﺒﺎ و درﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ھﺮ ﮔﻔﺘﺎر ﯾﺎ ﮐﺮدار ادﻣﯽ اﺳﺖ.و ھﻨﮕﺎﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﮫ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﮏ را از ﺑﺪ ﺗﻤﯿﯿﺰ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ زﯾﻮر ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ اراﺳﺘﮫ ﮔﺸﺘﮫ و ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی »آﺳﻨﻮده ﺧﺮد« ﺧﺮد و داﻧﺶ ذاﺗﯽ
و ﻏﺮﯾﺰی و »ﮔﻮﺷﻮ ﺳﺮود ﺧﺮده« ﺧﺮد و داﻧﺶ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح اﻣﺮوز ﻋﻘﻞ ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻘﻮل ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺎدروان ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﺧﺮد ھﻤﭽﻮ اب اﺳﺖ و داﻧﺶ زﻣﯿﻦ/ﺑﺪان ﮐﯿﻦ ﺟﺪا و ان ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ زﯾﻦ
ﺑﮫ داﻧﺶ ﺑﻮد ﻣﺮد را اﯾﻤﻨﯽ/ﺑﺒﻨﺪد ز ﺑﺪ دﺳﺖ اھﺮﯾﻤﻨﯽ
ﺑﮫ داﻧﺶ روان را ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﮐﻨﯿﺪ/ﺧﺮد را ﺑﺪﯾﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻓﺴﺮ ﮐﻨﯿﺪ
اﻧﺪﯾﺸﮫ ادﻣﯽ ﭼﻮن ﺗﺨﻢ اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﺎر ﭼﻮن ﺷﮑﻮﻓﮫ و ﮐﺮدار ﭼﻮن ﺑﺮ و ﻣﯿﻮه.
اﻧﺪﯾﺸﮫ اﮔﺮ ﻧﯿﮏ و ﭘﺎک ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﻧﯿﺰ ﮐﮫ ﺟﻠﻮه ان اﺳﺖ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ.در اوﺳﺘﺎ اﻣﺪه ﮐﮫ » :ھﻤﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ و
ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﻧﯿﮏ ﺗﻨﯿﺠﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ رﺳﺎ اﺳﺖ و ھﻤﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﺑﺪ از ﺑﯽ ﺧﺮدی و ﺑﯽ داﻧﺸﯽ اﺳﺖ«
اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﻧﯿﮏ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺑﮭﺸﺖ ﻣﯿﺒﺮد.و اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﺑﺪ ﻣﺎ را ﺑﮫ دوزخ ﻣﯿﮑﺸﺎﻧﺪ.
ﻣﻮﻟﻮی ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ :
اﯾﻦ ﺟﮭﺎن ﮐﻮه اﺳﺖ و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی ﺗﻮ

ﭼﻮن ﺻﺪاھﺎ ﺑﺎز اﯾﺪ ﺳﻮی ﺗﻮ
اﯾﻦ ﺟﮭﺎن ﮐﻮه اﺳﺖ و ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻧﺪا
ﺑﺎز اﯾﺪ ان ﺻﺪاھﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﺎ
دﺳﺘﻮر دﮐﺘﺮ داﻻ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ » :ﺗﻘﻮی واﻗﻌﯽ در ﻗﻠﺐ ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ و و در ﻋﻤﻞ ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻧﯿﮏ و ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﻧﯿﮏ
اﺷﮑﺎر ﻣﯿﮕﺮدد و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻓﺪﯾﮫ ای ﮐﮫ ادﻣﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﻧﯿﮏ
اوﺳﺖ«
اﺷﻮزرﺗﺸﺖ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﺑﺮای ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺗﻮ ای اھﻮراﻣﺰدا" ھﻤﮫ ھﺴﺘﯽ و ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﻧﯿﮏ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ واﻗﻌﯽ ﺑﮫ ﺗﻮ
ﭘﯿﺸﮑﺶ ﮐﺮده و در راه ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ھﻤﮫ ی ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد را در ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری از ﺗﻮ اﻣﺎده ﮐﺮده اﯾﻢ/ﯾﺴﻨﺎ 33ﺑﻨﺪ ﭼﮭﺎردھﻢ«
ﻧﯿﮏ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ی ھﻤﮫ ی ﻧﯿﮑﯽ ھﺎ و ﺑﺪ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ھﻤﮫ ﺑﺪی ھﺎ و ﻣﺎﯾﮫ ﺗﺒﺎھﯽ ﺗﻦ و روان اﺳﺖ.ﻓﺮدوﺳﯽ
ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ :
ھﺮاﻧﮑﺲ ﮐﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺑﺪ ﮐﻨﺪ/ﺑﮫ ﻓﺮﺟﺎم ﺑﺪ ﺑﺎ ﺗﻦ ﺧﻮد ﮐﻨﺪ
ﺑﮫ دل ﻧﯿﺰ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺑﺪ ﻣﺪار/ﺑﺪ اﻧﺪﯾﺸﮫ را ﺑﺪ ﺑﻮد روزﮔﺎر
اﺷﻮزرﺗﺸﺖ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻧﯿﺮوی ﺧﺮد اﯾﺰدی و ﻧﯿﮏ اﻧﺪﯾﺸﯽ و راﺳﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﻧﺘﺨﺎب راه ﻧﯿﮏ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﮔﺮدﻧﺪ.و ﺑﮫ
ﭘﺎداش ان در ھﺮ دو ﺟﮭﺎن ﺑﮭﺮه ی ﻧﯿﮏ ﯾﺎﺑﻨﺪ/.ﯾﺴﻨﺎ  30ﺑﻨﺪ ھﻔﺘﻢ«
ﻓﺮدوﺳﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﮫ داﻧﺶ ز ﯾﺰدان ﺑﺪار ﺳﭙﺎس/ﺧﻨﮏ ﻣﺮد داﻧﺎی ﯾﺰدان ﺷﻨﺎس
ازادی اراده:
در اﯾﯿﻦ زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﺸﺮ" دوﺳﺖ و ﯾﺎور اھﻮراﻣﺪا و ﻃﺮاح ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ.ﻣﺎ اﻧﺴﺎن ھﺎ ھﻤﮫ در ﮔﺰﯾﻨﺶ راه ﻧﯿﮏ ﯾﺎ
ﺑﺪ ازادﯾﻢ.و ﺑﮫ دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺑﮭﺸﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ دوزخ دراورﯾﻢ.
اﺷﻮزرﺗﺸﺖ در ﮔﺎت ھﺎ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ:
» ای ﻣﺮدم" ﮔﻔﺘﺎر ﻧﯿﮏ دﯾﮕﺮان را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫ روﺷﻦ در ان ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ و ﻣﯿﺎن ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ را ﺧﻮد ﺗﻤﯿﯿﺰ دھﯿﺪ.زﯾﺮا
ﭘﯿﺶ ازﯾﻨﮑﮫ ﻓﺮﺻﺖ زﻧﺪﮔﯽ از دﺳﺖ ﺑﺮود ھﺮ ﻣﺮد و زن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺷﺨﺼﮫ راه ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ.ﺑﺸﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎری ﺧﺮد
اھﻮراﯾﯽ در ﮔﺰﯾﻨﺶ ﮐﺎر ﻧﯿﮏ ﮐﺎﻣﺮوا ﮔﺮدد/ﯾﺴﻨﺎ ﺑﻨﺪ دوم«
»ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻧﯿﺮوی ﺧﺮداﯾﺰدی و ﻧﯿﮏ اﻧﺪﯾﺸﯽ و راﺳﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﻧﺘﺨﺎب راه ﻧﯿﮏ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﮔﺮدﻧﺪ.و ﺑﮫ ﭘﺎداش
ان در ھﺮ دو ﺟﮭﺎن ﺑﮭﺮه ﻧﯿﮏ ﯾﺎﺑﻨﺪ/ﯾﺴﻨﺎ 30ﺑﻨﺪ ھﻔﺘﻢ«

» ای ﻣﺰدم اﮔﺮ از ﻗﺎﻧﻮن ازﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺰدا ﺑﺮﻗﺮار داﺷﺘﮫ اﮔﺎه ﻣﯿﺸﺪﯾﺪ و از ﺧﻮﺷﯽ و ﭘﺎداش ﻧﯿﮏ راﺳﺘﯽ و رﻧﺞ ﭘﭙﺎداﻓﺮه ﺑﺪی
دراﯾﻦ ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻣﯿﺸﺪﯾﺪ.اﻧﮕﺎه ﺑﮫ راھﯽ ﻣﯿﺮﻓﺘﯿﺪ ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ روزﮔﺎرﺗﺎن ﺑﮫ ﺧﻮﺷﯽ ﺑﮕﺬرد/ﯾﺴﻨﺎ  30ﺑﻨﺪ
ﯾﺎزدھﻢ«
»ای اھﻮراﻣﺰدا ﺗﻮﯾﯽ اﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ی ﺟﮭﺎن ﻣﺎدی و ﺧﺮد ﻣﯿﻨﻮی و ﺗﻮﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺟﮭﺎن اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺰﯾﻨﺶ راه ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ دادی
ﺗﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺳﻮی رﺳﺘﮕﺎری ﺷﺘﺎﺑﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ ﮔﻤﺮاھﯽ ﮔﺮاﯾﻨﺪ/ﯾﺴﻨﺎ 30ﺑﻨﺪ ﻧﮭﻢ و دھﻢ«
»ای ﻣﺰدا ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در روز ﻧﺨﺴﺖ ﺑﮫ ﺧﺮد ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻣﺎ ﺟﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪی و ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﯿﺮوی اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﻗﻮه ی ﺗﻤﯿﯿﺰ
ﻧﯿﮏ از ﺑﺪ دادی ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻨﺎﺑﺮ اراده ی ﺧﻮد و ﺑﺎ ازادی ﮐﺎﻣﻞ راھﯽ را ﮐﮫ ﺧﻮد ﺻﻼح داﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ/ﯾﺴﻨﺎ 31
ﺑﻨﺪ ﯾﺎزدھﻢ و دوازدھﻢ«
اری ﻣﺎ ﺧﻮد اﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺪی ھﺴﺘﯿﻢ و در ﮔﺰﯾﻨﺶ راه و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ازادﯾﻢ.
دوزخ و ﻣﯿﻨﻮ ﺑﺮون از ﺣﯿﻄﮫ ﺳﻌﯽ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ
ﺧﺎک ﮔﮫ ﮔﻠﺸﻦ ز ﺟﮭﺪت ﮔﺎه ﮔﻠﺨﻦ ﻣﯿﺸﻮد
ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو ﮔﻮﯾﺪ:
راه ﺗﻮ زی ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ ھﺮ دو ﮔﺸﺎده اﺳﺖ
ﺧﻮاھﯽ اﯾﺪون ﮔﺮای و ﺧﻮاھﯽ اﻧﺪون
ﻣﻮﻟﻮی ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
اﯾﻨﮑﮫ ﮔﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﻨﻢ ﺑﺎ ان ﮐﻨﻢ
ﺧﻮد دﻟﯿﻞ اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ ای ﺻﻨﻢ
ﻣﺎﮐﺲ ﭘﻼﻧﮏ " ﻓﯿﺰﯾﮑﺪان ﻣﻌﺮوف اروﭘﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:
»ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺷﺎﻧﺲ اﯾﻨﺪه او را ﺗﻌﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ" در واﻗﻊ اﻗﺮار ﺑﮫ ﻓﻘﺪان اراده ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﻼش و ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﭘﯿﺮوزی ﻣﯿﮑﻨﺪ«از ﻧﻈﺮ دﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻋﻘﻞ و ﺧﺮد و اﺧﺘﯿﺎر در اﻧﺘﺨﺎب راه ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ ﺑﻌﺪ
اﺧﻼﻗﯽ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺣﯿﻮاﻧﺎت از ان ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ.اﺷﻮزرﺗﺸﺖ از ادﻣﯽ اﻧﻈﺎر دارد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺮد ﺧﻮد از ازادی اراده ﺣﺪاﮐﺜﺮ
اﺳﺘﻔﺎده را ﮐﺮده و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ ﺧﻮد را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﭘﺎک ﺗﺮ و داﻧﺎﺗﺮ و ﺑﯽ ﻏﻞ و ﻏﺶ ﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.در دﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﮫ ﻗﺪری
روی ازادی اراده ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﻌﻀﯽ ھﺎ اﯾﻦ ﮐﯿﺶ را »آﯾﯿﻦ ازادی اراده«ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ.ﺷﺎدروان ﻓﺮدوﺳﯽ در راه ﮔﺰﯾﻨﺶ
ﻧﯿﮑﯽ و ازادی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻣﮕﺮد اﯾﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﮔﺮد ﺑﺪی/ﺑﮫ ﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮ ﺑﮕﺮا اﮔﺮ ﺑﺨﺮدی
ھﺮاﻧﮑﺲ ﮐﮫ او ﺷﺎد ﺷﺪ از ﺧﺮد/ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﺑﺪ ﮐﺮدار ﺑﺪ ﻧﺴﭙﺮد
دﻟﺖ دار زﻧﺪه ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ و ھﻮش/ﺑﮫ ﺑﺪ در ﺟﮭﺎن ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﯽ ﻣﮑﻮش
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎﺳﺎی از اﻣﻮﺧﺘﻦ/اﮔﺮ ﺟﺎن ھﻤﯽ ﺧﻮاھﯽ اﻓﺮوﺧﺘﻦ
ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ رﻧﺞ ھﺎ ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ/دل ﻏﻢ ﮔﻨﺎن ﺷﺎد و ﺑﯽ ﻏﻢ ﮐﻨﯿﺪ

ﻓﺮﯾﺪون ﻓﺮخ ﻓﺮﺷﺘﮫ ﻧﺒﻮد/ز ﻣﺸﮏ و ز اﻧﺒﺮ ﺳﺮﺷﺘﮫ ﻧﺒﻮد
ﺑﮫ داد و دھﺶ ﯾﺎﻓﺖ ان ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ/ﺗﻮ داد و دھﺶ ﮐﻦ ﻓﺮﯾﺪون ﺗﻮﯾﯽ
در ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن و دﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ ازادی اراده ﭼﻮن ھﺪﯾﮫ ﮔﺮاﺑﮭﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ان اﻧﺴﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از
دﻧﯿﺎی ﺑﮭﺎﯾﻢ »ﺳﺘﻮران و ﺟﮭﺎرﭘﺎﯾﺎن« ﺑﮫ در اﻣﺪه و ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻣﻠﮑﻮت اﻋﻠﯽ » ﺟﮭﺎن ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن« ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺪ در
ﺻﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺒﺮ ﻃﺒﯿﻌﺘﻨﺪ و ﺟﺰ اﻃﺎﻋﺖ و ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪرات ﭼﺎره و وﺳﯿﻠﮫ ای ﻧﺪارﻧﺪ.وﻟﯽ اﻧﺴﺎن ﮐﮫ اﺷﺮف ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت
ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺳﻼح اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﺧﺮد ﻣﺠﮭﺰ اﺳﺖ.اﮔﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺟﺒﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺷﻮد و ﻋﻘﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮای رﻓﻊ ﮔﺮﻓﺘﺎری و ﭘﯿﺸﺎﻣﺪھﺎی
ﻧﺎﮔﻮار روزﮔﺎر ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧﯿﺎﻧﺪازد ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد.

راﺑﻄﮫ وھﻮﻣﻦ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺪاران ﻧﯿﮏ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ:
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن ﻣﺎدی اﻧﺴﺎن اﺷﺮف ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﭘﺮوردﮔﺎر و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اھﻮراﻣﺰدا ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و
ﺟﺎﻧﺪاران ﺧﻮب و ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻧﯿﺰ در ﺟﮭﺎن ﻣﺎدی ﻧﻤﺎد و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وھﻮﻣﻦ ﺑﮫ ﺷﻤﺎرﻧﺪ.و ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻔﺖ ﻧﯿﮏ اﻧﺪﯾﺸﯽ و
وھﻮﻣﻦ اراﺳﺘﮫ اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺣﯿﻮاﻧﺎن و ﭼﮭﺎر ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺳﺘﻢ روا دارد و اﻧﮭﺎ را ﺑﯽ ﺟﮭﺖ ﺑﯿﺎزارد.ﯾﺎ ﺑﮫ رﯾﺸﮫ
ﮐﻦ ﮐﺮدن ﻧﺴﻞ اﻧﮭﺎ ﺑﭙﺮدازد.ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ در ﻧﻤﺎز ھﺎ و »اﻧﺪرز ﮔﻮاه« اﻣﺪه اﺳﺖ :
»داد و اﯾﯿﻦ ﺑﮭﻤﻦ اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ اﺷﺘﯽ و ﻧﯿﮏ اﻧﺪﯾﺸﯽ اﺳﺖ.ﮐﯿﻨﮫ ورز و رزم ﮐﺎم ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ.ﻧﯿﮏ ﺧﻮاه و ﺑﮫ ﻣﻨﺶ ﺑﺎﺷﯿﺪ.ﺑﺪی
ﻣﮑﻨﯿﺪ و ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺪﮐﺎران ﻣﮕﺮدﯾﺪ.داﻧﺶ اﻧﺪوزﯾﺪ و ﺧﺮدﻣﻨﺪی ﭘﯿﺸﮫ ﮐﻨﯿﺪ.ﻓﺮھﻨﮓ ﮔﺴﺘﺮﯾﺪ و دژﻣﻨﺸﯽ را ﺑﺮاﻧﺪازﯾﺪ.ﺑﺎ
دﺷﻤﻨﺎن ﺑﮫ داد ﮐﻮﺷﯿﺪ.ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﻧﯿﮑﯽ ورزﯾﺪ.ﭼﮭﺎرﭘﺎﯾﺎن و ﺟﺎﻧﺪاران ﺳﻮدﻣﻨﺪ را ﺧﻮب ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ و ﮐﺎر ﺑﯽ اﻧﺪازه ﺑﮫ اﻧﮭﺎ
ﻧﻔﺮﯾﻤﺎﯾﯿﺪ و اﻧﺎن را از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﺸﻨﮕﯽ و ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎ ﻧﮑﺎه دارﯾﺪ و ﺑﺮ اﻧﺎن ﺳﺘﻢ روا ﻣﺪارﯾﺪ«
در واﻗﻊ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻃﺮﻓﺪار وھﻮﻣﻦ و ﻃﺮﻓﺪار ﺻﻠﺢ و اﺷﺘﯽ و ﺑﯽ ازاری و ﺧﯿﺮ ﺧﻮاھﯽ ﺑﺎﺷﺪ ھﯿﭽﮕﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ
ﺷﺪ"اﻧﺪﮐﯽ اذﯾﺘﺶ ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﻮری ﺑﺮﺳﺪ.ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﺳﻌﺪی ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻣﻦ ان ﻣﻮرم ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﻢ ﺑﻤﺎﻟﻨﺪ
ﻧﮫ زﻧﺒﻮرم ﮐﮫ از ﻧﯿﺸﻢ ﺑﻨﺎﻟﻨﺪ
ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺷﮑﺮ اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﮔﺬارم
ﮐﮫ زور ﻣﺮدم ازاری ﻧﺪارم
وﻟﯽ در ﺟﮭﺎن ﺑﯿﻨﯽ زرﺗﺸﺘﯽ ﺧﯿﺮﺧﻮاھﯽ و ﺗﺮﺣﻢ و ﺑﯽ ازاری ﺗﺎ اﯾﻦ درﺟﮫ دﺳﺘﻮر داده ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﮫ اﻧﺴﺎن ﮐﮫ اﺷﺮف
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﮐﺮدن ﺗﻦ و روان در زﻧﺪﮔﯽ از ھﻤﮫ ﻣﻮﺟﻮدات اﻋﻢ از ﺟﻤﺎد و ﮔﯿﺎن و ﺣﯿﻮان ﺑﮫ ﻃﻮر
ﻣﺘﻌﺎدل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
در اوﺳﺘﺎی »ﭘَﺘِﺖ« ﯾﺎ ﺗﻮﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ زرﺗﺸﺘﯿﺎن اﻣﺪه اﺳﺖ :
»از ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻨﺎھﯽ ﮐﮫ ﻣﻦ از ﺟﮭﺖ رواﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺑﮭﻤﻦ اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ و از ﻟﺤﺎظ ﺗﻨﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﭼﮭﺎرﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ام
ﭘﺸﯿﻤﺎن ﮔﺸﺘﮫ و ﺗﻮﺑﮫ ﻣﯿﮑﻨﻢ.اﮔﺮ ﭼﺎرﭘﺎﯾﯽ را زده ﯾﺎ ازرده ام ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﻨﺠﮫ و ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺸﺘﻢ ﯾﺎ ﺧﻮراک و اب را ﺑﮫ ﮔﺎه ﺧﻮد ﺑﮫ

او ﻧﺪادم.اﮔﺮ اﺳﺘﺨﻮان او را ﺷﮑﺴﺘﻢ ﯾﺎ زﺧﻤﯽ ﮐﺮدم ﯾﺎ از دزد و ﮔﺮگ و راه زن ﻧﮕﮭﺪاری ﻧﮑﺮدم و ﯾﺎ از ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎی
ﺑﯽ اﻧﺪازه دور ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻢ.اﮔﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی زھﯽ»ﺟﻮان« را ﮐﺸﺘﻢ.اﮔﺮ ﮔﺎو ورزا»ﺷﺨﻢ زن« و اﺳﺐ ﮐﺎر زاری و ﺑﺮه و
ﺑﺰﻏﺎﻟﮫ و ﻣﺮغ ﮐﺮچ را ﮐﺸﺘﻢ.اﮔﺮ ﺑﺮه ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ را ذﺑﺢ ﮐﺮدم ﮐﮫ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ ﺑﮭﻤﻦ اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ از ﻣﻦ ازرده و
ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد ﮔﺸﺘﮫ از ان ﮔﻨﺎھﺎن ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪه ﺗﻮﺑﮫ ﻣﯿﮑﻨﻢ«
در »اﻓﺮﯾﻨﮕﺎن ھﺎ« ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﻢ» :ﺑﺸﻮد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﭘﯿﺮوی از ﺑﮭﻤﻦ ﯾﺎ ﻧﯿﮏ ﻣﻨﺸﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪی ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺻﻠﺢ و
اﺷﺘﯽ و ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪی و زداﯾﻨﺪه ﺑﺪی و زﺷﺘﯽ اﺳﺖ.از اوﺳﺖ ﺧﺮد ذاﺗﯽ و داﻧﺶ ﻏﺮﯾﺰی ھﻮرﻣﺰدی و ﺧﺮد اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ و و
داﻧﺶ ﻣﻨﻘﻮل ھﻮرﻣﺰدی.اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪی ﮐﮫ ﻧﻤﺎدش در ﮔﯿﺘﯽ اﻧﻮاع ﭼﺎرﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﮏ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮدﻣﺎن ﺟﮭﺎن زﯾﻮش و
دارش و ﭘﺮورش ﺗﻦ و ﺟﺎن ﺧﻮد را از اﻧﺎن ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻓﺮش و ﺑﺴﺘﺮ و ﭘﻮﺷﺎک ﺧﻮد را از اﻧﮭﺎ ﺗﮭﯿﮫ ﮐﻨﻨﺪ«.
در ارداوﯾﺮاف ﻧﺎﻣﮫ ﭘﮭﻠﻮی" ﺑﺨﺶ وﯾﮋه ای اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﻋﺬاب روان ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﮔﯿﺘﯽ ﺑﮫ ﭼﺎرﭘﺎﯾﺎن ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺳﺘﻢ روا
داﺷﺘﮫ ﯾﺎ اﻧﺎن را ﺑﺎ ﺷﮑﻨﺠﮫ و ازار ﮐﺸﺘﮫ اﻧﺪ«
»در اوﺳﺘﺎی ﭘﺮورش و ﺗﺮﺣﻢ ﺑﮫ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻔﯿﺪ ﮐﺎﻣﻼ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه و ﺑﺎرھﺎ ﺳﻔﺎرش ﻣﯿﮕﺮدد.از ﺟﻤﻠﮫ در »ﺑﮭﺮام ﯾﺸﺖ«
ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ :
»ﻧﯿﺮو ﺑﺮای ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﻮازش و ﺧﻮراک و ﭘﻮﺷﺎک ﺑﺮای ﺣﯿﻮاﻧﺎت " درود ﺑﮫ ﺣﯿﻮاﻧﺎت از از ﺑﺮای زراﻋﺖ و ﺑﺎرﺑﺮی و از
ﺑﺮای ﺧﻮراک و ﭘﻮﺷﺎک ﺧﻮدﻣﺎن ھﻢ ﮐﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺎن را ﭘﺮورش دھﯿﻢ«.
ﭘﺎﺳﺪاﺷﺘﻦ روزھﺎی ﻧَﺒُﺮ و ﯾﺎ ﭘﺮھﯿﺰ از ﮐﺸﺘﺎر و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮاری:
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺳﻨﺖ دﯾﺮﯾﻦ و ﭘﯿﺮوی از اﺻﻞ ﻧﯿﮏ اﻧﺪﯾﺸﯽ و ﺑﯽ ازاری و ﭘﺎس داﺷﺘﻦ ﺣﺎل ﭼﮭﺎرﭘﺎﯾﺎن زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﻣﺎھﯽ ﭼﮭﺎر روز
از ﮐﺸﺘﻦ دام و ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮد داری ﮐﺮده و ان را ﺑﮫ ﻧﺎم روز ﻧﺒﺮ ﯾﺎ »ﭘﺮھﯿﺰ از ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮاری« ﻣﯿﻨﺎﻣﻨﺪ.دﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ
اﯾﻦ روزھﺎ را داﻧﺸﻤﻨﺪان دﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺎس داﺷﺘﻦ اﯾﻦ اﺻﻞ اﻗﺎﻣﮫ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﮫ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ:
 :1ﮐﻤﮏ ﺑﮫ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر:زﯾﺮا اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن ﻣﺎھﯽ ﭼﮭﺎر روز ﮐﺸﺘﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
 :2ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﺮاض" ﮐﮫ در اﺛﺮ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ و ﭼﺮﺑﯽ زﯾﺎد اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد.
 :3ﮐﺎﺳﺘﻦ از روﺣﯿﮫ ﺟﻨﮓ و ﺟﺪال و ﮐﺸﺘﺎر و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی در ﺑﯿﻦ ﺑﺸﺮ"زﯾﺮا ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﺪه روﺣﯿﮫ ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺑﯽ ازاری
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﯿﺎه ﺧﻮار و رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻦ و ﻗﮭﺮ اﻟﻮد ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ روﺷﻦ ﻣﯿﮕﺮدد.اوﺳﺘﺎ
ﻧﮕﮭﺪاری از ﭼﺎرﭘﺎﯾﺎن ﺳﻮدﻣﻨﺪ را از اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﮫ و ﮐﺎرھﺎی ﻧﯿﮏ ﻣﯿﺸﻤﺎرد و ان از اﺣﮑﺎم ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﮕﺮدد.در
»ﻓﺮوردﯾﻦ ﯾﺸﺖ« روان ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺮی )زﻣﯿﻨﯽ( و ﺑﺤﺮی )درﯾﺎﯾﯽ( ﺳﺘﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ.در »ﺑﮭﺮام ﯾﺸﺖ« ﺑﻨﺪ ﭘﺎﻧﺰدھﻢ
ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:
»ﻣﮭﺮ ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯿﻨﮕﺮد ﮐﮫ در اﻧﺠﺎ ﺳﺘﻮران ارام ﮔﯿﺮﻧﺪ و زﯾﺎد ﮔﺮدﻧﺪ«
در اوﺳﺘﺎ ﺑﺎرھﺎ ادﻋﺎ ﺷﺪه ﮐﮫ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﮫ و اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﺳﺘﻮران ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﺎد.از اﺳﺒﺎن ﺗﻨﺪ رو و ﮔﺮدوﻧﮫ ھﺎی اﺳﺘﻮار ﺑﺎ
ﻧﺼﯿﺐ ﺑﺎد».ﮔﻮش ﯾﺸﺖ« ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺮورش و ﻧﮕﮭﺪاری ﭼﺎرﭘﺎﯾﺎن ﺑﭙﺮدارﻧﺪ ﺳﺘﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ.وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﺮﺣﻢ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﮫ
ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﻧﺸﺪه و ﺷﺎﻣﻞ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻮذی و ﺣﺸﺮات زﯾﺎﻧﻤﻨﺪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.ﺑﻠﮑﮫ وﻇﯿﻔﮫ ھﺮ زرﺗﺸﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﮭﺎ را از ﺧﻮد
دور ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﺑﮫ دﻓﻊ اﻧﺎن ﭘﺮدازد.
ﺑﺎزداﺷﺘﻦ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت:

در ﮐﯿﺶ زرﺗﺸﺘﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت روا ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﮔﺎھﯽ ﻣﯿﺎن زرﺗﺸﺘﯿﺎن اﯾﺮان ﻣﻌﻤﻮل ﮔﺸﺘﮫ در اﺛﺮ
ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و ﻣﺨﺎﻟﻒ دﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ اﺳﺖ.در اوﺳﺘﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﮔﻨﺎھﯽ ﺑﺰرگ ﺷﻤﺮده و ان را ﺑﮫ دروغ
ﭘﺮﺳﺘﺎن و دﯾﻮان ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ.در »ﺑﮭﺮام ﯾﺸﺖ« ﮐﺮده  17از دﯾﻮان »وﯾﺎﻣﺒﻮره« ﮐﮫ ﯾﮏ دﺳﺘﮫ از دﯾﻮ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ
ﻧﮑﻮھﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ.زﯾﺮا اﻧﮭﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﺷﮑﻨﺠﮫ داده و اﻋﻀﺎی ﺑﺪن اﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻓﺪﯾﮫ در ھﻢ ﻣﯿﺸﮑﻨﻨﺪ و ﺑﮫ اﻧﺎن
زﺟﺮ و ازار ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.اﯾﻦ ﻣﺮدم ﭼﺸﻢ ﮔﺎوان را ﺑﯿﺮون ﻣﯿﺎورﻧﺪ.
در ﺧﻮد ﮔﺎﺗﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎرھﺎ اﺷﻮزرﺗﺸﺖ از ﮐﺎوﯾﺎن و ﮐﺮﭘﺎن و اوﺳﯿﺞ ھﺎ ﮐﮫ دﺳﺘﮫ ای از اﻣﺮا و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن دﯾﻮ ﯾﺴﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻠﮫ
ﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺳﺘﻢ و ﺑﯿﺪاد روا ﻣﯿﺪارﻧﺪ.و ﺑﮫ ﺟﺎی اﻧﮑﮫ اﻧﺎن را ﺑﭙﺮوراﻧﻨﺪن و ﺑﮫ زراﻋﺖ وادار ﺳﺎزﻧﺪ اﻧﺎن را ﺑﮫ
ﻧﺎﻟﮫ درﻣﯿﺎورﻧﺪ»ﯾﺴﻨﺎ  44ﺑﻨﺪ دوم« ﺗﺎ اﻧﺠﺎ ﮐﮫ در ﮔﺎﺗﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﺷﺎدی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻧﻔﺮﯾﻦ
ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺪ»ﯾﺴﻨﺎ  32ﺑﻨﺪ دوازدھﻢ و ﭼﮭﺎردھﻢ« در دﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﻓﺪﯾﮫ و ﻧﯿﺎزی ﮐﮫ در ﺑﺎرﮔﺎه اھﻮراﻣﺰدا ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد
اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﮐﺮدار و ﮔﻔﺘﺎر ﻧﯿﮏ اﺳﺖ و ﺑﺲ.
اﺷﻮزرﺗﺸﺖ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ:
»زرﺗﺸﺖ ﺑﺮای ﺳﭙﺎﺳﮕﺬاری" ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻧﭽﮫ او راﺳﺖ از ﻓﺮوﺗﻨﯽ و
ﺑﺮﺗﺮی ﺗﻘﺪﯾﻢ اﺳﺘﺎن ﻣﺰدا و راﺳﺘﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ/ﯾﺴﻨﺎ  33ﺑﻨﺪ ﭼﮭﺎردھﻢ«
در »ﮔﻮش ﯾﺸﺖ« اﻣﺪه:
»اﯾﻦ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ را ﺑﮫ ﻣﻦ ﺑﺨﺶ ای ﻣﺰداﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻢ از ﺑﺮای اﺳﺎﯾﺶ اﻓﺮﯾﺪﮔﺎن ﺗﻮ ﮔﻠﮫ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮورش دھﻢ و اﻧﺎن را از
ازار دور و اﯾﻤﻦ دارم«.

ﺑﺨﺶ دھﻢ:

اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﺳﻮﯾﻤﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺟﮭﺎﻧﺒﯿﻨﯽ زرﺗﺸﺘﯽ:
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ھﺴﺘﯽ از دﯾﺪﮔﺎه اﺷﻮزرﺗﺸﺖ ﺑﺎورداﺷﺘﻦ ﺑﮫ وﺟﻮد ﺳﺎﻣﺎن و ﻧﻈﻢ و ھﻨﺠﺎر ﮐﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ھﺴﺘﯽ ﺑﺮ
ﻃﺒﻖ ان اداره ﻣﯿﺸﻮد.اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در اوﺳﺘﺎ »اَشَ وَھﯿﺸﺖ« و در ﻓﺎرﺳﯽ »اردﯾﺒﮭﺸﺖ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه و ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ
اﺷﻮﯾﯽ اﺳﺖ.
اﺷﻮﯾﯽ ﯾﺎ اﺷﺎ دارای ﻣﻌﺎﻧﯽ رﺳﺎ و ﮔﺴﺘﺮده ای اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺑﺮدارﻧﺪه ﻣﻔﮭﻮم ﺑﺴﯿﺎری ﭼﻮن  :ﻧﻈﻢ و ﺳﺎﻣﺎن ﺟﮭﺎن " ھﻨﺠﺎر
ھﺴﺘﯽ" ﭘﺎﮐﯽ" راﺳﺘﯽ" درﺳﺘﯽ" ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ" ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری" ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ و دادﮔﺮی و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﮫ
ﻓﺎرﺳﯽ ان را در ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮫ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﯿﺸﻮد» :ﭘﺎﮐﯽ«.ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺷﻌﺮ:
ﺗﻮ ﭘﺎک ﺑﺎش و ﻣﺪار ای ﺑﺮادر از ﮐﺲ ﺑﺎک
زﻧﻨﺪ ﺟﺎﻣﮫ ی ﻧﺎﭘﺎک ﮔﺎزران ﺑﺮﺳﻨﮓ
در ﻓﺮھﻨﮓ زرﺗﺸﺘﯽ ﭘﺎﮐﯽ ﯾﺎ اﺷﻮﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺮوﻧﯽ ﯾﺎ دروﻧﯽ ھﺮ دو اﺳﺖ.ﭘﺎﮐﯽ ﺑﺮوﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﮐﯽ ﺗﻦ و ﺟﺎﻣﮫ و ﺧﺎﻧﮫ و
ﮐﻮﭼﮫ و ﻣﺤﻠﮫ و ﺷﮭﺮ و ﮐﺸﻮر و ﺑﮫ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﮫ ﭘﺎﮐﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ.ﭘﺎﮐﯽ دروﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ :
ﭘﺎک ﺑﻮدن اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار.

در اوﺳﺘﺎ »وَھﯿﺸﺘﻢ اَھﻮم« ﯾﺎ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ھﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﮭﺸﺖ در ھﺮ دو ﺟﮭﺎن ﺑﮭﺮه ﮐﺴﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ اﺷﻮ و ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺷﺎ-ﮐﮫ ﻋﺪل و داد ھﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺮ ﺟﮭﺎن ھﺴﺘﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯿﺮاﻧﺪ و ﺳﺎﻣﺎن اﺳﺘﻮار و ﻧﻈﻢ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎی
اﻓﺮﯾﻨﺶ اﺳﺖ.ھﯿﭻ ﭘﺪﯾﺪه و روﯾﺪاد و ﻧﻤﻮدی در ﺟﮭﺎن ھﺴﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ھﻨﺠﺎر
رﻓﺘﺎر ﻧﮑﻨﺪ.ﺣﺎﻓﻆ ﺣﻖ ﮔﻮ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻧﯿﺴﺖ در داﯾﺮه ﯾﮏ ﻧﻘﻄﮫ ﺧﻼف از ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ
ﻣﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮا ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ.
ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺳﻌﺪی:
ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﺧﺮم از اﻧﻢ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﺧﺮم ازوﺳﺖ
ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺑﺮ ھﻤﮫ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﻋﺎﻟﻢ ازوﺳﺖ.

ھﺰاران ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ازﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺷﺎﻋﺮ اﯾﺮاﻧﯽ اﺷﻮزرﺗﺸﺖ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ :
»ﺧﻮاﺳﺘﺎرم ای اھﻮراﻣﺰدا ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی راﺳﺘﯽ )اﺷﺎ( ﺷﮑﻮه ھﺮ دو ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﻣﺎ اراﻧﯽ داری"ان ﺷﮑﻮه ﻣﺎدی و
ﻣﻌﻨﻮی ﮐﮫ دﯾﻦ داران را ﺧﺮﻣﯽ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺨﺸﺪ/ﯾﺴﻨﺎ  28ﺑﻨﺪ دوم«
ای راﺳﺘﯽ ﮐﯽ ﺑﮫ ﺗﻮ ﺧﻮاھﻢ رﺳﯿﺪ؟ﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﺎﯾﯽ از دﯾﺪار ﻣﻨﺶ ﭘﺎک ﺧﺸﻨﻮد ﺧﻮاھﻢ ﺷﺪ" و از ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﺖ ﺑﺎرﮔﺎه اھﻮرای
ﺑﺰرگ و ﺟﻼل ﻣﺰدا ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاھﻢ ﮔﺸﺖ؟/ﯾﺴﻨﺎ  28ﺑﻨﺪ ﭘﻨﺠﻢ«
»ای راﺳﺘﯽ و اﯾﻦ ﻣﻨﺶ ﭘﺎک"ﻣﻦ ﺳﺮودھﺎی ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﻮد را ﻧﯿﺎزﺗﺎن ﻣﯿﮑﻨﻢ"ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ارزوھﺎی ﻣﺎ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮاورده
ﺷﺪه و اﻣﯿﺪ ﺑﮭﺸﺖ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺷﻤﺎﺳﺖ/ﯾﺴﻨﺎ 28ﺑﻨﺪ ﻧﮭﻢ«
»اﯾﻦ ﺳﺮودھﺎی ﺳﺘﺎﯾﺶ از ﻣﺰدای اھﻮراﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اراده اش ﺑﺎ راﺳﺘﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ و از ﺑﺮای رﺳﺘﮕﺎری ﺟﮭﺎن و ﻣﺮدم
درﺳﺖ ﮐﺎرش ﻓﺮود اﻣﺪه اﺳﺖ/ﯾﺴﻨﺎ  28ﺑﻨﺪ ھﻔﺘﻢ«
»در روز واﭘﺴﯿﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی اﯾﺰدی و ﭘﺎک ﻣﻨﺸﯽ و اﺷﺎ ﺑﮫ ﯾﺎری ﻣﺮدم ﺷﺘﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ در ازﻣﺎﯾﺶ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﮫ در اﯾﻨﺪ/ﯾﺴﻨﺎ
 30ﺑﻨﺪ ھﻔﺘﻢ«
»ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎرﯾﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﺮ ﺑﺮﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﺮدم را ﺑﮫ ﺳﻮی راﺳﺘﯽ رھﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺸﻮد ﮐﮫ ﻣﺰدا ﺑﮫ ﺳﻮی ﻣﺎ اﯾﻨﺪ و ﺑﮫ ﻣﺎ
راﺳﺘﯽ و ﯾﺎری ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺨﺸﺪ"ﺗﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ اﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ داﻧﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﭘﯽ ﺑﺒﺮد/ﯾﺴﻨﺎ  30ﺑﻨﺪ ﻧﮭﻢ«
»ای ﻣﺮدم اﮔﺮ از ﻗﺎﻧﻮن ازﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺰدا ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺘﮫ اﮔﺎه ﻣﯿﺸﺪﯾﺪ و ﺧﻮﺷﯽ و ﭘﺎداش ﻧﯿﮏ راﺳﺘﯽ و رﻧﺞ و ﭘﺎداﻓﺮه زﺷﺖ
ﺑﺪی در اﯾﻦ ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻣﯿﺸﺪﯾﺪ اﻧﮕﺎه ﺑﮫ راھﯽ ﻣﯿﺮﻓﺘﯿﺪ ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ روزﮔﺎرﺗﺎن ﺑﮫ ﺧﻮﺷﯽ ﺑﮕﺬرد/ﯾﺴﻨﺎ 30
ﺑﻨﺪ ﯾﺎزدھﻢ«
»ای اﺷﺎ ﻣﺮا از ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ داﻧﺶ ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎز/ﯾﺴﻨﺎ  31ﺑﻨﺪ ﭘﻨﺠﻢ«
»ای ﻣﺰدا ﺗﻮﯾﯽ ﭘﺪر ﻣﻨﺶ ﭘﺎک و اﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ی اﺷﺎ/ﯾﺴﻨﺎ  31ﺑﻨﺪ ھﺸﺘﻢ«
»ﮐﺪام ﯾﮏ ازﯾﻦ دو ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ" ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﺮو راﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ اﻧﮑﮫ ﺑﮫ دروغ ﮔﺮوﯾﺪه اﺳﺖ/ﯾﺴﻨﺎ  31ﺑﻨﺪ ھﻔﺪھﻢ«

»ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺳﺨﻨﺎن و ﺣﮑﻢ دروغ ﭘﺮﺳﺖ ﮔﻮش دھﺪ.ﺑﮫ ان ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮش داد ﮐﮫ از راﺳﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ.ﺑﮫ اﻧﮑﺴﯽ ﮐﮫ درﻣﺎن ﺑﺨﺶ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ/ﯾﺴﻨﺎ  31ﺑﻨﺪ ھﺠﺪھﻢ و ﻧﻮزدھﻢ«
»ﯾﺎور ﻣﺰدا اھﻮرای ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن راﺳﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ/ﯾﺴﻨﺎ  31ﺑﻨﺪ ﺑﯿﺴﺖ و دوم«
»ﻣﺰدا ﺑﮫ ﭘﯿﺮوان اﺷﺎ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮش و ﺧﺮم ارزاﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ/ﯾﺴﻨﺎ  30ﺑﻨﺪ دھﻢ«
»زرﺗﺸﺖ ﺑﺮای ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﺰدا و اﺷﺎ ﺟﺎن و ﺗﻦ و اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﻧﯿﮏ ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ/ﯾﺴﻨﺎ  33ﺑﻨﺪ
ﭼﮭﺎردھﻢ«
»ﻣﺰدا و وھﻮﻣﻦ و اﺷﺎ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ را در ﺟﮭﺎن ﺑﺮ ﺧﻮاھﻨﺪ اﻧﺪاﺧﺖ/ﯾﺴﻨﺎ  34ﺑﻨﺪ ﭘﻨﺠﻢ«
»ﭘﯿﺮوی از اﺷﺎ و وھﻮﻣﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﺟﮭﺎن اﺳﺖ/ﯾﺴﻨﺎ  34ﺑﻨﺪ ﺷﺸﻢ«
»ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ و ﻓﺰاﯾﻨﺪﮔﯽ ﺟﮭﺎن و رﺳﺎﯾﯽ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺟﺎوداﻧﯽ ﻣﯿﻨﻮ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﭘﺎک ﻣﻨﺸﯽ و در ﭘﺮﺗﻮ اﺷﺎ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯿﺎﯾﺪ/ﯾﺴﻨﺎ
 34ﺑﻨﺪ ﯾﺎزدھﻢ«
»اھﻮراﻣﺰدا ﺑﮫ دﺳﺘﯿﺎری اﺷﺎ )راﺳﺘﯽ( ﭘﺎداش و ﺳﺰای اﻋﻤﺎل ھﺮﮐﺲ را ﺗﻌﯿﻦ و راه ﻧﯿﮏ ﭘﺎک ﻣﻨﺸﯽ را ﺑﮫ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن
ﻣﯿﺪھﺪ/ﯾﺴﻨﺎ  34ﺑﻨﺪ دوازدھﻢ«
»رﺣﻤﺖ ﭘﺎک ﻣﻨﺸﯽ از ﺑﺮﮐﺖ راﺳﺘﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ اﻣﺪ/ﯾﺴﻨﺎ  43ﺑﻨﺪ دوم«
»اھﻮراﻣﺰدا ﭘﺪر و اﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ی اﺷﺎ اﺳﺖ/ﯾﺴﻨﺎ  44ﺑﻨﺪ ﺳﻮم«
»ھﻤﯿﺸﮫ روح راﺳﺘﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎد و ﺧﺮم و روان دروغ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر رﻧﺞ و درد اﺳﺖ/ﯾﺴﻨﺎ  45ﺑﻨﺪ ھﻔﺘﻢ«
»ﺑﮫ ﺗﻮﺳﻄﮫ اﺷﺎ ﻣﯿﺘﻮان اھﻮراﻣﺰدا را ﺷﻨﺎﺧﺖ/ﯾﺴﻨﺎ  45ﺑﻨﺪ ھﺸﺘﻢ«
»رﺳﺎﯾﯽ و ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ وھﻮﻣﻦ و اﺷﺎ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯿﮕﺮدد/ﯾﺴﻨﺎ  45ﺑﻨﺪ دھﻢ«
»ای ﻣﺰدا ﮐﯽ ﺳﭙﯿﺪه دم اﻣﯿﺪ ﺑﮫ در اﯾﺪ و ﺑﺸﺮ ﺑﮫ ﺳﻮی راﺳﺘﯽ روی ﮐﻨﺪ؟ﮐﯽ ﻧﺠﺎت دھﻨﺪه ی ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر ﭘﺮ از ﺣﮑﻤﺖ
ﺧﻮد ﺑﮫ ﻣﺮاد رﺳﺪ؟دروغ ﭘﺮﺳﺖ ﻧﻤﯿﺨﻮاھﺪ ﮐﮫ ﭘﯿﺮوان راﺳﺘﯽ ﺟﮭﺎن را اﺑﺎد ﮐﻨﻨﺪ" ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ اﻧﮭﺎ را از ازار و ﺳﺘﻢ
ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪ/ﯾﺴﻨﺎ  46ﺑﻨﺪ ﺳﻮم و ﭼﮭﺎرم«
»زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ راﺳﺘﯽ ﺑﺮ دروغ ﻇﻔﺮ ﯾﺎﺑﺪ ﻣﺮدﻣﺎن ﭘﺎداش و ﺳﺰای ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ ﺧﻮﯾﺶ را دﯾﺪه و اﻧﮕﺎه اﺷﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ
ﮐﮫ ﺳﺘﺎﯾﻨﺪه اھﻮرا ﺑﺎﺷﻨﺪ/ﯾﺴﻨﺎ  48ﺑﻨﺪ ﯾﮑﻢ«
»در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺘﻢ و زﺷﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ"ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺎداش ﻧﯿﮏ ﻣﻨﺸﯽ را ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ اﺷﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎرﯾﺪ/ﯾﺴﻨﺎ  48ﺑﻨﺪ
ھﻔﺘﻢ«
»ای ﻣﺮدم ﭘﺎﯾﮫ ی اﯾﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﺮ راﺳﺘﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.ازﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﭘﺎﯾﮫ ﻣﺬھﺐ ﻏﻠﻂ ﺑﺮ دروغ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و
ازﯾﻦ ﺳﺒﺐ زﯾﺎن اور اﺳﺖ/ﯾﺴﻨﺎ  49ﺑﻨﺪ ﭘﻨﺠﻢ«
»ﺧﻮﺷﯽ و ﻓﺮاواﻧﯽ از ان ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻣﻨﺶ ﭘﺎک و راﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎراﯾﺪ/ﯾﺴﻨﺎ  49ﺑﻨﺪ ﭘﻨﺠﻢ«

»ﮐﺴﯽ ﮐﮫ در اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﻧﯿﮏ و اﯾﻤﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ راﺳﺘﯽ ﮔﺮاﯾﺪ"اھﻮراﻣﺰدا ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﺸﻮر ﺟﺎوداﻧﯽ
ارزاﻧﯽ دارد/ﯾﺴﻨﺎ  51ﺑﻨﺪ دوم«
»ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﺪون ﺗﻈﺎھﺮ و رﯾﺎ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﻮد را ﺑﮫ راﺳﺘﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ " اھﻮراﻣﺰدا از داﻧﺶ ﮐﻞ ﺧﻮد اﮔﺎه ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺴﯽ ﭘﺎداش ﻧﯿﮏ ﺧﻮاھﺪ داد/ﯾﺴﻨﺎ  51ﺑﻨﺪ دوم«
در اوﺳﺘﺎ اﻣﺪه اﺳﺖ »اَﯾﻮ ﭘَﻨﺘﺎ ﯾﻮ اَﺷِﮭﮫ«  :راه در ﺟﮭﺎن ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و ان اﺷﻮﯾﯽ اﺳﺖ.
ﻓﯿﻠﺴﻮف ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرس ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ» :ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﻮزش ھﺎی زرﺗﺸﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ راﺳﺘﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ«
داﻧﺸﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:
»اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﺖ ﯾﺎ ﺗﻨﺪﯾﺴﯽ ﻧﻤﯿﺴﺎزﻧﺪ« و ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ اﻧﮭﺎ ﺗﻨﺶ ﭼﻮن ﻧﻮر و رواﻧﺶ ﺑﮫ ﺳﺎن
راﺳﺘﯽ اﺳﺖ«
در ﯾﺴﻨﺎ  50ﺑﻨﺪ دھﻢ ﻣﺰدا ﺑﺎ راﺳﺘﯽ ﻣﺘﺮادف اﺳﺖ.
دروغ:
دﯾﻮ دروغ در اوﺳﺘﺎ »دُروُج« و رﻗﯿﺐ و ھﻢ اﯾﺴﺘﺎر اﺷﺎ اﺳﺖ.
»دَرِﮔﻮَﻧﺖ« ﯾﺎ دروﻏﮕﻮ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻦ اھﻮراﻣﺰدا و از ﯾﺎران اﻧﮕﺮه ﻣﯿﻨﻮ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﯾﺸﺖ ﺑﻨﺪ ھﻔﺪھﻢ اﻣﺪه:
»دروغ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺒﺎه ﮔﺮدد"دروغ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﻮد"دروغ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﺑﻮدﮔﺮدد"در ﺟﮭﺎن ﺑﺎﯾﺪ راﺳﺘﯽ ﺑﺮ دروغ ﻓﯿﺮوز ﮔﺮدد«
ﺳﺮوش در اوﺳﺘﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ دﯾﻮ دروغ ﻣﯿﺴﺘﯿﺰد و ھﺮﺟﺎ او را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯿﮑﻨﺪ.دارﯾﻮش در ﮐﺘﯿﺒﮫ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ دﻋﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ:
»اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اھﻮراﻣﺰدا ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻟﺸﮑﺮ دﺷﻤﻦ و ﻗﺤﻄﯽ و دروغ ﻣﺒﺎد«
ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو ﮔﻮﯾﺪ:
ﮔﻨﺪ اﺳﺖ دروغ ازو ﺣﺬر ﮐﻦ
ﻧﺎﭘﺎک ﺷﻮد دھﺎﻧﺖ از ﮔﻨﺪ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
از ﮐﮋی اﻓﺘﯽ ﺑﮫ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺘﯽ
از ھﻤﮫ ﻏﻢ رﺳﺘﯽ اﮔﺮ راﺳﺘﯽ

اﺷﺎ ﯾﺎ راﺳﺘﯽ
راﺳﺘﯽ در دﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺳﻔﺎرش ھﺎی ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻗﺪﯾﻢ راھﻨﻤﺎی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻮده و اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ھﺮ ﻣﺮد
و زن واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ روح ﺧﻮد را ﺑﺎ ان ﭘﺮورش دھﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ اﻓﺘﺨﺎر ﮐﺮده و ادﻋﺎ دارﻧﺪ ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ در ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﺧﻮد ان را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.وﻟﯽ
ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﮫ راﺳﺖ ﮔﻮی ﺣﻘﯿﻘﯽ و درﺳﺖ ﮐﺎرِ واﻗﻌﯽ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ راﺳﺘﯽ ﺑﮫ زﯾﺎن او ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز از ان دﺳﺖ
ﺑﺮﻧﺪارد و در ھﯿﭻ ﺣﺎل از ﺷﺎھﺮاه راﺳﺘﯽ و درﺳﺘﯽ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﮕﺮدد.زﯾﺮا اﮔﺮ روح ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺻﻔﺖ اﺷﺎوَھﯿﺸﺘﺎ)راﺳﺘﯽ و
درﺳﺘﯽ( ﭘﺮورش دھﯿﻢ و ﻋﻨﺎن ﻧﻔﺲ را ﺑﮫ دﺳﺖ ھﻮی و ھﻮس ﻧﺴﭙﺎرﯾﻢ ھﺮﮔﺰ وﺟﺪان ﻣﺎ راﺿﯽ ﺑﮫ دروغ و ﻧﺎراﺳﺘﯽ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ.
راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ ﯾﮑﯽ از اﻓﺘﺨﺎرات ﻧﮋاد اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﮫ ﮔﻮاه ھﻤﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴﺎن و اﯾﺮاﻧﺸﻨﺎﺳﺎن در دوره ھﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن
در راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ و راﺳﺘﮑﺎری ﺷﮭﺮه اﻓﺎق و ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ.ﺣﺘﯽ ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﻣﺸﮭﻮر از ﺟﻤﻠﮫ ھﺮدوت ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎ
اﯾﻨﮑﮫ از دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯿﺎﻣﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ از ﺗﺤﺴﯿﻦ و ﺗﻮﺻﯿﻒ راﺳﺘﯽ و درﺳﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ و اﻧﺎن را
ﺑﺮای اﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻧﺴﺘﺎﯾﺪ.وی ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ»:اﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎزاری ﻣﺘﻨﻘﺮﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ
دروغ ﮔﻔﺘﻦ و ﻓﺮﯾﻔﺘﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻦ و وام دادن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ از
ﻋﮭﺪه ی ﭘﺮداﺧﺖ ﻃﻠﺐ ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ«.
ﯾﮏ ﺷﺎھﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻮﯾﺪ»:ﭼﻮن ﮐﻮروش ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ ﭘﯿﻐﺎم دادﻧﺪ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﭙﺮھﯿﺰد
زﯾﺮا ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
ھﺎ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻮده و ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ از ﮐﺸﻮر ﺧﻮد دﻓﺎع ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد و ﮐﻮروش ﺟﻮاب داد:اﮔﺮ ﻣﻦ ﻋﺎزم ﺗﺴﺨﯿﺮ ﯾﻮﻧﺎن ﺷﻮم ھﺮﮔﺰ
از ﻣﻠﺘﯽ ﮐﮫ روزھﺎ در ﺑﺎزار ﻣﺮﺗﮑﺐ ھﺰاران دروغ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﯿﻢ و ھﺮاس ﻧﺨﻮاھﻢ داﺷﺖ«.
دارﯾﻮش ﺑﺰرگ در ﮐﺘﯿﺒﮫ ﺧﻮد ﯾﮏ اﻧﺪرز ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﮫ ھﻤﮫ ﺑﺸﺮ داده و ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ»:ھﺮﮐﺲ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﻨﺎی ازادی و اﺳﺘﻘﻼل
ﻣﻤﻠﮑﺘﺶ و ﺳﻌﺎدت ﻣﻠﺘﺶ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﻣﺤﮑﻤﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ دروغ را از ﻣﺮز و ﺑﻮم ﺧﻮد ﺑﺮاﻧﺪ و راﺳﺘﯽ و درﺳﺘﯽ را در
ان اﺳﺘﻮار ﺳﺎزد«
ھﺮﮔﺎه ﻧﮕﺮی دﻗﯿﻖ ﺑﺮاﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ رواﯾﺖ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ ﺑﺎ اﻏﻠﺐ ﺗﺎرﯾﺨﻨﻮﯾﺴﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ھﻢ ﻋﻘﯿﺪه ﺷﺪه "ﺧﻮاھﯿﻢ داﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺟﻤﯿﻊ
اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﻧﯿﮏ و ﻓﻀﺎﯾﻞ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه در اﺛﺮ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﯾﺮاﻧﯽ اﺷﻮزرﺗﺸﺖ ﺳﭙﯿﺘﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ روح اﯾﺮاﻧﯽ را ﺗﺎ
اﯾﻦ درﺟﮫ ﺑﺎ راﺳﺘﯽ و درﺳﺘﯽ و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری ﭘﺮورش داده و ﻧﺎم ﻧﯿﮑﺸﺎن را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎوداﻧﮫ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ.
راﺳﺘﯽ در ارﻣﺎن زرﺗﺸﺘﯽ ﺳﺘﻮده ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ و اﺳﺘﻮارﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺎﯾﺪار ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮوزه و ﺻﻔﺖ ادﻣﯽ اﺳﺖ"راﺳﺘﯽ ﺳﺎﻣﺎن
ﻣﻨﺶ و روان و اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ روان ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﮭﻨﺠﺎر ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ﮐﮫ راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺪﯾﺸﮫ و
ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدارش ﺑﺎ ھﻨﺠﺎر ھﺴﺘﯽ ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ.درﻧﻤﺎز »اﺷﻢ وھﻮ« ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﻢ:
»راﺳﺘﯽ ﯾﮭﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﮑﯿﮭﺎﺳﺖ"راﺳﺘﯽ ﻣﺎﯾﮫ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ اﺳﺖ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ واﻗﻌﯽ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ھﻤﮫ ﺣﺎل راﺳﺖ و درﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ«.
ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ﺳﺎزﮔﺎری اﻧﺪاﻣﮭﺎی ﺑﺪن و روان ﺑﺎ درﺳﺘﯽ "ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎزﮔﺎری اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﺑﺎ اﺷﻮﯾﯽ
و راﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﮔﺎری دل و زﺑﺎن ﺑﺎ راﺳﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﮐﺮﻓﮫ »ﺛﻮاب«راﺳﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎه دروغ.ﯾﮏ ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ھﻤﮫ ﮐﺎھﺎی زﻧﺪﮔﯽ اش از راﺳﺘﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ و
از دروغ ﺑﮕﺮﯾﺰد.راﺳﺘﯽ راه ﻧﯿﮏ ﺑﺨﺘﯽ و دروغ راه ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ اﺳﺖ.

راﺳﺘﯽ ﯾﮏ ﭼﮭﺮه دارد وﻟﯽ دروغ ﺑﮫ ﭼﮭﺮه ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭼﻮن دوروﯾﯽ و ﻓﺮﯾﺐ و ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ و ﺧﺒﺮ ﭼﯿﻨﯽ و ﺷﯿﺎدی
)ﻏﯿﺒﺖ( و دژﺧﯿﻤﯽ )ﺑﺪﺧﻮﯾﯽ( و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ھﺎ ﺟﻠﻮه ﮔﺮ اﺳﺖ.راه راﺳﺖ ﭘﯿﺮوزی از ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﺳﺮﺷﺘﯽ و راه ﮐﮋ و
ﻧﺎدرﺳﺖ اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ در ان ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎﺳﺖ.
اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻨﯽ و رواﻧﯽ ﭼﻮن ﺧﺮد و اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﻋﺎﻃﻔﮫ و ﻣﯿﻞ و ھﻮس و ﺷﮭﻮت ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﻨﺪ و ان اﺷﻮﯾﯽ اﺳﺖ و راه ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﯾﻌﻨﯽ ﮐﮋی و اﻧﺤﺮاف.
»زرﺗﺸﺖ اﻣﻮزﮔﺎر راﺳﺘﯽ ﺑﻮد و اﻧﺪﯾﺸﮫ راﺳﺘﯽ را در ﺟﮭﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ.ازﯾﻦ رو ﮔﻔﺘﺎرش ﻧﯿﮏ و دﻟﭙﺬﯾﺮ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ
اﺳﺖ/ﯾﺴﻨﺎ  29ﺑﻨﺪ ھﺸﺘﻢ«
»ﺑﺸﻮد ﮐﮫ در اﯾﻦ دودﻣﺎن وﺷﮭﺮ و ﮐﺸﻮر راﺳﺘﯽ ﺑﺮ دروغ ﭼﯿﺮه ﮔﺮدد/ﯾﺴﻨﺎ  6ﺑﻨﺪ ﭘﻨﺠﻢ«
ھﻤﯿﺸﮫ در ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ راﺳﺘﯽ ﺳﺘﻮده ﺷﺪه و دروغ ﻧﮑﻮھﺶ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.از ﺟﻤﻠﮫ ﺳﻌﺪی ﮔﻮﯾﺪ:
راﺳﺘﯽ ﻣﻮﺣﺐ رﺿﺎی ﺧﺪاﺳﺖ
ﮐﺲ ﻧﺪﯾﺪم ﮐﮫ ﮔﻢ ﺷﺪ از ره راﺳﺖ
ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﭘﺮ اﺳﺖ از ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ در ﺳﺘﺎﯾﺶ راﺳﺘﯽ و ﻧﮑﻮھﺶ دروغ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮭﺎ :
»ﺑﮫ ﮔﯿﺘﯽ ﺑﮫ از راﺳﺘﯽ ﭘﯿﺸﮫ ﻧﯿﺴﺖ
ز ﮐﮋی ﺑﺪﺗﺮ ھﯿﺞ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻧﯿﺴﺖ
ھﻤﮫ راﺳﺘﯽ ﺟﻮی و ﻓﺮزاﻧﮕﯽ
ز ﺗﻮ دور ﺑﺎد آز و دﯾﻮاﻧﮕﯽ
ﺑﺰرگ اﻧﮑﺲ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﺎر راﺳﺖ
زﺑﺎن را ﺑﯿﺎراﺳﺖ "ﮐﮋی ﻧﺨﻮاﺳﺖ
ھﺮاﻧﺠﺎ ﮐﮫ روﺷﻦ ﺑﻮد راﺳﺘﯽ
ﻓﺮوغ دروغ اورد ﮐﺎﺳﺘﯽ
ز ﻧﯿﺮو ﺑﻮد ﻣﺮد را راﺳﺘﯽ
ز ﮐﮋی دروغ اﯾﺪ و ﮐﺎﺳﺘﯽ
ھﻤﮫ راﺳﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ و ﻣﺮدﻣﯽ
ز ﮐﮋی و ازار ﺧﯿﺰد ﮐﻤﯽ
ﺳﺮِ راﺳﺘﯽ داﻧﺶ اﯾﺰدﯾﺴﺖ

ﺧﻨﮏ اﻧﮑﮫ ﺑﺎ داﻧﺶ و ﺑﺨﺮدﯾﺴﺖ
اﮔﺮ ﭘﯿﺸﮫ دارد دﻟﺖ راﺳﺘﯽ
ﭼﻨﺎن دان ﮐﮫ ﮔﯿﺘﯽ ﺗﻮ اراﺳﺘﯽ
ﺑﯽ ازاری و راﺳﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﻦ
ﭼﻮﺧﻮاھﯽ ﮐﮫ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺪاد اﻓﺮﯾﻦ
ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﺎک ﺟﺎوﯾﺪ ﮐﺲ
ﺗﻮ را ﻧﻮﺷﮫ از راﺳﺘﯽ ﺑﺎد و ﺑﺲ
ھﻤﮫ راﺳﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ اراﺳﺘﻦ
ﻧﮫ ﮐﮋی دل ﺧﻮﯾﺶ ﭘﯿﺮاﺳﺘﻦ«
ﻓﻠﺴﻔﮫ اﺷﺎ در ﻓﺮھﻨﮓ و ﺟﮭﺎﻧﺒﯿﻨﯽ زرﺗﺸﺘﯽ ﯾﮏ ﻓﻠﺴﻔﮫ ژرف و ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﺑﺎ دﻗﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻮل ﻋﻤﻠﯽ"ﭼﮫ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻮم
ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﯾﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ اﻧﻔﺮادی ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺎزﮔﺎری دارد.در ﻓﻠﺴﻔﮫ اﺷﻮ زرﺗﺸﺖ اﺷﺎ در ﺟﮭﺎن ھﺴﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﻢ و
ھﻨﺠﺎر ﮔﯿﺘﯽ.
اﻣﺮوز داﻧﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ در ھﻤﮫ ﻧﻤﻮدھﺎی ﺟﮭﺎن از ﮐﮭﮑﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ اﺗﻢ ﻧﻈﻤﯽ ﺣﺎﮐﻢ و ھﻨﺠﺎری اﺳﺘﻮار ﻓﺮﻣﺎن
ﻣﯿﺮاﻧﺪ و ھﯿﭻ روﯾﺪادی در ﺟﮭﺎن ھﺴﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﭘﺎﯾﮫ ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺒﺎﺷﺪ.از ﺟﮭﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و
رواﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﺷﺎ ﯾﺎ راﺳﺘﯽ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﻣﻨﺶ ﯾﮏ ﻓﺮد اﺳﺖ"ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺎﺑﮫ
ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ رواﻧﯽ و ﮐﮋاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ از راه راﺳﺘﯽ ﺑﮫ در ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﮫ دروغ و ﻓﺮﯾﺐ و ﺑﺰھﮑﺎری ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﯿﺎﺑﺪ.وﻟﯽ ﺷﺨﺺ
ﺳﺎﻟﻢ زﯾﺮ ھﯿﭻ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﻧﺒﻮده و ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮭﺖ اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎرش ھﻤﺎھﻨﮓ و ﺑﺮﭘﺎﯾﮫ راﺳﺘﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.
ﯾﮏ اﻧﺴﺎن روان ﺷﮑﺴﺘﮫ و ﮐﮋاﻧﺪﯾﺶ دروغ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ و ان را ﭘﻨﺎھﮕﺎھﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﺪ و ھﻤﯿﻦ دروغ و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ
ﺷﮑﻨﺠﮫ راﻧﯽ و ﺑﯽ ﺳﺮ وﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ان را دوﭼﻨﺪان ﻣﯿﮑﻨﺪ.اﺷﻮ زرﺗﺸﺖ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ رواﻧﺸﺎﺳﯽ را ﺑﮫ روﺷﻨﯽ
ﺑﯿﺎن ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ :
»ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻮی راﺳﺘﯽ و ﭘﺎﮐﯽ )اﺷﺎ(روی اورد و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﮫ ﮐﻨﺪ:ﺟﺎﯾﮕﺎھﺶ ﺳﺮای روﺷﻨﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﮭﺸﺖ ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد.وﻟﯽ ﺷﺨﺺ دروﻏﮕﻮ و ﺑﺪﮐﺎر زﻣﺎﻧﯽ درواز ﺑﺎ ﺷﯿﻮن و اﻓﺴﻮس و در ﺗﯿﺮﮔﯽ ﺑﺴﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮد.ﺑﮫ راﺳﺘﯽ ﻧﯿﺖ ﭘﻠﯿﺪ و
ﮐﺮدار ﺷﺨﺺ ﺑﺰھﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ او را ﮔﺮﻓﺘﺎر زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻧﮑﺒﺖ ﺑﺎر و ﻋﺬاب وﺟﺪان ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ/ﯾﺴﻨﺎ  49ﺑﻨﺪ ﭼﮭﻞ و ﻧﮫ و
ﭘﻨﺠﺎه ﯾﮏ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﻮم«

ﭘﯿﻤﺎن داری:

در ﻣﮭﺮﯾﺸﺖ اﻣﺪه :

»ای اﺳﭙﯿﺘﻤﺎن زرﺗﺸﺖ"ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻤﻠﮑﺖ را وﯾﺮان ﻣﯿﺴﺎزد.ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﺮﮔﺰ ﻣﮭﺮ و ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺸﮑﻨﯽ"ﺧﻮاه ان
ﭘﯿﻤﺎن را ﺑﺎ ﯾﮏ دروغ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﺎﺷﯽ ﺧﻮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد ﭘﺎرﺳﺎ"ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻔﻆ ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﮑﻮﺷﯽ زﯾﺮا ﻣﻌﺎھﺪه
و ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺎ دروغ ﭘﺮﺳﺖ و راﺳﺘﯽ ﭘﺮﺳﺖ ھﺮ دو درﺳﺖ و ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ان را ﻧﮕﺎھﺪاری«
»ﻣﺎ اھﻮراﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﻋﮭﺪ ﺧﻮد را ﺷﮑﺴﺘﮫ و ﺑﮫ وﻋﺪه وﻓﺎ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ/ﯾﺴﻨﺎ  61ﺑﻨﺪ ﺳﻮم«
»ﻓﺮﺷﺘﮫ ﻣﮭﺮ از ﻣﺤﻠﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻔﺮت روی ﺑﮕﺮداﻧﺪ/ﻣﮭﺮﯾﺸﺖ ﮐﺮده ی ﭘﻨﺠﻢ«
»ﺑﺸﻮد ﻣﻨﺎزﻟﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻨﺎن و دروغ ﭘﺮﺳﺘﺎن و ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ و ﭘﺎرﺳﺎﯾﺎن در ان ﻣﻨﺰل ﺑﮫ ﺳﺮ ﺑﺮﻧﺪ وﯾﺮان ﮔﺮدد"و از اﻧﺴﺎن
ﺗﮭﯽ ﻣﺎﻧﺪ/ﻣﮭﺮﯾﺸﺖ ﮐﺮده ﻧﮭﻢ«
ﺣﺎﻓﻆ ﮔﻮﯾﺪ:
ﭘﯿﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﮫ ﮐﺶ ﻣﺎ ﮐﮫ رواﻧﺶ ﺧﻮش ﺑﺎد
ﮔﻔﺖ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻦ از ﺻﺤﺒﺖ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻨﺎن
ﻓﺮدوﺳﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻣﺒﺎدا ﮐﮫ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﻮ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ
ﮐﮫ ﺧﺎﮐﺴﺖ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ را ﮐﻔﻦ

ﻧﻮر و اﺗﺶ در ﺟﮭﺎن ﻣﺎدی ﻧﻤﻮد و ﻧﻤﺎد اردﯾﺒﮭﺸﺖ اﺳﺖ
اﺗﺶ و ﻓﺮوغ در دﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ ﻧﻤﻮد راﺳﺘﯽ و درﺳﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.از وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی اﺗﺶ ان اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ را ﭘﺎک
ﮐﺮده و ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺧﻮد درﻣﯿﺎورد.اﺗﺶ ھﻤﯿﺸﮫ ﭘﺎک اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﮫ ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ اﻟﻮده ﻧﻤﯿﮕﺮدد.اﺗﺶ ھﻢ ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه
اﺳﺖ و ھﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮﻧﺪه و ھﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه ھﻮا و اب و دﯾﮕﺮ اﺧﺸﯿﺞ ھﺎ)ﻋﻨﺎص(.
اﺗﺶ ھﻤﯿﺸﮫ رو ﺑﮫ ﺑﺎﻻ در ﺗﺎﻻﻟﻮ و ﻧﻮراﻓﺸﺎﻧﯽ اﺳﺖ.از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﻮی اﺷﺎ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ را در ﺟﮭﺎن دارد.ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ
اﺗﺶ اﻟﻮدﮔﯽ ﺟﮭﺎن را از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺒﺮد و ﺟﺎن و ﮔﺮﻣﺎ و ﻧﯿﺮوی ﺣﯿﺎت در ﻣﻮﺟﻮات ﻣﯿﺪﻣﺪ.اﺷﺎ ﻧﯿﺰ اﻟﻮدﮔﯽ ھﺎی ﺑﺎﻃﻨﯽ و رواﻧﯽ
را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻧﯿﺮوی ﺗﺎزه ای ﺑﮫ روح ﻣﯿﺒﺨﺸﺪ و ھﺴﺘﯽ را ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯿﺪھﺪ.اﺗﺶ ﺟﻠﻮه ای از اﺷﺎ ﯾﺎ راﺳﺘﯽ در ادﻣﯽ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮاﻓﮑﻨﯽ وﺟﻮد ادﻣﯽ را از ﺧﺲ و ﺧﺎﺷﺎک ھﻮا و ھﻮس ﺷﮭﻮت ﭘﺎک ﻣﯿﺴﺎزد و او را ﺑﮫ راه راﺳﺘﯽ و ﭘﺎﮐﯽ رھﺒﺮی
ﻣﯿﮑﻨﺪ.ھﺮاﮐﻠﯿﺖ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﭘﯿﺮوی از ﻓﺮھﻨﮏ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗﺶ را ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻨﺎﻣﺪ.
در اﻧﺪرز ﮔﻮاه زرﺗﺸﺘﯿﺎن اﻣﺪه:
»داد و اﯾﯿﻦ اردﯾﺒﮭﺸﺖ اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ"راﺳﺘﯽ و ﭘﺎﮐﯽ اﺳﺖ.درون و ﺑﺮون ﺧﻮد را ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﭘﺎک دارﯾﺪ.از ﮐﮋی و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ
ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ.اﺷﻮﯾﯽ ﺳﺘﺎﯾﯿﺪ و ﺑﮫ داد اﺷﺎ راه ﭘﻮﯾﯿﺪ.ﭼﮫ ﮐﮫ راه در ﺟﮭﺎن ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و ان اﺷﻮﯾﯽ اﺳﺖ و .ﺑﮫ ﻣﻨﺶ ﻧﯿﮏ
ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﺑﮫ ﮔﻮﯾﺶ ﻧﯿﮏ ﮔﻮﯾﯿﺪ " ﺑﮫ ﮐﻨﺶ ﻧﯿﮏ ورزﯾﺪ.
ﺑﺎ ھﻢ دﯾﮕﺮ ﯾﮑﺪل و ﯾﮏ زﺑﺎن ﺑﯿﺪ.از دروغ و ﺳﻮﮔﻨﺪ و ﺟﺎدوﯾﯽ ﮔﺮﯾﺰان ﺑﺎﺷﯿﺪ.اﺗﺶ ﮐﮫ در ﮔﯿﺘﯽ ﻣﮭﺮ و اﺷﻮﯾﯽ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
اﺳﺖ"ﮔﺮاﻣﯽ دارﯾﺪ و ﺑﮫ ﻧﺴﺎ و ﭘﻠﺸﺘﯽ ﻣﯿﺎﻻﯾﺪ«
در اوﺳﺘﺎ »ﭘَﺘِﺖ« ﯾﺎ ﺗﻮﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﻢ ﮐﮫ:

»از ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﮔﻨﺎھﯽ ﮐﮫ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اردﯾﺒﮭﺸﺖ اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ و از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﺗﺸﺎن از ﻣﻦ ﺳﺮ
زده"اﺗﺶ را ﺧﻮب و ﭘﺎک ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻢ اﮔﺮ اﺗﺶ را ﮐﺸﺘﻢ و ﺑﻮی ﺧﻮش ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﯿﻦ ﺑﺮ ان ﻧﻨﮭﺎدم"اﮔﺮ اب و ﺑﺮ اﺗﺶ رﯾﺨﺘﻢ و
ﯾﺎ ﭼﯿﺰ ﭘﻠﯿﺪ ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﺑﺎ ان ﺳﻮﺧﺘﻢ و ﭘﺨﺘﻢ.اﮔﺮ دﺳﺖ ﺷﻮﯾﻦ )ﺷﺐ ﻣﺎﻧﺪه(و ﻧﺎﭘﺎک ﺑﺮ اﺗﺶ ﻧﮭﺎدم و اﮔﺮ ﺑﺎ ﭘﻒ اﺗﺶ را ﺧﺎﻣﻮش
ﮐﺮدم.ﯾﺎ ھﯿﺰم ﺗﺮ و ﻧﺎﭘﺎک و دودزا ﺑﺮ اﺗﺶ ﻧﮭﺎدم ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﻻری و ﻧﮕﮭﺒﺎﻧﯽ اﺗﺶ ﮔﻤﺎﺷﺘﮫ ﺷﺪه "ﺑﻮد ﺑﮫ ان ﺑﺪی
ﮐﺮدم و ﮔﺮاﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ"اﮔﺮ ﮐﺎر ﺧﺎرج از اﻧﺪازه ﺑﮫ اﺗﺸﺨﺎﻧﮫ ﻓﺮﻣﻮدم )ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ان ﺧﻮراک ﭘﺨﺘﻨﺪ(ﮐﮫ
ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ اردﯾﺒﮭﺸﺖ اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ از ﻣﻦ ازرده و ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ.از ھﻤﮫ اﯾﻦ ﮔﻨﺎھﺎن ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪه و ﺗﻮﺑﮫ ﻣﯿﮑﻨﻢ«
اﺗﺶ از روزﮔﺎران ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪﯾﻢ در ﻣﯿﺎن اﻗﻮام ارﯾﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺑﻮد و ان را ﻧﻤﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﺪون ﮔﺮﻣﺎ و
ﺣﺮارت ھﯿﭻ ﮔﯿﺎه و ﺟﺎﻧﺪاری ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ زﯾﺴﺖ ﮐﻨﺪ.از وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی دﯾﮕﺮ اﺗﺶ ﺳِﺘُﺮدَن ﯾﺎ ﭘﺎک ﮐﺮدﻧﯽ اﺳﺖ.از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﻮی ﻧﯿﺰ
اﺷﺎ)راﺳﺘﯽ(ھﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ را دارد و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺶ اﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎﻃﻨﯽ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻧﯿﺮو و ﺧﺮارت ﺗﺎزه در روان ادﻣﯽ
ﻣﯿﺪﻣﺪ.ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﺶ و ﻧﻮر ﺟﻠﻮه ی ﺧﺮد در ادﻣﯽ اﺳﺖ"ﭼﮫ ﺧﺮد اﻓﺰون ﺑﺮ ﭘﺮﺗﻮ اﻗﮑﻨﯽ وﺟﻮد ادﻣﯽ را از ﺧﺲ و ﺧﺎﺷﺎک
اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﺷﮭﻮات ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﭘﺎک ﻣﯿﺴﺎزد و او را در راه اﺷﻮﯾﯽ رھﺒﺮی ﻣﯿﮑﻨﺪ.
اﺷﻮ زرﺗﺸﺖ در ﮔﺎت ھﺎ اﺗﺶ را ﺗﻌﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻖ از ﺑﺎﻃﻞ داﻧﺴﺘﮫ و ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ھﻢ زﻣﺎﻧﺎن ﺧﻮد ﯾﮏ ﻧﻮع داوری اﯾﺰدی ﻣﯿﺪاﻧﺪ:
»ﺑﮫ ان ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮش داد ﮐﮫ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﮐﻼم ﻧﯿﮑﻮﯾﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺗﺶ ﺳﺮخ ﺗﻮ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎوش(ای اھﻮراﻣﺰدا ﮐﮫ ﺑﺮای
ﻗﻀﺎوت ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺘﻮار ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎد/ﯾﺴﻨﺎ  13ﺑﻨﺪ ﻧﻮزدھﻢ«

ازﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻓﻠﺰ ﮔﺪاﺧﺘﮫ
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ازﻣﺎﯾﺶ ﮐﮫ در اوﺳﺘﺎ و ﮐﺘﺐ ﭘﮭﻠﻮی ﺑﮫ ﻧﺎم )وَرِﮔﺮم( ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ از داوری اﯾﺰدی ﺑﮫ ﺷﻤﺎر
ﻣﯿﺎﯾﺪ"ﮐﮫ در زﻣﺎن اﺷﻮزرﺗﺸﺖ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ﺑﻮده"ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ :
»ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﮔﻨﺎھﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﺮد داﻧﺎ ﺳﺮ زﻧﺪ"زﯾﺮا ﺑﻌﺪ از ازﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻓﻠﺰ ﮔﺪاﺧﺘﮫ"ﮔﻨﺎھﮑﺎر ﻣﻌﻠﻮم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ھﺮﮐﺴﯽ ﺑﮫ
ﭘﺎداش ﮐﺎر ﺧﻮد ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ/ﯾﺴﻨﺎ  32ﺑﻨﺪ ھﻔﺘﻢ«
»ای ﻣﺰدا"ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ زﺑﺎﻧﮫ ی اذر ﺗﻮ دروغ ﭘﺮﺳﺘﺎن را از دوﺳﺘﺎن راﺳﺘﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﯽ"ﺳﺰا و ﭘﺎداش ھﺮ
ﯾﮏ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاھﯽ ﻓﺮﻣﻮد/ﯾﺴﻨﺎ  43ﺑﻨﺪ ﭼﮭﺎرم«

»ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ از ھﺮ دو دﺳﺖ ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ" ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی اﺗﺶ ﺳﺮخ و ﻓﻠﺰات ﮔﺪاﺧﺘﮫ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد ﺟﺰ زﯾﺎن از ﺑﺮای
دروغ ﭘﺮﺳﺘﺎن و ﺳﻮد از ﺑﺮای ﭘﯿﺮوان راﺳﺘﯽ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد/ﯾﺴﻨﺎ  51ﺑﻨﺪ ﻧﮭﻢ«
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻨﻈﻮر از اﺗﺶ دوزخ در ادﺑﯿﺎت ﻣﺘﺎﺧﺮ زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﮫ وﯾﮋه ﮐﺘﺎب ارداوﯾﺮاف ﻧﺎﻣﮫ ﭘﮭﻠﻮی"اﺛﺮی از »وَرِ« ﮔﺮم ﯾﺎ
داوری اﯾﺰدی ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ اﺗﺶ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﺷﮭﺮﯾﻮر ﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﺒﯿﻨﯽ زرﺗﺸﺘﯽ

ﺷﮭﺮﯾﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﺎ در ﻓﺮھﻨﮓ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ و ﺟﮭﺎﻧﺒﯿﻨﯽ زرﺗﺸﺘﯽ دارای ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﮭﻮم ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ"ﭼﻮن
ﺷﮭﺮﯾﺎری اﺳﻤﺎﻧﯽ و ﻗﺪرت اﻻھﯽ و ﻣﻠﮑﻮت اﺳﻤﺎﻧﯽ و ﺷﮭﺮﯾﺎری ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﯾﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ارزو ﺷﺪه ﻧﯿﺮوی
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ و ﻧﯿﺮوی اﯾﺰدی و ﺣﮑﻮﻣﺖ اھﻮراﯾﯽ و ﻏﯿﺮه.
ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﮭﺮﯾﻮر در ﺟﮭﺎﻧﺒﯿﻨﯽ زرﺗﺸﺘﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﻣﺮدم ﺟﮭﺎن در راه ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﮑﻮﻣﺖ اھﻮراﯾﯽ ﯾﺎ ﺷﮭﺮﯾﺎری
راﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﺗﻼش ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﮐﻠﯿﮫ ﻣﻈﺎھﺮ ﻓﺴﺎد را ﮐﮫ از دروغ و دروج ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﻣﯿﮕﯿﺮد ﺑﺮاﻧﺪازﻧﺪ و ﺣﻖ را ﺑﮫ ﺟﺎی ﺑﺎﻃﻞ
ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ.
اﺷﻮزرﺗﺸﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ زﯾﺎد از ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد ﺑﻠﮑﮫ از ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ از راه ﺗﻼش در اﯾﻦ راه دﺳﺖ ﺑﺮﻧﺪارﻧﺪ و
ھﺮﭼﮫ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ و اﺳﺘﻮارﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﻈﺎھﺮ دروغ و ﭘﻠﯿﺪی ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺑﭙﺮدازﻧﺪ"ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻻھﯽ اھﻮراﯾﯽ ﮐﮫ ھﻤﺎن راﺳﺘﯽ
اﺳﺖ ﺑﺮ ﺟﮭﺎن ﺣﮑﻢ ﻓﺮﻣﺎ ﮔﺮدد.
ﺑﺎز از اﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ وھﻮﻣﻦ ﯾﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﻣﻨﺶ ﻧﯿﮏ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ھﻤﮫ ﮔﻔﺘﺎرھﺎ و ﮐﺮدارھﺎی ﻧﯿﮏ ﺑﻮده و ﺣﮑﻮﻣﺖ اھﻮراﯾﯽ ﯾﺎ
راﺳﺘﯽ ﺑﺪون اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻧﯿﮏ و وھﻮﻣﻦ ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﯿﮕﺮدد ﻟﺬا در ﮔﺎﺗﮭﺎ وھﻮﻣﻦ ھﻤﮑﺎر و ﯾﺎر راﺳﺘﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه"ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ
اﺷﻮزرﺗﺸﺖ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ:
»از ﭘﯽ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﻠﻘﺖ ﺧﺮد ﻣﻘﺪس ﻣﺰدا"دﺳﺖ ھﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮده ﭘﯿﺶ از ھﻤﮫ ﺧﻮاﺳﺘﺎرم ﮐﮫ اﺷﺎ و وھﻮﻣﻦ و
روان اﻓﺮﯾﻨﺶ را ﺧﺸﻨﻮد ﺳﺎزم)ﯾﺴﻨﺎ 28ﺑﻨﺪ دوم( ﻣﻨﻢ اﻧﮑﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻨﺶ ﭘﺎک ﺑﺮای ﯾﺎری دﯾﻨﺪاران ﮔﻤﺎﺷﺘﮫ ﺷﺪه ام.ﭼﮫ از
ﭘﺎداش ﻣﺰدا اھﻮرا ﺑﺮای ﮐﺮدار ﻧﯿﮏ اﮔﺎھﻢ ﺗﺎ ﻣﺮا ﺗﺎب و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﺮدم ﯾﺎد ﺧﻮاھﻢ داد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻮی راﺳﺘﯽ
روﻧﺪ)ﯾﺴﻨﺎ  28ﺑﻨﺪ ﭼﮭﺎرم(
ای راﺳﺘﯽ ﮐﯽ ﺑﮫ ﺗﻮ ﺧﻮاھﻢ رﺳﯿﺪ و ﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﺎﯾﯽ از وھﻮﻣﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاھﻢ ﺷﺪ)ﯾﺴﻨﺎ  28ﺑﻨﺪ ﭘﻨﺠﻢ( ای وھﻮﻣﻦ و اﺷﺎ
ﺑﮫ ﺳﻮی ﻣﻦ اﻣﺪه و ﻣﺮا ﭘﻨﺎه و اﺳﺘﻮار ﺑﺨﺸﯿﺪ)ﯾﺴﻨﺎ  28ﺑﻨﺪ ﺷﺸﻢ( ای راﺳﺘﯽ ﺷﮑﻮه ﻣﻨﺶ ﭘﺎک را از ان ﻣﻦ ﺳﺎز)ﺑﻨﺪ
ھﻔﺘﻢ(ای ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ راﺳﺘﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﭘﺎک ﻣﻨﺸﯽ ﺟﺎوﯾﺪاﻧﯽ را از ﺗﻮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ)ﺑﻨﺪ ھﺸﺘﻢ(ای اھﻮراﻣﺰدا ﮐﺴﺎﻧﯽ را از ﺑﺮای
درﺳﺘﯽ ﮐﺮدار و ﭘﺎﮐﯽ ﻓﮑﺮﺷﺎن ﺳﺰاوار ﻣﯿﺪاﻧﯽ ارزوی اﻧﺎن را ﺑﺮاورده ﺳﺎز و ﮐﺎﻣﺮواﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﺎ)ﺑﻨﺪ دھﻢ(ای اھﻮرا ﻣﺰدا ﺑﮫ
روان اﻓﺮﯾﻨﺶ ﺗﺎب و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ"از راﺳﺘﯽ و ﭘﺎک ﻣﻨﺸﯽ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺗﺎ از ﭘﺮﺗﻮ ان ﺻﻠﺢ و اﺳﺎﯾﺶ ﺑﺮﻗﺮار
ﮔﺮدد)ﯾﺴﻨﺎ  29ﺑﻨﺪ دھﻢ( ای ﻣﺮدم ﻣﻦ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﻢ اﻣﻮﺧﺖ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺷﮭﺮﯾﺎری ﻣﺰدا ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﻋﺪاﻟﺖ و ﭘﺎک اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺮ
روی زﻣﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ)ﯾﺴﻨﺎ  29ﺑﻨﺪ دھﻢ( ﺑﮫ ﺳﺨﻨﺎن ﻧﯿﮏ ﮔﻮش ﻓﺮا دھﯿﺪ و ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫ روﺷﻦ ﺑﮫ ان ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ و
اﻧﮕﺎه ﻣﯿﺘﻮان راﺳﺘﯽ و دروغ را از ﺧﻮد ﺗﻤﯿﺰ دھﯿﺪ زﯾﺮا ھﺮﮐﺴﯽ ﺑﮫ ﺷﺨﺼﮫ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﻦ ﺧﻮد را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ)ﯾﺴﻨﺎ  30ﺑﻨﺪ
دوم(اﻧﮕﺎه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﺸﺘﺮا )ﺷﮭﺮﯾﻮر(ﻧﯿﺮوی اﯾﺰدی و وھﻮﻣﻦ و اﺷﺎ ﺑﮫ ﯾﺎری ﻣﺮدم ﺑﺸﺘﺎﺑﻨﺪ و ﺑﮫ ﮐﺎﻟﺒﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺪاری
ﺑﺨﺸﻨﺪ ﺗﺎ در ازﻣﺎﯾﺶ روز واﭘﺴﯿﻦ ﺳﺮاﻓﺮاز دراﯾﻨﺪ)ﺑﻨﺪ ھﻔﺘﻢ(ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﯿﻔﺮ ﮔﻨﺎھﮑﺎران ﻓﺮا رﺳﺪ ﮐﮫ وھﻮﻣﻦ ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎن
اھﻮراﯾﯽ ﺑﮫ ﯾﺎری ﻣﺮدم ﺷﺘﺎﺑﺪ ﺗﺎ دروغ را در ﺑﻨﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﮫ دﺳﺖ راﺳﺘﯽ ﺳﭙﺎرﻧﺪ)ﯾﺴﻨﺎ  30ﺑﻨﺪ ھﺸﺘﻢ(ﭘﺲ از ان ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ
دروغ در اﯾﻦ ﺟﮭﺎن ﺷﮑﺴﺖ وارد اﯾﺪ و ﭘﺎداش ﻣﻮﻋﻮد در ﺳﺮای ﻓﺮﺧﺪه ﻣﺰدا ﺑﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﻮد ﮐﮫ:از وھﻮﻣﻦ و اﺷﺎ
ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ)ﯾﺴﻨﺎ  30ﺑﻨﺪ ده( ای اﺷﺎ و ای وھﻮﻣﻦ ﻣﺮا از اﯾﻨﺪه ﺧﻮد اﮔﺎه ﺳﺎزﯾﺪ)ﯾﺴﻨﺎ  31ﺑﻨﺪ ﭘﻨﺠﻢ( ﻣﺰدا اھﻮرا در
روز ﻧﺨﺴﺖ ﺑﮫ درﺧﺸﯿﺪن و ﻧﻮاراﻧﯽ ﮔﺸﺘﻦ اﯾﻦ ﺑﺎرﮔﺎه ﻧﻐﺰ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و از ﻧﯿﺮوی ﺧﺮد ﺧﻮﯾﺶ راﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ)ﯾﺴﻨﺎ  31ﺑﻨﺪ
ھﻔﺘﻢ(ای ﻣﺰدا ھﻤﺎن ﮐﮫ ﺗﻮ را ﺑﮫ دﯾﺪه دل ﻧﮕﺮﯾﺴﻢ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﮫ ﺗﻮﯾﯽ ﺳﺮاﻏﺎز و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ھﻤﮫ "ﺗﻮﯾﯽ ﭘﺪر ﻣﻨﺶ ﭘﺎک و ﺗﻮﯾﯽ
اﻓﺮﯾﻨﻨﺪه راﺳﺘﯽ و ﺗﻮﯾﯽ داور دادﮔﺮ اﻋﻤﺎل ﺟﮭﺎﻧﯽ)ﯾﺴﻨﺎ  31ﺑﻨﺪ ھﺸﺘﻢ(ﻣﺰدا اھﻮرا ﻧﯿﺮوی اﯾﺰدی )ﺷﮭﺮﯾﻮر( و ﻗﺪرت
ﺧﺴﺮوی ﺧﻮد را ﺑﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﮐﮫ در اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار دوﺳﺖ او ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﮫ ﭘﯿﺮوی از اﺷﺎ و وھﻮﻣﻦ ﭘﺮدازد)ﯾﺴﻨﺎ
 31ﺑﻨﺪ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ(دوﺳﺖ ﻣﺰدا اھﻮرا ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن راﺳﺘﯽ ﺑﻮده و در ﭘﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺎوداﻧﯽ
ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮاﯾﺪ)ﯾﺴﻨﺎ  31ﺑﻨﺪ ﺑﯿﺴﺖ و دوم( ﺷﮭﺮﯾﺎری اھﻮراﯾﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﮔﺮدد ﮐﮫ ﻣﺮدم ﭘﺎک اﻧﺪﯾﺸﯽ و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ را در ﺟﮭﺎن
ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﻨﺪ)ﯾﺴﻨﺎ  32ﺑﻨﺪ دوم(ای اھﻮرا ﻣﺰدا ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﺧﺸﺘﺮا )ﺷﮭﺮﯾﻮر(و وھﻮﻣﻦ و اﺷﺎ و ارﻣﯿﺘﯽ در روزی ﮐﮫ ﺣﺴﺎب

ھﺮ ﮐﺲ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯿﮕﺮدد ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﻓﺮدوس را از ان ﻣﺎ ﺳﺎز)ﯾﺴﻨﺎ  33ﺑﻨﺪ ﯾﺎزدھﻢ( ای ﻣﺰدا ﺑﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺑﺮای ﮐﺮدار و
ﮔﻔﺘﺎر ﻧﯿﮏ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺷﺎن ﺟﺎوداﻧﯽ و راﺳﺘﯽ و ﮐﺸﻮر رﺳﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺘﺎرﯾﻢ ﮐﮫ از ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﺗﻮ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ
ﺷﻮﯾﻢ)ﯾﺴﻨﺎ  34ﺑﻨﺪ ﯾﮑﻢ( ای ﻣﺰدا ای ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺷﮭﺮﯾﺎری دو ﺟﮭﺎن در دﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ وھﻮﻣﻦ و اﺷﺎ
درﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن را دﺳﺖ ﮔﯿﺮ)ﯾﺴﻨﺎ  34ﺑﻨﺪ ﯾﮑﻢ( ای ﻣﺰدا ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﺧﺮد ﻣﻘﺪس ﺗﻮ )وھﻮﻣﻦ( و اﺷﺎ )راﺳﺘﯽ(
ﺷﮭﺮﯾﺎری ﺧﻮد را در ﺟﮭﺎن ﺑﮕﺴﺘﺮان)ﯾﺴﻨﺎ  43ﺑﻨﺪ ﺷﺸﻢ( ﻣﻦ ﮐﮫ زرﺗﺸﺖ ھﺴﺘﻢ ﺗﺎ اﻧﺪازه ای ﮐﮫ در ﻗﻮه دارم دﺷﻤﻦ ﺣﻘﯿﻘﯽ
دروغ ﭘﺮﺳﺖ و ﺣﺎﻣﯽ ﻗﻮی ﺑﺮای دوﺳﺘﺎران راﺳﺘﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ ﺷﮭﺮﯾﺎری ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﯿﮑﺮان اھﻮراﯾﯽ را
ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزم)ﯾﺴﻨﺎ  44ﺑﻨﺪ ھﺸﺘﻢ(از ﺗﻮ ﻣﯿﭙﺮﺳﻢ ای اھﻮرا ﻣﺮا اﮔﺎه ﻓﺮﻣﺎ اﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﯿﺘﻮان دروغ را ﺑﮫ دﺳﺖ راﺳﺘﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻢ
ﺗﺎ ان را ﭼﻨﺎن ﮐﮫ در اﯾﯿﻦ ﺗﻮ ﺑﺸﺎرت داده ﺷﺪه ﺑﮫ زﻣﯿﻦ اﻓﮑﻨﺪه و ﺧﻮار ﺳﺎزم)ﯾﺴﻨﺎ  44ﺑﻨﺪ ﭼﮭﺎردھﻢ( وﻗﺘﯽ ﮐﮫ راﺳﺘﯽ ﺑﮫ
دروغ ﻇﻔﺮ ﯾﺎﺑﺪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﭘﯿﺶ ازﯾﻦ ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪه ﺑﮫ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺪ ﺳﺰای ﺑﺪ و ﺑﮫ ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﯿﮏ ﭘﺎداش ﺟﺎوداﻧﯽ ﻧﯿﮑﯽ
ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ)ﯾﺴﻨﺎ  48ﺑﻨﺪ ﯾﮑﻢ(ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺧﻮب ﺑﺎ ﮐﺮدار و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺧﻮب ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﮫ اﻧﮑﮫ ﺷﮭﺮﯾﺎران ﺑﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ﮔﺮدﻧﺪ.ای اھﻮراﻣﺰدا ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ﻣﺤﺒﺖ و دوﺳﺘﯽ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺟﮭﺎن اﯾﻨﺪه را ﭼﻨﺎن ﺑﯿﺎرای ﮐﮫ ﮐﺸﺎورزان و ﺳﺘﻮران
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﺳﻮدرﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﯾﻞ ﮔﺮدﻧﺪ)ﯾﺴﻨﺎ  48ﺑﻨﺪ ﭘﻨﺠﻢ( ﺧﺸﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزداﺷﺘﮫ ﺷﻮد"در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺘﻢ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﯿﺪ ای ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﺎداش ﻧﯿﮏ ﻣﻨﺸﯽ و راﺳﺘﯽ ھﺴﺘﯿﺪ)ِﺳﻨﺎ  48ﺑﻨﺪ ھﻔﺘﻢ(ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﯿﺮو
ﺣﮑﻢ ﻣﺰدا ﺑﻮده و از ﺑﺮای درھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺧﺸﻢ و دروغ ﺑﺮﭘﺎ ﺧﯿﺰﻧﺪ)ﯾﺴﻨﺎ  48ﺑﻨﺪ دوازدھﻢ(ای ﻣﺰدا ﺧﻮﺷﯽ و ﻓﺮاواﻧﯽ را
ﺑﮭﺮه ﮐﺴﯽ ﺳﺎز ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﺶ ﭘﺎک اراﺳﺘﮫ ﮔﺸﺘﮫ و ﺑﮫ واﺳﻄﮫ راﺳﺘﯽ ﻻﯾﻖ ﮐﺸﻮر ﻓﺮوﻏﻤﻨﺪ ﺗﻮ ﺷﻮد)ﯾﺴﻨﺎ  49ﺑﻨﺪ ﭘﻨﺠﻢ(ﮐﺸﻮر
ﻧﯿﮏ )وھﻮﺧﺸﺘﺮا( و ﺑﺨﺸﺸﺶ راﺳﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻏﯿﺮت ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل را ﺑﺠﺎی اورﻧﺪ)ﯾﺴﻨﺎ  51ﺑﻨﺪ
ﯾﮑﻢ( ﮐﺸﻮر ﻓﺮوﻏﻤﻨﺪ ﮔﺮان ﺑﮭﺎی وھﻮﺧﺸﺘﺮا ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺑﺸﺮ ارزاﻧﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﺮدم از ﭘﺮﺗﻮ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار و ﺑﺎ اﯾﻤﺎن
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ راﺳﺘﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﮔﺮدﻧﺪ)ﯾﺴﻨﺎ  51ﺑﻨﺪ ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ(«

وﻓﺎداری و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری از ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎی ﮐﺸﻮری و رھﺒﺮ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﮫ ﺷﺮط دادﮔﺮ و ﺧﺪاﺷﻨﺎس و ﻣﺮدم ﻧﻮاز ﺑﻮدن از وﻇﺎﯾﻒ
دی زرﺗﺸﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در اوﺳﺘﺎ ﺑﺎرھﺎ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.از ﺟﻤﻠﮫ در اوﺳﺘﺎی »اﻓﺮﯾﻨﮕﺎن(ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺪاری
دوﻟﺖ و ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ رھﺒﺮ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای دادﮔﺮ و درﺳﺘﮑﺎر ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ.ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ اﻃﺎﻋﺎت و دﻋﺎﮔﻮﯾﯽ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﮫ و از
روی ﺟﮭﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ اﺷﻮزرﺗﺸﺖ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ»:ﺷﮭﺮﯾﺎران ﺧﻮب ﺑﺎ اﻋﻤﺎل و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻧﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﻧﮫ اﻧﮑﮫ ﺷﮭﺮﯾﺎران ﺑﺪ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺣﮑﻤﺮان ﮔﺮدﻧﺪ«
در ﻣﯿﻨﻮی ﺧِﺮَد ﮔﻮﯾﺪ»:ﯾﮏ دھﺨﺪای ﻧﯿﮏ و درﺳﺘﮑﺎر ﺑﮭﺘﺮ از ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺘﻤﮑﺎر ﯾﮏ ﻣﻤﻠﮑﺖ اﺳﺖ«
در ﻓﺮھﻨﮓ زرﺗﺸﺘﯽ ﺧﺸﺘﺮا ﯾﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﮔﺎت ھﺎ »وھﻮﺧﺸَﺘﺮا« ذﮐﺮ ﺷﺪه"ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ »اﻗﺘﺪار ﻧﯿﮑﯽ و ﻗﻮه
رﺣﻤﺎﻧﯽ« اﺳﺖ"ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮوزه ھﺎ اھﻮراﻣﺰدا دارای ﻣﻌﻨﯽ و ﻓﻠﺴﻔﮫ ﻋﻤﯿﻖ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ و ﻋﻤﻞ ﺑﮫ ان از ﻟﻮازم ﺣﯿﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺸﺮی ﺑﮫ ﺷﻤﺎر رﻓﺘﮫ و ﻏﺮض ﺑﮑﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮای اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﻠﻄﮫ و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻻھﯽ در ﺟﮭﺎن
اﺳﺖ.ﺗﻤﺎم اﻣﻮر زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ از ﮐﺎر ﮐﺸﺎورزی و ﮐﺎرﮔﺮی ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ و رھﺒﺮی ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﺶ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد
و ھﺮﻣﺲ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺪود ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ اھﻤﺎل و ﻏﺮض ﻗﻮای ھﻮد را در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﻌﺎدت دﯾﮕﺮان و ﺗﺮﻗﯽ
ﺟﮭﺎﻧﯿﺎن و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﮑﯽ و راﺳﺘﯽ ﺻﺮف ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺮزﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺨﺘﺜﺮ ﺧﻮد "ﮐﺪﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ده ﺧﻮد"ﺷﮭﺮدار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺷﮭﺮ ﺧﻮد و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﮐﺸﻮر
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻣﺖ و ﻣﻠﺖ ﺧﻮد اﻧﺘﮭﺎی ﮐﻮﺷﺶ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر اﺷﻮزرﺗﺸﺖ
ﺟﻤﯿﻊ ﺑﺸﺮ از ﺷﺎه ﺗﺎ ﮔﺪا و از ﺧﺮد ﺗﺎ ﮐﻼن و از رن و ﻣﺮد"ارای اﯾﻦ ﺻﻔﺖ اﯾﺰدی ﮔﺮدﯾﺪه وﻗﻮای ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﺧﯿﺮ و ﺳﻼﻣﺘﯽ دﯾﮕﺮان ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر اﻧﺪازد"اﻧﮕﺎه دادﮔﺮی و ﺷﮭﺮﯾﺎری راﺳﺘﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻻھﯽ در ﺟﮭﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ

ﻣﯿﮕﺮدد"ﻏﻢ و اﻧﺪروه از ﺟﮭﺎن ﺑﺮﻣﯽ اﻓﺘﺪ"و ﺣﻘﯿﻘﺎ ﺑﺮادری و ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﮫ ھﺰارا ن ﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﺸﺮ در ﺟﺴﺘﺤﻮی ان ﺑﮫ ﺳﺮ
ﻣﯿﺒﺮد ﺑﮫ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ در ﻋﺎﻟﻢ ﻇﺎھﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺷﺎدروان ﻓﺮدوﺳﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﻓﺮﯾﺪون ﻓﺮخ ﻓﺮﺷﺘﮫ ﻧﺒﻮد
ﺑﮫ ﻣﺸﮏ و ﺑﮫ ﺳﺮﺷﺘﮫ ﻧﺒﻮد
ﺑﮫ داد و دھﺶ ﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ
ﺗﻮ داد و دھﺶ ﮐﻦ ﻓﺮﯾﺪون ﺗﻮﯾﯽ
ﻓﺮﯾﺪون ز ﮐﺎری ﮐﮫ ﮐﺮد اﯾﺰدی
ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﺟﮭﺎن را ﺑﺸﺴﺖ از ﺑﺪی
ﭼﻮ ﺑﺴﺘﺮ ز ﺧﺎک اﺳﺖ و ﺑﺎﻟﯿﻦ ز ﺧﺸﺖ
درﺧﺘﯽ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺮوز ﮐﺸﺖ
ﮐﮫ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﭼﺮخ از ﺑﺮش ﺑﮕﺬرد
ﺗﻨﺶ ﺧﻮن ﺧﻮرد ﺑﺎر ﮐﯿﻦ اورد
ﺑﯿﺎﻣﻮز و ﺑﺸﻨﻮ ز ھﺮ داﻧﺸﯽ
ﺑﯿﺎﺑﯽ ز ھﺮ داﻧﺸﯽ راﻣﺸﯽ
ز ﺟﻮد و ز ﺑﺨﺸﺶ ﻣﯿﺎﺳﺎی ھﯿﭻ
ھﻤﮫ داﻧﺶ و داد ﮐﺮدن ﺑﺴﯿﺞ
دﮔﺮ ﺑﺎ ﺧﺮدﻣﻨﺪ و داﻧﺎ ﻧﺸﯿﻦ
ﮐﮫ ﻧﺎدان ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﯾﯿﻦ و دﯾﻦ
ﮐﮫ داﻧﺎ اﮔﺮ دﺷﻤﻦ ﺟﺎن ﺑﻮد
ﺑﮫ از دوﺳﺖ ﻣﺮدی ﮐﮫ ﻧﺎدان ﺑﻮد
اﮔﺮ ﺗﻮﺷﮫ ﻣﺎن ﻧﯿﮏ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﻮد
رواﻧﻤﺎن ﺑﺪان ﺳﺮ ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﻮد
ﭼﻨﺎن ﺑﺎش در ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و داد
ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺲ از ﺗﻮ ﮐﻨﺪ ﺑﮫ ﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎد

ﻓﺮﯾﺪون ﺷﺪ و زو ره دﯾﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﺑﮫ ﺿﺤﺎک ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﺑﮭﺮ ﮐﺎر ھﻨﮕﺎم ﺟﺴﺘﻦ ﻧﮑﻮﺳﺖ
زدن رای ﻣﺮد ھﺸﯿﺎر و دوﺳﺖ
ھﺮ اﻧﮕﮫ ﮐﺖ اﻣﺪ ﺑﮫ ﺑﺪ دﺳﺖ رس
ز ﯾﺰدان ﺑﺘﺮس و ﻣﮑﻦ ﺑﺪ ﺑﮫ ﮐﺲ
ﮐﮫ ﺗﺎج و ﮐﻤﺮ ﭼﻮن ﺗﻮ ﺑﯿﻨﺪ ﺑﺴﯽ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪن رام ﺑﺎ ھﺮ ﮐﺴﯽ
دراز اﺳﺖ دﺳﺖ ﻓﻠﮏ ﺑﺮ ﺑﺪی
ھﻤﮫ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﮐﻦ اﮔﺮ ﺑﺨﺮدی
ﺟﻮان ﺧﺮدﻣﻨﺪ و ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻨﺶ
ﺑﮫ ﮔﯿﺘﯽ ﺑﮫ ﮐﺲ ﻧﺸﻨﻮد ﺳﺮزﻧﺶ
ﺑﮫ ھﻮش و ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ و ھﻨﮓ و رای
زﻣﯿﻦ و زﻣﺎن اورد زﯾﺮ ﭘﺎی
اﮐﺮ دادﮔﺮ ﺑﺎﺷﯽ و ﭘﺎک دﯾﻦ
ز ھﺮﮐﺲ ﻧﯿﺎﺑﺒﯽ ﺣﺰ از اﻓﺮﯾﻦ
ﺷﺘﺎب و ﺑﺪی ﮐﺎر اھﺮﯾﻤﻦ اﺳﺖ
ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ و رﻧﺞ ﺟﺎن و ﺗﻦ اﺳﺖ
ﺳﮓ ﮐﺎر دﯾﺪه ﺑﺪرد ﭘﻠﻨﮓ
ز روﺑﮫ زﻣﺪ ﺷﯿﺮ ﻧﺎدﯾﺪه ﺟﻨﮓ
ﺑﮫ رﻧﺞ اﺳﺖ و ﺑﺎ رﻧﺞ ﻧﺎم اﺳﺖ و ﮔﻨﺞ
ھﻤﺎﻧﺎ ﮐﮫ ﻧﺎﻣﺖ ﺑﺮاﯾﯿﺪ ز رﻧﺞ
ﺑﯽ ﻧﯿﮑﯽ ﮔﺮای و ﻣﯿﺎزار ﮐﺲ
ره رﺳﺘﮕﺎری ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺲ

ﻓﺮ اﯾﺰدی:
ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن و اوﺳﺘﺎ از ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻧﯿﺮو و اﺳﺘﻐﺪاد رھﺒﺮی و ﺷﮭﺮﯾﺎری و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ و رﯾﺎﺳﺖ ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم را
ﺑﺨﺸﺸﯽ از ﺟﺎﻧﺐ اھﻮرا ﻣﺰدا داﻧﺴﺘﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮﮐﺲ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﺨﺸﺪ و ھﺮﮔﺎه ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﺪ از او ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﯿﺮد.اﯾﻦ ﺑﺨﺸﺶ
ﺑﮫ ﻧﺎم ﻓﺮ اﯾﺰدی ﯾﺎ »ﺧﻮره اھﻮراﯾﯽ«ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه و ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ »ﺷﮑﻮه ﺑﺰرﮔﯽ"اﻗﺘﺪار و ﻓﺮوغ«ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻓﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی وﯾﮋه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﻓﺮ ﺷﺎھﯽ وﯾﮋه ﺷﮭﺮﯾﺎران و رھﺒﺮان ﮐﺸﻮر و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ارﺗﺶ اﺳﺖ.اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ در ﯾﺸﺖ
ھﺎ از ﻓﺮ ﮐﯿﺎﻧﯽ و ﻓﺮ ارﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻦ رﻓﺘﮫ ﮐﮫ اﻓﺮاد ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ارﯾﺎﯾﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﺮای ﺑﮫ دﺳﺖ اوردن ان در ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ
ﺑﻮده ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﻓﻖ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ.
در زاﻣﯿﺎد ﯾﺸﺖ درﺑﺎره ﻓﺮ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮔﻮﯾﺪ:
»ﻓﺮ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ از ان ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺑﻮد.ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ دﯾﻮان و ﻣﺮدﻣﺎن ھﻔﺖ ﮐﺸﻮر زﻣﯿﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯿﮑﺮد وﻟﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﮑﺒﺮ و ﺧﻮدﺳﺘﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﮫ ﻣﺮد و دﻋﻮی ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﻤﻮد.ﻓﺮ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺮﻏﯽ از او ﺟﺪا ﮔﺸﺖ و از
ﺷﺎھﯽ اﻓﺘﺎد و ﻓﺮ ﺑﮫ ﻓﺮﯾﺪون ﭘﯿﻮﺳﺖ و او ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ رﺳﯿﺪ«
ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ھﻤﯿﻦ رواﯾﺖ »زاﻣﯿﺎد ﯾﺸﺖ« را درﺑﺎره ﺟﻤﺸﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮوده اﺳﺖ:
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎل ﺳﯿﺼﺪ ھﻤﯽ رﻓﺖ ﮐﺎر
ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ ﻣﺮگ اﻧﺪر ان روزﮔﺎر
ﻧﯿﺎرﺳﺖ ﮐﺲ ﮔﺮدد ﺑﯿﮑﺎره ﯾﯽ
ﻣﯿﺎن ﺑﺴﺘﮫ دﯾﻮان ﺑﺴﺎن رھﯽ
وﻟﯽ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﺟﻤﺸﯿﺪ از ﻗﺪرت ﺧﺪادای ﺧﻮد ﻣﻐﺮور ﮔﺸﺖ و ﺧﻮدﺳﺘﺎﯾﯽ اﻏﺎز ﮐﺮد و دﻋﻮی ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﺮد"ﺑﮫ ﻣﺮدم ﭼﻨﯿﻦ
ﮔﻔﺖ:
ﺷﻤﺎ را ز ﻣﻦ ھﻮش و ﺟﺎن و ﺗﻦ
ﺑﮫ ﻣﻦ ﻧﮕﺮود ھﺮﮐﮫ اھﺮﯾﻤﻦ اﺳﺖ
ﮔﺮ اﯾﺪون داﻧﯿﺪ ﻣﻦ ﮐﺮدم اﯾﻦ
ﻣﺮا ﺧﻮاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﮭﺎن اﻓﺮﯾﻦ
ﭼﻮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ ﻓﺮ ﯾﺰدان ازو
ﮔﺴﺴﺖ و ﺟﮭﺎن ﺷﺪ ﭘﺮ از ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ

ﭘﺲ از ان ﮐﮫ ﻓﺮ از ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺟﺪا ﺷﺪ او اﻓﺴﺮده و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﮔﺸﺖ و ﻣﺮدم اﯾﺮان ارو روی ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﮫ در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ﺿﺤﺎک زﺧﻢ ﯾﺎﻓﺘﮫ از ﻣﻌﺮﮐﮫ ﺑﮫ در ﮔﺮﯾﺨﺖ و در ﺟﻨﮕﯽ دوﺑﺎره ﺑﮫ دﺳﺖ ﺿﺤﺎک ﮐﺸﺪه ﺷﺪ.ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻤﺸﯿﺪ از ﭘﺎدﺷﺎھﺎن
اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻏﺮور و ﺧﻮدﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺳﺘﻢ و ﺑﯿﺪادﮔﺮی ﻓﺮ ﺷﺎھﯽ از اﻧﺎن ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﺎووس و ﻧﻮذر ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﮐﺎووس ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازی و ﺧﻮدﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻧﻮذر ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺳﺘﻢ و ﺑﯿﺪادﮔﺮی.
ﺷﺎدروان ﻓﺮدوﺳﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﺳﭙﮭﺒﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﺮ ﯾﺰدان ﺑﻮد
ھﻤﮫ ﺧﺸﻢ او ﺑﻨﺪ و زﻧﺪان ﺑﻮد
ﭼﻮ ﺧﻮن رﯾﺰ ﮔﺮدد ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻧﮋﻧﺪ
ﻣﮑﺎﻓﺎت ﯾﺎﺑﺪ ز ﭼﺮخ ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﮑﻦ ﺑﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﻨﯽ ز ﻓﺮﺟﺎم ﺑﺪ
ز ﺑﺪ ﮔﺮدد اﻧﺪر ﺟﮭﺎن ﻧﺎم ﺑﺪ
در اﻧﺪرز ﮐﯿﺨﺴﺮو ﺑﮫ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻓﺮدوﺳﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ دارﯾﺪ ﻓﺮ و ﻧﮋاد
ﺑﮫ داد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺷﺎد
ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ ﮔﺴﺘﺎخ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﮭﺎن
ﮐﮫ ﺗﻮ ﻧﯿﺮﮔﯽ دارد اﻧﺪر ﻧﮭﺎن
ﺟﮭﺎن ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ و ﻣﺎ رﻓﺘﻨﯽ
ﺑﮫ ﻣﺮدم ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺑﮫ ﺟﺰ ﻣﺮدﻣﯽ
ھﻤﮫ ﺷﺎد و ﺧﺮم ﺑﮫ ﯾﺰدان ﺷﻮﯾﺪ
ﭼﻮ رﻓﺘﻦ ﺑﻮد ﺷﺎد و ﺧﻨﺪان ﺷﻮﯾﺪ

ﺷﺎدروان ﺣﺎﻓﻆ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﺷﺎه را ﺑﮫ ﺑﻮد از ﻃﺎﻋﺖ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﮫ ﻋﻤﺮ
ﻗﺪر ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﺮی ﮐﮫ در ان داد ﮐﻨﺪ

ﻓﻠﺰات ﻧﻤﺎد و ﻧﻤﻮد ﺷﮭﺮﯾﻮر ﯾﺎ ﻗﺪرت در ﺟﮭﺎن ﻣﺎدی ﺳﺖ

از ان ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﺮوی از ارﻣﺎن ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﻮدن ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻟﺬا در ﺟﮭﺎن ﺑﯿﻨﯽ زرﺗﺸﺘﯽ ﻧﻤﺎد
ﺷﮭﺮﯾﻮر را در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎدی اﻧﻮاع ﻓﻠﺰات داﻧﺴﺘﮫ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ در اﻧﺪرز ﮔﻮاه اﻣﺪه اﺳﺖ:
»داد و اﯾﯿﻦ ﺷﮭﺮﯾﻮر اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ ﻧﯿﺮوی و ﺧﻮﯾﺸﮑﺎری )ازادﮔﯽ( اﺳﺖ.اﻧﺪر راه ﺳﺮوری و ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ.ﺷﮭﺮﯾﺎران
و ﺳﺮوران دادﮔﺮ را ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮﯾﺪ و ﮔﺮاﻣﯽ دارﯾﺪ.از ﻓﺮاروﻧﯽ و درﺳﺘﮑﺎری ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﻧﺪوزﯾﺪ.ﭘﯿﺸﮫ ھﺎی ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ
ﻓﺮا ﮔﯿﺮﯾﺪ.از ﺑﯿﮑﺎری و ﮔﺪاﯾﯽ دوری ﮔﺰﯾﻨﯿﺪ.ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ی ﮐﺴﺎن دﺳﺖ ﻣﯿﺎزﯾﺪ و رﺷﮏ ﻣﺒﺮﯾﺪ.زر و ﺳﯿﻢ و ﻣﺲ و روی و
اھﻦ و ارزﯾﺮ)ﻣﻔﺮغ( و ﺑﺮﻧﺞ را ﭘﺎک ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ﺗﺎ زﻧﮓ ﻧﺰﻧﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر اﯾﺪ«.

در »اﻓﺮﯾﻨﮕﺎن« ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﻢ :
»ﺑﺸﻮد ﮐﮫ ﻣﺎ ھﻤﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﺮوزی از ﺷﮭﺮﯾﻮز اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﮫ ﻓﺮ ﺷﺎھﯽ و ﺑﺰرﮔﯽ و ﻓﺮاواﻧﯽ و ﺧﻮاﺳﺘﮫ و داراﯾﯽ و ﺑﮫ
زﯾﻮی ازوﺳﺖ و ﻧﻤﺎد و ﻧﻤﻮدش در ﮔﯿﺘﯽ ﻓﻠﺰات ارﺟﻤﻨﺪ اﺳﺖ.ﭼﻮن"زر و ﺳﯿﻢ ﮐﮫ داراﯾﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺮدﻣﺎن از اﻧﮭﺎﺳﺖ و
ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ان ازادان در ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ازادی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ«.
در ﭘَﺘِﺖ ﯾﺎ ﺗﻮﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ زرﺗﺸﺘﯿﺎن اﻣﺪه:
»از ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﮔﻨﺎھﯽ ﮐﮫ ﻣﻦ از ﻧﻈﺮ رواﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺷﮭﺮﯾﻮر اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻣﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻓﻠﺰات ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه
ام"ﺗﻮﺑﮫ ﻣﯿﮑﻨﻢ.اﮔﺮ ﻇﻮرف ﻓﻠﺰی ﻣﻨﺰل را ﭘﺎک و ﺷﺴﺘﮫ ﻧﮕﮫ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧﻤﻨﺎک ﻧﮭﺎدم ﺗﺎ زﻧﮓ زﻧﺪ.اﮔﺮ ﻇﺮوف ﺧﻮد
را در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﮑﺎن و ﭘﺎرﺳﺎﯾﺎن ﻗﺮار ﻧﺪادم.اﮔﺮ ﻇﺮﻓﯽ ﺧﻮد ﮐﮫ زن ﺣﺎﯾﺾ در ان ﺧﻮراک ﺧﻮرده ﺑﻮد ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻦ
ﻃﺎھﺮ ﻧﮑﺮدم و ﻧﺸﺴﺘﻢ.اﮔﺮ زر و ﺳﯿﻢ و ﻣﺲ و روی و اھﻦ و ارزﯾﺮ)ﻣﻔﺮغ( و ﺑﺮﻧﺞ را در دﺳﺘﺮس ﺑﺰرھﮑﺎران ﻧﮭﺎدم ﺗﺎ ﺑﺎ
ان ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﺑﺰه ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﯾﺎ از ان ﺳﻮد ﺑﺮﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﺮم اﻧﮭﺎ ﺷﺪم و ﺗﺎ اﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺷﮭﺮﯾﻮر و اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ از
ﻣﻦ ازرده و ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ از ھﻤﮫ ای ﮐﺎرھﺎ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﮔﺸﺘﮫ و ﺗﻮﺑﮫ ﻣﯿﮑﻨﻢ.

ﺟﮭﺎد )ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ( ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺪی و زﺷﺘﯽ:
در اﯾﯿﻦ زرﺗﺸﯽ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﮫ ﭘﯿﺮوزی از اﺷﺎ ﯾﻌﻨﯽ راﺳﺘﯽ و درﺳﺘﯽ ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه " ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد را از
دروغ و ﻧﺎراﺳﺘﯽ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.در اﯾﻦ اﯾﯿﻦ ﺑﺪی ﺗﻨﮭﺎ ﻧﻔﯽ ﻧﯿﮑﯽ ﻧﺒﻮده"ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ اﻧﺪازه ی ﻧﯿﮑﯽ وﺟﻮد واﻗﻌﯽ
دارد.اﯾﻦ دو ﻧﯿﺮو ﻣﺪام در وﺟﻮد ادﻣﯽ ﻓﻌﺎل و ھﺮﯾﮏ اﻧﺴﺎن را ﺑﮫ ﺳﻮی ﺧﻮد ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ.
ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو ﭼﮫ ﻧﯿﮏ ﺳﺮوده اﺳﺖ:

ان ﯾﮏ ﺳﻮی دوزﺧﺖ ھﻤﯽ ﺧﻮاﻧﺪ
دﮔﺮ ﺳﻮی ﻋﺰ و ﻧﻌﻤﺖ و ﻣﯿﻨﻮ
ھﺮﯾﮏ ﺑﮫ رھﯿﺖ ﻣﯿﮑﺸﺪ ﻟﯿﮑﻦ
ﺑﺮ ﺷﺨﺺ دﻟﯿﺮ ﻧﺎورد ﻧﯿﺮو
اﯾﻦ ﺑﺎ ﺧﻮی ﻧﯿﮏ و ﻧﻌﻤﺖ ﺣﮑﻤﺖ

اﻧﺪر ره راﺳﺖ ﻣﯿﮑﺸﺪ ﺑﺎزو
و ان ﺟﺎن ﺗﻮ را ھﻤﯽ ﮐﻨﺪ اﻏﻮا
ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﻮر و ﺣﯿﻠﮫ ی راﺳﻮ
ﺑﺮﮔﯿﺮ ره ﺑﮭﺸﺖ و ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻦ
ﮐﺎﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ره ﻣﺤﺎل و ﻧﺎﻣﺮ ﺟﻮ
وﻟﯽ وﻇﯿﻔﮫ ھﺮ زرﺗﺸﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﺪاری از ﻧﯿﮑﯽ و ﻧﺒﺮد ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺪی ﺳﺖ.
اﻧﺴﺎن در اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎر اﺑﺪی ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻤﯽ ﺑﮫ ﻋﮭﺪه داﺷﺘﮫ و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﺑﺎزی اھﻮراﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺎن دارد ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺪی
و ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻧﯿﮑﯽ ﺑﮑﻮﺷﺪ.
زﻧﺪﮔﯽ ادﻣﯽ در دﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮﺑﺎزی و ﺳﻠﺤﺸﻮری اﺳﺖ.زﯾﺮا زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﺸﺮ ﻧﺒﺮدی اﺳﺖ داﯾﻤﯽ "در
اﯾﻦ ﮐﺎرزار ﮔﯿﺘﯽ داﺷﺘﻦ روﺣﯽ ﻣﺠﺎھﺪ و ﻓﺪاﮐﺎر ﻻزم اﺳﺖ و ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺪی را ﮐﺎﻣﻼ از ﭘﺎی درﻧﯿﺎورده اﯾﻢ"ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺳﻮده
ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺑﺸﺮ ﺑﺎﯾﺪ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﮐﺴﺮی ھﺎ و ﮐﻤﺒﻮدی ھﺎ و ﻧﻮاﻗﺺ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد و ﺳﺮاﺳﺮ ھﺴﺘﯽ را
ﺑﮫ ﺳﻮی ﮐﻤﺎل و ارﻣﺎن اﺷﺎ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد.اﯾﻦ اﺳﺖ ھﺪﻓﯽ ﮐﮫ اﺷﻮزرﺗﺸﺖ ﺑﺮای
ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد ﺗﻌﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده.

اﺣﮑﺎم در ﺑﺎره ی ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ ﺑﺪی

در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﭘﺮوردﮔﺎر ﯾﮑﺘﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﻢ:
»ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﻧﯿﺎﯾﺶ ﭘﺮوردﮔﺎری را ﮐﮫ اﻧﺴﺎن را ﺑﮫ زﯾﻮر ﮔﻔﺘﺎر و ﺧﺮد ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ و او را ﺳﺮور و رھﺒﺮ دﯾﮕﺮ اﻓﺮﯾﻨﺶ ھﺎ
ﮐﺮد"ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺪی ﭘﯿﮑﺎر ﮐﻨﺪ و ان را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد«

در ﮔﺎت ھﺎ اﻣﺪه اﺳﺖ:ﭘﯿﺮوان دروغ ﻧﻤﯿﺨﻮاھﻨﺪ ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺳﻮی راﺳﺘﯽ روﻧﺪ و ﻣﯿﮑﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺎن را از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در زﻧﺪﮔﯽ و
اﺑﺎداﻧﯽ ﺷﮭﺮ و روﺳﺘﺎی ﺧﻮد ﺑﺎز دارﻧﺪ.ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﺮدارﺷﺎن زﺷﺖ و وﯾﺮان ﮔﺮ اﺳﺖ.ﺑﯿﮕﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم روح و
ﻧﯿﺮو ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ اﻧﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ"ﺑﮫ راه راﺳﺖ رﻓﺘﮫ و ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﯿﻦ ﻧﯿﮑﯽ ﻣﺰدا ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯿﺪارﻧﺪ)ﯾﺴﻨﺎ  46ﺑﻨﺪ ﭼﮭﺎرم(
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﮐﯿﻔﺮ اھﻮراﯾﯽ ﺑﺮای ﮔﻨﺎھﮑﺎران ﻓﺮا رﺳﺪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ از ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ دروغ را در ﺑﻨﺪ
ﮐﺮده و ﺑﮫ دﺳﺖ راﺳﺘﯽ ﺳﭙﺎرﻧﺪ)ﯾﺴﻨﺎ  30ﺑﻨﺪ ھﺸﺘﻢ( ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﺰدا و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﺶ ﺑﮫ ﯾﺎری ﻣﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺘﺎﻓﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ
ﻧﯿﺮوی دروغ ﺣﻤﻠﮫ ور ﮔﺸﺘﮫ و اﻣﯿﺪوار ﻓﯿﺮوزی ﺑﺮ ان ﺑﺎﺷﯿﻢ)ﯾﺴﻨﺎ  31ﺑﻨﺪ ﭼﮭﺎرم( ھﯿﭽﯿﮏ از ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺨﻨﺎن و
ﺣﮑﻢ دروغ ﭘﺮﺳﺖ ﮔﻮش دھﺪ زﯾﺮا او ﺧﺎن و ﻣﺎن و ﺷﮭﺮ و ده را دﭼﺎر اﺣﺘﯿﺎج و ﻓﺴﺎد ﺳﺎزد ﭘﺲ ﺑﺎ ﺳﻼح او را از ﺧﻮد

ﺑﺮاﻧﯿﺪ)ﯾﺴﻨﺎ  31ﺑﻨﺪ ھﺠﺪھﻢ(ﯾﺎور ﻣﺰدا ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و ﻃﺮﻓﺪار راﺳﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ)ﯾﺴﻨﺎ  31ﺑﻨﺪ
ﺑﯿﺴﺖ و دوم( ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺿﺪ دروغ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎ زﺑﺎن ﯾﺎ ﺑﺎ ﻓﮑﺮ و ﯾﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﮭﺎ ﺳﺘﯿﺰه ﮐﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺧﺸﻨﻮدی ﻣﺰدا اھﻮرا را
ﻓﺮاھﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ)ﯾﺴﻨﺎ  33ﺑﻨﺪ دوم( ای ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺳﺨﻨﺎن دروغ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﮔﻮش ﻧﺪھﯿﺪ زﯾﺮا اﻧﺎن دﺷﻤﻦ ﭘﯿﺮوان راﺳﺘﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ).ﯾﺴﻨﺎ  43ﺑﻨﺪ ﭘﺎﻧﺰدھﻢ( ﺑﺪﮐﺎران و دروغ ﭘﺮﺳﺘﺎن دﺷﻤﻦ ﭘﺮوردﮔﺎرﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺎن ﭼﻮن دﺷﻤﻦ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ)ﯾﺴﻨﺎ  44ﺑﻨﺪ
دوازدھﻢ( ﺑﺎﯾﺪ دروغ ﭘﺮﺳﺖ را ﺑﮫ دﺳﺖ راﺳﺘﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ او را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﮑﻨﺪه ﺧﻮار زار ﮔﺮداﻧﺪ)ﯾﺴﻨﺎ  44ﺑﻨﺪ ﭘﺎزﻧﺪھﻢ(
ھﻤﯿﺸﮫ روان راﺳﺘﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎن از ﺑﺨﺖ ﺧﻮش ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و دروغ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر رﻧﺞ و ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ.ھﻤﮫ اﯾﻦ
ھﺎ را ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﻣﺰدا از ﻗﺪرت ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﮫ اﺳﺖ)ﯾﺴﻨﺎ  45ﺑﻨﺪ ھﻔﺘﻢ(ﭘﯿﺮوان راﺳﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﮫ ﺿﺪ دروغ ﭘﺮﺳﺖ
ﭘﯿﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ)ﯾﺴﻨﺎ  47ﺑﻨﺪ ﭼﮭﺎرم( ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اھﻮرا ﻣﺰدا از ﭘﯿﺶ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﮫ در ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺮو راﺳﺘﯽ ﺑﺮ دروغ ﭘﺮﺳﺖ ﻓﯿﺮوز
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻏﻠﺒﺒﮫ از ﺑﺮای ﭘﺎرﺳﺎﯾﺎن ﭘﯿﺎم اﻣﯿﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد)ﯾﺴﻨﺎ  48ﺑﻨﺪ دوم(ﺧﺸﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزداﺷﺘﮫ ﺷﻮد.در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺘﻢ از
ﺧﻮد ﻣﺪاﻓﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻮاھﺎن ﭘﺎداش ﭘﺎک ﻣﻨﺸﯽ ھﺴﺘﯿﺪ"اﯾﻦ اﺳﺖ وﻇﯿﻔﮫ ﻣﺮد ﻣﻘﺪﺳﯽ ﮐﮫ اھﻮراﻣﺰدا را دوﺳﺖ
دارد).ﯾﺴﻨﺎ  47ﺑﻨﺪ ھﻔﺘﻢ( ھﺮﮔﺰ ﺑﺎ دروغ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮﻧﺨﻮار ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ ﻧﮑﻨﯿﺪ ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﺶ ﻧﯿﮏ ﭘﺎک اراﺳﺘﮫ ﺷﺪه
اﯾﺪ)ﯾﺴﻨﺎ  48ﺑﻨﺪ ﯾﺎزدھﻢ( ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﺣﺎﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﮫ از ﺑﺮای در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺧﺸﻢ ﺑﺪﺧﻮاھﺎن ﺑﮫ ﭘﺎ
ﺧﯿﺰﻧﺪ)ﯾﺴﻨﺎ  48ﺑﻨﺪ دوازدھﻢ( اﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﺷﺖ ﮐﺮدارﻧﺪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﮫ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺮدم ﭘﺮدازﻧﺪ.ﺷﮭﺮﯾﺎر ﺧﻮب ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺎن را ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺳﺎزد و ﺑﮫ ﺧﺎک و ﺧﻮن درﮐﺸﺪ و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ در ﮐﺸﻮر ﺻﻠﺢ و اراﻣﺶ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزد)ﯾﺴﻨﺎ  53ﺑﻨﺪ ھﺸﺘﻢ( اﯾﻦ ﻣﺮدم
ازاران دروغ ﭘﺮﺳﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﻣﯿﮑﺸﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ دﯾﻨﺪاران ازار رﺳﺎﻧﻨﺪ و اﻧﺎن را از راه راﺳﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎزﻧﺪ"ﺷﮭﺮﯾﺎر دادﮔﺮ
ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺎن را از ازادی و زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﮐﺎم ﺳﺎزد)ﯾﺴﻨﺎ  53ﺑﻨﺪ ﻧﮭﻢ(

ﺑﺪی و ﻧﯿﮑﯽ

اﺷﻮزرﺗﺸﺖ ھﻤﮫ ﺧﻮﺑﯽ ھﺎ و ﺑﺪی ھﺎ را ﺑﮫ ﺳﮫ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده و ھﯿﭻ ﮐﺎر درﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ازﯾﻦ ﺳﮫ ﺑﺨﺶ
ﺧﺎرج ﺑﺎﺷﺪ.ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮﺑﯽ در اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار"ﯾﺎ ﺑﺪی در اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار.

:1ﻧﯿﮑﯽ در اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ"اﯾﻤﺎن و ﺗﻮﮐﻞ ﺑﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮑﺘﺎ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ و ﻗﻨﺎﻋﺖ و ﺧﯿﺮﺧﻮاھﯽ و ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﺷﺘﯽ ﺧﻮاھﯽ و
ﺳﭙﺎﺳﮕﺬاری و دﻟﯿﺮی و رﺣﻢ و ﻣﺮوت و ﺧﻮش ﻗﻠﺒﯽ و ﭘﺎک ﭼﺸﻤﯽ و اﻧﺼﺎف و ﺧﻮش ﺧﻮﯾﯽ و ﺑﺮدﺑﺎری و ﺑﯽ ازاری و
ﺧﻮﺷﺮوﯾﯽ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺶ و ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ و ﺑﯽ ازاری و داﻧﺶ ﭘﮋوھﯽ و وﻇﯿﻔﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺣﻖ ﭘﺮﺳﺘﯽ و رﺣﯿﻢ دﻟﯽ و ....

 :2ﻧﯿﮑﯽ در ﮔﻔﺘﺎر ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ﺳﭙﺎس و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﭘﺮوردﮔﺎر ﯾﮑﺘﺎ و راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ و ﭘﯿﻤﺎن داری و ﺣﻖ ﮔﻮﯾﯽ و درود و ﺳﻼم ﮔﻮﯾﯽ و راﺳﺖ داوری و ﺧﻮش
ﮔﻔﺘﺎری و درﺳﺖ ﮔﻮﯾﯽ و ﻧﻐﺰﮔﻮﯾﯽ و ﺳﻨﺠﯿﺪه ﮔﻮﯾﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮭﺎ.

:3ﻧﯿﮑﯽ در ﮐﺮدار ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری از ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و درﺳﺘﮑﺎری و اﻣﺎﻧﺘﺪاری و ﮐﺎر و ﮐﻮﺷﺶ و ﺿﻌﯿﻒ ﻧﻮاری و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری از ﭘﺪر و ﻣﺎدر و
اﺳﺘﺎد و ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ و ھﻨﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ ﺧﻠﻖ و ﻣﮭﻤﺎن ﻧﻮازی و ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎری و اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﻨﮭﯿﺎت )ﻧﺎرواﯾﯽ ھﺎ( و ﮐﺎرھﺎی
زﺷﺖ و ﻣﮭﺮورزی و ﻣﺮدم ﻧﻮازی و ﭘﯿﺮوی از ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺪرداﻧﯽ و ﯾﺎد درﮔﺮﺷﺘﮕﺎن و ﺣﻖ ﻃﻠﺒﯽ و ﻋﯿﺎدت ﺑﯿﻤﺎران و
دﺳﺘﮕﯿﺮی از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان و دادﮔﺮی و ھﻨﺮﭘﺮوری و ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ و ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ و دﻗﺖ در ﮐﺎر و ﻏﯿﺮه.

 :1ﺑﺪی در اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ﺧﺪاﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﺧﺮاﻓﺎت ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻋﺪم اﯾﻤﺎن و ﺗﻮﮐﻞ ﺑﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮑﺘﺎ و ﻏﺮور و از و ﺣﺮص و ﺑﺪﺧﻮاھﯽ و دﺷﻤﻨﯽ و
ﻧﺎﺳﭙﺎﺳﯽ و ﺣﻖ ﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﺟﻨﮓ ﺟﻮﯾﯽ و ﺑﺰدﻟﯽ و ﺑﺪﭼﺸﻤﯽ و ﺳﻨﺪﮔﺪﻟﯽ و ﺑﯽ اﻧﺼﺎﻓﯽ و ﺧﺸﻤﮕﯿﻨﯽ و ﺣﺴﺪ ورزی و ﺑﯽ
ﺑﻨﺪ ﺑﺎری و ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ و ﺧﺴﺎﺳﺖ و ﺑﺪ دﻟﯽ و ﺑﯽ وﻓﺎﯾﯽ و ﻧﺎداﻧﯽ و ﺑﯽ ﻓﮑﺮی و وﻇﯿﻔﮫ ﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺪﺧﻮﯾﯽ و
ﻧﺎﭘﺮھﯿﺰی و ﺳﺘﯿﺰه ﺧﻮﯾﯽ و ﮐﯿﻨﮫ دﻟﯽ و ﻧﺎدرﺳﺘﯽ و وﺳﻮﺳﮫ و ﺷﮑﺎﮐﯽ و ﺣﯿﻠﮫ ﮔﺮی و ﻏﻔﻠﺖ و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ.

 :2ﺑﺪی در ﮔﻔﺘﺎر ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻧﺎﺳﭙﺎﺳﯽ ﯾﺰدان و دروغ ﮔﻮﯾﯽ و ﺷﮭﺎدت دروغ و ﻓﺮﯾﻔﺘﻦ و ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻨﯽ و ﮐﻔﺮ ﮔﻮﯾﯽ و ﻧﺎﺣﻖ ﮔﻮﯾﯽ و ﺳﻮﮔﻨﺪ دروغ و
ﺑﺪزﺑﺎﻧﯽ و ﻧﺴﻨﺠﯿﺪه ﮔﻮﯾﯽ و زورﮔﻮﯾﯽ و ﺑﺪ داوری و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮭﺎ.

 :3ﺑﺪی در ﮐﺮدار ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ از ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺗﻨﺒﻠﯽ و ﺑﯿﻤﺎری و دزدی و ادم ﮐﺸﯽ و ﺑﯽ ﻋﻔﺘﯽ و ﻣﺮدم ازاری و ﺳﺘﻤﮕﺮی و ﺧﯿﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ
و ﺑﯽ ھﻨﺮی و ارﺗﮑﺎب ﻣﻨﮭﯿﺎت و ﺣﺮام ﺧﻮاری و ﻧﺴﻨﺠﯿﺪه ﮐﺎری و اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﯾﯽ و ﻣﮑﺎری و ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﮫ و ﻃﺮﻓﺪاری
از ﺑﺪان ﻇﺎﻟﻤﺎن و ﮔﻨﺎه ﮐﺎران و ﺿﻌﯿﻒ ازاری و ﭘﯿﺮوی ﻋﺎدات زﺷﺖ و ﻧﺎروا و زﯾﺎﻧﮑﺎری و ﻏﯿﺮه.

اﺷﻮزرﺗﺸﺖ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ:
ان دو ﮔﻮھﺮ ھﻤﺰادی ﮐﮫ در اﻏﺎز در اﻧﺪﯾﺸﮫ ادﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺸﺘﻨﺪ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﮑﯽ در اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﮔﻔﺘﺎر ﮐﺮدار و دﯾﮕﺮی ﺑﺪی اﺳﺖ
در اﻧﺪﯾﺸﮫ  .ﮐﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار.از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو داﻧﺎ ﻧﯿﮏ را ﺑﺮﻣﯿﮕﺰﯾﻨﺪ و ﻧﺎدان ﺑﺪ را.ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ دو ﮔﻮھﺮ ھﻤﺰاد ﺑﮫ ھﻢ
رﺳﯿﺪﻧﺪ ھﺴﺘﯽ و ﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺣﺮﮐﺖ و ﺳﮑﻮن ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﺎ ھﺴﺘﯽ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ :ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ زﺷﺘﯽ و ﻣﺮگ ﺑﮭﺮه ی ﭘﯿﺮوان

ﺑﺪی و ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ھﺴﺘﯽ و ﻧﯿﮑﯽ ﭘﺎداش ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ)ﯾﺴﻨﺎ  30ﺑﻨﺪ ﺳﻮم و ﭼﮭﺎرم( ای ﻣﺮدم اﮔﺮ از ﻗﺎﻧﻮن ازﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺰدا ﺑﺮﻗﺮار
داﺷﺘﮫ اﮔﺎه ﻣﯿﺸﺪﯾﺪ و از ﺧﻮﺷﯽ و ﭘﺎداش ﻧﯿﮑﯽ و رﻧﺞ و ﭘﺎداﻓﺮه ﺑﺪی در اﯾﻦ ﺟﮭﺎن و ﺳﺮای دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻣﯿﺸﺪﯾﺪ اﻧﮕﺎه
ﮐﺎری ﻣﯿﮑﺮدﯾﺪ ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ روزﮔﺎر ﺑﮫ ﺧﻮﺷﯽ ﺑﮕﺬرد)ﯾﺴﻨﺎ  30ﺑﻨﺪ ﯾﺎزدھﻢ(

:5ﺳﭙﻨﺪارﻣﺬ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﮐﻤﺎل در ﺟﮭﺎﻧﺒﯿﻨﯽ زرﺗﺸﺘﯽ:
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻓﺮوزه ھﺎی اھﻮراﯾﯽ ﺳﭙﻨﺪارﻣﺬ اﺳﺖ ﮐﮫ در اوﺳﺘﺎ »ﺳﭙَﻨﺘﮫ ارﻣَﯿﺘﯽ« و ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺸﻖ ﭘﺎک و ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ
اﺳﺖ.ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺮوردﮔﺎر ﯾﮑﺘﺎ ھﻤﮫ ی اﻓﺮﯾﻨﺶ ھﺎی ﺧﻮد را دوﺳﺖ دارد و و ﺑﮫ ھﻤﮫ ﻋﺸﻖ ﻣﯿﻮرزد و ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﺨﺸﻨﺪه و
ﺑﺨﺸﺎﯾﮕﺮ و ﻣﮭﺮﺑﺎن اﺳﺖ"و ﺗﮑﺒﺮ و ﻏﺮور در او راھﯽ ﻧﺪارد.ﺑﻠﯽ »ﺗﻮاﺿﻊ ز ﮔﺮدن ﻓﺮازان ﻧﮑﻮﺳﺖ«.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻣﻮزش ھﺎی اﺷﻮ زرﺗﺸﺖ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻓﺮوزه ی ﻧﯿﮏ را در ﺧﻮد اﺳﺘﻮار ﺳﺎزد"ﺟﺎن و رواﻧﺶ ﺑﮫ
اھﻮراﻣﺰدا ﮐﮫ ﮔﻮھﺮ ھﺴﺘﯽ و ﺟﺎن ﺟﮭﺎن اﺳﺖ ﻣﯿﭙﯿﻮﻧﺪد و از ﺧﺮﺳﻨﺪی ﻣﯿﻨﻮی ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯿﮕﺮدد و در زﻧﺪﮔﯽ اش
ھﻤﺎن ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ﺳﻌﺪی ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﺧﺮم از اﻧﻢ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﺧﺮم ازوﺳﺖ
ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺑﺮ ھﻤﮫ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﻋﺎﻟﻢ ازوﺳﺖ
ﻏﻢ و ﺷﺎدی ﺑﺮ ﻋﺎرف ﭼﮫ ﺗﻔﺎوت دارد
ﺳﺎﻗﯿﺎ ﺑﺎده ﺑﺪه ﺷﺎدم از ان ﮐﺎﯾﻦ ﻏﻢ اوﺳﺖ
در ﻋﺮﻓﺎن اﯾﺮاﻧﯽ" ﮐﮫ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮔﻔﺘﮫ ھﺎی ﻋﺪه ای ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اداﻣﮫ ی ﻓﺮھﻨﮓ دﯾﺮﯾﻨﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.ﻋﺸﻖ ﭘﺎک ﮐﮫ
اراﯾﻨﺪه ی روان اﺳﺖ"ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺰرﮔﯽ دارد.
ﻋﻄﺎر ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری"ﻋﺎرف ﺑﺰرگ زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ھﻔﺖ وادی ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:
ﻋﺎﺷﻖ ان ﺑﺎش ﮐﮫ ﭼﻮن اﺗﺶ ﺑﻮد
ﮔﺮم رو ﺳﻮزﻧﺪه و ﺳﺮﮐﺶ ﺑﻮد
ﻋﻘﻞ در ﺳﻮدای ﻋﺸﻖ اﺳﺘﺎد ﻧﯿﺴﺖ
ﻋﺸﻖ ﮐﺎر ﻋﻘﻞ ﻣﺎدر زاد ﻧﯿﺴﺖ
ﻋﺸﻖ اﯾﻨﺠﺎ اﺗﺶ اﺳﺖ و ﻋﻘﻞ و دود
ﻋﺸﻖ ﭼﻮ اﻣﺪ ﮔﺮﯾﺰد ﻋﻘﻞ زود
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ اﺷﻌﺎر ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ ﯾﺎداور ﻣﯿﺸﻮم ﮐﮫ در ﻣﺮاﺣﻞ ھﻔﺘﮕﺎﻧﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﺒﯿﻨﯽ زرﺗﺸﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﭙﻨﺪارﻣﺬ ﯾﺎ ﻋﺸﻖ ﭘﺎک در
ﺑﺮاﺑﺮ وھﻮﻣﻦ ﯾﺎ ﻣﻨﺶ ﻧﯿﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و در ﻧﻤﺎز »ﮐِﻢ ﻧﺎﻣﺰدا« اﺷﻮزرﺗﺸﺖ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ:

»ھﻨﮕﺎﻣﯽ راﺳﺘﯽ و درﺳﺘﯽ در ﺟﮭﺎن ﻓﯿﺮوز ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﮫ ادﻣﯿﺎن وﺟﻮد ﺧﻮد را ﺑﺎ ھﺮ دوی اﯾﻦ ﻓﺮزاﻧﮕﺎن اھﻮراﯾﯽ"ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﻨﺶ ﭘﺎک و اﺗﺶ ﻋﺸﻖ ﺑﯿﺎراﯾﺪ و ﺑﮫ ﭘﯿﺮوی از ھﺮ دو ﭘﺮدازد«
ﺣﺎﻓﻆ ﮔﻮﯾﺪ:
»از ان ﺑﮫ دﯾﺮ ﻣﻐﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯿﺪارﻧﺪ
ﮐﮫ اﺗﺸﯽ ﮐﮫ ﻧﻤﯿﺮد ھﻤﯿﺸﮫ در دل ﻣﺎﺳﺖ

ﯾﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ درﺑﺎره ﻋﻘﻞ ﻓﺮﻣﻮده:
ان ھﻤﮫ ﺷﻌﺒﺪه ﻋﻘﻞ ﮐﮫ ﻣﯿﮑﺮد اﯾﻨﺠﺎ
ﺳﺎﻣﺮی ﭘﯿﺶ ﻋﺼﺎ و ﯾﺪوﯾﻀﺎ ﻣﯿﮑﺮد
واﺑﺴﺘﮕﯽ ژرف و دﯾﺮﯾﻨﮫ ی ﺣﺎﻓﻆ ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻐﺎن"ﺑﺎرھﺎ در اﺷﻌﺎر او اﺷﮑﺎر اﺳﺖ و ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯿﺸﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ :
ﭼﮭﻞ ﺳﺎل ﺑﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﮫ ﻣﻦ ﻻف ﻣﯿﺰﻧﻢ
ﮐﺰ ﺳﺎﮐﻨﺎن درﮔﮫ ﭘﯿﺮﻣﻐﺎن ﻣﻨﻢ

ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ:
ﺣﻠﻘﮫ ﭘﯿﺮ ﻣﻐﺎﻧﻢ از ازل در ﮔﻮش اﺳﺖ
ﻣﺎ ھﻤﺎن ﺣﻠﻘﮫ ﺑﮫ ﮔﻮﺷﯿﻢ و ھﻤﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد
ﯾﺎ :
ان روز در دﻟﻢ در ﻣﻌﻨﯽ ﮔﺸﻮده ﺷﺪ
ﮐﺰ از ﺳﺎﮐﻨﺎن درﮔﮫ ﭘﯿﺮﻣﻐﺎن ﺷﺪم
ﺑﻨﺪه ﭘﯿﺮﻣﻐﺎﻧﻢ ﮐﮫ ز ﺟﮭﻠﻢ ﺑﺮھﺎﻧﺪ
ﭘﯿﺮ ﻣﺎ ھﺮ ﭼﮫ ﮐﻨﺪ ﻋﯿﻦ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﮫ ﺗﺮک ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺮ ﻣﻐﺎن ﻧﺨﻮاھﻢ ﮔﻔﺖ
ﭼﺮا ﮐﮫ ﻣﺼﻠﺨﺖ ﺧﻮد در ان ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﻢ

و ﺳﻔﺎرش ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﮫ:

ز ﮐﻮی ﻣﻐﺎن رو ﻣﮕﺮدان ﮐﮫ در اﻧﺠﺎ
ﻓﺮوﺷﻨﺪ ﻣﻔﺘﺎح ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺸﺎﯾﯽ
اﻣﻮزش ھﺎی ﮔﺮان ﺑﮭﺎی اﺷﻮزرﺗﺸﺖ"ﯾﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻐﺎن ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﻌﺪا در ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪه ﭘﺎﯾﮫ ھﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﻣﮭﺮ و
زﯾﺒﺎﯾﯽ و دوﺳﺘﯽ و راﺳﺘﯽ ﭘﺎﮐﯽ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ و ﻧﺮﻣﯽ و ﺳﺘﯿﺰه ﺑﺎ ﺑﺪی و ﭘﺮھﯿﺰاز ﺧﺸﮏ ﻣﻤﻐﺮی اﺳﺘﻮار اﺳﺖ در درازای
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮﻧﺸﯿﺐ و ﻓﺮاز ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺲ ﺑﻠﻨﺪ و واﻻﯾﯽ دارد"ﺳﺰاﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ان ارج ﻧﮭﯿﻢ و ﻧﯿﮏ ﭘﺎﺳﺪاری ﮐﻨﯿﻢ.
ﺷﺎدروان ﻣﻮﻟﻮی راﺟﻊ ﺑﮫ ﻋﺸﻖ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ و ارﻣﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺶ از ھﺤﻮم ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن و دور ﻣﺎﻧﺪن از ﺷﻌﺎﯾﺮ ﻧﯿﮏ
ﻣﯿﮭﻦ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﺑﺸﻨﻮ از ﻧﯽ ﭼﻮن ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ
وز ﺟﺪاﯾﯽ ھﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﮐﺰ ﻧﯿﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑﺒﺮﯾﺪه اﻧﺪ
از ﻧﻔﺮﯾﻢ ﻣﺮد و زن ﻧﺎﻟﯿﺪه اﻧﺪ
ﺳﯿﻨﮫ ﺧﻮاھﻢ ﺷﺮﺣﮫ ﺷﺮﺣﮫ از ﻓﺮاق
ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺷﺮح درد اﺷﺘﯿﺎق
و ﺑﺎز ﺑﮫ ﺧﻮد و ھﻢ ﻣﯿﮭﻨﺎن ﺗﺴﻠﯿﺖ داده و ﻣﯿﺴﺮاﯾﺪ:
ان ﮐﺴﯽ ﮐﻮ دور ﻣﺎﻧﺪ از اﺻﻞ ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺎزﺟﻮﯾﺪ روزﮔﺎر وﺻﻞ ﺧﻮﯾﺶ
و راﺟﻊ ﺑﮫ اﺗﺶ ﻋﺸﻖ ﭘﺎک ﯾﺎ ﺳﭙﻨﺪارﻣﺬ " ﮐﮫ ﻣﺤﺮک ھﻤﮫ ﻧﯿﮑﯽ ھﺎ و ﺧﻮﺑﯽ ھﺎ و ﭘﺎﮐﯽ ھﺎﺳﺖ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ :
اﺗﺶ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮓ ﻧﺎی و ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎد
ھﺮﮐﮫ اﯾﻦ اﺗﺶ ﻧﺪارد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎد
اﺗﺶ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﮐﻨﺪر ﻧﯽ ﻓﺘﺎد
ﺟﻮﺷﺶ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﮐﻨﺪر ﻣﯽ ﻓﺘﺎد
ﺷﺎد ﺑﺎش ای ﻋﺸﻖ ﺧﻮش ﺳﻮدای ﻣﺎ
ای ﻃﺒﯿﺐ ﺟﻤﻠﮫ ﻋﻠﺖ ھﺎی ﻣﺎ
ای دوای ﻧﺨﻮت و ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺎ
ای ﺗﻮ اﻓﻼﻃﻮن و ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس ﻣﺎ
ﺟﺴﻢ ﺧﺎک از ﻋﺸﻖ ﺑﺮ اﻓﻼک ﺷﺪ

ﮐﻮه در رﻗﺺ اﻣﺪ و ﭼﺎﻻک ﺷﺪ

در واﻗﻊ وﺟﻮد ﻋﺸﻖ از روز ازل در ﭘﺮوردﮐﺎر ﺳﺒﺐ اﻓﺮﯾﻨﺶ ﻣﻮﺟﻮدان و اﻓﺮﯾﻨﺶ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.اﻓﺮﯾﻨﻨﺪه و اﻓﺮﯾﺪه
ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻮده و وﺟﻮد ﯾﮑﯽ ﺑﺪون دﯾﮕﺮی ﻗﺎﯾﻞ ﻗﺒﻮل اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻧﺒﻮده و از ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ ھﺎﺳﺖ.ﭘﺲ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﮫ ھﻤﮫ
اﺛﺎر ھﺴﺘﯽ ﻧﻤﺎد ھﻤﺎن ﻧﯿﺮوی ﻋﺸﻖ اھﻮراﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﺮک اﻓﺮﯾﻨﺶ در اﻓﺮﯾﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ھﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ و ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ
اﻓﺮﯾﺪﮔﺎر و اﻓﺮﯾﻨﺪه ھﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ وﺟﻮد واﺿﺢ و روﺷﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
در ﺟﮭﺎن ﯾﮏ »ﺑﻮد« ھﺴﺖ و ان اھﻮراﺳﺖ و ھﻤﮫ ھﺴﺘﯽ ھﺎ و ﻧﻤﻮدھﺎ و ﻧﻤﺎد ھﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ اﯾﻦ »ﺑﻮد« اﻧﺪ.
از اﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ھﺮ ﭘﮋوھﺶ و ﺑﺮداﺷﺖ و ﻧﮕﺮش ﻓﮑﺮی و ﻋﻘﻠﯽ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﻮدن ھﺴﺘﯽ را
ﺑﭙﺬﯾﺮد و اﯾﻦ ﯾﮕﺎﻧﮑﯽ را ﭼﮫ در ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﭼﮫ در ھﺴﺘﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﯾﮫ ﻧﮕﺮش و دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد ﻗﺮار دھﺪ وﺑﺪاﻧﺪ ﮐﮫ
ﻋﺸﻖ ﻣﺠﺎزی او ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮه ﯾﯽ از ﺟﻠﻮه ھﺎی ﻋﺸﻖ اھﻮراﯾﯽ اﺳﺖ.ﺑﺎز از اﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺗﻨﺎﯾﯽ و رواﻧﯽ ادﻣﯽ در
ﺧﺪﻣﺖ زﯾﺴﺘﻦ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻋﺸﻖ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ در ﻧﮭﺎد ھﺮﯾﮏ ﺑﮫ ودﯾﻌﮫ ﻧﮭﺎده ﺷﺪه"ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوﯾﮭﺎی ﮔﻮﻧﺎﮐﻮن
رواﻧﯽ اش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮد و اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﻋﺎﻃﻔﮫ و ﻣﯿﻞ و ﻋﺸﻖ و ھﻮس و ﺷﮭﻮت و ﻏﯿﺮه اﻣﺎج و ھﺪف ﯾﮕﺎﻧﮫ ای ﺑﺮای ﺑﮭﺘﺮ
زﯾﺴﺘﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ و اﻧﭽﮫ ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺎ را ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ" ﺧﻮب و ھﺮﮐﺪام ﮐﮫ ان را ﺑﮫ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازد ﺑﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ و از ان دوری
ﮐﻨﯿﻢ.
در ﻋﺎﻟﻢ ھﺴﺘﯽ اﻧﭽﮫ ﺳﺒﺐ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ دو ﻓﺮوزه ﻣﮭﺮ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ اﺳﺖ.ادﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﮭﺮ ورزد
و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻓﺮوﺗﻦ ﺑﺎﺷﺪ.در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ھﻤﮫ را ﺑﺮادران ﺧﻮاھﺮان ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺑﮫ ﯾﺎری ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺷﺘﺎﺑﯿﻢ و ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎع ﺧﻮد ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ و از رﻓﺘﺎر ﺗﻨﺪ و زﻧﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﻢ.از ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ و دروغ و
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﮫ ﺳﺒﺐ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﻢ.ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ھﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان و ﻧﺰدﯾﮑﺎن و ﺧﻮﯾﺸﺎن ﻣﮭﺮﺑﺎن و ﯾﺎر
و ﯾﺎور ﺑﺎﺷﯿﻢ.از ﻏﺮور و ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی و ﺧﻮد ﺧﻮاھﯽ و ﺧﻮدﺑﯿﻨﯽ و ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﺗﺒﺎھﯽ اﺳﺖ دوری ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
ﺳﭙﻨﺪارﻣﺬ ﮐﮫ ﻓﺮوزه ی اھﻮراﯾﯽ و ﻓﺮﺷﺘﮫ ی ﻣﻮﮐﻞ ﻣﮭﺮ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ اﺳﺖ از ﻣﺎ ﺧﺸﻨﻮد ﮔﺸﺘﮫ و ﺑﺨﺸﺶ ھﺎی ﺑﯿﮑﺮان ﺧﻮد را
از ﻣﺎ درﯾﻎ ﻧﺪارد.

در اﻧﺪرز ﻧﺎﻣﮫ ی ﭘﮭﻠﻮی اﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻣﻮدب و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﺑﺎش و ﺑﮫ ﺳﺨﻨﺎن اﻧﺎن ﮔﻮش ﻓﺮاده" زﯾﺮا ﺗﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر زﻧﺪه اﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﭼﻮن
ﺷﯿﺮی اﺳﺖ در ﺑﯿﺸﮫ ﮐﮫ از ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺘﺮﺳﺪ وﻟﯽ ﭼﻮن ﭘﺪر و ﻣﺎدر درﮔﺬرﻧﺪ ﭼﻮن ﺷﻐﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻧﺎﺗﻮان و ﺗﺮﺳﻮ ﮐﮫ زﯾﺮدﺳﺖ
و رﯾﺰه ﺧﻮر دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ«
در »ﺳﺮوش ﯾﺸﺖ« اﻣﺪه:
»ﻣﺎ اﻣﻮزش ھﺎی زرﺗﺸﺖ را ﻣﯿﺴﺘﺎﯾﯿﻢ"ﻣﺎ ھﻤﮫ ی ﮐﺎرھﺎی ﻧﯿﮏ را ﻣﯿﺴﺘﺎﯾﯿﻢ"اﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺑﮫ ﺟﺎ اورده ﺷﺪه ﯾﺎ ﭘﺲ از
اﯾﻦ ﺑﮫ ﺟﺎ اورده ﺷﻮد.
ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺒﺎن و ﻧﮕﮭﺒﺎن ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ادﻣﯽ اﺳﺖ"ﻣﯿﺴﺘﺎﯾﯿﻢ.
ﮐﺴﯽ ﮐﮫ از ﺑﺮای ﻣﺮد ﺑﯿﻨﻮا و زن ﺑﯿﻨﻮا ﺧﺎﻧﮫ و ﮐﺎﺷﺎﻧﮫ ای ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ"ﻣﯿﺴﺘﺎﯾﯿﻢ.ﻧﻮازﻧﺪه ی ﺑﯿﻤﺎران و ﭘﻨﺎه دھﻨﺪه ی درﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﺷﺘﮫ اﺳﺖ":ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ دﯾﮕﺮان را ﺑﺨﻮاھﺪ«.

اواز ﺧﺪا ھﻤﯿﺸﮫ در ﮔﻮش دل اﺳﺖ
ﮐﻮ دل ﮐﮫ دھﺪ ﮔﻮش ﺑﮫ اواز ﺧﺪا
ﺷﺎدروان ﻓﺮدوﺳﯽ ﺗﻮﺳﯽ"زﻧﺎن ﻣﺮدان را از زﺑﺎن ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﺮاﻧﺰﻣﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪرز ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :
ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ﯾﮑﺴﺮ ز ﯾﺰدان ﭘﺎک
ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ اﯾﻤﻦ درﯾﻦ ﺗﯿﺮه ﺧﺎک
ھﻤﮫ ﮐﺎرھﺎی ﺟﮭﺎن را در اﺳﺖ
ﻣﮕﺮ ﻣﺮگ ﮐﺎﻧﺮا در دﯾﮕﺮ اﺳﺖ
ﻧﮕﮫ ﮐﻦ رﺑﺎﻃﯽ ﮐﮫ وﯾﺮان ﺑﻮد
ﯾﻠﯽ ﮐﺎن ﺑﮫ ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﺮان ﺑﻮد
دﮔﺮ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯽ ﻣﺎدرﻧﺪ
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯽ ﺷﻮی و ﺑﯽ ﺳﺮورﻧﺪ
دﮔﺮ اﻧﮑﺲ اﯾﺪ ﺑﮫ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎز
ز ھﺮ ﮐﺲ ھﻤﯽ دارد او رﻧﺞ ﺑﺎز
ﺑﺮ اﯾﺸﺎن در ﮔﻨﺞ ﺑﺴﺘﮫ ﻣﺪار
ﺑﺒﺨﺶ و ﺑﺘﺮس از ﺑﺪ روزﮔﺎر
ﻧﮕﮫ ﮐﻦ ﺑﻊ ﺷﮭﺮی ﮐﮫ وﯾﺮان ﺷﺪه
ﮐﻨﺎم ﭘﻠﻨﮕﺎن و ﺷﯿﺮان ﺷﺪه
دﮔﺮ ﭼﺎھﺴﺎری ﮐﮫ ﺑﯽ اب ﮔﺸﺖ
ﻓﺮاوان ﺑﺮو ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺑﺮﮔﺬﺷﺖ
ﺑﺪان ﮔﻨﺞ وﺳﯿﻢ و زر و اﺑﺎد ﮐﻦ
درم ﺧﻮار ﮐﻦ ﻣﺮگ را ﯾﺎد ﮐﻦ
ﻣﮕﺮدان زﺑﺎن زﯾﻦ ﭘﺲ ﺟﺰ ﺑﮫ داد
ﮐﮫ از داد ﺑﺎﺷﯽ ﺗﻮ ﭘﯿﺮوز و ﺷﺎد
ﻣﮑﻦ اﺷﻨﺎ دﯾﻮ را ﺑﺎ روان
ﭼﻮ ﺧﻮاھﯽ ﮐﮫ ﺑﺨﺘﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺟﻮان

ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﺑﺎش و ﺑﯽ ازار ﺑﺎش
ھﻤﯿﺸﮫ زﺑﺎن را ﻧﮕﮭﺪار ﺑﺎش
زﻣﯿﻦ ﮔﺮ ﮔﺸﺎده ﮐﻨﺪ راز ﺧﻮﯾﺶ
ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم و اﻏﺎز ﺧﻮﯾﺶ
ﮐﻨﺎرش ﭘﺮ از ﺗﺎﺟﺪاران ﺑﻮد
ﺑﺮش ز ﺧﻮن ﺳﻮاران ﺑﻮد
ﭘﺮ از ﻣﺮد داﻧﺎ ﺑﻮد داﻣﻨﺶ
ﭘﺮ از ﺧﻮب رخ ﺟﯿﺐ ﭘﯿﺮاھﻨﺶ
ﺟﮭﺎن ﯾﺎدﮔﺎر اﺳﺖ و ﻣﺎ رﻓﺘﻨﯽ
ﺑﮫ ﻣﺮدم ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺑﮫ ﺟﺰ ادﻣﯽ
ﺑﮫ ﯾﺎرﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﺪ اﯾﻦ ﭼﺮخ ﭘﺴﺖ
ﮐﮫ ﺑﺎزی ﺑﺮارد ﺑﮫ ھﻔﺘﺎد دﺳﺖ
ﺑﮫ ﮔﯿﺘﯽ ﮐﮫ داﻧﺎ ﺑﮫ ﺟﺰ ﮐﺮدﮔﺎر
ﮐﮫ ﻓﺮدا ﭼﮫ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ روزﮔﺎر
اﺷﻮزرﺗﺸﺖ درﺑﺎره ﺳﭙﻨﺘﺎ ارﻣﯿﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺸﻖ ﭘﺎک و ﻓﺮوﺗﻨﯽ در ﮔﺎت ھﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :
از ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﭙﻨﺪارﻣﺬ ﮐﺸﻮر ﻓﻨﺎﻧﺎﭘﺬﯾﺮ را ﻣﯿﺎراﯾﺪ"ﺳﺮودﮔﻮﯾﺎﻧﻢ ﺳﺮودھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﮐﺴﯽ ﻧﺴﺮوده)ﯾﺴﻨﺎ  28ﺑﻨﺪ
ﺳﻮم( ای راﺳﺘﯽ! ﺷﮑﻮه ﻣﻨﺶ و ﭘﺎک را از ان ﻣﺎ ﺳﺎز و ﺗﻮ ای ﺳﭙﻨﺘﮫ ارﻣﯿﺘﯽ " ﺣﺎﺟﺖ ﻣﺎ را ﺑﺮ آر)ﯾﺴﻨﺎ  28ﺑﻨﺪ ھﻔﺘﻢ( ای
ﻓﺮﺷﺘﮫ ی ارﻣﯿﺘﯽ " ﺑﮫ ﮐﺎﻟﺒﺪ اﻧﺴﺎن ﭘﺎﯾﺪاری و ﺛﺒﺎت ﺑﺨﺶ)ﯾﺴﻨﺎ  30ﺑﻨﺪ ھﻔﺘﻢ(
ای ﻣﺰدا"ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن اﺷﯽ )ﻧﻤﺎد ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ( و ارﻣﯿﺘﯽ)ﻧﻤﺎد ﻣﮭﺮ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ( را ﺑﮫ ﯾﺎری ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻧﯿﺮو اﻧﺎن ﺑﺮ
دروغ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﻓﯿﺮوز ﮔﺮدﯾﻢ)ﯾﺴﻨﺎ  31ﺑﻨﺪ ﭼﮭﺎرم(
از ھﻤﺎن اﻏﺎز"راﺳﺘﯽ ﺧﻮاھﺎن و دروغ ﭘﺮﺳﺘﺎن ھﺮﯾﮏ ارﻣﯿﺘﯽ را ﺑﮫ ﯾﺎری ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ان ﻓﺮﺷﺘﮫ ﺑﮫ ھﺮ دوی اﻧﺎن ﭘﻨﺪ و
اﻧﺪرز ﻣﯿﺪھﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺪﮐﺎری اﻧﺎن ﻣﯿﺸﻮد)ﯾﺴﻨﺎ  31ﺑﻨﺪ دوازدھﻢ( ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﭙﻨﺘﺎ ارﻣﯿﺘﯽ را ﮐﮫ ﻧﺰد داﻧﺎﯾﺎن ارﺟﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﮫ
ﭼﺸﻢ ﺣﻘﺎرت ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ ﻣﻨﺶ ﻧﯿﮏ از اﻧﺎن دور ﮔﺮدﯾﺪه و ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺮدارﺷﺎن ﻧﮑﻮھﯿﺪه و زﺷﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ)ﯾﺴﻨﺎ  34ﺑﻨﺪ ﻧﮭﻢ(
ای ارﻣﯿﺘﯽ ﺑﮭﺮه ای از ﺗﻮاﻧﮕﺮی " و ﺳﻮدی از زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎک ﻣﻨﺸﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﺨﺶ)ﯾﺴﻨﺎ  43ﺑﻨﺪ ﯾﮑﻢ( در روز واﭘﺴﯿﻦ ارﻣﯿﺘﯽ
درﺑﺎره ی ھﺮﮐﺲ داوری ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد)ﯾﺴﻨﺎ  43ﺑﻨﺪ ﺷﺸﻢ( ای اھﻮرا"ﭼﻨﺎن ﮐﻦ ﮐﮫ راﺳﺘﯽ در ﮐﺸﻮر"ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺎن
ﺑﺪرﺧﺸﺪ"و ﻓﺮﺷﺘﮫ ی ﻣﺤﺒﺖ )ارﻣﯿﺘﯽ( و وھﻮﻣﻦ ھﺮ ﯾﮏ را ﺑﮫ ﺣﺴﺐ ﮐﺮدارﺷﺎن ﭘﺎداش دھﻨﺪ)ﯾﺴﻨﺎ  43ﺑﻨﺪ ﺷﺎﻧﺰدھﻢ( ﻧﯿﮏ
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﻧﯿﮏ ﮔﻔﺘﻦ و ﻧﯿﮏ ورزﯾﺪن ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ اھﻮرا ﺑﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺸﺘﺮا و ارﻣﯿﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ رﺳﺎﯾﯽ و ﺟﺎوداﻧﯽ
ﺑﺨﺸﺪ)ﯾﺴﻨﺎ  47ﺑﻨﺪ ﯾﮑﻢ(ای ﻣﺰدا ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ارﻣﯿﺘﯽ ﺑﺨﺸﺶ ھﺎی ﭘﺮﻣﻨﻔﻌﺖ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ارزاﻧﯽ دار ﮐﮫ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ

ﭘﺮﺳﺘﻨﺪه ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ)ﯾﺴﻨﺎ  51ﺑﻨﺪ دوم(ﭘﺎداش رﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪﮔﺎن و ﻋﻔﻮ ﮔﻨﺎھﮑﺎران در ﮐﺸﻮر ﺟﺎوداﻧﯽ ﻣﺰدا ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی اﺷﺎ و
ارﻣﯿﺘﯽ ﻓﺮاھﻢ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮدﯾﺪ)ﯾﺴﻨﺎ  51ﺑﻨﺪ ﭼﮭﺎرم(ای وھﻮﻣﻦ و ای ارﻣﯿﺘﯽ"ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻨﺶ ﭘﺎک و ﻓﺮوﺗﻨﯽ از ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ
ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ"رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻣﺎ ارزاﻧﯽ دارﯾﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﮐﮫ وﻋﺪه رﻓﺘﮫ"ﭘﻨﺎه ﺧﻮد را از ﻣﺎ درﯾﻎ ﻣﺪارﯾﺪ)ﯾﺴﻨﺎ  51ﺑﻨﺪ ﺑﯿﺴﺘﻢ(
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ازﯾﻦ ﺑﻨﺪ ھﺎی ﮔﺎت ھﺎ ﺑﺮﻣﯿﺎﯾﺪ ﺳﭙﻨﺘﺎ ارﻣﯿﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺸﻖ ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ ﯾﺎ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری وﻗﺘﯽ
ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯿﮕﺮد ﮐﮫ ﺷﺨﺺ دارای ﻣﻨﺶ ﭘﺎک و ﻧﯿﺖ ﺧﺎﻟﺺ و اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻧﯿﮏ ﺑﻮده" و ﭘﯿﺮوی ازﯾﻦ دو اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوزﮔﺎن
اھﻮراﯾﯽ "ﺗﻨﮭﺎ ﺳﺒﺐ رﺳﺘﮕﺎری روان ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
در »اﻧﺪرز ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﭘﮭﻠﻮی« اﻣﺪه:
»ﺑﺎ ﺧﺮد و اﻧﺪﯾﺸﮫ ﭘﺎک دﯾﻮ ﺧﺸﻢ و ﺧﻮاھﺶ ھﺎی ﭘﺴﺖ و از و ﺷﮭﻮت را از ﺧﻮد ﺑﺮاﻧﯿﺪ.ﮐﯿﻨﮫ و از را ﺑﺎ ﺧﺮﺳﻨﺪی و ﻗﻨﺎﻋﺖ
" و ﺧﺸﻢ را ﺑﺎ ﺑﺮدﺑﺎری و رﺷﮏ ﺣﺴﺪ را ﺑﺎ ﻧﯿﮏ ﭼﺸﻤﯽ"ﻧﯿﺎز را ﺑﺎ ﮐﻢ ﺧﻮاھﯽ و ﻗﻨﺎﻋﺖ"ﺟﻨﮓ را ﺑﺎ اﺷﺘﯽ و دروغ را ﺑﺎ
راﺳﺘﯽ ﺑﺮاﻧﯿﺪ«
در »ھﻔﺘﻦ ﯾﺸﺖ ﺑﺰرگ« ﭼﻨﯿﻦ دﻋﺎ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ:
»ای اھﻮرا ﻣﺰدای ﯾﮑﺘﺎ" ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎرﯾﻢ ﮐﮫ ﺗﻮ را ﺑﮫ ﻧﺎم اھﻮرا)ھﺴﺘﯽ ﺑﺨﺶ( و ﺑﮫ اﺳﻢ ﻣﻘﺪس ﻣﺰدا)داﻧﺎی ﺑﺰرگ(
ﺑﺴﺘﺎﯾﯿﻢ.ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎرﯾﻢ ﺗﻮ را ﺑﺎ دل و ﺟﺎن ﺑﺴﺘﺎﯾﯿﻢ.
ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﻢ راﺳﺘﯽ)اﺷﺎ( و ﻣﻨﺶ ﻧﯿﮏ) وھﻮﻣﻦ( و ﻧﯿﺮوی رﺣﻤﺎﻧﯽ )ﺧﺸﺘﺮا( و اﯾﯿﻦ ﻧﯿﮏ و ﭘﺎداش ﻧﯿﮏ و ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﺸﻖ
ﭘﺎک )ﺳﭙﻨﺘﺎ ارﻣﯿﺘﯽ( را ﺑﺴﺘﺎﯾﯿﻢ.
ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﭘﺎک و ﺑﺎ راﺳﺘﯽ و درﺳﺘﯽ و ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﻧﯿﮏ و ﭘﯿﺮوی از اﯾﯿﻦ ﭘﺎک " ﺑﮫ ﺗﻮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﻢ«.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻓﺮوزه ھﺎی ارﻣﯿﺘﯽ"ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ اﺳﺖ"در وﻧﺪﯾﺪاد اﻣﺪه:
زرﺗﺸﺖ از اھﻮراﻣﺰدا ﭘﺮﺳﯿﺪ:
»ﮐﯿﺴﺖ اﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﻣﺮدی ﻏﯿﺮ از ﺷﻮھﺮ ﺧﻮد ھﻢ ﺧﻮاﺑﮕﯽ ﮐﻨﺪ)وﻧﺪﯾﺪاد ﻓﺮﮔﺮد  18ﺑﻨﺪ ﺷﺼﺖ و ﯾﮑﻢ(
ارت" ﻓﺮﺷﺘﮫ ی ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ"ﭼﻮن ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ زن ﺑﺪﮐﺎری ﻧﺴﻞ را ﺗﺒﺎه ﻣﯿﺴﺎزد )ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ( ﻓﻐﺎن ﺑﺮاورده و ﮔﻮﯾﺪ:ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮑﻨﻢ ﺑﮫ اﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ روم ﯾﺎ در زﻣﯿﻦ ﻧﮭﺎن ﮔﺮدم ﺗﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﻧﺒﯿﻢ)ارت ﯾﺸﺖ ﺑﻨﺪ ﭘﻨﺠﺎه و ھﺸﺘﻢ(
ﺳﻌﺪی ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
زن ﭘﺎک ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮ ﭘﺎرﺳﺎ
ﮐﻨﺪ ﻣﺮد دروﯾﺶ را ﭘﺎدﺷﺎه
درﺑﺎره ازدواج و ﻟﺰوم ھﻤﺴﺮ ﮔﺰﯾﻨﯽ و ﭘﺮھﯿﺮﮔﺎری"ﺷﺎدروان ﻓﺮدوﺳﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﺟﮭﺎن را ﻓﺰاﯾﺶ ز ﺟﻔﺖ اﻓﺮﯾﺪ
ﮐﮫ از ﯾﮏ ﻓﺰوﻧﯽ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﭘﺪﯾﺪ
اﮔﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺟﻔﺖ اﻧﺪر ﺟﮭﺎن

ﺑﻤﺎﻧﺪی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺪر ﺟﮭﺎن
و دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﺑﯽ ﺟﻔﺖ دﯾﻦ ﺧﺪای
ﻧﺪﯾﺪم ﻣﺮد ﺟﻮان را ﺑﭙﺎی
ﭼﮫ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ از ﭘﮭﻠﻮان ﺟﮭﺎن
ﮐﮫ ﮔﺮدد ز ﻓﺮزﻧﺪ روﺷﻦ روان
ﭼﮫ ھﻨﮕﺎم رﻓﺘﻦ ﻓﺮاز اﯾﺪش
ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪی ﻧﻮ روز ﺑﺎز اﯾﺪش
ﺑﺰرﮔﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﮫ اﯾﯿﻦ و ﮐﯿﺶ
ﮔﺮاﻣﯽ ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ ﮐﺲ را ﭼﻮ ﺧﻮﯾﺶ
ﻧﺪادﻧﺪ ﺑﯿﮭﻮده دل را ز دﺳﺖ
ﻧﮕﺸﺘﻨﺪ از ﺑﺎده ی ﻣﮭﺮ ﻣﺴﺖ
ﮐﺴﯽ را رﺳﺪ ﮔﺮدی و ﻣﮭﺘﺮی
ﮐﮫ ﻣﮭﺮ ﻓﻠﮏ را ﮐﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮی
اﮔﺮ ﺑﺮ ﺧﺮد ﭼﯿﺮه ﮔﺮدد ھﻮا
ﺑﯿﺎﺑﺪ ز ﭼﻨﮓ ھﻮا ﮐﺲ رھﺎ
ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﮐﺂرد ھﻮا را ﺑﮫ زﯾﺮ
ﺑﻮد داﺳﺘﺎﻧﺶ ﭼﻮ ﺷﯿﺮ دﻟﯿﺮ
ﻣﮑﻦ اﺷﻨﺎ دﯾﻮ را ﺑﺎ روان
ﭼﮫ ﺧﻮاھﯽ ﮐﮫ ﺑﺨﺘﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺟﻮان
ﺑﭙﺮھﯿﺰ و ﺗﻦ را ﺑﮫ ﯾﺰدان ﺳﭙﺎر
ﺑﮫ ﮔﯿﺘﯽ ﺟﺰ از ﺗﺨﻢ ﻧﯿﮑﯽ ﻣﮑﺎر
ﺗﺮا دﺷﻤﻨﯽ اﻧﺪر ﺟﮭﺎن ﺧﻮد دل اﺳﺖ
دﻟﺖ ﮔﺮ ﺑﮫ ﮔﻨﺎه ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ
درﺑﺎره ی ﻓﺮوﺗﻨﯽ و ﺑﺮدﺑﺎری"ﺷﺎدروان ﻓﺮدوﺳﯽ از زﺑﺎن ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ﮔﻮﯾﺪ:
ﭼﻮ ﺑﺴﺘﺮ ز ﺧﺎک اﺳﺖ و ﺑﺎﻟﯿﻦ ز ﺧﺸﺖ

درﺧﺘﯽ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺮوز ﮐﺸﺖ
ﮐﮫ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﭼﺮخ از ﺑﺮش ﺑﮕﺬرد
ﺗﻨﺶ ﺧﻮن ﺧﻮرد و ﺑﺎر ﮐﯿﻦ اورد
ھﺮ اﻧﮕﮫ ﮐﺖ ﺑﮫ ﺑﺪ دﺳﺘﺮس
ز ﯾﺰدان ﺑﺘﺮس و ﻣﮑﻦ ﺑﮫ ﮐﺲ
ﺑﺪان ای ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻨﺪ ﻏﺮور
ﮐﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ رﺳﻢ ﺳﺮای ﺳﺮور
ﭼﮫ ﮔﻔﺖ ان ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺑﺎ ﺗﺮس و ھﻮش
ﭼﻮ ﺧﺴﺮو ﺷﺪی ﺑﻨﺪﮔﯽ را ﺑﮑﻮش
ﺑﮫ ھﺮﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﮐﻦ ﺳﺮ ز ﺑﺎد
ﮐﮫ ﺟﺰ ﻣﺮگ را ﮐﺲ ز ﻣﺎدر ﻧﺰاد
در ﻧﮑﻮھﺶ ﮐﺒﺮ و ﻏﺮور و ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺗﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ اﻣﺪه:
ﺑﮫ ﮔﺮد ﺗﮑﺒﺮ ﻣﮕﺮد ای ﺧﻠﯿﻞ
ﺗﮑﺒﺮ ﮐﻨﺪ ادﻣﯽ را ذﻟﯿﻞ
ﺗﮑﺒﺮ ﻧﺸﺎن ﻓﺮوﻣﺎﯾﮫ دان
ﻓﺮوﻣﺎﯾﮫ را ﮐﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن
ﺗﻮاﺿﻊ ﮐﻨﺪ ھﺮﮐﮫ او اﺧﺘﯿﺎر
ﺑﻮد اﻧﺪر ﺟﮭﺎن ﺑﺨﺖ ﯾﺎر
ﺗﻮاﺿﻊ ﻓﺰاﯾﺪ ﺗﻮ را اب و ﺟﺎه
ﺑﮫ ﭼﺮخ ﺑﺮﯾﻨﺖ ﮐﺸﺪ ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﻣﺸﻮ ﻏﺮه زاب ھﻨﺮ ھﺎی ﺧﻮﯾﺶ
ﻧﮕﮭﺪار ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﮫ ﭘﺎی ﺧﻮﯾﺶ
در ﻓﺮھﻨﮓ زرﺗﺸﺘﯽ"ھﻤﮫ ی ﻧﻤﻮدھﺎی ھﺴﺘﯽ زﻧﺪه اﻧﺪ"زﯾﺮا زﻧﺪه ﺑﻮدن ﺗﻨﮭﺎ ﺧﻮردن و ﺧﻔﺘﻦ و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﻧﯿﺴﺖ.زﻧﺪه ﺑﻮدن
ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻮﯾﯿﺪن و ﺑﺎﻟﯿﺪن و ﺷﮑﻔﺘﻦ و زادن و ﻣﺮدن"در ﺟﮭﺎن ھﺴﺘﯽ ھﯿﭻ ﻧﻤﻮدی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ازﯾﻦ ﻓﺮوزه ھﺎ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻧﺒﺎﺷﺪ.اوﺳﺘﺎ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ:

»ﻣﯿﺴﺘﺎﯾﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎﺑﺎن و ﻣﺎه درﺧﺸﺎن را"ﺑﺸﻮد ﮐﮫ ﻣﮭﺮ ﺑﮫ ﯾﺎری ﻣﺎ اﯾﺪ.ﻣﯿﺴﺘﺎﯾﻢ اب ﭘﺎک و روان را ﮐﮫ ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪه ی
ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و دﺷﻤﻦ ﺗﺒﺎھﯽ و اھﻮراﯾﯽ ﮐﯿﺶ و ﺳﺘﻮدﻧﯽ اﺳﺖ.
اﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺟﺎن اﺳﺖ و اﻓﺰاﯾﻨﺪه ﮔﻠﮫ و رﻣﮫ.ﻣﯿﺴﺘﺎﯾﻢ زﻧﺎن ﭘﺎرﺳﺎی ﻧﯿﮏ اﻧﺪﯾﺶ و ﻧﯿﮏ ﮔﻔﺘﺎر و ﻧﯿﮏ ﮐﺮدار و ﻧﯿﮏ اﻣﻮﺧﺘﮫ و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮ ﺷﻮھﺮ و وارﺳﺘﮫ را.ای اھﻮرا ﻣﺰدا درود ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ زﻧﺎﻧﯽ)ﮔﺎه اﯾﻮی ﺛﺮوﺗﺮِم(«

زﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎد ﺳﭙَﻨﺪارﻣَﺬ در ﺟﮭﺎن ﻣﺎدی اﺳﺖ:
از اﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ زﻣﯿﻦ ھﻤﮫ ی ﻣﻮﺟﻮدات و اﻓﺮﯾﻨﺶ ﭘﺮوردﮔﺎر را در داﻣﺎن ﻣﮭﺮ ﺧﻮد ﭘﺮوراﻧﯿﺪه و ﺑﺎ ﺷﯿﺮه ی ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ ھﻤﮫ
را ﭼﻮن ﻣﺎدری ﻣﮭﺮﺑﺎن ﻗﻮت و ﻧﯿﺮوی ھﺴﺘﯽ ﻣﯿﺒﺨﺸﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ھﻤﮫ ﻓﺮوﺗﺮ و اﻓﺘﺎده ﺗﺮ اﺳﺖ" ازﯾﻦ روی در
ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و زرﺗﺸﺘﯽ"زﻣﯿﻦ را ﻧﻤﺎد ﻣﮭﺮ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ داﻧﺴﺘﮫ و در ادﺑﯿﺎت ﻣﺎ اﻣﺪه»:ﺗﻮ ای ﺑﻨﺪه اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻦ ﭼﻮ ﺧﺎک«
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل زﻣﯿﻦ را ﻣﺎدر داﻧﺴﺘﮫ و ﮔﻮﯾﯿﻢ»:ﻣﺎدر زﻣﯿﻦ و ﻣﺎدر وﻃﻦ«
در اوﺳﺘﺎی »ﭘﺘﺖ« ﯾﺎ ﺗﻮﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﻢ:
»ﭘﺮوردﮔﺎرا! از ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﮔﻨﺎھﯽ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﻮی و رواﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﭙﻨﺪارﻣﺬ و از ﻧﻈﺮ ﻣﺎدی و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ زﻣﯿﻦ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ام"ﭘﺸﯿﻤﺎن ﮔﺸﺘﮫ ﺗﻮﺑﮫ ﻣﯿﮑﻨﻢ/اﮔﺮ زﻣﯿﻦ را ﭘﺎک و اﺑﺎد ﻧﮕﮫ ﻧﺪاﺷﺘﻢ.اﮔﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺎرور را وﯾﺮان ﮐﺮدم ﯾﺎ وﺑﺮاﻧﮫ
ای را اﺑﺎد ﻧﺴﺎﺧﺘﻢ.اﮔﺮ ﺑﺎ ﭘﺎی ﺑﺮھﻨﮫ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺗﻮ راه رﻓﺘﻢ.اﮔﺮ ﻧﺴﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻦ ﻧﮭﺎن داﺷﺘﻢ و ان ﻧﮭﺎن ﮐﺮده را اﺷﮑﺎر
ﻧﮑﺮدم.اﮔﺮ زﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﻮد ﺧﻮب و ﮔﺮاﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و او را اذﯾﺖ ﮐﺮدم"ﮐﮫ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ ﺳﭙﻨﺪارﻣﺬ اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ
از ﻣﻦ ازرده و ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ" از ھﻤﮫ ان ﮔﻨﺎھﺎن ﭘﺸﯿﻤﺎن ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﻮﺑﮫ ﻣﯿﮑﻨﻢ«.
ﺑﺎز در اﻧﺪرز ﮔﻮاه زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ"ﻣﻮﺑﺪ در ھﻨﮕﺎم ﮔﻮاھﮕﯿﺮی )ﻋﻘﺪ( ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﻋﺮوس و داﻣﺎد ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:
»داد و اﯾﻦ ﺳﭙﻨﺪارﻣﺬ اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ" ﻓﺮوﺗﻨﯽ و ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﺖ.اﻧﺪر ﮔﯿﺘﯽ ازاده و ﻓﺮوﺗﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ.ﯾﺎ ﺑﮑﺪﯾﮕﺮ دوﺳﺘﺎر و ﻣﮭﺮﺑﺎن
ﺑﺎﺷﯿﺪ.ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی ﻣﮑﻨﯿﺪ.ﺧﻮش ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ.ﺧﻮﯾﺸﺎن و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ را ﻧﻨﮓ ﻣﺪارﯾﺪ و از ﺧﻮاﺳﺘﮫ ی ﺧﻮﯾﺶ ﯾﺎرﯾﺸﺎن
دھﯿﺪ.اﻣﻮزﺷﮕﺎه و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ و دﯾﮕﺮ ﺑﻨﯿﺎد ھﺎی ﻧﯿﮏ ﻧﮭﯿﺪ و ﭼﻮن زﻣﯿﻦ ﺳﻮدﺑﺨﺶ و ﺑﺮدﺑﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ.زﻣﯿﻦ را ﭘﺎک و
اﺑﺎدن دارﯾﺪ.ﺳﻮراخ ﺧﺎﻧﮫ ی ﺧﺮَﻓَﺴﺘَﺮان )ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻮذی( را وﯾﺮان ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﻠﯿﺪی و ﻧﺴﺎ اﻧﺪر زﻣﯿﻦ ﻧﮭﺎن ﻣﺪارﯾﺪ«.
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺳﺮودھﺎی ﻣﻘﺪس ﺑﺮﻣﯿﺎﯾﺪ و ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ زﻣﯿﻦ و
ﻣﺎدر ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎص و وﯾﮋه ای ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﮫ و ھﺮ دو را ﺑﮫ ﻣﺎدر ﺗﺸﺒﯿﮫ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.از اﯾﻦ روی در ﻓﺮھﮓ زرﺗﺸﺘﯽ ﻣﺎدر و
زن ﻣﻘﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ای دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮری ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺑﮫ ﻗﻮل
ﺳﻌﺪی:
زن ﭘﺎک ﻓﺮﻣﺎﺑﺮ ﭘﺎرﺳﺎ
ﮐﻨﺪ ﻣﺮد دروﯾﺶ را ﭘﺎدﺷﺎ
از اﯾﻦ ﺟﮭﺖ در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن روز ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﺎم روز و ﻣﺎه ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺸﻮد"ﺟﺸﻨﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »اﺳﻔﻨﺪﮔﺎن« ﺑﺮای
ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﻘﺎم زن ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و در ان روز زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان از وﻇﯿﻔﮫ و ﮐﺎر ﻣﻨﺰل ﺑﺨﺸﻮده ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻋﻮض ﺗﻤﺎم
ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﻧﮫ ﭼﻮن رﻓﺖ و روب و ﭘﺨﺖ و ﭘﺮ و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻇﺮوف ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ی ﻣﺮدان و ﭘﺴﺮان ﺑﻮد و در ﭘﺴﯿﻦ ھﻤﺎن روز
زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان از ﻃﺮف ﭘﺪران و ﺷﻮھﺮان و ﺑﺮادران ﺧﻮد ھﺪاﯾﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ از ﮐﻮﺷﺶ ھﺎی ﺗﻮان

ﻓﺮﺳﺎی اﻧﺎن در ﻃﯽ ﺳﺎل ﻗﺪرداﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﺎﻣﺪ.دﺧﺘﺮان ﺑﺎﻟﻎ و رﺳﺎ در دﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ از ازادی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و اﯾﻦ
ازادی را ﺑﺮادر اﻧﺪرز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮد در ھﻨﮕﺎم ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ھﻤﺴﺮی ﺑﺮای دﺧﺘﺮش »ﭘﻮروﭼﯿﺴﺘﺎ« ﺑﺪﺳﺖ اورده"در ﯾﺴﻨﺎی 53
ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ :
»اﯾﻨﮏ ﺗﻮ ای ﭘﻮروﭼﯿﺴﺘﺎ" ای ﺟﻮاﻧﺘﺮﯾﻦ دﺧﺘﺮم"ﻣﻦ ﮐﮫ ﭘﺪرت ھﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﺎﺳﭗ را از روی راﺳﺘﯽ و ﺑﺎ ﻣﻨﺶ ﻧﯿﮏ ﺑﺮای
ھﻤﺴﺮی ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم"اﯾﻨﮏ ﺑﺮو ﺑﺎ ﺧﺮدت ﻣﺸﻮرت ﮐﻦ و در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮل ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﭘﺎک در اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﮫ ﻣﻘﺪس زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎ«.
و در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺮوﺳﯽ دﺧﺘﺮش"اﺷﻮ زرﺗﺸﺖ ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
»ای ﭘﺴﺮان ای دﺧﺘﺮان ﺑﺎﻟﻎ" روی ﺳﺨﻨﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ"ﺑﮫ اﻧﺪرزم ﮔﻮش ﻓﺮا دھﯿﺪ و ﮔﻔﺘﺎرم را ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ و ﺑﺎ ﻏﯿﺮت
در ﭘﯽ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺎک ﻣﻨﺸﯽ ﺑﺮاﯾﯿﺪ.ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺮدار ﻧﯿﮏ و ﻣﮭﺮورزی ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺶ دﺳﺘﯽ ﺟﻮﯾﺪ
ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻘﺪس زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﯽ و ﺧﺮﻣﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ«.
اﻧﺪرز اﺷﻮزرﺗﺸﺖ ﺑﮫ ﻣﺮدان و زﻧﺎن:
»ای ﻣﺮدان و زﻧﺎن" راه راﺳﺖ را درﯾﺎﺑﯿﺪ و ﭘﯿﺮوزی ﮐﻨﯿﺪ"ھﯿﭽﮕﺎه ﮔﺮد دروغ  .ﺧﻮﺷﯽ ھﺎی زودﮔﺬر ﮐﮫ ﺗﺒﺎه ﮐﻨﻨﺪه ی
زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ"ﻧﮕﺮدﯾﺪ.زﯾﺮا ﻟﺬﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ و ﮔﻨﺎه ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ"ﭼﻮن زھﺮ ﮐﺸﻨﺪه ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ دراﻣﯿﺨﺘﮫ اﻧﺪ و
ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدش ﮐﺸﻨﺪه و دوزﺧﯽ اﺳﺖ.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻮر ﮐﺎرھﺎی زﺷﺖ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮔﯿﺘﯽ و ﻣﯿﻨﻮی ﺧﻮد را ﺗﺒﺎه ﻣﺴﺎزﯾﺪ.
ﭼﮫ"ﭘﺎداش ﻧﯿﮏ و ﺳﺮای ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ از ان ﮐﺴﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻮا و ھﻮس و ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ و اروزھﺎی ﺑﺎﻃﻞ را از ﺧﻮد
دور ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ ﭼﯿﺮه ﮔﺮدد و ﮐﻮﺗﺎھﯽ و ﻏﻔﻠﺖ در اﯾﻦ راه ﭘﺎﯾﺎﻧﺶ ﺟﺰ ﻧﺎﻟﮫ و اﻓﺴﻮس"ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﺨﻮاھﺪ
ﺑﻮد.
ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرﻧﺪﮔﺎن ﮐﮫ دﺳﺖ ﺑﮫ ﮐﺮدار زﺷﺖ زﻧﻨﺪ"ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮھﻨﺪ ﺷﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﺎن ﻧﺎﻟﮫ و ﺧﺮوش و ﻓﺮﯾﺎد
اﺳﺖ.وﻟﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺪرز و راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﻦ ﮔﻮش دھﻨﺪ"اراﻣﺶ و ﺧﻮﺷﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮭﺮه ﺷﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺳﺨﺘﯽ
و رﻧﺞ از اﻧﺎن دور ﺧﻮاھﺪ ﮔﺸﺖ و ﺑﮫ ﻧﯿﮏ ﻧﺎﻣﯽ و ﺟﺎوداﻧﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ رﺳﯿﺪ)ﯾﺴﻨﺎی  53ﺑﻨﺪ «(8-6
در دﯾﻦ اﺷﻮزرﺗﺸﺖ ﺳﺨﻨﯽ از ﮐﻔﺎره )ﺗﺎوان ﮔﻨﺎه( و ﺷﻔﺎﻋﺖ )ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺷﺪن( در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﮭﺎ وﻇﯿﻔﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺮای
اﻧﺴﺎن ﻣﻘﺮر داﺷﺘﮫ ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺪﺳﯽ اﺳﺖ"ﺟﻨﮕﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻃﺮف ان اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﯿﮑﯽ ھﺎ و ﻃﺮف دﯾﮕﺮش اھﺮﯾﻤﻦ ﺑﺎ ﺑﺪی ھﺎ"ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﮫ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ دروغ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ و ﻧﺎراﺳﺘﯽ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎر ﺳﺨﺖ زﻧﺪﮔﯽ" ﺗﻨﮭﺎ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﻓﯿﺮوز ﮔﺮداﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده داﯾﻢ از دو ﻧﯿﺮوی ﺧﺪادادی ﯾﻌﻨﯽ"وھﻮﻣﻦ
و ﺳﭙﻨﺪارﻣﺬ ﯾﺎ ﺧﺮد و ﻋﺸﻖ ﯾﺎ ﻋﻘﻞ و ﻋﺎﻃﻔﮫ اﺳﺖ.ﭼﻨﺎﻧﭽﮭﺎ ﺣﺎﻓﻆ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
در راه ﻋﺸﻖ"وﺳﻮﺳﮫ اھﺮﯾﻤﻦ ﺑﺴﯽ اﺳﺖ
ھﺸﺪار و ﮔﻮش و دل ﺑﮫ ﭘﯿﺎم ﺳﺮوش ﮐﻦ
در اﻧﺪرز ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺰرﮔﺎن زرﺗﺸﺘﯽ"درﺑﺎری زن اﻣﺪه اﺳﺖ:
»زﻧﺎن را ﮔﺮاﻣﯽ دارﯾﺪ.ﺑﮫ زﻧﺎن ﺳﺘﻢ ﻣﮑﻨﯿﺪ.زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮ زن و ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺎن ﮐﻨﯿﺪ.اﮔﺮ زﻧﯽ را ﺑﮕﺮﯾﺎﻧﯽ"ﺳﺮاﻧﺠﺎم روزﮔﺎر
ﮔﺮﯾﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ.ﭘﯿﻤﺎﻧﺖ را ﺑﺎ زن ﻣﺸﮑﻦ ﺗﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﺖ ﺷﮑﺴﺘﮫ ﻧﺸﻮد.اﺑﺮوی زن را ﻣﺮﯾﺰ"ﺗﺎ روزﮔﺎر اﺑﺮوﯾﺖ را ﻣﺮﯾﺰد.ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ
ی زن دﺳﺖ ﻣﯿﺎز ﺗﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ات ﺑﮫ ﺑﺎد ﻣﺮود.اﺷﯿﺎﻧﮫ ی زن را ﺑﮫ ھﻢ ﻣﺰن ﺗﺎ اﺷﯿﺎﻧﮫ ات وﯾﺮان ﻧﮕﺮدد.زن را ﻣﯿﺎزار ﺗﺎ
روزﮔﺎر ازارت ﻧﺪھﺪ.ای ﻣﺮد ﺑﺎ زن ﺑﮫ ﻧﺮﻣﯽ و ﺧﻮﺑﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﻦ"وﻟﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮ و ﺑﺮده ی زن ﻣﺸﻮ ﺗﺎ ﺳﺒﮏ ﻧﺸﻮی.ای ن ﺑﺎ

ﻣﺮد در ھﻤﮫ ی ﮐﺎرھﺎ اﻧﺒﺎزی ﮐﻦ" اﻣﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﻣﺮد و ﺑﺎزﯾﭽﮫ ی ھﻮس ھﺎی او ﻣﺸﻮ.ای زن ﺧﻮدت را ﺑﺸﻨﺎس و ﺑﺮ ﺧﻮد ارج
ﺑﻨﮫ و ھﺮﮔﺰ ﺑﺮده ی ﭘﻮل و ﮔﻮھﺮ و ﺷﮑﻮه و ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﺸﻮ.ارج ﻣﺎدر و ھﻤﺴﺮ ﺑﻮدن ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ارﺟﮭﺎﺳﺖ.زن
ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ی ﺧﻮﺷﯽ و ﺷﺎدی و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺖ.ﻣﺮدی ﮐﮫ ﺑﮫ زن ﺧﻮد ﻣﮭﺮ ﻣﯿﻮرزد"ﺑﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﮫ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﮭﺮ
ورزﯾﺪه اﺳﺖ.ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﯽ ھﻤﺴﺮ و ﺟﻔﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ"ﮔﻨﺎه ﮐﺎری اﺳﺖ و ﮔﻨﺎھﺶ ﺟﺰ ﺑﺎ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺷﺴﺘﮫ ﻧﺸﻮد.
ﭘﺮﺷﮑﻮه ﺗﺮﯾﻦ و ارﺟﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺳﺖ.زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ داﺷﺖ ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ و ﭘﻮل و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺪارد.ﭘﺎﯾﮫ ی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮ ﻣﮭﺮ و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ھﻤﺴﺮی و زادن ﻓﺮزﻧﺪ و ﺑﺎر اوردن ان اﺳﺘﻮار
ﺑﺎﺷﺪ.ﻓﺰون ﺗﺮ از ﺗﻦ ن "دل و ﺟﺎن و روان او را درﯾﺎﺑﯿﺪ و ﺑﺮ ارج ﻧﮭﯿﺪ.ﺑﺎ روﺳﭙﯿﮕﺮی )ﻓﺤﺸﺎ( ﺑﺴﺘﯿﺰﯾﺪ"زن اﺑﺴﺘﻦ را
ﮔﺮاﻣﯽ دارﯾﺪ و ﻣﯿﺎزارﯾﺪ«
از اﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﻤﮫ ی اﺛﺎر و ﻧﻤﻮھﺎی ھﺴﺘﯽ ﻣﻈﺎھﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ھﻤﺎن ﺳﭙﻨﺪارﻣﺬ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺮوی ﻋﺸﻖ اھﻮراﯾﯽ و ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ
اﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﮔﯽ ﺳﺖ"در ھﻤﮫ ﺟﺎی اوﺳﺘﺎ ﺳﺨﻦ از ﻣﮭﺮ و ﻓﺮوغ ﻧﯿﺮی اﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ی ﯾﮑﺘﺎﺳﺖ"ﮐﮫ ھﺴﺘﯽ و ﻧﻤﻮدھﺎی ان ھﻤﮫ
ازوﺳﺖ و ذرات وﺟﻮد ھﻤﮕﯽ در ﺑﺮدارﻧﺪه ی ﭘﺮﺗﻮ اوی اﻧﺪ و اﯾﻦ ﺟﮭﺎن ﺑﯿﻨﯽ زرﺗﺸﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﮋواک ان در ﺳﺮودھﺎی
اوﺳﺘﺎ و ﻋﺮﻓﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮔﺮدﯾﺪه"ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﻮل ﻋﺎرف ﺑﺰرگ»ﺷﻤﺲ ﻣﻐﺮﺑﯽ« اﻣﺪه اﺳﺖ:

ﺧﻮرﺷﯿﺪ رﺧﺖ ﭼﻮن ﮔﺸﺖ ﭘﯿﺪا
ذرات دو ﮐﻮن ﺷﺪ ھﻮﯾﺪا
ﻣﮭﺮ رخ ﺗﻮ ﭼﻮ ﺳﺎﯾﮫ اﻧﺪاﺧﺖ
زان ﺳﺎﯾﮫ ﭘﺪﯾﺪ ﮔﺸﺖ ﮐﻞ اﺷﯿﺎ
ھﺮ ذره ز ﻧﻮر ﻣﮭﺮ روﯾﺖ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ زﺧﺖ ﺷﺪ اﺷﮑﺎرا
ھﺮ ذره ﺑﮫ ﻣﮭﺮ ﮔﺸﺖ ﻣﻮﺟﻮد
ھﻢ ﻣﮭﺮ ﺑﮫ ذره ﮔﺸﺖ ﭘﯿﺪا
درﯾﺎی وﺟﻮد ﻣﻮج زن ﺷﺪ
ﻣﻮﺟﯽ ﺑﻔﮑﻨﺪ ﺳﻮی ﺻﺤﺮا

ان ﻣﻮج ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺑﺮ اﻣﺪ
در ﮐﺴﻮت و ﺻﻮرﺗﯽ دﻻرا
ﺑﺮ رﺳﺘﮫ ﺑﻨﻔﺸﮫ ﻣﻌﺎﻧﯽ
ﭼﻮن ﺧﻂ ﺧﻮش ﻧﮕﺎر رﻋﻨﺎ

ﺑﺸﮑﻔﺘﮫ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺣﻘﺎﯾﻖ
ﺑﻨﻤﻮده ھﺰار ﺳﺮو واﻻ
ھﺮﺟﺰ ﮐﮫ ھﺴﺖ ﻋﯿﻦ ﮐﻞ اﺳﺖ
ﭘﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮاﺳﺮ اﺟﺰا
اﺟﺰا ﭼﮫ ﺑﻮد ﻣﻈﺎھﺮ ﮐﻞ
اﺷﯿﺎ ﭼﮫ ﺑﻮد ﻇﻼل اﺳﻤﺎ
اﺳﻤﺎ ﭼﮫ ﺑﻮد ﻇﮭﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺟﻤﺎل ذات واﻻ
ای ﻣﻐﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﮕﺬار
ﺳﺮ دو ﺟﮭﺎن ﻣﮑﻦ ھﻮﯾﺪا
ﻣﻮﻻﻧﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﯾﮏ ﮔﮭﺮ ﺑﻮدﯾﻢ ھﻤﭽﻮ اﻓﺘﺎب
ﺑﯽ ﮔﺮه ﺑﻮدﯾﻢ و ﺻﺎﻓﯽ ھﻤﭽﻮ اب
ﭼﻮن ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻣﺪ ان ﻧﻮر ﺳﺮه
ﺷﺪ ﻋﺪد ﺑﺮ ﺳﺎﯾﮫ ھﺎی ﮐﻨﮕﺮه

 :6ﺧﻮرداد ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﮐﻤﺎل در ﺟﮭﺎﻧﺒﯿﻨﯽ زرﺗﺸﺘﯽ:
ﺧﻮرداد در اوﺳﺘﺎ »ھَﮫ اُروَﺗﺎت« ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻤﺎل و رﺳﺎﯾﯽ ﻣﯿﻨﻮی و ﺧﺮﻣﯽ و اﺑﺎداﻧﯽ ﮔﯿﺘﯽ اﺳﺖ.
در اﻧﺪرز ﮔﻮاه در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮫ ی ﻣﻌﻨﻮی اﯾﻦ اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ اﻣﺪه اﺳﺖ:
»داد و اﯾﯿﻦ ﺧﻮرداد اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ ﺧﺮﻣﯽ و اﺑﺎداﻧﯽ اﺳﺖ.دل ﺧﻮد را ﺧﺮم و ﺗﻦ ﺧﻮد را ﭘﺎک دارﯾﺪ"ﭼﮫ ﭘﺎﮐﯽ ﺗﻦ اﺷﻮﯾﯽ روان
اﺳﺖ.ﻧﺎﺳﭙﺎﺳﯽ ﻣﮑﻨﯿﺪ"اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ.ﮔﯿﺘﯽ را ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻧﯿﮏ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﺑﮫ راه ھﻮرﻣﺰد ﺧﻮرﺳﻨﺪ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺬار ﺑﺎﺷﯿﺪ.اﺑﺎدی
ﺳﺎزﯾﺪ و ﺷﺎدی اﻓﺰوﻧﯿﺪ.اب را ﮐﮫ ﺳﺒﺐ ﺧﺮﻣﯽ و اﺑﺎداﻧﯽ اﺳﺖ ھﻤﯿﺸﮫ ﭘﺎک دارﯾﺪ.ﭘﻠﯿﺪی و ﻧﺴﺎ اﻧﺪر اب روان ﻣﯿﻔﮑﻨﯿﺪ.ﺗﻦ و
ﺟﺎﻣﻌﮫ در اب روان ﻣﺸﻮﯾﯿﺪ.ﮐﺎرﯾﺰ )ﻗﻨﺎت( ﮐﻨﯿﺪ و زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ را ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺳﺎزﯾﺪ«.
ﺑﺎز در اوﺳﺘﺎی ﭘﺘﺖ ﯾﺎ ﺗﻮﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﻢ:

»از ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﮔﻨﺎھﯽ ﮐﮫ ﻣﻦ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺧﻮرداد اﻣﺸﺎﭘﻨﺪ و از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﺑﮭﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ام ﭘﺸﯿﻤﺎن
ﮔﺸﺘﮫ و ﺗﻮﺑﮫ ﻣﯿﮑﻨﻢ.اﮔﺮ ﻧﺴﺎ و ﭼﯿﺰ ﻧﺎﭘﺎک را در اب روان رﯾﺨﺘﻢ"دﺳﺖ ﻧﺎﭘﺎک در اب روان ﺷﺴﺘﻢ"ﯾﺎ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻓﻀﻮﻻﺗﯽ را
در اب روان اﻧﺪاﺧﺘﻢ" ﮐﮫ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ ﺧﻮرداد اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ از ﻣﻦ ازرده و ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد ﮔﺸﺖ"از ان ﮐﺎرھﺎ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪه"ﺗﻮﺑﮫ
ﻣﯿﮑﻨﻢ«.
ﭘﺲ از اﻧﮑﮫ ﺷﺨﺺ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﮫ اﯾﺰدی را ﻃﯽ ﮐﺮد"اﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﺣﺪ ﮐﻤﺎل اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻌﻨﻮی رﺳﯿﺪه و از ﻧﻌﻤﺖ »ﺧﻮرداد«
ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮫ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و ﺑﮭﺮوزی ﺑﮫ ﻣﺎ روی ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد و ھﻤﺎی ﺳﻌﺎدت ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ ﺳﺎﯾﮫ اﻓﮑﻦ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﮐﻤﺎل ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی و ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﻣﯿﮕﺮدد.ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و
ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ دﯾﻨﯽ زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﺧﻮد"ﺑﻠﮑﮫ ﭘﺎﮐﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ده ھﺎ"ﺷﮭﺮھﺎ و ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ی ﻣﺎﺳﺖ"زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ
ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮭﺮ و ﻋﺸﻖ ﻣﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ھﻤﮫ ﺑﺸﺮ ﮔﺮدد.
ﺷﻮاھﺪ ﺑﺴﯿﺎری درﺑﺎره ﺑﮭﺪاﺷﺖ در ﮐﺘﺎب ھﺎی ﮐﮭﻦ زرﺗﺸﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮان رﯾﺸﮫ و ﺑﻨﯿﺎد ھﻤﮫ ی
اﻧﺪﺑﺸﮫ و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ را درﺑﺎره ﺑﮭﺪاﺷﺖ و ﭘﺎﮐﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﻓﻠﺴﻔﮫ ﺧﻮرداد ﯾﺎﻓﺖ.
در »ﻓﺮوردﯾﻦ ﯾﺸﺖ« ﮐﺮده ی  29ﺑﻨﺪ  " 141ﺑﺮ ﺿﺪ اﻣﺮاض »ﺟﺮب« و ﺗﺐ و ﻏﯿﺮه از ﻓﺮوھﺮ ﻓﺮﯾﺪون ﯾﺎری ﺧﻮاﺳﺘﮫ
ﺷﺪه زﯾﺮا ﻓﺮﯾﺪون و ﭘﺪرش از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر رﻓﺘﮫ اﻧﺪ.در ﺑﻨﺪ  143از ﻗﻮت و ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﺑﺮای
ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﯿﮏ و ﺑﺎھﻮش و ﺗﻮاﻧﺎ و زﺑﺎن اور ﺳﺨﻦ ﻣﯿﺮود.
در »اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﯾﺸﺖ« ﺑﮫ ﭘﻨﺞ ﻃﺒﻘﮫ از ﭘﺰﺷﮑﺎن در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
در »اﺑﺎن ﯾﺸﺖ« از اﺷﺨﺎص ﻋﻠﯿﻞ و ﺑﯽ ﺷﻌﻮر و ﻣﺼﺮوع و ﻏﻮزی و ﻧﺎﻗﺺ اﻟﻌﻀﻮ ﺑﮫ ﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در ﻓﺮﮔﺮد دوم وﻧﺪﯾﺪاد"دﺳﺘﻮر ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ اﺷﺨﺎص"ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﭘﯿﺴﯽ و ﺟﺮب را ﺑﺎﯾﺪ از دﯾﮕﺮان دور ﻧﮕﮫ داﺷﺖ.
ﭘﺎک ﻧﮕﮭﺪاﺷﺘﻦ ﭼﮭﺎر ﻋﻨﺼﺮ از ﺟﻤﻠﮫ اب"از وﻇﺎﯾﻒ ھﺮ زرﺗﺸﺘﯽ اﺳﺖ.
اﺷﻮزرﺗﺸﺖ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ:
»اھﻮرا ﻣﺰدا ﺗﻤﺎم اﻗﺘﺪار ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی ﺧﻮرداد و اﻣﺮداد ﯾﻌﻨﯽ رﺳﺎﯾﯽ و ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﮫ ان ﮐﺴﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﮐﮫ در اﻧﺪﯾﺸﮫ
وﮐﺮدار " دوﺳﺖ او ﺑﺎﺷﺪ)ﯾﺴﻨﺎ  33ﺑﻨﺪ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ( ای ﺧﻮرداد و ای اﻣﺮداد"ﺻﻔﺎت رﺳﺎﯾﯽ و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ دراز را ﺑﮫ ﻣﺎ
ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ )ﯾﺴﻨﺎ  33ﺑﻨﺪ ھﺸﺘﻢ( ای ﻣﺰدا!ﻣﺎ را ﻧﻌﻤﺖ ھﺎی دوﮔﺎﻧﮫ ات ﯾﻌﻨﯽ رﺳﺎﯾﯽ و ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎز)ﯾﺴﻨﺎ  34ﺑﻨﺪ
ﯾﺎزدھﻢ( ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﺮوی از ﻓﺮﻣﺎن دﯾﻦ اھﻮراﯾﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ"ﺑﮫ ﻧﻌﻤﺖ رﺳﺎﯾﯽ و ﺟﺎوداﻧﯽ رﺳﻨﺪ)ﯾﺴﻨﺎ  45ﺑﻨﺪ ﭘﻨﺠﻢ«
ﻣﺎ ار از رﺳﺎﯾﯽ و ﺟﺎوداﻧﯽ در ﺳﺮای ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺳﺎز)ﯾﺴﻨﺎ  45ﺑﻨﺪ دھﻢ«
اھﻮرا ﻣﺰدا ﺑﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺸﺘﺮا و ارﻣﯿﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ رﺳﺎﯾﯽ و ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﺨﺸﺪ)ﯾﺴﻨﺎ  47ﺑﻨﺪ ﯾﮑﻢ«
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ دﯾﺪه ﺷﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ اوﺳﺘﺎ"ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در ﮔﺎت ھﺎ ﺧﻮرداد و اﻣﺮداد اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ھﻢ ﯾﺎد ﺷﺪه"زﯾﺮا رﺳﺎﯾﯽ و ﮐﻤﺎل
ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺗﻨﮭﺎ وﺳﯿﻠﮫ ی ﺧﺮﻣﯽ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺟﺎوداﻧﯽ ﻧﺎم ﻧﯿﮏ و اﺛﺎر ﺷﺨﺺ اﺳﺖ و اﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻮرداد ﻧﺼﯿﺒﺸﺎن
ﮔﺸﺘﮫ"از ﺟﺎوداﻧﯽ ھﻢ ﺑﺮﺧﻮرداد ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان دارای ﻓﺮوزﮔﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ھﺮ ﮐﺲ"وھﻮﻣﻦ ﯾﺎ ﻧﯿﮏ اﻧﺪﯾﺸﯽ " را ﭘﯿﺮوی
ﮐﺮد"از اﺷﺎ ﯾﺎ راﺳﺘﯽ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮﺧﻮرداد ﻣﯿﺸﻮد و ھﺮﮐﺲ از اﺷﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ ﺑﮫ ﺳﭙﻨﺪارﻣﺬ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺮوی ﻣﮭﺮ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ
و ﺗﻘﻮی ﻣﺠﮭﺰ ﻣﯿﮕﺮدد وھﺮ ﮐﺲ ﺑﮫ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ و ﻣﮭﺮ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ رﺳﯿﺪ" ﺑﮫ ﮐﻤﺎل و ﺟﺎوداﻧﯽ ھﻢ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ.
ﺧﻮرداد و اﻣﺮداد )ھَﮫ اُرﺗﺎت و اَﻣِﺮَﺗﺎت( ﺑﻌﺪ ھﺎ در ﻓﺮھﻨﮓ دﯾﻨﯽ ﯾﮭﻮد و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﮫ »ھﺎروت و ﻣﺎروت« ﺗﻐﯿﺮ ﻧﺎم ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و
ھﺮ دو از از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن اﯾﻦ ادﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮔﺸﺘﻨﺪ.
در داد و اﯾﯿﻦ ﺧﻮرداد اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ دﯾﺪﯾﻢ"ﮐﮫ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ:
»دل ﺧﻮد را ﺧﺮم و ﺗﻦ ﺧﻮد را ﭘﺎک ﻧﮕﮫ دارﯾﺪ.اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ.در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺸﮫ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﮫ داده ی ھﻮرﻣﺰد
ﺧﺮﺳﻨﺪ و ﺳﭙﺎﺳﺪار ﺑﺎﺷﯿﺪ«
ﺑﻠﯽ" رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و رﺳﺎﯾﯽ و ﮐﻤﺎل ﻣﺎدی و ﻣﻐﻨﻮی ﻻزﻣﮫ اش داﺷﺘﻦ روﺣﯽ ﺧﺮم و رواﻧﯽ ﺧﺮﺳﻨﺪ )ﻗﺎﻧﻊ( اﺳﺖ و
دﯾﺪی ﺧﻮش ﺑﯿﻦ اﺳﺖ.
اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﮔﺸﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎد و ﺧﺮم ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﺷﺎد زﯾﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﺮﺻﺖ ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎ
ﮐﺮدن ﺟﺸﻦ ھﺎ" ﺑﮫ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧﮫ ﺑﺮﺧﯿﺰد.ﺑﮫ ﺟﺸﻦ ھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻧﻮروز و ﺗﯿﺮﮔﺎن و ﻣﮭﺮﮔﺎن و ﺳﺪه و زادروز
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ"ﺟﺸﻦ ﺳﺪره ﭘﻮﺷﯽ و و زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮭﺎ ﺑﭙﺮدازد.اﺟﺘﻤﺎع ﻧﯿﺰ اﻣﺎﺟﯽ دارد ﮐﮫ ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ھﻤﮕﺎم از
ﺟﻤﻠﮫ اﺳﺖ"ﮐﮫ ان ھﻢ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری و ھﻤﺎزوری و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ و اﯾﺜﺎر و ﻓﺪاﮐﺎری ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯿﮕﺮدد.اﻓﺮاد ھﺮ اﻧﺪازه از ﺧﻮد
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ"دارای ﻣﻨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﻻﺗﺮی ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد و ھﻤﮑﺎری اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ اﻓﺮاد از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺳﺒﺐ ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ و
اﺳﺎﯾﺶ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ھﻤﮕﺎن اﺳﺖ.
اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﯾﺪ در راه ﺗﻮاﻧﮕﺮی و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی و ﻣﯿﻨﻮی و ﻓﺮاﮔﯿﺮی داﻧﺶ و ﻋﻠﻮم ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ در
ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﮐﺎﺷﺘﻦ درﺧﺖ"ﮐﻨﺪن ﮐﺎرﯾﺰ و ﭼﺎه و ﺑﺴﺘﻦ ﺳﺪ و ﭘﺮورش ﺟﺎﻧﺪاران ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﻧﮕﮭﺪاری از ﻃﺒﯿﻌﺖ و
ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺸﺎورزی و دام ﭘﺮوری و اﺻﻼح ﺗﺨﻢ ﮔﯿﺎھﺎن و ﻧﺴﻞ ﭼﺎرﭘﺎﯾﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ"از ﺟﻤﻠﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﮫ در ﺟﮭﺎﻧﺒﯿﻨﯽ زرﺗﺸﺘﯽ وﺳﯿﻠﮫ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ اﻓﺮاد و ﺟﺎﻣﻌﮫ "ﭼﮫ در اﯾﻦ ﺟﮭﺎن و ﭼﮫ در ﺟﮭﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
در اوﺳﺘﺎ »ﺳﺮوش واژ« ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﻢ:
»ﺗﻨﯽ و رواﻧﯽ و ﮔﯿﺘﯽ و ﻣﯿﻨﻮ« ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ"ﺳﺒﺐ ﺻﺤﺖ روح و روان اﺳﺖ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺟﮭﺎن دﯾﮕﺮ ﺟﺰ از
راه ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ زﯾﺴﺘﻦ در اﯾﻦ ﺟﮭﺎن ﻓﺮاھﻢ ﻧﮕﺮدد.
در اﻧﺪرز ﻧﺎﻣﮫ ی ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﻢ:
»اﻧﺪوه ﮐﺸﻨﺪه ی زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ"ھﺮ دﻣﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﺪوه ﺑﮫ ﺳﺮ ﺑﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﻤﺎر"اﻧﺪوه ﺳﺎﯾﮫ ﻣﺮگ اﺳﺖ.
از اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﻏﻢ ﮔﺴﺘﺮ ﺑﮕﺰﯾﺮ"ﻣﺮگ اﻧﺪﯾﺶ و ﺑﺪﺑﯿﻦ ﻣﺒﺎش"ﺧﻨﺪان و ﮔﺸﺎده رو ﺑﺎش.
درﺧﺖ را ﺑﯿﮭﻮده ﻣﯿﻔﮑﻦ"ﮐﮫ درﺧﺖ اﻓﮑﻦ زﻧﺪﮔﯽ اش ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﺪ"درﺧﺖ اﻓﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﻢ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ.
اب را ﮔﺮﻣﯽ دار و ان را ﺑﮫ ﭘﻠﺸﺘﯽ ﻣﯿﺎﻻی"ھﻮا را ﭘﺎک ﻧﮕﮭﺪار و در ھﻮای ﭘﺎک ﺑﺰی.
ﺑﭙﻮش و ﺑﭙﻮﺷﺎن "و ﺑﻨﻮﺷﺎن و ﺑﺨﻮر و ﺑﺨﻮران"وﻟﯽ اﻧﺪازه ﻧﮕﮭﺪار.
ﺑﭙﻮش و ﺑﻨﻮش و ﺑﺒﺨﺸﯽ و ﺑﺪه

ﺑﺮای دﮔﺮ روز ﭼﯿﺰی ﺑﻨﮫ
ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﻣﺎﯾﮫ ی ﺳﺮاﻓﺎرازی و اﺳﻮدﮔﯽ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﺧﺮﺳﻨﺪی وﭘﯿﺮوزی اﺳﺖ"در راه ﺗﻮاﻧﮕﺮی و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد
ﺑﮑﻮش"دل ﺧﺮم دار و ﺟﮭﺎن را ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮش ﺑﯿﻦ و دل روﺷﻦ ﺑﻨﮕﺮ.
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﮔﻮاری ھﺎ و ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ھﺎ و رﻧﺞ ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﻧﺴﺮد و ﺑﺮدﺑﺎر ﺑﺎش"ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﺧﺮد را ﺑﮑﺎھﺪ ﻣﺨﻮر.
ﺗﺒﻠﯽ و ﺳﺴﺘﯽ ﻣﮑﻨﯿﺪ و اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ"ھﻤﮫ را ﮔﺮاﻣﯽ دارﯾﺪ"وﻟﯽ ﺑﮫ ھﯿﭽﮑﺲ ﭘﺎﯾﮫ ﺧﺪاﯾﯽ و ارﺑﺎﺑﯽ ﻣﺪھﯿﺪ"زﯾﺮا ﭘﺮﺳﺘﺶ
ادم ھﺎ"ﭼﮫ زﻧﺪه ﯾﺎ ﻣﺮده ﺑﺎ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ.داﺷﺘﻦ ﺧﺎن و ﻣﺎن ﺧﻮب و اﺳﺎﯾﺶ ﺑﺨﺶ از ﻧﻌﻤﺖ ھﺎی ﺧﺪاﺳﺖ"از وام
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﭙﺮھﯿﺰ و ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن را دﺳﺘﮕﯿﺮی ﮐﻦ.
ھﯿﭽﮑﺲ از دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺪارد"ﻣﮕﺮ از راه ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ.راه در ﺟﮭﺎن ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و ان اﺷﻮﯾﯽ )راﺳﺘﯽ( اﺳﺖ.
ھﺮ ﺑﺪی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻮ رﺳﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ان از ﺧﻮد ﺗﻮﺳﺖ.اﮔﺮ از ﺧﺮد ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯽ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﭼﯿﺮه ای"و اﮔﺮ از ھﻮی
و ھﻮس ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ"ﺑﺮ ﺗﻮ ﭼﯿﺮه ﮔﺮدد.ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﭘﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
وﻗﺖ ﮔﺮاﻧﺒﮭﺎ اﺳﺖ ان را ﺑﺎ ﮐﺎر و ﺳﺨﻦ ﺑﯿﮭﻮده ﺗﺒﺎه ﻣﮑﻦ.
ﺑﺪا ﺑﮫ ﺣﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش و اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﺑﺴﺘﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.ﻣﺎل ﺣﻼل ﺑﺪﺳﺖ ار و ان را ﺑﺮای اﺳﺎﯾﺶ ﺧﻮد و
دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﺮ.
ﺗﮭﯿﺪﺳﺘﯽ رﯾﺸﮫ ھﻤﮫ ی ﮔﻨﺎھﺎن اﺳﺖ.اھﺮﯾﻤﻦ ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ را ﺑﮑﺸﯿﺪ ﺗﺎ رﯾﺸﮫ ی ھﻤﮫ ی ﺗﺒﮫ ﮐﺎری ھﺎ و زﺷﺘﯽ ھﺎ را ﺑﺮﮐﻨﺪه
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ادم ﺑﺨﺸﻨﺪه و ﻣﮭﺮﺑﺎن"ﻣﮭﺮ ﺧﺪا و ﺧﻠﻖ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿﺎرود.در راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و اﺑﺎداﻧﯽ و ﺑﮭﺴﺎزی ﺧﺎﻧﮫ و ﺷﮭﺮ و ﮐﺸﻮر ﺧﻮد
ﺑﮑﻮش.
ﺷﺨﺺ ﭘﺎرﺳﺎ و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر ھﻤﯿﺸﮫ دﻟﺶ ﺷﺎد و ﻟﺒﺶ ﺧﻨﺪان اﺳﺖ.ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ان اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮﭼﮫ ﻧﯿﮏ اﺳﺖ ﺑﺮﮔﯿﺮی و ھﺮﭼﮫ ﺑﺪ
اﺳﺖ ﺑﻨﮭﯽ.ﭘﺎرﺳﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ زﻧﺪﮔﯽ و در ﺧﻮﺷﯽ ھﺎ و ﺳﺨﺘﯽ ھﺎ ﺑﺮدﺑﺎر ﺑﺎﺷﺪ.ھﻨﮕﺎم ﺧﻮﺷﯽ ﻣﻐﺮور و
ﻣﺴﺖ ﻧﺸﻮد و ھﻨﮕﺎم ﺳﺨﺘﯽ زﺑﻮن و درﻣﺎﻧﺪه ﻧﮕﺮدد.
ﻧﻤﺎز و ﻧﯿﺎﯾﺶ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺬاری از داده ی ﺧﺪا"روﺷﻨﯽ ﭼﺸﻢ و روان اﺳﺖ.در ﺟﮭﺎن ﺑﮕﺮدﯾﺪ و ﺟﮭﺎن را ﭘﮋوھﻨﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ و
درﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺗﺒﮫ ﮐﺎران ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﺸﺎن ﺗﺒﺎھﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺷﺎدروان ﻓﺮدوﺳﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﮕﻮﯾﻢ ﯾﮑﯽ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ داﺳﺘﺎن
ﮐﻨﻮن ﺑﺸﻨﻮ از ﮔﻔﺘﮫ ی ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺸﯿﺪن ﮐﻤﺎن ﺑﺪی
ره اﯾﺰدی ﺑﺎﯾﺪ و ﺑﺨﺮدی
ﮐﮫ ﮔﯿﺘﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ھﻤﯽ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪو ﺷﺎد ﺑﻮدن ﺑﺴﯽ

ﮔﺮ از دﺷﻤﻨﺖ ﺑﺪ رﺳﺪ ﯾﺎ ز دوﺳﺖ
ﺑﺪو ﻧﯿﮏ را داد دادن ﻧﮑﻮﺳﺖ
ﺟﻮان از ﭼﮫ داﻧﺎ ﺑﻮد ﺑﺎ ﮔﻮھﺮ
اﺑﯽ ازﻣﺎﯾﺶ ﻧﮕﯿﺮد ھﻨﺮ
ﺑﺪو ﻧﯿﮏ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﯿﺪ
ز ھﺮ ﺷﻮر و ﺗﻠﺨﯽ ﺑﺒﺎﯾﺪ ﭼﺸﯿﺪ
ز ﺑﮭﺮ درم ﺗﻨﺪ و ﺑﺪﺧﻮ ﻣﺒﺎش
ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﺷﯽ درم ﮔﻮ ﻣﺒﺎش
ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺑﮫ ﮔﻨﺞ و درم ﻧﻨﮕﺮد
ھﻤﮫ روز او ﺑﺮ ﺧﻮﺷﯽ ﺑﮕﺬرد
ﭼﻮ ﺑﺴﺘﯽ ﮐﻤﺮ ﺑﺮ در راه از
ﺷﻮد ﮐﺎر ﮔﯿﺘﯿﺖ ﯾﮑﺴﺮ دراز
ﺑﮫ ﯾﮏ روی ﺟﺴﺘﻦ ﺑﻠﻨﺪی ﺳﺰاﺳﺖ
اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن دم اژدھﺎﺳﺖ
و دﯾﮕﺮ ﭼﻮ ﮔﯿﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ درﻧﮓ
ﺳﺮای ﺳﭙﻨﺠﯽ ﭼﮫ ﭘﮭﻦ و ﭼﮫ ﺗﻨﮓ
ﭘﺮﺳﻨﺪه ی از و ﺟﻮﯾﺎی ﮐﯿﻦ
ﺑﮫ ﮔﯿﺘﯽ ز ﮐﺲ ﻧﺸﻨﻮد اﻓﺮﯾﻦ
ﺧﻮری ﯾﺎ ﭘﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﮔﺴﺘﺮی
ﺳﺰد ﮔﺮ ﺑﮫ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺎن ﺑﻨﮕﺮی
ﭼﻮ داﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺟﮭﺎن
ﭼﮫ زﻧﺠﯽ از آز"ﺟﺎن و روان
ﺑﺨﻮر اﻧﭽﮫ داری و ﺑﯿﺸﯽ ﻣﺠﻮی
ﮐﮫ از آز ﮐﺎھﺪ ھﻤﯽ اﺑﺮوی
ﺑﮫ ﻧﺎم ار ﺑﺮﯾﺰی ﻣﺮا ﮔﻔﺖ ﺧﻮن

ﺑﮫ از زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﻨﮓ اﻧﺪرون
ﻣﺮا ﻣﺮگ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ازﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﮫ ﺳﺎﻻر ﺑﺎﺷﻢ و ﮐﻨﻢ ﺑﻨﺪﮔﯽ
ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺑﻮد ﺑﺮ ﮐﺴﯽ
ﮐﺰو ﻧﺎم زﺷﺘﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺑﺴﯽ
ز ﺧﻮن رﯾﺨﺘﻦ دﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﯿﺪ
ﺳﺮ ﺑﯿﮕﻨﺎھﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮﯾﺪ
ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺟﮭﺎن اﻓﺮﯾﻦ را ﭘﺴﻨﺪ
ﮐﮫ ﺟﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﮕﻨﺎھﺎن ﮔﺰﻧﺪ.

اب ﻧﻤﺎد ﺧﺮداد در ﺟﮭﺎن ﻣﺎدی اﺳﺖ
ار اﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﻮرداد در ﺟﮭﺎن ﻣﺎدی ﻧﻤﺎد ﺧﺮﻣﯽ و اﺑﺎداﻧﯽ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ھﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺪون اب ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺸﻮد"ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ
در ﺳﺮاﺳﺮ اوﺳﺘﺎ"اب ھﺎی روی زﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮدار و ﻧﻤﺎد ﺧﻮرداد اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﻓﺮﺷﺘﮫ در اوﺳﺘﺎھﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﮫ ﻣﻨﺰﻟﮫ ی
ﻣﻮﮐﻞ اب ﺑﮫ ﺷﻤﺎر اﺳﺖ)ﻣﯿﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ(.
»ﺧﻮرداد ﯾﺸﺖ« و »اﺑﺎن ﯾﺸﺖ« ﻧﯿﺰ از ﻧﯿﺎﯾﺶ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﺪح اﯾﻦ اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ ﺳﺘﻮده"ﺳﺮوده ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ از
»ﺧﻮرداد ﯾﺸﺖ« ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ :
اھﻮراﻣﺰدا ﺑﮫ زرﺗﺸﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ » :ﺧﻮرداد را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪم ﺗﺎ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی ان ﺑﮫ ﻣﺮدم ﻧﻌﻤﺖ و ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﻮد و ﺳﺘﺎﯾﻨﺪه
اش ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ ی اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان را ﺳﺘﻮده اﺳﺖ«ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ)ﺑﮫ( اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان و ﺑﮫ وﯾﮋه ﺧﻮرداد ﭘﻨﺎه ﺑﺮد و ﻧﺎﻣﺶ
را ﯾﺎد ﮐﻨﺪ"ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ و اﻟﻮدﮔﯽ ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺴﺎ )ﻧﺠﺎﺳﺖ و ﮐﺜﺎﻓﺖ( و درد و ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ از وی دور ﺷﻮد و از اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ھﻤﮫ
ی ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﻣﺼﻮن و ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪ.ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺣﻤﻠﮫ و ﯾﻮرش دﺷﻤﻦ و ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﮑﺎر و دروﻏﮕﻮ و ﺟﺎدو و ﺗﯿﺮه روزی
ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﻮد«
ﯾﺸﺖ ﭘﻨﺞ ﯾﺎ »اﺑﺎن ﯾﺸﺖ« ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎن ﮐﮫ از ﻧﺎﻣﺶ ﭘﯿﺪاﺳﺖ"وﯾﮋه اﺑﺎن ﯾﺎ ﻓﺮﺷﺘﮫ ی ﻣﻮﮐﻞ اب و ھﻤﮑﺎر ﺧﻮرداد اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﯾﺸﺖ در ﺷﻤﺎر ﯾﮑﯽ از ﯾﺸﺖ ھﺎی ﮐﮭﻦ و ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻧﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﻨﯽ در اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از زرﺗﺸﺖ
و ﺑﻌﺪ از ان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ"از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﺷﺎر و اﻣﻮزﻧﺪه ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯿﺎﯾﺪ.
در اﯾﻦ ﯾﺸﺖ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﮭﻠﻮاﻧﺎن و ﺷﺎھﺎن و ﻧﺎﻣﻮران اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺑﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ درﮔﺎه اﯾﺰد ﺑﺎﻧﻮی ﻧﺎﻣﺪار "
اردوﯾﺴﻮر اﻧﺎھﯿﺘﺎ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮕﺬاردﻧﺪ"ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺜﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺧﯿﺮات و دھﺶ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.از ﻧﮕﺎه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﯾﺸﺖ
ﮐﺎﻣﻼ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺷﺮق اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻮده و اﻧﺎھﯿﺘﺎ ﯾﺎ ﻧﺎھﯿﺪ"ﺑﮫ ﮔﻤﺎن ﻗﻮی ﻓﺮﺷﺘﮫ ی ﻣﻮﮐﻞ ﺑﺮ رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﭼﻮن "
ﺟﯿﺤﻮن و ﺳﯿﺤﻮن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

و اﯾﻨﮏ ﻓﺸﺮده ای از اﯾﻦ ﯾﺸﺖ ﺑﻠﻨﺪ:
»اھﻮرا ﻣﺰدا ﺑﮫ زرﺗﺸﺖ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﯾﺰد ﻧﺎھﯿﺪ را ﺑﺴﺘﺎی ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻤﮫ ﺟﺎ روان اﺳﺖ و درﻣﺎﻧﮕﺮ و ﺳﺘﺎﯾﻨﺪه ی اﯾﯿﻦ اھﻮراﯾﯽ
اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن ﻣﺎدی ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.ﭼﮫ ﻧﯿﺎﯾﺶ وی"ﮔﻠﮫ و رﻣﮫ را ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ"ﺧﻮاﺳﺘﮫ و ﻣﺎل را
ﺑﺮﮐﺖ دھﺪ و ﮐﺸﻮر را ﻓﺮاﺧﯽ و اراﻣﺶ ﺑﺨﺸﺪ.اﯾﻦ ﻓﺮﺷﺘﮫ ی ﻣﻮﮐﻞ اب"ﻧﻄﻔﮫ ﻣﺮدان را ﭘﺎک ﮐﻨﺪ"زھﺪان زﻧﺎن را ﭘﺎک ﮐﻨﺪ و
اﻣﺎده ﺑﺮای ﺑﺎروری ﻣﯿﺴﺎزد.زاﯾﺶ و ﺣﻤﻞ را ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻮان اﺳﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﭘﺴﺘﺎن ھﺎی ﻣﺎدران را ﭘﺮ ﺷﯿﺮ ﻣﯿﺴﺎزد.اب ﻧﺎھﯿﺪ
در ھﻤﮫ ﺟﺎ ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﮫ اﻧﺪازه ی ھﻤﮫ ی رودھﺎی ﺟﮭﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺟﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﮫ اﻧﺪازه ی ھﻤﮫ ی اﻧﮭﺎ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ
اﺳﺖ«.
اﯾﻦ رود ﮐﮫ از ﮐﻮه »ھﻮﮐﺮ« ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪه و در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﮫ درﯾﺎی »ﻓﺮاﺧﺮﮐﺮت« ﻣﯿﺮﯾﺰد.ان ﺳﺎن ﮐﮫ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺮاﻧﮫ ھﺎی ان
درﺑﺎ را ﺑﮫ ﻣﻮج ھﺎی ﺑﻠﻨﺪ"ﺑﺎﻻ ارد و ﻣﺘﻼﻃﻢ )اﺷﻔﺘﮫ( ﺳﺎزد.اﯾﻦ اﯾﺰد دارای ھﺮاز درﯾﺎﭼﮫ و ھﺰار رود اﺳﺖ.ﺑﺰرﮔﯽ و ﺑﻠﻨﺪی
ھﺮﯾﮏ از اﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﻧﺪازه ی ﭼﮭﻞ روز راه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮد ﺳﻮاری ﺑﺎ اﺳﺒﯽ ﺗﻨﺪرو ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ اﯾﺰد را اھﻮرا ﻣﺰدا ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی او ﮐﺸﻮر و ﺷﮭﺮ و دھﺎت و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ اﺑﺎد ﮔﺮدد و ﻣﺮدم ﺟﮭﺎن ﺷﺎد و
ﺧﺮم ﮔﺮدﻧﺪ.
ھﻮﺷﻨﮓ ﭘﯿﺸﺪادی در ﮐﻨﺎر رود»داءی ﺗﯽ« اﯾﻦ اﯾﺰد را ﺑﺴﺘﻮد و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮭﺮﯾﺎری رﺳﺪ ﺗﺎ ھﻤﮫ ی ﮔﺮدﻧﮑﺸﺎن
و ﺑﺪان و ﮔﻤﺮاھﺎن را ﺑﺮاﻧﺪازد"و ھﻤﮫ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﻮد.ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ اﯾﺰد ﺗﻮاﻧﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ھﻔﺖ
ﮐﺸﻮر زﻣﯿﻦ رﺳﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﮫ اش ﺑﺮاورده ﻣﯿﺸﻮد.
و اژی دھﺎک )ﺿﺤﺎک( در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم اﯾﯿﻦ ھﺎی ﺳﺘﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﯾﺰد ﻣﯿﭙﺮدازد وﻟﯽ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻧﻤﯿﺸﻮد.ﺳﭙﺲ ﻓﺮﯾﺪون
و ﮐﯿﮑﺎووس و ﮐﯿﺨﺴﻮر و ﺗﻮس ﭘﮭﻠﻮان و دﯾﮕﺮ ﻧﺎﻣﻮران اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺶ از اﺷﻮزرﺗﺸﺖ"ﺳﺘﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﯾﺰد را ﺑﺠﺎ ﻣﯿﺎورﻧﺪ و
ان اﯾﺰد ﺑﺎﻧﻮ ﺑﮫ ﭘﯿﮑﺮ دوﺷﯿﺮه ای ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﺧﻮش اﻧﺪام در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ زرﯾﻨﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺑﺴﺘﮫ ﮐﻔﺶ ھﺎی درﺧﺸﺎن
ﺑﺎ ﺑﻨﺪھﺎی زرﯾﻦ ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﺑﺎ زﯾﻮرھﺎی ﻓﺮاوان اراﺳﺘﮫ و ﺷﻨﻠﯽ از ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺒﺮ در ﺑﺮ و ﺗﺎﺟﯽ زرﯾﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ " ﺑﮫ ﯾﺎزی اﻧﺎن
ﻣﯿﺸﺘﺎﺑﺪ و اﻧﺎن را ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻣﯿﮕﺮداﻧﺪ.
اﯾﻦ اﯾﺰد ﺑﺎﻧﻮ ﺑﺮ ﮔﺮدوﻧﮫ ای ﮐﮫ ﭼﮭﺎر اﺳﺐ ﺑﺰرگ و ﺳﭙﯿﺪ "ﯾﮏ رﻧﮓ و ﯾﮏ ﻧﮋاد ان را ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺘﯿﺰ"ھﻤﮫ ﯾﺪﺷﻤﻨﺎن
اﯾﺮان زﻣﯿﻦ و دﯾﻮان و ﺟﺎدوان و ﭘﺮﯾﺎن و ﮐﻮی ھﺎ و ﮐﺮﭘﻦ ھﺎ و ﺳﺘﻤﮑﺎران را ﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﺪازد.
اھﻮراﻣﺰدا ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ اﯾﺰد ﺑﺎﻧﻮ از ﭘﮭﻨﮫ ی اﺳﻤﺎن و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﮫ روی زﻣﯿﻦ ﻓﺮود اﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﯾﺎری ﺑﺰرﮔﺎن
و ﻧﺎﻣﻮران و ﺷﺎھﺎﻧﯽ ﮐﮫ از او ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﭘﺎک درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺎﺟﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ"ﺑﺸﺘﺎﺑﺪ.
زﻧﺎن ھﻨﮕﺎم وﺿﻊ ﺣﻤﻞ" ﺟﮭﺖ اﺳﺎن زاﯾﯽ"ﺑﮫ درﮔﺎھﺶ ﻧﯿﺎﯾﺶ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.اﯾﻦ اﯾﺰد ﭼﻮن رودی اﺳﺖ ﮐﮫ از اﺳﻤﺎن و ﭼﺸﻤﮫ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎن اھﻮرا"ﺑﮫ ﺳﻮی زﻣﯿﻦ روان ﻣﯿﮕﺮدد«.
در ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ"اﺑﺎدی ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اب ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﯽ اب.اﯾﻦ ﺟﮭﺎﻧﺒﯿﻨﯽ و ارﻣﺎن ﭘﺎک ﺳﻮدﻣﻨﺪ
ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻧﯿﺎﮐﺎن ﻓﻌﺎل و ﮐﻮﺷﺎی ﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﮫ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ اﯾﺮان وارد ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻨﺪن ﻗﻨﺎت و ﮐﺎرﯾﺰ اب را از ﻣﺴﺎﻓﺖ
دوردﺳﺖ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﺑﮫ ﮐﺸﺎورزی و اﺑﺎداﻧﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ"زﯾﺮا اﺑﺎد ﮐﺮدن زﻣﯿﻦ و ﮐﺸﺎورزی و داﻣﭙﺮوری و
ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ را ﮐﮫ ﺳﺒﺐ ﺑﮭﺒﻮدی زﻧﺪﮔﯽ و وﺳﯿﻠﮫ ی ﺧﺮﻣﯽ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ"از ﮐﺎرھﺎی ﻧﯿﮏ و ﭘﺮ ﺛﻮاب
ﻣﯿﺸﻤﺎرﻧﺪ.
ﮐﺎر در ﻧﺰد ﻧﯿﺎﮐﺎن ﻣﺎ ﭼﻮن ﯾﮏ ﻧﻮع ﻋﺒﺎدت ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯿﺎﻣﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺳﻌﺪی ھﻢ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻋﺒﺎدت ﺑﺠﺰ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ

ﺑﮫ ﺗﺴﺒﯿﺢ و ﺳﺠﺎده و دﻟﻖ ﻧﯿﺴﺖ
ﯾﺎ »دو ﺻﺪ ﮔﻔﺘﮫ:ﭼﻮ ﻧﯿﻢ ﮐﺮدار ﻧﯿﺴﺖ«

ﮐﺎر و ﮐﻮﺷﺶ و ﮐﺸﺎورزی و اﺑﺎداﻧﯽ:
در ﮐﺘﺎب وﻧﺪﯾﺪاد ﻓَﺮﮔﺮد ﭼﮭﺎرم اﻣﺪه:
»ای ﺳﭙﯿﺘﻤﺎن زرﺗﺸﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ در ﮐﺎر ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺴﺖ و زﻣﯿﻦ را ﺷﺨﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﺮده " ﮔﻮﯾﺪ :ای
ﮐﺴﯽ ﮐﮫ زﻣﯿﻦ را ﻧﻤﯿﮑﺎری"ﺑﺸﻮد ﮐﮫ ﺑﺮ در ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﻟﻘﻤﮫ ﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ و از ان ﮔﺪاﯾﯽ ﮐﻨﯽ و ﻣﺤﺘﺎج
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ی ﺧﻮراک دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﯽ)وﻧﺪﯾﺪاد ﻓﺮﮔﺮد ﭼﮭﺎرم(«
»ﮐﺴﯽ ﮐﮫ داﻧﮫ ی ﮔﻨﺪﻣﯽ در زﻣﯿﻦ ﮐﺎرد"ﺗﺨﻢ اﺷﻮﯾﯽ )ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ( ﮐﺎرد"و در ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﯿﻦ ﻣﺰداﯾﯽ ﮐﻮﺷﺪ.ﭘﺎداش ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ
ﺻﺪ ﻧﻤﺎز و ﻋﺒﺎدت ﺑﺮاﺑﺮ و از ھﺰار ﺑﺎر ادای ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﻨﯽ و ﺻﺪھﺰار ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﯿﮑﻮ ﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد)وﻧﺪﯾﺪاد ﻓﺮﮔﺮد ﺳﻮم(«
»ﮐﻮﺷﺎ و ﻣﯿﺎﻧﮫ رو ﺑﺎش و ﻧﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮر ﮐﮫ از راه ﻧﯿﮏ ﺑﺪﺳﺖ اورده"و ﺑﺎ ﮐﺎر و ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﯽ"ﺑﮭﺮه ای از ان
ﻧﺎن را ﺑﺮای ﺧﺪا و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران ده"ﭼﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ و داراﯾﯽ دﯾﮕﺮان ﭼﺸﻢ ﻣﺪار ﺗﺎ ﻣﺎل
ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪھﯽ.ھﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی ﺧﻮرد ﮐﮫ از ﮐﺎر و ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎروده ﺑﺎﺷﺪ"ﭼﻨﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﺳﺮ دﯾﮕﺮی را
در ﮐﻒ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﻣﻐﺰ او را ﻣﯿﺨﻮرد)ﻣﯿﻨﻮی ﺧﺮد ﭘﺮﺳﺶ اول ﺑﺎب دوم(«
»اھﻮرا ﻣﺰدا اﻧﺪک ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای اﺳﺮاف ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪه و دﺧﺘﺮ ﯾﺎ زﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺦ ﻣﯿﺮﯾﺴﻨﺪ اﮔﺮ ذره ای از ان را ﺗﻠﻒ ﮐﻨﻨﺪ"ﺧﻄﺎ و
ﮔﻨﺎه اﺳﺖ)وﻧﺪﯾﺪاد ﻓﺮﮔﺮد  5ﺑﻨﺪ ﺷﺼﺘﻢ(«
اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺮاف)اﺻﺮاف( در ﺧﻮراک را روا ﻧﻤﯿﺪارﻧﺪ و ﺑﮫ ﻏﯿﺮ از اﺷﺮاف و درﺑﺎرﯾﺎن"ﺑﻘﯿﮫ ھﺮ وﻓﺖ ﮔﺮﺳﻨﮫ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ
ﺧﻮراک ﻣﯿﺨﻮرﻧﺪ و ھﺮﮔﺰ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺻﺮف ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ.اﯾﻨﺎن ھﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﮫ از ﻣﺮض ﻃﺎﻋﻮن ﺣﺬر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ"از اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻣﺴﮑﺮات زﯾﺎد ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﻔﺮ آﺳﺘﻨﺪ).اﻣﯿﺎن(

 :7اﻣﺮداد ھﻔﺘﻤﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﮐﻤﺎل در ﺟﮭﺎﻧﺒﯿﻨﯽ زرﺗﺸﺘﯽ اﺳﺖ:
اﻣﺮداد در اوﺳﺘﺎ »اَﻣِﺮَﺗﺎت« ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯽ ﻣﺮﮔﯽ و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺳﺖ و ان ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ واژه ی اﻧﺪﮔﻠﯿﺴﯽ اﯾﻤﻮرﺗﺎل.در ﮔﺎت
ھﺎ"ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اﺷﺎره ﺷﺪ"اﻣﺮداد ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺎت ﻣﯿﻨﻮی و ﺧﻮاص اھﻮرا ﻣﺰداﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺎ ﺻﻔﺖ ﺧﺮداد"ﯾﺎ رﺳﺎﯾﯽ و
ﮐﻤﺎل ھﻤﺮاه اﺳﺖ"ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ ﭼﻮ ﺷﺨﺺ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮫ ی ﮐﻤﺎل ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ رﺳﯿﺪ"از ﻧﻌﻤﺖ ﺟﺎوداﻧﯽ و ﺑﯽ ﻣﺮﮔﯽ ﮐﮫ
ھﻤﺎن ﻧﺎم ﻧﯿﮏ اﺑﺪی ﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ:
زﻧﺪه ﺟﺎوﯾﺪ ﻣﺎﻧﺪ ھﺮ ﮐﮫ ﻧﮑﻮ ﻧﺎم زﯾﺴﺖ
ﮐﺰ ﻋﻘﺒﺶ ذﮐﺮ ﺧﯿﺮ زﻧﺪه ﮐﻨﺪ ﻧﺎم را

ﭘﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ وﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪه و در ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻋﻤﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ"در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﺼﻮد
از اﻓﺮﯾﻨﺶ را درﯾﺎﻓﺘﮫ و در ﻃﯽ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﮫ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺒﺪا و ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ"ﺑﮫ
وﻃﻦ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.ھﻤﺎن ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺪﺳﯽ ﮐﮫ اﺷﻮزرﺗﺸﺖ ان را ﮔﺮوﺛﻤﺎن ﯾﺎ »ﻣﮑﺎن ﺳﺮود و ﻧﻮر«ﻣﯿﻨﺎﻣﺪ و
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﺎم اھﻮراﻣﺰدا و اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان و ﻓﺮوھﺮ و راﺳﺘﺎن و اﺷﻮران اﺳﺖ.در »ھﻔﺘﻦ ﯾﺸﺖ« ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﻮﻣﻦ ﺧﺪاﺷﻨﺎس
ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺖ:
»ای اھﻮرا ﻣﺰدا و ای راﺳﺘﯽ! ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎرﯾﻢ ان ﭼﯿﺰی را از ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﻢ و ان اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار)را( ﺑﮫ ﺟﺎ
اورﯾﻢ ﮐﮫ در ﻣﯿﺎن اﻋﻤﺎل ﺑﺮای ھﺮ دو ﺟﮭﺎن ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ«
»ﻣﺎ ﺧﻮﺳﺘﺎرﯾﻢ ﮐﻼم اﻟﮭﺎم ﺷﺪه ی اھﻮرا ﻣﺰدا را ﺑﺎ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ راﺳﺘﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎزﯾﻢ.ای اھﻮرا ﻣﺰدا ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﻢ ﺗﻮ را ﺑﮫ ﻧﺎم
اھﻮرا ﺑﮫ اﺳﻢ ﻣﻘﺪس ﻣﺰدا ﺑﺴﺘﺎﯾﯿﻢ .ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﻢ راﺳﺘﯽ )اﺷﺎوھﯿﺸﺘﺎ("ﻣﻨﺶ ﻧﯿﮏ)وھﻮﻣﻦ( ﻗﺪرت رﺣﻤﺎﻧﯽ) ﺧﺸﺘﺮا( " ﻣﺤﺒﺖ
و ﻋﺸﻖ)ارﻣﯿﺘﯽ( رﺳﺎﯾﯽ و ﮐﻤﺎل )ﺧﻮرداد( و ﺑﻘﺎی ﻧﺎم و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ)اﻣﺮداد( و اﯾﯿﻦ ﻧﯿﮏ و ﭘﺎک را ﺑﺴﺘﺎﯾﯿﻢ و ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی
ﭘﺎک و ﮔﻔﺘﺎر راﺳﺖ و ﮐﺮدار درﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﻮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﻢ)ھﻔﺘﻦ ﯾﺸﺖ ﺑﺰرگ/ﮐﺮده ی ﺳﻮم(«
اﺷﻮزرﺗﺸﺖ در ﯾﺴﻨﺎی  31ﺑﻨﺪ  21ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ :
»اھﻮراﻣﺰدا ﺗﻤﺎم اﻗﺘﺪار ﺧﻮد را ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی رﺳﺎﯾﯽ )ﺧﻮرداد( و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ)اﻣﺮداد( ﺑﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﮐﮫ در اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﮔﻔﺘﺎر
و ﮐﺮدار دوﺳﺖ او ﺑﺎﺷﺪ«
در ﯾﺴﻨﺎی  45ﺑﻨﺪ  5اﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﺮوی از ﻓﺮﻣﺎن اھﻮراﯾﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﮫ ﻧﻌﻤﺖ رﺳﺎﯾﯽ و ﺟﺎوداﻧﯽ رﺳﻨﺪ«
در اﻧﺪرز ﮔﻮاه اﻣﺪه:
»داد و اﯾﯿﻦ اﻣﺮداد اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و دﯾﺮزﯾﻮی اﺳﺖ.ﺗﻦ ﺧﻮد را درﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺎ دارﯾﺪ.از درج)ﻣﯿﮑﺮوب و ﻋﺎﻣﻞ
ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ( و ﭘﻠﯿﺪی دوری ﮐﻨﯿﺪ.
ﺧﺎﻧﮫ و ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﭘﺎک و ﺑﯽ اﻻﯾﺶ دارﯾﺪ.اب اﯾﺴﺘﺎده
)راﮐﺪ( را ﺧﺸﮑﺎﻧﯿﺪ و ﺟﺎﯾﺶ ﮐﺸﺘﺰار ﮐﻨﯿﺪ.دار و درﺧﺖ اﻓﺰاﯾﯿﺪ.درﺧﺖ ﺟﻮان ﻣﺒﺮﯾﺪ.ﺑﺮ و ﻣﯿﺮه ﻧﺎرﺳﯿﺪه ﻣﭽﯿﻨﯿﺪ.دارو و
درﻣﺎن ﺑﮫ ارزاﻧﯿﺎن )ﻣﺴﺘﺤﻘﯿﻦ( دھﯿﺪ.دردﻣﻨﺪان و اﻓﺘﺎدﮔﺎن را ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ«
وﻧﺪﯾﺪاد ﮔﻮﯾﺪ :
»ﺳﺤﺮﮔﺎھﺎن ﺧﺮوس ﺑﺎﻧﮏ)ﺑﺎﻧﮓ( زده ﮔﻮﯾﺪ :ای ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ راﺳﺘﯽ و درﺳﺘﯽ ھﺎ را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﻨﺪﯾﺪ.ﻧﻤﺎز »اﺷﻢ
وھﻮ« ﺑﮫ ﺟﺎی ارﯾﺪ و دﯾﻮ ﮐﺎھﻠﯽ را از ﺧﻮد دور ﺳﺎزﯾﺪ"ان دﯾﻮی ﮐﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ ﻓﺮو ﺑﺮد.
ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺗﺨﻢ زراﻋﺖ در زﻣﯿﻦ ﭘﺎﺷﯿﺪ"اﺷﻮﯾﯽ ﻣﯿﮑﺎرد و در ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﯿﻦ ﻣﺰدا ﻣﯿﮑﻮﺷﺪ"ﭘﺎداش ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺻﺪ دﻋﺎ و
ﻋﺒﺎدت ﯾﮑﺴﺎن و از ھﺰار ﺑﺎر ادای ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﻨﯽ و ﺻﺪھﺰار ﻧﯿﺎز و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ای ﺳﭙﯿﺘﻤﺎن زرﺗﺸﺖ" ﮐﺴﯽ ﮐﮫ در ﮐﺎر ﮐﺸﺖ و زرع ﻧﯿﺴﺖ و زﻣﯿﻦ را ﺷﺨﻢ ﻧﻤﯿﺰﻧﺪ"ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ زﻣﯿﻦ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﮐﺮده"ﮔﻮﯾﺪ:
ای ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺷﺨﻢ ﻧﻤﯿﺰﻧﯽ و داﻧﮫ ﻧﻤﯿﺎﻓﺸﺎﻧﯽ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪان ﮐﮫ ﺑﺮ در ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﮫ ﮔﺪاﯾﯽ ﺧﻮاھﯽ اﯾﺴﺘﺎد و ھﻤﯿﺸﮫ ﻣﺤﺘﺎج
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ی ﺧﻮراک دﯾﮕﺮان ﺧﻮاھﯽ ﺑﻮد.
ﮐﻮﺷﺎ و ﻣﯿﺎﻧﮫ رو ﺑﺎش و ﻧﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮر ﮐﮫ از راه ﻧﯿﮏ ﺑﮫ ﮐﻒ اورده و ﺑﺎ ﮐﺎر و ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﯽ و ﺑﮭﺮه ﯾﯽ از ان
ﻧﺎن را ﺑﺮای ﺧﺪا و ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺎران ﺑﮫ ﮐﻨﺎر ﺑﻨﮫ"اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﮐﺮدار ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد«

در ﻣﯿﻨﻮی ﺧﺮد ﭘﮭﻠﻮی اﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ و داراﯾﯽ دﯾﮕﺮان ﭼﺸﻢ ﻣﺪار ﺗﺎ ﻣﺎل ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪھﯽ"ھﺮ ﮐﺲ ﭼﯿﺰی ﺧﻮرد ﮐﮫ از ﮐﺎر و ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد
ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎورده ﺑﺎﺷﺪ"ﭼﻨﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﺳﺮ دﯾﮕﺮی را در ﮐﻒ)دﺳﺖ( ﮔﯿﺰد و از ﻣﻐﺰ او ﺗﻐﺬﯾﮫ ﮐﻨﺪ و ﭘﺮ ﮔﻨﺎه ﺑﺎﺷﺪ.اھﻮراﻣﺰدا
اﻧﺪک ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای اﺳﺮاف ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪ"دﺧﺘﺮی ﮐﮫ ﭘﻨﺒﮫ ﻣﯿﺮﯾﺴﺪ"اﮔﺮ ذره ای از ان را ﺗﻠﻒ ﮐﻨﺪ"ﺧﻄﺎﺳﺖ«

ﺷﺎدروان دﮐﺘﺮ داﻻ دﺳﺘﻮر ﺑﺰرگ ھﻨﺪ و ﮐﺮاﭼﯽ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ:
»اﺷﻮ زرﺗﺸﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ"ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ ﮔﻔﺖ :ﻃﺮح ﺑﺰرگ و ھﺪف
ﺳﺘﺮگ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ی ﻣﺎ ادﻣﯿﺎن ﮔﺬارده و ان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﮫ ﺳﻮی ﯾﮏ ﺟﮭﺎن ﻧﻮ و ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ"ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﯾﮏ ﺷﻌﺎر و
وﻇﯿﻔﮫ ھﺮ ﻓﺮد ﺑﺸﺮﺳﺖ.او ﺑﺎﯾﺪ از ھﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﮔﺎه ﻣﺮگ در ﮐﻮﺷﺶ و ﺗﻼش ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﮫ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺻﻌﻮد ﭘﺮدازد ﺗﺎ ﺑﮫ
ﮐﻤﺎل ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺪ.ھﺮﮐﺲ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اﯾﻦ ھﺪف ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ اﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ
وﻟﻮ اﯾﻨﮑﮫ ﮐﻤﮏ و ﮐﻮﺷﺶ او ﻧﺎﭼﯿﺰ و ﺑﯽ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺖ اﻣﺎج ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ادﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺎج ھﺎ را در ﺳﺎﯾﮫ )ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع( ﻗﺮار ﺑﺪھﺪ«
م.ﻓﻮﻧﺘﺎن ﮔﻮﯾﺪ:
»اﺻﻼﺣﺎت دﯾﻨﯽ و اﺧﻼﻗﯽ زرﺗﺸﺖ"اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن"ﺳﺎﻟﻢ"ﺑﺸﺎش و ﻃﺎﻟﺐ زﻧﺪﮔﯽ و ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻨﺪ ﺑﮫ اﺑﺎداﻧﯽ ﺟﮭﺎن
ﺑﺎر اورد«
اﺷﻮزرﺗﺸﺖ در ﮔﺎت ھﺎ از ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﺷﺶ ﭘﺮﺗﻮ ﯾﺎ ﻓﺮوزﮔﺎن ﺑﺰرگ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﻓﺮﻣﻮد ﮐﮫ ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
از اﻧﮭﺎ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﻢ و ان را در ﻧﮭﺎد ﺧﻮد ﺑﭙﺮورﯾﻢ:ﺗﺎ رﺳﺎﯾﯽ و ﺧﻮﺷﯽ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﻓﺮاھﻢ
ﮐﻨﯿﻢ"و در ﻧﺘﯿﺠﮫ از رﺳﺘﮕﺎری و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﯾﻢ.

ﺳﺒﺰه و رﺳﺘﯽ ﻧﻤﺎد اﻣﺮداد در ﺟﮭﺎن ﻣﺎدی ﺳﺖ:
اﺑﺎداﻧﯽ ﮐﺮدن و ﮐﺎﺷﺘﻦ درﺧﺖ و ﮔﻞ و ﻧﮕﮭﺪاری ان وﻇﯿﻔﮫ و ارﻣﺎن ھﺮ زرﺗﺸﺘﯽ اﺳﺖ.در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﮫ ﯾﺎدﺑﻮد روز ﺗﻮﻟﺪ
ﯾﺎ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﺮگ ھﺮ ﻓﺮد زرﺗﺸﺘﯽ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺑﮫ ﻓﺮاﺧﻮر زﻧﺪﮔﯽ او دﺳﺖ ﮐﻢ ﺳﮫ درﺧﺖ ﮐﺎﺷﺘﮫ ﺷﻮد.
ﯾﮏ زرﺗﺸﺘﯽ ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﻓﮑﻨﺪن درﺧﺖ و رﯾﺸﮫ ﮐﻦ ﮐﺮدن ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﭙﺮھﯿﺰد.در اوﺳﺘﺎی »ﭘَﺘﺖ« ﯾﺎ ﺗﻮﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ
ی زرﺗﺸﺘﯿﺎن اﻣﺪه:
»از ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﮔﻨﺎھﯽ ﮐﮫ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻣﺮداد اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ در ﮔﯿﺘﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ام"ﭘﺸﯿﻤﺎن ﮔﺸﺘﮫ و ﺗﻮﺑﮫ ﻣﯿﮑﻨﻢ"از ﺟﻤﻠﮫ:اﮔﺮ
درﺧﺖ ﺟﻮاﻧﯽ را ﺑﺮﯾﺪم ﯾﺎ ﺑﺮ و ﻣﯿﻮه ی ﻧﺎرﺳﯿﺪه ﭼﯿﺪم"ﯾﺎ دارو و درﻣﺎن از ارزاﻧﯿﺎن)ﻣﺴﺘﺤﻘﯿﻦ( ﺑﺎز ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﮫ ﻧﺎارزاﻧﯿﺎن
دادم.اﮔﺮ ﺧﻮراک ﺑﮫ ﺧﻮرد ﮔﻨﺎھﮑﺎران و ﺑﺰھﮑﺎران دادم و ان ﺧﻮراک را از ﻧﯿﮑﺎن و ﭘﺎﮐﺎن ﺑﺎزﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﮫ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ
اﻣﺮداد اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ از ﻣﻦ ازرده و ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد ﮔﺸﺘﮫ"از ھﻤﮫ ی ان ﮐﺎرھﺎ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪه و ﺗﻮﺑﮫ ﻣﯿﮑﻨﻢ«
ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ و ﮔﻮھﺮ ھﺴﺘﯽ ادﻣﯽ در اﯾﻦ ﺟﮭﺎن"ﮐﺎر و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.ﮐﺎر"ﺳﺎزﻧﺪه و ﺳﺎﻣﺎن دھﻨﺪه ی زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺖ و ﺗﻨﺒﻠﯽ و
ﺑﯿﮑﺎری"وﯾﺮان ﮐﻨﻨﺪه ی ھﺴﺘﯽ و ﺟﮭﺎن ﻣﺎدی اﺳﺖ.

در ﺟﮭﺎﻧﺒﯿﻨﯽ زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﯿﮑﺎری و ﺗﻨﺒﻠﯽ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﻨﮓ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ"ﺑﻠﮑﮫ ﮔﻨﺎه ﺑﺰه ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯿﺮود"ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ی
ﮐﯿﻔﺮی ﺳﺨﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻧﻤﻮدھﺎی ان ﮔﺪاﯾﯽ و دزدی و ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﻗﺘﻞ اﺳﺖ.
در ارﻣﺎن زرﺗﺸﺘﯽ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﺳﻮدﻣﻨﺪ و درﺳﺖ"ﺑﮫ وﯾﺰه ﮐﺸﺎورزی ﮐﮫ ﺳﻮد اﺟﺘﻤﺎع را در ﺑﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ"ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ
و از اﻧﺠﺎم ھﺮ ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان و ھﻢ ﻧﻮﻋﺎن زﯾﺎن اور ﺑﺎﺷﺪ"ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ.ﺑﮫ دﺳﺖ اوردن ﻣﺎل ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺟﺰ از راه
ﮐﺎر و ﮐﻮﺷﺶ ﻧﺎرواﻧﺴﺖ و راھﯽ ﮐﮫ از راه دزدی و ﻗﻤﺎر و ﻓﺮﯾﺐ دﯾﮕﺮان ﺑﮫ دﺳﺖ اﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺮام و ﻣﺮﺗﮑﺐ ان ﺑﺰھﮑﺎر
ﺷﻤﺮده ﻣﯿﺸﻮد.
ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺮز رﺳﺎﯾﯽ و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ )ﺧﻮرداد و اﻣﺮداد( ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﮫ ﻓﺮوزده ھﺎی زﯾﺮ در ان ﭘﺪﯾﺪ اﯾﺪ:
ھﺮﮐﺴﯽ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺎر و ﭘﯿﺸﮫ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﮫ ﮐﺎر دﯾﮕﺮی دﺧﺎﻟﺖ ﻧﮑﻨﺪ.
ھﯿﭻ ﮐﺲ از اداﻣﮫ ی ﮐﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺗﺮس و اﻧﺪوه ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ھﺮ ﮐﺲ در ﻓﮑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ اش ﺧﻮاﺳﺘﺎر ان اﺳﺖ.ﮐﺸﺎورزی و داﻣﭙﺮوری وﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻔﯿﺪ"ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ
ﺷﻤﺮده ﺷﻮد.
دﺳﺖ دزدان و ﻣﺮدم ﻓﺮﯾﺒﺎن و ﻣﻔﺖ ﺧﻮران در ان ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻮﺗﺎه ﮔﺮدد.راه رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮای ھﺮ ﻣﺮد زن
ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ای ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ.
اﻓﺮاد از اﺳﺮاف و ﺗﺒﺬﯾﺮ و ﻣﺼﺮف ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﯿﮭﻮده ﺑﭙﺮھﯿﺰﻧﺪ.
ﮐﺸﺎورز و ﮐﺎرﮔﺮ"ارﺟﻤﻨﺪ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ و ﺧﻮش ﻧﺎم ﺑﺎﺷﺪ.
درﺧﺖ ﮐﺎری و ﮐﻨﺪن ﭼﺎه و ﻗﻨﺎت و ﺑﺴﺘﻦ ﺳﺪ و ﭘﺮورش ﭼﺎرﭘﺎﯾﺎن ﺳﻮﻣﻨﺪ رواج ﯾﺎﺑﺪ.
اﺻﻼح ﺗﺨﻢ ﮔﯿﺎھﺎن و ﺟﺎﻧﻮاران ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮔﺮدد.
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻨﺰل و ﺑﺎغ ﺑﺮای ھﻤﮫ و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮔﺎه ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮫ اﺳﺎﻧﯽ ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد.
ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در راه ﺗﻮاﻧﮕﺮی و اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﯽ ﻧﯿﺎزی و اﺳﻮدﮔﯽ ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮑﻮﺷﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ دراﻣﺪ ﻣﻠﯽ"اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﭘﺨﺶ دراﻣﺪ ﻣﻠﯽ ﺑﮑﻮﺷﺪ.
ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر و اﺳﺎﯾﺶ اﻓﺮاد"ﻣﻘﺮرات درﺳﺘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدد.
ھﺮ ﮐﺲ در ﭘﯽ ﺑﮭﺘﺮ زﯾﺴﺘﻦ و ﭘﺎﮐﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺮدم و اراﯾﺶ ﺧﺮد و روان و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺧﻮب و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮاﯾﺪ....و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ
ھﺎ.
ﺷﺎدروان ﻓﺮدوﺳﯽ "از ﮔﻔﺘﮫ ی ﻧﯿﺎﮐﺎن"ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪرز ﻣﯿﺪھﺪ:
ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﺑﺪ ﻧﺴﭙﺮﯾﻢ
ﺑﮫ ﮐﻮﺷﺶ ھﻤﮫ دﺳﺖ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮﯾﻢ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ھﻤﯽ ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ ﭘﺎﯾﺪار
ھﻤﺎن ﺑﮫ ﮐﮫ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻮد ﯾﺎدﮔﺎر

ھﻤﺎن ﮔﻨﺞ و دﯾﻨﺎر و ﮐﺎخ ﺑﻠﻨﺪ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﺪن ﻣﺮ ﺗﻮ را ﺳﻮدﻣﻨﺪ
ﺳﺨﻦ ﻣﺎﻧﺪ از ﺗﻮ ھﻤﯽ ﯾﺎدﮔﺎر
ﺳﺨﻦ را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮار ﻣﺎﯾﮫ ﻣﺪار
ﻓﺮﯾﺪون ﻓﺮخ ﻓﺮﺷﺘﮫ ﻧﺒﻮد
ﺑﮫ ﻣﺸﮏ و ﺑﮫ اﻧﺒﺮ ﺳﺮﺷﺘﮫ ﻧﺒﻮد
ﺑﮫ داد و ﺑﮫ دھﺶ ﯾﺎﻓﺖ ان ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ
ﺗﻮ داد و دھﺶ ﮐﻦ ﻓﺮﯾﺪون ﺗﻮﯾﯽ
ﺑﯿﺎﻣﻮز و ﺑﺸﻨﻮ ز ھﺮ داﻧﺸﯽ
ﺑﯿﺎﺑﯽ ز ھﺮ داﻧﺸﯽ راﻣﺸﯽ
ز ﺟﻮد و ز ﺑﺨﺸﺶ ﻣﯿﺎﺳﺎی ھﯿﭻ
ھﻤﮫ داﻧﺶ و داد دان ﺑﺴﯿﭻ
ﺑﮫ ﯾﮏ روی ﺟﺴﺘﻦ ﺑﻠﻨﺪی ﺳﺰاﺳﺖ
اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن دم اژدھﺎﺳﺖ
ﺑﮫ ﻧﺎم ﻧﮑﻮ ﮔﺮ ﺑﻤﯿﺮی رواﺳﺖ
ﺗﻮ را ﻧﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﺗﻦ ﻣﺮگ راﺳﺖ
ﻧﮑﻮﯾﯽ ﺑﮫ ھﺮﺟﺎ ﭼﻮ اﯾﺪ ﺑﮫ ﮐﺎر
ﻧﮑﻮﯾﯽ ﮐﻦ و از ﺑﺪی ﺷﺮم دار
ھﻤﯽ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺮدﻣﯽ
ﺟﻮاﻧﻤﺮدی و ﺧﻮﺑﯽ ﺧﺮﻣﯽ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﺴﯽ در ﺟﮭﺎن ﭘﺎﯾﺪار
ھﻤﺎن ﻧﺎم ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻮد ﯾﺎدﮔﺎر
ﻓﺮﯾﺪون ﺷﺪ و زو ره دﯾﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﺑﮫ ﺿﺤﺎک ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ
ھﺮ اﻧﮕﮫ ﮐﺖ اﻣﺪ ﺑﮫ ﺑﺪ دﺳﺘﺮس

ز ﯾﺰدا ن ﺑﺘﺮس و ﻣﮑﻦ ﺑﺪ ﺑﮫ ﮐﺲ
ﺑﺪان ﮐﺎھﻠﯽ ﺗﯿﺮه ﺑﺨﺘﯽ ﺑﻮد
ﺑﮫ او ﺑﺮ ھﻤﮫ رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮد
ﺟﻮان ﺧﺮدﻣﻨﺪ و ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻨﺶ
ﺑﮫ ﮔﯿﺘﯽ ز ﮐﺲ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺳﺮزﻧﺶ
ھﻤﮫ ﺳﺎﻟﮫ ﺧﺮم ز ﮐﺮدار ﺧﻮد
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ی ﻣﺮدم ﭘﺮ ﺧﺮد
ﺑﮫ ھﻮش و ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ و ھﻨﮓ و رای
زﻣﯿﻦ و زﻣﺎن اورد زﯾﺮ ﭘﺎی

اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان ﯾﺎ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﻘﺮب درﮔﺎه اھﻮراﻣﺰدا:
ﭘﯿﺶ ازﯾﻦ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ اﺷﻮ زرﺗﺸﺖ در ﮔﺎت ھﺎ از اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان ﯾﺎ ﭘﺎﮐﺎن ﺟﺎوﯾﺪ ﻧﺎﻣﯽ ﻧﺒﺮده"و ﺗﻨﮭﺎ اھﻮراﻣﺰدا را ﺑﮫ ﺷﺶ
ﺻﻔﺎت ﺧﺎص و ﻓﺮوزﮔﺎن ﻣﻤﺘﺎز ﭘﯿﻮﻧﺪ داده اﺳﺖ"ﮐﮫ ھﻤﮫ ﻣﻌﻨﻮی و از ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی واﻻی ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎری اﺳﺖ.وﻟﯽ ﺳﭙﺲ اﯾﻦ
ﻓﺮوزه ھﺎی وﯾﮋه اھﻮراﯾﯽ ﺻﻮرت ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺑﺎ ﻋﻘﯿﺪه ی ﮐﮭﻦ ھﻨﺪو اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎ در اﻣﯿﺨﺘﮫ و ﺑﺴﺎن »ادی ﺗﯿﺎھﺎی«
ھﻨﺪی ﯾﺎ اﯾﺰداﻧﯽ ﺑﺰرگ ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﺷﺪﻧﺪ"ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﻘﺮب ﯾﺎ وزﯾﺮان و ﮐﺎرﮔﺰاران اھﻮراﻣﺰدا"ﻋﮭﺪه دار ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ
ﺑﺨﺸﯽ از اﻓﺮﯾﻨﺶ ھﺎی ﻧﯿﮏ ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻋﺪه ی اﻧﮭﺎ ﮔﺎھﯽ ھﻔﺖ و ﮔﺎھﯽ ﺷﺶ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
در »اورﻣﺰد ﯾﺸﺖ« ﮐﮫ ﯾﺸﺖ وﯾﮋه ی اھﻮراﻣﺰدا اﺳﺖ"اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان را ﺷﺶ ﻋﺪد ﺧﻮاﻧﺪه و ھﻤﮫ را اﻓﺮﯾﺪه ی اھﻮراﻣﺰدا و
ﮔﺎھﯽ از ﻧﺎم ھﺎی او ﻣﯿﺸﻤﺎرﻧﺪ.
در »ﻓﺮوردﯾﻦ ﯾﺸﺖ« اﻣﺪه:
»ھﺮ ھﻔﺖ اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ ﯾﮑﺴﺎن اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ و ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﯾﮑﺴﺎن ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.ھﻤﮫ دارای ﯾﮏ ﻣﻨﺶ و ﮔﻔﺘﺎر و
ﮐﺮدارﻧﺪ.ھﻤﮫ را ﯾﮏ ﭘﺪر و ﯾﮏ ﺳﺮور ﺑﮫ ﻧﺎم اھﻮراﻣﺰداﺳﺖ«
در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮑﺘﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﻢ :
»ﺳﭙﺎس ﺑﺰرگ ﭘﺮوردﮔﺎری را ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی داﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﻮد را" ﮐﮫ ﺷﺶ اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان
ﺑﺎﺷﺪ"ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ«
از اﯾﻨﮑﮫ در اوﺳﺘﺎھﺎی ﺑﻌﺪی اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان را ﮔﺎھﯽ ﺷﺶ و ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد اھﻮراﻣﺰدا ھﻔﺖ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ" ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﮭﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ
ﺷﺶ اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان را ﭼﻮن ھﺎﻟﮫ و ﻧﻮری در اﻃﺮاف اھﻮراﻣﺰدا ﻓﺮض ﮐﺮده ﯾﺎ ﭼﻮن ﻓﺮوزه ھﺎی ﭘﺮوردﮔﺎر داﻧﺴﺘﮫ و از
اﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺪون ﺻﻔﺖ و ﺻﻔﺖ را ﺑﺪون ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﻤﯿﺘﻮان ﻓﺮض ﻧﻤﻮد"اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺶ اﻣﺪه"ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺧﻮرﺷﯿﺪ
را ﺑﺪون ﻧﻮر"و ﻧﻮر را ﺑﺪون ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺟﺪا ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻮد.ﺷﺎﻋﺮ ﮔﻮﯾﺪ:
ﭼﻮن ﻧﻮر ﮐﮫ از ﻣﮭﺮ ﺟﺪا ھﺴﺖ و ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ

ﻋﺎﻟﻢ ھﻤﮫ اﻟﻄﺎف ﺧﺪا ھﺴﺖ و ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ
در اﻏﺎز زرﺗﺸﺘﯿﺎن»ﺳﺮوش را ﮐﮫ ﻓﺮﺷﺘﮫ ی ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری از اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ"در ﺟﺎی اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان ﻗﺮار دادﻧﺪ ﮐﮫ
ﻣﺨﺎﻟﻒ او دﯾﻮ ﺧﺸﻢ و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ"ﺳﭙﺲ ﺳﭙﻨﺘﺎ ﻣﯿﻨﻮ ﯾﻌﻨﯽ »روح ﻣﻘﺪس و ﻣﻨﺶ ﭘﺎک« را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﺮوش ﮐﺮده
ﻓﺮوزه ی ﻣﺨﺎﻟﻒ ان را اﻧﮕﺮه ﻣﯿﻨﻮ ﯾﺎ اھﺮﯾﻤﻦ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
از اﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اوﺳﺘﺎھﺎی ﺑﻌﺪی ﺳﭙﻨﺘﺎ ﻣﯿﻨﻮ از ﺻﻔﺎت اھﻮراﻣﺰدا ﺑﮫ ﺷﻤﺎر رﻓﺖ"اھﻮراﻣﺰدا ﺑﮫ ﺟﺎی ﺳﭙﻨﺘﺎ ﻣﯿﻨﻮ در راس
اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان و در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﮕﺮه ﻣﯿﻨﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.و اﯾﻦ ﮐﺎر"ﯾﮑﯽ از اﺷﮑﺎﻻت اوﺳﺘﺎداﻧﺎن و ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ را ﻓﺮاھﻢ
ﺳﺎﺧﺖ"ﮐﮫ زرﺗﺸﺘﯿﺎن را ﺛﻨﻮی ﻣﺬھﺐ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ"در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ در اﻏﺎز اﻧﮕﺮه ﻣﯿﻨﻮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﭙﻨﺘﺎ ﻣﯿﻨﻮ ﻗﺮار داﺷﺖ ﻧﮫ
در ﺑﺮاﺑﺮ اھﻮراﻣﺰدا ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺤﻮ:

ﺷﻤﺎره
1
2
3
4
5
6
7

ﻣﻌﻨﯽ
ﺳﭙﻨﺘﺎ ﻣﯿﻨﻮ
ﺑﮭﻤﻦ
اردﯾﺒﮭﺸﺖ
ﺷﮭﻮرﯾﻮر
ﺳﭙﻨﺪارﻣﺬ
ﺧﻮرداد
اﻣﺮداد

اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان
روح ﻣﻘﺪس"ﺧﺮد ﭘﺎک
اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻧﯿﮏ
ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ راﺳﺘﯽ و ﭘﺎﮐﯽ
ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
ﻋﺸﻖ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ
رﺳﺎﯾﯽ و ﮐﻤﺎل
ﺑﯽ ﻣﺮﮔﯽ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ

دﯾﻮان ﯾﺎ ﮔﻤﺎرﯾﮑﺎن
اﻧﮕﺮه ﻣﯿﻨﻮ ﯾﺎ اھﺮﯾﻤﻦ
اَﮐﻮﻣَﻦ"اَﮐَﻤَﻦَ دﯾﻮ
اﯾﻨﺪرا
سءورو
ﻧﺎﻧﮓ ھﻤﮫ ء-ﯾﺘﯽ
ﺗَﮫ اروی"ﺗﺎرﯾﭻ
زءﯾﺮﯾﺶ"زارﯾﭻ

ﻣﻌﻨﯽ
روح ﺧﺒﯿﺚ و ﻧﺎﭘﺎک
اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻧﺎﭘﺎک
دﯾﻮﮐﻔﺮ و ﮔﻤﺮاھﯽ
دﯾﻮ اﺷﻮب و ﺧﺮﺳﻨﺪی
دﯾﻮ ﻏﺮور و ﻋﺼﯿﺎن
دﯾﻮ ﺗﻨﮕﯽ و ﻗﺤﻄﯽ
ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ و ﻣﺮگ و ﻓﺴﺎد

ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺗﺬﮐﺮ داده ﺷﺪ"در ﮔﺎت ھﺎ اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان را ﻓﻘﻂ ﺻﻔﺎت ﺧﺎص اھﻮراﻣﺰدا ﻣﯿﺪاﻧﺪ و ﻓﺎﻗﺪ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﺸﺨﺺ و
ﺗﺸﮑﻠﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.
وﻟﯽ در ﯾﺸﺖ ھﺎ"ﯾﺴﻨﺎ"وﯾﺴﭙﺮد"ﺧﺮده اوﺳﺘﺎ و ﭘﺲ از ان در ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی دﯾﻨﯽ ﭘﮭﻠﻮی رواﯾﺎت ﻣﺘﺎﺧﺮ ﭘﺎرﺳﯿﺎن و در ﻣﻠﻞ و
ﻧﺤﻞ و رواﯾﺎت دﯾﻨﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻗﻮام دﯾﮕﺮ ﺑﺪاﻧﺎن ﭼﻨﺎن ﺗﺸﺨﺼﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ ﻣﺠﺮد و ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ
و در ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﻌﺪی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ھﻔﺖ ﺷﮭﺮ ﻋﺸﻖ ﯾﺎ ھﻔﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻤﺎل و ﻏﯿﺮه دراوردﻧﺪ.

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ از اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان ﺳﺨﻦ رﻓﺘﮫ )ھﻔﺖ ھﺎت( ﯾﺎ )ھﻔﺘﻦ ﯾﺸﺖ( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ"ﮐﮫ ﭘﺲ از ﮔﺎﺗﮭﺎی از ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮ زﺑﺎﻧﯽ و
ﻣﻔﮭﻮم ﮐﮭﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اوﺳﺘﺎ اﺳﺖ.ھﺮﭼﻨﺪ در اﯾﻦ ﯾﺸﺖ از اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺸﺪه"اﻣﺎ اﻏﺎزﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﮫ
ﻋﻘﺎﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ ھﺎ در ادوار ﻣﺘﺎﺧﺮﺗﺮ درﺑﺎره ی اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ.ﺑﺨﺼﻮص در ﯾﺸﺖ ھﺎ"ﮐﮫ زﺑﺎن و
ﺗﺸﺒﯿﮭﺎت ﺷﺎﻋﺮاﻧﮫ ﺑﺮ زﺑﺎن ﺧﺸﮏ دﯾﻨﯽ ﻏﻠﺒﮫ دارد ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﺸﺒﮭﺎت زﯾﺒﺎی ﺷﺎﻋﺮاﻧﮫ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻣﺜﻼ:ﭘﯿﮑﺮ
اھﻮراﻣﺰدا را ﭼﻮن ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺗﺎﺑﺎن و ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه را ﭼﻮن دو ﭼﺸﻢ اھﻮرا ﻣﺰدا ﻓﺮض ﮐﺮده"وﻟﯽ ﭼﻮن در ﮔﺎﺗﮭﺎ و ﯾﺴﻨﺎ
" در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﮐﮫ زﺑﺎن و ﮐﻼم دﯾﻨﯽ ﻏﻠﺒﮫ دارد"از ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﺒﮭﺎت ﺷﺎﻋﺮاﻧﮫ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﮭﻠﻮی اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان را ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻼﯾﮏ ﻣﻘﺮب ﭘﺮوردﮔﺎر ﯾﺎ ﭼﻮن وزﯾﺮان و
ﮐﺎرﮔﺰاران درﺑﺎر ﺧﺪاوﻧﺪی در اورده اﻧﺪ.ﺷﺮﺣﯽ در »ﺳَﺪ دَرِ ﺑُﻨﺪَھِﺶ« درﺑﺎره ی اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان و رﻗﯿﺒﺎن و دﺷﻤﻨﺎن اھﺮﯾﻤﻨﯽ
اﻣﺪه اﺳﺖ" ﺑﮫ ﻃﻮری ﮐﮫ اھﻮراﻣﺰدا و اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان را "ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ دﯾﺪﯾﻢ"در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺮ ﯾﮏ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﺷﺮ ﯾﺎ ﮔﻤﺎرﮐﺎن ﻗﺮار
داده اﺳﺖ.
اﯾﻨﮏ ﺑﮫ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎره از ﮐﺘﺎب»ﺳَﺪ در« ﻣﯿﭙﺮدازﯾﻢ:
»اﮐﻮﻣﻦ"دﯾﻮ ﺿﺪ ﺑﮭﻤﻦ اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ اﺳﺖ"اﯾﻨﺪرا" ﺿﺪ اردﯾﺒﮭﺸﺖ"سءورو ﺿﺪ ﺷﮭﺮﯾﻮر"ﻧﺎﻧﯿﮑﮭﺖ ﺿﺪ اﺳﻔﻨﺪارﻣﺬ"ﺗﺎرﯾﺞ
ﺿﺪ ﺧﻮرداد" زارﯾﭻ ﺿﺪ اﻣﺮداد اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ"ھﺸﺘﻢ دﯾﻮ ﺿﺪ ﺳﺮوش اﺷﻮ ﻓﯿﺮوزﮔﺮ اﺳﺖ.
ﺑﮭﻤﻦ اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ را ﮐﺎر ان اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮕﺬارد ﻣﺮدم ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺟﻨﮓ و ﺟﺪال ﭘﺮدازﻧﺪ و ﮐﯿﻨﮫ و ﺗﻌﺼﺐ را در دل دارﻧﺪ.اﯾﻦ
اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ ﻣﺮدم را ﺑﮫ راه راﺳﺖ ﺑﺮد و ﺧﺮد و ﻋﻘﻞ و ﻓﮭﻢ و ھﺶ و وﯾﺮ ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ"و اﮐﻮﻣﻦ دﯾﻮ ﺑﺮ ﺿﺪ ان ﮐﻨﺪ.
اردﯾﺒﮭﺸﺖ اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ را ﮐﮫ ﮐﺎر ان ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﮫ ﮐﺎر راﺳﺖ و درﺳﺖ وادارد و ﺟﮭﺎن را ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﺎد و ﺧﺮم
ﮔﺮداﻧﺪ و راه ﭼﯿﻨﻮد ﭘﻞ را ﺑﺮ ﭘﺎﮐﺎن و راﺳﺘﺎن ﻓﺮاخ ﮐﻨﺪ"ﺗﺎ ﺑﮫ اﺳﺎﻧﯽ از ان ﺑﮕﺬرﻧﺪ و ﺑﮫ ﺑﮭﺸﺖ رﺳﻨﺪ"و اﯾﻨﺪرا دﯾﻮ را ﮐﺎر
ﺿﺪ ان اﺳﺖ.
ﺷﮭﺮﯾﻮر اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ را ﮐﺎر ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺪل و داد در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺎن اﺳﺖ و ﻧﯿﺮوی ﺷﮭﺮﯾﺎران و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ازوﺳﺖ.
زر و ﺳﯿﻢ و دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻧﯽ ھﺎ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ اوﯾﻨﺪ و او روزی رﺳﺎن دروﯾﺸﺎن و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان اﺳﺖ و سءورو دﯾﻮ ﺟﺰ ان ﮐﻨﺪ و
دزدی و راھﺰﻧﯽ و ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ را ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﺪ.
اﺳﻔﻨﺪارﻣﺬ اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ"ﻏﺮور و ﺗﮑﺒﺮ ﻣﺮدﻣﺎن را از ﻣﯿﺎن ﺑﺒﺮد و در ﺗﻨﮕﯽ و ﺳﺨﺘﯽ اﻧﺎن را ﺻﺒﻮر و ﺑﺮدﺑﺎر ﺳﺎزد"ﻧﺎﻧﯿﮑﮭﺖ
دﯾﻮ"ﻏﺮور در ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ و اﻧﺎن را در ﺗﻨﮕﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﺳﭙﺎﺳﯽ واداﺷﺖ.
ﺧﺮداد و اﻣﺮداد اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ را ﮐﺎر ان ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﻮراک و اﺷﺎم را در دھﺎن ﻣﺮدم ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻮاراﯾﯽ دھﻨﺪ و دﯾﻮ ﺗﺎرج و
زاررﯾﭻ ھﻤﯿﺸﮫ ﻣﺮدم را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﺸﻨﮕﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﯿﺮی را از ﻣﺮدم ﺑﺮدارﻧﺪ و ﺳﺮوش اﺷﻮ ﻓﯿﺮوزﮔﺮ را ﮐﺎر ان
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮدم را از دزدی و دﺷﻤﻨﯽ و ﮐﯿﻦ ﺧﻮاھﯽ ﺑﺎزدارد"وھﯿﺸﺘﻢ دﯾﻮ ﺧﺸﻢ"ﮐﯿﻦ در دل ﻣﺮدم اﻓﮑﻨﺪ و اﻧﺎن را ﺑﮫ ﮔﻨﺎه
ﮐﺮدن دﻟﯿﺮﺗﺮ ﺳﺎزد«

ﻣﻌﺮاج زرﺗﺸﺖ
زرﺗﺸﺖ ﺑﮭﺮام ﭘﮋودو " در زراﺗﺸﺖ ﻧﺎﻣﮫ ی ﺧﻮد درﺑﺎره ی ﻣﻌﺮاج زرﺗﺸﺖ و دﯾﺪارش ﺑﺎ اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان"ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﺎر
ﮔﺬارده ﮐﮫ ﺷﺎدروان ﭘﻮرداوود ان را ﺑﮫ ﺷﻌﺮ ﭼﻨﯿﻦ دراورده اﺳﺖ:

ﯾﮑﯽ
ﮐﮫ

ﺑﺎﻣﺪاد ﻓﺮو ﺷﺪ ﺳﺮوش  /ﺑﮫ زرﺗﺸﺖ اﺳﭙﻨﺘﻤﺎن زد ﺧﺮوش
ھﻨﮕﺎﻣﮫ ی ره

اﺧﺘﺮ ﺟﺎوداﻧﯽ دﻣﯿﺪ

ﺳﭙﺮدن رﺳﯿﺪ  /ﺗﻮ را

ﺗﺮا ﺑﺎﯾﺪ اﮐﻨﻮن ﮐﺰﯾﻦ ﺗﻮده ﺧﺎک  /ﺷﻮی ﺳﻮی ھﺮﻣﺰد دادار ﭘﺎک
زراﺗﺸﺖ ﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﮭﯿﻦ ﭘﯿﺸﮕﺎه /ﺳﺘﺎره ﻓﺰون دﯾﺪ و ﺑﺲ ﺑﺎرﮔﺎه
دﮔﺮ ﮔﻮن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘﺮ از زﯾﺐ و ﻓﺮ  /ﻓﺮوزﻧﺪه و روﺷﻦ و ﺷﯿﺪور
ھﺰار

ﻧﻤﻮدار اﺧﺘﺮ ﺑﯿﺮون از ﺷﻤﺎر  /ﭘﺪﯾﺪار ﮔﻨﺒﺪ ھﺰاران

ز ﻣﺎه و ز ﻧﺎھﯿﺪ و ﺗﯿﺮه ﺳﭙﮭﺮ  /ز ﮐﯿﻮان و ﺑﮭﺮام"ﺑﺮﺟﯿﺲ و ﻣﮭﺮ
ﺳﺮاﺳﯿﻤﮫ از ﭼﺮخ و از ﮐﮭﮑﺸﺎن /ﺷﮕﻔﺖ اﻧﺪر از رﻧﮓ ﭼﻮن ﭘﺮﻧﯿﺎن
ﻓﺮﺷﺘﮫ ز ھﺮ ﺳﻮی ھﻮرا ﮐﺸﺎن  /ھﻤﯽ از ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺷﮭﯿﺮ زﻧﺎن
زراﺗﺸﺖ در ﺑﯿﮑﺮان اﺳﻤﺎن  /در اﻧﺪﯾﺸﮫ از ﮔﺮدش اﺧﺘﺮان
ﺑﮫ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ اﻧﮕﮫ ﮐﮫ ﭼﺮخ ﺳﺘﺮگ  /ﮔﻮاھﯽ دھﺪ ﺑﺮ ﺧﺪای ﺑﺰرگ
ھﻤﯽ ﻻﺑﮫ ﮐﺮد و ﻧﯿﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮد  /درود و ﺳﭙﺎس و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮد
دراﻓﺘﺎد از ﭘﺎ ﺑﺮون ﺷﺪ ز ﺧﻮی  /ﻧﯿﺎرﺳﺖ ﺧﻮدداری و ﺗﺎب ﺑﯿﺶ
زی ﺑﺮﻓﺮاز /ﻧﻤﻮدﻧﺪش دﮔﺮ زﻣﺎن دﯾﺪه

ﺑﺒﺮدﻧﺪش اﻧﮕﺎه

ﺑﺎز

در اﻧﺠﺎ ﻧﮫ ﭼﺮخ و ﻧﮫ اﺳﺘﺎره دﯾﺪ/ﻧﮫ ﺧﺮﮔﺎه و ﻧﮫ ﮐﺎخ و ﻧﮫ ﺑﺎره دﯾﺪ
اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﮫ ﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ/ﺟﺰ از ﺷﯿﺪ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﻮدار ﻧﯿﺴﺖ

ﮐﺴﯽ را در
ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه اواز
ﻣﻨﻢ

داد  /ﺑﮫ ﻓﺮﻧﺪ اﺳﭙﻨﺘﻤﺎن

اﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ی

ﻣﮭﺮﺑﺎن

/

راز

ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮑﺘﺎ و روزی رﺳﺎن

ﻣﻨﻢ ﭘﺎک و ﺑﺨﺸﻨﺪه و ﭼﺎره ﺳﺎز  /ﯾﮕﺎﻧﮫ "ﻓﺮوزﻧﺪه
ﻣﻨﻢ

ﭘﺎﺳﺒﺎن ﻓﺮاز

و ﻧﺸﯿﺐ /

داد اھﻮرا

و ﺑﯽ ﻧﯿﺎز

ﺑﺮم اﺷﮑﺎر اﺳﺖ ھﺰ ﺷﺐ و زﯾﺐ

ﻣﻨﻢ اﮔﮫ از ھﺮﭼﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ و ھﺴﺖ/ﭼﮫ در ﮐﺎخ ﺑﺎﻻ ﭼﮫ در ﺧﺎک ﭘﺴﺖ
ﻣﻨﻢ

ﻣﮭﺘﺮ

و ﺑﺮﺗﺮ و رادﺗﺮ /

ﻣﺮا ﮐﺲ ھﻤﺎورد و

ﺑﻠﻨﺪ و

ﺳﺮاﻓﺮاز و

اﻧﺒﺎز ﻧﯿﺴﺖ /ﻣﺮا ﻣﺮگ و اﻧﺠﺎم و اﻏﺎز ﻧﯿﺴﺖ

ز ھﺮ ﭼﯿﺰ اﮔﺎه و ﺑﯿﺪار ﻣﻐﺰ/ﺷﮑﯿﺒﺎ و ﺑﯿﻨﺎ و
ﺗﺮا

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم ﺑﮫ

ازادﺗﺮ

ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی/ﮐﮫ

در ﮐﯿﺶ

زﯾﺒﺎ
ﻣﺰدا ﮐﻨﯽ

و

ﻧﻐﺰ
رھﺒﺮی

را ازﯾﻦ

زﻣﯿﻦ

ز ﻣﻦ ﺧﺎﮐﯿﺎن
ﻣﺒﺎدا

دار/ﻧﻤﺎ

ﮐﯿﺶ اﺑﺎد

ﻣﺮدﻣﺎن را

را ﮐﮫ ﻣﺰدا ﯾﮑﯿﺴﺖ/دراﯾﻦ ﭘﺴﺖ و ﺑﺎﻻ اھﻮرا ﯾﮑﯿﺴﺖ

ﮐﮫ ﺟﺎدوی

دﯾﻮ و ددان/ﮐﻨﺪ

ﺑﮫ ﮐﺸﻮر رﺳﺪ زان زﯾﺎن

رﺧﻨﮫ اﻧﺪر دل

داد/ﺑﮫ ان ﻧﺎﻣﮫ ﻧﺎم اوﺳﺘﺎ

ازﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ ﺟﻮﯾﻨﺪ روی زﻣﯿﻦ/ز ﭘﺴﺘﯽ
در ان ﭘﺎﮐﯽ و

ﺑﮫ

راﺳﺘﯽ/ﻧﮑﻮھﯿﺪه

ھﺮ

ز ھﻮﻣﺖ و

ﮐﮫ رو ﺑﺮ اھﻮرا

ﭘﺲ از ﻣﺮگ

ﺳﺮاﻓﺮاز و ﺧﺸﻨﻮد

ﮔﺰﻧﺪ و ﻓﺴﻮن و دروغ

ﮐﻨﺪ/اﺷﻮ ﮔﺮدد از

ﺑﮫ
ﭼﻮ

ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ زرﺗﺸﺖ

ﭘﺲ اﻧﮕﮫ

ﭘﺲ

از ﮐﺮدﮔﺎر

روان/ﺳﻮی ﺑﺎغ ﻓﺮدوس

اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ را/ﻣﮭﯿﻦ

اﯾﻦ ﺷﺶ

ﺑﻮد

اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ/ﯾﮑﺎﯾﮏ

از ﺧﺪای/ﭘﺮﺳﺘﺎر

از ھﻤﮫ ﺑﺮﺗﺮﻧﺪ /ﺑﺰرﮔﻨﺪ

و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
زراﺗﺸﺖ

ﺑﺮﮔﻮی

ﺑﺮ ﺧﺎﮐﯿﺎن/ﮐﮫ

زﺷﺘﯽ روان

ﺳﺘﻮران
از

ﻣﮑﺶ ﺑﺮه

ان ﭘﺲ ﭼﻨﯿﻦ

ﺑﻔﺮﻣﺎی

ﺗﺎ

ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﮐﯿﻦ/ﺑﮫ

ﻣﺮدﻣﺎن

زﻣﯿﻦ/ﻧﮕﺮدﻧﺪ

را رﺳﺎﻧﺪ زﯾﺎن
ﮐﺰ وی

ﻧﯿﺎﯾﺪ ﮔﺰﻧﺪ

ﺑﮫ ﻧﻮزادﮔﺎن ھﺎل و ﻏﺎل

ﺧﺸﻢ اﯾﺪ

ﮔﻔﺖ اردﯾﺒﮭﺸﺖ/ﺑﮫ

و ﻣﮭﺘﺮﻧﺪ

اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻟﺨﺘﯽ ﺳﺮود

ﺳﻮدﻣﻨﺪ/ﻣﯿﺎزارش
ﺧﺮدﺳﺎل/ﮐﮫ زﯾﺒﺪ

و اﮔﮫ

ز ﮐﺎر

ﺑﺎﺷﻨﺪ در دو ﺳﺮای

وھﻮﻣﻦ

ان ﺟﺎﻧﻮر ﮐﻮ ﺑﻮد

را

ﺑﮫ وﺧﺸﻮر دادن د ﭘﻨﺪ

زﺑﺎن ﺑﺮﮔﻮﺷﺪ/ز

اﮔﺮ رﻧﺞ

ﺑﮕﺬرد از زﺑﺎن

ﺗﻦ اﻣﻮزﮔﺎر/ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ رﺳﺎ ﮔﺸﺖ
ﺑﮫ ﺳﺮ

ﮔﺮدد روان

دﻓﺘﺮ ﻧﻐﺰ و ﻓﺮزاﻧﮫ

ﻧﯿﮑﯽ

ﺑﮫ وﯾﮋه

اﻧﮕﺮه وا رھﺪ

ﭼﯿﻨﻮات اﺳﺎن ﺷﻮد

اﮔﺮ در ﺟﮭﺎن/دروﻏﯽ ز وی

ﮔﺮوھﯽ ز

ﮔﻔﺘﺸﺎن ﺳﺮ

ﺷﺎدان ﺷﻮد/ﮔﺬرﮔﺎه

از ﺧﻮد

دوزخ ﺑﺮﻧﺪش

ھﺮ

ﺑﺎﻻ ره راﺳﺘﯿﻦ

ز ھﻮﺧﺖ و ھﻢ از ھﻮرﺷﺖ/ﮔﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺳﻮی ﺑﮭﺸﺖ

رواﻧﺸﺎن

ز ﮔﻔﺘﺎر

ﻧﮭﺎد

ﺑﺲ ﺗﻨﮕﯽ و ﮐﺎﺳﺘﯽ

ﺟﮭﺎن زان ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﻮد ﭘﺮ ﻓﺮوغ/ﺑﺮون از
اﻧﮑﺲ

ﻣﺮدﻣﺎن

و ﮔﺮزﻧﺪ/ﺷﻮد ﻣﺮدﻣﺶ ﮔﻤﺮه و دردﻣﻨﺪ

ﺑﮫ زرﺗﺸﺖ اﻧﮕﮫ ﯾﮑﯽ ﻧﺎﻣﮫ

ﺳﺘﻮدﻧﺪه

ره اﺳﺘﻮار

از ان ﺟﮭﺎن اﻓﺮﯾﻦ

ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ
اﻧﺪر ﭘﯽ

ﭘﺎک واﻻ ﺳﺮﺷﺖ
از

و ﮐﯿﻦ

زﻣﺎﻧﮫ
ﺑﮫ

ﺑﮫ ﺷﺎدی ﺑﮫ ﺳﺮ
ﮔﻨﺒﺪ ﻧﮭﻨﺪ
زو

ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ
ﻣﺒﺎدا

اذر
ﮔﺮﻣﯽ و

ﮐﮫ ﮐﺎﻧﻮن

ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن

زراﺗﺸﺖ از ﻣﻦ ﺑﮫ

رﺳﯿﺪ/ﺑﮫ

داد و

و ﭘﻮﻻد و

در ﺟﮭﺎن
را ﺑﮫ

اﯾﯿﻦ ﺑﺪه ﭘﺮورش

ﮐﻨﺪ دور

ﻣﺮدم

ارزﯾﺮ و زر/ﮔﺰﯾﻦ

اﮔﺮ زﻧﮓ
ﺳﭙﻨﺪارﻣﺬ

ﭼﺎرﻣﯿﻦ

ﭘﻨﺪﮔﻮی/ﺧﺮدﻣﻨﺪ

داﻧﺎ

زرﺗﺸﺖ

را ﺷﺎد ﮐﺮد/ز

ز ﻧﯿﺮوی
ﺑﮫ

ﻣﺮدم ﺑﮕﻮ

ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ

دﺷﻨﺎم و ﯾﺎوه

ﻧﺴﺎزﻧﺪ
ﺑﺮو

ﺧﺎک و زﻣﯿﻦ را
ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎزﻧﺪ و

ھﺮ اﻧﮑﺲ
ﭼﻨﯿﻦ
ز اﯾﯿﻦ
ﺑﮕﻮ
روا
زﻣﯿﻦ
ﺳﺨﻦ
ﮐﮫ ﻣﺮدم

ﺑﺮدﺑﺎری

" ﮐﮫ

را اﻣﺮداد
ﻧﮑﻮﯾﯽ ﺑﮫ

ﺳﺨﺘﯽ ھﻤﯽ
ﺳﺨﻦ/ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ

زﻣﯿﻦ/ﺑﺒﺨﺸﺪ

ﻧﯿﮏ و ﻧﮭﺎد

ﺟﺎودان

و ﭘﺎﮐﯿﺰه

ﺧﻮی

ﺑﻮم و ﮐﺸﻮر ﭘﺮ از ﺟﺎه و ﻓﺮ

ﭘﺮوردﮔﺎر/ﺑﮫ

ﭘﺎﯾﺪاری

ﮐﻨﻨﺪ

از ژاژ ﮔﻔﺘﻦ دھﻦ

ﺟﻮﯾﺒﺎر/ز

و

ﺧﺮﮔﮫ

ﮔﻨﺎھﺶ

و ﺑﺎرﮔﺎه

ﺟﮭﺎن اﻓﺮﯾﻦ

وﺧﺸﻮر زرﺗﺸﺖ واﻻ ﺗﺒﺎر

ﺑﮭﯽ/ﻓﺰاﯾﺪ

در اب

ﻣﺮدﻣﺎن

را زﯾﺎن

زﺑﻮن /ز ﭼﺮک و ﭘﻠﯿﺪی و ﺧﺎﺷﺎک و ﺧﻮن

اﺑﺎد دارد

ﭘﺎس دارﻧﺪ از

ﻧﯿﮑﻮ ﮔﻮھﺮ

ﻣﮭﺮ و ز داﻧﺶ ﺑﺴﯽ ﯾﺎد ﮐﺮد

اراﻣﮕﺎه/ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﮫ

ﮔﻔﺖ ﺧﺮداد

ﻧﯿﺴﺖ

و

و ھﻨﺮ/ﺷﻮد
ﮐﻨﻨﺪ/ﺑﮫ

اﺳﯿﺐ و رﻧﺞ

ﺑﺮﺷﻤﺎرﻧﺪ

ﮔﯿﺮﻧﺪ ان

داﻧﺶ " ز زﯾﺐ

ﻓﺮ و ﺑﮭﯽ

ﻧﯿﮑﻨﺎﻣﯽ ﺑﺠﻮی

ﮔﻮھﺮان/رﺳﺪ

ز

ﺗﻨﯽ

ﺷﮭﺮﯾﻮر اﻧﺪرز و ﭘﯿﻤﺎن رﺳﯿﺪ

زان ھﻤﯽ

اﻧﺪرز

ﺷﯿﺪ دادار ﭘﺎک

اﺧﺸﯿﺞ اﺳﺖ

دھﺶ/روان

در ﺳﺮای ﺳﭙﻨﺞ/ز

ﺑﺮ

رﺳﺎﯾﯽ "ﺧﺠﺴﺘﮫ

ﺗﮭﯽ/ﮐﺰﯾﻦ

ﺧﺴﺮو ﺑﮕﻮی/ﺷﮭﺎ

ﻧﻤﺎ ﭘﯿﺸﮫ ی ﺧﻮﯾﺶ
ﮐﮫ داد و دھﺶ

اﺗﺶ ﺑﻮد

روﺷﻨﯽ/ﺑﻠﻨﺪی "

ﺷﻮد زان

ﭼﻮ ﭘﻨﺪ وھﯿﺸﺘﺎ

ﻣﻦ و روی

اورﻧﺪ/اﺷﻮﯾﯽ
ﺗﺎﺑﻨﺎک/ﮐﮫ

و ﭘﺎﮐﯽ ﺑﮫ

اورﻧﺪ

ھﻤﯽ ﺑﺮﺗﺮی

اﺳﺘﺨﺮ و

اﻟﻮدﮔﯽ/ﮐﺰان

ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ
اﺳﺖ

" ﻓﺮھﯽ
و اﺑﺸﺎر

ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ی زﻧﺪﮔﯽ

ﺳﺒﺰ و ﺧﺮم

ﺑﻮد/ﮔﺮ از اب ﺑﺎران ﺑﺪان ﻧﻢ ﺑﻮد

اﻧﺠﺎم داد/ﺑﮫ

ﭘﯿﻐﺎم داد

ﺟﺎی اورﻧﺪ/ﺳﭙﺎس

ﻣﺮدم ﻓﺰون ﭘﻨﺪ و
و درود

ﺧﺪای اورﻧﺪ

ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ

ز

و

ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ
ﺷﻮد ﺧﺎک
ﺑﮫ

ز ﻧﯿﮑﯽ

در ﺑﺎغ
اﺑﺎد از ﺑﺮگ

و ﺑﺮ/زﻣﯿﻦ

ﺑﺮﮔﻮ ﺑﮫ

ﺑﻮد
ﺑﮫ

ﻣﺎم ار ﮐﺴﯽ

اﮔﺮ

داﻧﮫ ای ﭘﺮورد

ز
زﻣﺎﻧﮫ
درﯾﻐﺎ

از ان روزﮔﺎر

ﺑﺴﯽ

دور ﮔﺸﺘﯿﻢ

اﻣﺪه ﭼﯿﺮه

ز ھﺮ

ﺑﮫ
ﻣﺒﺎزﯾﻢ

ﺳﻮی دﺷﻤﻦ ﺑﮫ

و ﺗﻔﺘﯿﺪه

ﮔﻔﺘﮫ روی ﺑﺮ

ز اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان
اھﻮرا

ﺗﻮ ای

اﯾﯿﻦ

و ﺑﯿﺪاد رﻓﺖ/ﺟﻮاﻧﻤﺮدی

ﺗﻮاﻣﺎن
زﻣﯿﻦ

ﭘﻨﺪ اﻣﻮزﮔﺎر
از ﯾﺎد رﻓﺖ

و ﺟﺎن

ﭘﺮ از ﺗﻨﮕﯽ و ﮐﺎﺳﺘﯽ

ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن/ﺳﺮاﺳﺮ

ﻓﺴﻮن و ﻓﺮﯾﺐ و زﯾﺎن

ﻣﺎ ﺗﺎﺧﺘﮫ/ﺑﮫ

واﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺗﯿﻎ ھﺎ اﺧﺘﮫ

ﺑﯿﺸﮫ ﻣﺎﻧﺪ/ﻧﮫ ﺑﺮگ و ﺑﺮ و ﻧﮫ ﺗﻦ و رﯾﺸﮫ ﻣﺎﻧﺪ
ﻣﺮز از ﺗﺸﻨﮕﯽ

در ان ﮔﯿﺎه/ﺑﺮھﻨﮫ

ﭼﺎک ﭼﺎک

ﻓﺴﺮده ﭘﺮﯾﺶ و ﺗﺒﺎه

اﺳﺖ اﻟﺒﺮز ﺳﺮ/ﮔﻠﮫ

اﻣﯿﺪ و

اﯾﺮان

و ﻧﯿﮑﯽ

ﺧﺎک/دل

ان درﺧﺖ و ﻧﮫ
ﮐﯿﻮان ﮐﺸﯿﺪه

ﺧﺮﺳﻨﺪی و ﺧﻮﺷﯽ

زان روزﮔﺎر/ﻓﺮاﻣﻮش

ﺑﺮ

ﺧﻮﺷﯽ درﮔﺬﺷﺖ و
ﭘﺘﺖ

ﭘﺮوردﮔﺎر

ﺷﺪ

راﺳﺘﯽ/دل

ﻧﮫ ﺑﺎغ و ﻧﮫ ﺟﻨﮕﻞ ﻧﮫ ﯾﮏ

ﻧﮫ در

ﺷﺎد از ﺧﻮﯾﺶ

ﻣﮭﯿﻦ/درﯾﻐﺎ ز

دھﺶ ﻧﯿﺴﺖ

ﺷﺪه ﺧﺸﮏ

ﭘﺮورد ﻣﺮدﻣﺎن

ﮐﻨﺪ/ﺷﻮد رﻧﺠﮫ زو ﻣﺎم و ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﻨﺪ

ﺷﺎدﻣﺎن/ﺑﮫ

ز ﺑﺲ ﮐﯿﻦ

داد و

ﺳﺎزد ز ﺧﻮد ﻣﺎم ﭘﺎک

داﻣﻦ ﺧﺎک ﺳﺒﺰ/ﺧﻮش و ﺧﺮم و ﺗﺎزه و ﺷﺎد و ﻧﻐﺰ

از ان ﺑﮕﺬرد

دروغ

دﯾﻮ ﺗﺒﺎه

اﻏﻮش ﺧﻮد

ﺑﺮزﮐﺎر/ﮐﻨﺪ

ﮐﺸﺖ ار ﺷﻮد

ﺑﮫ اﯾﺮان

از ان ﺧﺎک

ﻣﮭﺮﺑﺎن/در

زﺷﺘﯽ و ﮐﯿﻦ

اﻏﺎز ﺳﺎل

ﺧﺮم و ﺷﺎد از ﮐﺸﺖ و زر

ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺎک/ﮐﮫ ﺧﺸﻨﻮد

ﺧﺎک ﭼﻮن ﻣﺎدر

ﺧﺮم و

داﻧﮫ در

ھﺮ ﺟﺎ روﯾﺪ درﺧﺖ و ﮔﯿﺎه/ﮔﺮﯾﺰد

زراﺗﺸﺖ

ز

روان/ﺑﻤﺎﻧﺪ

ھﺎ ﻧﻮ ﻧﮭﺎل/ﻓﺸﺎﻧﻨﺪ

ھﻤﯽ

ﺷﺎدان

دارد از ﻣﺎ ﺑﺮ دادﮔﺮ

ﮐﻮﺷﯿﻢ ھﺎن/ﮐﮫ ﭘﺴﺘﯽ

ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺑﮫ ﮐﺲ ﺟﺎودان

ﺑﺪی ﺑﮕﺬرد/زﻣﺎﻧﮫ

ﺑﺴﯽ رﻧﮓ رﻧﮓ اورد

ﺧﺪای اورﯾﻢ /اﺷﻮﯾﯽ و ﭘﺎﮐﯽ ﺑﮫ

ﻧﯿﻮﺷﯿﻢ ﭘﻨﺪ/ﺷﻮد

ﺧﺮم و ﺷﺎد

ﮐﺮدﮔﺎر ﺳﺘﺮگ/ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ی

ﺟﺎی اورﯾﻢ
ﺧﺎک

ﻧﮋﻧﺪ

زرﺗﺸﺖ ﺑﺰرگ

ﺗﻮ ای

اﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ی

ﺑﺒﺨﺸﺎ

ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﮫ

ﺑﺰه ﮐﺮده

و ﺑﺪ ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪه اﯾﻢ/ﭘﺸﯿﻤﺎن

ﺧﺪاﯾﺎ

ﻣﮑﻦ ﺑﺪ ﺑﮫ

ھﻤﯿﻦ

ﺧﺎک ﺧﺎک

ﺧﺪاﯾﺎ

ازﯾﻦ ﺧﺎک

ﺑﮫ ﻣﺎ

ﺑﺨﺸﺸﺖ ار

ﻣﺎه و ﻣﮭﺮ/ﺧﺪاوﻧﺪ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن/ﺑﮫ

ﺧﺎک و ﺟﮭﺎن و ﺳﭙﮭﺮ
ﻣﺸﺘﯽ ﺳﯿﮫ روز و ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن

و ﺳﯿﮫ

ﺑﺪ ﮐﺮدﮔﺎن/ﺑﮕﯿﺮ

از ﻣﮭﯽ

اھﻮراﺳﺘﯽ/ازﯾﻦ

دﺳﺖ اﻓﺘﺎدﮔﺎن

ﺧﺎک زرﺗﺸﺖ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﯽ

دﯾﺪه ﻣﮕﯿﺮ/ﺑﺒﺨﺸﺎ
ﺳﺰاوار ﻧﯿﺴﺖ/ﺑﮫ

روی و ﺷﺮﻣﻨﺪه اﯾﻢ

ﺑﮫ اﯾﺮان ﻓﺮﺗﻮت و ﭘﯿﺮ

اﯾﺮان ﺳﺰد ﮐﻮ ﮔﻨﺎھﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ

ﺗﺎﯾﭗ :ﺳﺎﻣﺎن روزﺑﮭﺎﻧﯽ
www.faravashi.blogfa.com

در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻮﺷﺘﺎری درﺑﺎره زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺑﺪ ﻓﺮزاﻧﮫ " ﻣﻮﺑﺪان ﻣﻮﺑﺪ رﺳﺘﻢ ﺷﮭﺰادی در اﺧﺘﯿﺎر دوﺳﺘﺎن
و ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻨﺪان دﯾﻦ ﺑﮭﯽ ﻗﺮار دھﻢ.

ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه از اﻧﺘﺸﺎرات وزﯾﻦ ﻓﺮوھﺮ ﭘﯽ دی اف اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را
ﭘﯿﺶ ﮐﺲ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﮫ ھﻤﮫ ی دوﺳﺘﺎن و ھﻤﻮﻧﺪان در ﺧﺎﻧﻮاده ی:
»دﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ« ارﻣﺎﻧﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮﯾﺖ
http://www.facebook.com/groups/Dine.Jahani/

زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮫ رواﻧﺸﺎد ﻣﻮﺑﺪ ﻣﻮﺑﺪان رﺳﺘﻢ ﺷﮭﺰادی

ﻣﻮﺑﺪ رﺳﺘﻢ ﭘﺴﺮ دﯾﻨﯿﺎر ﺷﮭﺰادی و ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻮﺑﺪ ﺧﺪاداد ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻮزاﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ درﺳﻮﻣﯿﻦ روز ﻓﺮوردﯾﻦ
ﻣﺎه ﺳﺎل  1291ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﯾﺰد و در ﻣﺤﻠﮫ ﮐﻮی ﻣﻮﺑﺪان دﯾﺪه ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﮔﺸﻮد

رﺳﺘﻢ ﺷﮭﺰادی ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺧﻮد را در ﺷﮭﺮ ﯾﺰد و در دﺑﺴﺘﺎن دﯾﻨﯿﺎری ﮔﺬراﻧﺪ .اﯾﻦ دﺑﺴﺘﺎن وﯾﮋه ﻣﻮﺑﺪان و ﻣﻮﺑﺪﯾﺎران
ﺑﻮد ﮐﮫ ﯾﺎزده ﺳﺎل زودﺗﺮ از آنﮐﮫ ﺷﮭﺰادی ﺑﮫ آنﺟﺎ ﺑﺮود ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﮑﺎش ﻣﻮﺑﺪان ﯾﺰد و ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﮫ ﺷﺨﺼﯽ رﺳﺘﻢ ﺻﺪاﻗﺖ
ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺷﮭﺰادی در ﺳﺎل  1296در ﺣﺎﻟﯽ وارد اﯾﻦ دﺑﺴﺘﺎن ﺷﺪ ﮐﮫ ﺳﮭﺮاب ﺳﻔﺮﻧﮓ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آنﺟﺎ را ﺑﺮﻋﮭﺪه
داﺷﺖ .او ﺑﮫ ﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮی ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺲ از ﻓﺮﯾﺪون ﮐﯿﺎﻣﻨﺶ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن دﺑﺴﺘﺎن را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه داﺷﺖ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫﺟﺮات ﺑﺘﻮان ﺷﮭﺰادی را ﯾﮑﯽ از ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ زرﺗﺸﺘﯽ داﻧﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﮫ از ھﻤﯿﻦ ﺳﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .ھﻨﻮز ﺟﻮھﺮ ﻣﺪرک ﺷﺸﻢاﺑﺘﺪاﯾﯽ وی ﺧﻮﺷﻚ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ او ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮔﺮوه ﺳﺮود دﺑﺴﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﮫ ﻗﺎﺳﻢآﺑﺎد
ﯾﺰد را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺴﻮوﻟﯿﺘﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻋﮭﺪهدار ﺑﻮد و ﭘﺲ از آن ﺑﮫ ھﻤﺮاه ھﻢﮐﻼﺳﯽ دوران دﺑﺴﺘﺎﻧﺶ ﻓﯿﺮوز
آذرﮔﺸﺴﺐ راھﯽ ﺗﮭﺮان ﺷﺪ .ﺳﻔﺮی ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﻣﺨﺎرج آن را اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻮﺑﺪان ﯾﺰد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﺗﺎ از اﯾﻦ راه او ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﻋﺎﻟﯿﮫ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .ﺷﮭﺰادی ﭘﺲ از آﻣﺪن ﺑﮫ ﺗﮭﺮان اﺑﺘﺪا ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺟﻢ رﻓﺖ و دوره ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ را در آﻧﺠﺎ ﮔﺬراﻧﺪ و
ﭘﺲ از آن ﺑﮫ ﺳﺒﺐ داﺷﺘﻦ ﺿﺮﯾﺐھﻮﺷﯽ ﺑﺎﻻ و ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﮫ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﮐﮫ آن زﻣﺎن ﮐﺎﻟﺞ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ،رﻓﺖ
ﺗﺮﻗﯽ رو ﺑﮫ رﺷﺪ ﺷﮭﺰادی ﺗﺎ آﻧﺠﺎ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ ﮐﻨﮑﺎش ﻣﻮﺑﺪان در ﺳﺎل  1307ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﮫ ﺧﻮﯾﺶ او را ﺑﮫ ھﻤﺮاه
ﮐﮫ وﯾﮋه ﻣﻮﺑﺪزادﮔﺎن ﺑﻮد» ،ﻓﯿﺮوز آذرﮔﺸﺴﺐ ﺑﻮرﺳﯿﮫ ﮐﺮد و اﯾﻦﺑﺎر آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ھﻨﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ در آﻣﻮزﺷﮕﺎه »ﮐﺎﻣﺎآﺗﻮرﻧﺎن
آﻣﻮزﺷﮭﺎی ﻋﺎﻟﯿﮫ دﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﮕﺬراﻧﺪ و ﺑﺮ زﺑﺎﻧﮭﺎی اوﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﭘﮭﻠﻮی ،ﭘﺎزﻧﺪ و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ادﯾﺎن اﺳﺘﺎد ﮔﺮدد
ﺷﮭﺰادی دو دوره ﻣﺘﻔﺎوت را در آن داﻧﺸﮕﺎه ﮔﺬراﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺖ ،وی ﯾﮏ دوره ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮫ را ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ ﻣﺪرک »ﻣﻮﺑﺪ
اوﺳﺘﺎﺧﻮان« ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺖ و ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ در زﻣﺎن ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺪرک »ﻣﻮﺑﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪ« را ﺑﮕﯿﺮد .ھﻤﺎنﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ
از ﻧﺎم اﯾﻦ دو داﻧﺶ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﻣﻮﺑﺪ اوﺳﺘﺎﺧﻮان ﺑﮫ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ اوﺳﺘﺎھﺎ و ﻧﯿﺎﯾﺶھﺎی دﯾﻨﯽ زرﺗﺸﺘﯽ
را ﺑﮫ ﺻﺪاﯾﯽ ﺧﻮش و دﻟﻨﺸﯿﺴﻦ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﻣﻮﺑﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺶ دﯾﻨﯽ و آﮔﺎھﯽھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺷﮭﺰادی آﻧﮕﻮﻧﮫ در اﯾﻦ دو رﺷﺘﮫ .ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫای ﺑﺮﺳﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻓﻠﺴﻔﮫ و ﺑﺎورھﺎی دﯾﻨﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ در ﺳﮫ ﺳﺎل آﺧﺮ ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را درﺑﺎره آداب و
رﺳﻮم ﺳﻨﺘﯽ زرﺗﺸﺘﯿﺎن اﯾﺮان در ھﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺮاد ﻣﯽﮐﺮد
ﺷﮭﺰادی اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺳﺎل  1314ﮔﺬارﻧﺪ و ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﮫ دﯾﭙﻠﻢ ﻋﺎﻟﯽ اﯾﻦ رﺷﺘﮫ را ﭘﺎی آﺗﺶ
ورھﺮام ﺷﮭﺮ ﺑﻤﺒﯿﯽ از دﺳﺖ ﻣﻮﺑﺪان ﻣﻌﺮوف آن زﻣﺎن ھﻨﺪوﺳﺘﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در آن ﮐﺸﻮر ﺑﻤﺎﻧﺪ
و ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﭙﺮدازد ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﮫ زرﺗﺸﺘﯽ آن زﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﻮﺑﺪ آﮔﺎه ،او ﺑﮫ اﯾﺮان ﺑﺎز ﻣﯽِﮔﺮدد و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﭘﺮورﺷﮕﺎه ﻣﺎرﮐﺎر ﯾﺰد ﮐﮫ از ﺳﻮی اﻧﺠﻤﻦ زرﺗﺸﺘﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯽ-ﺑﻤﺒﺌﯽ ﺑﮫ وی ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد را
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺳﺮوش ﻟﮭﺮاﺳﺐ ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آنﺟﺎ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه داﺷﺖ ،اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺷﮭﺰادی ﺑﮫ ﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﺎرﮐﺎر ﯾﺰد ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﻧﯿﺰ دروس دﯾﻨﯽ ﻣﺸﻐﻮل
ﺷﻮر ﺟﻮاﻧﯽ ،ﻋﺸﻖ ﺧﺪﻣﺖ و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻣﻮﺑﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﮭﺰادی در ﻛﻨﺎر اﻧﺠﺎم اﯾﻦ دو ﮐﺎر ،در روزھﺎی .ﻣﯽﺷﻮد
آدﯾﻨﮫ ﺑﮫ ﮔﮭﻨﺒﺎرﺧﺎﻧﮫ ﯾﺰد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻠﮫھﺎی زرﺗﺸﺘﯽ ﻧﺸﯿﻦ ﺑﺮود و ﺑﮫ اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﮭﺎی دﯾﻨﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﭙﺮدازد و
ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺶھﺎی ھﻢﻛﯿﺸﺎن ﺑﭙﺮدازد
ﻛﻮﺷﺶھﺎی ﻣﻮﺑﺪ ﺗﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪﻧﺶ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی اداﻣﮫ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .دوران ﺳﺮﺑﺎزی ﺷﮭﺰادی ﺑﮫ ﻣﺪت دوﺳﺎل-18 ،
ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻮ دوﻟﺖ ﻟﮭﺮاﺳﺐ  1316 1320اداﻣﮫ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .رﺳﺘﻢ ﺷﮭﺰادی ﺑﮭﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را در ﺳﺎل
):ﺧﻮاھﺮ ﻣﯿﺮزا ﺳﺮوش ﻟﮭﺮاﺳﺐ(  ،ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﯿﻮﻧﺪی ﮐﮫ ﺣﺎﺻﻞ آن ﭼﮭﺎر ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ
ﻓﺮﯾﺒﺮز  ،ﻣﮭﺮاﻧﮕﯿﺰ ،دارﯾﻮش و ﺳﮭﺮاب ﺷﮭﺰادی ﻓﺮزﻧﺪان رﺳﺘﻢ ﺷﮭﺰادی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﯾﮏ از ﺑﺮﺟﺴﺘﮫﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺑﯿﻦ
ھﻤﮑﯿﺸﺎن زرﺗﺸﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ

ﺷﮭﺮت و داﻧﺶ ﻣﻮﺑﺪ ﺷﮭﺰادی آن اﻧﺪازه ﺑﺎﻻ ﺑﻮد ﮐﮫ از ﺳﻮی اﻧﺠﻤﻦ زرﺗﺸﺘﯿﺎن وﻗﺖ ﺗﮭﺮان ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ در آﻣﻮزشﮔﺎهھﺎی
زرﺗﺸﺘﯽ ﭼﻮن دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﭘﺴﺮاﻧﮫ ﻓﯿﺮوزﺑﮭﺮام و دﺧﺘﺮاﻧﮫ اﻧﻮﺷﯿﺮوان از او دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮد و او ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻛﺎر ﻣﻨﻈﻮر از
ﯾﺰد ﺑﮫ ﺗﮭﺮان ﻣﯽآﯾﺪ .اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﺎن و ﻓﺎﺻﻠﮫ راه و وﺳﺎﯾﻞ ﺳﺎده ارﺗﺒﺎﻃﯽ زﻣﺎن اﻧﺪﮐﯽ
ﺑﮫوﯾﮋه آﻧﮑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ آنروزﮔﺎر ﺗﮭﺮان از ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﮫ آﮔﺎھﯽھﺎی دﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺰ .ﻣﮭﻢ و درﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻢﺑﮭﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺟﮭﺖ رﺳﺘﻢ ﺷﮭﺰادی ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری در ﻧﺰد زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺗﮭﺮان ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺑﮕﻮﻧﮫای ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﮫ ﺣﻘﻮق ﻗﻀﺎﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان ،ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﻓﯿﺮوزﺑﮭﺮام و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻠﻤﯿﺎت
دﯾﻨﯽ در دو دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﺷﮭﺰادی ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ اﻧﺪﮐﯽ از زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽھﺎی دﯾﻨﯽ اﺧﺘﺼﺎص دھﺪ .ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ رﺳﺘﻢ ﺷﮭﺰادی را ھﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﭼﺮا ﮐﮫ او
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖھﺎ ﮐﮫ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ھﻔﺘﮫای ﺳﮫ ﻣﺮﺗﺒﮫ ﺑﻮد ،ﺳﺨﻦ از وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﺑﺮد .اﻣﺎ او اﯾﻦﮐﺎر را
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻮای دﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮭﺮه ﻧﻤﯽﺑﺮد و اﯾﻦ را ﺑﮫﻋﻨﻮان ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺸﺨﺼﮫ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﮭﺰادی ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد
:ﻣﮭﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺷﮭﺰادی درﺑﺎره دﯾﻦ ﺑﺎوری ﭘﺪر رواﻧﺸﺎدش ﺳﺨﻨﺎن ﺟﺎﻟﺒﯽ دارد و اﯾﻦﮔﻮﻧﮫ از ﭘﺪرش ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﭘﺪرم ﺑﮫ دﯾﻨﺶ ﻋﺸﻖ ﻣﯽروزﯾﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻢ اﻧﺮژی و ﻗﺪرت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻻزم را ﺑﮫ او داده ﺑﻮد ،ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ اﯾﻦ ﻋﻼﻗﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ «
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪن ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺮژی ﺷﺪه ﺑﻮد ،آنﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯿﭻ ﻓﺮد زرﺗﺸﺘﯽ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ زرﺗﺸﺘﯽ در دﻋﻮت ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﺟﻮاب رد ﻧﻤﯽداد و ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﻧﯿﺰ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺟﺪا از دﯾﻦ و ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﮫ داﺷﺖ اﺣﺴﺎس ﻏﺮور و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی
»ﻣﯽﮐﺮد
ﺷﮭﺰادی ﻣﺪرک ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺣﻘﻮﻗﺶ را ﺑﺎ ﭘﮋوھﺶ و ﺑﺮﮔﺮدان ﮐﺘﺎب ﭘﮭﻠﻮی »ﻣﺎﺗﮕﺎن ھﺰار دادﺳﺘﺎن «)ﻛﺘﺎب ﭘﮭﻠﻮی ﻛﮫ ﺷﮭﺰادی
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﮋوھﺸﮕﺮی ﺑﻮد ﻛﮫ روی آن ﻛﺎر ﻛﺮد( و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮫای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان» ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ زرﺗﺸﺘﯿﺎن در زﻣﺎن
ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن« ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺷﮭﺰادی در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﮫ اﺳﺘﺨﺪام آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﻣﯽآﯾﺪ و در ھﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﺪت ھﻔﺖﺳﺎل ،از
ﺳﺎل  ،1338ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﮫ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﭼﻮن ﻋﻼﻗﮫ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺲ و آﻣﻮزﮔﺎری داﺷﺖ از
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻛﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد
ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﮭﻢ زﻧﺪﮔﯽ دﯾﮕﺮ رﺳﺘﻢ ﺷﮭﺰادی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ھﻤﺰﻣﺎﻧﯽ وی ﺑﺎ رﯾﺎﺳﺖ ﺳﻨﺎﺗﻮر رﺳﺘﻢ ﮔﯿﻮ ﺑﺮ اﻧﺠﻤﻦ زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﺗﮭﺮان،
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮا اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﮭﺰادی ﺗﺎ آن زﻣﺎن در اﯾﻦ راه اﻗﺪام ﻣﻮﺛﺮی ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻮﺑﺪ ﺷﮭﺰادی ﺑﮫ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺧﻮد از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﺮان ﻣﯽﭘﺮدازد و در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،آﯾﯿﻦ و رﺳﻮم زرﺗﺸﺘﯿﺎن اﯾﺮان را
ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ
در ﺳﺎل  1339ﮐﮫ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺟﮭﺎﻧﯽ زرﺗﺸﺘﯿﺎن در ﺗﮭﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺷﮭﺰادی ﺑﮫ ﺳﻤﺖ دﺑﯿﺮی ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ .در
ﺳﺎل  1352و در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ دﺑﺴﺘﺎﻧﺶ ﺷﺎدروان ﺳﮭﺮاب ﺳﻔﺮﻧﮓ از اﻧﺠﻤﻦ زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﺗﮭﺮان ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد،
اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺪ رﺳﺘﻢ ﺷﮭﺰادی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ او ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ دﻓﺘﺮ ازدواج زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﺗﮭﺮان را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد و
اﯾﻦ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ
ﺷﮭﺰادی ﮐﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺮدش ھﯿﯿﺖﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﺗﮭﺮان را ﻧﯿﺰ در ﻛﺎرﻧﺎﻣﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮد داﺷﺖ ،ﭘﺲ از
اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ از ﮐﺎرھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻨﺎر ﻧﮑﺸﯿﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺎ آراﻣﯽ اوﺿﺎع ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻓﺖ ،آنﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻧﻘﺶ
اﺻﻠﯽ را در ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﮫرﻧﮓ ﺳﺒﺰ و ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﺮخ ﭘﺮﭼﻢ اﯾﺮان ﺑﺎزیﮐﺮد .در ﻧﺸﺴﺖ  20آﺑﺎن  1385ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن،
ﺷﮭﺰادی درﺑﺎره ﺳﮫرﻧﮓ ﭘﺮﭼﻢ اﯾﺮان اﯾﻦﮔﻮﻧﮫ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »:ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ اﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ ﮐﮫ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﺳﺒﺰﭘﻮش و اﻣﺎم
ﺣﺴﯿﻦ ﺳﺮخ ﭘﻮش و ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮش ﺑﻮدﻧﺪ ،درﺗﻤﺎم ﺷﻤﺎﯾﻞ و اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﮫرﻧﮓ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و آنﭼﮫ ﮐﮫ

از آﻧﺎن در ﯾﺎدھﺎ اﺳﺖ ﺳﺮخ رﻧﮓ ﺷﮭﺎدت ،ﺳﻔﯿﺪی ﺧﺒﺮدھﻨﺪه ﺻﻠﺢ و ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﯿﮏ ﺻﻠﺢ ﺑﻮده اﺳﺖ .و ﺳﺒﺰ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن از
».ﻧﻌﻤﺖ و آﺑﺎداﻧﯽ و ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ آﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮ ﺣﻖ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم ﺑﮫﻧﺎم ﺳﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ
ﻣﻮﺑﺪ ﺷﮭﺰادی ﺑﺎ ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در اﺧﺘﯿﺎر دوﺳﺘﺎن و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﮫ دﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ و ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد و ﺑﮫ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ
ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ھﻔﺘﮫ ای ﺳﮫ روز در دﻓﺘﺮ ﮐﺎرش راھﻨﻤﺎی ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮان ﺑﻮد  .او ﺑﮫ دﻟﯿﻞ
داﻧﺶ ﮔﺴﺘﺮدهاش در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ ،دﯾﻨﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ درﻧﺸﺴﺖھﺎی ﻣﮭﻢ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﻣﻮﺑﺪ ﻣﻮﺑﺪان زرﺗﺸﺘﯿﺎن از اﯾﺸﺎن دﻋﻮت ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﻣﺪ و در ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و ﻣﻄﺒﻮ ﻋﺎﺗﯽ و ﺟﻠﺴﺎت ﻣﮭﻢ
ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮری ﻓﻌﺎل داﺷﺖ .ﻣﻮﺑﺪ ﺑﮫ ﺗﻌﻠﯿﻢ دادن و آﻣﻮزﮔﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﺣﺘﯽ در دوره
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺎر ﺧﻮد را در وزارت ﻓﺮھﻨﮓ و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اد اﻣﮫ داد وﺣﺘﯽ در ﺷﺶ ﻣﺎه آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﮫ در ﺑﺴﺘﺮ
ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻮد  ،ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دﺧﺘﺮﺷﺎن در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﮫ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ اداﻣﮫ داد
اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭘﺮﮐﺎر زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺘﺎبھﺎی ﭘﺮﻓﺮوﺷﯽ ﭼﻮن ﺟﮭﺎﻧﺒﯿﻨﯽ زرﺗﺸﺘﯽ ،ﺳﯿﺮی در آﻣﻮزشھﺎی اﺷﻮزرﺗﺸﺖ ،زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ،زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،زرﺗﺸﺖ و آﻣﻮزشھﺎی او ،ﺑﺮﮔﺮدان ﮔﺎﺗﺎھﺎ و  . . .ﻧﻮﺷﺘﺎرھﺎی ﺑﺴﯿﺎری در
ﻧﺸﺮﯾﮫھﺎی زرﺗﺸﺘﯽ و ﻏﯿﺮ زرﺗﺸﺘﯽ در ﮔﺴﺘﺮش دﯾﻦ و آﯾﯿﻦ زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻛﻮﺷﺶ ﻧﻤﻮد .ﻣﻮﺑﺪ ﺷﮭﺰادی  65ﺳﺎل ﺑﮫﻃﻮر
ﺟﺪی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮد و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﯿﺶ از ھﺰار ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺻﺪھﺎ ﻧﻮﺷﺘﮫ و ده ھﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب از اﯾﺸﺎن ﺑﮫ
ﺟﺸﻦ و ﺷﺎدی در «ﯾﺎدﮔﺎر اﺳﺖ  .آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ای ﮐﮫ از ﻣﻮﺑﺪ رﺳﺘﻢ ﺷﮭﺰادی در ﻧﺸﺮﯾﮫ ای ﭼﺎپ ﺷﺪ  ،ﻣﻘﺎﻟﮫ ای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن« در ﻣﺎھﻨﺎﻣﮫ ﻓﺮوھﺮ در ﺷﻤﺎره  6-5اﻣﺮداد و ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺳﺎل  1378ﺑﻮد و آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ رﺳﻤﯽ اﯾﺸﺎن در
ﺣﺮم اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﯾﮑﺼﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﻮﻟﺪ اﻣﺎم ﺑﻮد
او ﻛﮫ ﭼﻨﺪ دوره ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻮﺑﺪان ﺗﮭﺮان ﺑﻮد ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﻮﺑﺪ ﻓﯿﺮوز آذرﮔﺸﺴﺐ ،ﻣﻮﺑﺪ اردﺷﯿﺮ آذرﮔﺸﺴﺐ ،ﻣﻮﺑﺪ
ھﺮﻣﺰدﯾﺎر ﺧﻮرﺷﯿﺪﯾﺎن ،ﻣﻮﺑﺪ ﺟﮭﺎﻧﮕﯿﺮ اوﺷﯿﺪری و ...ھﻤﻨﺸﯿﻦ ﺑﻮد و ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﭘﺲ از اﯾﺸﺎن دﯾﮕﺮ ﻛﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﮫ
ﺑﺮﺳﺪ و آنﮔﻮﻧﮫ داﻧﺶ و ﺗﻮﻧﺎﯾﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ آورد »ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻣﻘﺎم »ﻣﻮﺑﺪ ﻣﻮﺑﺪان
اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل23 1378درﯾﻐﺎ ﮐﮫ ﺳﻌﺎدت ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪی ﻣﺎ از اﯾﻦ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮار و ﮔﻨﺠﯿﻨﮫ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﺒﻮد و در
روﺷﻦ روان ﻣﻮﺑﺪ رﺳﺘﻢ ﺷﮭﺰادی ﺑﮫ ﺳﺮای ﺟﺎودان ﭘﺮ ﻧﻮر و ﺳﺮود ﺷﺘﺎﻓﺖ و ﻣﺎ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ اﯾﺸﺎن ﮐﮫ
واﻗﻌﺎ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﻓﮑﺮ و ﯾﺎدش اﯾﻤﺎن ﺑﮫ ﺧﺪا و ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺖ دﯾﻦ و ﻓﺮھﻨﮓ زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﻮد .ﺑﯿﺎد
دارم در ﮐﻮﺗﺎه دﯾﺪاری ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺷﺎدروان ﭘﺪرم ﺑﺎ وی داﺷﺘﻢ از ﻟﺰوم درک و ﻧﮕﺎرش ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻔﺖ و ھﻤﻮاره ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﺟﻮانھﺎ در اﯾﻦ راه –ﻧﮕﺎرش اﻋﺘﻘﺎدات و ﺑﺎورھﺎی دﯾﻨﯽ -ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ
اﻣﯿﺪ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ دﯾﮕﺮان ﺑﺰرﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯿﺰ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ دﻟﺒﺎﺧﺘﮫ ﻓﺮھﻨﮓ و دﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ ﺷﻮﻧﺪ
رواﻧﺶ ﺷﺎد و ﺑﮭﺸﺖ ﺑﮭﺮه اش ﺑﺎد
ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮫ :ﺗﺎرﻧﻤﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻮﺑﺪان

