
 
 

 )به زبان ساده (آرمان دين هبی
 
 
 
 

 موبد کامران مجشيدی: نوشتاری از 
 : پيشگفتار

چرا می گويم به زبان ساده؟ زيرا بر اين باورم که دين 
به مهان ميزان بايد . راست و درست باشدبايد ساده باشد تا 

. گفنت و نوشنت و دريافنت آن نيز ساده و راست و درست باشد
چيست و راستی و درستی کدامند؟ چندی پيش اما راست و درست 

با يکی از مهکيشان در اين زمينه ها گپ می زديم، از اين 
داد که من هم به مهان به دست ساده ) تعريفی(دو گزارشی 

 :سادگی برای مشا می گويم
 . راستی، مهانا يکسانی و مهاهنگی ميان گفتار و کردار است

  . می گويند» حقيقت«درستی، مهانی است که به آن 
 مشا چه می انديشيد؟

در گفتماِن هدف و آرمان در دين هبی و آفرينش انسان بر 
زير را می بينيد که در آن از » ساده«پايه ی آن، گزارش 

گفتارهای ساده ی ديگران هم هبره برده شده است، با سپاس 
 . از آنان

 
 

 آرمان دين هبی خوشبختی و رستگاری است 
ان و آرامش و آسايش تن و روان می که مهانا خشنودی انس

 .باشد
 

دين هبی به ما می آموزد که تنها راه رسيدن به اين آرمان 
پيمودن راه راستی است زيرا راستی و درستی آن حقيقتی است 

که بر بنياد آهنا زمين و آمسان و هر چه در آهناست آفريده 
ش شده و آفريدگار آهنا نيز خداوند يکتا و ابردانای هستی خب
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asha . می باشد )
 بر پايه ی اين هنجار هر کنشی در هر جای جهان اجنام گيرد 

 و از اين رو هر کار درست واکنش مناسب خود را خواهد داشت
و مهاهنگی با اشا نتيجه ی خوب و درست و وارون آن هر جنبش 

» بد«و کاری که نادرست باشد نتيجه ی آن نيز نادرست و 
 .خواهد بود

ما انسان ها نيز که جزوی از اين آفرينش هستيم اگر خود 
مهاهنگ کرده و انديشه و گفتار و ) اشا(را با هنجار هستی 

 بوده و ashavan بر آن پايه باشد، خوب و اشون کردارمان
اين نتيجه ی . نتيجه ی کردارمان نيز خوب و اشويی است

آرامشی که .  اجنامدودی آورده و به آرامش دست میخوب،  خشن
بوده و تن و روان را ) تکامل(ميوه ی آن پيشرفت و رسايی 

 .به آرامش و تندرستی رسانده و زندگی آسايش می يابد
 پديده ای است اجتماعی و برای داشنت يک زندگی آرام انسان

و آسوده نيازمند به داشنت جامعه ای آرام و آسوده است تا 
مهه ی يگان های باشنده در آن بتوانند در اين آرامش هنباز 

بنابراين برای هر زرتشتی اين يک نياز و . باشند) شريک(
ه ی خود است تا به آرام سازی جامع) مسئوليت(يک خويشکاری 

 .نيز ياری رسانند
اين خويشکاری، خود جزوی از هنجار اشاست که در پيوند با 

، انسانی که دارای نيروی انديشه گری »انسان اجتماعی«
می ) چيم، معنا(بوده و می تواند گزينش کند، دارای مانا 

در برابر خويشکاری، آزادی گزينش قرار دارد، بدين . گردد
د است که از ميان راه های ماناکه انسان اگرچه آزا

گوناگون برگزيند اما بايد آگاه باشد که پاسخگوی نتيجه ی 
.گزينش خود خواهد بود

 
برای اينکه اين گزينش ها به درستی اجنام گيرد، به دو چيز 

:نياز است
  

 که نيروی شناسايی  منش نيک يا خرد نيک،وهومن يا هبمن - 1
 .است) درست از نادرست(و متيز 

.دانايیآگاهی و  2 -  
از راه وهومن است که انسان راه را از چاه متيز داده و بد 

اين نيرو از آغاز خام و نارسا . را از خوب جدا می کند
اخالفی و مهچنين به ياری / بوده و بايست با مترينات روانی 
 .جتربه آن را پخته و آموخته ساخت

براستی انسان دارای دو گونه نيروی متيز يا خرد می باشد، 
 و ديگری خرد دريافتنی) آسن خرد(يکی خرد گوهری يا ذاتی 

.)گوشوسرود خرد (يا آموختنی
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يکی ) پيشداوری(داوری های از پيش ساخته شده و بی بنيان 

يکی از چيزهايی که در . از بزرگرتين بالهای بشری است
درست در زندگی ياری می ) تصميم گيری(فراديدگری های 

 برد آگاهی و برداشت درست از رساند و ما را به پيش می
.هنجار اشاست

  
يکی از گزارش های شايسته ای که برای اشا شده است اين 

اگر کار درست در زمان درست و مکان درست و با : است که
ابزار درست و به درستی اجنام گيرد، نتيجه نيز درست خواهد 

هر کدام از اين ها هم که در جای درست خود نباشد، . بود
از مهين روست که به آن . ه درست و رسا خنواهد بودنتيج

. نيز گفته می شودقانون دقت يا  precision law
 

مهمرت از مهه اين است که بدانيم هر کار اجنام شده در 
کارنامه ی کارکردهای ما در زندگی نوشته شده و هنايش 

کردارهای خوب و . خود را به جای خواهند گذاشت) اثر(
و آرامش خواهانه به ما آسودگی وجدان و انسان دوستانه 

خود را نه  ی زيان بار خشنودی خبشيده و واژگون آن نتيجه
ر روی متامی جهان هستی بر جای تنها روی خود ما بلکه ب

به گفته ی ديگر، اين مهان هبشت و جهنمی است . خواهد گذاشت
که ما با کرد و کار خود می توانيم در هر دم درهای آن را 

.بروی خود باز و بسته کنيم
 

 شايد بتوان از آن با اشا، کهيکی از بزرگرتين درس های 
تندروی در هر . ، ميانه روی است نام برد»قانون زرين«نام 

 جايی به کجراهه خواهد رفت و ما را از راه  درزمينه ای
برای ميانه روی بايد بر روی خود . راست به در خواهد برد

اين چيرگی . خود چيره باشيم) احساسات(و کارکرد سهش های 
 khshatnraبر خود يا خويشنت داری در فرهنگ هبدينی خشرتا 

 اين چيرگی بر خود و  برای رسيدن به .ناميده می شود
ود دارند مانند ش، روش ها و ابزارهای کمکی نيز وجآرام

 .تن) باالنس(نيايش و مهچنين مترينات مترکز انديشه و مهرتازی 
 اشا زندگی  و مهاهنگ باکسی که از وهومن برخوردار بوده

انسان های آزاد و .کند، نيک کردار و سازنده می باشد
 سيستم خوب و امعه ای می توانند و خشرتايی در هر جنيکخواه
بنيان گذارند و رهربان خود را برای پيش بردن جامعه دخلواه 

اين شهرياری خوب و برگزيدنی را . اشويی خود را برگزينند
 .می نامند » vohu khshathra vairyoوهو خشرت وئيريو «
 

و مهاهنگی کامل  هنگامی که انسان با هبره گيری از منش نيک
اشويی زيسنت و پاک و پاکيزه بودن در انديشه و با اشا يا 

گفتار و کردار خود، به نيکی بر خود و سرکشی های سهش های 
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ويرانگر خود مانند زياده خواهی، کينه جويی، خشم و مانند 
 به  وآهنا چيره شده و راه ميانه و راست را در پيش گرفت

فت، آنگاه است که آرامش و آسايش در تن و روان دست يا
 او شکفته گشته و به نوسازی و فرينندگِی نيک و سازنده درآ

پيشرفت مهيشگی خود و جهان به سوی تکامل و رسايی خواهد 
هئوروتات «تکاملی که در فرهنگ ما به آن . پرداخت

haurvataat «  يا خرداد گفته می شود، بدين چيم که انسان
آن منونه ی ايده آلی از پيشرفت و رسايی می گردد و پس از 

جايی نداشته و ) انگره(ديگر برگشت پذيری و کاهش يابندگی 
 است به سوی جاودانه )سپنتا(تنها افزايش و پيشروی مهيشگی 

 .» haurvataat ameretaatهئوروتات امرتات  «شدن يا
واپس گرايی، کهنه پرستی و خشک انديشی در آرمان زرتشتی 

يوسته در انسان شايسته است که پ. ناستوده و ناشايست است
زندگی بدون آفرينندگی تيره و خاموش و . کار نوآوری باشد

کاشنت يک گل يا درخت تا نوشنت يک نوشتار و . مرگ آور است
يک کتاب، ساخنت يک آهنگ و ايجاد يک هنر، زادن يک فرزند و 

. برداشت يک فرآورده، مهه و مهه خدمت و ياری به آفرينش است
 و زنده است که در آن مهه تنها زندگی ای شکومهند و سرشار

نيروهای انسانی به کار می افتد و هنر و نوآوری و شادی و 
خوشبختی تا جنب و جوش، کوشش و پويش مهه جا را فرا می 

 .گيرد
 
پروردگارا بشود مانند کسانی شويم که جهان را به سوی «

 9، بند 30 اهنودگات، هات » و آبادی به پيش می برندرسايی
 

ی نيز که چون از انسان ها به هم آمده است جامعه ی انسان
دارای مهان کارسازها يا مکانيسم ها بوده و مهان ارزش ها 

يک جامعه ی خشرتايی که متام يگان های به هم . در آن برپاست
آورنده ی آن از، سر تا پای آن، مهاهنگ با هنجار اشايی 

کار می کنند به آرامش و شادی دست يافته و در آن آرامش 
 . سوی هببودی و هبزيستی به پيش می رودبه

 آهنا جامعه ی جهانی است بر پايه اين جامعه ها، که رويهِم
برای . ی خانواده، برزن، شهر، کشور و جهان استوار است

داشنت يک جامعه سامل جهانی بايد خنستين پايه های اجتماعی 
يا خانواده را سامل بنيان گذاشت و سپس کوی برزن و شهر و 

 . را ساخت تا به جهان رسيدکشور
 

 چگونگی ، که سوی پيشرفت می باشد، آنامرتات يا امرداد
 که مهراه است با آگاهی و آرامش و شادی کامل  است)وضعيتی(

انسان نيک . »اهورا مزدا«و مهجوار با ابر دانای هستی خبش 
در سنجه ای ( است کامل تر یو پاک و اشويی، انسان

 ها بی گمان هم بر روی خانواده و اينگونه انسان). انسانی
خويشان خود و هم بر روی جامعه ای که در آن زندگی می 
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 جای می  و آبادکننده برسازنده ) اثر(کنند هنايشی 
نگونه خانواده ها پرورش می يافرزندانی که در . گذارند

يابند نام نيک پدر و مادران خود را مهواره زنده نگاه 
هنايش يافته از گفتار و کردار خواهند داشت و جامعه نيز 

 نيک اشت و نامد دم های بيشرتی بسوی پيشرفت برخواهآنان گا
 . تاريخ خود زنده و جاودان نگاه خواهد داشتآنان را در

. اين، منوِد اين جهانِی جاودانگی و ناميرايی می باشد
جاودانی روان، منود مينوی امرتات بوده که هستی جاودان 

، سرای »اشه وهيشته« نگی مينوی يا است در هبرتين چگو
سرای سرود و جايگاه واالی اهورا » گرو دمان«انديشه نيک و 

 .مزدا
 
هنجار هستی و راستی و پاکی پارسايانی که در برابر «

 درخشان و پرتو خورشيد تودر ی می کنند، در مکانی که زندگ
سپنتمد گات، هات  ».منزلگه دانايان است به سر خواهند برد
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