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نزدیك به  7222سـا پـیش ،هنگـامي ـه
ان سان در ناآ گاهي و ناداني ب سیار بی شتری
به سر مي برد ،و از ه مین رو با ن شناختن
هــاي
دنیــاي پیرامــونش و ندانســتن ســ
رویــدادهاي سرشــتی و آخشــیجی (ط یعــي-
مادی) ،براي هر نمودي از جهان هستی و یا
سهش ها (احساسـات) و ار ردهـاي انسـاني،
خدایي و خدایگو نه اي در پ ندار خود باف ته
و ساخته بود و به در گاه آن ها ن یاز و
قرباني رده در ترس و بیم همیشگي از خشم
پن ها
آ نان به سر مي برد و هن گامي ه َرَ
و ــاوي هــا ،همانــا کــیش مــداران و
قدرتمــداران و زورگویــان از نــاداني و
ناآگــاهي او بهــره بــرداري مــي ردنــد و
ســرانجام هنگــامي ــه آرامــش و شــادي و
خو ش ختي از ز ندگي ها ر خت برب سته و را هی
برای رهایی و رهایی بخشي در دیده ن ود :
بــزرگ مــرد اندیشــمند و فرزانــه اي
ِ سپنتمان”
“زرت شت” نام از خانواده ي “ا
(اســتیتمان) در جســتجوي خــود بــه دن ــا
را ستی ها (حقی قت) ،پس از گذ شتن از یك
دل هام
رو ند و جر یان آ گاهي ،از راه خرد و ا
درو ني و رو شنایی یافتن (ا شراق) به و جود
هن جار (ن ظم) و قانونم ندي در ج هان ه ستي،
بردانــاي برپا ننــده و
وجــود یگانــه ا
َن
برپانگاهدار نده ي آن و همچ نین بن یان هاي
فردی -گرو هی یك ز ندگيد بخردا نه ،را ست و
درست و همراه با آسایش و آرامش پي برد.

پیشگفتار

او پ یام خود را ه پ یام یكتاشنا سي و
ز ندگاني خردمندا نه ي بدور از خرا فات و

به خشنودی اهورامزدا

هماهنگ با قانونمندي جهان هستی بود براي
مردم جهان به ارمغان آورد .به این ترتی
او دینــي را بنیــان گذاشــت ــه نخســت از
ا یران ز مین آ غاز و ستس نی مي از ج هان
آ نروز را فرا گر فت و در درازاي چ ندین
هزاره ز ندگي ساز و ام یدآفرین ان سان شد.
آ موزش ها و باور هاي ا ین د ین ،ن شان خود
را بگو نه ی آ شکاری بر فرزان ها (فل سفه
ها) و دینهاي دیگر نیز گذاشتند ه ال ته
ـود را
ـي هــاي خـ
ـا ویيگـ
ـدام از آنهـ
ـر ـ
هـ
یافتند.
به دن ا رو یدادهاي تاریخي ( ه آن ها
را به نو شتارهاي دی گر و پيوه شگران تاریخ
وا مي گذاریم) سرنو شت ا ین د ین به جایي
شانده شد ه پیروانش به شمار و در سنجش
بسیار م شدند .اما دین و آیین زرتشت از
چ نان ری شه ي پر توان و ا ستواري بر خوردار
بود ه تاب آورد تا آن كه ز مان شكوفایي
دو باره اش فرار سد .شناخت دو باره ي ا ین
ه
د ین و فرزان ان سان ساز آن چندی ست
آغـاز گشـته اسـت و روز بـروز بـر شـور و
دل ستگي ایران یان و جهان یان به آ گاهي
بی شتر از ا ین د یند خوبد ایرا ني -ج هاني
افزوده مي گردد.
ـش و
ـزایش دانـ
ـا افـ
ـین راه ،همانـ
در همـ
آگــاهي و همچنــین نیــاز بــه نوشــتارهایي
و تاه و مف ید تا بتوا ند به سادگي بی شتر
گویاي آموزش هاي زرتشت باشد ،این نوشتار
فراهم آ مده ا ست تا هم زرت شتیان و هم

خواستاران گروش به این دین از آموزش هاي
را ستین پ یام آور و آموز گار بزرگ خود به
در ستي آ گاه شوند تا هم گان با پذیرش
بنیان هاي مشترك و روشن ،خود را جزوي از
ا ین خانواده ي بزرگ و به گف ته اي “ار تش
ـار نیـك” در جهـان بداننـد و همـازور و
یگانــه در راه دوســتي ،آرامــش ،شــادي و
خوش ختي هم ودگاه ي جهاني بكوشند.
در ا ین دف تر نخ ست بن یان هاي پذیرف ته
شده از سوي بهدینان ،یعني آن بنیان هایی
ه هر س با آ گاهي و باور به آن ها مي
تواند خود را زرتشتي بداند بیان شده اند
و ستس فرزان یا فل سفه ي د ین یا آ موزش
َ شو زرتشت بازگو شده اند و پس از آن
هاي ا
در مورد ج ستارهایی مان ند :چم و چ گونگی
ن یایش ،شای ست ها و ناشای ست ها« ،ان سان
چی ست» و مقو له هایی مان ند آ گاهی ،روان،
فرو هر و  ..رو شنگری شده و سرانجام در
مورد فرا پرس «مرگ ،سرانجام یا ادا مه و
پیشروی» روشنگری گردیده است.
با امید آنكه بتوان گامي هر چند وچك
در راه آ گاهی ر سانی ،یگا نه سازي و گ سترش
این دین زی اي اخالقي ،انساني ،زندگي ساز
و را ستی جو در م یان ان سان های روی ز مین
برداشت .ایدون باد.

موبــد
جمشیدي
نوروز  5454زرتشتي
مارچ  1999ترسایي

ــامران

بازبینی شده :نوروز  5477زرتشتی

بنیـان هـاي بهـدینـي
ما زرت شتیان با تو جه به آ موزش هاي
َ شو
د پیام آورمان ،ا
راستین دین مان و پیام
زرتشت مي پذیریم ه :
1ـ دین زرتشتي یا دین بهي ،آنگونه ـه
ا شو زرت شت آن را مي نام ید ،نخ ستین د ین
یگا نه شنا سي ج هان مي با شد ه ان سان را
از پرســتش خــدایان پنــداري و گونــاگون
بازداشــته و آنــان را بــا خــداي یگانــه،
اهورا مزدا آشنا ساخت.
ـت از
ـي ،زرتشـ
ـن بهـ
ـزار دیـ
ـان گـ
 -0بنیـ
خا ندان ا ستنتمان ،در م یان مرد مي به نام
“آریا ها” برخا ست و پس از گذار از رو ندي
در ج ستجوي خود به دن ا را ستی ها ،به
ذات و گــوهر نیــروي برتــر و یگانــه و
آفریننده و قوانین پیش برنده ي زندگي به
سوي ر سایي و بي مر گي د ست یا فت و پ یام

خـدا و خـرد را بـراي انسـان بـه ارمغـان
آورد.
ما زرت شتیان براي بزرگدا شت پ یام آور،
پ یام دار و آموز گار خود ه مواره او را با
َ شو” و به گو نه ي “ا شو زرت شت”
پیش نام “ا
نام مي بریم .ا شو به چم (مع ني) سي ا ست
َشـا باشـد (راه راسـتي) و
ـه رهـرو راه ا
فر نامی ا ست ه خود آن ا شو به را ست روان
َن”
َشَو
رداران داده و آن ها را “ا
و در ست
نامیده است.
بر پا یه ي آ خرین پيوهش ها و شمارش
ه از سوي دان شمندان خودي ان جام
هایي
یاف ته و به پذیرش هم گاني ر سیده ا ست،
م كان پ یدایش ا شو زرت شت و خا ستگاه د ین
بهي ،سرزمین هاي شما خاوری ایران نوني
(خرا سان بزرگ) و ز مان آ شکار کردن پ یام
ایشان در سن سي سالگي ،در  7171سـا پـیش
از زا یش م سیح بوده ا ست .ا ین تاریخ براي
ما آ غاز گاه شماري به شمار مي آ ید ه به
آن “سا زرتشتي” مي گوییم.
 -5بنیان و اساس پیام و آموزش هاي اشو
َ Mânthra
ـانتر
ـا را مـ
ـود آنهـ
ـه خـ
ـت ـ
زرتشـ
نامیده اسـت و در چـم "اندیشـه برانگیـز"
می اشـد ،در دفتـری بـا نـام “گاتهـا” در
دســترس ماســت ــه "كتــا راهنمــای" مــا
زرتشتیان مي باشد.
ٌنگی (مجموعه ای) از دفترها
اوستا نام ج
و نو شتارهاي به یاد گار ما نده از هم گی

تاریخ و فره نگ ایران یان ،در ز مان هاي
گو ناگون ا ست ه سرچ شمه ي ب سیار باارز شي
است براي آگاهي و پيوهش در چ گونگيد زندگي
و باور ها و فره نگ مردم ا یران ز مین در
ا ین په نه ي گ سترده ي تاریخي .گات ها و
ه بو سیله ي
چ ند سروده و نو شتار دی گر
نزد یك ترین یاران ا شو و با ه مان روش
فكري و در همان ز مان گفته شده اند رویهم
Staota
جنگی را به نام “ستوت یسـ “ Yesna
ٌ نگ تن ها آموز گار و
ت شكیل مي ده ند .ا ین ج
راهنماي ما از “اصو دی ” مي باشد.
بر اساس این آموزش ها :
د ین ب هي ،دی ني ج هاني ا ست و
تن ها براي مردم یك شور ،نياد ،مل یت یا
رنـگ پوسـت و یيه اي نمـي باشـد و هـد و
آر مان آن آرا مش ،شادي ،بهز یوي و خو ش ختي
انسان مي باشد .بنابراین یك بهدین در هر
جاي دنیا ه به سر مي برد باید بر اساس
آموزش هاي دین خود ،خرد و دا نش و داد را
راهنمــاي اندیشــه خــود قــرار داده و بــه
وسـیله ي اندیشـه و گفتـار و ـردار نیـك
ه مواره در راه ر سایی تن و روان و به ودي
و بهزیســتي خــود و هم ودگــاه (اجتمــا )
بكو شد .ال ته با تو جه به زاد گاه ا شو
زرت شت و م كان ر شد و گ سترش د ین ب هي و
آمیخ ته بودن تاریخ ا ین د ین با تاریخ
ا یران ز مین ،ا ین سرزمین زاد گاه تاریخي
پ یام ر و د ین ب هي به شمار مي آ ید .به
ه مین دل یل ب هدینان در هر جاي دن یا ه
مـي زینـد ایـران را سـرزمین مـادري خـود

دانســته و بــراي بهــروزي و رســتگاري آن
همواره در تالش خواهند بود.
ـه در
ـروه ـ
ـتیان (آن گـ
ـاریخ زرتشـ
 -7تـ
سرزمین مادري ب جا ماندند) بخشي از تاریخ
ا ین سرزمین و فراز و ن شی هاي آن ا ست.
همچنان ه سرگذشت و روند دگر گونيد فكري و
سنتي وچ ندگان (پار سیان) ن یز وا ن شي در
برابــر قــوانین فرمــانروا بــر چگــونگی
( شرایط) زی ستی آ نان در سرزمین هاي تازه
(ه ند و پا ستان) بوده ا ست .زرت شتیان مي
ه تاریخ و سرگذ شت پدران خود را
با ید
بدانند تا با ند و او در آن به انگیزه
های چ گونگی ا مروز پي برده و با ب كار
گرفتن خرد ،هم فردي و هم گروهي روش هایي
در ست و ا شایي را براي پی شرفت به سوي
آی نده اي به تر و رو شن تر و سرانجام د ست
ار
یافتن به سازمان دو ستي ج هاني به
گیرند.
 -3همانگونه ـه گفتـه شـد دیـن بهـي،
ـت،
ـا اسـ
ـان هـ
ـه ی انسـ
ـراي همـ
ـاني و بـ
جهـ
ب نابراین با ید با خردم ندي و تدبیر به
بازگویي و گ سترش آن پردا خت .در ا ین راه
به چند بنیان مهم باید توجه داشت :
ا لف -ما با ید آن چه را ه
باور دار یم به دی گران بشنا
جا ه خرد شاهراهي را رو شن
نیم .بر
رو شنایي را تای ید
اندی شه با هیچ باور و د ین و

از روي خرد
سانیم و هر
رد ،راه و
م ناي ا ین
مذه ي آه نگ

ستیز ندا شته و از برخورد هاي نا سازنده و
نابخردانه پرهیز مي نیم.
ب -د ین ب هي ،در در جه نخ ست دی ني ا ست
انسان ساز و آرامش جو و آرام ساز ه این
آرامش را براي هم ودگاه جهاني پایه ریزي
مي ند .ا ین د ین به دن ا به د ست آوردن
قدرت سیا سي یا دول تی ن وده و از پا یه،
دیــن را از سیاســت/دولــت جــدا میدانــد و
بنابراین تنها پذیراي ساني است ه براي
پاك سازي خود و از روي باوري را ستین و
از روی خوا ستی پاکدال نه به د ین ب هي روي
ه تن ها به دن ا
ساني
میاور ند و نه
خوا ست ها و هد هاي سیا سي یا گرو هي خود
و یا هر انگ یزه ي دی گري از ا ین د ست مي
باشند.
پ -از آن جا ه منش بد و اندی شه نا پاك
و ویــران ســاز وجــود دارد ،زرتشــتیان و
ســازمان هــاي زرتشــتي مــي بایــد داراي
ار سازهاي پداف ندي (م كانیزم هاي د فاعي)
بــوده و بــا دلــي پــاك و هشــیارانه بــه
شنا سایي و ج لوگیري ردن از آزار بدمن شي
بتردازند.
ث -هر آنكس كه :
 دا نش و ب ینش در ست زرت شتي دا شتهباشـد و باورمندانـه آنهـا را بـه كـردار
درآورد
 با پژوهش پیگ یر از تاریخ گذ شته وامروز زرتشتیان آگاهي یابد

 به سختي ها و ر نج هاي ا ی مردم درراه نگاهــداري و پایــداري دیــ و فرهنــ
نیاكاني ارج بگذارد
 و از روي اختیار و آزادي دی زرتشتيزرتشتي به شمار مي
را برگزیند
آید.

گزینش و پذیرش دو گا مه (مرح له)
ای
دارد .نخ ستی گا مه شناخت ،آ گاهی ،گزینش،
باور و كردار بر پایه ی دی ا ست كه امري
ا ست شخ صي و سپس پذیرش از سوي همبود گاه
زرتشــتي و شــركت در كاركردهــاي آن مــي
با شد .ا ی پذیرش و به د ی آ مدن به شكل
سدره پو شي و بو سیله ي ک سانی ان جام مي
پذیرد كه از سوي زرت شتیان ا ی خوی شکاری
1
(مسئولیت) به آنان واگذار شده باشد.

نخست چند دانستني زیربنایي
دی چیست و ای واژه چه چمی دارد ؟
دئنا  Daenâبه
دین ،یا به زبان اوستایي َ
چــم دیــدن ،شــناختن ،فهمیــدن و همچنــین
وجدان آمده است .اشو زرتشت پیام و آموزش
َنگــوهي Daenâ Vanguhi
دئنــا و
هــاي خــود را َ
د دیند خوب یا دین بهي و وجدان
نامید به چم
خوب یا به گفته اي دیگر «درك و برداشت و
شناخت در ست از ز ندگاني» .یك دی ندار سي
مك خرد به د یدن و شناختن
ه با
ا ست
دن یاي پیرا مون خود پرداخ ته و راه را ستي
و درستي را دریافته و برگزیده است.
بنابراین نام دین بهي ریشه دارتر از
دی گر نام ها بوده و زرت شتیان ب هدین ن یز
نامیده مي شوند .پس تر نامهاي دیگري نیز
بر ا ین د ین گذا شته شد مان ند :مزدا یي،
مزدیســني یــا مزداپرســتي ،اهــورایي … و
سرانجام “زرتشتي” تا گویاي نام پیام آور
نیز باشد.
ه ما
روي هم رف ته شای سته تر ا ست
عنوان هاي "دین بهـي -بهـدینان" یـا "دیـن
زرتشتي -زرتشتیان" را به ار ب ریم.
نام پیام آور
َ”
َتو شتر
َر
نام او ستایي ا شو زرت شت “ز
 Zarathushtraاســت ــه در زبــان گجراتــي
 Zarathushtیا  Zarthushtشده است و در فارسـي
امروزه به آن “زرتشت”  Zartoshtمي گوییم.

 Zoroasterبرگرداند انگلیسـيد نادرسـتي از
نام  Zarathushtraبه یوناني است و از سـده ي
 19مــیالدي در زبــان التــین بــه دیــن بهــي
 Zoroastrismگفته مي شود.
كتا راهنما
زرت شت در درازاي چ هل و ه فت سا پ یام
ار برد و آ موزش
یا د ترین خود را به
داد تــا ســرانجام چكیــده ي آن را در 14
ه خود آن ها را مانتر
سروده گرد آورد
2
 Mânthraیا "اندیشه برانگیز" خوانـد .ایـن
سروده ها پس تر "گاتها" نامیده شدند.
گاثا ،گاسان و گاهان گویش هاي گوناگون
ه مین نام به او ستا ،په لوي و فار سي ا ست
ا ما گویش “گات ها” در ه مه ي ز بان هاي
ج هان پذیرف ته شده ا ست و مردم بی شتر آن
را به ه مین نام مي شنا سند .چم ا ین واژه
در زبـان هـاي اوسـتا و سان سكریت “سـرود
پاك” مي باشد.
ا ین ه فده سرود را از روي وزن و آه نگ
دام نام
ه هر
رده ا ند
بر پنج ب خش
و یيه اي دارد .هر یك از سـرودها داراي
شماري از بندهاست .بلندترین سرود  00بنـد
و وتاه ترین  1بند دارند .نام پـنج بخـش
گاتها چنین است :
َییتي )Ahunavaiti
نو
َهوَ
َد (ا
َه نو
ا
َئیتي )Ushtavaiti
َو
َد (اوشت
َو
نشت
ا
مئینیو )Spentâ Mainyu
ٍم
َنت
ست
دد (ستدنتا َ
َ Vohu Khshathra
نهوخشَتر
و

َهیشتوایشت (وهیشتو ایشتي )Vahishtu Ishti
و
نخ ستین جان شینان و پ یروان ا شو زرت شت
نیز نیایش ها و سروده هاي خود را با س ك
گاتهایي به آن افزودند ه چنین هستند :
َنگ هائیتي یا هفت هات Haptang Hâiti
هتت
َ
َئیريَ ما ایشیو Airya mâ ishyu
ا
دخت (سروش) Hadhaokhta
َئوخت
هذ
َه یا هان
َ
َ Fshushu Mânthra
فشوشو مانتر
ده هاتام  Yenghe hâtâmدر گرامي داشت
دنگه
ی
زنان و مردان
َرد  Fravartiبه چم برگزیدن
َرو
َرتي یا ف
َو
فر
ه دربرگیرنده ي آن پاره هایي است ه هم
ب هدینان در ن یایش هاي خود مي سرایند و
هم گرو ندگان به د ین با گ فتن آن ها از
باور هاي پی شین خود برگ شته و د ین ب هي را
برمي گزیدند.
نهو  Ashem vohuدر ستایش از راسـتي
دم و
َش
ا
و درستي
َهـو  Yathâ Ahuدربـاره ي گـزینش و
یتا ا
َ
یاري به دیگران
ٌنگ یاد شده را “ ستوت ی سن”
ت مامي ا ین ج
 Stot Yasnگویند ه به زبان اوسـتایي Staota
 yesnaمي باشد به چم “ستایش هاي گرامي”.
در یك جم له مي توانیم ب گوییم كه ك تا
پاک و راهن ماي ما زرت شتیان “گات ها” ا ست

كه مي توان با پ سوند “ورجاو ند” بگو نه ي
“گات هاي ورجاو ند” ن یز به كار برد كه به
بزرگ و گرامي است.
معني

فرزان یا بینـش زرتـشتـي
بر پا یه ي آ موزش هاي ا شو زرت شت و
سروده هاي اندی شه برانگ یز او “گات هاي
ورجاوند” :
هدف و آر مان د ی ب هي ر ساندن ان سان و
همبود گاه های ان ساني به آرا مش مي با شد.
آرامشـي كـه افـزایش و پیشـرفت را در پـي
داشـته و سـرانجام بـه رسـایي یـا تكا مل
خواهـد انجام ید .تكـاملي كـه میـوه ي آن
شادي و خ شنودي كا مل بوده و ان سان را به
جاودانگي و بیمر گي ،یا به گف ته ي دی گر
به “اهورامزدا” پیوند مي دهد.
بن یادي ترین و سایل ر سیدن به ا ین هد
را مي توان در سه ع ارت زیر وتاه نمود:
اندیشه نیك – گفتار نیك – كردار نیك
اشو زرتشت بنیان هاي زندگاني را به ما
مي شناساند ه این بنیان ها همیشگي بوده
و واب سته به ز مان و م كان ن مي با شند .بر
ا ساس ا ین آ موزش ها در مي یابیم ه براي
رسیدن به هد باید از جاي درست آغاز رد
و راه درست را پیمود.

گام نخست به ار انداختن اندیشه و خرد
نیك است .بدین معنا ه باید دید و شناخت
و در تمــام جن ــه هــاي بیرونــي و درونــي
ز ندگي َ ندو او رد .در ا ین راه با ید ه
از دا نش گی تایی ( مادي) و می نوی (مع نوي)
بهره گرفته و به
سنجش آن ها پردا خت تا ب توان به قانون و
هن جاری ه بر ه ستي و آ فرینش فرمانروا ست
پي برد.
ا ین قانون ه مان هن جار و ا ندازه ای
(ت عادلي) ا ست ه در ج هان آخ شیجی و ه ستی
است .انسان نیز بخشي از این آفرینش است،
ه بر ا ثر دا شتن ن یروي
ا ما آن بخ شي
اندی شه و آفرین ندگي مي توا ند بر ا ین
هنایشی "هـایی" یـا "نـایی" (تـاثیری
روند َ
مث ت یا منفي) بگذارد.
اگــر انســان در پــی آرامــش و شــادي و
خو ش ختي ا ست ،را هي نی ست جز آن كه برا بری
نیروها و اندازه های هستی را بر هم نزده
بلكه خود را با آن هماهنگ و اندازه ند.
در ا ین آرا مش ا ست ه شرایط منا س براي
پی شرفت ف كري و روا ني فراهم شده و مي
توان به سوي تكا مل ه هما نا د ست یافتن
به دا نش را ستین ا ست به پیش ر فت .در آن
جاست ه شادي و خشنودي امل به دست آمده
و روان 3به جاودانگي و بیمر گي د ست مي
یابد.

ا ین آرا مش و شادي ز ماني ا مل خوا هد
شد ه فراگ یر با شد .ب نابراین یك زرت شتي
با ید پس از د ست یافتن به ا ین ا ندازه ی
دروني به ساخت و آباداني هم ودگاه خود و
همــه ی جهــان پرداختــه و بــا همكــاري در
سازمان دو ستي ج هاني آن را به سوي آرا مش
هم گاني به پیش ب رد .آن ز مان ا ست ه در
سایه ي شكوفایي و ا فزایش و نو شدن و پیش
رفت همیشگي ،رسایي و جاودانگي به دست مي
آید.
جمع بندي باورهاي بنیادی دی زرتشت
 یگــانگی و بــه هــم پیوســتگی همــه ی
نمودهای هستی
 ا هورامزدا ،خداو ند جان و خرد ،ن ماد
ده نده و
ا ین ی گانگی آفرین نده ،آرا یش
پیش برنده ي جهان
 آفـــرینش (پیـــدایش) بـــر پایـــه ي
قانونمندي و یا خرد و دانش و داد
 پو یایي و همی شگي بودن پ یدایش یا
دگرگون شدن و نو شدن آن
 آر مان پ یدایش ،ر سیدن به ر سایي و
تكامل است.
ه خود ی كي از آفر یده هاي
 ان سان
هستي است با همكاري با شالوده آن به سوي
ر سایی پو یا مي گردد ز یرا او ن یز مان ند
دیگــر نمودهــاي هســتی از گــوهر یــا ذات
ا هورایي بر خوردار بوده و مي توا ند با
پرورش ویيگی ها و فروزه هاي ا هورایي،

( ه با نام “امشا ستندان” ن یز یاد مي
شـوند) در خـود بـه رسـایي و جـاودانگي و
خدایگونگي دست یابد.
 راه رســیدن بــه رســایي و جــاودانگي،
ه ماهنگي با قوانین مو جود در آ فرینش و
ه ستي ا ست .از ای نرو مي با ید با ا ستفاده
از تمــام توانــایي هــا و گنجــایش ذهــن و
اندیشــه ي پــاك و اهــورایي و بــا مهــر و
دل ستگي و بدون چشمدا شت ار و تالش ن مود
و بــه نوســازي و بهســازي جهــان پرداخــت.
نتیجه ي چنین زندگاني ،بي گمان زیستن در
یك آرامش امل و شادي و خشنودي است.
 انسان پدیده ای است که گروهی می زید
و توانـایی آگـاه شـدن دارد کـه اگـر شد
پیشـــرفت خـــود را در پیشـــرفت گـــروه و
هم ودگاه انسانی خود مي داند.
 “ بد” و “ خوب” و یا “ بدتر” و “به تر”
مفــاهیمي ذهنــي و نســ ي هســتند و تنهــا
ه
هن گامي مي توان ند در ست داوري شوند
خــــــرد یــــــا نیــــــروی تمیــــــز
در ان سان به در ستي بارور و ساخته شده
باشـد“ .سـتنتا مینـو” گـوهر و اندیشـه ي
بهتــر ،پیشــ رنده و ســازنده مــي باشــد و
“ان گره می نو” اندی شه بد ،و یران ساز و
بازدار نده .اندی شه ي پی ش رنده به ان سان
مـك مـي نـد تـا هـم خـود و هـم جهـان
پیرا مون خود را به پیش برد .اندی شه ي
و یران ساز به خود ان سان و هم ود گاه و
ـد
ـاند .انســان خردمنـ
ـی مــي رسـ
ـان آسـ
جهـ
اندیشه ي سازنده را برمي گزیند.

 آزادي گزینش و نتی جه ي منا س با آن
( قانون نش و وا نش) .ا گر ان سان گزینش
در ست نك ند در ناآرامي و آ شفتگي به سر
خوا هد برد تا ز ماني ه به خود آ مده و
راه درست را در پیش گیرد.
 بر پایه ی این قانون ،پایه بر گزینش
است و ج ر و تقدیر و سرنوشت در شكل گیري
آینده ي انسان جایي ندارد.
 تمر ز در سكوت و ن یایش ها ا بزاري
د هر
ه ستند ه به ان سان مك مي ن ند تا م
خدایي تجر به شده و به بینها یت ا هورایي
پیوند یابد.

اهـورا مـزدا ،خداي زرتشت
بردانا”
“هستي بخشد ا
اهورامزدا به چم
ََ
یا “ خرد ل با شنده” و یا به ز بان ساده
تر و به گف ته ي روان شاد فردو سي تو سي
“خداو ند جان و خرد” آن ن یروي فراگ یر و
ج هاني مي با شد ه ه مه چ یز در او ست و از
او ست .به گف ته ي دی گر ت مامي آفر یده ها

نمود هاي گو ناگوني ه ستند از ا ین ن یروي
لي ه داراي سه ویي گي بن یادین مي با شد
:
هستي ـ آگاهي ـ آفرینندگي
خداونــد از مینــوي افزاینــده ي خــود
(ستنتامینو  ) Spenta Mainyuو از هستي خـود
ـي
ـا  )Ashaمـ
ـود (اشـ
ـانون خـ
ـه ي قـ
ـر پایـ
بـ
آفری ند ،مي پرورا ند ،مي آرا ید و به پیش
مي برد.
انسان و جهان زنده و پوینده ي او بخشي
از این آفرینش نیك و شادي آفرین است .از
آن جا ه ا هورامزدا یك ن یروي لي بوده و
ت مامي ه ستي را در بر مي گ یرد ب نابراین
داراي پیکـر و شـكل ویـيه اي نمـي باشـد.
براي شناخت او با ید فروزه هایش (ویي گي
هایش) را شناخت .این فروزه ها و توانایي
ها در ان سان ن یز ه ست و راهن ماي او در
ـي
ـل مـ
ـوي تكامـ
ـه سـ
ـرفت بـ
ـدگاني و پیشـ
زنـ
با شند .ب نابراین ان سان داراي ه مان فروزه
هاي خداوندی ست ه با ید بدانان آ گاه شده
و با پی ش رد و شكوفایي و افزای ندگي آ نان
خود را مزداگو نه گردا ند .بر ه مین پا یه
ان سان هاي آ گاه ن یز د ست به د ست هم داده
و دن یاي ز نده را در م سیر ت كاملي اش یاري
ر سانده و در دگر گوني و نو شدند همی شگي به
ـار
ـان همكـ
ـین انسـ
ـد .اینچنـ
ـي برنـ
ـیش مـ
پـ
خداوند مي گردد.

بنیان هاي زندگاني
(فروزه هایي مزدایي-انساني)
ِپنتا مینو  Spentâ mainyuیـا “گـوهر
 -1س
افزاینــــدگي” فــــروزه ي آفریننــــدگي
اهورامزداســت .از ایــن فــروزه اســت ــه
آفرینش پدید آمده است .این قلمرو همواره
مي افزاید و مي گسترد و به پیش مي برد و
از آن ا ست ه ما ان سانها ن یز آفرین نده
مي باشیم.
 -0وهـوم ( Vohu manaبهمـن بـه فارسـي
ـاك.
ـت پـ
ـك و نیـ
ـه نیـ
ـا اندیشـ
ـروزه) یـ
امـ
اهــورامزدا جهــان را بــا اندیشــه ي نیــك
آفر ید .آفرین ندگي و سازندگي ،خود نی كي
ه
ا ست .به ز باني دی گر مي توان گ فت
“و هومن” شالوده و نق شه ي فراگ یر و بزرگ
آفرینش است.
با مك و هومن ان سان به و جود و چ گونگي
اهورامزدا آگاهي یافته ،به رازهاي زندگي
د ست مي یا بد و به خوی شكاري یا وظی فه ي
خویش در زندگاني آشنا مي شود.
دا شتن اندی شه ن یك نخ ستین گامي ا ست ه
انســان بــراي رســتگاري برمــي دارد .از
دیدگاه فلسفه زرتشت انسان باشنده ای است
اندیشــمند .درســت همــین اندیشــیدن و ژر
اندیشــي اســت ــه انســان را از دیگــر
جا نداران جدا مي سازد چون ه به ن یروي
“ خرد” مي انجا مد .خرد نیرو یي ا ست ه با
آن مي توان پد یده ها را با هم سنجید و

بــد و خــوب را از هــم جــدا کــرد .همــین
شناسـایی خـوب از بـد بـه انسـان اختیـار
برگز یدن مي د هد و او را آزاد و مخ تار مي
ســازد ــه یكــي از ایــن دو را برگزینــد.
بنــابراین آزادي در گــزینش و بــا گــزینش
است.
“خردم ند” آن ا ست ه پس از شنا سایي و
سنجش آن چه سودمندتر و انساني تر ،اخالقي
و بهتر است را برگزیند .اما “ نابخرد” ه
واروند خردم ند ا ست آن سي ا ست ه پس از
سنجش بدتر و بدترین را برمي گزیند.
در این جا ن یاز ا ست ه در یابیم خوب
چی ست و بد چی ست .ب نا بر گات ها خوبي و
بدي دو راه اندی شیدن ا ست .ان سان آزاد
اســت ــه از میــان آن دو ،یعنــي “بــد” و
“به تر” ی كي را برگزی ند .اندی شه ي به تر
از خوا ستی ن یک (ن یت خوب) بر می خ یزد که
آن ســازنده و جــان خش بــوده و بــه ســود
ه
هم ود گاه ان سانی ا ست و بد ،آن ا ست
زیان ار بوده و به جان ( ها) و ان سان
( ها) آ سی بر ساند .ا ین هر دو ن س ي بوده
و در راب طه با ز مان و م كان سنجیده مي
شوند .آن اندیشه اي نیك است ه پیامد آن
گفتار و ردار نیك باشد.
-5اشـــا  Ashâیـا ارتـا  Artâقـانون و
هن جار و ترتی ي ا ست ه آ فرینش بر ا ساس
آن شكل گرف ته و به پیش مي رود .بن یان
این هنجار بر راستي ،درستي و داد یا عد
ا ست .در ا ین چ هارچوب از قوانین فیزی كي-
آخشـیجی گرفتـه تـا قـوانین هم ودگـاهی و

قوانین پ یدا و ناپ یداي چ یره بر دن یاي
مینوي و رواني جاي دارد.
بنا بر گزارشی "آیین راستي ،ار درسـت
را در زمان درست و مكان درست و با ابزار
در ست و برنا مه ي در ست ان جام دادن ا ست.
نتی جه ي آن ه مواره در ست خوا هد بود و جز
آن نمي تواند باشد".
ب نا بر گزار شی دی گر “ راه در ست براي
ان جام هر اري آن ا ست ه م ترین م قدار
انرژي براي انجام آن به ار گرف ته شود و
از به هدر دادن بی هوده ا نرژي ج لوگیري
شود”.
ان سان و هم ود گاه ا گر در راه را ستي و
در ستي و داد گام بردار ند و خود را با
قانون ه ستي و آ فرینش هماه نگ ن ند به
انــدازه و هنجــار و آرامــش و پیشــرفت و
ه
تكا مل د ست مي یاب ند و از آ نان ا ست
سازندگي آ غاز مي شود و به ه مه سود مي
رسد.
وارون آن یع ني دروغ ،از هم گو نه اش،
یع ني در اندی شه و گف تار و ردار ا ست ه
نتیجــه ي نادرســت داده و زیــان و آزار و
خرا بي مي ر ساند .آن چه آزار دروغ كار را
چ ند برا بر مي ند و ت اهي مي آورد خ شم
است .خشم ،خرد و هوش را از دست دادن است
و سرچ شمه ي جور و ستم و ب یداد ا ست .پس
باید بدور از خشم و دروغ ،هر س بر آیین
ند و هم خود و هم
ار
را ستي و در ستي
دی گران را خر سند و شاد و آ باد گردا ند.
َن”  Ashavanو
َشَـو
ـا را “ا
ـروان اشـ
ـا پیـ
گاتهـ

َنــت”  Dregvantمــي
دگو
پیــروان دروغ را “در
نامد.
ـوانین
ـه از قـ
ـد نمونـ
ـواهیم چنـ
ـر بخـ
اگـ
آخ شیجی -هم ود گاهی را ه ن مودار ا شا مي
با شند نام ب ریم مي توان از موارد ز یر
یاد رد:
قوانین آخشیجی /فیزیكي مانند :
Cause
نش و وا نش یا علت و معلو

and effect
Progress
 پیشرفت
 وابستگي Interdependence
 تاثیرگذاري متقابل Inter-reflection
قوانین انساني -هم ودگاهی مانند :
 آزادي گزینش
 پا سخگویی (م سئولیت) ان سان در برا بر
گزینش خود
 برابري حقوقي تمام انسان ها
 قانون نش و وا نش ،ه بر اساس آن هر
س نتیجه ي مناس با نش خود را ،دیر یا
زود اما بدون سوخت و سوز ،مي گیرد.
 هر س و هر چ یز با ید در جاي در ست و
مناس خود قرار گیرد تا نتیجه ي درست به
دست آید.
 جایگــاه زیســت بایــد ســالم و پــاك
نگا هداري شود تا ز ندگاني ام كان ادا مه و
رشد داشته باشد.
ـواره
ـود همـ
ـاملي خـ
ـیر تكـ
ـا در مسـ
 دنیـ
دگر گون و نو مي شود .و ان سان مي توا ند

و یا و یران ساز

در ا ین راه ن قش سازنده
داشته باشد.
 میا نه روي به ترین و ا شایي ترین شیوه
ي برخورد با مسائل است.
ا شا وهی شتا یا اردی ه شت به فار سي در چم
به ترین را ستی و در ستی و یا باالترین و
نـاب تـرین حقیقـت می اشـد .اشـا وهیشـتا
جای گاه ان سان های ر سایی یاف ته ا ست .ا ین
واژه اسـت کـه در زبـان پارسـی بـه به شت
دگرگون شده است.
-7خشتر ( Khshathraشهریور بـه فارسـي)
یا “خوی شتنداري” و “آباد سازي” ( کردار
نیک).
ان سان به دن ا خودآ گاهي و ب هره گ یري
از خــرد نیــك و اشــویي زیســتن میتوانــد
نیرو هاي ت ني و روا ني خود را به آنچ نان
ه ماهنگي و هن جاري بر ساند ه آن ها را در
اخت یار و چیر گی خود درآورده و بر هوس
هاي نف ساني خود چ یره شود .ا ین چ نین
چیرگــي یــا فرمــانروایی بــر خــود را
فر مانروایي یا شهریاري ا هورایي ن یز مي
نام ند بدین چم ه ا ین فروزه خداو ندي در
انسان به ما خود مي رسد.
ردار چ نین ان ساني با دی گر
رف تار و
ان سان ها از روي خرد و با آرا مش و ب ینش
در ست بوده و یا به گف ته ي دی گر ن یك
كردار مي شود .اینگونه نیك رداري ساختن
ردن را به دن ا م یاورد .پس
و آ باد
خ شترا آن گا مه اي ا ست ه هم براي ان سان
و هم هم ود گاه ان ساني آ باداني مي آورد و

واژه ي “ شهر“ ه از خ شترا مي آ ید در چم
جایي ا ست ه آ باد شده ا ست و “ شاه” سي
است ه آباد مي ند.
یـه  Vohu khshathra vairyaبـه
ن و
نهو خشتر
و
َئیرن
چم “ شهریاريد خوبد برگز یدني” ،آن سی ستمي
ا ست ه ان سان هاي با اندی شه و گف تار و
ردار نیك دست به دست هم داده وآن نیروي
خـوب را از م یان خـود برگزیننـد و برپـا
سازند .آن سی ستمي را “ شهریاري خدایي“ مي
ه در آن از زور و سـتم و خ شم و
نام ند
ب یداد خ ري ن ا شد و ه مه از ز ندگاني خوش
و خرم و آسوده بهره مند گردند .خشترا را
مي توان به سادگي در چم “هن جارو سامان
خوب“ هم دانست.
 -5سپنتا آرمیتـي ( Spentâ Ârmaitiاسـفند
به فار سي) یا م هر و ع شق بي چشمدا شت و
همچنین آرامشد افزاینده.
ان سان هن گامي ه بر خود چ یره شد ،به
آ گاهي ر سید و با پ یروي و ه ماهنگي با
قانون ا شا به هن جار در نیرو های ت ني-
روانـي دسـت یافـت ،آنگـاه نیـك ـردار و
مهر بان و شادخو و شادزي و از خود گذ شته
مي گردد ،به ه مه م هر م یورزد و خ شنودي
خود را در خ شنودي دی گران مي جو ید .ا ین
حا لت ،آرام شي در او پد ید مي آورد ه در
آن همه چیز براي پیشرفت روزافزون و شتاب
گیرنده به سوي رسایي و بي مرگي فراهم مي
آید .ستنتا آرمیتي نمودار این پیشرفت در
آرامش است.

به ه مین ترت ی هم ود گاهی خ شترایي ن یز
به آرا مش و هن جار و شادي و خ شنودي د ست
پیدا مي ند و توانایي ها براي پیشرفت و
تكا مل ن مودار گ شته و به ار مي اف تد تا
در نتی جه ي آن آرا مش و دو ستي ج هاني به
دست آید.
 -1هئوروتات ( Haurvatâtبه فارسي خرداد)
یا نماد رسایي و خودشناسي ،آن حالتي است
ه تن و روان در سایه ي آرا مش به د ست
آمــده بــه ســوي تندرســتي و توانــایي و
خودشنا سي ا مل به پیش رف ته و مي ها و
ا ستي ها را هر چه بی شتر از خود دور مي
ن ند و به به ترین حا لت خود مي ر سند ه
آن زیســتن در شــادي و خشــنودي و آرامــش
ــه آن شــناخت راســتین
راســتین اســت
اهورامزداست.
بایسته ي خداشناسي ،رسایي است و
بایسته ي رسایي ،خودشناسي است.
اینگو نه ان سانها ج هان را ن یز ب سوي
خ شترا و دو ستي ج هاني به پیش برده و آن
را به ما مي رسانند.
ِتــات  Ameretâtیــا بــي مرگــي و
ِر
 -4ام
جاودانگي= خارج بودن از ز مان و م كان
ه در آرا مش افزای نده ،روان خود
آن گاه
را به رده هاي باالي تكا مل ر سانده و به
آرا مش ا مل و خر سندي می نوي ر سیده و با
ا هورامزدا ی كي شویم ،مان ند او جاودا نه
مي گردیم.

َــرو
گاتهــا ایــن حالــت جــاوداني را “گ
دمانا”  Garo demânâیا خانه ي سرود مي نامد
د
ه جای گاه اندی شه ي ن یك ا ست ،جاي آرا مش
و رامش روان است.
َنت و دروغكار ،در خانه ي دروغ
دگو
اما در
به سر مي برد و از وجداند در رنج خود رنج
مي برد تا آن كه پ شیمان شده ،از بدي ها
دور گ شته ،به نی كي بگرا ید تا ر ستگار
گردد و به خا نه ي اندی شه ن یك و سراي
سرود برسد.

شایست ها و ناشایست ها
روي هم رف ته د ین ب هي با “ب كن ها” و
“ن كن ها” سر و ار ندارد و تن ها بن یان
ه قوانین جاري و
ها و پا یه ها ه ستند
همیشــگي بــوده و همــاهنگي بــا آنهــا
پایدار نده ی خو ش ختي و ر ستگاري ان سان
ها ست .راهن مایی های دی ني لي ا ست و هد
تندرستي و سالمت تن و روان است.
د تر فره نگ م هر دان شمند زرت شتي در
تاب خود با نام “دیدي نو از آییني هن”
به خوبي این جستار را بیان داشته است :
« در دین زرتشت ،امر یا نهي غال ا لي
ا ست و نه موردي .د ستور ،رعا یت سالمت و
بهداشت تن و روان است .مسائل موردي ،مثل
روزه گرفتن از ط لو تا غروب آف تاب ( ه
از ل حاظ عم لي در بع ضي ن قاط جغراف یایي
مثال ق ط شما یا ج نوب ای جاد ا شكا مي

ند) در د ین زرت شتي نی ست .در عین حا
سنت زرت شتي بر ا ین ا ست ه زرت شتیان در
م چ هار روز گو شت ن مي خور ند.
ماه د ست
بعضي هم اساسا س زیخوارند .این خوبي دین
ا ست .همانگو نه ه مي دا نیم روزه گرفتن
از طلو تا غروب آفتاب در نقاطي مثل قط
شما یا ج نوب ای جاد ا شكا مي ند .یا
الزام به خوردن گوشت حیواني ه به ترتی
خاص ذبح شده باشد ممكن است از لحاظ علمي
قا بل توج یه ن ا شد و ف قط یك سنت مذه ي
باشد» .
« مســئله آدم و حــوا در دیــن زرتشــتي
نیست .بنابراین جنگي بین طرفداران نظریه
تكا مل و طر فداران نظر یه خل قت پیش ن مي
آید».
« در تاب مقدس زرتشتیان راجع به حقوق
زن یا سهم االرث او و فرز ندان و مان ند
این ها ،اح كامي و جود ندارد ه ع مل برخال
آن ها ،م غایر د ین با شد .و فاداري ن س ت به
حكو مت قانوني و دادگ ستر ،جزو سنت مذه ي
زرتشـتي اسـت و مسـایل مربـوط بـه حكو مت
پ یروان مذه خاص بر ا ساس مذاه پیش ن مي
آ ید .ا ین قابل یت تط یق با رعا یت ا صو
لي د ین ،ی كي از ا سرار ب قاي هم ود گاه
زرتشتي است.
شورهاي
ح فظ گاهن ماي م لي و دی ني در
م قیم ،پ یروي از ت قویم و تاریخ دول تي و
در عین حا دا شتن ت قویم م لي ام كان پذیر
ا ست .همچ نین آ موزش ز بان و ادب فار سي به
جوا نان تا آن جا ه امكا نات ا جازه د هد،

از ا سرار ب قا و پا یداري هم ود گاه زرت شتي
خواهد بود».
به هرروي بر ا ساس د ین و سنت ،هر فرد
ه از آ غاز
زرت شتي خوی شکاری هایي دارد
دوران ر سیدگي یا ب لوغ تا پا یان ز ندگي
ار
ه آن ها را به
خا ي ،شای سته ا ست
ب ندد .از جم له ي ا ین شای ستگي ها چ نین
هستند :
َ Humata, hukhta,
َرشــت
َ ،هو
َ ،هوخــت
مــت
 هوَ Hvarshtaاندیشه نیك ،گفتار نیـك و ـردار
نیك
ـ راستي یا اشایي و دوري از دروغ
ـ میانه روي
ـ گرامي داشت پدرو مادر
ـ پا ي و پا یزگي ،تندرستي و بهداشت
ـ ار و آباداني
ـــ پــا یزه نگاهــداري و ســالم ســازي
پیرامون یا محیط زیست
ـ دانش آموزي و دانش پرا ني
ـ ستایش و پرداختن به زی ایي و هنر
ن با
ـ ا ستفاده ن كردن از ماده هاي هوش ر
ه به اندیشه و خرد آسی مي رسانند
ـ م تر خوردن گو شت جانوران ،از ه مین
رو در سنت ا ست ه زرت شتیان در چ هار روز
شتن
از هر ماه از خوردن گو شت و ا صوال
جانوران به قصد خوردن ،خودداري مي نند.
ن نـر” nabor
از همین رو به ایـن روزهـا “ َ
مي گوی ند .ا ین روز ها بر ا ساس گاهن ماي

زرت شتي ع ارت ند از  :وه من ،ماه ،گوش و
رام در هر ماه
(یادآوری :در گاهنمـاي زرتشـتي تمـامي
روز هاي ماه هر یك نامي دار ند ه نام هاي
یاد شده ن یز جزو ا ین سي نام روز ها در
ماه هستند)

آرامـش و نیـایـش
آرامش چیست ؟
مي گوییم ه ه ماهنگي با سر شت و قانون
و هنجــار هســتي و یــا بــه گفتــه دیگــر
پ یداکردن ا ندازه در خود ،تن ها راه ر سیدن
به آرا مش ف كري و روا ني ا ست .ا نون مي

به واگ شایي آن مي پردازیم .مي دا نیم ه
ه ماهنگي با سر شت بدین چم نی ست ه ان سان
مان ند گیا هان با شد ،تن ها براي خود در
گوشـه اي رشـد نمـوده و سـرانجام پيمـرده
شــود یــا ماننــد جــانوران تنهــا از روي
غریزه به دن ا خورد و خواب و فرزندزایي
با شد بل كه ان سان مو جودي ا ست هم ود گاهی
ه آرا مش او ،هم واب سته به آرا مش فردي
ا ست و هم آرا مش هم ود گاه ،و ا ین دو ن یز
با یكدیگر در پیوندند.
با آ گاهي و درك در ستي ه از د ین ب هي
در مورد آفرینش بر پایه ي درستي و اشایي
مي یابیم ( ه دا نش ن یز تا به ا مروز بر
در ستي آن گواه ا ست) در مي یابیم ه ه مه
چ یز در ا ین ه ستی ه ما مي شنا سیم در یك
ه ماهنگي و ا ندازه با ی كدیگر و قانونم ندي
ل به پیش مي رو ند ،یع ني هر پد یده ي
تازه اي نیز ه زاده مي شود تنها هنگامي
به بودن و ر شد خود ادا مه مي د هد ه با
دیگر نمودهاي هستي هماهنگ گردد.
ان سان ن یز از ا ین دا یره ي قانون م ندي
بیرون نی ست .از سویي او تنها هستی یافته
ه بر
ای ا ست ( تا مرز آ گاهي هاي ما)
پایه ی داشتن نیروي اندیشه و اختیار ،مي
توا ند با گزینش نادر ست خود به را هي
واروند ا ین ه ماهنگي شیده شده و در نتی جه
هم آرا مش خود و هم دی گران را به هم
بر یزد .ب نابراین تن ها راه در ست ،نخ ست
دریا فت و درك ا ین قانونم ندي و ستس ردار
بر اساس آن است.

مقو له ي آرا مش را مي توان در دو ب خش
بررسي رد:
 -7آرامش فردي  -2آرامش گروهی
آرامش فردي
دان ستیم ه پیش درآ مد آرا مش و هن جار
( ستنتا آرمیتي) ،رسیدن به خشترا ست ه آن
چیرگي بر خود و هواي نفس است.
تن ها راه ر سیدن به سرچ شمه ي دا نش و
را ستی و ف هم در ست از ز ندگاني ر سیدن به
د ر سیدن
ه در سایه ي آن راه
آرام شي ا ست
به نور و رو شنایي ه موار شده و مي توان
به سرمنز مق صود ر سید .ا ین ه مان را هي
بود ه خود ا شو زرت شت ،به ع نوان نخ ستین
ان سان شناخته شده در تاریخ ر فت و به
رو شنایي ر سید و مزداي او ه مین سرچ شمه ي
نور و دا نش و را ستی بود .آن خداو ندي ه
ه در اندی شه ن مي
هم آن قدر بزرگ ا ست
گن جد و هم آن قدر د ست یافتني ه مي توان
بدان رسید .اما چگونه ؟
در درازاي تاریخ ان ساني ،اندی شه ها و
اندیشمندان بي شماري با همین هد و همین
آر مان راه هاي گو ناگوني را آز مایش و به
پ یروان خود سفارش ن موده ا ند .بر ا ساس
ت مامي ا ین فل سفه ها و همچ نین روانشنا سي
نــوین مهمتــرین وســیله ي انســان ،داشــتن
تمر ز اندی شه و آ گاهي و بودنی را ستین در
تمامي زندگي است.
با پ ندار و گ مان حقیق تي به د ست ن مي
آید بلکه با تمر ز و دیدن ( نه تنها نگاه
کردن!) و ال ته با آز مون و فراگ یری ا ست
ه آه سته آهسته مي توان به شناخت رسید و

از جمله با ار رد اندامها و ابزار سهشی
بدن خود آ شنا شد .با م ارزه با سرچ شمه
هاي بروز و ن مود سهش های ویران گر مي
توان از بروز آن ها ج لوگیري ن موده و به
جایي ر سید ه بر آن ها چ یره شد .ی كي از
بنیادین ترین ابزارهاي دستیابي به تمر ز
ف كري ،ت مرین ب ینش درو ني یا “مدیتی شن“
 meditationمي باشد.
ن یایش ها ن یز ا بزار دی گري براي تمر ز
آگاها نه و د ست یافتن به آرا مش ه ستند.
ال ته ن یایش ها داراي ویي گي هاي دی گري
ه در ب خش خود به آن ها مي
ن یز ه ستند
4
پردازیم.
ه از سهش های ت ند و
آرا مش آنجا ست
ویرانگــر و میــوه ی آنهــا ،همانــا خشــم،
دروغ ،ترس ،ینه ،دشمني ،بیداد و … خ ري
ن ا شد .آنجا ست ه ان سان از “ خود” گذ شته
و تنها مهر مي شود و مهرباني مهري بدون
چشمدا شت م هري ا شویي به ت مامي آ فرینش.
آنجا ست ه ان سان مي توا ند نمو نه ي بارز
َهی شتم
ن هو و
َ شم و
و ا مل پ یام آ سماني “ ا
َه مایي هینت
ا ستي ،او شتا ا ستي ،او شتا ا
َ شم” ب شود .ب له ،آنجا ست
َهی شتایي ا
َ شایي و
ا
ه خشنودي ،رضایت و “اوشتا”  ushtâبه دسـت
مي آید.
آرامش گروهی
ه ان سان گرو هی می ز ید و
مي دا نیم
آرامش او وابسته به آرامش گروهی دارد ه
در آن به سر مي برد .آرامش همگاني زماني
به د ست مي آ ید ه ان سان هاي ب هدین به

آرا مش فردي د ست یاف ته با شند و ستس بر
پایــه ی آگــاهي از قــوانین زنــدگي و بــا
بر خورد آگاها نه و منط قي با پد یده هاي
مك دا نش ،به همرا هي
هم ود گاهی و به
دی گر ب هدینان سی ستم پی ش رنده ي هم ود گاه
ي خود را برگز یده و ان سان هاي ا شایي و
شایســته را بــراي پیشــ رد آن بــه ــار
َئیر یو” به ه مین
َ و
ن هو خشَتر
بگمار ند“ .و
سیستم گفته مي شود.
ارآ براي به و جود
ی كي از ابزار هاي
آوردن و نگاهــداري آرامــش در اجتمــا و
ای جاد اح ساس ی گانگي و هم پیو ند بودن
انســانها بــا یكــدیگر ،وجــود مراســم و
آیین های خوب و مف ید و ی گانگي ده نده و
شادي آ فرین و همچ نین ن یایش هاي گرو هي
است. .

انسان چیست
این پرسشی است که همواره اندیشه ی
انسان را در هر دوره و زمانه و از هر
رنگ و نياد و گروه و باورمند به هر دین
و کیش و آیین ،به خود سرگرم کرده است
بگونه ای که می توان گفت که پاسخ های
گوناگون به این پرسش است که پایه ی
آفرینش باورها و جهان بینی ها و دین ها
و فرزان های گوناگون بوده است.
ما چه هستیم ،برای چه هستیم و چه
آرمانی در این زندگی داریم؟
دین بهی و فرزان مزدیسنی انسان را جزوی
از آفرینش نیک اهورامزدا ،ابردانای هستی
بخش می داند که دارای آن توانایی است تا

با بهره برداری درست از نیروهای نیک و
سازنده ی خود در راه آبادی جهان و شادی
جهانیان و در پیامد آن خشنودی آفریدگار
کار کرده و خود به خشنودی وآرامش دست
یابد.
در اینجا می پردازیم به اینکه این
انسان ،خود چه می اشد یا اینکه پاره های
به هم آورنده ی او چه هستند ،زیرا پاسخ
به این پرسش ما را بیشتر با انگیزه های
کنش ها و واکنش های او آشنا می سازد و
شناخت و آگاهی ما را بیشتر می کند.
ال ته در اینجا یادآوری می گردد که در
شناخت انسان می توان به شیوه های
گوناگون کند و کاو کرد و بر پایه ی هر
روشی او را به گونه ای شناخت .این
نوشتار گزارشی است از بخش های مادی و
مینوی انسان با استفاده از آن مفهوم ها
و فرازهایی که فرهنگ زرتشتی از آنها سخن
می گوید.
نکته ی دیگری که شایسته ی یادآوری است
آن است که فرزان ها و بینش های گوناگون
نیز در گزارش از انسان ،واژه ها و
فرازهایی را به کار می برند که شاید در
نخستین نگاه مفهوم هایی دیگرگونه به
دیده آیند ولی در کند و کاوی ژرفتر
دریافته می شود که در بسیاری از موردها
آرش (مقصود) یکی است.

دیدگاه بینش زرتشتي درباره ي
انسان
بنا بر این دیدگاه ،انسان دارای چندین
ب خش می با شد ه از آن م یان بر خي مادي و
بر خي ذه ني یا می نوي 5مي با شند .ا ین ب خش
ها چنین مي باشند:
تنـوو  tanvuـه از
1ـ ت  ،به اوسـتایي َ
ه مه ي ا ندام هاي بدن مان ند سر ،گردن،
ت نه ،د ست و پا و روی هم ت مامي ا ندام هاي
درو ني وبرو ني بدن من هاي ن یروي زی ست به
هم آمده است .پس از فرارسیدن مرگ .زماني
ه دی گر پاره های می نوي از ان سان جدا
شدند ،تن بر جاي مي ماند.
تن به خودي خود هیچ نیرو یي ندارد و
وچكترین جن شی از آن ساخته نی ست .تن را
مي توان مانند ابزاري دانست ه به وسیله
ي روان مي توا ند به ز ندگي دن یوي خود
ادا مه د هد  .تن یك ان سان ز نده در د ین
ب هي ،داراي ارج ز یادي ا ست و از آن جا ه
تن و روان مان ند دو روي یك سكه ا ند یا
بهتر بگوییم در هم تنیده هستند ،درستي و
سالمت ی كی با دی گری در پیو ندی تنگا تگ
هســتند و از ایــن رو بــراي نگاهــداري و
پرورش تن مان ند روان گو شزدهاي بای سته
شده است.
َ
0ـ جـان ،بـه اوسـتایي آهـو  Ahuو بـه
َخو  ،Akhuنیرویي است ه تن را بـه
پهلوي ا
جن ش و ار وا میدارد .هوایي ه به درون
می د میم و خورا ي ه مي خوریم با به هم

آمیختن و سوخت و سازهاي خود در بدن ،س
بر پایی آن ن یروي ج ن ش مي شود ه آن را
جان مي نام ند .ا نون ا گر ی كي از ا ندام
هاي ار ساز بدن و سرانجام ق ل  ،از ار
بیف تد دی گر ا ین ن یرو و جود ندا شته و از
م یان خوا هد ر فت .از ا ین ن یرو در او ستا
با نام “آتش زندگي” در چم “نیروي زندگي”
نیز یاد شده است.
5ـ روان یا آگاهي ،به اوسـتایي اوروان
 ، Urvânه مي توان گفت یك نامگـذاري لـي
ا ست براي آن بخ شي از ان سان ه از تن و
جـان جداسـت و بـه راسـتي آن بخـش مینـوي
انسان است ه پاسخگوی تمامي ردارها ( و
ال تــه اندیشــه و گفتــار) مــي باشــد .از
د یدگاه واژ گاني ن یز “اوروان” از ری شه ي
َر” آمده است ه در چم نیروي تمیز نیك
“ و
از بد و یا نیروي گزینش مي باشد .از این
ب خش مي توان با نام “ آ گاهي” ن یز یاد
رد ه خود از دو ز یر ب خش در ست شده ا ست
:
ی كي ن هاد یا ضمیر خود آ گاه و دی گري
نهاد ناخودآگاه.
امــا ایــن روان یــا آگــاهي داراي چــه
نیرو هاي درو ني ا ست ه مي توان ند راه را
از چاه باز نمایا نده و ما را به سوي
راســتی و آگــاهي رهنمــون شــوند و چــه
بازدارنــده هــایي برســر ایــن راه وجــود
دار ند؟ از ا ین نیرو ها مي توان بدینگو نه
یاد رد:

الف -مـ  ، Manaجایگـاه خـرد و
فرنـودآوری (منطـق) اسـت “ .مـن” دسـتگاه
ذهنــي انســان اســت ــه رویهمــي اســت از
ابزار هاي با شنده در ان سان براي د یدن،
ردن و سرانجام سنجش و
ندو او
شناختن
گزینش .با ا ین ا بزار ا ست ه آد مي تواند
درست اندیشیدن و منطقـي ) )logicalاندیشـیدن
را دارا مي باشد.
َ ،به و سیله ي خرد ذا تي ( ان ار شده
َن
م
در نهاد ناخودآگاه) و خرد به دست آوردني
( گرف ته شده از دن یاي پیرا مون) خوراك
داده مي شود.
 Vohumanaیا بهمن ،آن ذهني است
وهوم
ِخْــرد” باشـد و گـزینش خـود را بر
ـه “ب
م ناي نیكي و سازندگي انجام دهد .
َ baodha
ب – بئودا ،به اوستایي بئوذ
 ،ن یروي رو شنایي و ب ینش و آ گاهي درو ني
َ نیــروي
مــن
اســت .بــه گفتــه ي دیگــرَ ،
فرنودآوری (منطق) بوده ه با نگرش و درك
ار دارد و
و سنجش در دن یاي ب یرون سرو
بئودا با دنیاي درون.
ِنا  ، daenâه وجدان یا دین
پ ـ دئ
ان سان و مر ز ا خالق ا ست .از آن جا ه هر
س از روي خوا ست و درك و د یدگاه خود راه
ز ندگاني اش را بر مي گزی ند ،درنتی جه دئ نا
یا وجدان او در پي این گزینش و پیامدهاي
آن آرا مش یاف ته و یا ناآرام مي گردد.
و جداني ه از راه ا خالق دور مي گردد ر نج
مي بیند و آلوده مي شود.

ت ـ فروهـر  ، Fravaharنیـروي پـیش
 ، Fravashiبـراي
َشـي
َو
برنده .در اوستا فر
ا ین پد یده گزارش هاي ز یادي داده شده
َ ستو
ا ست .گات ها از فرو شي تن ها در چم “ خ
ـر
ـا بهتـ
ـردن” و یـ
ـ
ـرا
ـا “ اعتـ
ـدن” یـ
شـ
ب گوییم “ باور دا شتن” و “ برگز یدن” یاد
رده ا ست ه در ا ین پیو ند مي توان ا ین
واژه را مان ند روان (اوروان) از ری شه ي
َر” دانست در چم گزینش و باور.
“ و
فرو هر در چم آن نیرو یي ا ست ه ان سان
را در ز ندگي به پیش را نده و او را به
پیشـرفت وامـي دارد .در ایـن پیونـد ایـن
َر” مي دان ند در
َ  +و
واژه را بگو نه ي “ فر
چم “ ن یروي پیش بر نده” .به گف ته اي «
فرو هر ،ذره اي از ذرات نور خدایي ا ست ه
در هر دام از ما به ودی عه گذا شته شده
ه قوه پیشرفت و ترقي بوده و راهنماي ما
به سوي پیشرفت مي باشد».
ه ا هورامزدا ،گوهر و
در ن گر آور ید
سرچشـمه ي همـه ي هسـتي و همانـا نیـرو و
ـوهر و
ـه گـ
ـت ـ
ـت و اوسـ
ـور اسـ
ـرژي و نـ
انـ
سرچ شمه ي خرد و آ گاهي ا ست  .ا ین ن یروي
د آگاهي و این درستی ناب در
آگاه ،این نور
ه مه جا ه ست ،و همچ نین در ما ان سان ها.
ایـن نیروسـت ـه اگـر بـه وسـیله ي دیـد
رو شن شدن
درو ني ،ب ئودا ،دریا فت شود س
راه پی شرفت و تكا مل ا ست .ا ین ن یروي پیش
برنده را “فروهر” مي نامند.

ث ـ سروش یا سر ئوشـه  ، Sraoshaآن
ه در
ن یروي ال هام و نه ی زن نده ای ست
ن هاد و ضمیر ناخودآ گاه ما ست و از درون
به ما انگ یزه داده و به ج ن ش وا مي دارد
تا به دن ا در ستی ها با شیم .از ا ین
ن یرو با نام هاي “ نداي درون”  “ ،نداي
و جدان” “ ،شنوایي خدایي” و مان ند آن نام
َوائو” مي
مي بر ند .ری شه ي ا ین واژه “ سر
با شد در چم “ شنیدن” ،شنیدني درو ني و
ژر .
نیم تا بو سیله ي
ا جازه بده ید تال شي
ی كي دو نمو نه آوردن و بگونـه ي ن مادین
این نیروها را به نگاره در آوریم تا فهم
آنها ساده تر گردد:
اگــر “ تــن” انســان را بــه بدنــه ي
اتــوم یلي ماننــد نــیم ،موتــور ایــن
اتوموبیل را مي توان به “ جان” یا نیروي
ج ن ش مان ند ن مود ه از سوخت ( ب نزین و
مان ند آن) خوراك مي گ یرد .ا ین “ تن” به
خودي خود هیچ ن یروي فراد یدگری (ت صمیم
گ یري) براي گزینش راه و همچ نین تندر ستي
و سالمت خود ندارد بل كه ا ین ران نده يد
و سیله ا ست ه فر مان آن را در د ست دارد.
این راننده “ روان” است.
“ روان” براي درك در ست از چ گونگي
راه و گزینش در ست آن ن یاز به ابزار هایي
دارد ه ه مان “ب ئودا” یا ن یروي دریا فت
و شــناخت او از بربســت هــا (قــوانین)
ران ندگي و چ گونگی راه و ت مامي سازه های
(پارامتر هاي) هنای نده ( تاثیر گذار) بر
ـرد و
ـا خـ
ـن” یـ
ـك “ مـ
ـه مـ
ـا بـ
ـت تـ
آن اسـ

فر نودآوری خود ،فرا را ب ی ند و رای در ست
بدهد (تصمیم درست بگیرد).
نور چراغهاي این وسیله ه پیش پاي او
را رو شن مي نما ید تا با چ شمان باز پیش
رو را ب ینــد ،همــان “ فروهــر” یــا نــور
خدایي است.
ا ما آ یا ا ین نور مي توا ند به یك
ا ندازه راه را به هم گان بنمایا ند و یا
همیشه به یك اندازه توان روشنایي بخشیدن
دارد؟ اگر نه چه سازه هایی ( عواملي) است
اربرد آن
م یا ز یادي ن یرو و
ه در
هنایش دارند؟
بي گ مان ا ین ن یرو ب خودي خود یكنوا خت
بوده و بر ه مه یك سان مي تا بد .ا ین ما
ان سان ها ه ستیم ه گاهي ن مي توانیم آن
را ب ینــیم و دریــابیم .دلیــل آن نیــز
ندا شتن (دئ نا) د ین یا و جدان پاك ا ست.
دئنا را مي توان به آیینه اي یا بهتر از
آن به ریستالي مانند نمود ه در بهترین
دش (حا لت) خود باز تاب ده نده
و پا ترین بن و
و یا گرد آور نده ي نور خدایي و آ گاهي
راستین است تا برآیند آن را به مر ز خرد
و آ گاهي ما ر سانده و به باز شنا سي راه
درست یاري رساند.
اما شوربختانه بازدارنده هاي بسیاری
د نشسته بر روي
در ما هستند ه مانند غ ار
آیینه ،بر آیینه ي وجدان ما نشسته و از
گذر نور پیشگیري مي ند .این بازدارنده
هاي ویرانگر ،همان هایي هستند ه با نام
هایي مانند سرگشی های خشم ،ینه ،نفرت،

دودلي و تردید ،ترس و مانند آنها یاد مي
شوند.
در این میان “سروش”  ،نداي دروني نیز
از ژرفاي نهاد و ذهن و ضمیر ،راه به
نیروي دریافت مي جویند تا آن را براي
دریافت نور انگیزه داده و نیرو دهند .پس
ترین و
ه نزدیكترین ،مناس
مي بینیم
شاید تنها راه براي رسیدن به نور و
روشنایي ،پا سازي آیینه ي د و وجدان و
دین از سازه های بازدارنده است.
براي انجام این ار مي بایست ه نخست
این سازه ها و فرآیند برآمد و بروزشان
را شناخت تا بتوان به از میان برداشتن
آنها همت گماشت .
نگاره ي زیر شاید بتواند به گونه اي
دیگر نشان دهند ي این نیروها و پیوندشان
با یكدیگر باشد:

فروهر Fravahar
از آنجا که فروهر و نگاره ی آن امروزه
بگونه ای نمادین ،نقش نمایندگی دین
زرتشت را به خود گرفته است نیاز دانسته
شد تا کمی بیشتر در این باره گفتگو شود.
در بخش پیشین گفته شد که فروهر یکی از
نیروهای جهان هستی است که در انسان نیز
وجود دارد .این نیرو که سرچشمه اش همانا
اهورامزداست ،روشن کننده ی راه پیشرفت و
نیروی پیش برنده و انگیزه دهنده است.
و
َ"
بن واژه ی "فر
واژه ی فروهر از دو ن
َر" به هم آمده که فر یا فرا در چم
"و
د
"پیش" است و ور از دید پيوهندگان و زبان
شناسان در چم پروردن ،روییدن ،بالیدن،
پاگرفتن ،باور داشتن ،برگزیدن ،استوان
(ایمان) و مانند آنها آمده است.

فروهر و جهان فروهری از دیدگاه
افسانه ی آفرینش
برابر با ترادادهای (سنت های) ایرانی
دش" ،پیش
ده
بن َ
و داستان آفرینش در دفتر "ن
از آنکه جهان گیتایی یا مادی آفریده
شود ،برابر آن در جهان مینوی هستی یافته
بوده است تا ستس خود را به پیکر(قال ،

شکل) گیتایی نمودار سازد .فروهر انسان
نیز نخست در دنیایی مینوی شکل می گیرد،
ستس به زمین آمده و پیکرگیتایی به خود
می گیرد و سرانجام به جهان مینوی باز می
گردد.
این افسانه بازگوی یک بنیاد است و آن
این است که برای آفریده شدند هر چیز
د
گیتایی ،نخست اندیشه و ایده و خواستد آن
در مینو شکل می گیرد و ستس نمود بیرونی
پیدا می کند .بنابراین ،هستی نخست در
خرد و اندیشه ی اهورامزدا شکل گرفت و
ستس به پیکرگیتایی درآمد.
از دیدگاه هستی ،فروهر سه پایه دارد:
 -1پایه ی پیش از هستی  -0پایه ی زندگی
گیتایی  -5پایه ی زندگی پسین
در فرهنگ فارسی به جز واژه ی فروهر
برای این سه پایه و شناساندن این نیرو
نام ویيه ای نداریم .می توانیم آن را
"برترین روان" ،که نمودار روان پاکان و
پارسایان و نیکوکاران و سودرسانان است
بنامیم که به پیشرفت و رسایی رسیده و
درخور هم ستگی با جهان اهورایی هستند.

نگاره ی فروهر
در فرهنگ زرتشتی – ایرانی می توان از
دو دیدگاه به این نگاره نگریست:
از دید ملی و میهنی
- 1
- 0از دید دینی
- 1

از دید ملی و میهنی

از دوران مادها و پس از هخامنشیان،
فروهر جن ه ی میهنی و ملی داشت و در
و
تیزچنگ
شاهین
سیمای
و
پیکره
بلندپروازی بود که آنرا نماد توانایی،
سربلندی ،سرافرازی و فر و شکوه می
دانستند وآن را آرم یا نشان ملی قرار
داده و پرچم های خود را به نما و سیمای
شاهین می آراستند .همانگونه که اکنون
پرچم برخی از کشورها دارای نگار شاهین
یا عقاب است.
از دید دینی
- 0
چرا این نیروی مینوی و پرتو اهورایی
به پیکره و نگاره ی کنونی درآمده است؟
ایرانیان برای این نیروی مینوی که بن
مایه ی بنیادین آن جن ش و پیشرفت به سوی
رسایی ،فرامایگی و واالیی است ،هیچ پیکره
یا نگاره ای را بهتر و شایسته تر از
شاهین نیافتند و آنچه را که در گذشته
نشانه ی فر و شکوه و سربلندی و سرافرازی
بود و جن ه ی ملی و میهنی داشت با اندک
دگرگونی در سر و پای شاهین به سیمای
کنونی درآوردند تا هم بنمایه ی مینوی را
نشان دهند و هم نمودار سربلندی و
سرافرازی ایرانیان باشد.

سر ،در سیمای پیری سالخورده و در
چن ره ی زمان بیکران آزموده و پخته ،با
دستهای برافراشته به خدای یکتا روی
آورده ،با استواری و شکی ایی و ستیز با
بدی ها و ناپاکی ها به سوی پیشرفت و
رسایی گام برمی دارد .دو رشته ی آویزان
در دو سو ،نشانگر دو گوهر همزاد است که
با خرد و هوش و کوشش و دانش اندوزی،
نیروی نیکی و روشنایی بر بدی و تاریکی
گشاده ی شاهین،
پیروز می شود .دو با
نشانگر پرواز آدمی به سوی روشنایی،
رسایی ،سربلندی و سرافرازی است .سه رده
با های گشوده نماد سه آرنگ (شعار) وراه
و روش اشویید اندیشه نیک ،گفتار نیک و
کردار نیک است .سه بخش زیرین یا دامن
نگاره را برخی نشانی از بداندیشی،
بدگفتاری و بدکرداری می دانند که آدمی
باید در ددرازای زندگی آنها را به زیر
افکند و از کجروی ها و پلیدی ها رهایی
یابد .چن ره (حلقه) در دست ،نشان از
ایستادگی بر پیمان و وفای به عهد است که
از دیرباز نزد ایرانیان از ارج واالیی
برخوردار بوده است.
همه ی نگاره ،که نیمی آدم و نیمی
پرنده است نشان بر این دارد که روان،
از تنگنای
این گوهر نغز مینوی ،چگونه
تن رسته و در پهنه ی آزاد گیتی پر می

گشاید .نگاره ی فروهر در ساختمان ها و
مهرهای پادشاهی ،باالی سر بلندپایگان،
ن
همه نشاند یاری جستند آنان از این نیروی
برجسته ی مینوی است.

لغزش و گمراهی برخی از
خاورشناسان
برخی از خاورشناسان نگاره ی فروهر را
"اهورامزدا" دانسته اند که پنداری نادرست
است زیرا نه در اوستا و نه در سنگ نوشته
ها اهورامزدا در پیکر آدمی ستایش نشده
است بلکه همواره و در همه جا بگونه ی
انگاره ای (تصور مجرد یا  ) abstractآمده
است.
این نگاره ی شاهین نما ،زاییده ی
اندیشه ی رسای ایرانیان است که ریشه ی
استواری در فرهنگ ایران زمین دارد .این
نشانواره یا آرم به آدمی یاد می دهد که
مانند شاهینی بلندپرواز پر بگشاید و به
سوی رسایی و نیکنامی پرواز کند.
کوتاه سخن اینکه این نگاره نمودار آدم
پاک ،پارسا ،کوشا ،نیکوکار و سودرسان
است که از گوهر فروهر یا روان برتر
برخوردار است.
رویهم رفته فروهر برابر است با :نیروی
پیش برنده ی جهان هستی.

مرگ ،سرانجام یا (در)گذشت
پیشروی؟

و

دا نش د ین و دا نش روز به ما مي آموز ند
ه در ا ین ج هان هیچ چ یز از بین رفت ني
نی ست و هر چه ه ست دگر گوني در شكل و فرم
است .هیچ انرژي و نیرویي از بین نرفته و
تن ها به شكل هاي دی گر ا نرژي دگر گون مي
ه خود شكلي از ا نرژي
شود .ماده ن یز،
ا ست با واپا شی و به هم آمیخت گی خود با
ماده هاي دیگر دگرگونه می شود .بنابراین
ان سان ن یز ه بن یان هاي ت شكیل ده نده او
تن و جان و روان مي با شند در چ هار چوب
ه مین قانون م ندي قرار مي گ یرد ز یرا ه
او نیز بخشي از این آفرینش مي باشد.
پس از رو یدادن پد یده ي “ مرگ” ،ه به
راسـتي مفهـوم آن “ دگرسـاني” یـا “زایـش
دو باره” و یا “ درگذ شتن و پی شروي” مي
با شد ،دگر گوني هاي ز یر در ان سان روي مي
دهد:
1ـ دگرگوني تن :تن ه به هم آمده اسـت
از م قداري گو شت ،پو ست ،ا ستخوان ،رگ ،پي،
و غ یره در ز مان ب سیار مي پس از مرگ بر
ـار رد
ـوا و ـ
ـاد و هـ
َــم ،بـ
ـا ،ن
ـر گرمـ
اثـ
جانوران و ح شره ها پو سیده و پال سیده شده
و به شكل آخشیجی (عنصری) از هم واپاشیده
شده و هر آخشیجی به سرچشمه ي خود باز مي
ـر
ـا دیگـ
ـتن بـ
ـا پــس از درآمیخـ
ـردد و یـ
گـ
چیز ها ،پی کر جد یدي را مي سازند و لي به
وچكترین ذره ي آن از بین ن مي
هر روي
رود و نابود نمي شود.
 -0جان ،نیروي جن ش بـدن بـوده و بـه
سان دیگر نیروها مانند گرما و برق ،آغاز
و ان جامي دارد .و جود ا ین نیرو ها از پا یه

ب ستگي به د ستگاه هاي آفرین نده و یا
دگرگـون کننـده ی آنهـا دارد ـه اگـر آن
دستگاه از هم بتاشد ،دیگر آن نیرو تولید
ن مي شود .بدن ما ن یز اینچ نین ا ست و
هن گامي ه ی كي از ا ندام هاي بن یادین آن
خـراب شـده و از هنجـار خـود بیـرون رود،
دیگر نیروي جان تولید نمي شود.
5ـ جاوداني روان :گفتـیم ـه در ایـن
جهــان هــیچ چیــز از بــین نمــي رود .روان
ان سان ن یز در چ هار چوب ه مین قانونم ندي
ا شایي قرار دارد .در پیش گف ته شد ه “
لي ا ست از روی هم
روان” یك نام گذاري
ه “ درون ان سان”
نیرو ها و پد یده هایي
را پدید می آورند ،همانا:
ب ئودا ،سروش و
مَ ن
َ ،د ین یا و جدانَ ،
فرو هر ه این ها ه مه ب خش هایي ه ستند از
دو ن هاد یا ضمیر خودآ گاه و ناخودآ گاه،
ـام
ـا نـ
ـوان بـ
ـي تـ
ـز مـ
ـن دو نیـ
ـه از ایـ
ـ
“آگاهي” یاد رد.
پس از مرگ ت نی ،فرو هر ه از سرچ شمه ي
خود ا هورامزدا ،براي راهن مایي و رو شن
ن مودن راه پی شرفت در درون ان سان کار مي
رد به سرچ شمه ي خود باز مي گردد و مي
مانـد “ آگـاهي” ـه “وجـدان” را در خـود
دارد و ا ین و جدان ه به را ستي پیا مد و
برآی ند و ارنا مه ي ز ندگي ان سان ا ست،
در جه و پا یه ي ت كاملي روان را در ا ین
ه ه مین  ،آ غازي
هن گام رو شن مي نما ید
است براي ادامه ي راه تكاملي آن.
در اینجــا مــي بایســت بــر ایــن نكتــه
پافشاري شود و به روشني بیان گردد ه بر

پا یه ي آ موزش هاي گات ها ،نتی جه ي ت مامي
ردار هاي ان سان به او باز مي گردد و از
ه ان سان
آن ها ر هایي نی ست و تا ز ماني
خود را از چن گا اندی شه و گف تار و ردار
نادرســت نرهانیــده باشــد رســیدن او بــه
د راه به سادگي ان جام ن مي گ یرد
سرانجام
ز یرا همانگو نه ه در پیش گف تیم  ،زرت شت
گفت:
« روان هـــاي دروغكـــاران بـــدفرمان،
بد ردار ،بدگفتار ،بدو جدان و بدا ندیش از
روي تیـره ي درونـي خـود برخواهنـد گشـت،
همانا ه مقیمان خانه ي دروغ مي باشند».
ـد اران و
ـتمگر و بـ
ـهریاران سـ
“ روان شـ
ج اندی شان و
ز شت گف تاران و سیه دالن و
هواخوا هان دروغ به دوزخ یا سراي دروغ (
دمان  )druju demanaباز خواهند گشـت،
دروجو د
ز یرا ضمیر رو شن آن ها رو به تیر گي ن هاده
6
است و از روشنایي و حق دور گشته اند».
اما این بدان چم نیست ه راه رسیدن به
سرمنز مقصود یا به گفته ي گاتها خانه ي
اندیشه نیك و یا سراي سرود و ستایش ( گرو
ن  )Garo demanaه همان سرچشمه ي آگاهي
د
دماَ
یا ا هورامزدا مي با شد ،براي همی شه ب سته
است ،بلكه این چنین روان هاي ج اندیش و
گفتار و ردار نیز مي توانند با بازگشتن
و رو شن گردا ندن آیی نه ي د ین و و جدان و
ـد و
ـنایي دســت یابنـ
ـویش بــه روشـ
ـاد خـ
نهـ
خویشـتن را بـه رسـایي و رسـتگاري نهـایي
برسانند و جاودان گردند.

ه موارترین و و تاه ترین و خردمندا نه
ترین راه آن ا ست ه ا ین فرآی ند ر سایي و
ر ستگاري در ه مین ز ندگي پی موده شود ز یرا
ه ت مامي زمی نه ها در ان سان فراهم مي
ه با ید گرد و
با شد و ا ین تن ها او ست
غ ــار را از دیــدگان خــرد و وجــدان خــود
بزدا ید ،را ستي ها را دریا بد ،بزر گي و
ارزش خود را بشنا سد و با ب هره بردن از
نیرو هاي ت ني و روا ني خویش و با و شش و
پ شتكار و نیرومندا نه به آ باد و آزاد سازي
خــویش و هم ودگــاه وجهــان بتــردازد تــا
اهــورامزدا را خشــنود و خــود را خوشــ خت
دتات” یا رسایي
در
َم
هئوروتات ا
گردانده ،به “َ
همیشگي دست یابد .ایدون باد.

با امید به بهروزي و كامیابي دی
بهي و بهدینان و با آرزوي دوستي و
آرامش و آسایش براي تمامي جهانیان
یاداشت ها
 1در جایی که موبدی باشد اینکار بر پیمان اوست و اگر چنین
ن ود هر بهدینی که خود سدره پوش شده و از سدره پوشی او
دستکم یک سا گذشته باشد و همچنین مورد پذیرش بیشترین
بهدینان باشنده در آن دیار باشد ،می تواند این کار را
انجام دهد .یک پیشنهاد این است که اگر در جایی چنین
پذیرشی از یک تن ن اشد می توانند چندین بهدین دست به دست
هم داده و فرد تازه وارد را سدره پوش کنند.
2
َ به چم اندیشه می آید.
من
از ریشه ی َ
 3روان یا "اوروان"  ،برای آگاهی بیشتر نگاه شود به بخش
"انسان چیست"

 4نگارنده دفتری دیگر دارد با نام "نیایش های شایسته" که
میتوانید به آن بنگرید
 5واژه ی "مینو" که واژه های مینوی یا معنوی از آن ریشه
گرفته اند ،از آن واژه هایی است که در چم آن گزارش های
گوناگون و برداشت های گوناگون تری شده است .مینو همان
مئینیو  mainyuاوستایی – گاتهایی است که از ریشه "من"
َ
گرفته شده است و در چم "ذهنی" و آنچه که با دستگاه ذهنی
در پیوند است می باشد .مینو را به چم گوهر یا ذات یا
اسانس نیز گویند.
 6گاتها برگردان موبد فیروز آذرگشس

