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  به خشنودي اهورامزدا
  پیشگفتار

  در ناآگـاهی و نـادانی  انـسان  سال پـیش، هنگـامی کـه      4000ه  ک ب نزدی
 نـشناختن دنیـاي پیرامـونش و    و از همین رو بـا     به سر می برد،      بسیار بیشتري 

، براي هر   ) مادي -طبیعی( و آخشیجی    سرشتیندانستن سبب هاي رویدادهاي     
 ، و کارکردهـاي انـسانی     )احـساسات (سـهش هـا      و یـا     جهان هستی نمودي از   

 نیـاز و     ساخته بود و به درگاه آنهـا       یگونه اي در پندار خود بافته و      خدایی و خدا  
ن به سر می برد و هنگامی که    قربانی کرده در ترس و بیم همیشگی از خشم آنا         

قدرتمداران و زورگویـان از نـادانی و      ، همانا کیش مداران و      ن ها و کاوي ها    کَرپ
ه آرامـش و شـادي و   ناآگاهی او بهره برداري می کردند و سرانجام هنگـامی کـ           

در  بخـشی  رهـایی  و ی براي رهـایی  زندگی ها رخت بربسته و راه  خوشبختی از 
  :نبود دیده 

ــه اي    ــشمند و فرزان ــرد اندی ــزرگ م ــشت“ب ــانواده ي  ” زرت ــام از خ ن
“سپحقیقـت (راسـتی هـا     در جستجوي خود به دنبـال       ) اسپیتمان(” نتَمانا( ،

اه خـرد و الهـام درونـی و     رپس از گذشـتن از یـک رونـد و جریـان آگـاهی، از           
 هـستی،   جهـان  و قانونمندي در     )نظم(هنجار  به وجود   ) اشراق (نایی یافتن روش

وجود یگانه اَبرداناي برپاکننده و برپانگاهدارنده ي آن و همچنـین بنیـان هـاي            
یک زنـدگیِ بخردانـه، راسـت و درسـت و همـراه بـا آسـایش و         گروهی   -فردي

  .آرامش پی برد
  

را کـه پیـام یکتاشناسـی و زنـدگانی خردمندانـه ي بـدور از                او پیام خود    
 بود براي مردم جهان به ارمغـان     جهان هستی خرافات و هماهنگ با قانونمندي      

 به این ترتیب او دینی را بنیان گذاشت که نخست از ایـران زمـین آغـاز و       . آورد



    

از  گرفت و در درازاي چندین هزاره زندگی سـ         فراسپس نیمی از جهان آنروز را       
نشان خـود را بگونـه ي    ،آموزش ها و باورهاي این دین     . و امیدآفرین انسان شد   
 که البته هر کدام      گذاشتند دینهاي دیگر نیز  و  ) فلسفه ها (آشکاري بر فرزان ها     

  .از آنها ویژگی هاي خود را یافتند
  

که آنها را به نوشتارهاي دیگر و پژوهشگران        (به دنبال رویدادهاي تاریخی     
سرنوشت این دین به جایی کشانده شد کـه پیـروانش بـه            )  می گذاریم  تاریخ وا 

اما دین و آیین زرتشت از چنـان ریـشه ي        . شمار و در سنجش بسیار کم شدند      
آنکه زمان شکوفایی دوبـاره اش      پرتوان و استواري برخوردار بود که تاب آورد تا          

ت کـه آغـاز    انسان ساز آن چندیـس فرزانشناخت دوباره ي این دین و      . فرارسد
گشته است و روز بروز بر شور و دلبستگی ایرانیان و جهانیان به آگـاهی بیـشتر         

  . جهانی افزوده می گردد-از این دینِ خوبِ ایرانی
  

نیاز به نوشتارهایی  همچنین    افزایش دانش و آگاهی و     همانادر همین راه،    
باشد، ایـن   کوتاه و مفید تا بتواند به سادگی بیشتر گویاي آموزش هاي زرتشت             

نوشتار فراهم آمده است تا هم زرتشتیان و هم خواستاران گروش به ایـن دیـن               
از آموزش هاي راستین پیام آور و آموزگار بزرگ خود به درستی آگاه شـوند تـا            
همگان با پذیرش بنیان هاي مشترك و روشن، خود را جزوي از این خانواده ي          

 بدانند و همـازور و یگانـه در راه   در جهان” ارتش کار نیک“بزرگ و به گفته اي    
  . ي جهانی بکوشندهمبودگاهدوستی، آرامش، شادي و خوشبختی 

ده از سوي بهـدینان، یعنـی آن   در این دفتر نخست بنیان هاي پذیرفته ش     
 که هر کس با آگاهی و باور به آنها می تواند خود را زرتـشتی بدانـد       بنیان هایی 

شـو زرتـشت   ي دیـن یـا آمـوزش هـاي اَ    فلسفه فرزان یا بیان شده اند و سپس  

، یـایش نچم و چگـونگی   :پس از آن در مورد جستارهایی مانند     بازگو شده اند و     
 مقوله هایی ماننـد آگـاهی، روان،   و» انسان چیست «شایست ها و ناشایست ها،   

مـه  مرگ،سرانجام یا ادا  «روشنگري شده و سرانجام در مورد فراپرس        .. فروهر و   
  .ردیده استروشنگري گ» و پیشروي

  
، یگانـه  آگـاهی رسـانی   گامی هـر چنـد کوچـک در راه        با امید آنکه بتوان   

 جـو در  راسـتی خالقی، انسانی، زندگی ساز و سازي و گسترش این دین زیباي ا    
  .ایدون باد.  برداشت هاي روي زمینمیان انسان

                  
  موبد کامران جمشیدي            
   زرتشتی3737نوروز             
   ترسایی1999مارچ             

   زرتشتی3744نوروز : بازبینی شده
  
  
  
  
  
  
  



    

 بنیـان هـاي بهـدینـی

 
  ما زرتشتیان با توجه به آموزش هـاي راسـتین دیـن مـان و پیـامِ پیـام                 

  :آورمان، اَشو زرتشت می پذیریم که 
ـ دین زرتشتی یا دین بهی، آنگونه کـه اشـو زرتـشت آن را مـی نامیـد،             1

می باشد کـه انـسان را از پرسـتش خـدایان      نخستین دین یگانه شناسی جهان      
  .پنداري و گوناگون بازداشته و آنان را با خداي یگانه، اهورا مزدا آشنا ساخت

  
 بنیان گزار دین بهی، زرتشت از خاندان اسپنتمان، در میان مردمی به             -2

نـدي در جـستجوي خـود بـه دنبـال         برخاست و پس از گـذار از رو       ” آریاها“نام  
ت و گوهر نیروي برتر و یگانه و آفریننده و قوانین پـیش برنـده          ، به ذا  راستی ها 

ي زندگی به سوي رسایی و بی مرگی دست یافت و پیام خـدا و خـرد را بـراي                 
  .              انسان به ارمغان آورد

 و آموزگار خـود همـواره او   ، پیام دارما زرتشتیان براي بزرگداشت پیام آور  
  چـم  اشـو بـه   .  نام مـی بـریم     ”اشو زرتشت “نه ي   و به گو  ” اَشو“را با پیش نام     

 است کـه خـود    فرنامیو  ) راه راستی (ه اَشا باشد    کسی است که رهرو را     )معنی(
  .نامیده است” ناَشَو“ت کرداران داده و آنها را آن اشو به راست روان و درس

    
بر پایه ي آخرین پژوهش ها و شـمارش هـایی کـه از سـوي دانـشمندان             

 مکـان پیـدایش اشـو    ،ه و به پـذیرش همگـانی رسـیده اسـت      خودي انجام یافت  
ان کنـونی    ایـر  خـاوري زرتشت و خاستگاه دیـن بهـی، سـرزمین هـاي شـمال              

 ایـشان در سـن سـی سـالگی، در      پیـام  آشـکار کـردن    و زمان ) خراسان بزرگ (

ایـن تـاریخ بـراي مـا آغـاز          .  بـوده اسـت     سال پیش از زایش مـسیح      1737
  . می گوییم”سال زرتشتی“ آن گاهشماري به شمار می آید که به

  
  و زرتشت که خود آنهـا را مـانْتْرَ         بنیان و اساس پیام و آموزش هاي اش        -3

Mânthra     بـا نـام     دفتري میباشد، در    "اندیشه برانگیز " در چم  و  نامیده است 
  . ما زرتشتیان می باشد"راهنمايکتاب " در دسترس ماست که ”گاتها“

                
تارهاي به یادگـار مانـده از    از دفترها و نوش  )ه اي مجموع( جنگی   اوستا نام 

 تاریخ و فرهنگ ایرانیان، در زمان هاي گوناگون است کـه سرچـشمه ي           همگی
بسیار باارزشی است بـراي آگـاهی و پـژوهش در چگـونگیِ زنـدگی و باورهـا و                  

گاتهـا و چنـد   . فرهنگ مردم ایران زمین در این پهنـه ي گـسترده ي تـاریخی       
 دیگر که بوسیله ي نزدیک ترین یـاران اشـو و بـا همـان روش           سروده و نوشتار  

ـ س“ را به نام جنگیمان گفته شده اند رویهم فکري و در همان ز سنتوت ی“  
Yesna   Staotaنگاین .    تشکیل می دهندتنها آموزگار و راهنمـاي مـا    ج

  .    می باشد”اصول دین“از 
          

           :بر اساس این آموزش ها 
ی، دینی جهانی است و تنها براي مردم یک کشور، نژاد، ملیـت           دین به   

یا رنگ پوست ویژه اي نمی باشد و هدف و آرمان آن آرامش، شادي، بهزیوي و                
بنابراین یک بهدین در هر کجاي دنیـا کـه بـه سـر     . خوشبختی انسان می باشد  

خـرد و دانـش و داد را راهنمـاي     می برد باید بر اساس آموزش هاي دین خود،          
 و کـردار نیـک همـواره در         خود قرار داده و به وسیله ي اندیشه و گفتار          اندیشه

.  بکوشـد )اجتماع(همبودگاه  تن و روان و بهبودي و بهزیستی خود و        رساییراه  



    

البته با توجه به زادگاه اشو زرتشت و مکان رشد و گسترش دین بهی و آمیخته                
رزمین زادگاه تاریخی پیـامبر و   بودن تاریخ این دین با تاریخ ایران زمین، این س         

به همین دلیل بهدینان در هر کجاي دنیـا کـه مـی           . دین بهی به شمار می آید     
زیند ایران را سرزمین مـادري خـود دانـسته و بـراي بهـروزي و رسـتگاري آن               

  .همواره در تالش خواهند بود
  
بخـشی  )  ماندنـد جاآن گروه که در سرزمین مادري ب      ( تاریخ زرتشتیان    -4

همچنان کـه سرگذشـت و      . ن است اریخ این سرزمین و فراز و نشیب هاي آ        از ت 
نیـز واکنـشی در برابـر       ) پارسـیان ( دگرگونیِ فکري و سـنتی کوچنـدگان         روند

هنـد و  ( آنان در سرزمین هاي تازه     ی زیست )شرایط(چگونگی  قوانین فرمانروا بر    
ن خـود را    زرتشتیان می باید که تاریخ و سرگذشـت پـدرا         . بوده است ) پاکستان

 پـی بـرده و بـا بکـار      امروزانگیزه هاي چگونگیبدانند تا با کند و کاو در آن به          
گرفتن خرد، هم فـردي و هـم گروهـی روش هـایی درسـت و اشـایی را بـراي              
پیشرفت به سوي آینده اي بهتر و روشن تر و سرانجام دست یافتن به سـازمان                

  .دوستی جهانی به کار گیرند
  
 همـه ي انـسان هـا   بـراي  ه شد دین بهی، جهـانی و     همانگونه که گفت   -5

در . است، بنابراین باید با خردمندي و تدبیر به بازگویی و گسترش آن پرداخـت          
        : باید توجه داشت  مهمبنیاناین راه به چند 

    
 ما باید آنچه را که از روي خرد باور داریم به دیگران بشناسانیم و هر            -الف

بـر مبنـاي   . ن کرد، راه و روشنایی را تایید کنـیم    کجا که خرد شاهراهی را روش     
این اندیشه با هیچ باور و دین و مذهبی آهنگ سـتیز نداشـته و از برخوردهـاي       

          .ناسازنده و نابخردانه پرهیز می کنیم
                  
م  دین بهی، در درجه نخست دینی است انسان ساز و آرامش جو و آرا              -ب

ایـن دیـن بـه    .  جهانی پایه ریزي می کنداههمبودگساز که این آرامش را براي      
 نبـوده و از پایـه، دیـن را از     یـا دولتـی   دنبال به دسـت آوردن قـدرت سیاسـی        

داند و بنابراین تنها پذیراي کسانی است کـه بـراي پـاك              جدا می  دولت/سیاست
 بـه دیـن بهـی    از روي خواستی پاکدالنـه  و از روي باوري راستین و    سازي خود 

سانی که تنها به دنبال خواست ها و هدف هاي سیاسـی یـا       روي میاورند و نه ک    
  . ی خود و یا هر انگیزه ي دیگري از این دست می باشندگروه

                  
 از آنجــا کــه مــنش بــد و اندیــشه ناپــاك و ویــران ســاز وجــود دارد، -پ

مکانیزم (زرتشتیان و سازمان هاي زرتشتی می باید داراي کارسازهاي پدافندي          
ده و با دلی پاك و هشیارانه به شناسـایی و جلـوگیري کـردن از     بو) هاي دفاعی 

    .آزار بدمنشی بپردازند
        

              : هر آنکس که -ث
دانش و بینش درست  زرتشتی داشته باشد و باورمندانه آنها را              -

          به کردار درآورد
  دشته و امروز زرتشتیان آگاهی یاب با پژوهش پیگیر از تاریخ گذ-
 رنج هاي این مـردم در راه نگاهـداري و پایـداري     به سختی ها و  -

      دین و فرهنگ نیاکانی ارج بگذارد  
    و آزادي دین زرتشتی را برگزیند و از روي اختیار -

  .زرتشتی به شمار می آید  



    

  
  
  

 نخـستین گامـه   . دارد) مرحلـه (این گزینش و پـذیرش دو گامـه         
سـت کـه امـري       دین ا  پایه ي  باور و کردار بر      شناخت، آگاهی، گزینش،  

  زرتـشتی و شـرکت    شخصی و سپس پذیرش از سوي همبودگـاه     است
کل سدره  این پذیرش و به دین آمدن به ش       . در کارکردهاي آن می باشد    

ایـن   ان زرتـشتی   انجام می پذیرد که از سوي      کسانی و بوسیله ي     پوشی
  1.به آنان واگذار شده باشد) مسئولیت(خویشکاري 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  نی زیربنایینخست چند دانست

  
   ؟چه چمی داردن چیست و این واژه دی

  دیدن، شناختن، فهمیدن و   چم به   Daenâدین، یا به زبان اوستایی دئنا       
اشـو زرتـشت پیـام و آمـوزش هـاي خـود را دئنـا        . همچنین وجدان آمده است 

 خوب یـا دیـن بهـی و وجـدان      دینِچمِ نامید به Daenâ Vanguhiونگوهی 
یـک  . »درك و برداشت و شناخت درست از زندگانی« دیگر  یا به گفته اي   خوب

دیندار کسی است که با کمک خرد به دیدن و شناختن دنیـاي پیرامـون خـود               
  .پرداخته و راه راستی و درستی را دریافته و برگزیده است

  از دیگر نامها بوده و زرتشتیان بهدین       ریشه دارتر  بنابراین نام دین بهی     
: پس تر نامهاي دیگري نیز بر این دین گذاشته شد ماننـد           . نیز نامیده می شوند   

تـا گویـاي    ” زرتشتی“جام   و سران  …مزدایی، مزدیسنی یا مزداپرستی، اهورایی      
          .  نیز باشد آورنام پیام

 یا  "بهدینان -دین بهی "تر است که ما عنوان هاي       روي هم رفته شایسته     
  . را به کار ببریم"زرتشتیان -دین زرتشتی"

  
  پیام آورنام 
  اسـت کـه در       Zarathushtra” زرتوشـترَ “ام اوستایی اشو زرتـشت      ن  

 شده است و در فارسی امروزه بـه   Zarthusht یا  Zarathushtزبان گجراتی 
  .می گوییمZartosht ” زرتشت“آن 



    

Zoroaster  ــام ــتی از ن ــسیِ نادرس ــردانِ انگلی ــه Zarathushtra برگ  ب
ــده ي    ــت و از س ــانی اس ــیالدي19یون ــی     م ــن به ــه دی ــین ب ــان الت  در زب

Zoroastrismگفته می شود  .  
  

  راهنماکتاب 
 به کار بـرد و  و هفت سال پیام یا دکترین خود را       زرتشت در درازاي چهل     

 سروده گرد آورد که خود آنهـا را  17آموزش داد تا سرانجام چکیده ي آن را در  
 "گاتهـا "پـس تـر     این سروده ها    .  خواند 2"اندیشه برانگیز " یا   Mânthraمانتر  

    .نامیده شدند
گاثا، گاسان و گاهان گویش هاي گوناگون همین نام به اوسـتا، پهلـوي و               

در همه ي زبان هاي جهان پذیرفته شده اسـت          ” گاتها“فارسی است اما گویش     
 این واژه در زبان هاي اوسـتا  چم. و مردم بیشتر آن را به همین نام می شناسند      

  .باشدمی ” سرود پاك“و سانسکریت 
این هفده سرود را از روي وزن و آهنگ بر پنج بخـش کـرده انـد کـه هـر       

بلنـدترین  . هر یک از سرودها داراي شماري از بندهاست . کدام نام ویژه اي دارد    
  :نام پنج بخش گاتها چنین است .  بند دارند6 بند و کوتاه ترین 22سرود 

د اَهنُو)ییتی اَهونَوAhunavaiti(  
اوشتَ(د اُشتَوئیتی وUshtavaiti(  

سپمس(د نتئینیو پِنتا مSpentâ Mainyu(  
              Vohu Khshathra  وهوخشَترَ

  )Vahishtu Ishtiوهیشتو ایشتی (وهیشتوایشت 
  

نخستین جانشینان و پیروان اشو زرتشت نیز نیـایش هـا و سـروده هـاي                
   :چنین هستندهایی به آن افزودند که خود را با سبک گات

هائیتی یا هفت هات پتَنگه Haptang Hâiti  
  Airya mâ ishyuاَئیري ما ایشیو 

  
  
خت هسروش(ذَئوختَه یا هاد (Hadhaokhta  

  Fshushu Mânthra فْشوشو مانترَ
   در گرامی داشت زنان و مردان Yenghe hâtâmیِنگهِه هاتام 

ره  برگزیـدن کـه دربرگیرنـده ي آن پـا    چم به Fravartiورتی یا فَرورد  فْرَ
هایی است که هم بهدینان در نیایش هاي خود می سرایند و هم گروندگان بـه          

  .دین با گفتن آنها از باورهاي پیشین خود برگشته و دین بهی را برمی گزیدند
هو اَشم وAshem vohuدر ستایش از راستی و درستی   
تا اَهو یYathâ Ahu درباره ي گزینش و یاري به دیگران   

  
 گوینـد کـه بـه    Stot Yasn” ستوت یسن“ یاد شده را گجنتمامی این 

  .”ستایش هاي گرامی “چم می باشد به Staota yesnaزبان اوستایی 
  

 و راهنمـاي مـا   پـاك له می توانیم بگـوییم کـه کتـاب    در یک جم 
بگونـه ي   ” ورجاونـد “است که می تـوان بـا پـسوند          ” گاتها“زرتشتیان  

  .معنی   بزرگ و گرامی استنیز به کار برد که به ” گاتهاي ورجاوند“
 
  



    

   یا بینـش زرتـشتـیفرزان
  

بر پایه ي آموزش هاي اشـو زرتـشت و سـروده هـاي اندیـشه برانگیـز او                    
  :” گاتهاي ورجاوند“

  
 انسانی بـه  همبودگاه هايمان دین بهی رساندن انسان و       هدف و آر  

آرامشی که افـزایش و پیـشرفت را در پـی داشـته و           . آرامش می باشد  
تکـاملی کـه میـوه ي آن        . به رسایی یا تکامل خواهد انجامید     سرانجام  

شادي و خشنودي کامل بوده و انسان را به جاودانگی و بیمرگی، یـا بـه                
  .پیوند می دهد” اهورامزدا“گفته ي دیگر به 

بنیادي ترین وسایل رسیدن به این هدف را می توان در سـه عبـارت زیـر          
  :کوتاه نمود

  کردار نیک – گفتار نیک –اندیشه نیک 
  

اشو زرتشت بنیان هاي زندگانی را به ما می شناساند کـه ایـن بنیـان هـا                
بر اساس این آمـوزش هـا       . همیشگی بوده و وابسته به زمان و مکان نمی باشند         

درمی یابیم که براي رسیدن به هدف باید از جاي درست آغاز کرد و راه درست                
  .را پیمود
  

بدین معنا کـه بایـد      . خرد نیک است  گام نخست به کار انداختن اندیشه و        
در . دید و شناخت و در تمام جنبه هاي بیرونی و درونی زندگی کَنـدوکاو کـرد               

   بهره گرفته و به )معنوي(مینوي  و )مادي(گیتایی این راه باید که از دانش 
  

  
 کـه بـر هـستی و آفـرینش          هنجـاري  پرداخت تا بتوان به قانون و         آنها سنجش

  .فرمانرواست پی برد
 جهان آخـشیجی  است که در )تعادلی (اندازه اي  و   هنجاراین قانون همان    

انسان نیز بخشی از این آفرینش است، اما آن بخشی که بـر اثـر           .  است  هستی و
 یـا   "هـایی " ینایـش  ه داشتن نیروي اندیشه و آفرینندگی می تواند بر این روند         

  . بگذارد) مثبت یا منفیيتاثیر( "نایی"
  

ختی اسـت، راهـی نیـست جـز         آرامش و شادي و خوشب     انسان در پی  اگر  
ـ   اندازه هـاي هـستی     و   برابري نیروها آنکه    هـم نـزده بلکـه خـود را بـا آن       ر را ب

در این آرامش است که شرایط مناسـب بـراي پیـشرفت       .  کند  و اندازه  هماهنگ
که همانا دست یـافتن بـه   فکري و روانی فراهم شده و می توان به سوي تکامل      

در آن جاست که شادي و خـشنودي کامـل          . ست به پیش رفت    ا راستیندانش  
  . به جاودانگی و بیمرگی دست می یابد3به دست آمده و روان

  
بنابراین یک . این آرامش و شادي زمانی کامل خواهد  شد که فراگیر باشد       

 درونـی بـه سـاخت و آبـادانی      اندازه ي اید پس از دست یافتن به این        زرتشتی ب 
جهان پرداختـه و بـا همکـاري در سـازمان دوسـتی              ي    همه  خود و    همبودگاه

آن زمان است که در سـایه  . جهانی آن را به سوي آرامش همگانی به پیش ببرد       
ي شکوفایی و افزایش و نوشدن و پیش رفت همیشگی، رسایی و جاودانگی بـه               

  .دست می آید
  

  



    

  جمع بندي باورهاي بنیادین دین زرتشت 
 نمودهاي هستیي   و به هم پیوستگی همهگانگیی 
 آفریننـده، آرایـش     نمـاد ایـن یگـانگی       خداوند جان و خرد،    ا،اهورامزد   

  ي جهان دهنده و پیش برنده
 بر پایه ي قانونمندي و یا خرد و دانش و داد)پیدایش (آفرینش   
  یا دگرگون شدن و نو شدن آنپیدایشپویایی و همیشگی بودن   
 رسیدن به رسایی و تکامل استپیدایش آرمان ، .  
       شـالوده اي هستی است با همکاري بـا        انسان که خود یکی از آفریده ه 

 از  هـستی او نیز ماننـد دیگـر نمودهـاي          پویا می گردد زیرا      رسایی به سوي    آن
گوهر یا ذات اهورایی برخوردار بوده و می توانـد بـا پـرورش  ویژگیهـا و فـروزه        

 خود به رسـایی و      در) نیز یاد می شوند   ” امشاسپندان“که با نام    (هاي  اهورایی،    
  .  جاودانگی و خدایگونگی دست یابد

                 راه رسیدن به رسـایی و جـاودانگی، همـاهنگی بـا قـوانین موجـود در
از اینـرو مـی بایـد بـا اسـتفاده از تمـام توانـایی هـا و                   . آفرینش و هستی است   

گنجایش ذهـن و اندیـشه ي پـاك و اهـورایی و بـا مهـر و دلبـستگی و بـدون            
نتیجـه ي  . نمود و به نوسازي و بهسازي جهان پرداختچشمداشت کار و تالش  

 زیستن در یک آرامـش کامـل و شـادي و خـشنودي           گمانچنین زندگانی، بی    
  . است
 شدن دارد کـه  آگاهتوانایی  و  پدیده اي است که گروهی می زید   انسان 

  .داند خود می  انسانیهمبودگاه  گروه وپیشرفت خود را در پیشرفت اگر شد
 “مفاهیمی ذهنی و نسبی هـستند و       ” بهتر“و  ” بدتر“و یا   ” خوب“و  ” بد

                                                                                                                         نیــروي تمیــز داوري شــوند کــه خــرد یــا تنهــا هنگــامی مــی تواننــد درســت
گوهر و اندیـشه ي     ” سپنتا مینو “. خته شده باشد  در انسان به درستی بارور و سا      

اندیـشه بـد، ویـران سـاز و        ” انگـره مینـو   “بهتر، پیشبرنده و سازنده می باشد و        
اندیشه ي پیشبرنده به انسان کمک می کند تا هم خود  و هم جهـان     . بازدارنده

 و همبودگـاه اندیشه ي ویران ساز به خود انسان و . پیرامون خود را به پیش برد     
  .انسان خردمند اندیشه ي سازنده را برمی گزیند. هان آسیب می رساندج

       اگـر  ). قانون کنش و واکـنش  (آزادي گزینش و نتیجه ي مناسب با آن
 گزینش درست نکند در ناآرامی و آشفتگی به سر خواهد برد تا زمانی که               انسان

  .به خود آمده و راه درست را در پیش گیرد
   است و جبر و تقـدیر و سرنوشـت   گزینش بر   پایه این قانون،    پایه ي بر 

  .در شکل گیري آینده ي انسان جایی ندارد
                 تمرکز در سکوت و نیایش ها ابزاري هستند که به انـسان کمـک مـی

هر خدایی تجربه شده و به بینهایت اهورایی پیوند یابدکنند تا م.   

 
  
  
  
  
  
  



    

 اهـورا مـزدا، خداي زرتشت
و یا به زبـان  ” خرد کل باشنده“یا ” ردانااَبهستی بخشِ    “چماهورامزدا به   

آن نیـروي   ” خداوند جان و خرد   “ساده تر و به گفته ي روانشاد فردوسی توسی          
به گفتـه ي دیگـر   . فراگیر و جهانی می باشد که همه چیز در اوست و از اوست            

تمامی آفریده ها نمودهاي گوناگونی هستند از این نیروي کلـی کـه داراي سـه       
  :ادین می باشد ویژگی بنی

  هستی ـ  آگاهی ـ آفرینندگی
  

و از  ) Spenta Mainyuسـپنتامینو  (خداوند از مینوي افزاینده ي خود 
می آفرینـد، مـی پرورانـد، مـی         ) Ashaاشا  (هستی خود بر پایه ي قانون خود        

  .آراید و به پیش می برد
انسان و جهان زنده و پوینده ي او بخشی از این آفـرینش نیـک و شـادي            

در بـر  از آنجا که اهورامزدا یک نیروي کلی بوده و تمامی هستی را       . آفرین است 
براي شـناخت او بایـد   .  و شکل ویژه اي نمی باشد پیکرمی گیرد بنابراین داراي 

این فروزه ها و توانایی ها در انسان نیز      . را شناخت ) ویژگی هایش (فروزه هایش   
بنـابراین  . سوي تکامل می باشند   هست و راهنماي او در زندگانی و پیشرفت به          

انسان داراي همان فروزه هاي خداوندیـست کـه بایـد بـدانان آگـاه شـده و بـا                    
بـر همـین پایـه      . پیشبرد و شکوفایی و افزایندگی آنان خود را مزداگونه گرداند         

انسان هاي آگاه نیز دست به دست هم داده و دنیاي زنده را در مـسیر تکـاملی                  
اینچنین . گرگونی و نوشدنِ همیشگی به پیش می برند       اش یاري رسانده و در د     

  . انسان همکار خداوند می گردد

  بنیان هاي زندگانی
 )انسانی-ه هایی مزداییزفرو(

1- سمینو نتاپ Spentâ mainyu  فـروزه ي  ” گـوهر افزاینـدگی  “ یـا
ایـن  . از این فروزه است که آفرینش پدید آمده اسـت        . آفرینندگی اهورامزداست 

واره می افزاید و می گسترد و به پیش می بـرد و از آن اسـت کـه مـا        قلمرو هم 
  .انسانها نیز آفریننده می باشیم

          
2- هومنَو Vohu mana) یا اندیـشه نیـک و   ) بهمن به فارسی امروزه

 آفریننـدگی و سـازندگی،   .یک آفریداهورامزدا جهان را با اندیشه ي ن      . نیت پاك 
 و نقـشه ي  شـالوده ” وهومن“ می توان گفت که    گربه زبانی دی  . خود نیکی است  

      .فراگیر و بزرگ آفرینش است
با کمک وهومن انسان به وجود و چگـونگی اهـورامزدا آگـاهی یافتـه، بـه               
رازهاي زندگی دست می یابد و به خویشکاري یا وظیفه ي خویش در زنـدگانی          

    .آشنا می شود
 رسـتگاري برمـی   داشتن اندیشه نیک نخستین گامی است که انسان براي    

درست همـین   .  است اندیشمند  باشنده اي فه زرتشت انسان    از دیدگاه فلس  . دارد
اندیشیدن و ژرف اندیشی است که انسان را از دیگر جانـداران جـدا مـی سـازد                

خرد نیرویی اسـت کـه بـا آن مـی تـوان            . می انجامد ” خرد“چون که به نیروي     
 شناسـایی همـین  . جـدا کـرد  م  سنجید و بد و خـوب را از هـ   پدیده ها را با هم    

خوب از بد به انسان اختیار برگزیدن می دهد و او را آزاد و مختار می سازد کـه      
    . آزادي در گزینش و با گزینش استبنابراین. یکی از این دو را برگزیند



    

آن است که پس از شناسایی و سـنجش آن چـه سـودمندتر و               ” خردمند“
که وارونِ خردمند است    ” نابخرد“اما  . زیندانسانی تر، اخالقی و بهتر است را برگ       

    .ش بدتر و بدترین را برمی گزیندآن کسی است که پس از سنج
بنا بـر گاتهـا   . در اینجا نیاز است که دریابیم خوب چیست و بد چیست      

انسان آزاد است که از میـان آن دو، یعنـی   . خوبی و بدي دو راه اندیشیدن است  
) نیـت خـوب  ( از خواسـتی نیـک   اندیشه ي بهتر  . یکی را برگزیند  ” بهتر“و  ” بد“

 اسـت و  همبودگاه انـسانی  به سود  جانبخش بوده و سازنده وبرمی خیزد که آن 
ایـن هـر   . آسیب برساند )ها(انسان  و) ها( زیانبار بوده و به جان بد، آن است که 

آن اندیـشه اي  . دو نسبی بوده و در رابطه با زمان و مکان سـنجیده مـی شـوند           
    .ت که پیامد آن گفتار و کردار نیک باشدنیک اس

                    
 و ترتیبـی اسـت کـه     هنجـار  قـانون و  Artâ یا اَرتا Ashâ   اَشــا-3

بـر   هنجـار بنیـان ایـن   . آفرینش بر اساس آن شکل گرفته و به پـیش مـی رود          
 -در ایـن چهـارچوب از قـوانین فیزیکـی         . راستی، درستی و داد یا عـدل اسـت        

 و قوانین پیدا و ناپیداي چیره بر دنیـاي          همبودگاهیانین   گرفته تا قو   آخشیجی
         .مینوي و روانی جاي دارد

آیـین راسـتی، کـار درسـت را در زمـان درسـت و مکـان           " گزارشیبنا بر   
نتیجـه ي آن    . درست و با ابزار درسـت و برنامـه ي درسـت انجـام دادن اسـت                

      ".هد بود و جز آن نمی تواند باشدهمواره درست خوا
راه درسـت بـراي انجـام هـر کـاري آن اسـت کـه        “  دیگـر    گزارشی بر   بنا

 ته شود و از به هدر دادن بیهوده     کمترین مقدار انرژي براي انجام آن به کار گرف        
           ”.انرژي جلوگیري شود

 گام بردارند و خـود را   و داد اگر در راه راستی و درستی   همبودگاهانسان و   
 هنجـار و آرامـش و   انـدازه و ننـد بـه   با قـانون هـستی و آفـرینش هماهنـگ ک     

پیشرفت و تکامل دست می یابند و از آنان است که سازندگی آغاز مـی شـود و             
          .به همه سود می رسد

وارون آن یعنی دروغ، از هم گونه اش، یعنی در اندیـشه و گفتـار و کـردار     
 آنچـه آزار . است که نتیجه ي نادرست داده و زیان و آزار و خرابـی مـی رسـاند                

خـشم، خـرد و   . دروغکار را چند برابر می کند و تبـاهی مـی آورد خـشم اسـت        
پس بایـد  . هوش را از دست دادن است و سرچشمه ي جور و ستم و بیداد است    

بدور از خشم و دروغ، هر کس بر آیین راستی و درستی کار کند و هـم خـود و                
” ناَشَـو  “گاتهـا پیـروان اشـا را   . انـد هم دیگـران را خرسـند و شـاد و آبـاد گرد          

Ashavanوغ را  و پیروان در“رِگونتد ”Dregvantمی نامد .    
 را کـه نمـودار       همبودگـاهی  -آخشیجیاگر بخواهیم چند نمونه از قوانین       

  :اشا می باشند نام ببریم می توان از موارد زیر یاد کرد
  :فیزیکی مانند / آخشیجیقوانین 

   کنش و واکنش یا علت و معلولCause and effect  
    پیشرفتProgress  
   وابستگیInterdependence  
  تاثیرگذاري متقابلInter-reflection          

   : مانند همبودگاهی- قوانین انسانی
 آزادي گزینش  
 انسان در برابر گزینش خود)مسئولیت (پاسخگویی         
 برابري حقوقی تمام انسان ها  



    

      بـا  قانون کنش و واکنش، که بر اساس آن هر کـس نتیجـه ي مناسـب 
      .می گیردکنش خود را، دیر یا زود اما بدون سوخت و سوز، 

          هر کس و هر چیز باید در جاي درست و مناسـب خـود قـرار گیـرد تـا
        .نتیجه ي درست به دست آید

  باید سالم و پاك نگاهداري شود تا زندگانی امکان ادامه و       جایگاه زیست 
       .رشد داشته باشد

      و انـسان مـی   . اره دگرگون و نو می شود   دنیا در مسیر تکاملی خود همو
      .ده  و یا ویران ساز داشته باشدتواند در این راه نقش سازن

 میانه روي بهترین و اشایی ترین شیوه ي برخورد با مسائل است.  
 در چـم بهتـرین راسـتی و درسـتی و یـا               یا اردیبهشت به فارسی    ااشا وهیشت 

شتا جایگـاه انـسان هـاي رسـایی     اشا وهی. باالترین و ناب ترین حقیقت میباشد    
  .این واژه است که در زبان پارسی به بهشت دگرگون شده است. یافته است

  
و ” خویـشتنداري “یـا     ) شـهریور بـه فارسـی       (Khshathra خشَترُ-4

  . )کردار نیک (”آبادسازي“
یري از خـرد نیـک و اشـویی زیـستن          انسان به دنبال خودآگاهی و بهره گ      

اند و روانی خود را به آنچنان همـاهنگی و هنجـاري برسـ            تواند نیروهاي تنی    می
 خود درآورده و بر هوس هاي نفسانی خود چیـره  چیرگیکه آنها را در اختیار و       

ي  بـر خـود را فرمـانروایی یـا شـهریار           یاین چنین چیرگی یـا فرمـانروای      . شود
 که این فروزه خداوندي در انسان به کمال خود          چماهورایی نیز می نامند بدین      

  . می رسد
رفتار و کردار چنین انسانی با دیگر انسان ها از روي خـرد و بـا آرامـش و              

اینگونـه نیـک   .  مـی شـود  نیک کرداربینش درست بوده و یا به گفته ي دیگر       

پس خشترا آن گامه اي اسـت      . کرداري ساختن و آباد کردن را به دنبال میاورد        
که “ شهر“ ي   می آورد و واژه    انسانی آبادانی    همبودگاهکه هم براي انسان و هم       

کسی است کـه  ” شاه“ که آباد شده است و     است  جایی در چم از خشترا می آید     
  . آباد می کند

شهریاريِ خـوبِ   “چمه  بVohu khshathra vairyaوهو خشترُ وئیریه 
 آن سیستمی است که انسان هاي با اندیشه و گفتار و کـردار نیـک                ،”برگزیدنی

 و برپـا    وآن نیـروي خـوب را از میـان خـود برگزیننـد            دست به دست هم داده      
می نامند کـه در آن از زور و سـتم و   “ شهریاري خدایی“آن سیستمی را   . سازند

خشم و بیداد خبري نباشد و همه از زندگانی خوش و خرم و آسوده بهـره منـد              
  . دانستهم“ و سامان خوبهنجار “ در چمخشترا را می توان به سادگی. گردند

  
یـا مهـر و   ) اسفند به فارسـی  (Spentâ Ârmaiti تا آرمیتی سپن-5

  . عشق بی چشمداشت و همچنین آرامشِ افزاینده
بـه آگـاهی رسـید و بـا پیـروي و      ، نسان هنگامی که بر خـود چیـره شـد     ا
روانی دست یافت، آنگاه نیک     - تنی در نیروهاي گی با قانون اشا به هنجار       هماهن

ود گذشته می گـردد، بـه همـه مهـر        از خ کردار و مهربان و شادخو و شادزي و         
این حالت، آرامـشی  . ورزد و خشنودي خود را در خشنودي دیگران می جوید      می
 بـراي پیـشرفت روزافـزون و شـتاب          همـه چیـز   ر او پدید می آورد که در آن         د

سپنتا آرمیتـی نمـودار ایـن       . گیرنده به سوي رسایی و بی مرگی فراهم می آید         
  . پیشرفت در آرامش است

 خشترایی نیز به آرامش و هنجار و شـادي و           یهمبودگاههمین ترتیب   به  
خشنودي دست پیدا می کند و توانایی ها براي پیشرفت و تکامل نمودار گشته              

  .و به کار می افتد تا در نتیجه ي آن آرامش و دوستی جهانی به دست آید



    

  
6- تــاتهئورو Haurvatât )یــا نمــاد رســایی و ) بــه فارســی خــرداد
 آن حالتی است که تن و روان در سایه ي آرامش بـه دسـت آمـده     ،یاسخودشن

به سوي تندرستی و توانایی و خودشناسی کامل بـه پـیش رفتـه و کمـی هـا و         
کاستی ها را هر چه بیشتر از خود دور می کنند و  به بهترین حالت خـود مـی                 
رسند که آن زیستن در شـادي و خـشنودي و آرامـش راسـتین اسـت؛ کـه آن        

  . اهورامزداستراستین شناخت
بایسته ي خداشناسی، رسایی است و بایسته ي رسایی، 

  .خودشناسی است
اینگونه انسانها جهان را نیز بسوي خشترا و دوستی جهانی به پـیش بـرده       

  . و آن را به کمال می رسانند
  
7- رِتات  اَمAmeretât     خارج بودن از زمان و    = یا بی مرگی و جاودانگی

ي تکامـل  در آرامش افزاینـده، روان خـود را بـه رده هـاي بـاال            مکان؛ آنگاه که    
 کامل و خرسندي مینوي رسیده و با اهورامزدا یکی شـویم،          رسانده و به آرامش   

  . مانند او جاودانه می گردیم
 یـا خانـه ي   Garo demânâ” گَـرو دمانـا  “گاتها این حالت جـاودانی را  

ي آرامـش و رامـش روان   سرود می نامد که جایگاه اندیشه ي نیـک اسـت، جـا    
  .است

 رِگوه سـر مـی بـرد و از وجـدانِ در       نت و دروغکار، در خانه ي دروغ ب       اما د
 خود رنج می برد تا آنکه پشیمان شده، از بـدي هـا دور گـشته، بـه نیکـی                      رنج

  .بگراید تا رستگار گردد و به خانه ي اندیشه نیک و سراي سرود برسد
  

 شایست ها و ناشایست ها
سـر و کـار نـدارد و تنهـا      ” نکن ها “و  ” بکن ها “روي هم رفته دین بهی با       

 و هماهنگی با آنها      و پایه ها هستند که قوانین جاري و همیشگی بوده          بنیان ها 
 دینـی کلـی     راهنمایی هـاي  . ی و رستگاري انسان هاست     خوشبخت پایدارنده ي 

 .است و هدف تندرستی و سالمت تن و روان است
  

ـ  “ر دانشمند زرتشتی در کتاب خـود بـا نـام         دکتر فرهنگ مه   و از دیـدي ن
  : را بیان داشته است جستاربه خوبی این ” آیینی کهن

دستور، رعایـت  . در دین زرتشت، امر یا نهی غالبا کلی است و نه موردي    « 
مسائل موردي، مثل روزه گرفتن از طلوع تا    . سالمت و بهداشت تن و روان است      

ملی در بعضی نقاط جغرافیایی مثال قطب شمال یـا  که از لحاظ ع  (غروب آفتاب   
در عـین حـال سـنت     . در دیـن زرتـشتی نیـست      ) جنوب ایجاد اشکال می کند    

زرتشتی بر این است که زرتشتیان در ماه دسـت کـم چهـار روز گوشـت نمـی                   
همانگونـه کـه مـی    . این خوبی دین اسـت . بعضی هم اساسا سبزیخوارند . خورند

 تا غروب آفتاب در نقاطی مثل قطب شمال یا جنوب       دانیم روزه گرفتن از طلوع    
یا الزام به خوردن گوشت حیوانی کـه بـه ترتیـب خـاص       . ایجاد اشکال می کند   

ذبح شده باشد ممکن است از لحاظ علمی قابل توجیه نباشد و فقط یک سـنت             
 ». مذهبی باشد

  
بنابراین جنگی بین طرفداران    . مسئله آدم و حوا در دین زرتشتی نیست       « 

  ».نظریه تکامل و طرفداران نظریه خلقت پیش نمی آید
در کتاب مقـدس زرتـشتیان راجـع بـه حقـوق زن یـا سـهم االرث او و            « 

فرزندان و مانند اینها، احکامی وجود ندارد که عمل برخالف آنهـا، مغـایر دیـن                



    

وفاداري نسبت به حکومت قانونی و دادگستر، جزو سنت مذهبی زرتشتی           . باشد
مربوط به حکومت پیروان مذهب خاص بر اساس مـذاهب پـیش    است و مسایل    

این قابلیت تطبیق با رعایت اصـول کلـی دیـن، یکـی از اسـرار بقـاي             . نمی آید 
  .  زرتشتی استهمبودگاه

حفظ گاهنماي ملی و دینی در کشورهاي مقیم، پیروي از تقویم و تـاریخ              
ین آمـوزش   همچنـ . دولتی و در عین حال داشتن تقویم ملی امکان پذیر اسـت           

زبان و ادب فارسی به جوانان تا آنجا کـه امکانـات اجـازه دهـد، از اسـرار بقـا و             
  ». زرتشتی خواهد بودهمبودگاهپایداري 
  

 هـایی دارد    خویشکاري زرتشتی   به هرروي بر اساس دین و سنت، هر فرد        
که از آغاز دوران رسیدگی یا بلوغ تا پایان زندگی خاکی، شایسته است که آنهـا           

 :از جمله ي این شایستگی ها چنین هستند .  کار بنددرا به
  
ـ  ه- وم هو ،هوخـت ،ت  رشـتHumata, hukhta, Hvarshta  اندیـشه 

  نیک، گفتار نیک و کردار نیک
  ـ راستی یا اشایی و دوري از دروغ

  ـ میانه روي
  ـ گرامی داشت پدرو مادر

  ـ پاکی و پاکیزگی، تندرستی و بهداشت
  ـ کار و آبادانی

  کیزه نگاهداري و سالم سازي پیرامون یا محیط زیستـ پا
  ـ دانش آموزي و دانش پراکنی

  ـ ستایش و پرداختن به زیبایی و هنر

ـ استفاده نکردن از ماده هاي هوش ربا که به اندیشه و خـرد آسـیب مـی          
  رسانند

است که زرتـشتیان  ـ کمتر خوردن گوشت جانوران، از همین رو در سنت        
ر ماه از خـوردن گوشـت و اصـوال کـشتن جـانوران بـه قـصد                 از ه  در چهار روز  

ــ “از همــین رو بــه ایــن روزهــا . خــوردن، خــودداري مــی کننــد رنَب ” nabor         
وهمـن، مـاه،   : این روزها بر اسـاس گاهنمـاي زرتـشتی عبارتنـد از           . می گویند 

  گوش و رام؛ در هر ماه 
 یک نامی دارند که      در گاهنماي زرتشتی تمامی روزهاي ماه هر       :یادآوري(

  )نامهاي یاد شده نیز جزو این سی نام روزها در ماه هستند

 

 

 

 

 

 

 
  
  
  
  
  



    

 آرامـش و نیـایـش
  آرامش چیست ؟

 و یا بـه گفتـه        و قانون و هنجار هستی     سرشتمی گوییم که هماهنگی با      
. ، تنها راه رسیدن به آرامش فکري و روانی اسـت          دیگر پیداکردن اندازه در خود    

ـ .  به واگشایی آن می پردازیم    اکنون کمی   سرشـت یم کـه همـاهنگی بـا    می دان
 نیست که انسان مانند گیاهان باشد، تنهـا بـراي خـود در گوشـه اي                 چمبدین  

رشد نموده و سرانجام پژمرده شود؛ یـا ماننـد جـانوران تنهـا از روي غریـزه بـه        
 هیهمبودگـا د؛ بلکه انسان موجودي است دنبال خورد و خواب و فرزندزایی باش     

، و ایـن  همبودگـاه رامش فردي است و هم آرامش که آرامش او، هم وابسته به آ 
  .دو نیز با یکدیگر در پیوندند

با آگاهی و درك درستی که از دیـن بهـی در مـورد آفـرینش بـر پایـه ي          
) که دانش نیز تا به امروز بر درستی آن گـواه اسـت            (درستی و اشایی می یابیم      

 و  که ما می شناسیم در یک هماهنگی هستیاین  در می یابیم که همه چیز در        
 با یکدیگر و قانونمندي کل به پیش می روند، یعنی هر پدیده ي تـازه اي          اندازه

نیز که زاده می شود تنها هنگامی به بودن و رشد خود ادامه مـی دهـد کـه بـا                  
  .دیگر نمودهاي هستی هماهنگ گردد

از سـویی او تنهـا      . ستانسان نیز از این دایره ي قانون منـدي بیـرون نیـ            
 داشـتن نیـروي   پایـه ي کـه بـر   ) تا مرز آگاهی هاي مـا  ( است   هستی یافته اي  

 ایـن   وارونِاندیشه و اختیار، مـی توانـد بـا گـزینش نادرسـت خـود بـه راهـی                    
هماهنگی کشیده شده و در نتیجه هم آرامش خـود و هـم دیگـران را بـه هـم                    

و درك این قانونمندي و سـپس       بنابراین تنها راه درست، نخست دریافت       . بریزد
  .کردار بر اساس آن است

  :مقوله ي آرامش را می توان در دو بخش بررسی کرد

   گروهیآرامش  -2  آرامش فردي -1
    آرامش فردي

، رسـیدن بـه     )سـپنتا آرمیتـی   (هنجـار   دانستیم که پیش درآمد آرامش و       
  .ست که آن چیرگی بر خود و هواي نفس استاخشتر

 و فهم درست از زنـدگانی       راستیبه سرچشمه ي دانش و      ه رسیدن   تنها را 
ار رسیدن به آرامشی است که در سایه ي آن راه رسیدن به نور و روشنایی همـو     

این همان راهی بـود کـه خـود اشـو       .  رسید رمنزل مقصود شده و می توان به س     
زرتشت، به عنوان نخستین انسان شناخته شده در تـاریخ رفـت و بـه روشـنایی      

آن خداونـدي  .  بـود راسـتی مزداي او همین سرچشمه ي نور و دانش و  رسید و   
که هم آنقدر بزرگ است که در اندیشه نمی گنجد و هم آنقـدر دسـت یـافتنی                  

  اما چگونه ؟. که می توان بدان رسید
در درازاي تاریخ انسانی، اندیشه ها و اندیشمندان بـی شـماري بـا همـین              

ا آزمایش و به پیـروان خـود سـفارش          هدف و همین آرمان راه هاي گوناگونی ر       
بر اساس تمامی این فلسفه ها و همچنین روانشناسی نوین مهمترین           . نموده اند 

 در تمـامی  بـودنی راسـتین  ندیـشه و آگـاهی و   وسیله ي انسان، داشتن تمرکز ا   
  . زندگی است

نه تنهـا  ( دیدن  تمرکز و با بلکهبا پندار و گمان حقیقتی به دست نمی آید 
سته آهـسته مـی تـوان بـه      است که آهو البته با آزمون و فراگیري  !) نگاه کردن 

بـا  .  بدن خود آشنا شدسهشیبا کارکرد اندامها و ابزار      رسید و از جمله      شناخت
 ویرانگر می توان از بـروز آنهـا         سهش هاي مبارزه با سرچشمه هاي بروز و نمود        

 تـرین   بنیـادین ز  یکـی ا  . که بر آنها چیره شد    جلوگیري نموده و به جایی رسید       
“ مدیتیـشن “ تمـرین بیـنش درونـی یـا          ،ابزارهاي دستیابی بـه تمرکـز فکـري       

meditationمی باشد  .  



    

نیایش ها نیز ابزار دیگري براي تمرکز آگاهانه و دست یـافتن بـه آرامـش           
البته نیایش ها داراي ویژگی هاي دیگـري نیـز هـستند کـه در بخـش       . هستند

  4.خود به آنها می پردازیم
 میـوه ي آنهـا، همانـا       و   گـر  تند و ویران   سهش هاي  که از    ش آنجاست آرام

آنجاسـت کـه   .  خبـري نباشـد  …خشم، دروغ، ترس، کینه، دشـمنی، بیـداد و          
ــدون  ” خــود“انــسان از  ــانی؛ مهــري ب گذشــته و تنهــا مهــر مــی شــود و مهرب

آنجاسـت کـه انـسان مـی توانـد          . چشمداشت؛ مهري اشویی به تمامی آفرینش     
اَشم وهـو وهیـشتم اسـتی، اوشـتا اسـتی،           “ کامل پیام آسمانی    نمونه ي بارز و     

بله، آنجاسـت کـه خـشنودي،    . بشود” اوشتا اَهمایی هیت اَشایی وهیشتایی اَشم  
  . به دست می آیدushtâ” اوشتا“رضایت و 

  
    گروهیآرامش 

 گروهـی آرامش او وابسته به آرامش  گروهی می زید و  می دانیم که انسان     
همگانی زمانی به دست می آید که انسان      آرامش  . به سر می برد   که در آن    دارد  

 آگـاهی از   پایـه ي دي دست یافته باشند و سـپس بـر  هاي بهدین به آرامش فر   
 و بـه  همبودگـاهی قوانین زندگی و با برخورد آگاهانه و منطقی با پدیـده هـاي           

 ي خود   همبودگاهکمک دانش، به همراهی دیگر بهدینان سیستم پیشبرنده ي          
.  آن بـه کـار بگمارنـد    ا برگزیده و انسان هاي اشایی و شایسته را براي پیشبرد          ر
  .به همین سیستم گفته می شود”  وئیریووهو خشَترَ“

یکی از ابزارهاي کارآ براي به وجود آوردن و نگاهداري آرامش در اجتمـاع        
 و ایجاد احساس یگانگی و هم پیوند بودن انسانها بـا یکـدیگر، وجـود مراسـم و             

 خوب و مفید و یگانگی دهنده و شادي آفرین و همچنین نیایش هـاي        آیینهاي
  .. گروهی است

  انسان چیست
این پرسشی است که همواره اندیشه ي انسان را در هر دوره و زمانه و از 
هر رنگ و نژاد و گروه و باورمند به هر دین و کیش و آیین، به خود سرگرم 

ت که پاسخ هاي گوناگون به این پرسش کرده است بگونه اي که می توان گف
ي آفرینش باورها و جهان بینی ها و دین ها و فرزان هاي است که پایه 

  . گوناگون بوده است
  ما چه هستیم، براي چه هستیم و چه آرمانی در این زندگی داریم؟

دین بهی و فرزان مزدیسنی انسان را جزوي از آفرینش نیک اهورامزدا، ابرداناي 
 می داند که داراي آن توانایی است تا با بهره برداري درست از هستی بخش

نیروهاي نیک و سازنده ي خود در راه آبادي جهان و شادي جهانیان و در 
  .پیامد آن خشنودي آفریدگار کار کرده و خود به خشنودي وآرامش دست یابد
ره در اینجا می پردازیم به اینکه این انسان، خود چه میباشد یا اینکه پا

هاي به هم آورنده ي او چه هستند، زیرا پاسخ به این پرسش ما را بیشتر با 
انگیزه هاي کنش ها و واکنش هاي او آشنا می سازد و شناخت و آگاهی ما را 

در شناخت انسان می البته در اینجا یادآوري می گردد که . بیشتر می کند
 هر روشی او را به گونه اي گوناگون کند و کاو کرد و بر پایه يتوان به شیوه ه

این نوشتار گزارشی است از بخش هاي مادي و مینوي انسان با . اي شناخت
  .ده از آن مفهوم ها و فرازهایی که فرهنگ زرتشتی از آنها سخن می گویدااستف

نکته ي دیگري که شایسته ي یادآوري است آن است که فرزان ها و 
 واژه ها و فرازهایی را به کار می بینش هاي گوناگون نیز در گزارش از انسان،

برند که شاید در نخستین نگاه مفهوم هایی دیگرگونه به دیده آیند ولی در کند 
یکی ) مقصود(و کاوي ژرفتر دریافته می شود که در بسیاري از موردها آرش 

  .است



    

 دیدگاه بینش زرتشتی درباره ي انسان
  

 کـه از آن میـان    باشـد مـی   چندین بخش   داراي  بنا بر این دیدگاه، انسان      
ایـن بخـش هـا چنـین مـی      .  می باشـند 5برخی مادي و برخی ذهنی یا مینوي   

  :باشند
هاي بدن ماننـد سـر،    اندام  که از همه ي tanvuبه اوستایی  تَنوو      تَن،   ـ1

هاي درونـی وبرونـی بـدن منهـاي         اندام  گردن، تنه، دست و پا و رویهم تمامی         
پـاره   زمانی کـه دیگـر    . رارسیدن مرگ پس از ف  .  به هم آمده است    نیروي زیست 

  . مینوي از انسان جدا شدند، تن بر جاي می ماندهاي
 از آن سـاخته     ی کوچکترین جنبش   خودي خود هیچ نیرویی ندارد و      تن به 

تن را می توان مانند ابزاري دانست که به وسیله ي روان مـی توانـد بـه              . نیست
در دیـن بهـی، داراي ارج       تن یک انـسان زنـده       . زندگی دنیوي خود ادامه دهد      

زیادي است و از آنجا که تن و روان مانند دو روي یک سکه اند یا بهتر بگـوییم               
ی بـا دیگـري در پیونـدي تنگاتـگ        در هم تنیده هستند، درستی و سالمت یکـ        

 و از این رو براي نگاهداري و پرورش تن مانند روان گوشزدهاي بایـسته        هستند
  .شده است

، نیرویی است کـه   Akhu و به پهلوي اَخو  Ahuهو به اوستایی آَ جان، ـ2
 و خـوراکی کـه      به درون می دمـیم    هوایی که   . وا میدارد تن را به جنبش و کار       

 بب برپـایی  هاي خود در بـدن، سـ       و سوخت و ساز    به هم آمیختن  می خوریم با    
انـدام  اکنـون اگـر یکـی از    . آن نیروي جنبش می شود که آن را جان می نامند   

 قلب، از کار بیفتد دیگر این نیرو وجـود نداشـته و          سرانجام بدن و    هاي کار ساز  
نیـروي  “در چـم  ” آتش زندگی “از این نیرو در اوستا با نام        . از میان خواهد رفت   

  .نیز یاد شده است” زندگی

 ، که می توان گفـت یـک    Urvânان به اوستایی اورو روان یا آگاهی، ـ3
ان که از تـن و جـان جداسـت و بـه       نامگذاري کلی است براي آن بخشی از انس       

و البتـه  (  تمـامی کردارهـا      پاسـخگوي راستی آن بخش مینوي انسان است که        
” ور“ از ریـشه ي  ” اوروان“از دیـدگاه واژگـانی نیـز       . می باشـد  ) اندیشه و گفتار  

از . آمده است که در چم نیروي تمیز نیک از بد و یا نیروي گـزینش مـی باشـد           
نیز یـاد کـرد کـه خـود از دو زیـر بخـش          ” آگاهی“ م  این بخش می توان  با نا      

  : درست شده است 
  . یکی نهاد یا ضمیر خود آگاه و دیگري نهاد ناخودآگاه

اما این روان یا آگاهی داراي چه نیروهاي درونی است که می توانند راه را              
 و آگـاهی رهنمـون شـوند و چـه          راسـتی از چاه باز نمایانده و مـا را بـه سـوي             

هایی برسر این راه وجود دارند؟ از این نیروها می توان بدینگونـه یـاد               بازدارنده  
  :کرد

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

انسان است که رویهمـی اسـت از ابزارهـاي باشـنده در انـسان        دستگاه ذهنی   
با این ابـزار    . براي دیدن، شناختن کندوکاو کردن و سرانجام سنجش و گزینش         

اندیـشیدن را دارا  )  (logicalاست که آدمی توانِ درست اندیـشیدن و منطقـی   
  .می باشد

بـه   ) انبـار شـده در نهـاد ناخودآگـاه    ( ، به وسیله ي خرد ذاتی   نَم و خـرد
  .خوراك داده می شود) گرفته شده از دنیاي پیرامون( دست آوردنی 
باشـد و  ” دبِخْــرَ “که یا بهمن، آن ذهنی است   Vohumanaوهومن 

  .گزینش خود را بر مبناي نیکی و سازندگی انجام دهد 
  



    

نیروي روشـنایی و بیـنش و        ،   baodhaبه اوستایی بئوذَ    ئودا،  ب –    ب  
بوده که با   ) منطق (فرنودآوري نیروي   نَبه گفته ي دیگر، م    . درونی است  آگاهی

  .بئودا با دنیاي دروننگرش و درك و سنجش در دنیاي بیرون سرو کار دارد و 
  

از . که وجدان یا دین انسان و مرکز اخـالق اسـت   ،  daenâنا ئد    پ ـ 
راه زنـدگانی اش را    آنجا که هر کـس از روي خواسـت و درك و دیـدگاه خـود                 

رنتیجه دئنا یا وجـدان او در پـی ایـن گـزینش و پیامـدهاي آن             برمی گزیند، د  
انی که از راه اخالق دور مـی گـردد رنـج    وجد. آرامش یافته و یا ناآرام می گردد    

  .می بیند و آلوده می شود
  

ـ وفرَ   ت ـ   ر هFravahar  ،    شـی   در اوسـتا فرَ . نیـروي پـیش برنـدهو
Fravashi     گاتهـا از  .  ، براي این پدیده گزارش هـاي زیـادي داده شـده اسـت

ـ “و یا بهتر بگـوییم      ” اعتراف کردن “ یا  ” ستو شدن خَ“ فروشی تنها در چم      اور ب
یاد کرده است که در ایـن پیونـد مـی تـوان ایـن واژه را         ” برگزیدن“ و  ” داشتن

  .دانست در چم گزینش و باور” ور“ از ریشه ي ) اوروان(مانند روان 
 رانـده و او  پـیش  است که انسان را در زندگی به          آن نیرویی  در چم فروهر  

می داننـد  ” ور + فرَ “يپیوند این واژه را بگونه در این   . را به پیشرفت وامی دارد    
فروهر، ذره اي از ذرات نور خـدایی        «  به گفته اي     .”نیروي پیش برنده  “ در چم   

است که در هر کدام از ما به ودیعه گذاشته شده که قوه پیشرفت و ترقی بـوده                 
  ».و راهنماي ما به سوي پیشرفت می باشد

  
 و همانـا  ی و سرچشمه ي همـه ي هـست  گوهر که اهورامزدا، آوریدر گدر ن 

.  و سرچشمه ي خرد و آگاهی اسـت    گوهرو اوست که    نیرو و انرژي و نور است       

و  هـست،  در همـه جـا        نـاب  درسـتی ، این نـورِ آگـاهی و ایـن          این نیروي آگاه  
  به وسیله ي دیـد درونـی، بئـودا،    اگر این نیروست که. ما انسان ها   همچنین در 
 ایـن نیـروي پـیش      . سبب روشن شدن راه پیشرفت و تکامل است        دریافت شود 

  .می نامند” فروهر“برنده را 
  

آن نیروي الهام و نهیب زننده  ، Sraosha ئوشَه سروش یا سرَ    ث ـ  
 مـا انگیـزه داده و بـه     بـه ایست که در نهاد و ضمیر ناخودآگاه ماست و از درون   

نـداي  “از این نیرو با نـام هـاي   .  باشیم ها درستیجنبش وامی دارد تا به دنبال       
ریـشه ي   . نـد و مانند آن نام می بر     ” شنوایی خدایی “ ،  ”نداي وجدان “ ،  ” درون

  .، شنیدنی درونی و ژرف”شنیدن“ می باشد در چم  ”وائوسرَ“این واژه 
اجازه بدهید تالشی کنیم تا بوسیله ي یکـی دو نمونـه آوردن و بگونـه ي              

  :نمادین این نیروها را به نگاره در آوریم تا فهم آنها ساده تر گردد
انسان را به بدنه ي اتومبیلی مانند کنیم، موتور این اتوموبیل را            ” تن“ اگر  

بنزین و ماننـد    ( یا نیروي جنبش مانند نمود که از سوخت         ” جان“ می توان به    
  فرادیـدگري بـه خـودي خـود هـیچ نیـروي      ” تـن “ایـن   . خوراك می گیرد  ) آن

ود نـدارد   براي گزینش راه و همچنین تندرسـتی و سـالمت خـ    )تصمیم گیري (
“ ایـن راننـده   . بلکه این راننده يِ وسیله است کـه فرمـان آن را در دسـت دارد       

  .است” روان
براي درك درست از چگونگی راه و گزینش درست آن نیـاز بـه      ” روان   “ 

  بربـست هـا    اخت او از   و شـن   یافتیا نیروي در  ”  بئودا“رد که همان    ابزارهایی دا 
هناینـده   )پارامترهـاي (سـازه هـاي     تمـامی    و   راه چگونگی رانندگی و    )قوانین(
فـرا را  خـود،   فرنـودآوري یـا خـرد و   ” من“  بر آن است تا به کمک   )تاثیر گذار (

  .)تصمیم درست بگیرد (راي درست بدهدببیند و 



    

 پاي او را روشن می نماید تا با چشمان          پیش نور چراغهاي این وسیله که      
  .خدایی استیا نور ” فروهر“ باز پیش رو را ببیند، همان 

اما آیا این نور می تواند به یک اندازه راه را به همگان بنمایاند و یا همیشه             
 )عـواملی (سـازه هـایی   به یک اندازه توان روشنایی بخشیدن دارد؟ اگر نـه چـه     

  ؟هنایش دارندنیرو و کاربرد آن است که در کم یا زیادي 
. سان می تابـد    این نیرو بخودي خود یکنواخت بوده و بر همه یک          گمانبی  

دلیـل آن   . این ما انسان ها هستیم که گاهی نمی توانیم آن را ببینیم و دریابیم             
دئنا را مـی تـوان بـه آیینـه اي یـا      . دین یا وجدان پاك است) دئنا(نیز نداشتن  

 خود )حالت(ش بوِبهتر از آن به کریستالی مانند نمود که در بهترین و پاکترین             
 اسـت تـا برآینـد       راستیننده ي نور خدایی و آگاهی       آوربازتاب دهنده و یا گرد      

  . آن را به مرکز خرد و آگاهی ما رسانده و به باز شناسی راه درست یاري رساند
 نشسته  در ما هستند که مانند غبارِياما شوربختانه بازدارنده هاي بسیار

. گیري می کندپیش وجدان ما نشسته و از گذر نور بر روي آیینه، بر آیینه ي
سرگشی ین بازدارنده هاي ویرانگر، همان هایی هستند که با نام هایی مانند ا

  .خشم، کینه، نفرت، دودلی و تردید، ترس و مانند آنها یاد می شوندهاي 
 ذهن و ضمیر،  نهاد و، نداي درونی نیز از ژرفاي” سروش“در این میان 

نیرو یزه داده و ي دریافت نور انگ می جویند تا آن را برایافتي درراه به نیرو
پس می بینیم که نزدیکترین، مناسب ترین و شاید تنها راه براي . دهند

 سازه هايرسیدن به نور و روشنایی، پاکسازي آیینه ي دل و وجدان و دین از 
  .بازدارنده است

 و  برآمد و فرآیندسازه هابراي انجام این کار می بایست که نخست این 
  .ه از میان برداشتن آنها همت گماشت بروزشان را شناخت تا بتوان ب

نگاره ي زیر شاید بتواند به گونه اي دیگر نشان دهند ي این نیروها و 
   :   پیوندشان با یکدیگر باشد

  
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 



    

 Fravahar فروهر
از آنجا که فروهر و نگاره ي آن امروزه بگونه اي نمادین، نقش نمایندگی 

است نیاز دانسته شد تا کمی بیشتر در این باره دین زرتشت را به خود گرفته 
  .گفتگو شود

پیشین گفته شد که فروهر یکی از نیروهاي جهان هستی است در بخش 
این نیرو که سرچشمه اش همانا اهورامزداست، . که در انسان نیز وجود دارد

واژه ي . روشن کننده ي راه پیشرفت و نیروي پیش برنده و انگیزه دهنده است
 "پیش" به هم آمده که فر یا فرا در چمِ "ور"  و "فرَ" از دو بن واژه ي فروهر

است و ور از دید پژوهندگان و زبان شناسان در چم پروردن، روییدن، بالیدن، 
  .و مانند آنها آمده است) ایمان(پاگرفتن، باور داشتن، برگزیدن، استوان 

  
  هري از دیدگاه افسانه ي آفرینشفروهر و جهان فرو

بن "ایرانی و داستان آفرینش در دفتر ) سنت هاي(رابر با ترادادهاي ب
، پیش از آنکه جهان گیتایی یا مادي آفریده شود، برابر آن در جهان "دهش

گیتایی ) قالب، شکل(پیکرمینوي هستی یافته بوده است تا سپس خود را به 
گیرد، سپس فروهر انسان نیز نخست در دنیایی مینوي شکل می . نمودار سازد

یرد و سرانجام به جهان مینوي باز گیتایی به خود می گپیکربه زمین آمده و 
  .می گردد

این افسانه بازگوي یک بنیاد است و آن این است که براي آفریده شدنِ 
هر چیزِ گیتایی، نخست اندیشه و ایده و خواست آن در مینو شکل می گیرد و 

، هستی نخست در خرد و اندیشه ي ینبنابرا. سپس نمود بیرونی پیدا می کند
  .گیتایی درآمدپیکراهورامزدا شکل گرفت و سپس به 

 پایه -2 پایه ي پیش از هستی -1: از دیدگاه هستی، فروهر سه پایه دارد
   پایه ي زندگی پسین-3ي زندگی گیتایی 

براي این سه پایه و شناساندن در فرهنگ فارسی به جز واژه ي فروهر 
، که نمودار روان "برترین روان"می توانیم آن را . یژه اي نداریماین نیرو نام و

پاکان و پارسایان و نیکوکاران و سودرسانان است بنامیم که به پیشرفت و 
  .رسایی رسیده و درخور همبستگی با جهان اهورایی هستند

  
  نگاره ي فروهر

  :یست ایرانی می توان از دو دیدگاه به این نگاره نگر–در فرهنگ زرتشتی 
  از دید ملی و میهنی -1
 از دید دینی - 2
  
 از دید ملی و میهنی -1

از دوران مادها و پس از هخامنشیان، فروهر جنبه ي میهنی و ملی داشت 
و در پیکره و سیماي شاهین تیزچنگ و بلندپروازي بود که آنرا نماد توانایی، 

رار سربلندي، سرافرازي و فر و شکوه می دانستند وآن را آرم یا نشان ملی ق
همانگونه که . داده و پرچم هاي خود را به نما و سیماي شاهین می آراستند

  .اکنون پرچم برخی از کشورها داراي نگار شاهین یا عقاب است
  
  از دید دینی -2

چرا این نیروي مینوي و پرتو اهورایی به پیکره و نگاره ي کنونی درآمده 
بنیادین آن جنبش و است؟ ایرانیان براي این نیروي مینوي که بن مایه ي 

پیکره یا نگاره اي را پیشرفت به سوي رسایی، فرامایگی و واالیی است، هیچ 



    

بهتر و شایسته تر از شاهین نیافتند و آنچه را که در گذشته نشانه ي فر و 
شکوه و سربلندي و سرافرازي بود و جنبه ي ملی و میهنی داشت با اندك 

نونی درآوردند تا هم بنمایه ي دگرگونی در سر و پاي شاهین به سیماي ک
  .مینوي را نشان دهند و هم نمودار سربلندي و سرافرازي ایرانیان باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
سر، در سیماي پیري سالخورده و در چنبره ي زمان بیکران آزموده و 
پخته، با دستهاي برافراشته به خداي یکتا روي آورده، با استواري و شکیبایی و 

دو . ناپاکی ها به سوي پیشرفت و رسایی گام برمی داردستیز با بدي ها و 
رشته ي آویزان در دو سو، نشانگر دو گوهر همزاد است که با خرد و هوش و 
کوشش و دانش اندوزي، نیروي نیکی و روشنایی بر بدي و تاریکی پیروز می 

دو بال گشاده ي شاهین، نشانگر پرواز آدمی به سوي روشنایی، رسایی، . شود
) شعار(سه رده بال هاي گشوده نماد سه آرنگ . دي و سرافرازي استسربلن

سه بخش . وراه و روش اشوییِ اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک است
زیرین یا دامن نگاره را برخی نشانی از بداندیشی، بدگفتاري و بدکرداري می 

کجروي ها و دانند که آدمی باید در ددرازاي زندگی آنها را به زیر افکند و از 
در دست، نشان از ایستادگی بر پیمان و ) حلقه(چنبره . پلیدي ها رهایی یابد

  .وفاي به عهد است که از دیرباز نزد ایرانیان از ارج واالیی برخوردار بوده است
همه ي نگاره، که نیمی آدم و نیمی پرنده است نشان بر این دارد که 

گناي تن رسته و در پهنه ي آزاد روان، این گوهر نغز مینوي، چگونه  از تن
نگاره ي فروهر در ساختمان ها و مهرهاي پادشاهی، باالي . گیتی پر می گشاید

سر بلندپایگان، همه نشانِ یاري جستند آنان از این نیروي برجسته ي مینوي 
  .است

  
  لغزش و گمراهی برخی از خاورشناسان

 دانسته اند که "اهورامزدا"برخی از خاورشناسان نگاره ي فروهر را 
پنداري نادرست است زیرا نه در اوستا و نه در سنگ نوشته ها اهورامزدا در 
پیکر آدمی ستایش نشده است بلکه همواره و در همه جا بگونه ي انگاره اي 

 . آمده است ) abstractتصور مجرد یا (
این نگاره ي شاهین نما، زاییده ي اندیشه ي رساي ایرانیان است که 

این نشانواره یا آرم به آدمی یاد . استواري در فرهنگ ایران زمین داردریشه ي 
می دهد که مانند شاهینی بلندپرواز پر بگشاید و به سوي رسایی و نیکنامی 

  .پرواز کند
سخن اینکه این نگاره نمودار آدم پاك، پارسا، کوشا، نیکوکار و کوتاه 

  .ردار استسودرسان است که از گوهر فروهر یا روان برتر برخو
   .نیروي پیش برنده ي جهان هستی: رویهم رفته فروهر برابر است با

 
 

 



    

  ؟ و پیشرويگذشتن)در(مرگ، سرانجام یا 
دانش دین و دانش روز به ما می آموزند که در ایـن جهـان هـیچ چیـز از                 

هیچ انـرژي و  .  شکل و فرم استدرنیست و هر چه هست دگرگونی       بین رفتنی   
مـاده  . تنها به شکل هاي دیگر انرژي دگرگون مـی شـود   و  نیرویی از بین نرفته     

ـ    به هم آمیختگـی    و    واپاشی ه خود شکلی از انرژي است با      نیز، ک  ا مـاده    خـود ب
 نیز که بنیان هاي تـشکیل دهنـده   بنابراین انسان.  دگرگونه می شود   هاي دیگر 

او تن و جان و روان می باشند در چهار چوب همین قانون مندي قرار می گیرد        
  .یرا که او نیز بخشی از این آفرینش می باشدز

” دگرسـانی “  مفهـوم آن     ، که به راستی   ”مرگ“ یده ي   پس از رویدادن پد   
می باشد، دگرگونی هاي زیـر در  ”  و پیشروي  درگذشتن“ و یا   ” زایش دوباره   “یا  

  :انسان روي می دهد
 از مقـداري گوشـت، پوسـت،        به هم آمـده اسـت      تن که :  دگرگونی تن  ـ1
ان، رگ، پی، و غیره در زمان بسیار کمی پس از مرگ بر اثـر گرمـا، نَـم،             استخو

یده و پالسـیده شـده و بـه شـکل           باد و هوا و کارکرد جانوران و حشره ها پوسـ          
 به سرچشمه ي خـود      آخشیجی شده و هر     از هم واپاشیده   )عنصري(آخشیجی  

ی سـازند   جدیدي را مـ پیکرس از درآمیختن با دیگر چیزها، باز می گردد و یا پ  
  .ولی به هر روي کوچکترین ذره ي آن از بین نمی رود و نابود نمی شود

 جان،  نیروي جنبش بدن بوده و به سان دیگـر نیروهـا ماننـد گرمـا و       -2
ـ        . برق، آغاز و انجامی دارد     ستگی بـه دسـتگاه هـاي       وجود این نیروهـا از پایـه ب

تگاه از هـم بپاشـد،      آنها دارد که اگـر آن دسـ       و یا دگرگون کننده ي       آفریننده  
 و هنگامی کـه یکـی از   نیز اینچنین است بدن ما. دیگر آن نیرو تولید نمی شود     

، دیگر نیروي جان ود بیرون رود خ هنجاري بنیادین آن خراب شده و از        اندام ها 
  .تولید نمی شود

. گفتیم که در این جهان هـیچ چیـز از بـین نمـی رود            : ـ جاودانی روان  3 
در پیش گفته . هار چوب همین قانونمندي اشایی قرار دارد    روان انسان نیز در چ    

“ ه  نیروها و پدیده هـایی کـ       رویهمیک نام گذاري کلی است از       ” روان“ شد که   
  :همانا، پدید می آورندرا ” درون انسان

نَم    کـه اینهـا همـه بخـش هـایی        ئودا، سروش و فروهر   ، دین یا وجدان، ب 
ناخودآگاه، که از این دو نیز می تـوان بـا         از دو نهاد یا ضمیر خودآگاه و        هستند  

  .یاد کرد” آگاهی“نام 
 اهـورامزدا، بــراي  ، فروهـر کـه از سرچــشمه ي خـود   تنــیپـس از مـرگ   

 مـی کــرد  بــه  کــارودن راه پیـشرفت در درون انــسان  راهنمـایی و روشــن نمــ 
را در خـود    ” وجـدان “کـه   ” آگاهی“ سرچشمه ي خود باز می گردد و می ماند          

 و برآیند و کارنامه ي زندگی انسان است،   پیامددان که به راستی     رد و این وج   دا
درجه و پایه ي تکاملی روان را در این هنگام روشـن مـی نمایـد کـه همـین ،                      

  .راي ادامه ي راه تکاملی آنآغازي است ب
در اینجا می بایست بر این نکته پافشاري شود و به روشنی بیان گردد کـه   

 نتیجه ي تمامی کردارهاي انسان بـه او بـاز مـی             بر پایه ي آموزش هاي گاتها،     
گردد و از آنها رهایی نیست و تا زمانی که انـسان خـود را از چنگـال اندیـشه و          

 راه به سادگی انجام     گفتار و کردار نادرست نرهانیده باشد رسیدن او به سرانجامِ         
  : نمی گیرد زیرا همانگونه که در پیش گفتیم ، زرتشت گفت

غکاران بدفرمان، بدکردار، بدگفتار، بدوجـدان و بدانـدیش    روان هاي درو  « 
از روي تیره ي درونی خود برخواهند گشت، همانا کـه مقیمـان خانـه ي دروغ                

  ».می باشند
روان شهریاران ستمگر و بدکاران و زشـت گفتـاران و سـیه دالن و کـج        “ 

 drujuدروجـو دمـان   ( اندیشان و هواخواهان دروغ بـه دوزخ یـا سـراي دروغ    



    

demana  (   باز خواهند گشت، زیرا ضمیر روشن آنها رو به تیرگی نهـاده اسـت
  6 ».و از روشنایی و حق دور گشته اند

  
 بـه گفتـه ي   یا که راه رسیدن به سرمنزل مقصود         نیست چماما این بدان    

 Garoگـرو دمـانَ   (گاتها خانه ي اندیشه نیک و یـا سـراي سـرود و سـتایش     
demana  (براي همیـشه  ، آگاهی یا اهورامزدا می باشدکه همان سرچشمه ي 

ي کـج انـدیش و گفتـار و کـردار نیـز مـی       ، بلکه این چنین روان ها     استبسته  
 خـویش بـه    نهـاد داندن آیینه ي دین و وجدان و     توانند با بازگشتن و روشن گر     

روشنایی دست یابند و خویـشتن را بـه رسـایی و رسـتگاري نهـایی برسـانند و            
  .جاودان گردند

ترین و کوتاه ترین و خردمندانه ترین راه آن است کـه ایـن فرآینـد               رهموا
ه تمـامی زمینـه هـا در    رسایی و رستگاري در همین زندگی پیموده شود زیرا ک   

ن خرد و که باید گرد و غبار را از دیدگا     انسان فراهم می باشد و این تنها اوست         
 را بـشناسد و بـا     را دریابد، بزرگـی و ارزش خـود         ها راستیوجدان خود بزداید،    

 انـه  نیرومندیش و با کوشش و پـشتکار و بهره بردن از نیروهاي تنی و روانی خو       
 وجهان بپردازد تا اهورامزدا را خـشنود و  همبودگاهبه آباد و آزادسازي خویش و   

یا رسـایی همیـشگی دسـت       ” رِتاتئوروتات اَم ه“، به   هخود را خوشبخت گرداند   
  .ایدون باد. یابد

  
  

 بهروزي و کامیابی دین بهی و بهدینان و با با امید به
  آرزوي دوستی و آرامش و آسایش براي تمامی جهانیان

  

  
  یاداشت ها   

                                                        
در جایی که موبدي باشد اینکار بر پیمان اوست و اگر چنین نبود هر بهدینی که خود سدره پوش شده و از  1

ه باشد و همچنین مورد پذیرش بیشترین بهدینان باشنده در آن دیار سدره پوشی او دستکم یک سال گذشت
یک پیشنهاد این است که اگر در جایی چنین پذیرشی از یک تن نباشد . باشد، می تواند این کار را انجام دهد

 . می توانند چندین بهدین دست به دست هم داده و فرد تازه وارد را سدره پوش کنند
 .م اندیشه می آیداز ریشه ي منَ به چ 2
 "انسان چیست"بیشتر نگاه شود به بخش   ، براي آگاهی"اوروان"روان یا  3
  که میتوانید به آن بنگرید"نیایش هاي شایسته"نگارنده دفتري دیگر دارد با نام  4
ن  آ که واژه هاي مینوي یا معنوي از آن ریشه گرفته اند، از آن واژه هایی است که در چم"مینو"واژه ي  5

 – اوستایی mainyu مئینیو مینو همان. اي گوناگون تري شده استگزارش هاي گوناگون و برداشت ه
 و آنچه که با دستگاه ذهنی در پیوند است "ذهنی" گرفته شده است و در چم "من"گاتهایی است که از ریشه 

 .مینو را به چم گوهر یا ذات یا اسانس نیز گویند. می باشد
  وبد فیروز آذرگشسبگاتها برگردان م 6
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


