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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 

مشابھ پیروان ان مذھب است و نمیتوان ھمیشھ و در ھمھ جا دالیل و شواھد  وابستھ بھ میزان فھم و پایھ و دانش و خرد
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  

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 لذا 
تا بھ شیوه روز و بنا بھ پیشرفت دانش و باال رفتن پایھ اندیشھ و خرد و تحصیل جوانان زرتشتی کتابی فراھم کرده و در 



 

 

دین و ود پیروی ان را دریافتھ و ھم بیش از پیش اماده خدمت بھ  دسترس انھا قرار دھم تا ھم بھتر دستور و فرمان
.خانواده و ھم گروه و ھم میھنان و بھ طور کلی ھمھ مردم جھان گردند  

.و سیاست ھای ویرانگر دشمنان در امان باشند در عین حال از وسوسھ ھای اھریمنان و زیان ھای فرھنگ غربیان  

و خصوصی خود بوده است علما و مکتب ھای  کرده و بیشتر متوجھ منافع فردیدر گذشتھ کھ بشر کمتر اجتماعی فکر 
 ضمانت اجرایی اوامر و نواھی دینی را تنھا در رستگاری و رسیدن انھا بھ بھشت و رھایی از دوزخ میدانستند اخالقی

:کھ در این مورد شاعر نامدار ایران ناصرخسرو چھ نیک سروده است کھ  

 

کنحدیث جنت و دوزخ رھا   

 پرستش خاص از بھر خدا کن

:یا اینکھ فیلسوف و حکیم نامی ایران عمر خیام فرموده  

 در صومعھ و مدرسھ و دیر و ُکِنشت

 ترسنده ی دوزخ اند و جویای بھشت

 ان کس کھ ز اسرار خدا باخبر است

 این ترس و امید دل دمی ھیچ نکشت

 

 

:ل پیش فرموده استحال انکھ اشو زرتشت پیامبر نامی ایران در چند ھزار سا  

 َونگھ َدزدا و مننگھُو شَی اَُتن نام انگِھ اوش مزدایی

.نیک اندیش واقعی کسی است کھ کارھای نیک را تنھا برای خشنودی  اھورامزدا انجام دھد: یعنی  

:یا انجوری کھ سروش اصفھانی مفاد ان را بھ شعر دراورده است  

 تو در فکر شادی ھرمزد باش

ا مزد باشنھ در فکر پاداش ی  

ھمھ جای اوستا خشنودی خدا ھمان خشنودی خلق خداست بھ دنبال ھمان سرود اشو زرتشت  در باز از انجایی کھ
:میفرماید  

 خَشترم چا اھورایی آ ییم َدَرگُوبیو َدَدت واستارم

:ر گاتھایا بنا بر سرود دیگ.اھورامزدا از کسی خشنود میشود کھ ناتوانان و درمانگان را دستگیری کند: یعنی  

 اشوتا اھمایی َیھمایی اوشتا َکھمایی چیت



 

 

:کھ شادروان فردوسی ان را بھ شعر چنین سروده است.خوشبخت کسی است کھ در پی خوشبختی دیگران باشد: یعنی  

 بھ نیکی گرای و میازار کس

 ره رستگاری ھمین است و بس

اصول سھ گانھ دین خود را چنانکھ باید دریابند و  امید است جوانان ھم کیش راه عملی اندیشھ و گفتار و کردار نیک یا
بکوشد تا بدین وسیلھ ) کوشش و تالش و فداکاری در راه خدا و مردم(» َخیت َوَدَث«بھ پیروی از فرمان اوستایی

.خوشبختی خویش و دیگران را فراھم سازد  

 

)چنین باد(ایدون باد  

 موبد رستم شھزادی

1364شھریور   

 

:بخش دوم  
منظور از جھانبینی دیدگاھیست کھ ھر فردی با دیده ویژه خود بھ جھان و ھر چھ در اوست مینگرد و از : جھانبینی 

یکی . انجایی کھ دید ھر کس بھ نسبت دانش و ھوش و خرد اوست جھانبینی یا شناخت ھرکس با دیگری متفاوت است
شادی و عیش میپندارد و دیگری محل یکی جھان را جای .یجھان را با نظر خوش بینی مینگرد و دیگری با بد بین

ھمین اختالف دید .یکی جھان ساز است و یکی جھان سوز.یکی صلح دوست است و دیگری اتش افروز.بدبختی و سختی
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  

نبینی صحیح و پژوھش درست در حیات خود بشر و شناخت و مناسبات و روابط او با جھان و اطراف یکی جھا
ولی شناسانیی جھان ھم بھ ھمین اسانی نیست کھ فقط بتوانیم با چشم سر ان را بشناسیم اگر چنین بود مردم .اوست

بین و گروھی نیکخواه و گروھی بدخواه  جھان اینقدر با ھم اختالف نداشتند و در نتیجھ عده ای بدبین و عده ای خوش
.حتی تمام اختالفات فیلسوفان و دانشمندان در قرون متمادی بر اثر اختالف در جھانبینی انان است.نمیگشتند  

تا بینش مردم را از اختالف .این اختالف و گمراھی ھاست کھ انگیزه اصلی نبوت و ظھور پیامبران در جھان گردیده است
زیرا جھانبینی درست بیش از .ک جھانبینی راستین راھنمایی کنندیگانگی دیدگاه کشانده و انھا را بھ یو جدایی بھ سوی 

یکی نیست و تنھا در اثر شناخت واقعی جھان است کھ انسان بھ  استقالل و ازادی و خوشبختی و ارامش زندگی خواھد 
.رسید  

 گفتگوی کفر و دین اخر بھ یکجا میکشد

مختلف تعبیرھاست راه یک راه است لبکن  

یک راه از زمین بھ اسمان یا از پایین بھ باال یا از طبیعت بھ خدا و : جھانبینی یا جھانشناسی از دو راه ممکن است
راه اول سھل و اسان و ان پژوھش و کاوش از .دیگری از اسمان بھ زمین یا از باال بھ پایین یا از خدا بھ طبیعت میباشد



 

 

کھ با چشم سر بھ دست میاید و راه دوم از درون و باطن است کھ با دیده دل دریافت برون و ظاھر ھر چیز است 
.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 مفید برای ھمھ زمان و مکان استولی راه دوم کھ ویژه پیامبران است حقیقی و بدون : تغیر و اصالح ان است  

 

در راه دوم پیامبران .در راه اول انسان حقیقت را در اخرین مرحلھ و پس از ھزاران سال پژوھش و ازمایش درمیابد
اخرین حقیقت را در اولین گام بھ وسیلھ ی وحی و الھام و ندای غیبی کشف میکنند و ھرگر مجبور بھ دستکاری و یا 

.ح ان نمیباشندتغیر و اصال  

یا نتیجھ پژوھش و تحقیق دانشمندان را تءوری یا فرضیھ یا استنباط شخصی نامند و نتیجھ کشف پیامبران را ایدولوژی 
.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 سنت و فرھنگ انان باشد ارایھ میدھند و مردم را ازاد میگذارند کھ اگر خواستار خوشبختی خود در دو و طرز فکر 

.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  

انچھ از عقاید و سنت ھا و روش ھای موجود در میان مردمشان نیک و پسندیده و سودمند بود ابقا کرده و  -نخست
.مینمودند) جاری(امضا   

.انچھ بد و زشت و زیان بار بود نھی کرده و مردم را از ان باز میداشتند-دوم  

مندی را برای پیشبرد جامعھ بھ سوی خوشبختی بھ خود انان نیز بنا بھ امر پروردگار دستور و تعالیم خوب و سود- سوم
.بشر میاموختند  

 

:انچھ را کھ اشو زرتشت از ایین ھای پیشین باقی گذاشت -نخست  

نظر بھ اینکھ اشو زرتشت خود ایرانی بود و جشن ھای بسیار ملی و میھنی مردم : برگزاری جشن ھای ملی ایرانیان: 1
یره کھ از جشن ھای افتخار امیز و تاریخی ایرانیان بود و برپایھ گردنش سال خود را چون نوروز و مھرگان و سده و غ

خورشیدی و برابر با فصول چھارگانھ و منطبق با اب و ھوای این سرزمین بنیانگذاری شده بود و ھمھ ایرانیان نسبت 
اشو زرتشت .ن جشن ھا میپرداختندبھ ادامھ یافتن ان دلبستگی شدید داشتند و بھ یاد نیاکان پرافتخار خود بھ  برگذاری ای

.انھا را ابقا و برگذاری انھا را مانند گذشتھ بھ پیروان خود توصیھ نمود  



 

 

ایرانیان از دیرباز بھ ھنگام برداشت محصوالت کشاورزی و بھره برداری از منافع دامی خود : خیران و داد و دھش: 2
ان درگذشتگان سالی چند بار مراسمی را با عنوان گاھنبار با بھ عنوان نیار و داد و دھش بھ بینوایان و طلب امرزش رو

این جشن نیکو از .تشریفات خاص دینی برگذار میکردند و بدین وسیلھ بھ نیازمندان و ناتوانان کمک و یاری مینمودند
اندک تغیری ان  پس پیامبر ایران با.زمان جمشید شاه پیشدادی بھ یادگار مانده و برای حفظ بینوایان اجتماع سودمند بود

.را باقی گذاشت و کمک بھ بینوایان را واجب دانست  

در ایران باستان رسم چنان بود کھ پسران پس از رسیدن بھ سن بلوغ کھ پانزده سال تمام بود با : جشن بلوغ جوانان: 3
شمشیر و کمند  کھ عبارت از زره و جوشن وتشریفات خاصی بھ وسیلھ پیشوای دینی یا بزرگ خانواده بھ زیور سالح 

بود اراستھ میشدند و بدین وسیلھ اجازه داده میشد کھ از ان پس ان جوانان در ردیف مردان بھ شکار و پیکار 
این رسم تا اوایل قرن نوزدھم میالدی در میان مردمان ھندو اروپایی نیز بھ نام جشن شوالیھ در اروپا ادامھ .(بپردازند
گ و خونریزی برخواستھ بود و صلح و اشتی و ارامش را در میان مردم ولی چون اشوزرتشت بر علیھ جن) داشت

توصیھ مینمود این جشن را پس از ان بھ صورت سدره پوشی دراورد و بستن کشتی را بجای شمشیر و کمند و پوشیدن 
دره و از پس س.سدره سفید و نازک را بھ جای زره و جوشن پوالدین بھ ھمھ جوانان چھ پسر و چھ دختر فرمان داد

.کشتی نشانھ صلح و اشتی و بی ازاری و مھرورزی نسبت بھ ھمھ نیاکان و بھان جھان گردید  

ایران باستان پیش از اختراع کبریت و دیگر وسایل اتشزنھ مانند دیگر مردمان روی زمین برای : َدِرمھر یا اتشکده: 4
وم بھ انجا روی اورده و مقداری از اتش را جھت استفاده عام اتشکده ھایی در ھر محل میساختند تا مردم در مواقع لز

در ھنگام ظھور اشوزرتشت نیز ھنوز کبریت اختراع نشده بود و ان پیامبر وجود .استفاده ی شخصی بھ خانھ برند
بھ ویژه اینکھ بعد ھا نخستین مدرسھ و کتابخانھ درکنار اتشکده ھا بھ وجود .اتشکده ھا را برای اجتماع سودمند دانست

ھ بھ دنبال ان موزه و اداره دادگستری و اوقاف  و دیگر بنیادھای سودمند مردم بھ تدریج بھ مجتمع اتشکده ھا ک.امد
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  

در ھنگام ظھور اشو زرتشت میھن ما ایران دارای مردمان پیشرفتھ و حکومت ثابت و : یقوانین کشوری و لشکر: 5
قوانین و احکام مفید کشوری و لشکری بود و چون در زمان خود ان پیامبر پادشاه ایران بھ نام گشتاسپ شاه دین یکتا 

پیروان خود را بھ اطاعت از امر .بزندپرستی را پذیرفت دیگر لزومی نداشت کھ این پیامبر دست بھ وضع اینگونھ قوانین 
ایان نیک  و خدا شناس توصیھ فرمود و تنھا بھ صدور فرمان ھای دینی و پروردگار یکتا و شھریاران دادگرو فرمانرو

اخالقی پرداخت کھ بعدا قانونگذاران و داوران زرتشتی از روی ان اصول بھ تدوین قوانین سودمند اجتماعی و کشوری و 
بھ زبان » ھفت نسک داتیک«از جملھ در اغاز ھفت جلد کتاب حقوقی و قضایی بھ نام .محل پرداختند لشکری در ھر

:اوستایی کھ زبان رایج روز بود بھ نام ھای زیر تدوین گردید  

دارای پنجاه و چھار بخش و درباره ی راستی و درستی و دادگری و حقوق مردم و اوزان و مقادیر : نیکاتوم نسک: 1
.شتھ استمطالبی دا  

.درباره قوانین حقوقی و قضایی: َگنباَسرنی َجت: 2  

.پیرامون حقوق و مسایل کشاورزان و دامداران: ھوسپاَرم: 3  

.شیوه فرمانروایی شاھان عدل و داد و قضلوت و مالکیت و غیره: َسکاتوم: 4  

.غیرهدستورھای اداب پاکیزگی و کفن و دفن و قوانین پزشکی و دام پروری و : وندیداد: 5  

.اوامر و نواھی دینی و بھشت و دوزخ و سرنوشت روح در جھان پسین: ھادوخت نسک: 6  



 

 

.درباره خویشکاری انسان نسبت بھ خدا و امشاسپندان و روان درگذشتگان: ستوت یشت 7  

ن پس از حملھ اسکندر بھ ایران و روی کار امدن دودمان شاھان اشکانی و جای گزین شدن زبان پھلوی بھ جای زبا
زند «کھ امروزه بھ نام . اوستایی در ایران موبدان زرتشتی دست بھ ترجمھ کتاب ھای اوستایی بھ زبان پھلوی زدند

بعدھا نیز کتاب ھای داتیک و قانون را برگردادند و سپس کتاب .خوانده میشوند» ترجمھ اوستا بھ پھلوی«یا » اوستا
:ارجماه.ه شدھای بسیاری بھ نام ھای مختلف نوشتھ و تدوین گردید  

نیرنگستان: 1  

ھیرَبِدستان: 2  

ِوَجرَکرِد دینی: 3  

دینکرد: 4  

بندھش: 5  

وندیداد پھلوی 6  

دادستان دینی : 7  

شکند ُگمانیک ویچار: 8  

ششایست ناشایست: 9  

ماتیکان ھزار داتسستان: 10  

گزیده ھای زاد سپرم: 11  

نثر و سد در بندھشَسد َدِر : 12  

مینوی خرد: 13  

خرسندیداوری : 14  

پندنامھ ھای زرتشت: 15  

پندنامھ ھای مزدیسنا: 16  

اندرز بھدینان: 17  

اندرز اذرباد ماراسپند: 18  

اندرزنامھ خسرو قبادان: 19  

اموزش پدر بھ پسر: 20  



 

 

اندرزنامھ اذرفرنبغ: 21  

اندرزنامھ بخت افرید: 22  

اندرزنامھ دانا مرد: 23  

یات داراب ھرمزدیارروایان گوناگون دینی از جملھ دو جلد روا: 24  

اندرزنامھ ھای گوناگون و روایت ھای دینی متعدد دیگر: 25  

کار ترجمھ کتاب اوستا و پھلوی نیز بھ وسیلھ دانشمندان و زبانشناسان خاور و باختر جھان ادامھ یافت  کھ بھ پیروی از 
این گنجینھ ھای گرانبھای فرھنگ و ادب و ایین و .انھا این کار در ایران ھم دنبال شده و امیدواریم در اینده نیز ادامھ یابد

.ایرانی بیش از بیش در مد نظر جھانیان قرار گیرد  

:دستورھای و دیگر تعالیم اشوزرتشت- سوم  

این .نخست ھریک از تعالیم اشوزرتشت را فھرست وار نام برده و سپس در جای خود بھ شرح ھر یک خواھیم پرداخت
:زرتشتی نامید) باور(یا ایدولوژی تعالیم را میتوان بھ نام ارمان   

ھستی و یکتایی اھورامزدا: 1  

رسالت و پیامبری اشوزرتشت: 2  

.پیروی از اشا یعنی راستی و پاکی کھ تنھا راه رستگاری ادمیان است: 3  

پیروی از عقل و خرد و بینش در طی زندگی: 4  

خویش داری با تسلط بر نفس و پیکار با بدی: 5  

اکفرووتنی و عشق پ: 6  

رسیدن بھ کمال مادی و معنوی در اثر سعی و کوشش در این جھان: 7  

بقا ھستی و جاودانی روان: 8  

پاداش کارھای نیک و پادافره کارھای زشت و بھشت و دوزخ: 9  

رستاخیز: 10  

 

: جھانبینی زرتشتی  
دش خورشید و ماه و از ھمان اغاز کھ انسان اندیشمند چشم بھ جھان گشود و گر: ھستی و یکتایی اھورامزدا: 1

ادمی در این راه .ستارگان و چھره سال و ھزاران چیزھای دیگر را از نظر گذراند کوشید تا پرده از راز زندگی بردارد
.دراز و سخت تالش بسیاری کرد و رنج بسیار برد و پاسخ ھای گوناگون زیادی شنید  



 

 

از .یامبران بسیاری از پرسش ھای ادمی را پاسخ گفتنددانشمندان و اموزگاران پیشوایان دین و فیلسوفان و سرانجام پ
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  

نیکی و بدی و اماج زرتشت نخست با اندیشھ ژرف و نگرشی درست پرسش ھای بنیادین ادمی را کھ ھستی چیست؟ اشو
زندگی و راه رستگاری کدام است؟ بھ کارگاه اندیشھ و خرد میکشاند و برای یافتن پاسخ نمودھای گوناگون ھستی را بھ 

.از درست اندیشی و درست بینی در دین اشوزرتشت استاین سراغ.دیده میاورد و پاسخ خود را از اھورامزدا میخواھد  

:اینک گوشھ ای ازین پرسش ھا و پاسخ ھا بنا بر سرودھای گات ھا  

کیست انکسی کھ در رو نخست بھ خورشید و ماه ستارگان راه : مرا بھ درستی اگاه فرما! ازتو میپرسم ای اھورامزدا«
».ند؟ ای مزدا بسیاری از این چیزھا را میخواھم کھ بدانمسیر نمود؟ کیست کھ ماه را گھی پر و گھی تھی میک  

کیست انکھ زمین را در پایین و سپھر را در باال نگاه میدارد؟ : مرا بھ درستی اگاه فرما! از تو میپرسم ای اھورامزدا« 
کیست ای مزدا کھ بھ سوی نشیب فرود نیاید؟ کیست افریننده اب و گیاه؟ کیست انکھ بھ باد و ابر نیروی حرکت داد؟ 

کیست افریننده روشنایی : افریننده منش و اندیشھ و خرد پاک؟ از تو میپرسم ای اھورامزدا بھ درستی اگاه فرما
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؟  

کھ ایا انچھ من بھ مردم میاموزم در واقع چنین است کھ روزی : مرا بھ درستی اگاه فرما! رسم ای اھورامزدااز تو میپ« 
بھ فرمان تو کشور جاودانی ا برای ادمی فراھم خواھد شد؟ در ان ھنگام سعادت و خوشی و جاودان از برای کھ خواھد 

»بود؟  

در دل پدر و مادر و  کیست انکھ از روی خرد مھر فرزند: رمامرا بھ درستی اگاه ف! از تو میپرسم ای اھورا مزدا«
»بھ وسیلھ ی خردمقدس افریدگار کل بشناسم و بشناسانم؟ انیز در دل فرزند نھاد؟ من در کوششم کھ تر احترام انان  

ھ سر خواھد ایا روان دین داران و پیروان راستی بھ بھشت خواھد رسید و در انجایی کھ تو خود مقام داری ب! ای مزدا« 
»برد؟ ایا کسانی کھ با اندیشھ و گفتار و کردار نیک در جھان زندگی میکنند در پایان بھ بخشایش تو نایل خواھند شد؟  

ایا من میتوانم دروغ را شکست داده و تسلیم راستی کنم تا بھ : مرا بھ درستی اگاه فرما! تو میپرسم ای اھورمزدا زا«
د؟ کیست زن پیروزمندی کھ بھ دستور تو باید مردم نیک را در پناه خود گیرد؟ کیست زمین افکند و خوار و پست گردان

»ان داور نجات دھنده ی این جھان؟ داوری کھ تو خود او را بر خواھی گزید؟  

ایا سخنانم در میان مردم اثر خواھد کرد و چنانچھ بشارت دادی خوشبختی جاودانی ! از تو میپرسم ای اھورامزدا« 
»34یسنا /وان راستی خواھد شدنصیب پیر  

پرسش ھای اھورایی معروف » اھو ایرَیم َپِرشَنم«اینگونھ پرسش ھا در اوستاھای بعدی بسیار ستوده شده و بھ نام 
کھ بھ زبان دیگر ارزش و اھمیت پویش و پژوھش و کاوش را در دستگاه .گشتھ و بر این گونھ پرسش ھا درود میفرستد

.میکندھستی ارج مینھد و تشویق   

:پدیدار شدن وھومن بھ اشوزرتشت: 2  

بھ اشوزرتشت ظاھر گردید و ان » فرشتھ وحی االھی«نتیجھ اینگونھ پرسش و پژوھش در افرینش این بود کھ وھومن 
:پیامبر ایران میفرماید 43چنانچھ در یسنای .وخشور را از اسرار و رموز خلقت اگاه ساخت  



 

 

اھورا کھ وھومن بھ سوی من امد و او برای نخستین بار مرا از ایین تو باخبر انگاه تو را مقدس شناختم ای مزدا « 
و چون دانستم کھ تعالیم دین تو براستی استوار است بر ان شدم تا ان را بھ مردم بیاموزم ھرچند مایھ زحمت و .ساخت

»رنج من گردد  

اینک .از نتیجھ و پایان رسالتم اگاه ساخت انگاه ترا مقدس شناختم ای مزدا اھورا کھ وھومن بھ سوی من امد و مرا« 
مرا یاری دھی .و چنانچھ دوستی بھ دوست خود یاری دھد امیدوارم ای اھورا کھ در تمام مراحل پناه و پشتیبان من باشی

»تا با نیروی تو بتوانم با ھمھ انانی کھ بر علیھ ایین تو میستیزند فیروز گردم  

وھومن بھ سوی من امده و مرا اگاه ساخت کھ نباید بیش ازین خشنودی دروغ انگاه ترا مقدس شناختم ای مزدا کھ «
تا اندازه ای کھ در توان دارم پیوستھ : زیرا انھا مخالف پیروان راه راستی ھستند و من بدو گفتم.پرستان را بھ جا اورم

خت کھ ھمھ ی ستاینده و دشمن حقیقی دروغ پرست  و حامی نیرومند برای دوستاران راستی خواھم بود و خواھم امو
میدانم ای مزدا کھ در پیان نتیجھ اعمال ھرکس را در نظر گرفتھ و دروغ پرستان را سزا و دوستاران .ثناخوان تو باشند

»راستی را پاداش خواھی داد  

:ھفت امشاسپند یا قانون جاویدان  
دب و دین ایرانی بھ نام ھای گوناگون چون جھانبینی زرتشتی بر ھفت پایھ یا قانونی کھ در رازھای تاریخ و فرھنگ و ا 

ھفت قانون جاویدان و ھفت پایھ زندگی و ھفت ارمان پارسایی و ھفت مراحل کمان یا ھفت ھنجار ھستی  خوانده شده :
این مراحل باز در اوستاھای بعدی بھ نام ھای ھفت امشاسپند و ھفت فروزگان اھورامزدا یا ھفت پرتو .استوار است

ھفت وادی عشق یا ھفت خواند زندگی و : ادبیان فارسی و مکتب ھای اشراق و عرفانی ایرای بھ نام ھای اھورایی و در
:شاعر میگوید.ھفت شھر عشق و غیره معروف گردیده است  

 ھفت شھر عشق را عطار گشت

 ماھنوز اندرخم یک کوچھ ایم

:این ھفت اصل یا قانون جاویدان دین زرتشتی عبارتند از  

د یا یگانگی ھستی و یکتایی افریدگار ھستییگانگی وجو: 1  

اب و خاک .ھرگاه در کار افرینش بھ درستی بیاندیشیم میبینیم کھ ھمھ موجودات از جملھ انسان بھ ھم وابستھ و یگانھ اند
و گیاه و جانور و انسان و نیروھای بی پایان خلقت چنان بھ ھم پیوستھ و وابستھ اند کھ زندگانی یکی بدون دیگری 

.کن نیستمم  

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  

ای مزدا ھنگامی  ترا با نیروی خرد و اندیشھ ژرف جستجو کردم و با دیده دل بھ تو نگریستم « : تشت میفرمایداشوزر
دریافتم کھ تویی سراغاز و سرانجام ھمھ چیز تویی سرچشمھ خرد و اندیشھ و تویی افریننده راستی و پاکی و تویی داور 

»بند ھشتم 32یسنا /و دادگر ھمھ کردار مردمان  



 

 

دا ای اندیشمند بزرگی کھ از روز نخست افالک را با نور خود روشن ساختی و با نیروی خرد خویش بھ این ای مز«
ای کسی کھ ھمواری یکسانی فروغ ایمان و نور پااک منشی را بر ھمھ ما .درستی و خوبی و نظم ھنجار دادی

»بند ھفتم 31یسنا /بتابان  

ود میبیند خه است و گناھان کوچک و بزرگ ھمھ را با دیدگان روشن بین دا از ھر کار اشکار و نھان مردم اگازاھورام« 
»سیزدھمبند  31یسنا /و پیوستھ ھمھ کارھا را برابر قانون ابدی خویش پاداش میدھد  

سراجام ھمھ چیز دانستم و دریافتم کھ تو از روز ازل نتیجھ انگاه ترا مقدس شناختم ای مزدا اھورا کھ تو را سراغار و «
و داوری تو پیوستھ بر این اصل است کھ بدی بھره بدان و .اب ھر کردار و گفتار نیک یا بدی را مقرر فرمودیو بازت

»بند پنجم 43یسنا /نیکی پاداش نیکان است تا روز پسین  

اوست داور و .خردمند کسی است کھ بھ دیگران بیاموزد کھ اھورا مزدا از ھمھ بیشتر و بھتر سزاوار پرستش است« 
باشد کھ ھمھ ما با کوشش انجام کارھای نیک .کارھای ھمھ و اوست بھ راستی سرور و افریدگار ھمھی ھستی ھادادگر 

»بند نھم 45یسنا /بھ او نزدیک شویم  

ش اخالص اند و پروردگار یکتا و ایین مقدسکسی کھ از پرستش دیوان و فرمانبرداری از انان روی برگرد«
»بند یازدھم 45یسنا /چون دوست و برادر و پدر خواھد بود اھورامزدا نسبت بھ چنین کسانی.ورزد  

اھورامزدا را ھروسپ توان یعنی توانای کل و ھروسپ اگاه یعنی دانای کل و ھروسپ خدا یعنی صاحب و مالک " اوستا
.ھمھ چیز میداند  

کارسازترین و  کھ ستایش ویژه اھورمزداست پروردگار یکتا را بھ نام ھای بزرگترین و بھترین و» اورمزدیشت«
فیروزمند ترین تندرستی بخش ترین و افریننده و افزاینده نعمت بخش و خردمند و توانا و پاک دانا و امرزنده و نگھبان 

مانند و خالق ھمھ چیز دانستھ  درجاھای دیگر اوستا اھورمزدا را بی اغاز و بی انجام و بی رقیب و.و داور دادگر مینامد
.بوده و ھست و خواھد بود و تنھا افریدگار اوست.یمیردنھ زاییده شده و نھ م کھ  

: 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 

اصلی ) بود(مھ نمودھایی از ان نامیده شده و ھ) بود(کھ اھورا یا و سرچشمھ و منشا وجود ھمان حقیقت یکتاست 
باشد گرفتھ شده و ) اه(از نخستین بخش نام اھورا کھ ) بود(کلمھ ی .اصلی است) بود(میباشند و بازگشت ھمھ نمودھا بھ 

از ان ) ِاست(و فرانسوی ) ایز(بدست امده و واژه انگلیسی ) است و ھست و بودن و ھستن(از ان ریشھ واژه فارسی 
.وجود امروزه با دالیل علمی چھ در جھان مادی و چھ معنوی بھ ثبوت رسیده است) یگانگی( اصل وحدت.ریشھ 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 

ولی نگاھی ژرف تر خالف ان را .ن درکی را در ذھن انسان ایجاد میکندنگرش ساده بر مظاھر طبیعت چنی.خود دارد
گیاه و حیوان و انسان اگر در مظاھر از ھم جدا ھستند و ھر یک برای خود خصوصیت معنی دارند در .اشکار میسازد

انسان و حیوان ھمچنان .درخت چون افتاد و پوسید تبدیل بھ خاک میشود.اصل یکی ھستند و حتی قابل تبدیل بھ یکدیگرند



 

 

و در پس این ھمھ موجودات بی شمار و .پس ھمھ موجودات زنده قابل تبدیل بھ خاکند.نیز ھمین سرنوشت را دارند
:گوناگون یک چیز وجود دارد و ان خاک است  

»ما چون از خاکیم اخر خاک میباید شدن«  

نگاه اول ھریک وضعی مشخص و معیین  این اجسام نیز در.اینک ببینیم خاک چیست؟ خاک نیز از اجسام گوناگون است
انچھ در کره خاکی از اجسام گوناگون وجود دارد امروزه بھ صد و .ولی در نگاه علمی چنین نیستند.دارند و جدا از ھم اند

اندی عنصر یا اخشیج مختلف تجزیھ شده است ولی وقتی بررسی دقیق تر گردد این عناصر نیز محدودتر میگردند و 
.ھا بھ اتم منتھی میشوند کھ سنگ بنای افرینش استباالخره ھمھ ان  

بنابراین جھان افرینش چیزی نیست جز جلوه ھایی از ترکیبات گوناگون اتم تا اینجا علم ما را از گونھ گونی بھ یکتایی و 
ن  تمام اخیرا نظریھ پرداز و انقالبی بزرگ تاریخ علم البرت انیشت.از شرکت بھ وحدت جھان مادی بسیار نزدیک میکند
و ان چیزی است کھ ما ان را فروغان فروغ یا شیدان » انرژی«: مظاھر مادی را جلوه ھایی ازیک چیز میداند بھ نام

و بنت یھنی بن و بیخ ھمھ ) نوراالنوار(شید   

:شمس مغربی میگوید  

 خورشید رخش چون گشت پیدا

 ذرات دو کون شد ھویدا

 ھر جز کھ ھست عین کل است

اجزا پس کل باشد سراسر  

 

: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 
وجود مینوی انسان وابستھ بھ خرد و اندیشھ و احساس و عاطفھ و وجدان و دیگر نمودھای روانی یا بھ عبارت .دارد

.دیگر بھ جان اوست  

)سعدی(»تن ادمی شریف است بھ جان ادمیت«  

نمودھای روانی در ھمھ انسان ھا جز در موارد استثنا یکسان است و ھمانطور کھ بنا بر نظریھ انیشتن جھان مادی 
خزد و دنیای روانی و معنوی انسان ھا ھم پرتویی از یک ذات و نیروی یگانھ محیط بر .چیزی نیست جز انرژی تراکم

وشناختش برای .کھ ھرچھ باشد خرد و اندیشھ ادمی را بھ ان راھی نیست.ام ھستی کل یا اھورامزداستجھان ھستی بھ ن
:وصف او بھ زیباترین و رساترین شکل بھ خامھ فردوسی بزرگ چنین امده است. انسان ناممکن  

کزین برتر اندیشھ برنگذرد/بھ نام خداوند جان و خرد  

ده رھنمایخداوند روزی /خداوند نام و خداوند جای  

فروزنده ماه و ناھید مھر/خداوند کیھان و گردان سپھر  

نگارنده ی برشده ی گوھر است/ز نام و نشان و گمان برتر است  



 

 

مبینی مرنجان دو بیننده را/بھ بینندگان افریننده را  

کھ او برتر از نام و از جایگاه/نیابد بدو نیز اندیشھ را  

راه جان و خرد نیابد بدو/سوخن ھرچھ زین گوھران بگذرد  

میان بندگی را بایدت بست/ستودن ندارد او را چو ھست  

ز گفتار بیھوده یکسو شوی/بھ ھستیش باید کھ خستو شوی  

بھ ھستیش اندیشھ را راه نیست/ازین پرده برتر سخن گاه نیست  

ھستی را یلھ یگانگی مولوی فیلسوف و پارسای بزرگ ایرانی کھ پاکی و ژرفای اندیشھ اش را کرانھ و پایانی نیست مسا
:در چند شعر بیان کرده کھ درست بازگفت اندیشھ ھای اشوزرتشت است  

بی سر و بی پا بوده ایم ان سر ھمھ/منبسط بودیم و یک گوھر ھمھ  

بی گره بودیم و صافی ھمچو اب/یک گوھر بودیم ھمچو افتاب  

شد عدد چون سایھ ھای کنگره/چون بھ صورت امد ان نور سره  

تا رود فرق از میان این فریق/کنید از منجنیق کنگره ویران  

 

حافظ ھمان پارسای بزرگ و گرانقدری کھ در اموزشکده عرفان ایرانی بھ واالترین مقام روشن فکری و باالترین مرز 
:پارسایی رسیده فلسفھ یگانگی ھستی را با ظرافت و شیوایی و زیبایی بی پایان چنین بیان میفرماید  

نکتھ خالف از کم و بیشنیست در دایره یک   

 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

گ و گرانقدر ایرانی کھ بھ علت گرایش بھ ایین نیاکان فیلسوف بزر) ھجری 587متوفی  (شھاب الدین یحیی سھروردی
شھرت یافت در مورد یگانگی ھستی نظریھ ای دارد کھ ھمان رنگ و مایھ » شیخ اشراق مقتول«خود کشتھ شد و بھ 

:ایرانی را کھ در فلسفھ زرتشت و مولوی و حافظ امده است دارد و ان چنین است  



 

 

تجلی ذات نور است زیرا اگر تجلی عرض باشد الزم .ان روشنی بخش است و اقتضای) نور قاھر(اصل نھایی وجود « 
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  

ھستی یعنی .ت از روان و خرد کلدر اندیشھ و نظریھ ھای فلسفی اشوزرتشت روان و خرد ھر انسان ذره ای اس
ھنگامی کھ انسان بنا بھ سرشت اصلی خود .اھورامزدایی کھ عین نیکی و راستی و افریننده جان و خرد است.اھورامزدا

.کھ نیکی و راستی است رفتار کند روان و خردش با روان و خرد کل یگانھ و پیوستھ میگردد  

گفتاری و عقل و خرد از ھمھ مخلوقات برتر و باالتر افرید و زمام اختیار  در اوستا اھورامزدا انسان را با بخشش نیروی
و سراسر جھان ھستی .و رھبری و حکومت بر موجودات دیگر را بھ عھده او سپرد تا با ھرگونھ بدی و زشتی پیکار کند

:میخوانیم» ستایش یکتا خدا«در نماز .را با پرتو نور اھورایی بیاراید  

و گیرویی ) گفتار(ردگاری را کھ در میان ھمھ افرینش ھای گیتی انسان را بھ زیور گویایی پرستش و نیایش پرو«
بیاراست و او را بھ شھریاری جھان و رھبری مخلوقات دیگر برگماشت تا با بدی رو بھ رو گشتھ پیکار کند و ) ادراک(

.ان را براندازد  

:نیممیخوا» اندرز گواه«و » ھمازور دھمان» «َپِتت«در اوستای   

دادش .کھ مردم را بھ نیروی دانایی و گویایی از دیگر افریدگان گیتی برتر افرید) توانای کل(ھورمزد ھروسپ توان « 
بیگانھ ای کھ فرا رسد جا و .پس مردم را نیازارید نھ با اندیشھ و نھ با گفتار و نھ با کردار.مردم دوستی است) قانونش(

ساالران .با زیر دستان و کھتران مھربان باشید.شنگی و سرما و گرما نگھداریدنیکان را از گرسنگی و ت.خوراکش دھید
و مھتران را گرامی دارید و بھ داد و ایین امشاسپندان کھ فروزگان ھورمزد پاکند راه پویید تا دادار ھورمزد از شما 

».خوشنود باشد  

:دا نسبت بھ انسان میخوانیمیا توبھ نامھ زرتشتیان راجع بھ توجھ خاص اھورمز) َپِتت«در اوستای   

از ھرگونھ گناھی کھ من از لحاظ معنوی نسبت بھ دادار اورمزد و از جھت جسمانی نسبت بھ مردم مرتکب شده ام «
پارسایان و ردان و اگر کسی را زده و ازرده ام اگر با سخن کسی را رنج داده ام و اگر .پشیمان گشتھ و توبھ میکنم

یا مالی را ناحق .دھش یا مزدی کھ پرداخت ان وظیفھ من بوده بھ اھلش ندادم.ان را ازرده امموبدان و دستوران و ھیربد
اگر کسی را از گرسنگی .از کسی گرفتم ھرگاه بیگانھ غریبی را کھ بھ خانھ ام امد جایی بھ او ندادم یا او را یاری نکردم

شخصی را کھ ساالر یا سرپرست من بود ازردم و اگر .و تشنگی و سرما و گرما رھایی ندادم یا نسبت بھ او بدی کردم
از .گرامی نداشتم کھ بدین وسیلھ دادار اورمزد از من ازرده و ناخوشنود گشتھ از ھمھ ان گناھان پشیمان شده توبھ میکنم

ھرگونھ گناھی کھ من نسبت بھ فرمانروایان و ردان و پیشوایان و استادان و شاگردان و پدر و مادر و برادران و 
و زنان و فرزندان و خویشان و بیگانگان و ھم ) شرکای مال(اھران و خودان و دوستان و ھمسایگان و ھم ماالنخو

از من سر زده خواه بھ وسیلھ ی اندیشھ یا گفتار و یا کردار از ھمھ ان گناھان پشیمان ) غربا(شھریان و جد شھریان 
.گشتھ و توبھ میکنم  

مراسم ایینی نسبت بھ درگذشتگان و دھش و خیرات برای امرزش روان انھا  و برگزاری اگر از انجام فرایض دینی
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 

ناخشنود گشتھ از ان گناھان  و زنان و فرزندان و خویشان بود کوتاھی کرده ام کھ بدین جھت اھورامزدا از من ازرده و
»پشیمان شده و توبھ میکنم  



 

 

 

جنگ بر ضد ناھنجاری ھا و نا بھ « :ھگل نظرریھ خود را راجع بھ انسان و تکامل پیوستھ جھان چنین بیان میکند
و درمورد سرچشمھ ھستی معتقد است » سامانی ھا ناشی از قانون تکامل است و بدین جھت کاری خردمندانھ و جبریست

جھان بھ وسیلھ یک روح محض یا روان پاک و سره کھ خارج از انسان است قرار دارد و بھ ان میتوان روح « : کھ
»جھانی گفت و ھمھ نمودھای ھستی در جھان جلوه ھایی ازین روح محض است  

:بنابر عقیده ھگل  

جلوه گر شد و بھ تمام روح محض نخست در ذات خود تکامل یافت و سپس در یک مرحلھ از تکامل در جھان طبیعت «
در مرجلھ بعد روح محض در انسان و جوامع انسانی نمودار شد و تاریخ بشر چیزی نیست جز .پدیده ھا زندگانی بخشید

»جریان خودنمایی و شناخت این روح محض  

خوبی  خودش را چھ از جھت مادی و چھ معنوی بھاو باید .اه انسان خود انسان استبرجستھ ترین نمود ھستی از دیدگ
:در فارسی َمَثلی ھست معروف کھ میگوید.شناسایی کند تا بتواند پس از ان بھ نیرو و دانش خالق خود پی ببرد  

»خودشناسی خداشناسی است«  

در فرھنگ زرتشتی فرد عالوه بر خودشناسی باید طبیعت و موجودات گیتی و محیط خود را تا انجا کھ میتواند بھ خوبی 
:چنانچھ در اوستا میخوانیم.ل ستایش اھورامزدا نمودھای فروغمند و نیک ھستی را نیز بستایدشناسایی کند و بھ دنبا  

میستایم خورشید جاودانی فروغمند را و مھر پیوندگار جانھا را و ماه زندگی زا را و سرچشمھ ابھا را و زمین و «
خانھ و ده و شھر و .یمروز و شامگاه راسپیده دم و ن.گیاھان را و اتش گرمابخش سودمند را و جھان مادی و عنوی را

».کشور و جھان را  

ظریھ ژرف و دلکشی میرسد کھ از ان بھره ھای بزرگ و اخالقی و یگانگی وجود فرھنگ زرتشتی بھ ن لھ وحدتدر مسا
.و انسانی و اجتماعی و جھانی حاصل میشود  

و زندگی اش و کارش و اندیشھ اش پیوستھ در  از دیدگاه دین زرتشتی انسان میباید ھم پا با نیروی خالقھ جھان ھستی
داشتن یک گل و درخت تازه تا نوشتن یک .زندگی بدون افرینندگی تیره و خاموش و مرگ اور است.حال خالقیت باشد

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  

زندگی شکوھمند و سرشار و شکوفان و زنده است کھ در ان ھمھ ی نیروھای انسانی بھ کار میافتد و ھنر و  تنھا
و بدون ان زندگی ادمی چون .نواوری و شادی و خوشبختی و جنب و جوش و کوشش و پویش ھمھ جا را فرامیگیرد

.مرداد گندیده و تیره و جھانی دل ازار و مرده خواھد بود  

انسان باید پیوستھ .در ارمان زرتشتی و ایرانی ناستوده و ناشایست استکھنھ پرستی و خشک اندیشی واپسگرایی و 
برای باال بردن توان جسمی و عقلی و روحی و اقتصادی و دینی و سیاسی خود ابزار االت و شیوه و وسایل نویی 

انسان باید برای .راه ھای نویی بیافریند و.بیافریند و برای بھره برداری بھتر از ان ھردم چاره ھای تازه بیاندیشد
ھرگونھ کاری کھ با ابادانی و بھساز .ھمزیستی با یکدیگر وایجاد تمدن پویا و پاک و عام المنفعھ پیوستھ در تالش باشد

ھرتالش و .و پاکسازی زبیعت اطرافش یاری کند از دیدگاه ارمان پارسایی و زرتشتی نیک و ستوده بلکھ بایستھ است
ھ برای گسترش و افرینش فرھنگ و دانش راستین انجام گیرد ھماھنگی با نیروی افرینندگی پروردگار یکتا و کوشش ک

این ھمان کاری است کھ اشوزرتشت پیروان خود را بدان واداشتھ و .نبرد و پیکار با نیروھای ویرانگر و اھریمن است
.موظف کرده است  



 

 

 

)زبھانیسامان رو-فروھر=فروه وشی (عالم َفَره َوشی  
پیش از خلقت انسان و تشکیل یافتن جھان مادی اھورمزدا جھان معنوی یا «: در فصل اول بندھش بنده ھشت امده است

ملکوت اسمانی یا جھان فره وشی را بیافرید و از روی صور معنوی فره وشی ھا گیتی را با انچھ در ان است پدیدار 
بنابر عقیده زرتشتیان فروھر یا فرو وشی .ود امد فروھر انسان بوداخرین و کامل ترین فروھری کھ بھ زمین فر.ساخت

».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 موال بشنویم  

ما اید شما ایدبیرون ز شما نیست ش/خدایید" انھا کھ طلبکار خدایید   

واندر طلب گمشده از بھر چرایید/چیزی کھ نکردید گم از بھر چھ جویی  

زیرا کھ شما خانھ و ھم خانھ خدایید/در خانھ نشینید و مگردید بھ ھر سو  

زنگار ز ایینھ دل پاک زدایید/خواھید کھ بینید رخ اندر رخ معشوق  

ر ھمھ افزون و عالییدز ان رو کھ شما ب/از عرش خدا تا بھ َثری تخست شمایید  

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

گان لب دریا میکردطلب از گمشد  

 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

.و نمیدیدش و از دور خدایا میکردا  



 

 

 

:فره وشی یا فروھر یعنی نیروی جنبش و پویش  

جنبش و پویش در .اصوال ھستی بدون حرکت معنی ندارد.در فرھنگ زرتشتی جھان ھمواره در حال جنبش و پویش است
گوھری و  مانند جنبش و پویش فیزیکی و شیمی و مکانیکی و تکاملی و دورانی و: جھان ھستی گوناگون است

.کھ اگر خواستھ باشیم ھمھ را با واژه ای بیان کنیم میشود فروھر کھ در فرھنگ ایرانی و اوستایی وجود دارد.روانی  

در کیش زرین اشوزرتشت فلسفھ ای است جداگانھ بھ نام - در مسالھ حرکت و جنبش کھ از مباحث مھم فلسفھ است
بردن و (فرا یا پیش معنی میدھدودیگری وھر یعنی ) امروزی( فر در فارسی: این نام از دو بخش درست شده.فروھر

واژه فره وشی نیز بھ ھمین معنی یعنی جلوبردن و پیشرفت است بنابر این فلسفھ در دل جھان ھستی و در ذرات ) راندن
.ھر نیرویی نمودی است کھ جھان را بھ جلو میراند  

پویش در جھان .ت دارای فروھر مخصوص بھ خود میباشددر این فلسفھ حتی خود اھورامزدا کھ افریدگار ھستی اس
این .ھستی از خورشید و ستازه ھا و کھکشان ھا گرفتھ تا یاختھ ھای بدن ادمی ھمھ در حال زادن و تکامل و مردن اند

کنش و واکنش پیوستھ در جھان ھستی جبری و شگفت انگیز است و از دیرباز اندیشھ ایرانی را بھ خود مشغول داشتھ 
:شاعر میگوید.تاس  

افتابش در میان بینی/دل ھر ذره را کھ بشکافی   

:درباره پویش یا بالندگی یا سیر تکامل جھان ھستی در فرھنگ ایرانی سخن بس بسیار است از جملھ  

وز جمادی در نباتی اوفتاد/امده اول بھ اقلیم جماد  

وز جمادی یاد ناورد از نبرد/سال ھا اندر نباتی عمر کرد  

نامدش حال نباتی ھیچ یاد/چون بھ حیوانی افتاد وز نباتی  

میکشد ان خالق کھ دانیش/باز از حیوان سوی انسانیش   

تا شد اکنون عاقل و دانا رفت/ھمچنین اقلیم تا اقلیم رفت  

ھم از این عقل تحول کردنی است/عقل ھای اولینش یاد نیست  

ز باورھای دیرینھ فرھنگ ایرانی است کھ در ایین ا) نیروی پیش برنده جھان ھستی(باور داشتن بھ فلسفھ فروھر 
:بخشی از ان است» فروردین یشت«زرتشتی درباره ان بھ تفصیل سخن رفتھ است و   

حرکت و جنبش با پویش و جویش یکی از قوانین این جھان و ھمچنین ھدف عالم ھستی است و بشر : خالصھ کالم انکھ
ھر ستاره .ولی نھ حرکتی بدون ھنجار و نظم" حرکت سپرده نھاده شده  نیز کھ جزی از ھمین جھان است در جھانش این

زندگی بشر نیز باید محور و مداری ثابت داشتھ باشد تا بر گرد .یا سیاره ای محور یا مداری دارد کھ بر گرد ان میچرخد
ربانی و خدایی است کھ این مدار باور یا منش و ارمان .وگرنھ فرجام کارش ھرج و مرج و انعدام خواھد بود.ان بگردد

این دستگاه بھ .پیوستھ یکنواخت و پابرجا بوده تا زندگانی بشر گرد ان بگردد و در مدار ان بھ حرکت و پیشرفتی بپردازد
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 َورج 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 باال 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 َفرھمند 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 
 .بالفاصلھ 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 42 بند 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 35 بند 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 30 بند 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 53 بند 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 (ریَتھ 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 َپتنی» 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 تالش 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 اخالقی 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 دالیل 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 دالوری 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 
ھمیماالن 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 َارت (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 باال 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

 

 

وھومن دومین مرحلھ جھانبینی زرتشتی: 2  
)سامان روزبھانی- ھستی یا وجود بود ھمانگونھ کھ پیش از این امد نخستین مرحلھ جھانبینی زرتشتی یگانگی(  

کھ اغلب در اوستا بھ حالت تفضیلی  درباره اھورامزدا بھ .مرحلھ جھانبینی زرتشتی وھومن یا اندیشھ نیک است دومین
ذکر گردیده و این بدین معنی است کھ در پس دستگاه افرینش » بھترین و کامل ترین اندیشھ«یا » وھیشتھ منھ«شکل 

نیروی اندیشھ  و عقل  و خرد .ا کامل ترین خرد قرار گرفتھ کھ جھان مادی و معنوی بر مدار ان میگرنداندیشھ  ای کل ب
کھ گوھر و سرچشمھ افرینندگی است پیوستھ در اثر کشش ذاتی خود ھمراه با ھمھ مظاھر ھستی در جویش و پویش و 

فت و شناخت و بازیافت میبخشد و سرچشمھ خرد و اندیشھ در ادمی نیز بھ او اندیشھ دریا.سازندگی و بالندگی است
خرد و اندیشھ مایھ برتری ادمی از دیگر جانوران است و ھر کس کھ خرد و اندیشھ .دانایی و بینایی و افرینندگی اوست

.اش بیشتر و برتر باشد بھ ھمان اندازه نیروی افرینش و بالندگی اش بیشتر است  

رد کاری است ناشایست و کسی کھ اندیشھ و خردش را برای دانستن و در کیش زرتشتی بیکار نگھ داشتن اندیشھ و خ
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 باالتر  



 

 

تھ شده و چنین خردی نکوھیده و نیروی اندیشھ و خرد با خورن نوشابھ ھای مستی اور و یا مصرف مواد مخدر کاس
.خرد بر پایھ دیدن و پژوھیدن و ازمودن استوار است نھ بر پندار بافی و پیش داوری و شنیده ھا.نارواست  

 فرھنگ چیست؟

و زاییده استعدادھای درونی  و ادمیو فرھنگ تراویده ی ذھنی .سان فرھنگ استگوھر و سرچشمھ منش اجتماعی ان
.یک جامعھ در درازنای زندگی اوستنیروھای نھفتھ مردمان   

فرھنگ  مشخص است ای و ایین ھا اخالق و اداب و ھنر و تراوش ھای ذھنی ھر قومی در دوره» سنت ھا«تراداد ھا 
زندگی ادم ھا بدون فرھنگ درست و راستین سست و .ان قوم را تشکیل میدھدفرھنگ ارایش دھنده زندگی ادمی است

ھ فرھنگ ملی باید پابھ پای زمان پیش رود منش اجتماعی ادمی نیز باید چنین ھمانگونھ ک.خوار و اشفتھ است
واپس گرایی و .افرینندگی منش اجتماعی ھمیشھ بھ چھره ی نوسازی ھا و نواوری ھای راستین اشکار میگردد.باشد

.پرھیزدو ھر پارسا باید از ان ب.کھنھ پرستی و خشک اندیشی و کج رفتاری در ارمان زرتشتی ناستوده است  

گات ھا سروده ی اشوزرتشت کھ کھن ترین و .بنیاد جھانبینی زرتشتی ارمان و دیدگاه حقیقت شناسی و عرفان است
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  

یعنی جھان را بھ درستی بشناسد و از ساخت و بافت تنی و روانی .در جھانبینی زرتشتی انسان باید نخست عارف باشد
درست را از نادرست و زشت را از زیبا و سره را از ناسره و بد را از خوب و پاک را از ناپاک .انسان اگاه گردد

.بازشناسد  

انسان باید بین نیروھای " ک ریشھ است و ھمگی در خدمت زیستن ھستنداز انجا کھ ھمھ نیروھای روانی ادمی دارای ی
و ھمھ ی انھا .گوناگون روانی اش مانند خرد و اندیشھ و عاطفھ و میل و عشق و شھوت ھدف یگانھ و متعادلی فرا گیرد

.را در راه نیک زیستن و بھره برداری بھتر بھ کار اندازد  

:اشارات گات ھا درباره ی وھومن  

وھومن را نخستین مخلوق معنوی نیک اھورامزدا دانستھ است است و اشوزرتشت خود توانست بھ وسیلھ ی  گاتھا
.وھومن بھ درگاه اھورامزدا تقرب جوید  

» بند ھشتم 31یسنای «اوست پدر منش پاک » بند چھاردھم 40یسنا «اھورامزدا از ھمھ چیز اگاه است و فریفتھ نمیشود
اوست کھ ستوران را .اوست افریننده ی ستوران.»بند ھفتم31یسنا «جھان را بیافرید اوست کھ از نیروی خرد خویش

نھ بیابان " برزگر ستور پرور از منش پاک برخوردار است» بند نھم 31یسنا «.تا نزد برزگران پناه جویند.ازاد گذاشت
و دین و نیروی اندیشھ را  اوست کھ از روز نخست از خرد خویش بشر» بند دھم 31یسنا «گرد و نھ چادر نشین است

» بند دوازدھم 31یسنا «نادان و دانا ھریک بھ فراخور اندیشھ ودل راھی را انتخاب کنند» بند یازدھم 32یسنا «.افرید
کسی کھ دانا و پیروز راستی است یا کسی کھ نادان و بھ دروغ گرویده است؟دانا باید " کدام یک ازین دو بزرگتر است

ای مزدا اھورا در پاک منشی اموزگار .زیرا بیش ازین نشاید نادان سرگشتھ بماند.د برخوردار سازددیگرا را از دانش خو
مزدا »بند نوزدھم 31یسنا «ای مردم بھ کسی گوش دھید کھ دانا و طرفدار راستی باشد» بند ھفدھم 31یسنا «ما باش

بند بیست و  32یسنا «کردار دوست او باشد اھورا قدرت کامل خود را بھ کسی بخشید کھ پاک منش بوده و در اندیشھ و
را با مزدا اھو» بند بیست و دوم 32یسنا «کسی کھ فھمیده و دانا باشد میداند کھ پروردگار پشتیبانی راستی است» یکم

ای مزدا از پرتو وھومن خود شکوه ھر دو جھان را بھ ما ارزانی » بند دوم 32یسنا «پاک منشی پیوستھ یکسان است 
»بند دوم 28 یسنا«دار  



 

 

ای مزدا کسانی را کھ تو از برای » بند پنجم 28یسنا «ای مزدا چھ وقت مانند دانایی از منش پاک برخوردار خواھم شد
ای مزدا مرا » بند دھم 28یسنا «درستی کردار و پاکی فکرشان سزاوار میشناسی ارزوی انان را براورده و کامروا فرما

ای اھورا بھ روان افرینش تاب و » بند یازدھم 28یسنا «در اینده چگونھ خواھد بوداز خرد خویش اگاه سازکھ زندگانی 
بند  29یسنا «.توانایی بخش و از راستی و پاک منشی اقتداری برانگیز کھ از نیروی ان اشتی و اسایش برقرار گردد

یسنا «وغ را خود تمییز دھیدو میان راستی و در.بھ سخنان مھین گوش فرادھید و با اندیشھ روشن بھ ان بنگرید» دھم
ای مزدا ھنگامی کھ کیفر تو برای گناھکاران فرا رسد و وھومن بھ فرمان تو کشور جاودانی را برای » بند دوم 20

ما خواستاریم کھ مزدا بھ سوی ما »بند ھشتم 30یسنا «کسانی بیاراید کھ دروغ را در بند نموده بھ دست راستی سپارند 
ای مردم اگر از » بند ھشتم؟ 30یسنا «د تا اندیشھ ما بھ انجایی کھ سرچشمھ دانایی است پی بردامده و ما را یاری بخش

انگاه راھی را در پیش " فرمان ازلی مزدا برخوردار گشتید و از خوشی و نیکی و از رنج جاودانی بدی اگاه شدید
از بھترین بھره کشور ایزدی  کسی » بند یازدھم 30یسنا «میگرفتید کھ در ھر دو جھان روزگارتان بھ خوشی بگذرد

اھورامزدا از نیروی خرد خویش در روز نخست بھ » بند ششم 31یسنا «برخوردار خواھد شد کھ پاک مش باشد 
ای مزدا ھمان کھ تو را با دیده دل نگریستم در » بند ھفتم 31یسنا «.درخشیدن و نورانی گشتن این بارگاه نغز اندیشید

ای مزدا خرد » بند ھشتم 31یسنا «تویی سراغاز و سرانجام ھمھ چیز و تویی پدر منش پاک  اندیشھ خود دریافتم کھ
ای » بند نھم 33یسنا «خود را بھ یاری انانی فرست و بھترین منش را بھره کسانی ساز کھ کشور راستی را بیارایند

ل و کامیابی در این جھان بھ وسیلھ تکام» بند دوازدھم 33یسنا «مزدا ما را از نیروی خرد مقدس خویش برخوردار ساز
 34یسنا «کسانی کھ جھان را بھ چشم حقارت مینگرند از منش پاک بھ دورند» بند ششم 34یسنا «وھومن بھ دست میاید

ای » بند یازدھم 34یسنا «مرد دانا و ھوشمندی کھ از منش پاک برخوردار است دوست و طرفدار راستی است » بند نھم
» بند سیزدھم 34یسنا «راھی کھ روان ھای ھوشیاران و خردمندان پیموده اند" ی را بھ ما بیاموزراه پاک منش" اھورا

مزدا بخشِش وھومن را در جھان خاکی بھ کسی بخش کھ در کار و کوشش است و کارگران را بھ سوی عقل و کمال 
ھنگامی » بند دوم 43یسنا «میاید بھشت با پیروی از خرد مقدس مزدا بھ دست» بند چھاردھم 34یسنا «راھنمایی میکند

بند  43یسنا «امر رسالت را بھ او سپرد. اشوزرتشت بھ ھستی اھورامزدا بھ درستی پی برد کھ وھومن بر او ظاھر شده 
»یازدھم  

ھنگامی تو را مقدس شناختم ای اھورا مزدا کھ وھومن بر من ظاھر شد و مرا اگاه ساخت کھ نباید : اشوزرتشت گوید
ای اھورامزدا بھ » بند پانزدھم 43یسنا «زیرا انان دشمنان پیروان راستی اند .غ پرستان را خواستار شدخشنودی درو

ای مزدا من تورا بھ وسیلھ خرد مقدس افریدگار کل جز تو کیست کھ از روی خرد احترام پدر را در دل پسر نھاد 
مزدا اھورا بھ » بند پنجم 45یسنا «ودانی رسندمردم بھ وسیلھ منش پاک بھ تمامل و جا» بند ھفتم 42یسنا «میشناسم

بند  45یسنا «وسیلھ خرد مقدس خویش ستایش کسانی را کھ از روی راستی و صداقت او را عبادت میکنند میشوند
ای مردم بکوشید تا خشنودی وھومن را بھ دست اورید چھ خوشی و ناخوشی در زندگی ھمھ بھ دست او صورت » ششم

بند دوازدھم و  46یسنا «دراورد) بھشت(وھومن است کھ ایشان را بھ کشور جاودانی »نھم بند 45یسنا «.میگیرد
ای مزدا تویی پدر مقدس این »بند دوم 47یسنا «باید در اندیشھ و گفتار و کردار از خرد مقدس یاری جست » سیزدھم

و بھترین نعمت ھا بھ وسیلھ ی  »بند سوم 47یسنا « خرد کھ بھ وسیلھ منش پاک در جھان صلح و ارامش برقرار سازد 
در روز واپسین طومار حساب مردمان بھ وسیلھ اشا و وھومن سنجیده » بند پنجم 47یسنا « خرد مقدس بھ دست میاید

» بند پنجم 49یسنا ِ«خوشی فراوان از ان کسی است کھ ھمیشھ بھ منش پاک اراستھ باشد »بند ھشتم 48یسنا «میشود
وھومن است کھ » بند چھارم 50یسنا «پل چینوت پاداش نیکان و بدان را تعین خواھد کرددر ) بھترین خرد(وھیشتامن 

دیدگان ما را روشن کرد تا نور خورشید و سپیده ی صبح درخشان را کھ جملگی در پی تسبیح پروردگارند بھ درستی 
»بند دھم 50یسنا «دریابیم  

 



 

 

 مزدا یعنی دانای بزرگ

کھ در زبان پھلوی » َمز«یکی : میباشد کھ از دو واژه درست شده» مزدا«ار یکتا در اوستا یکی از نام ھای پروردگ
.»بزرگ«در امده است یعنی » َمھ«و در فارسی بھ صورت » َمس«  

بھ حالت جمع » مزدایوسچا«در گات ھا گاھی .یا دانای بزرگ» مھدان«: کھ روی ھم میشود» دانا«یعنی » دا«و دیگری 
.»بند چھارم 31بند نھم و یسنای   30یسنا«.معنی خداوندان یا اندیشمندان استو بھ مفھوم اسم عام و بھ   

کھ در سروده ھای خود اشوزرتشت بیشتر بھ گونھ ی جداگانھ امده بھ » مزدا«و » اھورا«در اوستاھای بعدی نام ھای 
.است» ھستی بخش بزرگ دانا«کھ بھ معنی .ھم پیوند یافتھ و یک نام گردیده  

:ی توسی بھ درستی نام اھورامزدا را در شعر خود چنین یاد میکندشادروان فردوس  

کزین برتر اندیشھ برنگذرد/بھ نام خداوند جان و خرد  

یاد شده کھ گاھی عقل کل یا خرد خدایی » گرداننده جھان ھستی«و این نام ھمان است کھ در عرفان ایرانی بھ عنوان 
.نامیده میشود  

:شادروان موالنا میفرماید  

از این عقل تو حق را عقل ھاستغیر   

 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

ادروان فردوسی نیز در شاھنامھ بعد از مدح ش.ھمانگونھ کھ نام وھومن در اوستا بعد از نام اھورامزدا ذکر میشود
:پروردگار یکتا زبان بھ ستایش خرد گشاده و میفرماید  

خرد زیور نامداران بود/خرد افسر شھریاران بود  

خرد دست گیرد بھ ھر دو سرای/خرد رھنمای و خرد دلگشای  

تو بی چشم شادان جھان نسپری/خرد چشم جان است چون بنگری  

جانت از ناسزا دور دار تن و/تور دارھمیشھ خرد را تو دس  

ستایش خرد را بھ از راه داد/خرد بھتر از ھرچھ ایزد بداد  

دلش گردد از کرده ی خویش ریش/کسی کو خرد را ندارد ز پیش  



 

 

بدان کین جدا و ان جدا نیست زین/خرد ھمچو اب است و دانش زمین  

جھان را بھ کردار بد نسپرد/ھر انکس کھ او شاد شد از خرد  

ببندد ز بد دست اھریمنی/بھ دانش بود مرد را ایمنی  

خرد را بدین بر سر افسر کنید/بھ دانش روان را توانگر کنید  

یکی گنج گردد پر از خواستھ/دلی کز خرد گردد اراستھ  

کھ دانش گرامی تر از تاج و گاه/بھ دانش گرای و دور باش از گناه  

 

کردار نیک" گفتار نیک " اندیشھ نیک   

و این بدان .اصول سھ گانھ ی دین زرتشتی اندیشھ نیک است کھ ھمیشھ در اوستا پیش از گفتار و کردار میاید یکی از
اول اندیشھ وانگھی «معنی است کھ وخشور ایران پایھ و اساس ھر گفتار و کرداری را اندیشھ دانستھ و معتقد است کھ 

»گفتار  

:مولوی میفرماید  

ی را استخوان و ریشھ ایمابق/ای برادر تو ھمھ اندیشھ ای  

ور بود خواری تو ھیمھ گلخنی/گر بود اندیشھ ات گل گلشنی  

و ھنگامی اندیشھ .و سنجھ ی خوب و بد و زشت و زیبا و درست یا نادرست ھر گفتار یا کردار ادمی است نمیزا" اندیشھ
خرد و دانش ذاتی » آسنوده خرد«ی  میتواند نیک را از بد تمییز دھد کھ بھ زیور علم و دانش اراستھ گشتھ و بھ وسیلھ

.خرد و دانش اکتسابی یا بھ اصطالح امروز عقل معقول و منقول تقویت شده باشد» گوشو سرود خرده«و غریزی و   

:شادروان فردوسی میفرماید  

بدان کین جدا و ان جدا نیست زین/خرد ھمچو اب است و دانش زمین  

ھریمنیببندد ز بد دست ا/بھ دانش بود مرد را ایمنی  

خرد را بدین بر سر افسر کنید/بھ دانش روان را توانگر کنید  

.اندیشھ ادمی چون تخم است و گفتار چون شکوفھ و کردار چون بر و میوه  

ھمھ اندیشھ و « : در اوستا امده کھ.اندیشھ اگر نیک و پاک نباشد گفتار و کردار نیز کھ جلوه ان است نمیتواند پاک باشد
»تنیجھ اندیشھ رسا است و ھمھ اندیشھ و گفتار و کردار بد از بی خردی و بی دانشی است گفتار و کردار نیک  

.و اندیشھ و گفتار و کردار بد ما را بھ دوزخ میکشاند.اندیشھ و گفتار و کردار نیک ما را بھ بھشت میبرد  

:مولوی میفرماید  

 این جھان کوه است و گفت و گوی تو



 

 

 چون صداھا باز اید سوی تو

جھان کوه است و فعل ما ندااین   

 باز اید ان صداھا پیش ما

دیشھ نیک و گفتار و کردار نیک تقوی واقعی در قلب نھفتھ است و و در عمل بھ صورت ان« : دستور دکتر داال مینویسد
ردار نیک اشکار میگردد و بزرگترین قربانی و فدیھ ای کھ ادمی میتواند بھ پروردگار خود تقدیم کند اندیشھ و گفتار و ک

»اوست  

:اشوزرتشت میفرماید  

ھمھ ھستی و جان خود را با اندیشھ و گفتار و کردار نیک با عشق واقعی بھ تو " برای ستایش تو ای اھورامزدا«
»بند چھاردھم 33یسنا/پیشکش کرده و در راه پارسایی ھمھ ی نیروھای خود را در فرمانبرداری از تو اماده کرده ایم  

فردوسی .ی ھمھ ی نیکی ھا و بد اندیشی سرچشمھ ھمھ بدی ھا و مایھ تباھی تن و روان است نیک اندیشی سرچشمھ
:میفرماید  

بھ فرجام بد با تن خود کند/ھرانکس کھ اندیشھ بد کند  

بد اندیشھ را بد بود روزگار/بھ دل نیز اندیشھ بد مدار  

:اشوزرتشت میفرماید  

و بھ .راستی برخوردار باشند در انتخاب راه نیک کامیاب گردندکسانی کھ از نیروی خرد ایزدی و نیک اندیشی و «
»بند ھفتم 30یسنا ./پاداش ان در ھر دو جھان بھره ی نیک یابند  

: فردوسی گوید  

خنک مرد دانای یزدان شناس/بھ دانش ز یزدان بدار سپاس  

:ازادی اراده  

ما انسان ھا ھمھ در گزینش راه نیک یا .تدوست و یاور اھورامدا و طراح سرنوشت خویش اس" در ایین زرتشتی بشر
.و بھ دست خویش میتوانیم جھان را بھ صورت یک بھشت یا یک دوزخ دراوریم.بد ازادیم  

:اشوزرتشت در گات ھا میفرماید  

زیرا .گفتار نیک دیگران را بشنوید و با اندیشھ روشن در ان بنگرید و میان نیک و بد را خود تمییز دھید" ای مردم« 
بشود کھ بھ یاری خرد .زینکھ فرصت زندگی از دست برود ھر مرد و زن باید بھ شخصھ راه خود را برگزیندپیش ا

»یسنا  بند دوم/اھورایی در گزینش کار نیک کامروا گردد  

و بھ پاداش .کسانی کھ از نیروی خردایزدی و نیک اندیشی و راستی برخوردار باشند در انتخاب راه نیک کامیاب گردند«
»بند ھفتم 30یسنا/ھر دو جھان بھره نیک یابند ان در  



 

 

اگاه میشدید و از خوشی و پاداش نیک راستی و رنج پپادافره بدی ای مزدم اگر از قانون ازلی کھ مزدا برقرار داشتھ « 
بند  30یسنا /انگاه بھ راھی میرفتید کھ ھمیشھ روزگارتان بھ خوشی بگذرد.دراین جھان و جھان دیگر باخبر میشدید

»ازدھمی  

ای اھورامزدا تویی افریننده ی جھان مادی و خرد مینوی و تویی کھ بھ مردم جھان اختیار گزینش راه نیک و بد دادی «
»بند نھم و دھم 30یسنا/تا بنا بھ میل خود بھ سوی رستگاری شتابند یا بھ گمراھی گرایند  

شیدی و بھ ما نیروی اندیشھ و قوه ی تمییز ای مزدا ھنگامی کھ در روز نخست بھ خرد خویش بھ کالبد ما جان بخ«
 31یسنا /نیک از بد دادی خواستی کھ ھر کسی بنابر اراده ی خود و با ازادی کامل راھی را کھ خود صالح داند برگزیند

»بند یازدھم و دوازدھم  

.اری ما خود افریننده نیکی و بدی ھستیم و در گزینش راه و سرنوشت خود ازادیم  

ون از حیطھ سعی تو نیستدوزخ و مینو بر  

 خاک گھ گلشن ز جھدت گاه گلخن میشود

: ناصر خسرو گوید  

 راه تو زی خیر و شر ھر دو گشاده است

ی ایدون گرای و خواھی اندونھخوا  

:مولوی فرماید  

 اینکھ گویی این کنم با ان کنم

 خود دلیل اختیار است ای صنم

:فیزیکدان معروف اروپا میگوید" ماکس پالنک   

در واقع اقرار بھ فقدان اراده کافی برای تالش و تحصیل " کھ تصور کند تقدیر و شانس اینده او را تعین میکند کسی«
از نظر دین زرتشتی انسان با دارا بودن عقل و خرد و اختیار در انتخاب راه نیک و بد صاحب یک بعد »پیروزی میکند

می انظار دارد کھ با استفاده از خرد خود از ازادی اراده حداکثر اشوزرتشت از اد.اخالقی شده کھ حیوانات از ان محرومند
در دین زرتشتی بھ قدری .پاک تر و داناتر و بی غل و غش تر نماید و بدین وسیلھ خود را بیش از پیش استفاده را کرده

گزینش وسی در راه شادروان فرد.خوانده اند»آیین ازادی اراده«روی ازادی اراده تاکید شده کھ بعضی ھا این کیش را 
:نیکی و ازادی انتخاب میفرماید  

بھ نیکی تو بگرا اگر بخردی/مگرد ایچ گونھ بھ گرد بدی  

جھان را بھ بد کردار بد نسپرد/ھرانکس کھ او شاد شد از خرد  

بھ بد در جھان تا توانی مکوش/دلت دار زنده بھ فرھنگ و ھوش  

تناگر جان ھمی خواھی افروخ/زمانی میاسای از اموختن  

دل غم گنان شاد و بی غم کنید/بکوشید تا رنج ھا کم کنید  



 

 

ز مشک و ز انبر سرشتھ نبود/فریدون فرخ فرشتھ نبود  

تو داد و دھش کن فریدون تویی/بھ داد و دھش یافت ان نیکویی  

تواند از چون ھدیھ گرابھایی معروف شده کھ بھ کمک ان انسان می ارادهدر فرھنگ ایران باستان و دین زرتشتی ازادی 
حیوانات صد در .برساند» جھان فرشتگان« بھ در امده و خود را بھ ملکوت اعلی » ستوران و جھارپایان«دنیای بھایم 

ولی انسان کھ اشرف مخلوقات .صد تابع جبر طبیعتند و جز اطاعت و تسلیم در برابر مقدرات چاره و وسیلھ ای ندارند
ر تسلیم جبر طبیعت شود و عقل خود را برای رفع گرفتاری و پیشامدھای اگ.بوده و با سالح اندیشھ و خرد مجھز است

.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 

و کسی کھ بھ صفت نیک اندیشی و .جانداران خوب و سودمند نیز در جھان مادی نماد و نماینده وھومن بھ شمارند
یا بھ ریشھ .وھومن اراستھ است نباید نسبت بھ حیوانان و چھار پایان سودمند ستم روا دارد و انھا را بی جھت بیازارد

:امده است » رز گواهاند«چنانکھ در نماز ھا و .کن کردن نسل انھا بپردازد  

بدی .نیک خواه و بھ منش باشید.کینھ ورز و رزم کام مباشید.داد و ایین بھمن امشاسپند اشتی و نیک اندیشی است«
با .فرھنگ گسترید و دژمنشی را براندازید.دانش اندوزید و خردمندی پیشھ کنید.مکنید و پیرامون بدکاران مگردید

چھارپایان و جانداران سودمند را خوب نگاه دارید و کار بی اندازه بھ انھا .کی ورزیدبا دوستان نی.دشمنان بھ داد کوشید
»نفریمایید و انان را از گرسنگی و تشنگی و گرما و سرما نکاه دارید و بر انان ستم روا مدارید  

نخواھد در واقع کسی کھ طرفدار وھومن و طرفدار صلح و اشتی و بی ازاری و خیر خواھی باشد ھیچگاه حاضر 
:چنانکھ سعدی میفرماید.اندکی اذیتش حتی بھ موری برسد"شد  

 من ان مورم کھ در پایم بمالند

 نھ زنبورم کھ از نیشم بنالند

 چگونھ شکر این نعمت گذارم

 کھ زور مردم ازاری ندارم

کھ اشرف  ولی در جھان بینی زرتشتی خیرخواھی و ترحم و بی ازاری تا این درجھ دستور داده نشده بلکھ انسان
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  

:یا توبھ نامھ زرتشتیان امده است » َپِتت«در اوستای   

ی نسبت بھ چھارپایان مرتکب شده ام از ھر گونھ گناھی کھ من از جھت روانی نسبت بھ بھمن امشاسپند و از لحاظ تنای«
اگر چارپایی را زده یا ازرده ام یا با شکنجھ و سختی کشتم یا خوراک و اب را بھ گاه خود بھ .پشیمان گشتھ و توبھ میکنم



 

 

اگر استخوان او را شکستم یا زخمی کردم یا از دزد و گرگ و راه زن نگھداری نکردم و یا از گرما و سرمای .او ندادم
و اسب کار زاری و بره و » شخم زن«اگر گاو ورزا.را کشتم» جوان«اگر گوسفندی زھی.ازه دور نگاه نداشتمبی اند

اگر بره کمتر از یک سالھ را ذبح کردم کھ بدین وسیلھ بھمن امشاسپند از من ازرده و .بزغالھ و مرغ کرچ را کشتم
»ناخشنود گشتھ از ان گناھان پشیمان شده توبھ میکنم  

امشاسپندی کھ نماینده صلح و .بشود کھ ما بھ پیروی از بھمن یا نیک منشی پردازیم«: میخوانیم» ان ھاافرینگ«در 
از اوست خرد ذاتی و دانش غریزی ھورمزدی و خرد اکتسابی و و .اشتی و پیروزمندی و زداینده بدی و زشتی است

و سودمند است کھ مردمان جھان زیوش و امشاسپندی کھ نمادش در گیتی انواع چارپایان نیک .دانش منقول ھورمزدی
.»دارش و پرورش تن و جان خود را از انان فراگیرند و فرش و بستر و پوشاک خود را از انھا تھیھ کنند  

بخش ویژه ای است در مورد عذاب روان کسانی کھ در گیتی بھ چارپایان سودمند ستم روا " در ارداویراف نامھ پھلوی
»ھ و ازار کشتھ اندداشتھ یا انان را با شکنج  

» بھرام یشت«از جملھ در .در اوستای پرورش و ترحم بھ حیوانات مفید کامال رعایت شده و بارھا سفارش میگردد«
:میفرماید  

درود بھ حیوانات از از برای زراعت و باربری و از " نیرو برای حیوانات نوازش و خوراک و پوشاک برای حیوانات «
.»ن ھم کھ باشد باید انان را پرورش دھیمبرای خوراک و پوشاک خودما  

:پاسداشتن روزھای َنُبر 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 
دالیلی کھ .مینامند» پرھیز از گوشت خواری«نبر یا از کشتن دام و خوردن گوشت خود داری کرده و ان را بھ نام روز 

:این روزھا را دانشمندان دین زرتشتی برای پاس داشتن این اصل اقامھ میکنند بھ قرار زیر است  

.زیرا امروزه نیز در اغلب کشورھای جھان ماھی چھار روز کشتار برابر قانون جایز نیست:کمک بھ اقتصاد کشور: 1  

.کھ در اثر خوردن گوشت و چربی زیاد ایجاد میشود" امراض پیشگیری بسیاری از: 2  

زیرا با مشاھده روحیھ ھمزیستی و بی ازاری "کاستن از روحیھ جنگ و جدال و کشتار و خونریزی در بین بشر: 3
اوستا .حیوانات گیاه خوار و رفتار خشن و قھر الود حیوانات گوشت خوار نسبت بھ یکدیگر این حقیقت روشن میگردد

در .ھداری از چارپایان سودمند را از امور خیریھ و کارھای نیک میشمارد و ان از احکام مذھبی محسوب میگرددنگ
بند پانزدھم » بھرام یشت«در .ستوده شده است) دریایی(و بحری ) زمینی(روان جانوران بری  »فروردین یشت«

:میگوید  

»د و زیاد گردندمھر توانا بھ جایی مینگرد کھ در انجا ستوران ارام گیرن«  

تند رو و گردونھ ھای استوار با از اسبان .در اوستا بارھا ادعا شده کھ این خانھ و این کشور از ستوران بھره مند باد
ولی این ترحم کورکورانھ .کسانی کھ بھ پرورش و نگھداری چارپایان بپردارند ستوده شده اند» گوش یشت«.یب بادنص

بلکھ وظیفھ ھر زرتشتی است کھ انھا را از خود .مند نخواھد بودنت موذی و حشرات زیاتعلیم داده نشده و شامل حیوانا
.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 
در اوستا قربانی حیوانات را گناھی بزرگ شمرده و ان را بھ دروغ .و مخالف دین زرتشتی استمعاشرت با دیگران 

کھ یک دستھ از دیو پرستان بوده اند » ویامبوره«از دیوان  17کرده » بھرام یشت«در .پرستان و دیوان نسبت داده است
ھ عنوان فدیھ در ھم میشکنند و بھ انان زیرا انھا حیوانات را شکنجھ داده و اعضای بدن انھا را ب.نکوھش شده است

.این مردم چشم گاوان را بیرون میاورند.زجر و ازار میرسانند  

در خود گاتھا نیز بارھا اشوزرتشت از کاویان و کرپان و اوسیج ھا کھ دستھ ای از امرا و پیشوایان دیو یسنا بودند گلھ 
ای انکھ انان را بپرورانندن و بھ زراعت وادار سازند انان را بھ و بھ ج.مند است کھ بھ حیوانات ستم و بیداد روا میدارند

تا انجا کھ در گاتھا بھ کسانی کھ حیوانات را با فریاد شادی قربانی میکنند نفرین » بند دوم 44یسنا «نالھ درمیاورند
ورامزدا پذیرفتھ میشود در دین زرتشتی تنھا فدیھ و نیازی کھ در بارگاه اھ »بند دوازدھم و چھاردھم 32یسنا «میفرستد

.اندیشھ و کردار و گفتار نیک است و بس  

:اشوزرتشت میفرماید  

جان خویش و برگزیده ترین اندیشھ و گفتار و کردار خود را با انچھ او راست از فروتنی و " زرتشت برای سپاسگذاری«
»بند چھاردھم 33یسنا /برتری تقدیم استان مزدا و راستی مینماید  

:امده» گوش یشت«در   

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  
کاملی است کھ جھان ھستی بر  سومین قانون ھستی از دیدگاه اشوزرتشت باورداشتن بھ وجود سامان و نظم و ھنجار

نامیده شده و بھ معنی بھترین » اردیبھشت«و در فارسی » َاَش َوھیشت«این قانون در اوستا .طبق ان اداره میشود
.اشویی است  

ھنجار " نظم و سامان جھان : اشویی یا اشا دارای معانی رسا و گسترده ای است کھ در بردارنده مفھوم بسیاری چون 
پاکدامنی و دادگری و غیره است کھ اگر خواستھ باشیم بھ " پرھیزگاری" پارسایی" درستی" راستی" پاکی" ھستی

:برابر مفاد این شعر.»پاکی«: فارسی ان را در یک کلمھ ترجمھ کنیم تقریبا میشود  

 تو پاک باش و مدار ای برادر از کس باک

 زنند جامھ ی ناپاک گازران برسنگ

پاکی برونی یعنی پاکی تن و جامھ و خانھ و .یی بھ معنی برونی یا درونی ھر دو استدر فرھنگ زرتشتی پاکی یا اشو
:پاکی درونی یعنی .کوچھ و محلھ و شھر و کشور و بھ طور خالصھ پاکی محیط زیست  

.پاک بودن اندیشھ و گفتار و کردار  



 

 

.ھد بود کھ اشو و پاک باشدیا بھترین ھستی یا بھشت در ھر دو جھان بھره کسی خوا» َوھیشتم َاھوم«در اوستا   

کھ عدل و داد ھم خوانده میشود بر جھان ھستی فرمان میراند و سامان استوار و نظم پابرجای - بنا بر این قانون اشا
ھیچ پدیده و رویداد و نمودی در جھان ھستی نیست کھ زیر فرمان این قانون نباشد و بر طبق این ھنجار .افرینش است

:میفرماید حافظ حق گو.رفتار نکند  

 نیست در دایره یک نقطھ خالف 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  

ان شکوه مادی و "شکوه ھر دو جھان را بھ ما ارانی داری) اشا(دا کھ بھ وسیلھ ی راستی خواستارم ای اھورامز«
»بند دوم 28یسنا /معنوی کھ دین داران را خرمی و شادمانی بخشد  

و از نگریستت بارگاه اھورای " ای راستی کی بھ تو خواھم رسید؟کی مانند دانایی از دیدار منش پاک خشنود خواھم شد
»بند پنجم 28یسنا /مزدا برخوردار خواھم گشت؟بزرگ و جالل   

ای کسانی کھ ارزوھای ما از شما براورده "من سرودھای ستایش خود را نیازتان میکنم"ای راستی و این منش پاک«
»بند نھم 28یسنا/شده و امید بھشت ما بھ سوی شماست  

ن است و از برای رستگاری جھان و مردم این سرودھای ستایش از مزدای اھورایی است کھ اراده اش با راستی یکسا«
»بند ھفتم 28یسنا /درست کارش فرود امده است  

یسنا /در روز واپسین نیروھای ایزدی و پاک منشی و اشا بھ یاری مردم شتابند تا در ازمایش نھایی سربلند بھ در ایند«
»بند ھفتم 30  

ستی رھنمایند بشود کھ مزدا بھ سوی ما ایند و بھ ما ما خواستاریم مانند کسانی بھ سر بریم کھ مردم را بھ سوی را«
»بند نھم 30یسنا /تا اندیشھ ما بھ انجایی کھ سرچشمھ دانایی است پی ببرد"راستی و یاری خویش بخشد  

ای مردم اگر از قانون ازلی کھ مزدا برقرار ساختھ اگاه میشدید و خوشی و پاداش نیک راستی و رنج و پادافره زشت «
 30یسنا /جھان و جھان دیگر باخبر میشدید انگاه بھ راھی میرفتید کھ ھمیشھ روزگارتان بھ خوشی بگذرد بدی در این

»بند یازدھم  

»بند پنجم 31یسنا /ای اشا مرا از بھترین دانش برخوردار ساز«  

»بند ھشتم 31یسنا /ای مزدا تویی پدر منش پاک و افریننده ی اشا«  

»بند ھفدھم 31یسنا /ی کھ پیرو راستی است یا انکھ بھ دروغ گرویده استکس" کدام یک ازین دو بزرگتر است«  



 

 

بھ ان کسی باید گوش داد کھ از راستی برخوردار .ھیچ یک از شما نباید بھ سخنان و حکم دروغ پرست گوش دھد«
»بند ھجدھم و نوزدھم 31یسنا /بھ انکسی کھ درمان بخش زندگانی است.است  

»بند بیست و دوم 31یسنا /کھ در اندیشھ و گفتار و کردار پشتیبان راستی باشدیاور مزدا اھورای کسی است «  

»بند دھم 30یسنا /مزدا بھ پیروان اشا زندگانی خوش و خرم ارزانی خواھد داشت«  

بند  33یسنا /زرتشت برای ستایش مزدا و اشا جان و تن و اندیشھ و گفتار و کردار نیک خود را تقدیم میکند«
»چھاردھم  

»بند پنجم 34یسنا /ا و وھومن و اشا درماندگی و بیچارگی را در جھان  بر خواھند انداختمزد«  

»بند ششم 34یسنا /پیروی از اشا و وھومن سبب تکامل و کامیابی جھان است«  

یسنا /بالندگی و فزایندگی جھان و رسایی و خوشبختی جاودانی مینو بھ وسیلھ پاک منشی و در پرتو اشا بھ دست میاید«
»بند یازدھم 34  

پاداش و سزای اعمال ھرکس را تعین و راه نیک پاک منشی را بھ مردم نشان ) راستی(اھورامزدا بھ دستیاری اشا «
»بند دوازدھم 34یسنا /میدھد  

»بند دوم 43یسنا /رحمت پاک منشی از برکت راستی بھ دست خواھد امد«  

»مبند سو 44یسنا /اھورامزدا پدر و افریننده ی اشا است«  

»بند ھفتم 45یسنا /ھمیشھ روح راستی پرستان شاد و خرم و روان دروغ پرستان گرفتار رنج و درد است«  

»بند ھشتم 45یسنا /بھ توسطھ اشا میتوان اھورامزدا را شناخت«  

»بند دھم 45یسنا /رسایی و جاودانی بھ وسیلھ وھومن و اشا فراھم میگردد«  

و بشر بھ سوی راستی روی کند؟کی نجات دھنده ی بزرگ با گفتار پر از حکمت  ای مزدا کی سپیده دم امید بھ در اید«
چھ کسی باید دست انھا را از ازار و ستم " خود بھ مراد رسد؟دروغ پرست نمیخواھد کھ پیروان راستی جھان را اباد کنند

»بند سوم و چھارم 46یسنا /کوتاه کند  

ش و سزای نیک و بد خویش را دیده و انگاه اشا کسانی را سربلند کند زمانی کھ راستی بر دروغ ظفر یابد مردمان پادا«
»بند یکم 48یسنا /کھ ستاینده اھورا باشند  

بند  48یسنا /ای کسانی کھ پاداش نیک منشی را بھ وسیلھ اشا خواستارید"در برابر ستم و زشتی بھ مقابلھ برخیزید«
»ھفتم  

ازین جھت سودمند میباشد و پایھ مذھب غلط بر دروغ  قرار گرفتھ و .ای مردم پایھ ی ایین ما بر راستی استوار است«
»بند پنجم 49یسنا /ازین سبب زیان اور است  

»بند پنجم 49یسنا /خوشی و فراوانی از ان کسی است کھ خود را بھ منش پاک و راستی بیاراید«  



 

 

رامزدا بھ چنین کسی کشور جاودانی اھو"کسی کھ در اندیشھ و گفتار و کردار نیک و ایمان خویش بھ راستی گراید«
»بند دوم 51یسنا /ارزانی دارد  

اھورامزدا از دانش کل خود اگاه گردیده و بھ چنین " کسی کھ بدون تظاھر و ریا ستایش خود را بھ راستی تقدیم کند «
»بند دوم 51یسنا /کسی پاداش نیک خواھد داد  

.ر جھان یکی است و ان اشویی استراه د: » َایو َپنتا یو َاِشھھ«در اوستا امده است   

»برابر اموزش ھای زرتشت خداوند با راستی یکسان است«: فیلسوف یونانی فیثاغورس نوشتھ است  

:دانشمند دیگر یونانی میگوید  

خداوند بزرگ انھا تنش چون نور و روانش بھ سان «: و میگوید» ایرانیان برای خدایان خود بت یا تندیسی نمیسازند«
»راستی است  

.بند دھم مزدا با راستی مترادف است 50در یسنا   

:دروغ  

.و رقیب و ھم ایستار اشا است» ُدرُوج«دیو دروغ در اوستا   

.یا دروغگو بدترین دشمن اھورامزدا و از یاران انگره مینو شمرده شده است» َدِرگَونت«  

:در اردیبھشت یشت بند ھفدھم امده  

»در جھان باید راستی بر دروغ فیروز گردد"دروغ باید نابودگردد"ون شوددروغ باید سرنگ"دروغ باید تباه گردد«  

: داریوش در کتیبھ تخت جمشید دعا میکند.سروش در اوستا بر ضد دیو دروغ میستیزد و ھرجا او را ببیند نابود میکند
»این کشور اھورامزدا گرفتار لشکر دشمن و قحطی و دروغ مباد«  

:ناصر خسرو گوید  

ازو حذر کن گند است دروغ  

 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 
.دھدو زن واجب است تا روح خود را با ان پرورش   

ولی .کسانی ھستند کھ بھ راستگویی افتخار کرده و ادعا دارند کھ ھمیشھ در گفتار و کردار خود ان را رعایت کرده اند
واقعی کسی است کھ اگر راستی بھ زیان او ھم باشد باز از ان دست  باید دانست کھ راست گوی حقیقی و درست کاِر
راستی و (زیرا اگر روح خود را با صفت اشاَوھیشتا.ی منحرف نگرددبرندارد و در ھیچ حال از شاھراه راستی و درست

پرورش دھیم و عنان نفس را بھ دست ھوی و ھوس نسپاریم ھرگز وجدان ما راضی بھ دروغ و ناراستی ) درستی
.نخواھد شد  

خامنشیان ایرانیان راستگویی یکی از افتخارات نژاد ایرانی است و بھ گواه ھمھ تاریخ نویسان و ایرانشناسان در دوره ھ
حتی مورخین مشھور از جملھ ھردوت یونانی با .در راستگویی و راستکاری شھره افاق و ضرب المثل عالمیان بوده اند

میامد نتوانستھ است از تحسین و توصیف راستی و درستی ایرانیان خودداری کند و انان را  راینکھ از دشمنان ما بھ شما
ایرانیان از خرید و فروش و معامالت بازاری متنقرند زیرا مجبور بھ «:وی مینویسد.برای این صفت پسندیده نستاید

دروغ گفتن و فریفتن یکدیگر خواھند شد و نیز مایل بھ قرض گرفتن و وام دادن نیستند برای اینکھ شاید بھ موقع از 
».بھ دروغگویی نشوند ده ی پرداخت طلب برنیایند و مجبورعھ  

چون کوروش بھ قصد تسخیر یونان برخواست پیغام دادند کھ از این کار خطرناک بپرھیزد «:ویدیک شاھد تاریخی نیز گ
  زیرا یونانی 

اگر من عازم تسخیر یونان شوم ھرگز :ھا نیرومند بوده و بھ سختی از کشور خود دفاع خواھند کرد و کوروش جواب داد
».و ھراس نخواھم داشتاز ملتی کھ روزھا در بازار مرتکب ھزاران دروغ میشوند بیم   

ھرکس بخواھد بنای ازادی و استقالل «:داریوش بزرگ در کتیبھ خود یک اندرز جاودانی بھ ھمھ بشر داده و میگوید
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  

خواھیم دانست کھ جمیع "یخنویسان اروپایی ھم عقیده شده ق براین گونھ روایت بیاندازیم با اغلب تارھرگاه نگری دقی
این صفات نیک و فضایل پسندیده در اثر و نتیجھ تعلیمات پیامبر ایرانی اشوزرتشت سپیتمان است کھ روح ایرانی را تا 

.کشان را در تاریخ جاودانھ ساختھ استاین درجھ با راستی و درستی و پرھیزگاری پرورش داده و نام نی  

راستی سامان "راستی در ارمان زرتشتی ستوده ترین و بھترین و استوارترین و پایدار ترین فروزه و صفت ادمی است
یعنی اندیشھ و .منش و روان و اندیشھ و گفتار و کردار است و کسی روان سالم و بھنجار خواھد داشت کھ راست باشد

:میخوانیم» اشم وھو«درنماز .با ھنجار ھستی ھماھنگ باشدگفتار و کردارش   

راستی مایھ خوشبختی است و خوشبخت واقعی کسی است کھ در ھمھ حال راست و درست "راستی یھترین نیکیھاست«
».باشد  

شویی یعنی سازگاری اندیشھ و گفتار و کردار با ا"مھای بدن و روان با درستی ستی یعنی ھماھنگی و سازگاری انداتندر
.و راستی یا بھ زبان دیگر سازگاری  دل و زبان با راستی است  

یک پارسا باید در ھمھ کاھای زندگی اش از راستی پیروی کند و .راستی است و بدترین گناه دروغ»ثواب«بھترین کرفھ 
.راستی راه نیک بختی و دروغ راه بدبختی است.از دروغ بگریزد  



 

 

ره ھای گوناگون چون دورویی و فریب و چاپلوسی و خبر چینی و شیادی راستی یک چھره دارد ولی دروغ بھ چھ
راه راست پیروزی از خواستھ ھای سرشتی و راه کژ و .و مانند این ھا جلوه گر است) بدخویی(و دژخیمی  )غیبت(

.نادرست افراط و تفریط در ان خواستھ ھاست  

و اندیشھ و عاطفھ و میل و ھوس و شھوت تعادل برقرار انسان باید میان خواستھ ھای گوناگون تنی و روانی چون خرد 
.کند و ان اشویی است و راه نامتعادل یعنی کژی و انحراف  

نیک و دلپذیر و سودمند  شازین رو گفتار.زرتشت اموزگار راستی بود و اندیشھ راستی را در جھان منتشر ساخت«
»بند ھشتم 29یسنا /است  

»بند پنجم 6یسنا /بر دروغ چیره گردد ر راستیبشود کھ در این دودمان وشھر و کشو«  

:از جملھ سعدی گوید.ھمیشھ در فرھنگ ایرانی راستی ستوده شده و دروغ نکوھش گردیده است  

 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 از راستی پیشھ نیست بھ گیتی«  

 ز کژی بدتر ھیج اندیشھ نیست

 ھمھ راستی جوی و فرزانگی

ز و دیوانگید آز تو دور با  

 بزرگ انکس کھ بھ گفتار راست

کژی نخواست"زبان را بیاراست   

 ھرانجا کھ روشن بود راستی

 فروغ دروغ اورد کاستی

 ز نیرو بود مرد را راستی

 ز کژی دروغ اید و کاستی

ی باید و مردمیھمھ راست  

 ز کژی و ازار خیزد کمی

 سِر 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

ید اراستنھمھ راستی با  

»نھ کژی دل خویش پیراستن  

چھ از نظر علوم "فلسفھ اشا در فرھنگ و جھانبینی زرتشتی یک فلسفھ ژرف و کامل است و با دقیق ترین اصول عملی
زرتشت اشا در جھان ھستی یعنی نظم و  در فلسفھ اشو.کامال سازگاری دارد طبیعی و یا انسانی و اجتماعی یا انفرادی

.ھنجار گیتی  

ز دانش ثابت کرده است کھ در ھمھ نمودھای جھان از کھکشان گرفتھ تا اتم نظمی حاکم و ھنجاری استوار فرمان امرو
از جھت انسانی و .میراند و ھیچ رویدادی در جھان ھستی نیست کھ برپایھ ھمان قانون یعنی نظم طبیعی برقرار نباشد

کسی کھ گرفتار نابھ "وانی و اندیشھ و منش یک فرد استروانی نیز اشا یا راستی بھترین وسیلھ برای سنجش سالمت ر
ولی شخص .سامانی روانی و کژاندیشی باشد از راه راستی بھ در میشود و بھ دروغ و فریب و بزھکاری گرایش میابد

.سالم زیر ھیچ فشار روانی نبوده و بدین جھت اندیشھ و گفتار و رفتارش ھماھنگ و برپایھ راستی استوار است  

ان روان شکستھ و کژاندیش دروغ میگوید و ان را پناھگاھی برای خود میداند و ھمین دروغ و سرگردانی یک انس
اشو زرتشت این حقیقت روانشاسی را بھ روشنی .شکنجھ رانی و بی سر وسامانی فکری و عملی ان را دوچندان میکند

:بیان میفرماید  

جایگاھش سرای روشنایی یا بھشت خواھد :یی پیشھ کندروی اورد و پارسا)اشا(کسی کھ بھ سوی راستی و پاکی «
بھ راستی نیت پلید و .دولی شخص دروغگو و بدکار زمانی درواز با شیون و افسوس و در تیرگی بسر خواھد بر.بود

بند چھل و نھ و  49یسنا /بزھکار است کھ او را گرفتار زندگانی نکبت بار و عذاب  وجدان خواھد ساخت کردار شخص
»ک و پنجاه سومپنجاه ی  

 

 

:پیمان داری  

 
:در مھریشت امده   



 

 

خواه ان "تو نباید ھرگز مھر و پیمان بشکنی.پیمان شکننده سراسر مملکت را ویران میسازد"ای اسپیتمان زرتشت«
تو باید در حفظ پیمان خود پیوستھ بکوشی زیرا معاھده "پیمان را با یک دروغ پرست بستھ باشی خواه با یک مرد پارسا

»ترم است و باید ان را نگاھداریمحیمان با دروغ پرست و راستی پرست ھر دو درست و و پ  

»بند سوم 61یسنا /ما اھوراپرستان بر ضد کسانی ھستیم کھ عھد خود را شکستھ و بھ وعده وفا نمیکنند«  

»مھریشت کرده ی پنجم/فرشتھ مھر از محلی کھ جایگاه پیمان شکنی است با نفرت روی بگرداند«  

و از انسان "شود منازلی کھ پیمان شکنان و دروغ پرستان و قاتلین و پارسایان در ان منزل بھ سر برند ویران گرددب«
»مھریشت کرده نھم/تھی ماند  

: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

ست پیمان شکن را کفنکھ خاک  

 

 نور و اتش در جھان مادی نمود و نماد اردیبھشت است

از ویژگی ھای اتش ان است کھ تمام عناصر را پاک .اتش و فروغ در دین زرتشتی نمود راستی و درستی زندگی است
اتش ھم پاک کننده .اتش ھمیشھ پاک است و مانند دیگر عناصر بھ ناپاکی الوده نمیگردد.کرده و بھ شکل خود درمیاورد

).عناص(است و ھم تحلیل برنده و ھم تبدیل کننده ھوا و اب و دیگر اخشیج ھا  

ھمان گونھ کھ .از نظر معنوی اشا ھمین خاصیت را در جھان دارد.ھ رو بھ باال در تااللو و نورافشانی استشاتش ھمی
اشا نیز الودگی ھای باطنی و روانی .ات میدمداتش الودگی جھان را از بین میبرد و جان و گرما و نیروی حیات در موجو

ی در ادمی است لوه ای از اشا یا راستاتش ج.بخشد و ھستی را تکامل میدھدروح می را نابود میکند و نیروی تازه ای بھ
ود ادمی را از خس و خاشاک ھوا و ھوس شھوت پاک میسازد و او را بھ راه راستی و پاکی رھبری کھ با پرتوافکنی وج

.ھراکلیت فیلسوف یونانی بھ پیروی از فرھنک ایرانی اتش را سرچشمھ زندگی مینامد.دمیکن  

:در اندرز گواه زرتشتیان امده  

از کژی و ناپاکی پیوستھ .درون و برون خود را پیوستھ پاک دارید.راستی و پاکی است"داد و ایین اردیبھشت امشاسپند«
بھ منش نیک . و چھ کھ راه در جھان یکی است و ان اشویی است.اشویی ستایید و بھ داد اشا راه پویید.بپرھیزید

.بھ کنش نیک ورزید" بیاندیشید بھ گویش نیک گویید   

مھر و اشویی را نماینده  گیتی در اتش کھ .از دروغ و سوگند و جادویی گریزان باشید.با ھم دیگر یکدل و یک زبان بید
»گرامی دارید و بھ نسا و پلشتی میاالید"است  

:یا توبھ نامھ زرتشتیان میخوانیم کھ» َپِتت«اوستا در   



 

 

از ھرگونھ گناھی کھ از لحاظ معنوی نسبت بھ اردیبھشت امشاسپند و از لحاظ مادی نسبت بھ اتشان از من سر «
اگر اب و بر اتش ریختم و "اتش را خوب و پاک نگاه نداشتم اگر اتش را کشتم و بوی خوش برابر ایین بر ان ننھادم"زده
و ناپاک بر اتش نھادم و اگر با پف اتش را خاموش )شب مانده(اگر دست شوین .چیز پلید  ناپاکی با ان سوختم و پختم یا

بود بھ ان بدی "یا ھیزم تر و ناپاک و دودزا بر اتش نھادم یا کسی کھ بھ ساالری و نگھبانی اتش گماشتھ شده .کردم
کھ )یعنی بیش از اندازه خانواده با ان خوراک پختند(اتشخانھ فرمودم  اگر کار خارج از اندازه بھ"کردم و گرامی نداشتم

»از ھمھ این گناھان پشیمان شده و توبھ میکنم.بدین وسیلھ اردیبھشت امشاسپند از من ازرده و ناخشنود گشتھ است  

تند زیرا بدون گرما و اتش از روزگاران بسیار قدیم در میان اقوام اریایی مورد تکریم بود و ان را نماد زندگی میدانس
از نظر معنوی نیز .از ویژگی ھای دیگر اتش ِسُترَدن یا پاک کردنی است.حرارت ھیچ گیاه و جانداری نمیتواند زیست کند

ویژگی را دارد و مانند اتش الودگی باطنی را نابود میکند و نیرو و خرارت تازه در روان ادمی  ھمین)راستی(اشا
چھ خرد افزون بر پرتو اقکنی وجود ادمی را از خس و خاشاک "وه ی خرد در ادمی استھمچنین اتش و نور جل.میدمد

.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  

ای اھورامزدا کھ برای )وشمانند سیا(ویش در برابر اتش سرخ تو گوش داد کھ برای اثبات کالم نیک کسی بایدبھ ان «
»بند نوزدھم 13یسنا /یان برافروختھ شده استوار تواند ایستادقضاوت مدع  

 

 ازمایش با فلز گداختھ

نوعی دیگر از داوری ایزدی بھ شمار خوانده میشود ) َوِرگرم(این گونھ ازمایش کھ در اوستا و کتب پھلوی بھ نام 
:یفرمایدمچنانچھ ان پیامبر "کھ در زمان اشوزرتشت معمول است بوده"میاید  

گناھکار معلوم خواھد شد و ھرکسی بھ "مایش با فلز گداختھزیرا بعد از از"نباید از مرد دانا سر زندھیچ یک از گناھان «
»بند ھفتم 32یسنا /پاداش کار خود خواھد رسید  

سزا و پاداش ھر "ھنگامی کھ بھ وسیلھ زبانھ ی اذر تو دروغ پرستان را از دوستان راستی تشخیص دھی"ی مزداا«
»بند چھارم 43یسنا /یک را تعیین خواھی فرمود  

 

تھ تشخیص داده شود جز زیان از برای بھ وسیلھ ی اتش سرخ و فلزات گداخ" ھنگامی کھ از ھر دو دست نیک و بد«
»بند نھم 51یسنا /د از برای پیروان راستی چیز دیگری نخواھد بوددروغ پرستان و سو  

گرم یا » َوِر«اثری از "در ادبیات متاخر زرتشتی بھ ویژه کتاب ارداویراف نامھ پھلوی احتماال منظور از اتش دوزخ
.داوری ایزدی بھ وسیلھ اتش میباشد  

 

چھارمین پایھ جھانبینی زرتشتی رشھریو  



 

 

چون "در فرھنگ پارسایی و جھانبینی زرتشتی دارای معنا و مفھوم گسترده و متعدد است شھریور نیز مانند اشا
شھریاری اسمانی و قدرت االھی 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  

یا شھریاری  اھوراییزرتشتی این است کھ ھمھ مردم جھان در راه برقراری حکومت منظور از شھریور در جھانبینی 
راستی بھ تالش بپردازند و کلیھ مظاھر فساد را کھ از دروغ و دروج سرچشمھ میگیرد براندازند و حق را بھ جای باطل 
.بنشانند  

راه تالش در این راه دست برندارند و اشوزرتشت با تاکید زیاد از پیروان خود بلکھ از بشریت خواستار است کھ از 
کھ حکومت االھی اھورایی کھ ھمان راستی "ھرچھ سخت تر و استوارتر با مظاھر دروغ و پلیدی بھ مبارزه بپردازند

.است بر جھان حکم فرما گردد  

یا رایی باز از انجایی کھ وھومن یا اندیشھ و منش نیک سرچشمھ ھمھ گفتارھا و کردارھای نیک بوده و حکومت اھو
چنانچھ "شده شناختھفراھم نمیگردد لذا در گاتھا وھومن ھمکار و یار راستین  راستی بدون اندیشھ نیک و وھومن

:اشوزرتشت میفرماید  

دست ھا را برای خواستن بلند نموده پیش از ھمھ خواستارم کھ اشا و وھومن و "از پی ستایش خلقت خرد مقدس مزدا«
چھ از .منم انکسی کھ با منش پاک برای یاری دینداران گماشتھ شده ام) بند دوم 28سنای(روان افرینش را خشنود سازم

پاداش مزدا اھورا برای کردار نیک اگاھم تا مرا تاب و توانایی است بھ مردم یاد خواھم داد کھ بھ سوی راستی 
)بند چھارم 28یسنا (روند  

ای وھومن و اشا ) بند پنجم 28یسنا (من برخوردار خواھم شدای راستی کی بھ تو خواھم رسید و کی مانند دانایی از وھو
بند (ای راستی شکوه منش پاک را از  ان من ساز) بند ششم 28یسنا (بھ سوی من امده و مرا پناه و استوار بخشید

برای ای اھورامزدا کسانی را از )بند ھشتم(ای بھترین راستی نعمت پاک منشی جاویدانی را از تو درخواست میکنم)ھفتم
ای اھورا مزدا بھ )بند دھم(ار میدانی ارزوی انان را براورده ساز و کامروایشان فرمادرستی کردار و پاکی فکرشان سزاو

از راستی و پاک منشی نیرویی برانگیز تا از پرتو ان صلح و اسایش برقرار "روان افرینش تاب و توانایی بخش
یلھ عدالت و پاک اندیشی بر ای مردم من بھ شما خواھم اموخت کھ چگونھ شھریاری مزدا بھ وس) بند دھم 29یسنا (گردد

بھ سخنان نیک گوش فرا دھید و با اندیشھ روشن بھ ان بنگرید و ) بند دھم 29یسنا (روی زمین گسترش خواھد یافت
بند  30یسنا (انگاه میتوان راستی و دروغ را از خود تمیز دھید زیرا ھرکسی بھ شخصھ باید دین خود را اختیار کند

بشتابند و بھ کالبد انسانی پایداری  مردمنیروی ایزدی و وھومن و اشا بھ یاری )ھریورش(انگاه است کھ خشترا )دوم
ھنگامی کیفر گناھکاران فرا رسد کھ وھومن بھ فرمان )بند ھفتم(بخشند تا در ازمایش روز واپسین سرافراز درایند

پس از ان بھ حکومت )بند ھشتم 30 یسنا(اھورایی بھ یاری مردم شتابد تا دروغ را در بند نموده بھ دست راستی سپارند
از وھومن و اشا :دروغ در این جھان شکست وارد اید و پاداش موعود در سرای فرخده مزدا بھ کسانی بخشیده شود کھ

مزدا اھورا در ) بند پنجم 31یسنا (از اینده خود اگاه سازید مراای اشا و ای وھومن  ) بند ده 30یسنا (پیروی کرده باشند
بند  31یسنا (درخشیدن و نوارانی گشتن این بارگاه نغز اندیشید و از نیروی خرد خویش راستی بیافرید روز نخست بھ

تویی پدر منش پاک و تویی "ای مزدا ھمان کھ تو را بھ دیده دل نگریسم دریافتم کھ تویی سراغاز و سرانجام ھمھ )ھفتم
و قدرت ) شھریور(مزدا اھورا نیروی ایزدی )ھشتم بند 31یسنا (افریننده راستی و تویی داور دادگر اعمال جھانی

یسنا (را بھ کسی بخشد کھ در اندیشھ و گفتار و کردار دوست او باشد و بھ پیروی از اشا و وھومن پردازد دخسروی خو
دوست مزدا اھورا کسی است کھ پیوستھ پشتیبان راستی بوده و در پی گسترش حکومت جاودانی )بند بیست و یکم 31

شھریاری اھورایی وقتی ممکن گردد کھ مردم پاک اندیشی و پارسایی را در جھان ) بند بیست و دوم 31یسنا (ایدنیکی بر
و وھومن و اشا و ارمیتی در روزی کھ حساب )شھریور(ای اھورا مزدا بھ وسیلھ خشترا )بند دوم 32یسنا (بگسترانند



 

 

ای مزدا بھ کسانی کھ از برای کردار و ) بند یازدھم 33یسنا (ھر کس منظور میگردد بخشایش فردوس را از ان ما ساز
گفتار نیک ستایش شان جاودانی و راستی و کشور رسایی بخشی ما نیز خواستاریم کھ از بخشایش تو بھره مند 

وسیلھ وھومن و اشا  بھای مزدا ای کسی کھ سلطنت و شھریاری دو جھان در دست توست ) بند یکم 34یسنا (شویم
) راستی(و اشا ) وھومن(ای مزدا بھ وسیلھ خرد مقدس تو ) بند یکم 34یسنا (چارگان  را دست گیرو بی درماندگان

من کھ زرتشت ھستم تا اندازه ای کھ در قوه دارم دشمن حقیقی ) بند ششم 43یسنا (را در جھان بگستران خودشھریاری 
شھریاری جاودانی بیکران اھورایی را لھ ران راستی خواھم بود تا بدین وسیدروغ پرست و حامی قوی برای دوستا

مرا اگاه فرما ایا من میتوان دروغ را بھ دست راستی تسلیم کنم  از تو میپرسم ای اھورا)ھشتمبند  44یسنا (فراھم سازم
وقتی کھ راستی بھ ) بند چھاردھم 44یسنا (بشارت داده شده بھ زمین افکنده و خوار سازمتا ان را چنان کھ در ایین تو 

ظفر یابد ھمانگونھ کھ پیش ازین خبر داده شده بھ مردمان بد سزای بد و بھ مردمان نیک پاداش جاودانی نیکی دروغ 
پادشاھان خوب با کردار و تعالیم خوب باید سلطنت کنند نھ انکھ شھریاران بد بر ما )بند یکم 48یسنا (بخشیده خواھد شد
ی زندگانی جھان اینده را چنان بیارای کھ کشاورزان و ستوران ای اھورامزدا بھ واسطھ محبت و دوست.فرمانروا گردند

در مقابل ستم از خود دفاع کنید ای کسانی "خشم باید بازداشتھ شود) بند پنجم 48یسنا (بتوانند بھ سودرسانی نایل گردند
ند کھ پیرو کسانی از حامیان ممالک محسوب میشو)بند ھفتم 48سنا ِ(کھ خواستار پاداش نیک منشی و راستی ھستید

ای مزدا خوشی و فراوانی را )بند دوازدھم 48یسنا (حکم مزدا بوده و از برای درھم شکستن خشم و دروغ برپا خیزند
کشور )بند پنجم 49یسنا (ھ گشتھ و بھ واسطھ راستی الیق کشور فروغمند تو شودتبھره کسی ساز کھ بھ منش پاک اراس

بند  51یسنا (شود کھ مردم با غیرت نیکوترین اعمال را بجای اورند و بخششش راستی وقتی فراھم) وھوخشترا(نیک 
کشور فروغمند گران بھای وھوخشترا ھنگامی بھ بشر ارزانی شود کھ مردم از پرتو پارسایی برخوردار و با ایمان ) یکم

»)بند سی و یکم 51یسنا (خویش بھ راستی پیوستھ گردند  

 

شوری و رھبر مملکت بھ شرط دادگر و خداشناس و مردم نواز بودن از وظایف وفاداری و فرمانبرداری از فرمانفرمای ک
شرح مفصلی برای پایداری )افرینگان«از جملھ در اوستای .دی زرتشتی است کھ در اوستا بارھا خاطرنشان گردیده است

یی کورکورانھ و از لیکن این اطاعات و دعاگو.دولت و مملکت طوالنی رھبر و فرمانروای دادگر و درستکار مندرج است
شھریاران خوب با اعمال و تعالیم نیک باید فرمانروایی «:چنانکھ اشوزرتشت میفرماید.روی جھل تعلیم داده نشده است

»کنند نھ انکھ شھریاران بد بر مردم حکمران گردند  

»یک دھخدای نیک و درستکار بھتر از پادشاه ستمکار یک مملکت است«:در مینوی ِخَرد گوید  

اقتدار نیکی و قوه «بھ معنی "ذکر شده» وھوخَشترا«ھنگ زرتشتی خشترا یا چنانچھ در بسیاری از موارد گات ھا در فر
کھ مانند سایر فروزه ھا اھورامزدا دارای معنی و فلسفھ عمیق زندگی است و عمل بھ ان از لوازم حیات "است» رحمانی

وای انسانی برای سلطھ و حکومت االھی در جھان اجتماعی بشری بھ شمار رفتھ و غرض بکار انداختن جمیع ق
تمام امور زندگانی از کار کشاورزی و کارگری گرفتھ تا فرمانروایی و رھبری کشور باید تحت این منش انجام گیرد .است

و ھرمس باید در حدود نیروی خود بدون ھیچ گونھ اھمال و غرض قوای ھود را در خدمت سعادت دیگران و ترقی 
.تقویت نیکی و راستی صرف کندجھانیان و   

شھردار نسبت بھ مردم شھر خود و فرمانروای کشور "کدخدا نسبت بھ ده خود"اگر برزگر نسبت بھ خانواده مختثر خود 
نسبت بھ امت و ملت خود انتھای کوشش و فعالیت را در خدمت بھ مردم انجام دھند اگر برابر این دستور اشوزرتشت 

ارای این صفت ایزدی گردیده وقوای مادی و معنوی خود را "و از خرد تا کالن و از رن و مردجمیع بشر از شاه تا گدا 
انگاه دادگری و شھریاری راستی و حکومت االھی در جھان مستقر "برای خیر و سالمتی دیگران صمیمانھ بھ کار اندازد



 

 

ن سال است بشر در جستحوی ان بھ سر و حقیقا برادری و برابری کھ ھزارا"غم و اندروه از جھان برمی افتد"میگردد
.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

بستر ز خاک است و بالین ز خشت چو  

 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

و دینکھ نادان نباشد بر ایین   

 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

مرد ھشیار و دوستزدن رای   

 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

مین و زمان اورد زیر پایز  

 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

ار کس بی نیکی گرای و میاز  

 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 

این بخشش .بخششی از جانب اھورا مزدا دانستھ کھ بھ ھرکس نیکو بداند بخشد و ھرگاه کھ بخواھد از او باز پس گیرد
.میباشد»اقتدار و فروغ"شکوه بزرگی«خوانده شده و بھ معنی »خوره اھورایی«م فر ایزدی یا بھ نا  

افزون بر این در یشت .فر پیامبری ویژه پیامبران و فر شاھی ویژه شھریاران و رھبران کشور و فرماندھان ارتش است
برای بھ دست اوردن ان در تالش و کوشش  ھا از فر کیانی و فر اریایی نیز سخن رفتھ کھ افراد برجستھ اریایی پیوستھ

.بوده کھ برخی موفق و برخی ناکام مانده اند  

:در زامیاد یشت درباره فر جمشید گوید  

کسی کھ بر دیوان و مردمان ھفت کشور زمین سلطنت میکرد ولی ھنگامی کھ بھ .فر مدت زمانی از ان جمشید بود«
فر بھ صورت مرغی از او جدا گشت و از .و دعوی خدایی نموددروغگویی پرداخت و تکبر و خودستایی پیشھ مرد 

»شاھی افتاد و فر بھ فریدون پیوست و او بھ پادشاھی رسید  

:را درباره جمشید چنین سروده است» زامیاد یشت«شاھنامھ ھمین روایت   

 چنین سال سیصد ھمی رفت کار

 ندیدند مرگ اندر ان روزگار

 نیارست کس گردد بیکاره یی

ھ دیوان بسان رھیمیان بست  

بھ مردم چنین "ولی پس از این کھ جمشید از قدرت خدادای خود مغرور گشت و خودستایی اغاز کرد و دعوی خدایی کرد
: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

ازوچو این گفتھ شد فر یزدان   

 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 
عالوه بر جمشید از پادشاھان .ضحاک زخم یافتھ از معرکھ بھ در گریخت و در جنگی دوباره بھ دست ضحاک کشده شد

.بھ علت غرور و خودستایی و ستم و بیدادگری فر شاھی از انان جدا گردیده کاووس و نوذر میباشند ایران باستان کھ  

.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

ند بھ جز مردمیبھ مردم نما  

 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



 

 

قدرت مادی و معنوی بھ دست نماید لذا در جھان بینی زرتشتی نماد  از ان جایی کھ پیروی از ارمان شھریور بودن کسب
:شھریور را در عالم مادی انواع فلزات دانستھ چنانچھ در اندرز گواه امده است  

ن شھریارا.اندر راه سروری و توانگری کوشا باشید.است) ازادگی(داد و ایین شھریور امشاسپند نیروی و خویشکاری «
پیشھ ھای نیک و بد سودمند .از فرارونی و درستکاری خواستھ اندوزید.رمان برید و گرامی داریدو سروران دادگر را ف

زر و سیم و مس و روی و .و رشک مبرید میازیدستھ ی کسان دست ابر خو.از بیکاری و گدایی دوری گزینید.فرا گیرید
».ار ایدو برنج را پاک نگاه دارید تا زنگ نزند و پیوستھ بھ ک) مفرغ(اھن و ارزیر  

 

:میخوانیم » افرینگان«در   

بشود کھ ما ھمھ بھ پیروزی از شھریوز امشاسپند بپردازیم کھ فر شاھی و بزرگی و فراوانی و خواستھ و دارایی و بھ «
دارایی و توانایی مردمان از انھاست و  کھزر و سیم "چون.زیوی ازوست و نماد و نمودش در گیتی فلزات ارجمند است

».ازادان در جھان بھ ازادی زندگی میکنندبھ وسیلھ ان   

:در َپِتت 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 «
اگر ظروف خود .زندزنگ اک نھادم تا ننم جایاگر ظورف فلزی منزل را پاک و شستھ نگھ نداشتم و بھ .توبھ میکنم"ام

اگر ظرفی خود کھ زن حایض در ان خوراک خورده بود برابر قانون دین .ان و پارسایان قرار ندادمرا در دسترس نیک
را در دسترس بزرھکاران نھادم تا با  برنجو ) مفرغ(و ارزیر اھناگر زر و سیم و مس و روی و .طاھر نکردم و نشستم

سود برند و من بدین وسیلھ شریک جرم انھا شدم و تا انجا کھ شھریور و امشاسپند از  ان زان بھ انجام بزه بپردازند یا ا
.من ازرده و ناخشنود شده است از ھمھ ای کارھا پشیمان گشتھ و توبھ میکنم  

 

:بر علیھ بدی و زشتی) تالش و کوشش(جھاد   
ھمان اندازه نیز پیروان خود را از  "رش شده سفاایین زرتشی ھمان اندازه کھ پیروزی از اشا یعنی راستی و درستی  در

بلکھ بھ اندازه ی نیکی وجود واقعی "نیکی نبوده در این ایین بدی تنھا نفی.دروغ و ناراستی و ناپاکی برحذر داشتھ است
.انسان را بھ سوی خود میخوانند رو مدام در وجود ادمی فعال و ھریکاین دو نی.ددار  

:ناصر خسرو چھ نیک سروده است  

 

 ان یک سوی دوزخت ھمی خواند

 دگر سوی عز و نعمت و مینو

نھریک بھ رھیت میکشد لیک  

 بر شخص دلیر ناورد نیرو

تماین با خوی نیک و نعمت حک  



 

 

 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  

در "می زیرا زندگی واقعی بشر نبردی است دای.ستزندگی ادمی در دین زرتشتی یک نوع زندگی سربازی و سلحشوری ا
نباید اسوده "ی مجاھد و فداکار الزم است و تا ھنگامی کھ بدی را کامال از پای درنیاورده ایماین کارزار گیتی داشتن روح

.باشیم  

 

ستی را و سراسر ھ سازدبشر باید ھرگونھ کسری ھا و کمبودی ھا و نواقص جسمی و روحی خود را بھ تدریج برطرف 
این است ھدفی کھ اشوزرتشت برای .را برطرف سازد اجتماعیبھ سوی کمال و ارمان اشا بھ پیش برد و معایب فردی و 

.پیروان خود تعین فرموده  

 

ی پیکار با بدی احکام در باره  

 

 

:در ستایش پروردگار یکتا میخوانیم  

دیگر افرینش ھا  د بیافرید و او را سرور و رھبرخرستایش و نیایش پروردگاری را کھ انسان را بھ زیور گفتار و «
»تا با بدی پیکار کند و ان را نابود سازد"کرد  

 

پیروان دروغ نمیخواھند مردم بھ سوی راستی روند و میکوشند تا انان را از پیشرفت در زندگی و :در گات ھا امده است
بیگمان کسانی کھ با تمام روح و .گر است ویران چنین کسانی کردارشان زشت و.ابادانی شھر و روستای خود باز دارند

) بند چھارم 46یسنا (ی مزدا گام برمیدارندھ راه راست رفتھ و برابر ایین نیکب"نیرو بھ مخالفت و دشمنی با انان برخیزند
در بند را  از برای کسانی خواھد بود کھ دروغ اران فرا رسد خوشبختی و جاودانگیکھ کیفر اھورایی برای گناھک ھنگامی

 بھ ھ یاری ما خواھند شتافت کھ ماھنگامی مزدا و فرشتگانش ب) د ھشتمبن 30یسنا (کرده و بھ دست راستی سپارند
 ھیچیک از شما نباید کھ بھ سخنان و) بند چھارم 31یسنا (فیروزی بر ان باشیم امیدوار نیروی دروغ حملھ ور گشتھ و 

با سالح او را از خود  احتیاج و فساد سازد پسشھر و ده را دچار ان و مان و حکم دروغ پرست گوش دھد زیرا او خ



 

 

بند  31یسنا (و طرفدار راستی باشد پشتیبانویش یاور مزدا کسی است کھ با گفتار و کردار خ)بند ھجدھم 31یسنا (برانید
ی مزدا اھورا را کسی کھ ضد دروغ پرست با زبان یا با فکر و یا با دستھا ستیزه کند چنین کسی خشنود) بیست و دوم

وش ندھید زیرا انان دشمن پیروان راستی نان دروغ پرستان گای مردم بھ سخ) بند دوم 33یسنا (فراھم میکند
بند  44یسنا (بدکاران و دروغ پرستان دشمن پروردگارند با انان چون دشمن رفتار کنید) بند پانزدھم 43یسنا .(ھستند
) بند پازندھم 44یسنا (وار زار گرداندیم کرد تا او را بر زمین افکنده خان تسلباید دروغ پرست را بھ دست راست) دوازدھم

ھمھ این .اندپرستان گرفتار رنج و شکنجھ خواھند م ھمیشھ روان راستی پرستان از بخت خوش برخوردار بوده و دروغ
پیوستھ بھ ضد دروغ پرست  پیروان راستی باید)بند ھفتم 45یسنا (ھا را پیوستھ مزدا از قدرت خویش مقرر داشتھ است

چنانچھ اھورا مزدا از پیش مقرر داشتھ در پایان پیرو راستی بر دروغ پرست فیروز ) بند چھارم 47یسنا (پیکار کنند
در مقابل ستم از .خشم باید بازداشتھ شود)بند دوم 48یسنا (خواھد شد و این غلببھ از برای پارسایان پیام امید خواھد بود

این است وظیفھ مرد مقدسی کھ اھورامزدا را دوست "کسانی کھ خواھان پاداش پاک منشی ھستید ای.خود مدافعھ کنید
نخوار مصالحھ نکنید ای کسانی کھ بھ منش نیک پاک اراستھ شده تان خوھرگز با دروغ پرس) بند ھفتم 47یسنا .(دارد

ی در ھم شکستن خشم بدخواھان بھ پا براسوب میشوند کھ از کسانی از حامیان کشور مح) یازدھم بند 48یسنا (اید
شھریار خوب باید انان را گرفتار .شت کردارند ناگزیر بھ فریب مردم پردازندزانانی کھ ) بند دوازدھم 48یسنا (خیزند

این مردم ) بند ھشتم 53یسنا (سازد و بھ خاک و خون درکشد و بدین وسیلھ در کشور صلح و ارامش برقرار سازد
شھریار دادگر "یوستھ میکشوند تا بھ دینداران ازار رسانند و انان را از راه راست منحرف سازندازاران دروغ پرست پ

)بند نھم 53یسنا (باید انان را از ازادی و زندگی ناکام سازد  

 

 

 بدی و نیکی

 

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

 

:نیکی در اندیشھ عبارتند از:1  

 

و ایمان و توکل بھ خداوند یکتا و فروتنی و قناعت و خیرخواھی و مھربانی و حق شناسی و اشتی خواھی "خداشناسی
ی ازاری و ی و پاک چشمی و انصاف و خوش خویی و بردباری و بت و خوش قلبسپاسگذاری و دلیری و رحم و مرو

....تماد بھ نفش و بخشندگی و بی ازاری و دانش پژوھی و وظیفھ شناسی و حق پرستی و رحیم دلی و خوشرویی و اع  

 

:نیکی در گفتار عبارتند از: 2  

 



 

 

 خوشسالم گویی و راست داوری و  داری و حق گویی و درود و پیمانسپاس و ستایش پروردگار یکتا و راستگویی و 
.گفتاری و درست گویی و نغزگویی و سنجیده گویی و مانند اینھا  

 

:نیکی در کردار عبارتند از:3  

 

نواری و فرمانبرداری از پدر و مادر و  ضعیففرمانبرداری از خدا و پیامبر و درستکاری و امانتداری و کار و کوشش و 
و کارھای ) ناروایی ھا(و پرھیزکاری و اجتناب از منھیات  مھمان نوازیخلق و استاد و کسب علم و ھنر  خدمت بھ 

طلبی و عیادت بیماران و  حقزشت و مھرورزی و مردم نوازی و پیروی از قانون و قدردانی و یاد درگرشتگان و 
.دستگیری از نیازمندان و دادگری و ھنرپروری و چشم پوشی و بخشندگی و دقت در کار و غیره  

 

:بدی در اندیشھ عبارتند از: 1  

 

خدانشناسی و خرافات پرستی و عدم ایمان و توکل بھ خداوند یکتا و غرور و از و حرص و بدخواھی و دشمنی و 
و بی  حسد ورزینشناسی و جنگ جویی و بزدلی و بدچشمی و سندگدلی و بی انصافی و خشمگینی و  حقناسپاسی و 

شناسی و بدخویی و نو بد دلی و بی وفایی و نادانی و بی فکری و وظیفھ  اعتماد بھ نفس و خساست عدمبند باری و 
.غفلت و فراموشی وناپرھیزی و ستیزه خویی و کینھ دلی و نادرستی و وسوسھ و شکاکی و حیلھ گری   

 

:بدی در گفتار عبارتند از: 2  

گویی و سوگند دروغ و  ناحق ناسپاسی یزدان و دروغ گویی و شھادت دروغ و فریفتن و پیمان شکنی و کفر گویی و
.بدزبانی و نسنجیده گویی و زورگویی و بد داوری و مانند اینھا  

 

:بدی در کردار عبارتند از: 3  

و خیانت در امانت  ستمگرینافرمانی از خدا و پیامبر و تنبلی و بیماری و دزدی و ادم کشی و بی عفتی و مردم ازاری و 
و انتقام جویی و مکاری و تقلید کورکورانھ و طرفداری  کاریواری و نسنجیده خ حرامو بی ھنری و ارتکاب منھیات و 

.و ضعیف ازاری و پیروی عادات زشت و ناروا و زیانکاری و غیره گناه کاراناز بدان ظالمان و   

 

:اشوزرتشت میفرماید  

و دیگری بدی است  کردارتار یکی نیکی در اندیشھ و گف ان دو گوھر ھمزادی کھ در اغاز در اندیشھ ادمی پدیدار گشتند
این دو گوھر ھمزاد بھ ھم  کھھنگامی .را برمیگزیند و نادان بد را نیکاز میان این دو دانا .کفتار و کردار. در اندیشھ 

بدترین زشتی و مرگ بھره ی پیروان : برقرار است گردید و تا ھستیرسیدند ھستی و نیستی و حرکت و سکون پدیدار 



 

 

ای مردم اگر از قانون ازلی کھ مزدا برقرار ) بند سوم و چھارم 30یسنا (پاداش خوبی است نیکیو بدی و بھترین ھستی 
و سرای دیگر باخبر میشدید انگاه  جھانو پادافره بدی در این  رنجیکی و و از خوشی و پاداش ن میشدید اگاهداشتھ 

)بند یازدھم 30یسنا (کاری میکردید کھ ھمیشھ روزگار بھ خوشی بگذرد  

 

 

:سپندارمذ پنجمین مرحلھ کمال در جھانبینی زرتشتی:5  
و بھ معنی عشق پاک و فروتنی شایستھ  »سَپنتھ ارَمیتی«اوستا است کھ در  روزه ھای اھورایی سپندارمذیکی دیگر از ف

و ود را دوست دارد و و بھ ھمھ عشق میورزد و پیوستھ بخشنده خبدین معنی پروردگار یکتا ھمھ ی افرینش ھای .است
.»فرازان نکوست گردن تواضع ز«بلی .و تکبر و غرور در او راھی ندارد"بخشایگر و مھربان است  

جان و روانش بھ "بنابر اموزش ھای اشو زرتشت ھنگامی کھ انسان نیز این فروزه ی نیک را در خود استوار سازد
ھ برخوردار میگردد و در زندگی اش اھورامزدا کھ گوھر ھستی و جان جھان است میپیوندد و از خرسندی مینوی پیوست

: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

از ان کاین غم اوست شادمساقیا باده بده   

عشق پاک کھ .ز ادامھ ی فرھنگ دیرینھ ی ایرانی نیستکھ بر خالف گفتھ ھای عده ای چیزی ج" در عرفان ایرانی
.پایگاه بزرگی دارد"اراینده ی روان است  

:عارف بزرگ زیر عنوان ھفت وادی چنین میگوید"عطار نیشابوری  

 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

ا اتش است و عقل و دودعشق اینج  

 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 
:اشوزرتشت میفرماید» ِکم نامزدا«برابر وھومن یا منش نیک قرار گرفتھ و در نماز   



 

 

یعنی "ھان فیروز خواھد شد کھ ادمیان وجود خود را با ھر دوی این فرزانگان اھوراییھنگامی راستی و درستی در ج«
»ی از ھر دو پردازداتش عشق بیاراید و بھ پیرو منش پاک و  

:حافظ گوید  

از ان بھ دیر مغان عزیز میدارند«  

 کھ اتشی کھ نمیرد ھمیشھ در دل ماست

 

:یا چنانچھ درباره عقل فرموده  

ھ میکرد اینجاان ھمھ شعبده عقل ک  

 سامری پیش عصا و یدویضا میکرد

:بارھا در اشعار او اشکار است و بازگو میشود چنانچھ میفرماید"وابستگی ژرف و دیرینھ ی حافظ بھ فرھنگ مغان  

 چھل سال بیش رفت کھ من الف میزنم

 کز ساکنان درگھ پیرمغان منم

 

:یا اینکھ  

 حلقھ پیر مغانم از ازل در گوش است

لقھ بھ گوشیم و ھمان خواھد بودما ھمان ح  

:یا  

 ان روز در دلم در معنی گشوده شد

درگھ پیرمغان شدم از ساکنانکز   

 بنده پیرمغانم کھ ز جھلم برھاند

 پیر ما ھر چھ کند عین عنایت باشد

نخواھم گفت بھ ترک خدمت پیر مغان  

را کھ مصلخت خود در ان نمیبینمچ  

 

:کھ و سفارش میکند  



 

 

ردان کھ در انجارو مگ مغانز کوی   

 فروشند مفتاح مشکل گشایی

یا انجمن مغان چنانچھ بعدا در ادبیات فارسی بھ یادگار مانده پایھ ھایش بر مھر و "اموزش ھای گران بھای اشوزرتشت
زیبایی و دوستی و راستی پاکی و فروتنی و نرمی و ستیزه با بدی و پرھیزاز خشک ممغری استوار است در درازای 

.پاسداری کنیم نیکبھ ان ارج نھیم و  کھ سزاست"یب و فراز کشورمان پایگاه بس بلند و واالیی داردتاریخ پرنش  

دور ماندن از شعایر نیک  بیگانگان وشادروان مولوی راجع بھ عشق خود بھ فرھنگ و ارمان ایرانی پیش از ھحوم 
: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

:ھا و پاکی ھاست میفرماید خوبیھمھ نیکی ھا و  کھ محرک" و راجع بھ اتش عشق پاک یا سپندارمذ   

 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

ماای تو افالطون و جالینوس   

 جسم خاک از عشق بر افالک شد



 

 

 کوه در رقص امد و چاالک شد

 

افریننده و افریده .در واقع وجود عشق از روز ازل در پروردکار سبب افرینش موجودان و افرینش مخلوقات گردیده است
بپذیریم کھ ھمھ پس ناچار باید .پیوستھ با ھم بوده و وجود یکی بدون دیگری قایل قبول اندیشھ نبوده و از ناشدنی ھاست

ھستی نماد ھمان نیروی عشق اھورایی یعنی محرک افرینش در افریننده است و یگانگی و ھم بستگی و پیوستگی  اثار
.افریدگار و افرینده ھا یعنی یگانگی وجود واضح و روشن میباشد  

.اند» دبو«این  متعلقھست و ان اھوراست و ھمھ ھستی ھا و نمودھا و نماد ھای » بود«در جھان یک   

از انجایی کھ جھان یگانھ است انسان باید در ھر پژوھش و برداشت و نگرش فکری و عقلی یگانھ بودن ھستی را 
ر دھد وبداند کھ بپذیرد و این یگانکی را چھ در طبیعت و چھ در ھستی انسانی و اجتماعی پایھ نگرش و دیدگاه خود قرا

باز از انجایی کھ ھمھ نیروھای تنایی و روانی ادمی در .ورایی استجلوه یی از جلوه ھای عشق اھ عشق مجازی او نیز
پس انسان باید بین نیرویھای گوناکون "خدمت زیستن ھستند و عشق بھ زندگی در نھاد ھریک بھ ودیعھ نھاده شده

ر ای برای بھت یگانھو ھدف  ل و عشق و ھوس و شھوت و غیره اماجو می عاطفھروانی اش مانند خرد و اندیشھ و 
خوب و ھرکدام کھ ان را بھ خطر بیاندازد بد بدانیم و از ان دوری  "زیستن برقرار کند و انچھ بھزیستی ما را فراھم کند

.کنیم  

ادمی باید از یک سو بھ یکدیگر مھر ورزد .در عالم ھستی انچھ سبب یگانگی مردم است دو فروزه مھر و فروتنی است
ید چنان زندگی کنیم کھ ھمھ را برادران خواھران خود بدانیم بھ یاری یکدیگر در جامعھ با.و از سوی دیگر فروتن باشد

از بدگویی و دروغ و .ده نسبت بھ دیگران خودداری کنیمتند و زننشتابیم و با احتماع خود سازگار باشیم و از رفتار 
ن و خویشان مھربان و یار نسبت بھ پدر و مادر و ھمسر و فرزندان و نزدیکا.خشونت کھ سبب پراکندگی است بپرھیزیم

از غرور و خودپسندی و خود خواھی و خودبینی و خودنمایی کھ سرچشمھ تباھی است دوری کنیم تا .و یاور باشیم
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  

 

:ی پھلوی امده است در اندرز نامھ  

زیرا تا پدر و مادر زنده اند فرزند چون " با پدر و مادر خود مودب و فرمانبردار باش و بھ سخنان انان گوش فراده«
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  

:امده» سروش یشت«در   

انچھ کھ تا بھ حال بھ جا اورده شده یا پس از "ما ھمھ ی کارھای نیک را میستاییم"ما اموزش ھای زرتشت را میستاییم«
.این بھ جا اورده شود  

.میستاییم"کسی کھ پاسبان و نگھبان خوشبختی ادمی است  

نوازنده ی بیماران و پناه دھنده ی درماندگان .یستاییمم"کسی کھ از برای مرد بینوا و زن بینوا خانھ و کاشانھ ای بنا کند
.»خوشبخت کسی است کھ خوشبختی دیگران را بخواھد":ھمانند فرشتھ است  



 

 

 اواز خدا ھمیشھ در گوش دل است

 کو دل کھ دھد گوش بھ اواز خدا

:زنان  مردان را از زبان بزرگان ایرانزمین چنین اندرز فرماید"شادروان فردوسی توسی  

د یکسر ز یزدان پاکبترسی  

 مباشید ایمن درین تیره خاک

 ھمھ کارھای جھان را در است

 مگر مرگ کانرا در دیگر است

 نگھ کن رباطی کھ ویران بود

نزدیک ایران بود یلی کان بھ  

 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

گشت اب دگر چاھساری کھ بی  

 فراوان برو سالیان برگذشت

 بدان گنج وسیم و زر و اباد کن

خوار کن مرگ را یاد کن درم  

 مگردان زبان زین پس جز بھ داد

پیروز و شادکھ از داد باشی تو   

 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

ش پر از تاجداران بودکنار  

 برش ز خون سواران بود

 پر از مرد دانا بود دامنش

یراھنشپر از خوب رخ جیب پ  

 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  

بند  28یسنا (سرودگویانم سرودھایی کھ تا بھ حال کسی نسروده"سپندارمذ کشور فناناپذیر را میارایداز برای کسانی کھ 
ای ) بند ھفتم 28یسنا (حاجت ما را بر آر" شکوه منش و پاک را از ان ما ساز و تو ای سپنتھ ارمیتی ! ای راستی) سوم

)بند ھفتم 30یسنا (بھ کالبد انسان پایداری و ثبات بخش" فرشتھ ی ارمیتی   

انان بر  یاری ما فرست تا بتوانیم با نیرورا بھ ) نماد مھر و فروتنی(و ارمیتی) نماد پارسایی(فرشتگان اشی "ای مزدا
)بند چھارم 31یسنا (دروغ و ناپاکی فیروز گردیم  

انان پند و  راستی خواھان و دروغ پرستان ھریک ارمیتی را بھ یاری خواستند و ان فرشتھ بھ ھر دوی"از ھمان اغاز
کسانی کھ سپنتا ارمیتی را کھ نزد دانایان ارجمند است بھ ) بند دوازدھم 31یسنا (اندرز میدھد و مانع بدکاری انان میشود

)بند نھم 34یسنا (چشم حقارت بنگرند منش نیک از انان دور گردیده و سراسر کردارشان نکوھیده و زشت خواھد شد  

در روز واپسین ارمیتی ) بند یکم 43یسنا (و سودی از زندگی پاک منشی بھ ما بخش" ای ارمیتی بھره ای از توانگری 
خورشید سان "چنان کن کھ راستی در کشور"ای اھورا) بند ششم 43یسنا (درباره ی ھرکس داوری خواھد کرد

نیک ) زدھمبند شان 43یسنا (و وھومن ھر یک  را بھ حسب کردارشان پاداش دھند) ارمیتی(و فرشتھ ی محبت "بدرخشد
اندیشیدن و نیک گفتن و نیک ورزیدن سبب میشود کھ اھورا بھ توسط خشترا و ارمیتی بھ ما رسایی و جاودانی 

کھ پیوستھ  دار ای پرمنفعت خود را بھ کسانی ارزانیای مزدا بھ وسیلھ ارمیتی بخشش ھ)مبند یک 47یسنا (بخشد



 

 

و عفو گناھکاران در کشور جاودانی مزدا بھ وسیلھ ی اشا و  پاداش رنج کشیدگان)بند دوم 51یسنا (پرستنده تو باشند
ھنگامی کھ با منش پاک و فروتنی از شما کمک "ای وھومن و ای ارمیتی)بند چھارم 51یسنا (ارمیتی فراھم خواھد گردید

)بند بیستم 51یسنا (پناه خود را از ما دریغ مدارید"رحمت خود را بھ ما ارزانی دارید و چنانچھ کھ وعده رفتھ"خواستیم  

ھمانگونھ کھ ازین بند ھای گات ھا برمیاید سپنتا ارمیتی یعنی عشق پاک و پاکدامنی یا پارسایی و پرھیزگاری وقتی 
و پیروی ازین دو امشاسپند یا فروزگان " ممکن میگرد کھ شخص دارای منش پاک و نیت خالص و اندیشھ نیک بوده

.گ خواھد بودتنھا سبب رستگاری روان پس از مر"اھورایی   

:امده» اندرز نامھ ھای پھلوی«در   

کینھ و از را با خرسندی و قناعت .با خرد و اندیشھ پاک دیو خشم و خواھش ھای پست و از و شھوت را از خود برانید«
جنگ را با اشتی و دروغ را با "نیاز را با کم خواھی و قناعت"و خشم را با بردباری و رشک حسد را با نیک چشمی" 

»تی برانیدراس  

:چنین دعا میکنیم» ھفتن یشت بزرگ«در   

) دانای بزرگ(و بھ اسم مقدس مزدا) ھستی بخش(ما خواستاریم کھ تو را بھ نام اھورا" ای اھورا مزدای یکتا«
.ما خواستاریم تو را با دل و جان بستاییم.بستاییم  

یک و محبت و عشق و ایین نیک و پاداش ن )خشترا(انی و نیروی رحم) وھومن( و منش نیک) اشا(ما میخواھیم راستی
.را بستاییم) سپنتا ارمیتی(پاک   

.»بھ تو نزدیک شویم" ما میخواھیم با اندیشھ پاک و با راستی و درستی و با گفتار و کردار نیک و پیروی از ایین پاک   

:در وندیداد امده"پاکدامنی و پارسایی است"یکی دیگر از فروزه ھای ارمیتی  

:ھورامزدا پرسیدزرتشت از ا  

)بند شصت و یکم 18وندیداد فرگرد (کیست انکھ با مردی غیر از شوھر خود ھم خوابگی کند«  

چھ باید :فغان براورده و گوید) سقط جنین میکند(چون میبیند زن بدکاری نسل را تباه میسازد "فرشتھ ی پارسایی" ارت
)ارت یشت بند پنجاه و ھشتم(یزی را نبیمبکنم بھ اسمان باال روم یا در زمین نھان گردم تا چنین چ  

:سعدی فرماید  

 زن پاک فرمانبر پارسا

 کند مرد درویش را پادشاه

:شادروان فردوسی فرماید"درباره ازدواج و لزوم ھمسر گزینی و پرھیرگاری  

 جھان را فزایش ز جفت افرید

 کھ از یک فزونی نیاید پدید

 اگر نیستی جفت اندر جھان



 

 

در جھانبماندی توانایی ان  

 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

ھر مستنگشتند از باده ی م  

 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

مکار بھ گیتی جز از تخم نیکی  

 ترا دشمنی اندر جھان خود دل است

 دلت گر بھ گناه مایل است

:شادروان فردوسی از زبان بزرگان ایران زمین گوید"درباره ی فروتنی و بردباری  

 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

بھ بد دسترس ھر انگھ کت  

 ز یزدان بترس و مکن بھ کس 

گرفتار بند غرور بدان ای  

 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  

رد تکبر مگرد ای خلیلبھ گ  

 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

زنده بودن .زیرا زنده بودن تنھا خوردن و خفتن و اندیشیدن نیست"ھ ی نمودھای ھستی زنده اندھم"در فرھنگ زرتشتی
در جھان ھستی ھیچ نمودی نیست کھ ازین فروزه ھا برخوردار "یعنی پوییدن و بالیدن و شکفتن و زادن و مردن

:اوستا میفرماید.نباشد  



 

 

میستایم اب پاک و روان را کھ بخشاینده ی .یاری ما اید بشود کھ مھر بھ"میستایم خورشید تابان و ماه درخشان را«
.تندرستی و دشمن تباھی و اھورایی کیش و ستودنی است  

میستایم زنان پارسای نیک اندیش و نیک گفتار و نیک کردار و نیک اموختھ و .افزاینده جان است و افزاینده گلھ و رمھ
»)گاه ایوی ثروتِرم(نین زنانیای اھورا مزدا درود بر چ.فرمانبر شوھر و وارستھ را  

 

 

:زمین نماد سَپندارَمذ در جھان مادی است  
وجودات و افرینش پروردگار را در دامان مھر خود پرورانیده و با شیره ی جان خویش ھمھ ماز انجایی کھ زمین ھمھ ی 

ازین روی در " است را چون مادری مھربان قوت و نیروی ھستی میبخشد و در عین حال از ھمھ فروتر و افتاده تر
» تو ای بنده افتادگی کن چو خاک«:زمین را نماد مھر و فروتنی دانستھ و در ادبیات ما امده"فرھنگ ایرانی و زرتشتی

»مادر زمین و مادر وطن«:در عین حال زمین را مادر دانستھ و گوییم  

:یا توبھ نامھ زرتشتیان میخوانیم» پتت«در اوستای   

گناھی کھ از نظر معنوی و روانی نسبت بھ سپندارمذ و از نظر مادی و جسمانی نسبت بھ زمین از ھرگونھ ! پروردگارا«
اگر زمین بارور را ویران کردم یا وبرانھ .اگر زمین را پاک و اباد نگھ نداشتم/پشیمان گشتھ توبھ میکنم"مرتکب شده ام

در زمین نھان داشتم و ان نھان کرده را اشکار  اگر نسایی.اگر با پای برھنھ بر زمین تو راه رفتم.ای را اباد نساختم
کھ بدین وسیلھ سپندارمذ امشاسپند "اگر زنی کھ تحت سرپرستی من بود خوب و گرامی نداشتم و او را اذیت کردم.نکردم

».از ھمھ ان گناھان پشیمان گردیده و توبھ میکنم" از من ازرده و ناخشنود شده است  

:خطاب بھ عروس و داماد میگوید) عقد(در ھنگام گواھگیری  موبد"باز در اندرز گواه زناشویی  

یا بکدیگر دوستار و مھربان .اندر گیتی ازاده و فروتن باشید.فروتنی و مھربانی ست" داد و این سپندارمذ امشاسپند«
خویشان و مستمند را ننگ مدارید و از خواستھ ی خویش یاریشان .خوش بین باشید.خودپسندی مکنید.باشید

مین را پاک و ز.بیمارستان ھا و دیگر بنیاد ھای نیک نھید و چون زمین سودبخش و بردبار باشیداموزشگاه و .دھید
».را ویران کنید و پلیدی و نسا اندر زمین نھان مدارید) جانوران موذی(انھ ی خَرَفسَتران سوراخ خ.ابادن دارید  

باستان و ادبیات فارسی امروزه نیز نشان میدھد زمین و ھمانگونھ کھ در این سرودھای مقدس برمیاید و فرھنگ ایران 
روی در فرھگ زرتشتی مادر و  از این.مادر نسبت خاص و ویژه ای با یکدیگر داشتھ و ھر دو را بھ مادر تشبیھ میکنیم

ول ام سلطنت و یا دیگر مقامات عالی کشوری برسند و بھ قھ ای دارند کھ حتی میتوانند بھ مقام بسیار شایستزن مق
:سعدی  

 زن پاک فرمابر پارسا

 کند مرد درویش را پادشا

برای » اسفندگان«جشنی بھ نام "از این جھت در ایران باستان روز پنجم ماه اسفند کھ نام روز و ماه برابر میشود
م بزرگداشت مقام زن برپا میکردند و در ان روز زنان و دختران از وظیفھ و کار منزل بخشوده بودند و در عوض تما

پسران بود و در پسین ھمان روز  کارھای خانھ چون رفت و روب و پخت و پر و نظافت ظروف بھ عھده ی مردان و
زنان و دختران از طرف پدران و شوھران و برادران خود ھدایایی دریافت میکردند و بدین وسیلھ از کوشش ھای توان 



 

 

و رسا در دین زرتشتی از ازادی کامل برخوردار بوده و این دختران بالغ .فرسای انان در طی سال قدردانی بھ عمل میامد
 53در یسنای "بدست اورده» پوروچیستا«ازادی را برادر اندرز پیامبر خود در ھنگام پیشنھاد ھمسری برای دخترش 

:میفرماید  

ک برای من کھ پدرت ھستم جاماسپ را از روی راستی و با منش نی"ای جوانترین دخترم" پوروچیستا اینک تو ای«
اینک برو با خردت مشورت کن و در صورت قبول با عشق پاک در انجام وظیفھ مقدس زناشویی "ھمسری تو برگزیدم

».رفتار نما  

:اشو زرتشت خطاب بھ پسران و دختران جوان فرموده است"و در مجلس عروسی دخترش  

گفتارم را بھ خاطر بسپارید و با غیرت  بھ اندرزم گوش فرا دھید و"روی سخنم با شماست" ای پسران ای دختران بالغ«
ھر یک از شما باید در کردار نیک و مھرورزی بر دیگری پیش دستی جوید .در پی زندگی زناشویی با پاک منشی برایید

».تا زندگی مقدس زناشویی با خوشی و خرمی ھمراه باشد  

:اندرز اشوزرتشت بھ مردان و زنان  

خوشی ھای زودگذر کھ تباه کننده ی . ھیچگاه گرد دروغ "بید و پیروزی کنیدراه راست را دریا" ای مردان و زنان«
چون زھر کشنده ای است کھ بھ شیرینی درامیختھ اند و "زیرا لذتی کھ با بدنامی و گناه ھمراه باشد.نگردید"زندگی است

.باه مسازیدندگانی گیتی و مینوی خود را تبا این جور کارھای زشت ز.وزخی استھمانند خودش کشنده و د  

پاداش نیک و سرای خوشبختی از ان کسی خواھد بود کھ ھوا و ھوس و خودخواھی و اروزھای باطل را از خود "چھ
چیز دیگری نخواھد "دور ساختھ بر نفس خویش چیره گردد و کوتاھی و غفلت در این راه پایانش جز نالھ و افسوس

.بود  

ار بدبختی و نیستی خوھند شد و سرانجام شان نالھ و خروش و فریاد گرفت"فریب خورندگان کھ دست بھ کردار زشت زنند
ارامش و خوشی زندگی بھره شان خواھد بود و سختی "ولی زنان و مردانی کھ بھ اندرز و راھنمایی من گوش دھند.است

»)8- 6بند  53یسنای (و رنج از انان دور خواھد گشت و بھ نیک نامی و جاودانی خواھند رسید  

در میان نیست و تنھا وظیفھ ای کھ برای ) میانجی شدن(و شفاعت ) تاوان گناه(زرتشت سخنی از کفاره در دین اشو
کھ "ھ یک طرف ان انسان با میکی ھا و طرف دیگرش اھریمن با بدی ھاجنگی ک"مقرر داشتھ جنگ مقدسی است انسان

.بھ طور خالصھ جنگ با دروغ و ناپاکی و ناراستی است  

وھومن "تنھا عاملی کھ میتواند ما را فیروز گرداند استفاده دایم از دو نیروی خدادادی یعنی" ندگیدر این پیکار سخت ز
:چنانچھا حافظ فرماید.و سپندارمذ  یا خرد و عشق یا عقل و عاطفھ است  

وسوسھ اھریمن بسی است"در راه عشق  

کن گوش و دل بھ پیام سروشھشدار و   

:زن امده استدرباری "در اندرز نامھ بزرگان زرتشتی  

سرانجام روزگار "اگر زنی را بگریانی.زندگی را بر زن و فرزند اسان کنید.بھ زنان ستم مکنید.زنان را گرامی دارید«
بھ خواستھ .تا روزگار ابرویت را مریزد"ابروی زن را مریز.ھ نشودانت را با زن مشکن تا پیمانت شکستپیم.گریانت کند

زن را میازار تا .اشیانھ ی زن را بھ ھم مزن تا اشیانھ ات ویران نگردد.اد مرودی زن دست میاز تا خواستھ ات بھ ب
با  نای .ولی فرمانبر و برده ی زن مشو تا سبک نشوی"ای مرد با زن بھ نرمی و خوبی رفتار کن.روزگار ازارت ندھد



 

 

 ارجرا بشناس و بر خود  ای زن خودت.کنیز مرد و بازیچھ ی ھوس ھای او مشو اما" بازی کننمرد در ھمھ ی کارھا ا
زن .ارج مادر و ھمسر بودن برای تو باالترین ارجھاست.و خودنمایی مشوبنھ و ھرگز برده ی پول و گوھر و شکوه 

بھ خداوند و بھ زیبایی مھر "مردی کھ بھ زن خود مھر میورزد.سرچشمھ ی خوشی و شادی و سازندگی زندگی ست
.گناه کاری است و گناھش جز با زناشویی شستھ نشود"کندندگی زی ھمسر و جفت بکسی کھ .ورزیده است  

زناشویی کھ با چشم داشت بھ خواستھ و پول و پایگاه باشد .پرشکوه ترین و ارجمند ترین کارھا پیوند زناشویی است
پایھ ی زناشویی باید تنھا بر مھر و زندگانی ھمسری و زادن فرزند و بار اوردن ان استوار .پایان خوشی ندارد

زن ابستن را "بستیزید) فحشا(با روسپیگری .دل و جان و روان او را دریابید و بر ارج نھید"فزون تر از تن ن .شدبا
»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 
کھ ھستی و نمودھای ان ھمھ "اوستا سخن از مھر و فروغ نیری افریننده ی یکتاست در ھمھ جای"افریننده گی ست

ازوست و ذرات وجود ھمگی در بردارنده ی پرتو اوی اند و این جھان بینی زرتشتی است کھ پژواک ان در سرودھای 
:امده است» شمس مغربی«کھ بھ قول عارف بزرگ"گردیده منعکسایرانی  عرفانو  اوستا  

 

رخت چون گشت پیداخورشید   

 ذرات دو کون شد ھویدا

و سایھ انداختمھر رخ تو چ  

 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

رتی دالرادر کسوت و صو  

 بر رستھ بنفشھ معانی

 چون خط خوش نگار رعنا



 

 

 بشکفتھ شقایق حقایق

 بنموده ھزار سرو واال

 ھرجز کھ ھست عین کل است

 پس کل باشد سراسر اجزا

 اجزا چھ بود مظاھر کل

چھ بود ظالل اسما اشیا  

 اسما چھ بود ظھور خورشید

 خورشید جمال ذات واال

 ای مغربی این حدیث بگذار

ان مکن ھویداسر دو جھ  

:موالنا 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

 

 

:خورداد ششمین مرحلھ کمال در جھانبینی زرتشتی: 6  
.ی و ابادانی گیتی استبھ معنی کمال و رسایی مینوی و خرم» َھھ ُارَوتات« اوستاخورداد در   

:در اندرز گواه در مورد این پایھ ی معنوی این امشاسپند امده است  

روان  چھ پاکی تن اشویی"دل خود را خرم و تن خود را پاک دارید.داد و ایین خورداد امشاسپند خرمی و ابادانی است«
ابادی .ه ھورمزد خورسند و سپاسگذار باشیدگیتی را بھ چشم نیک ببینید و بھ را.مباشید اندوھگین"ناسپاسی مکنید.است

تن و .دپلیدی و نسا اندر اب روان میفکنی.اب را کھ سبب خرمی و ابادانی است ھمیشھ پاک دارید.سازید و شادی افزونید
».کنید و زمین خشک را برومند سازید) قنات(کاریز .جامعھ در اب روان مشویید  

:میخوانیم یا توبھ نامھ زرتشتیان باز در اوستای پتت  



 

 

بھا مرتکب شده ام پشیمان لحاظ مادی نسبت بھ ا از ھرگونھ گناھی کھ من از نظر معنوی نسبت بھ خورداد امشاپند و از«
یا ھرگونھ فضوالتی را "دست ناپاک در اب روان شستم"اگر نسا و چیز ناپاک را در اب روان ریختم.میکنم توبھگشتھ و 

توبھ "از ان کارھا پشیمان شده"خورداد امشاسپند از من ازرده و ناخشنود گشت کھ بدین وسیلھ" در اب روان انداختم
».میکنم  

» خورداد«وی رسیده و از نعمت انگاه بھ حد کمال اخالقی معن"پس از انکھ شخص مراحل پنجگانھ ایزدی را طی کرد
ادت بر سر ما سایھ افکن در این پایھ خوشبختی و بھروزی بھ ما روی خواھد نمود و ھمای سع.خواھد شد برخوردار
بھ ھمین مناسبت بھداشت و .در این مقام کمال مادی و معنوی و فضایل اخالقی و روحانی بھ ما عطا میگردد.خواھد شد

.نیز یکی از وظایف دینی زرتشتیان میباشد تندرستی  

زیرا چنانچھ "ماستشھرھا و ممالک نیز بھ عھده ی "بلکھ پاکی محیط زیست ده ھا"نھ فقط سالمتی و تندرستی خود
.ر و عشق ما فراگیر باشد و برای ھمھ بشر گرددھگفتھ شد باید م  

بھ گونھ ای کھ میتوان ریشھ و بنیاد ھمھ ی .بھداشت در کتاب ھای کھن زرتشتی موجود استشواھد بسیاری درباره 
.اندبشھ و عقاید علوم جدید را درباره بھداشت و پاکی محیط زیست در فلسفھ خورداد یافت  

و تب و غیره از فروھر فریدون یاری خواستھ » جرب«بر ضد امراض "  141بند  29کرده ی  »فروردین یشت«در 
از قوت و سالمتی و تندرستی برای  143در بند .شده زیرا فریدون و پدرش از نخستین پزشکان ایرانی بھ شمار رفتھ اند

.فرزندان نیک و باھوش و توانا و زبان اور سخن میرود  

.بھ پنج طبقھ از پزشکان در ایران باستان اشاره شده است» اردیبھشت یشت«در   

.از اشخاص علیل و بی شعور و مصروع و غوزی و ناقص العضو بھ نیکی یاد نشده است» ابان یشت«در   

.مبتال بھ پیسی و جرب را باید از دیگران دور نگھ داشت"دستور میدھد کھ اشخاص"در فرگرد دوم وندیداد  

.از وظایف ھر زرتشتی است"داشتن چھار عنصر از جملھ ابپاک نگھ  

:اشوزرتشت میفرماید  

کسی بخشد کھ در اندیشھ  مرداد یعنی رسایی و جاودانی بھ اناھورا مزدا تمام اقتدار کامل را بھ وسیلھ ی خورداد و ا«
و زندگانی دراز را بھ ما  صفات رسایی"ای خورداد و ای امرداد) بند بیست و یکم 33یسنا (دوست او باشد" وکردار 
بند  34یسنا (ما را نعمت ھای دوگانھ ات یعنی رسایی و جاودانی برخوردار ساز!ای مزدا) بند ھشتم 33یسنا (عطا فرما 

»بند پنجم 45یسنا (بھ نعمت رسایی و جاودانی رسند"کسانی کھ بھ پیروی از فرمان دین اھورایی کوشند) یازدھم  

»بند دھم 45یسنا (در سرای خویش مغتنم ساز ما ار از رسایی و جاودانی  

»بند یکم 47یسنا (اھورا مزدا بھ توسط خشترا و ارمیتی بھ ما رسایی و جاودانی بخشد  

زیرا رسایی و کمال "بھ خصوص در گات ھا خورداد و امرداد اغلب با ھم یاد شده"چنانچھ دیده شد در سراسر اوستا
بختی جاودانی نام نیک و اثار شخص است و انانی کھ خورداد نصیبشان مادی و معنوی تنھا وسیلھ ی خرمی و خوش

.از جاودانی ھم برخورداد خواھند شد"گشتھ  



 

 

را پیروی " وھومن یا نیک اندیشی "بھ عبارت دیگر امشاسپندان دارای فروزگانی ھستند کھ بنابر سلسلھ مراتب ھر کس
ز اشا برخوردار شد بھ سپندارمذ یعنی نیروی مھر و فروتنی از اشا یا راستی و حقیقت برخورداد میشود و ھرکس ا"کرد

.ھم خواھد رسیدبھ کمال و جاودانی " و تقوی مجھز میگردد وھر کس بھ پارسایی و مھر و فروتنی رسید  

و تغیر نام یافتند » ھاروت و ماروت«بعد ھا در فرھنگ دینی یھود و مسیحیت بھ ) َھھ ُارتات و َاِمَرتات(خورداد و امرداد 
.ھر دو از از فرشتگان این ادیان نیز بھ شمار رفتند و مانند دین زرتشتی یک جفت جدایی ناپذیر گشتند  

:کھ میفرماید"در داد و ایین خورداد امشاسپند دیدیم  

در زندگی خوش بینی پیشھ کنید و بھ داده ی ھورمزد .اندوھگین مباشید.دل خود را خرم و تن خود را پاک نگھ دارید«
»سپاسدار باشید خرسند و  

است و ) قانع(رسیدن بھ خوشبختی و رسایی و کمال مادی و مغنوی الزمھ اش داشتن روحی خرم و روانی خرسند " بلی
.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 
بھ جشن ھایی چون نوروز و تیرگان و مھرگان و سده و زادروز .مانی معصومانھ برخیزدبھ شاد" کردن جشن ھا

ی و شادکامی ھمگام از اجتماع نیز اماجی دارد کھ بھزیست.جشن سدره پوشی و و زناشویی و مانند اینھا بپردازد"پیامبر
افراد ھر اندازه از خود .رددگکن میو از خودگذشتگی و ایثار و فداکاری مم ھمازوریکھ ان ھم با ھمکاری و "ملھ استج

دارای منش اجتماعی واالتری خواھند بود و ھمکاری این گونھ افراد از خود گذشتھ سبب بھزیستی و "گذشتھ تر باشند
.اسایش و خوشبختی ھمگان است  

پیوستھ در وی و فراگیری دانش و علوم سودمند ری و نیرومندی مادی و معنوی و مینافراد جامعھ باید در راه توانگ
کندن کاریز و چاه و بستن سد و پرورش جانداران سودمند و نگھداری از طبیعت و "کاشتن درخت.تالش و کوشش باشند

از جملھ کارھایی است "تخم گیاھان و نسل چارپایان و پاکسازی محیط زیست سترش کشاورزی و دام پروری و اصالحگ
.چھ در این جھان و چھ در جھان دیگر میباشد"امعھ کھ در جھانبینی زرتشتی وسیلھ خوشبختی افراد و ج  

:میخوانیم» سروش واژ«در اوستا   

سبب صحت روح و روان است و خوشبختی جھان دیگر جز از "یعنی سالمتی و تندرستی» تنی و روانی و گیتی و مینو«
.راه خوشبخت زیستن در این جھان فراھم نگردد  

:در اندرز نامھ ی پیشینیان میخوانیم  

.اندوه سایھ مرگ است"ھر دمی را کھ با اندوه بھ سر بری زندگی مشمار"دوه کشنده ی زندگی استان«  

.خندان و گشاده رو باش"یش و بدبین مباشدمرگ ان"از اندیشھ ھای غم گستر بگزیر  

.درخت افکن بود کم زندگانی"کھ درخت افکن زندگی اش کوتاه باشد"درخت را بیھوده میفکن  

.ھوا را پاک نگھدار و در ھوای پاک بزی"ان را بھ پلشتی میاالیاب را گرمی دار و   

.ولی اندازه نگھدار"و بنوشان و بخور و بخوران"بپوش و بپوشان   

 بپوش و بنوش و ببخشی و بده



 

 

 برای دگر روز چیزی بنھ

خود در راه توانگری و توانایی "توانگری مایھ ی سرافارازی و اسودگی و شادمانی و خرسندی وپیروزی است
.دل خرم دار و جھان را با چشم خوش بین و دل روشن بنگر"بکوش  

.چیزی کھ خرد را بکاھد مخور"اگواری ھا و فراز و نشیب ھا و رنج ھای زندگی خونسرد و بردبار باشبرابر ندر   

یرا پرستش ز"ولی بھ ھیچکس پایھ خدایی و اربابی مدھید"ھمھ را گرامی دارید"تبلی و سستی مکنید و اندوھگین مباشید
از وام "داشتن خان و مان خوب و اسایش بخش از نعمت ھای خداست.چھ زنده یا مرده با بت پرستی یکی است"ادم ھا

.گرفتن بپرھیز و بینوایان را دستگیری کن  

.است) راستی(راه در جھان یکی است و ان اشویی .مگر از راه پارسایی"ھیچکس از دیگری برتری ندارد  

و اگر از ھوی "اگر از خرد پیروی کنی بر زندگی و سرنوشت چیره ای.وستی از ان از خود تسد بخشھر بدی کھ بھ تو ر
.خوشبخت کسی است کھ در پی خوشبختی دیگران باشد.بر تو چیره گردد"و ھوس پیروی کنی زندگی و سرنوشت  

.وقت گرانبھا است ان را با کار و سخن بیھوده تباه مکن  

مال حالل بدست ار و ان را برای اسایش خود و .گوش و اندیشھ ی بستھ زندگی کند بدا بھ حال کسی کھ با چشم و
.دیگران با کار بر  

اھریمن تنگدستی را بکشید تا ریشھ ی ھمھ ی تبھ کاری ھا و زشتی ھا را برکنده .تھیدستی ریشھ ھمھ ی گناھان است
.باشید  

ادانی و بھسازی خانھ و شھر و کشور خود پیشرفت و ابدر راه .ت میاروددا و خلق را بدسمھر خ"ادم بخشنده و مھربان
.بکوش  

پارسایی ان است کھ ھرچھ نیک است برگیری و ھرچھ بد .شخص پارسا و پرھیزگار ھمیشھ دلش شاد و لبش خندان است
ھنگام خوشی مغرور و .پارسا کسی است کھ در فراز و نشیب زندگی و در خوشی ھا و سختی ھا بردبار باشد.است بنھی

.ت نشود و ھنگام سختی زبون و درمانده نگرددمس  

در جھان بگردید و جھان را پژوھنده باشید و .روشنی چشم و روان است"داده ی خدا نماز و نیایش و سپاسگذاری از
.دریابید کھ چگونھ تبھ کاران سرانجامشان تباھی میباشد  

:شادروان فردوسی گوید  

 بگویم یکی پیش تو داستان

ھ ی باستانکنون بشنو از گفت  

کشیدن کمان بدی نباید  

 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

دز ھر شور و تلخی بباید چشی  

 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

تنگسرای سپنجی چھ پھن و چھ   

 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

جان و روان"چھ زنجی از آز  

 بخور انچھ داری و بیشی مجوی

 کھ از آز کاھد ھمی ابروی

 بھ نام ار بریزی مرا گفت خون



 

 

درونبھ از زندگانی بھ ننگ ان  

 مرا مرگ بھترین ازین زندگی

 کھ ساالر 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
بنابر این "دداد در جھان مادی نماد خرمی و ابادانی بوده و این نعمت ھای بزرگ بدون اب میسر نشوار انجایی کھ خور

اب ھای روی زمین نمودار و نماد خورداد امشاسپند بوده و این فرشتھ در اوستاھای بعدی بھ منزلھ ی "در سراسر اوستا
).میرفتھ است(موکل اب بھ شمار است  

سروده شده کھ بخشی از "یز از نیایش ھایی است کھ در مدح این امشاسپند ستودهن» ابان یشت«و » خورداد یشت«
:چنین میفرماید» خورداد یشت«  

بھ مردم نعمت و برکت بخشیده شود و ستاینده  ان خورداد را بیافریدم تا بھ واسطھ ی« : اھورامزدا بھ زرتشت میگوید
امشاسپندان و بھ ویژه خورداد پناه برد و نامش  )بھ(ھ باک کسی»ی امشاسپندان را ستوده است اش چنان باشد کھ ھمھ

بھ ھمھ  و درد و ناخوشی از وی دور شود و از ابتال) نجاست و کثافت(بیماری ھا و الودگی ھای ناشی از نسا "را یاد کند
روزی ورش دشمن و مردم ستمکار و دروغگو و جادو و تیره ھمچنین از حملھ و ی.ن و محفوظ ماندی بیماری ھا مصو

»نگھداری شود  

ویژه ابان یا فرشتھ ی موکل اب و ھمکار خورداد امشاسپند "نیز چنان کھ از نامش پیداست» ابان یشت«یشت پنج یا 
.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 
.نابع سرشار و اموزنده بھ شمار میایداز م"و بعد از ان پیامبر  

" در این یشت نام و نشانی از بیشتر پھلوانان و شاھان و ناموران ایرانی میبابیم کھ بھ درگاه ایزد بانوی نامدار 
از نگاه جغرافیایی و تاریخی این یشت .قربانی نثار میکنند  خیرات و دھش میکنند"اردویسور اناھیتا نماز میگذاردند

" ی موکل بر رودخانھ ھایی چون بھ گمان قوی فرشتھ "بستھ بھ شرق ایران باستان بوده و اناھیتا یا ناھیدکامال وا
.ون و سیحون میباشدجیح  



 

 

:و اینک فشرده ای از این یشت بلند  

ی این ایزد ناھید را بستای کھ بھ ھمھ جا روان است و درمانگر و ستاینده ی ایین اھورای: اھورا مزدا بھ زرتشت گفت«
خواستھ و مال را "گلھ و رمھ را بیافزاید"چھ نیایش وی.ورد ستایش قرار گیردماست و شایستھ است کھ در جھان مادی 

زھدان زنان را پاک کند و "نطفھ مردان را پاک کند"این فرشتھ ی موکل اب.برکت دھد و کشور را فراخی و ارامش بخشد
اب ناھید .نوان اسان میکند و پستان ھای مادران را پر شیر میسازدزایش و حمل را برای با.اماده برای باروری میسازد

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  

راسر کرانھ ھای ان ان سان کھ س.میریزد» فراخرکرت«سرازیر شده و در پایان بھ دریای » ھوکر«این رود کھ از کوه 
بزرگی و بلندی .این ایزد دارای ھراز دریاچھ و ھزار رود است.سازد) اشفتھ(باال ارد و متالطم "دربا را بھ موج ھای بلند

.ھریک از انھا بھ اندازه ی چھل روز راه است کھ مرد سواری با اسبی تندرو بپیماید  

ور و شھر و دھات و سرزمین ھا اباد گردد و مردم جھان شاد و این ایزد را اھورا مزدا بیافرید تا بھ وسیلھ ی او کش
.خرم گردند  

این ایزد را بستود و از او خواست کھ بھ شھریاری رسد تا ھمھ ی گردنکشان » داءی تی«ھوشنگ پیشدادی در کنار رود
د تا بھ پادشاھی ھفت جمشید نیز از این ایزد توانا درخواست میکن.و ھمھ کامیاب شود"و بدان و گمراھان را براندازد

.کشور زمین رسد و خواستھ اش براورده میشود  

سپس فریدون .در سرزمین بابل بھ انجام ایین ھای ستایش این ایزد میپردازد ولی کامیاب نمیشود) ضحاک(اژی دھاک  و
میاورند و  ستایش این ایزد را بجا"و کیکاووس و کیخسور و توس پھلوان و دیگر ناموران ایرانی پیش از اشوزرتشت

کفش ھای درخشان   بستھان ایزد بانو بھ پیکر دوشیره ای بسیار زیبا و خوش اندام در حالی کھ کمربند زرینی بھ میان 
بھ یازی انان " با بندھای زرین پوشیده و با زیورھای فراوان اراستھ و شنلی از پوست ببر در بر و تاجی زرین بر سر 

.ندمیشتابد و انان را کامیاب میگردا  

ھمھ یدشمنان "یک رنگ و یک نژاد ان را میکشند با ستیز"بزرگ و سپید  اسباین ایزد بانو بر گردونھ ای کھ چھار 
.ایران زمین و دیوان و جادوان و پریان و کوی ھا و کرپن ھا و ستمکاران را بر میاندازد  

گان بھ روی زمین فرود اید تا بھ یاری بزرگان اھورامزدا فرمان میدھد کھ این ایزد بانو از پھنھ ی اسمان و جایگاه ستار
.بشتابد"و ناموران و شاھانی کھ از او با اندیشھ پاک درخواست حاجت میکنند  

این ایزد چون رودی است کھ از اسمان و چشمھ .بھ درگاھش نیایش میکنند"جھت اسان زایی" زنان ھنگام وضع حمل
».وان میگرددبھ سوی زمین ر"خورشید جدا شده و بھ فرمان اھورا  

این جھانبینی و ارمان پاک سودمند .ابادی جایی است کھ اب موجود باشد و بیابان محلی است بی اب"در فرھنگ ایرانی
سبب شد کھ نیاکان فعال و کوشای ما چون بھ سرزمین خشک ایران وارد شوند با کندن قنات و کاریز اب را از مسافت 

زیرا اباد کردن زمین و کشاورزی و دامپروری و "زی و ابادانی پردازنددوردست بر زمین جاری ساختھ و بھ کشاور
از کارھای نیک و پر ثواب "ھرگونھ فعالیتی را کھ سبب بھبودی زندگی و وسیلھ ی خرمی و شادمانی مردم باشد

.میشمارند  

:کار در نزد نیاکان ما چون یک نوع عبادت بھ شمار میامد و چنانچھ سعدی ھم میفرماید  

بجز خدمت خلق نیستعبادت   



 

 

 بھ تسبیح و سجاده و دلق نیست

»چو نیم کردار نیست:دو صد گفتھ«یا   

 

:کار و کوشش و کشاورزی و ابادانی  
 

:در کتاب وندیداد َفرگرد چھارم امده  

ای : گوید" ای سپیتمان زرتشت کسی کھ در کار کشاورزی نیست و زمین را شخم نمیکند بھ چنین کسی نفرین کرده «
برای درخواست لقمھ نانی بایستی و از ان گدایی کنی و محتاج  کسانیبشود کھ بر در "زمین را نمیکاریکسی کھ 

»)وندیداد فرگرد چھارم(بازمانده ی خوراک دیگری باشی  

پاداش چنین کسی با .و در ترویج ایین مزدایی کوشد"کارد) پارسایی(تخم اشویی "کسی کھ دانھ ی گندمی در زمین کارد«
»)وندیداد فرگرد سوم(عبادت برابر و از ھزار بار ادای مراسم دینی و صدھزار قربانی نیکو تر خواھد بود صد نماز و  

بھره ای از ان "و با کار و کوشش خود یافتھ باشی"کھ از راه نیک بدست اورده کوشا و میانھ رو باش و نانی بخور«
و دارایی دیگران چشم مدار تا مال  خواستھبھ .خواھد بودچھ این کار تو بھترین کار "نان را برای خدا و نیکوکاران ده

چنان نماید کھ سر دیگری را "ھر کسی چیزی خورد کھ از کار و کوشش خود بدست نیاروده باشد.خود را از دست ندھی
»)مینوی خرد پرسش اول باب دوم(در کف گرفتھ و مغز او را میخورد  

خطا و "ه و دختر یا زنی کھ نخ میریسند اگر ذره ای از ان را تلف کننداھورا مزدا اندک چیزی را برای اسراف نیافرید«
»)بند شصتم 5وندیداد فرگرد (گناه است  

بقیھ ھر وفت گرسنھ میشوند "در خوراک را روا نمیدارند و بھ غیر از اشراف و درباریان )اصراف(اسراف ایرانیان
از استعمال "مانطوری کھ از مرض طاعون حذر میکننداینان ھ.خوراک میخورند و ھرگز بیش از اندازه صرف نمیکنند

)امیان.(مسکرات زیاد نیز متنفر آستند  

 

 

:امرداد ھفتمین مرحلھ کمال در جھانبینی زرتشتی است: 7  
در گات .بھ معنی بی مرگی و جاودانگی ست و ان برابر است با واژه ی اندگلیسی  ایمورتال» َاِمَرتات« اوستاامرداد در 

یا رسایی و "امرداد نیز یکی از صفات مینوی و خواص اھورا مزداست کھ ھمیشھ با صفت خرداد"شاره شدچنانچھ ا"ھا
از نعمت جاودانی و بی مرگی کھ "ی رسیدچو شخص بھ پایھ ی کمال جسمی و روحبدین معنی کھ "کمال ھمراه است

:ھمان نام نیک ابدی ست برخوردار میگردد کھ گفتھ اند  

ھ نکو نام زیستزنده جاوید ماند ھر ک  

 کز عقبش ذکر خیر زنده کند نام را



 

 

در حالی کھ مقصود "انیده و در سرانجام عمر طبیعیپس چنین شخصی کھ زندگانی خود را بھ بھترین وجھ بھ پایان رس
بھ "افرینش را دریافتھ و در طی زندگانی بھ وظایف خود عمل نموده و باالخره مبدا و مقصد خود را نیز یافتھ است از
مینامد و »مکان سرود و نور«ن یا ھمان مقام مقدسی کھ اشوزرتشت ان را گروثما.طن اصلی خود بازگشت مینمایدو
یک نفر مومن خداشناس » ھفتن یشت«در .روھر و راستان و اشوران استمقام اھورامزدا و امشاسپندان و ف ایی کھج

:چنین خواستار است  

ا بھ ج) را(و ان اندیشھ و گفتار و کرداران چیزی را از برای خود برگزینیم ما خواستاریم ! ای اھورا مزدا و ای راستی«
»اوریم کھ در میان اعمال برای ھر دو جھان بھترین باشد  

ای اھورا مزدا ما میخواھیم تو را بھ نام .شده ی اھورا مزدا را با بھترین راستی منتشر سازیم الھامما خوستاریم کالم «
محبت ) " خشترا( قدرت رحمانی) وھومن(منش نیک)"اشاوھیشتا(ما میخواھیم راستی .بستاییماھورا بھ اسم مقدس مزدا 

و ایین نیک و پاک را بستاییم و با اندیشھ ی ) امرداد(و بقای نام و جاودانگی) خورداد(رسایی و کمال ) ارمیتی(و عشق
»)سومکرده ی /ھفتن یشت بزرگ(پاک و گفتار راست و کردار درست بھ تو نزدیک شویم  

:میفرماید 21بند  31اشوزرتشت در یسنای   

بھ کسی بخشد کھ در اندیشھ و گفتار ) امرداد(و جاودانگی) خورداد(اھورامزدا تمام اقتدار خود را بھ وسیلھ ی رسایی «
»و کردار دوست او باشد  

:امده است 5بند  45در یسنای   

»ی و جاودانی رسندکسانی کھ بھ پیروی از فرمان اھورایی کوشند بھ نعمت رسای«  

:در اندرز گواه امده  

میکروب و عامل (از درج.تن خود را درست و توانا دارید.داد و ایین امرداد امشاسپند تندرستی و دیرزیوی است«
.و پلیدی دوری کنید) ناخوشی  

اب ایستاده .خانھ و جامعھ را پاک و بی االیش دارید  
دارو و .بر و میره نارسیده مچینید.درخت جوان مبرید.درخت افزایید دار و.را خشکانید و جایش کشتزار کنید) راکد(

»دردمندان و افتادگان را پرستار باشید.دھید) مستحقین(درمان بھ ارزانیان   

:وندیداد گوید  

اشم «نماز .بھ کار بندیدای مردم برخیزید و بھترین راستی و درستی ھا را : زده گوید) بانگ(سحرگاھان خروس بانک«
.ان دیوی کھ خواھد شما را خواب غفلت فرو برد"ای ارید و دیو کاھلی را از خود دور سازیدھ جب» وھو  

نین کسی با صد دعا و پاداش چ"ر ترویج ایین مزدا میکوشداشویی میکارد و د"کسی کھ تخم زراعت در زمین پاشید
.خواھد بود عبادت یکسان و از ھزار بار ادای مراسم دینی و صدھزار نیاز و قربانی نیکوتر  

: گوید"بر چنین کسی زمین تھدید کرده"کسی کھ در کار کشت و زرع نیست و زمین را شخم نمیزند" ای سپیتمان زرتشت
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  

یک بھ کف اورده و با کار و کوشش خود یافتھ باشی و بھره یی از ان ی بخور کھ از راه نو میانھ رو باش و نان کوشا
»این کار تو بھترین کردار خواھد بود"نان را برای خدا و نیکو کاران بھ کنار بنھ  



 

 

:در مینوی خرد پھلوی امده است  

د کھ از کار و کوشش خود ھر کس چیزی خور"ز دست ندھیبھ خواستھ و دارایی دیگران چشم مدار تا مال خود را ا«
اھورامزدا .گیزد و از مغز او تغذیھ کند و پر گناه باشد )دست(کفچنان نماید کھ سر دیگری را در "رده باشدبدست نیاو

»خطاست"کند تلفاگر ذره ای از ان را "دختری کھ پنبھ میریسد"اندک چیزی را برای اسراف نیافرید  

 

:داال دستور بزرگ ھند و کراچی مینویسد شادروان دکتر  

طرح بزرگ و ھدف : بھ این معنی کھ گفت"اشو زرتشت نخستین کسی است کھ بھ تاریخ بشر معانی کاملی بخشید«
پیشرفت یک شعار و "بھ عھده ی ما ادمیان گذارده و ان پیشرفت بھ سوی یک جھان نو و کامل است سترگ را خداوند

اید از ھنگام تولد تا گاه مرگ در کوشش و تالش باشد و بھ پیشرفت و صعود پردازد تا بھ او ب.وظیفھ ھر فرد بشرست
ھرکس برای رسیدن بھ این ھدف عالی با دیگران ھمکاری کند و تا انجا کھ ممکن است کوشش نماید .کمال نھایی برسد

.وشش او ناچیز و بی مقدار باشدو  ک ولو اینکھ کمک  

»قرار بدھد) تحت الشعاع(اماج ھا را در سایھ  ادمی کھ بایستی سایر زندگی این است اماج برترین  

:فونتان گوید.م  

بشاش و طالب زندگی و عالقھ مند بھ ابادانی جھان "سالم"ایرانیان را مردمی با ایمان"اصالحات دینی و اخالقی زرتشت«
»بار اورد  

ن بزرگ را برگزیده و فرمود کھ ھر یک از ما باید اشوزرتشت در گات ھا از میان صفات خداوند این شش پرتو یا فروزگا
را برای خود و دیگران فراھم  خوشبختیتا رسایی و خوشی و :از انھا بھره مند شویم و ان را در نھاد خود بپروریم

.و در نتیجھ از رستگاری و جاودانگی برخوردار گردیم"کنیم  

 

:سبزه و رستی نماد امرداد در جھان مادی ست  
 

در ایران باستان بھ یادبود روز تولد .دن و کاشتن درخت و گل و نگھداری ان وظیفھ و ارمان ھر زرتشتی استابادانی کر
.یا زناشویی و حتی مرگ ھر فرد زرتشتی میبایست بھ فراخور زندگی او دست کم سھ درخت کاشتھ شود  

یا توبھ نامھ » َپتت«در اوستای .ھیزدیک زرتشتی پارسا باید از افکندن درخت و ریشھ کن کردن گل و گیاه سودمند بپر
:ی زرتشتیان امده  

اگر :از جملھ"پشیمان گشتھ و توبھ میکنم"رداد امشاسپند در گیتی مرتکب شده امماز ھرگونھ گناھی کھ من نسبت بھ ا«
ناارزانیان  باز گرفتم و بھ) مستحقین(یا دارو و درمان از ارزانیان"درخت جوانی را بریدم یا بر و میوه ی نارسیده چیدم

اگر خوراک بھ خورد  گناھکاران و بزھکاران دادم و ان خوراک را از نیکان و پاکان بازگرفتم کھ بدین وسیلھ .دادم
»ان کارھا پشیمان شده و توبھ میکنم از ھمھ ی"امرداد امشاسپند از من ازرده و ناخشنود گشتھ  

سازنده  و سامان دھنده ی زندگی ست و تنبلی و "کار.ار و سازندگی استک"ھ و گوھر ھستی ادمی در این جھانسرچشم
.ویران کننده ی ھستی و جھان مادی است"بیکاری  



 

 

کھ شایستھ ی "شمار میرود بھ بلکھ گناه بزه بزرگی نیز"در جھانبینی زرتشتی بیکاری و تنبلی نھ تنھا ننگ بزرگی است
.میباشد و نمودھای ان گدایی و دزدی و گاھی ھم قتل است سختکیفری   

برگزیند "بھ ویزه کشاورزی کھ سود اجتماع را در بر داشتھ باشد"در ارمان زرتشتی ھر کس باید کاری سودمند و درست
خواستھ جز از راه  بھ دست اوردن مال.خودداری کند"و از انجام ھر کاری کھ برای دیگران و ھم نوعان زیان اور باشد

فریب دیگران بھ دست امده باشد حرام و مرتکب ان بزھکار و  مارکار و کوشش ناروانست و راھی کھ از راه دزدی و ق
.شمرده میشود  

:میرسد کھ فروزده ھای زیر در ان پدید اید) خورداد و امرداد(یک جامعھ ھنگامی کھ بھ مرز رسایی و جاودانگی   

.ھرکسی سرگرم کار و پیشھ سودمند خود باشد و بھ کار دیگری دخالت نکند  

.کار سودمند خود گرفتار ترس و اندوه نباشدھیچ کس از ادامھ ی   

بھترین کارھا "کشاورزی و دامپروری وصنایع مفید.یزی باشد کھ جامعھ اش خواستار ان استر فکر تولید چھر کس د
.شمرده شود  

راه رسیدن بھ باالترین پایگاه برای ھر مرد  زن .دست دزدان و مردم فریبان و مفت خوران در ان جامعھ کوتاه گردد
.شایستھ ای باز باشد  

.افراد از اسراف و تبذیر و مصرف گرایی بیھوده بپرھیزند  

.جمند و خوشبخت و خوش نام باشدار"کشاورز و کارگر  

.درخت کاری و کندن چاه و قنات و بستن سد و پرورش چارپایان سومند رواج یابد  

.اصالح تخم گیاھان و جانواران تشویق گردد  

.ھ و تفریح گاه ھای عمومی بھ اسانی فراھم شودساختن منزل و باغ برای ھم  

.اسودگی خود و جامعھ بکوشد و ھر کس بتواند در راه توانگری و ایمنی و بی نیازی  

.امنیت اقتصادی و پخش درامد ملی بکوشد"جامعھ برای افزایش درامد ملی  

.مقررات درستی برقرار گردد"بین ساعات کار و اسایش افراد  

و مانند این ....ساختن جھانی خوب و کامل براید ویستن و پاکی محیط مردم و ارایش خرد و روان ھر کس در پی بھتر ز
.ھا  

:چنین اندرز میدھد"از گفتھ ی نیاکان"شادروان فردوسی   

 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



 

 

خ بلندج و دینار و کاھمان گن  

 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

یبیابی ز ھر دانشی رامش  

شش میاسای ھیچز جود و ز بخ  

 ھمھ دانش و داد دان بسیچ

ی سزاستبھ یک روی جستن بلند  

 اگر در میان دم اژدھاست

 بھ نام نکو گر بمیری رواست

کھ تن مرگ راست بایدتو را نام   

 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



 

 

ن بترس و مکن بد بھ کسز یزدا  

 بدان کاھلی تیره بختی بود

 بھ او بر ھمھ رنج و سختی بود

 جوان خردمند و برتر منش

رزنشبھ گیتی ز کس نشوند س  

 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  
شش و تنھا اھورامزدا را بھ "پیش ازین گفتھ شد کھ اشو زرتشت در گات ھا از امشاسپندان یا پاکان جاوید نامی نبرده

ولی سپس این .کھ ھمھ معنوی و از جنبھ ھای واالی خداوندگاری است"صفات خاص و فروزگان ممتاز پیوند داده است
» ادی تیاھای«و بسان فروزه ھای ویژه اھورایی صورت شخصی یافتھ و با عقیده ی کھن ھندو ایرانی ھا در امیختھ 

عھده دار سرپرستی "مقرب یا وزیران و کارگزاران اھورامزداکھ بھ نام فرشتگان "دانی بزرگ جلوه گر شدندھندی یا ایز
.بخشی از افرینش ھای نیک گشتند و عده ی انھا گاھی ھفت و گاھی شش میباشد  

امشاسپندان را شش عدد خوانده و ھمھ را افریده ی اھورامزدا و "کھ یشت ویژه ی اھورامزدا است» اورمزد یشت«در 
.گاھی از نام ھای او میشمارند  

:امده» فروردین یشت« در  

ھمھ دارای یک منش و گفتار و .ھر ھفت امشاسپند یکسان اندیشند و یکسان سخن گویند و یکسان کار کنند«
»ھمھ را یک پدر و یک سرور بھ نام اھورامزداست.کردارند  

:در ستایش خداوند یکتا میخوانیم  

کھ شش امشاسپندان " لوقات خود راسپاس بزرگ پروردگاری را کھ با نیروی دانایی خویش برترین و مخ«
»بیافرید"باشد  

بھ این جھت است کھ این " از اینکھ در اوستاھای بعدی امشاسپندان را گاھی شش و گاھی با خود اھورامزدا ھفت میدانند
از ا چون فروزه ھای پروردگار دانستھ و ری در اطراف اھورامزدا فرض کرده یشش امشاسپندان را چون ھالھ و نو

چنانچھ خورشید "این اختالف پیش امده"ون پروردگار نمیتوان فرض نمودی کھ خداوند را بدون صفت و صفت را بدانجای
:شاعر گوید.و نور را بدون خورشید نمیتوان جدا تصور نمود"را بدون نور  

 چون نور کھ از مھر جدا ھست و جدا نیست



 

 

 عالم ھمھ الطاف خدا ھست و خدا نیست

ای امشاسپندان قرار دادند کھ در ج"را کھ فرشتھ ی فرمانبرداری از امر پروردگار است سروش«در اغاز زرتشتیان
را جایگزین سروش کرده » روح مقدس و منش پاک«سپس سپنتا مینو یعنی "مخالف او دیو خشم و نافرمانی است

.فروزه ی مخالف ان را انگره مینو یا اھریمن قرار دادند  

اھورامزدا بھ جای سپنتا مینو در راس "سپنتا مینو از صفات اھورامزدا بھ شمار رفتاز انجایی کھ در اوستاھای بعدی 
یکی از اشکاالت اوستادانان و عالمان دین زرتشتی را فراھم "و این کار.امشاسپندان و در برابر انگره مینو قرار گرفت

ر برابر سپنتا مینو قرار داشت نھ در صورتی کھ در اغاز انگره مینو د"کھ زرتشتیان را ثنوی مذھب تصور کنند"ساخت
:در برابر اھورامزدا بدین نحو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 شماره معنی امشاسپندان دیوان یا گماریکان معنی
خرد پاک"روح مقدس انگره مینو یا اھریمن روح خبیث و ناپاک  1 سپنتا مینو 
َاَکَمَن دیو"َاکوَمن اندیشھ ناپاک  2 بھمن اندیشھ نیک 
درااین دیوکفر و گمراھی  3 اردیبھشت بھترین راستی و پاکی 
 4 شھوریور تسلط بر خویشتن سءورو دیو اشوب و خرسندی
یتی-نانگ ھمھ ء دیو غرور و عصیان  5 سپندارمذ عشق و فروتنی 
تاریچ"َتھ اروی دیو تنگی و قحطی  6 خورداد رسایی و کمال 
زاریچ"زءیریش ناخوشی و مرگ و فساد  7 امرداد بی مرگی و طول عمر 
 

 

در گات ھا امشاسپندان را فقط صفات خاص اھورامزدا میداند و فاقد ھیچ گونھ تشخص و "ھمان گونھ کھ تذکر داده شد
.تشکلی میباشند  

خرده اوستا و پس از ان در نامھ ھای دینی پھلوی روایات متاخر پارسیان و در ملل و "ویسپرد"یسنا"ولی در یشت ھا
بخشیدند کھ مفاھیمی مجرد و بسیار عالی بھ خود گرفت  تشخصیم دیگر بدانان چنان نحل و روایات دینی و تاریخی اقوا

.و در فرھنگ بعدی ایرانی بھ شکل ھفت شھر عشق یا ھفت مراحل کمال و غیره دراوردند  



 

 

کھ پس از گاتھای از نقطھ نظر زبانی و "میباشد) ھفتن یشت(یا ) ھفت ھات(نخستین جایی کھ از امشاسپندان سخن رفتھ 
اما اغازگر یک سلسلھ "نشدهھرچند در این یشت از امشاسپندان گفت و گوی چندانی .مفھوم کھن ترین قسمت اوستا است

کھ زبان و "بخصوص در یشت ھا.عقایدی است کھ بعد ھا در ادوار متاخرتر درباره ی امشاسپندان پدیدار گشتھ است
پیکر :مثال.مفاھیم با تشبھات زیبای شاعرانھ بیان شده استتشبیھات شاعرانھ بر زبان خشک دینی غلبھ دارد بسیاری از 

ولی چون در گاتھا و یسنا "اھورامزدا را چون خورشیدی تابان و خورشید و ماه را چون دو چشم اھورا مزدا فرض کرده
.از چنین تشبھات شاعرانھ نشانی نیست"در بسیاری موارد کھ زبان و کالم دینی غلبھ دارد"   

امشاسپندان را بھ کلی شخصیت بخشیده و بھ صورت مالیک مقرب پروردگار یا چون وزیران و در منابع پھلوی 
درباره ی امشاسپندان و رقیبان و دشمنان اھریمنی » َسد َدِر ُبنَدِھش«شرحی در .کارگزاران دربار خداوندی در اورده اند

رابر ھر یک از نیروھای شر یا گمارکان قرار در ب"چنانکھ دیدیم"بھ طوری کھ اھورامزدا و امشاسپندان را  "امده است
.داده است  

:میپردازیم »َسد در«اینک بھ شرح مختصری در این باره از کتاب  

تاریج "نانیکھت ضد اسفندارمذ"سءورو ضد شھریور"ضد اردیبھشت" ایندرا"دیو ضد بھمن امشاسپند است"اکومن«
.اشو فیروزگر است ھشتم دیو ضد سروش"زاریچ ضد امرداد امشاسپند" ضد خورداد  

این .بھمن امشاسپند را کار ان است کھ نگذارد مردم با یکدیگر بھ جنگ و جدال پردازند و کینھ و تعصب را در دل دارند
.و اکومن دیو بر ضد ان کند"امشاسپند مردم را بھ راه راست برد و خرد و عقل و فھم و ھش و ویر مردمان را بیافزاید  

کار ان بود کھ مردمان را بھ کار راست و درست وادارد و جھان را بر مردمان شاد و خرم  اردیبھشت امشاسپند را کھ
را کار  دیوو ایندرا "د و بھ بھشت رسندتا بھ اسانی از ان بگذرن"فراخ کندگرداند و راه چینود پل را بر پاکان و راستان 

.ضد ان است  

.ن است و نیروی شھریاران و فرمانروایان ازوستشھریور امشاسپند را کار گسترش عدل و داد در میان مردما  

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  

کھت نانی"تنگی و سختی انان را صبور و بردبار سازدغرور و تکبر مردمان را از میان ببرد و در "اسفندارمذ امشاسپند
.غرور در مردم بیافرید و انان را در تنگی بھ ناسپاسی واداشت"دیو  

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 
را از مردم بردارند و سروش اشو فیروزگر را کار ان  تشنگی کنند و سیریفتار گرسنگی  و زارریچ ھمیشھ مردم را گر

کین در دل مردم افکند و انان را بھ گناه "وھیشتم دیو خشم"است کھ مردم را از دزدی و دشمنی و کین خواھی بازدارد
»کردن دلیرتر سازد  

 

 

 معراج زرتشت
مطالبی را بھ یادگار "اج زرتشت و دیدارش با امشاسپنداندر زراتشت نامھ ی خود درباره ی معر" زرتشت بھرام پژودو 

:گذارده کھ شادروان پورداوود ان را بھ شعر چنین دراورده است  



 

 

زد  خروش   بھ زرتشت اسپنتمان / بامداد فرو شد سروش    یکی  

دمید  اختر جاودانی    تو را / سپردن رسید    ھنگامھ ی ره     کھ  

پاک  شوی سوی ھرمزد دادار /  خاک   باید اکنون کزین توده   ترا  

بارگاه   بس  دید و  فزون   ستاره/ مھین پیشگاه  بر  زراتشت شد  

و روشن و شیدور   فروزنده / از زیب و فر   جھانی پر   دگر گون  

ھزار      ھزاران   گنبد   پدیدار / شمار   بیرون از   اختر  نمودار  

برجیس و مھر"کیوان و بھرام ز / سپھر  و تیره  ز ناھیدماه و   ز  

شگفت اندر از رنگ چون پرنیان/ و از کھکشان  از چرخ سراسیمھ   

شھیر زنان  از چپ و راست  ھمی / ز ھر سوی ھورا کشان  فرشتھ  

اختران   از گردش   اندیشھ  در   /   اسمان   در بیکران   زراتشت  

بزرگ  یخدا  دھد بر  گواھی / چرخ سترگ  گفت انگھ کھ  خود  بھ  

ستایش نمود   درود و سپاس و  /  نمود  و نیایش   البھ کرد   ھمی  

و تاب بیش  خودداری   نیارست /  شد ز خوی  از پا برون   درافتاد  

باز      دیده  زمان  دگر  نمودندش/   زی برفراز    انگاه ببردندش   

ره دیدنھ خرگاه و نھ کاخ و نھ با/دید  نھ استاره   در انجا نھ چرخ و  

جز از شید چیز نمودار نیست/نیست  این جایگھ بار       کسی را در  

داد    راز        اسپنتمان   بھ فرند  /  داد      اواز   بھ ناگاه   اھورا  

رسان  یکتا و روزی  خداوند     /     مھربان      افریننده ی    منم   

و بی نیاز     وزندهفر"  یگانھ   / و چاره ساز   و بخشنده   منم پاک  

ھز شب و زیببرم اشکار   است     /   و نشیب    پاسبان فراز    منم  

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

ازادتر     و   سرافراز     بلند و    /  و برتر و رادتر     مھتر    منم  

رگ و انجام و اغاز نیستمرا م/  انباز نیست    ھماورد و  کس    مرا  

نغز     و    زیبا     و بینا و  شکیبا /مغز   و بیدار  ھر چیز اگاه   ز   

رھبری    مزدا کنی    در کیش     کھ/پیغمبری     بھ   برگزیدم    ترا  



 

 

استوار  ره     مردمان را    نما/دار    کیش اباد    را ازین     زمین  

دراین پست و باال اھورا یکیست/یکیسترا کھ مزدا      ز من خاکیان  

مردمان    دل   رخنھ اندر    کند/دیو و ددان     جادوی   کھ     مبادا  

مردمش گمره و دردمند  شود/و گرزند      کشور رسد زان زیان   بھ  

نھاد    نام اوستا   نامھ   بھ ان/داد      انگھ یکی نامھ   زرتشت   بھ  

راستین  باال ره    بھ       پستی   ز/زمین   روی   نامھ جویند   ازین  

و کاستی بس تنگی      نکوھیده/راستی    و   در ان پاکی    ستودنده  

گزند و فسون و دروغ       برون از/جھان زان سراسر شود پر فروغ  

انگره وا رھد     اشو گردد از/کند    کھ رو بر اھورا      انکس    ھر  

گرایند مردم بھ سوی بھشت/و ھم از ھورشتھوخت   ز    ز ھومت و  

اسان شود چینوات     گذرگاه/شادان شود     پس از مرگ    روانشان  

گردد روان   سوی باغ فردوس /روان    از خود    سرافراز و خشنود  

بگذرد از زبان    ز وی   دروغی/اگر در جھان     دوزخ برندش    بھ  

را      دفتر نغز و فرزانھ    مھین/ااین نامھ ر    بستاند زرتشت    چو  

د پند  بھ وخشور دادن     یکایک/امشاسپند     گروھی ز    پس انگھ   

ز کار    و اگھ    رسا گشت  مبرغپی/تن اموزگار    این شش    ز گفتار  

باشند در دو سرای    پرستار/از خدای     بھ سر    گفتشان سر    بود  

مھترند   و    و فرمانده    بزرگند/  برترند از ھمھ    از کردگار    پس  

سرود   اندیشھ لختی    نیکی     ز/زبان برگوشد    وھومن    نخستین  

رساند زیان   را     زشتی روان    کھ/بر خاکیان    برگوی     زراتشت  

نیاید گزند    کز وی     میازارش/سودمند     کو بود جانور   ان     ھر  

ھال و غال  بھ نوزادگان     کھ زیبد/خردسال     ش برهمک     بھ ویژه  

جھان افرین از ان      خشم اید    بھ/بینند و کین    اگر رنج    ستوران  

پاک واال سرشت      پیغمبر    بھ/گفت اردیبھشت     ان پس چنین    از  

ینک  و     از     اندر پی      نگردند/زمین      مردمان   تا      بفرمای  



 

 

اورند    بر    و پاکی بھ     اشویی/اورند      بھ شادی بھ سر       زمانھ  

دادار پاک  شید     اتش بود     کھ /تابناک       اذر      گنبد نھند      بھ  

تنی     خجستھ"   رسایی    "بلندی /روشنی     گرمی و    زو بجویند       

بھی  فر و    اخشیج است   کزین /تھی    شود زان     کھ کانون     مبادا  

اندرز و پیمان رسید   شھریور    بھ/رسید    بھ پایان    پند وھیشتا   چو  

بجوی  نیکنامی     در جھان    شھا/خسرو بگوی     از من بھ  زراتشت   

ایین بده پرورش    را بھ    روان/دھش     داد و     پیشھ ی خویش  نما  

و رنج  اسیب     کند دور   مردم     ز/رای سپنجدر س    و دھش   کھ داد  

نیکو گوھر     برشمارند    گزین/ارزیر و زر    و پوالد و    و روی   من  

را زیان    مردمان    زان ھمی     رسد/گوھران     گیرند ان    اگر زنگ   

خوی    پاکیزه  و     دانا   و      خردمند/پندگوی     چارمین    سپندارمذ  

یاد کرد  بسی   ز دانش  مھر و      ز/را شاد کرد   زرتشت     اندرز    ز  

بوم و کشور پر از جاه و فر    شود/و ھنر     ز زیب" دانش     ز نیروی  

کنند      پایداری     سختی ھمی     بھ/کنند     بردباری    مردم بگو    بھ  

دھن   از ژاژ گفتن       ندندبب/سخن        دشنام و یاوه              نگویند  

پلیدی و خاشاک و خون   ز چرک و/ زبون    خاک و زمین را       نسازند  

و بارگاه     خرگھ    و        پرستشگھ/ارامگاه      خانھ سازند و      برو  

افرین جھان     گناھش     ببخشد/زمین     اباد دارد     کھ"      ھر انکس  

زرتشت واال تبار  وخشور            بھ/پروردگار     داد گفت خر      چنین   

فرھی"      ھمی برتری      فزاید/بھی              نیک و نھاد        ز ایین  

و ابشار    سرچشمھ         استخر و   ز /جویبار    پاس دارند از بگو         

زندگی  سرمایھ ی    است      کزان/الودگی       در اب       نیست      روا  

بدان نم بود  از اب باران گر/بود       سبز و خرم       جاودان         زمین  

پیغام داد    پند و   مردم فزون        بھ /انجام داد       را امرداد       سخن  

اورند   خدای     و درود       سپاس/جای اورند       نکویی بھ     کھ مردم  



 

 

شادان    خرم و     ھمی      بماند/روان     ز نیکی    و     پاکیزگی      ز  

سال  اغاز       دانھ در       فشانند/ھا نو نھال      در باغ            نشانند  

از کشت و زر  خرم و شاد       زمین/و بر       اباد از برگ      شود خاک  

دیو تباه         از ان خاک           گریزد/و گیاه  ھر جا روید درخت      بھ  

سازد ز خود مام پاک     کھ خشنود/فرزند خاک        برگو بھ       زراتشت  

پرورد مردمان    اغوش خود     در /مھربان      خاک چون مادر        بود  

شود رنجھ زو مام و نفرین کند/کند    زشتی و کین       مام ار کسی      بھ  

پروردگار       شاد از خویش       کند/برزکار       روردپ  دانھ ای      اگر  

خوش و خرم و تازه و شاد و نغز/دامن خاک سبز        کشت ار شود      ز  

توامان    خرسندی و خوشی          بھ/شادمان       از ان بگذرد     زمانھ   

زمین    ایران       ایین        دریغا ز/مھین         از ان روزگار       دریغا  

اموزگار  پند     شد         فراموش/زان روزگار        دور گشتیم       بسی  

از یاد رفت   و نیکی      جوانمردی/و بیداد رفت    ز بس کین       بھ ایران  

و کاستی  پر از تنگی     و جان    دل/راستی      بر      امده چیره    دروغ  

فسون و فریب و زیان     سراسر/نام و نشان    نیستدھش        داد و    ز  

اختھ   واماندگان تیغ ھا        بھ/ما تاختھ         سوی دشمن بھ        ز ھر  

بر و نھ تن و ریشھ ماند  نھ برگ و/بیشھ ماند    نھ جنگل نھ یک و  نھ باغ   

چاک چاک     مرز از تشنگی   دل /خاک              و تفتیده      شده خشک  

و تباه   فسرده پریش       برھنھ/در ان گیاه         ان درخت و نھ     نھ در  

ما بر دادگر   دارد از        گلھ /است البرز سر            کیوان کشیده     بھ  

کس جاودان   نماند بھ           کھ پستی/کوشیم ھان       امید و       مبازیم  

بسی رنگ رنگ اورد             زمانھ/بدی بگذرد        درگذشت و  خوشی   

اوریم  جای      و پاکی بھ  اشویی  /خدای اوریم       گفتھ روی بر     پتت   

نژند        خاک      خرم و شاد          شود/نیوشیم پند        ز امشاسپندان  

بزرگ  تشتزر             فرستنده ی/کردگار سترگ       تو ای         اھورا  



 

 

و سپھر  خاک و جھان       خداوند/ماه و مھر         افریننده ی         تو ای  

مشتی سیھ روز و بیچارگان        بھ/ایرانیان            خدایا بھ           ببخشا  

شرمنده ایم  روی و     و سیھ         پشیمان/و بد سرافکنده ایم       بزه کرده  

دست افتادگان    از مھی             بگیر/بد کردگان        بد بھمکن        خدایا  

برخواستی  خاک زرتشت        ازین/اھوراستی         خاک خاک          ھمین  

بھ ایران فرتوت و پیر        ببخشا/دیده مگیر            ازین خاک          خدایا  

کو گناھکار نیست ایران سزد         بھ/سزاوار نیست       بخششت ار بھ ما     

 

 

سامان روزبھانی                                     : تایپ  

                                      www.faravashi.blogfa.com  

 
موبدان موبد رستم شھزادی در اختیار دوستان " موبد فرزانھ در پایان کتاب شایستھ میبینم کوتاه نوشتاری درباره زندگی 

                                             .و عالقھ 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

ارمانی جھانی برای تمام بشریت                             » دین زرتشتی«                       

                                     http://www.facebook.com/groups/Dine.Jahani/ 

                               نامھ روانشاد موبد موبدان رستم شھزادی زندگی

 

 

             

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



 

 

 
 

این دبستان ویژه موبدان و موبدیاران . رستم شھزادی تحصیالت ابتدایی خود را در شھر یزد و در دبستان دینیاری گذراند
جا برود توسط کنکاش موبدان یزد و با ھزینھ شخصی رستم صداقت  کھ شھزادی بھ آن بود کھ یازده سال زودتر از آن

عھده  جا را بر در حالی وارد این دبستان شد کھ سھراب سفرنگ مدیریت آن 1296شھزادی در سال . شده بود بازگشایی
او بھ عنوان دومین مدیری بود کھ پس از فریدون کیامنش مسوولیت مدیریت آن دبستان را بر عھده داشت. داشت  

 
ھای اجتماعی  چرا کھ از ھمین سنین بھ فعالیتجرات بتوان شھزادی را یکی از عاشقان جامعھ زرتشتی دانست  شاید بھ

آباد  ابتدایی وی خوشك نشده بود کھ او سرپرستی گروه سرود دبستان دخترانھ قاسم ھنوز جوھر مدرک ششم. پرداخت می
کالسی دوران دبستانش فیروز  دار بود و پس از آن بھ ھمراه ھم مسوولیتی کھ یک سال عھده. یزد را بر عھده گرفت

سفری کھ تمام مخارج آن را انجمن موبدان یزد پذیرفتھ بود تا از این راه او بتواند تحصیالت . راھی تھران شدآذرگشسب 
شھزادی پس از آمدن بھ تھران ابتدا بھ مدرسھ جمشید جم رفت و دوره مقدماتی را در آنجا گذراند و . عالیھ را کسب کند

نمرات قابل قبول بھ دبیرستان البرز کھ آن زمان کالج آمریکایی ھوشی باال و نیز کسب  پس از آن بھ سبب داشتن ضریب
شد،رفت نامیده می  

بار دیگر با ھزینھ خویش او را بھ ھمراه  1307ترقی رو بھ رشد شھزادی تا آنجا ادامھ یافت کھ کنکاش موبدان در سال 
کاماآتورنان«بار آنھا را بھ ھند فرستاد تا در آموزشگاه  فیروز آذرگشسب بورسیھ کرد و این کھ ویژه موبدزادگان بود،  «

، پازند و مسایل تطبیقی ادیان استاد گردد دین زرتشتی را نیز بگذراند و بر زبانھای اوستایی، پھلوی  آموزشھای عالیھ  
 

موبد «نخست، وی یک دوره سھ سالھ را بھ منظور کسب مدرک . شھزادی دو دوره متفاوت را در آن دانشگاه گذراند
گونھ کھ  ھمان. را بگیرد» موبد دانشمند«پشت سرگذاشت و پس از آن نیز در زمان چھار سال توانست مدرک » اوستاخوان

ھای دینی زرتشتی  ھا و نیایش شود کھ مجموعھ اوستا از نام این دو دانش مشخص است، موبد اوستاخوان بھ کسی گفتھ می
ھای اجتماعی  ی است کھ از دیدگاه دانش دینی و آگاھیرا بھ صدایی خوش و دلنشیسن بخواند و موبد دانشمند نیز کس

ھای دینی را توضیح دھد ای برسد کھ برای دیگران فلسفھ و باور بتواند بھ مرحلھ شھزادی آنگونھ در این دو رشتھ  .
 ھای گوناگونی را درباره آداب و شایستگی از خود نشان داد کھ در سھ سال آخر گذراندن این دوره تحصیلی، سخنرانی

کرد رسوم سنتی زرتشتیان ایران در ھمان دانشگاه ایراد می  
 

گذارند و پیروزمندانھ دیپلم عالی این رشتھ را پای آتش  1314شھزادی این مرحلھ از زندگی خود را با موفقیت در سال 
ن کشور بماند توانست در آ با وجود آنکھ می. ورھرام شھر بمبیی از دست موبدان معروف آن زمان ھندوستان دریافت کرد

ِگردد و بھ عنوان نخستین  و بھ فعالیت بپردازد، اما برای نیاز جامعھ زرتشتی آن زمان بھ موبد آگاه، او بھ ایران باز می
بمبئی بھ وی پیشنھاد شده بود را - فعالیت خود سرپرستی پرورشگاه مارکار یزد کھ از سوی انجمن زرتشتیان ایرانی

ھمزمان با این . کند جا را بر عھده داشت، انجام وظیفھ می سب کھ در آن زمان مدیریت آنپذیرد و زیر نظر سروش لھرا می
کار شھزادی بھ عنوان دبیر در دبیرستان مارکار یزد بھ تدریس زبان انگلیسی، تاریخ، جغرافیا و نیز دروس دینی مشغول 

شود می ی در كنار انجام این دو کار، در روزھای شود تا شھزاد شور جوانی، عشق خدمت و نیز محبوبیت موبد باعث می .
ھای زرتشتی نشین برود و بھ ایراد سخنرانیھای دینی و فرھنگی بپردازد و  آدینھ بھ گھنبارخانھ یزد و ھمچنین دیگر محلھ

كیشان بپردازد ھای ھم بھ پاسخ گویی بھ پرسش  
 

- 18دوران سربازی شھزادی بھ مدت دوسال،  .کند ھای موبد تا فراخوانده شدنش بھ خدمت سربازی ادامھ پیدا می كوشش
رستم شھزادی بھار زندگی خود را در سال . یابد ادامھ می 1316 در این سال با بانو دولت لھراسب . کند تجربھ می 1320

پیوندی کھ حاصل آن چھار فرزند است. کند ، ازدواج می) خواھر میرزا سروش لھراسب( : 
ترین افراد در بین  شھزادی فرزندان رستم شھزادی ھستند کھ ھر یک از برجستھفریبرز ، مھرانگیز، داریوش و سھراب 

 ھمکیشان زرتشتی ھستند



 

 

 
ھای  گاه شھرت و دانش موبد شھزادی آن اندازه باال بود کھ از سوی انجمن زرتشتیان وقت تھران برای تدریس در آموزش

شود و او نیز برای این كار منظور از  از او دعوت میزرتشتی چون دبیرستان پسرانھ فیروزبھرام و دخترانھ انوشیروان 
اھمیت این موضوع با توجھ بھ در نظر گرفتن زمان و فاصلھ راه و وسایل ساده ارتباطی زمان اندکی . آید یزد بھ تھران می

نماید مھم و درخور توجھ می ینی مناسبی نیز ھای د روزگار تھران از چنین فرد اجتماعی کھ آگاھی آنکھ جامعھ آن  ویژه بھ .
کند،  بھره بوده است و از این جھت رستم شھزادی محبوبیت بسیاری در نزد زرتشتیان ساکن تھران پیدا می داشتھ باشد کم

ای کھ با وجود تحصیل در رشتھ حقوق قضایی دانشگاه تھران، تدریس زبان انگلیسی در فیروزبھرام و نیز تعلمیات  بگونھ
ھای مذھبی و  شود کھ اندکی از زمان خود را بھ سخنرانی ه، شھزادی مجبور میدینی در دو دبیرستان یاد شد

تواند نشان دھد چرا کھ او  بزرگی شخصیت رستم شھزادی را ھمین یک نمونھ می. ھای دینی اختصاص دھد پاسخگویی
کار را  اما او این. برد ای سھ مرتبھ بود، سخن از وضعیت اجتماعی زرتشتیان ھا کھ میانگین ھفتھ توانست در این نشست می

عنوان مھمترین  برد و این را بھ کند و در حقیقت بھ عنوان یک پیشوای دینی برای عملکرد اجتماعی بھره نمی نمی
توان نام برد مشخصھ شخصیت شھزادی می  

 
کند گونھ از پدرش یاد می باوری پدر روانشادش سخنان جالبی دارد و این  مھرانگیز شھزادی درباره دین : 

« روزید و خداوند ھم انرژی و قدرت جسمانی الزم را بھ او داده بود، شاید ھم این عالقھ بود کھ  پدرم بھ دینش عشق می
گونھ کھ بھ ھیچ فرد زرتشتی و یا غیر زرتشتی در دعوت برای سخنرانی  باعث بھ وجود آمدن چنین انرژی شده بود، آن

د کھ شنونده جدا از دین و مذھبی کھ داشت احساس غرور و سربلندی کر ای نیز صحبت می داد و بھ گونھ جواب رد نمی
کرد می » 

 
كتاب پھلوی كھ شھزادی (»ماتگان ھزار دادستان«شھزادی مدرک لیسانس حقوقش را با پژوھش و برگردان کتاب پھلوی 

شتیان در زمان قانون مدنی زرت« ای با عنوان نامھ و نوشتن پایان  )نخستین پژوھشگری بود كھ روی آن كار كرد
سال، از  آید و در ھمان زمان بھ مدت ھفت شھزادی در این زمان بھ استخدام آموزش و پرورش در می. گیرد می» ساسانیان
گیرد و چون عالقھ بسیاری بھ تدریس و آموزگاری داشت از  خانھ یگانگی را بر عھده می ، سرپرستی کتاب1338سال 

کرد میکتابخانھ نیز برای این كار استفاده   
 
تجربھ مھم زندگی دیگر رستم شھزادی با توجھ بھ ھمزمانی وی با ریاست سناتور رستم گیو بر انجمن زرتشتیان تھران، 

در این زمان موبد شھزادی بھ . عملکرد فرا اجتماعی بود کھ شھزادی تا آن زمان در این راه اقدام موثری نکرده بود
ھای گوناگون، آیین و رسوم زرتشتیان ایران را  پردازد و در سخنرانی ان میھای تصویری خود از تلویزیون ایر سخنرانی

کند برای مخاطبان بازگو می  
 

در . ، شھزادی بھ سمت دبیری کنگره برگزیده شد کھ نخستین کنگره جھانی زرتشتیان در تھران برگزار شد 1339در سال 
شود،  سفرنگ از انجمن زرتشتیان تھران بازنشستھ می و در زمانی کھ مدیر پیشین دبستانش شادروان سھراب 1352سال 

گیرد و  شود و سرپرستی دفتر ازدواج زرتشتیان تھران را بر عھده می این موبد رستم شھزادی است کھ جایگزین او می
دھد این مسوولیت را تا پایان عمر انجام می  

 
ھای خود داشت، پس از  فعالیت نیز در كارنامھ مدیره انجمن زرتشتیان تھران را  شھزادی کھ تجربھ چندین گردش ھییت

گونھ کھ نقش  بھ مجلس خبرگان رفت، آن  انقالب نیز از کارھای اجتماعی کنار نکشید و با وجود نا آرامی اوضاع شجاعانھ
مجلس خبرگان،  1385آبان  20در نشست . کرد رنگ سبز و سفید و سرخ پرچم ایران بازی اصلی را در تصویب سھ

طالب کھ امام حسن سبزپوش و امام  فرزندان حضرت علی ابن ابی« :گوید گونھ می رنگ پرچم ایران این رباره سھشھزادی د
چھ کھ  شدند و آن رنگ ظاھر می رتمام شمایل و احادیث بھ این سھ حسین سرخ پوش و حضرت عباس سفید پوش بودند، د



 

 

و سبز نیز نشان از . و کبوتر سفید پیک صلح بوده است ھا است سرخ رنگ شھادت، سفیدی خبردھنده صلح از آنان در یاد
شدند نام سید خوانده می نعمت و آبادانی و بزرگی بوده است آنگونھ کھ فرزندان بر حق حضرت رسول اکرم بھ .» 

 
ل موبد شھزادی با مھربانی تمام وقت در اختیار دوستان و عالقمندان بھ دین زرتشتی و فرھنگ ایرانی بود و بھ حل و فص

او بھ دلیل . مسائل دینی زرتشتیان می پرداخت و ھفتھ ای سھ روز در دفتر کارش راھنمای محققان و پرسشگران بود 
ھای مھم فرھنگی و ملی بھ عنوان  ، دینی و فرھنگی بارھا و بارھا درنشست اش در مسایل مختلف علمی دانش گسترده

عاتی و جلسات مھم  مل می آمد و در گفتگوھای تلویزیونی و مطبونماینده و موبد موبدان زرتشتیان از ایشان دعوت بھ ع
، بطوریکھ حتی در دوره  موبد بھ تعلیم دادن و آموزگاری بسیار عالقمند بود. برادران مسلمان نیز حضوری فعال داشت

ھ در بستر بازنشستگی نیز کار خود را در وزارت فرھنگ و آموزش عالی اد امھ داد وحتی در شش ماه آخر عمر نیز ک
  بیماری بود ، با کمک دخترشان در بستر بھ مکاتبات و ارتباطش با جامعھ ادامھ داد
 

ھای اشوزرتشت، زناشویی  ھای پرفروشی چون جھانبینی زرتشتی، سیری در آموزش این نویسنده پرکار زرتشتی با کتاب
نوشتارھای بسیاری در . . . گردان گاتاھا و ھای او، بر در ایران باستان، زرتشتیان یکتاپرست ھستند، زرتشت و آموزش

طور  سال بھ 65موبد شھزادی . ھای زرتشتی و غیر زرتشتی در گسترش دین و آیین زرتشتی بسیار كوشش نمود نشریھ
جدی سخنرانی و نویسندگی کرد و در مجموع بیش از ھزار سخنرانی و صدھا نوشتھ و ده ھا عنوان کتاب از ایشان بھ 

آخرین مقالھ ای کھ از موبد رستم شھزادی در نشریھ ای چاپ شد ، مقالھ ای با عنوان . یادگار است  جشن و شادی در »
بود و آخرین سخنرانی رسمی ایشان در  1378امرداد و شھریور سال  6-5در ماھنامھ فروھر در شماره » ایران باستان

 حرم امام خمینی بھ مناسبت یکصدمین سالگرد تولد امام بود
ند دوره سرنشین انجمن موبدان تھران بود با بزرگانی چون موبد فیروز آذرگشسب، موبد اردشیر آذرگشسب، موبد او كھ چ

ھمنشین بود و تا كنون پس از ایشان دیگر كسی نتوانستھ بھ ... ھرمزدیار خورشیدیان، موبد جھانگیر اوشیدری و
موبد موبدان«شایستگی مقام  ھ دست آوردگونھ دانش و تونایی ب برسد و آن «  

 
23دریغا کھ سعادت بھره مندی ما از این پدر بزرگوار و گنجینھ علم و معرفت بیش از این نبود و در   1378اسفند ماه سال
روشن روان موبد رستم شھزادی بھ سرای جاودان پر نور و سرود شتافت و ما ماندیم و جایگاه علمی و عاطفی ایشان کھ 

بیاد . کسی کھ تمام فکر و یادش ایمان بھ خدا و بازشناخت دین و فرھنگ زرتشتی بود.  واقعا مدتی است خالی مانده است
دارم در کوتاه دیداری کھ بھ ھمراه شادروان پدرم با وی داشتم از لزوم درک و نگارش تاریخ و فرھنگ ایرانی سخن 

گام بردارند - ی دینینگارش اعتقادات و باورھا–ھا در این راه  کرد کھ جوان گفت و ھمواره سفارش می می  
 
 امید بھ اینکھ دیگران بزرگان جامعھ نیز اینچنین عاشقانھ دلباختھ فرھنگ و دین زرتشتی شوند
 
 روانش شاد و بھشت بھره اش باد

  موبدانتارنمای انجمن : سرچشمھ زندگینامھ


