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  بخش نخست

  1سنييزدم/ دين بهي ) فلسفي(هاي فرزاني بنيان 
  

  :فروزه مي داند /پيدايش جهان و هستي ها را بر چهار پايه نِبنيا ،مزديسنيفرزان 

  

  يكتايي/ يگانگي= پيوند / مهر -1

  دوگانگي= دگرگوني / جنبش -2

    قانونمندي / سامان /  هنجار -3

  منش نيك/ دانش/ خرد  -4
 

 

  

  يگانگي

  خداي ايراني، مزدا 
تنها يك جهان وجود دارد كه در آن همة . آن، هستة هستي است. يگانگي، نخستين و بنيادي ترين قانون مندي، هنجار و حقيقت هستي است

  . هستندبا هم در پيوندي تاروپودي بوده و يگانه  نمودهاي گوناگون هستي

  مهر مي باشد راه هماهنگي جهاني از/ خداي ايراني نماد اين يگانگي
  

در هر چيزي در اين گيتي و همچنين در  و پيوستن مهر ورزيدن و يا آميختنروند  ،پس خدا. 2پيوسته بودن است همان درهم آميختن و مهر،

  .درون انسان است

به خود "انسان اين توانايي را دارد تا با  .درون انسان است 4خدا "دانة"به زباني ديگر گوهر و است يا  3)و هر هستي داري(بن و گوهر انسان خدا، 

، )و بروني( همة نيروهاي دروني هم اندازگي/هماهنگي، خدا را در درون خود دريافته، با پروراندن دانة آن در خود، با همكاري و "آمدن
  .الندآن را و زندگي را در درون خود گسترش دهد و ببا

  .اينچنين هر دو هم گوهرند، همكارند. گوهر انسان است 5مي توان گفت كه هم انسان خدا را درون خود مي پرورد و هم خدا زاياننده و پرورانندة

   .ناميده است كه خود از ريشة ديدن و شناختن است "دين"انسان از چنين فرآيندي را اين فرهنگ  دريافت/ چشم درون/آن بينش

  

/ آهنگمزدا گوهر  .در انسان است و چيزي فراسوي او نمي باشد بلكه درونِ اوست )خرد( هم آهنگي گوهري يا سرشتيبنيان ن و بمزدا، 

  .انسان آنگاه خدا را مي شناسد كه هم آهنگي در همة نيروهاي درونيش بيابد .سرود ناب است كه ميان همة جانهاست

  . مي باشدرا براي انسانهاي نيك پايان راه مي داند، زيرا اين خود آغاز نيز » رو دماناگَ«يا » سراي سرود«از اينروست كه اشو زرتشت 

  

  ، بنِ هستيهستي دار:  Ahurâ اهورا

  بينش -خرد:  Mazdâ مزدا

  

                                                 
1
بنابراين مزديسنا در چيم ستايش، بزرگداشت و جشن خرد . مزدا در چيم نيروي انديشه، خرد و دانش است. يسني از يسنا مي آيد به چيم ستودن، بزرگداشتن، جشن گرفتن 

   .و دانش و نيروي انديشه است
2
. مي باشد) ديدار(آمده كه آن به چيم پيوند و به هم رسيدن  mith "ميت"واژة ميترا نيز از ريشة . مي باشدmihra  "ميهرا"به  mithra "ميترا"دگرگون شدة واژة مهر،  

  Mith- mix-mikh: گونه هاي ديگر اين ريشه براي نمونه آمده است

    .دگرديسي يافته است "آميختن"به  "ميخ"آن يعني ) شكل(سة كه اين واپسين دي
3
  .انسان نيز هستكه دربردارندة نيز گفته مي شود  "دام"در فرهنگ ايراني مزديسني به همة هستي داران  

4
  .نيز گويند fravahar" فروهر"در اين فرهنگ به آن  

5
  .نيز گويند "دايه"به آن   

 قانونمنديهنجار، = ارتا / اشا  وهومن - خرتو =  منش نيك -رد خ

 سپنتا مينو= دگرگوني/جنبشگوهر  

 ، هماهنگيوندپي= مهر 
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   كيهان و هستي و قانونمندي هنجار

  نيكي =خدا= راستي= Arta-Asha )اَرته( اَشَه
  

اشه در . اشه هنجار هستي و بن كيهان است. ن گسترده است به شيوه هاي گوناگون بازنمايي مي شود، مفهوم بسيار گسترده اي دارد و چو1هشَاَ

آن، سراسر نيرو، شكل، جابجايي و دگرگوني . راند ها فرمان مي در سراسر آفرينش بر همه هستيقانوني است كه ! خداست و با او يكي است/مزدا

  .و انجام است بي نياز از بينندة آگاه و فارغ از آغاز

بر انسان خردمند بايسته است تا با شناخت هر چه بيشتر و بهتر اين قانومندي . قانومندي و روند خود را دارد و راه خود را مي رود ،2اشه در پرهام

بهشت را در زمينِ زندگي  خود را با آن هماهنگ كند تا نه تنها زندگي اش نابود نشود بلكه به بهسازي زيست بوم خود آنچنان بيفزايد تا بهترين يا

  .خويش برپا سازد

يا بهترين اشه نمايان مي  asha vahishta    هيشتاشه وهنگامي كه سخن از اشه در انديشه و روان و رفتار انسان در ميان است ، آنگاه مفهوم 

د در ميان راه هاي گوناگوني كه در پيش پاي انسان خردمند باي. شود چرا كه براي خرد چيننده و برگزيننده همواره پاي سنجش به ميان مي آيد

  .   او سبز مي شوند بهترين ها را برگزيند و بهترين ها آنهايي هستند كه زندگي همگان را بهترين يا همان بهشت سازد

آنچه همه است . آن ناآگاه باشد، حتا اگر از دانستبيانِ هستي داشتنِ بن و گوهر مزدا در وجود هر انساني از اين ديدگاه مي توان اشه يا راستي را 

  .بازگشت به ريشه و بن، همانا ديدن و دريافتن اين هستي در هستة خود است! هستي دارد، چون هسته هست) جزء(هميشه در هر يگاني ) كل(

نگاهدارنده، پاسدارنده و نيكي آن است كه آفريننده، . نيكي آن است كه از منش نيك برخيزد و خودبخود با راستي و بهترين راستي هماهنگ باشد

  .گسترندة زندگيِ بِه باشد

زي اين تنها زماني شدني است كه همة نيروهاي باشنده در هستي و همچنين نيروهاي دروني انسان و همبودگاه او در هماهنگي، هارموني و هم ترا

  . به سر برند و در اندازه هاي درست خود باشند

  .پيش نياز و خود نيكي است پيمانه نگاه داشتن/  به اندازه بودن

  : بازنمايي ديگري كه از راستي مي توان به دست داد آن است كه

اين همان . راستي، هماهنگي انسان در انديشه و گفتار و كردار است يعني آنچه در انديشه است به گفتار و كردار درآيد و خود را نمايان سازد

  .است) صداقت(اين روراستي . واقعيت است

  

  راستي هنگامي حقيقت است كه پيدايش آزادانة گوهرِ خود انسان باشد
  يابند اگر مردم اين دانش را بيابند و با منش نيك زندگيشان را با آن هماهنگ كنند، به بهترين زندگي دست مي

  

  دوگانگي در درون يگانگي 

   دو نيروي همزاد -Spentâ Manyuگوهر جنبش و دگرگوني 
  

يا كشش و  ،كش و واكش ، با يكديگروجود دارند كه هم با يكديگر جفت و همزادند و هم 3دو مينو  )بن كيهان(ياديني در گيتي در درون هر ذرة بن

  . از اين كش و واكش است كه از درون آن مينو پيدايشي نو سربرمي آورد كه آن نيز داراي آن دو مينو مي باشد. رانش دارند

 Spentaسپنتامينو از اين دو يكي .مينو و نيروي همزمان و توامان وجود دارند كه به گفتة زرتشت، همزادند در منش و انديشة مردم نيز اين دو

Manyu  انگره مينو ناميده شده است و ديگريAngra Manyu  .آن اندازه جوش و خروش خود، كنجكاوي و با  آن است كه كار انگره مينو

و جوش  اما هنگامي كه انگره مينو از اندازة خود بيرون رود. پيشرفت دهد و به بينش برساند) را انسان(تا آن را  انگيزه بدهد سپنتامينو به

به  "دروغ"آنگاه است كه بدي يا  .آزار رسان و زيان بار گرفته و تاريكي مي افزايد، تاريكيِو خروشش بي اندازه گردد، پيش راه بينش و بينايي را 

  ! ن را به اندازه آورده و سر جاي خود نشاندآنگاه است كه بايد آ  .بار مي آيد

  

                                                 
1
 Ashaاَشَه  

2

	= ��ه�م   ��  ��د� 

3
  گوهر، ذات، دانه، تخمه، بنمايه، اسانس، نيروي جنبنده و خودافزا و گسترنده  
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  دروغ/ بدي 

 بي اندازگياز اين ديدگاه پيش درآمد دروغ  . در چيم دريدن، بريدن و پاره كردن است "در"ه دروغ چيست؟ در زبان اوستايي، ريشة اين واژ

  : است و هر آنچه هست كه

  نيروهاي درون و برون را از هم ببرد و جدا كند •

  اهنگي و همخواني نداشته باشدبا اشه هم •

  .ناهماهنگ با هنجار باشد، ناهنجار باشد •

  .آسيب برساند زندگي/به گوهر انسان •

 .مايه و نگاهدارندة آزار جان، ترس و كينه است  •

  .پوسيدگي و تباهي بياورد •

  .بدي را نيكي، كينه را مهر، زشتي را زيبايي و بيخردي را خرد جلوه دهد، فريب دهد، ريا كند •

• ...  

  :و سرانجام هر آنچه

  .انسان را از خويشتن خويش، از پيرامون خويش، از پرهام، از گيتي، از مردم گيتي و سرانجام از زندگي مي برد و جدا مي كند
 

   خرد

ون هومvohuman يبهمنش -يا بهمن  
  :بر دو گونه بخش بندي مي شودخرد . ااز هماهنگي همة نيروهبرآمده  ي استبينشنيروي شناسايي و گزينش است كه خود، خرد، 

  نشان پيدايش مستقيم حقيقت از هر كسي =سروش= درون ندا، آوا و سرود= خرد آسن •

  سرچشمة = نوا و سرودي كه از آسن خرد برمي خيزد مي شنود، مي پذيرد و از آن به حقيقت باردار مي شود= گوش سرود خرد •

  رشن =قانون و اخالق        

آن، نيرويي است كه پايه و ماية هماهنگي ايجاد كردن ميان دو . است كه انديشه نيك و نيرومند از آن برمي خيزد ريوهومن آن مينو يا گوه

  .پيدايش نو از ميان آنهاست يا دو گونه خرد است كه مينوي همزاد

  ،اين بهمن است كه ماية خرد سازي و بينش دهي است 

بِه و بِهي، حالت  .مايه و ميان پيوند دهنده و هماهنگ كننده است اما خود ديده نمي شود، ر ميانمايه اي كه دخرد و بينش شاد و جشن ساز، 

  .مي گيردرسد كه روشنايي وهومن او را فرا  زرتشت خود مي گويد كه هنگامي به بينش مي. آفرينندگي دو مينوست

  

ود انسان است كه انديشه، گفتار و كردار نيك بخودي خود پديدار از اين هم آهنگيِ نواييِ درونيِ گوهر خ. شالودة اخالقي زرتشتي، بهمنشي است

آنچه اصل است پيدايش و پرورش اين هم آهنگي گوهري انساني است نه توجه داشتن يا گردآوري تك تك انديشه ها يا گفته ها و كرده . مي شوند

مي شريعت ايجاد مي شود و با روي كردن به بهمنشي است كه مي با روي كردن به دو. بيروني نيكند و اينها دو چيز گوناگونند 1ها كه با سنجة

  .دست يافت... توان به آزادي از هر گونة آن مانند آزادي سياسي و ديني و 

  .بهمنشي به آن منشي گفته مي شود كه از آن بهي و نيكي برمي خيزد
 

  خرد= دين = وجدان آگاه 

داراي  مزديسني/بهديني/راست ديني/ است كه برپاية فرهنگ بنيادين ايراني و نيك ديني daenâ ي"دئنا" واژة دين، دگرديس شدة واژة اوستايي

  :چنين درونمايه هايي ميباشد

و بازشناختن راستي از ناراستي يا شايست از ناشايست، كه ديدن  براي 2گرا) واقعيت(جوي و درستي )حقيقت(بينشِ راستي و  دروني چشم

   .است كه بايد راهنماي انسان باشد "خرَد"ز ياد مي كنند كه براستي همان ني "وجدان آگاه"از آن بگونة 

                                                 
1
  معيار= سنجه   

2
حقيقت، درك روشن انساني از هنجارها يا قانون هاي زندگانيِ كيهاني و چگونگي پيوند . نيست) ماوراي طبيعت(حقيقت يا راستي يك امر ذهني يا پديده اي وراي پرهام  

در  "دو"اين . واقعيت يا درستي، به مفهوم ديدنِ درسته و همه سوية چيزها و پديده ها، براستي همان حقيقت است و اين دو را نمي توان از هم جدا كرد. مي باشد پديده ها

  .ي استخود از براي نارساييِ برداشت ما انسان ها از يگانگ "دو"يگانگي به هم پيوسته اند بگونه اي كه بكار بردن واژة  "يك"
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و همچنين نگاهداري و  اونيروي زايندگي يا آفرينندگي در ژرفاي از آگاهي از سرشت بنيادين انسان است  " به زباني ديگر دين

   .")و بروني(هم اندازگي نيروهاي دروني /از راه هماهنگي پرورش و بالش آن

  

دين هر كس براي  . به خود مي گيرد...!) و رنگ و بو و مزه و ( ين آگاهي يا دين انسان در درازاي زمان و زندگي و در گذر از آزمون هاي آن شكل ا

   !يا وارون آن و 1گرداند زيبا، نيك، بزرگ و نيرومندخود اوست كه مي تواند دارندة خود را 

  .زيباتر، دوست داشتني تر، پسنديده تر و بلندپايه تر گرداند رفتارشان با يكديگر و در برابر همة گيتي آن ديني بهتر است كه مردم را در بدينسان

  

 چگونه  -ييي، آنجا كه رفتار كنشاشابي گمان هر كس در اين جهان هنجارمند واكنشي يكي از بنمايه هاي اين هنجار به شمار مي آيد، پيامد

اين است گزينش . پس هر چه زيباتر و بهتر باشيم، جهان نيز زيباتر و بهتر خواهد شد. يرامون دريافت مي كندبودن و كنش هاي خود را از جهان پ

  . درست و نيك، و اين است شناخت مسئوليت يا خويشكاري
 

  نتيجه گيري از بخش نخست

  دين= خرد = خدا 
  

دين را خدا به انسان نمي دهد بلكه خدا در انسان، مستقيم، همان . ستميان دين و خدا ميانجي ني. دين خود خداست و با خدا اينهماني دارد -1

  .دين مي شود

انسان خدا و دينش را در خودش دارد اما ! انسان در خود گوهري نهفته و بزرگ و زيبا دارد كه دوست داشتني است اما نمي داند كه چيست -2

  !برايش پيدا نيست

انسان با خدا و دين . گي اش، نيكي اش، زيبايي اش، خوشبويي اش و نيرومندي اش دوست داشتني استدين يا گوهر ناشناختة انسان براي بزر -3

  .تنها پيوند مهري دارد

  .خدا مي تواند در انسان زيباتر، دوست داشتني تر، پسنديده تر و بلندپايه تر شود -4

  

  هستي چهار بنيان
  يكتايي/ يگانگي= پيوند / مهر -1

  دوگانگي= دگرگوني / جنبش -2

    قانونمندي / سامان / هنجار  -3

  منش نيك/ دانش/ خرد  -4

  

 .قانون، مهر، جنبش و خرد را نمي توان از هم جدا كرد

پيدايشي از اين / هر آفرينشي  2در جهان مادي و آخشيج ها. اين بنيان ها و قانومندي در همة رده ها و نماهاي هستي و زندگي، جريان دارند

  .هازماني نيز روا مي باشد/ در جهان انساني نيز، چه در بخش مينوي و چه مادي و همچنين در زندگي گروهي . مي كندقانونمندي پيروي 

  

قانون و دادي كه درونمايه اش مهر نباشد و شهرياري كه استوار بر خرد نباشد، و هنجاري را كه در آن براي نمونه در زندگي هازماني انسان هر 

  .ي و آباداني نمي انجامندجنبش نباشد به سازندگ

نگاهداري و دروني انسان، اين نيروها بگونة توانمندي هايي ياد مي شوند كه هماهنگي و همكاري ميان آنها مي تواند شوة / در بخش مينوي

  .پيشرفت او گرددگسترش و رويش و بالش زندگي و 

 

 

 

                                                 
1
  .همة اين فروزه ها يا ويژگي ها دروني مي باشد كه البته در بيرون نيز خود را نشان مي دهد  

2
  آتش، آب، هوا، زمين: آخشيج ها همانا گوهرها يا عنصرهاي بنيادين سازندة هستي هستند كه آنها نيز در يك دسته بندي كل چهار هستند 
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  نهادي/ نيروهاي درونيچهار 
د كه با ياري آنها خود، پيرامون و جهان را مي شناسد و ني است كه درون نهاد انسان وجود دارهايابزار/ مندي هاتوان/ در اينجا گفتگو از آن نيروها

  .  نسبت به آنها واكنش نشان مي دهد

 -رام -گوش مزديسني از اين نيروها بگونة/ فرهنگ كهن ايراني. فروهر - )آيين، آيينه(دين  -روان -جان/ تن  :اين نيروها چنين ناميده مي شوند

  .نام مي برد وهمن - ماه

اگر بخواهيم به شيوة   .در هم پرسي بينش مي آفرينند خرد كه+  )تصويرهاي ذهني+پنج حس( حس هاي شش گانه: به زبان امروزي اينها هستند

  :مزديسني اين نيروها را نام ببريم چنين مي توانند باشند

  خرد سروشي= آسنَ خرد = فروهر = من = وهمن

  بينش در تاريكي= دين = آدينه = آيينه = دئنا  =ماه 

  باد = جان = گئوش= گوش 

  گوش سرود خرد= مي بيند، مي شنود، مي گويد، مي داند : شناخت در جستجو و بينش= روان = بوي = رام 

  

 )وهمن(يدا و ميان بينش و دريافت از هم آهنگي و هم پرسي همة اندام ها و نيروهاي حسي و دريافتي و با ميانجيگري اصل ناپ

  

پاسخ اين است كه احساس چيزي نيست جز واكنشي نيروگونه در برابر  در اين ميان چيست؟ "احساس"شايد اين پرسش پيش بيايد كه نقش 

اهي است، اگر اين نيرو، كه خود بگونه اي آگاهي دهنده يا بهتر است بگوييم تقويت كنندة آگ. » ماده/بدن/نيروي آگاهي با تَن مرز مشترك/برخورد«

  .  در اندازة درست باشد مي تواند انگيزه دهنده و سازنده باشد وگرنه زيان بار است، بويژه احساس هايي مانند خشم و اندوه
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   دومبخش 

  پيامدهاي روند راست و درست

  

 سپندارمز/ اسفند/ اسپند – Spenta Armaitiسپنتا آرميتي = آرامش افزاينده  -5

  شهريور -    Xshathrâخشترا = آبادي و سازندگي  -6

 خورداد امرداد – Haurvatât-Ameretât  تاترِمتات اَوروئه= شادزيستي ديرپا = پيشرفت هميشگي  -7

 

 

  

  

  

  

  
  

  آرمان زندگي

خويش و گيتي است، خويشتنِ با  اين پيدايش، كه در هماهنگي. است، كه همانا پيدايش خداست پيدايش گوهر خود در گيتيآرمان زندگي، 

چنين كَساني هم خود، هم ديگران  .مي انجامد  خوشزيستي هميشگي و ديرپا همراه است كه به آرامش افزاينده يا سپنتا آرميتي و با شادي دروني

  . ندمي شو )نجات بخش ها -سودرسانان (اد و خشنود مي گردانند و شهرياران يا همان سوشيانس ها و هم گيتي را آب

  

  :فشرده شده است 1بند  43بنياد خوشبختي جهاني برپاية گاتاها در هات 

  ».خوشزيستي ازآنِ كسي است كه خواهان خوشزيستي ديگران باشد«
  

  جهان آفرينِ خود ) عشق(خداوند جهانِ شادي بخش را آفريد و در پرتو منش پاك و مهرِ «

  ».دم آفريددر آن آسايش و آرامش پديد آورد و شادي را براي مر
  

در اين دين جشن و سرور، هماهنگي يافتن با بنيان آفرينش است كه خود . پيروان زرتشت شاد بودن و خوش زيستن را برگزيده انداز اين رو 

خود و  را به كار و كوشش سازنده براي رسيدن آناناين شيوة زيستن و نگرش به جهان به مردم نيروي تن و روان مي دهد و . بهترين نيايش است

  .اين است بهشت، بر روي زمين .رساندن جهان به خوشزيستي ديرپا انگيزه مي دهد

  

  . با ايجاد خوشي انسان آزاد مي شود. د كه خوشي در روند كردار است، نه در پاياننمي دان آنان

        ....انسان در آزادي خوش است و با خوش بودن آزاد است. خوشي برابر با آزادي است

  
 

   

 پيشرفت هميشگي، خوشزيستي ديرپا= هوروتات امرتات 

 خشترا= آباداني - سازندگي آرامش افزاينده = سپنتا آرميتي  


