
 1 

  
  
  



 2 

 نایی با دین و آموزشھای اشوزرتشتراھنمای آش
  

  "این پرونده گلچینی است از این نسک ارزشمند"
  
  زشھای اشوزرتشتآمو راھنمای آشنائی با دین و

  )دفتر یکم(
  

  :نوشته
 موبد دکتر جھانگیر اشیدری

  
  

  1299اشیدری،جھانگیر،
  نوشته/راھنمای آشنائی با دین و آموزشھای اشوزرتشت

  1381فروھر، :  تھران –شیدری جھانگیر ا
  .جدول، نمودار.: ج

ISBN 964-6320-31-7   
  .فھرست نویسی بر اساس اطالعات فیپا

   زردشت، پیامبر3.  اخالق زردشتی-2.  تعلیمات دینی زردشتی-1
  عنوان. الف. ایرانی

  BL 295 1571/  الف 5ر2
  کتابخانه ملی ایران

  
   فرھنگی فروھر–موسسه انتشاراتی 

  6انقالب، کوچه فلسطین جنوبی شماره خیابان 
  6462704:  تلفن13157کد پستی 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 3 

  
  راھنمای آشنائی با دین و آموزشھای اشوزرتشت

 )دفتر یکم ( 
  
  

  سرآغاز
سالھاست که درباره دین و آئین و فرھنگ و تاریخ اشوزرتشت و آموزشھای او 

 برای آشنایی و روشن و ایران زمین و اوستا نوشتارھایی تھیه و در رسانه ھا
چندی است که مراجعین و . شدن عالقمندان به چاپ رسیده است

پژوھندگان آئین اشوزرتشت و زرتشتیان مستقیما مراجعه و خواستار آگاھی 
از سوی دیگر وقتیکه چگونگی کار خود را عنوان می . راستین می باشند

ه و نادرست آنھا نمایند دیده می شود بعضی کتابھا و نوشته ھای گمراه کنند
را از حقیقت بدور داشته و در باورشان تاثیر خالف گذاشته که با راھنمائی 
درک می نمایند به بیراھه کشانده شده اند بویژه دانشجویانیکه راه 
اشوزرتشت و اوستا و آئین و سنتھایش را پویا ھستند که شور بختانه 

ر خاور شناس و دستمایه پژوھشی آنھا نوشته ھای نادرست است زیرا ھ
من بر آن ! اوستا دانی دانشمند ، نبوده و ھر دانشمندی بی غرض نیست

شدم نوشته ھا را بررسی نموده و نتایج را، در دسترس پژوھندگان قرار دھم 
  .شاید حقایق و واقعیتھا ھمانطوریکه بوده را به دیگران منتقل سازم

از دید می )) شھای اوچنین بود زرتشت و آموز(( نخستین نوشته را زیر نام 
  . گذرانید

  
 اَََت جمیات َیت آفرینامه

 
 

  :پیش گفتار
کھن ترین یادگار نیاکان آریایی ما که از دیر زمان در سرزمین ایران بزرگ بوده و 

. بما رسیده بنام ادبیات باستانی ایران می باشد که اوستا نام گرفته است
گاتھا سروده ھای (  یسناچنانچه نوشته اند اوستا از بخشھای چندی مانند

 –)  یسن آمده 72 کرده یا ھات سروده شده، در بین 17اشوزرتشت که در 
  . وندیدا است– خرده اوستا – ویسفرد –یشتھا 

به (» ریگ ودا« پپژوھندگان گاتھا را از دیدگاه زبانشناسی و تاریخی ھمپای 
  .می دانند) ن سانسکریت زبان کتابھای دینی ودازبا

و نویسندگان، زمانھای چندی برای زیست اشوزرتشت نوشته پژوھشگران 
 سال پیش از مسیح گفته اند که خوشبختانه 8000 تا 700اند که بین 

نزدیک ) نجوم (شادروان استاد ذبیح بھروز با بررسی ھای ستاره شناسی 
سال ) ایران کده(  سال پیش در نشریه انجمن ایرانشناسی به نام 70به 

  . سال پیش از مسیح دانسته اند1768تشت را بدنیا آمدن اشوزر
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درباره دیرینگی زمان اشوزرتشت ھمین اندازه باید گفت در ھزاران سال پیش 
که مردم آن دوران بزبان اشوزرتشت نزدیکتر بوده اند، باز ھم بر سر زمان، 

ولی آنچه را که باید در دیدگاه ھر . سازش نداشته اند که جداگانه خواھد آمد
  :ای بوده و روشن سازد، آنست که در ھمان دورانھاپژوھنده 

  
 ھمه مردم زبان اوستایی را نمیدانستند که دانشمندان زمان، ناگزیر بودند -1

  .آنرا به پھلوی برگردانند
  
 برای سالروز اشوزرتشت نیز زمانھای چندی گفته اند که آنھم میرساند، -2

  .زمان اشوزرتشت بسیار کھن و باستانی است
  

برگرداننده گاتھا و استاد زبانھای باستان در ) مھرین ( ر شوشتری پرفسو
  :دانشگاه میسور ھند راه را برما آسان نموده وگفته است

  
اھورامزدا را سپاس که به من این توفیق راعطا فرمود که سخنان و (( 

آموزشھای اشوزرتشت را بپارسی برگردانم، من کاری به این ندارم؛ که 
؟ چه زمانی میزیست و خانواد اش کی بود؟ ولی باید اشوزرتشت که بود

بپذیریم این سخنان از شخصیتی بوده که زرتشت نام داشته است و این 
  .))برای ما کافی و ارزشمند است

  
سرودھا و آموزشھای اشوزرتشت در گاتھا، و بلندی پایه اندیشه او براستی 

بوده و انگیزه پیشرفت بی ھمتا، درجای خود و در دنیای آنروز، گفتاری نوین 
در اوستا، مردم ایران کھن خود را آریا به چم آزاده . ادبی و اندیش شده است

نامیده اند و سرزمین خود را نیز ایرانویچ گفته اند و واژه ایران نیز از ھمین 
  .ریشه است

  
دامنه زبان و ادبیات باستانی و میانه بسیار گسترده است در این پیش گفتار، 

ره ای بزبان کھن اوستا می شود، زیرا این زبان یا اوستا یکی از تنھا اشا
زبانھای بسیار بزرگ باستانی است و اشوزرتشت که زمان پیامبری او دست 

 سده پیش از مسیح بوده است، خود سرودھای گاتھا را به این زبان 18کم 
را سروده که از دید و بینش پیشرفت زبان و ادب و اندیشه پختگی و پروردگی 

درباره زبانھائیکه آنروزھا مردم با آن گفتگو مینموده اند بجای خود . میرساند
  .سخن خواھیم داشت

  
چنانچه آمد پس از دوران اوستائی، آنرا بزبان پھلوی برگرداندند، تا مردم بھتر 
بفھمند، چون از دوران اوستائی، سالیان دراز گذشته بود و مردم به آن 

در این کتاب کوشش شده ھمه بخشھای اوستا آشنائی چندانی نداشتند، 
را بررسی و از چگونگی آنھا، ودر راستای خواسته آرزومندان و دوستداران 
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سخن بگوید، اوستا در بر گیرنده آگاھی و خیلی رازھاست که ھر جوینده ای 
  .را پاسخگو است

  .مانمی خواھیم ھمه کتاب را در این پیش گفتار بیا وریم
باید آئین مردمی و شکوه . ای گفتارھا بھتر آنرا در میابیمبا نگاھی به راھنم

  .منِش راستی را بیاد آورد
  

  : صفا یاری می جویددر اینجا از گفته استاد ذبیح
باید عھدھایی را تجدید کرد که در آنھا دانش و اندیشه ھای خالی از (( 

تعصب و خستگی و سبکسری فرمانروائی داشت به بحث در شایست و 
میگذشت و یا سوزاندن کتابھا در کوره حمامھا ) یجوز والیجوز (  یا ناشایست

(( ...  
  

بیگانگان ھمپای ھجومھای سرزمینی با فرھنگ واالی ما نیز کار داشته اند 
که آنرا پائین تر از فرھنگ خود نشان دھند، خوشبختانه دولتمردان خود نیز 

بر آمده اند و باز تھاجمھای فرھنگی را تمیز داده و در راه جلوگیری آن 
خوشبختانه آموزشھائی که جھان بیکران و جاودانه ای از اندیشه مردمی، 
مایه بزرگی کشور ماست، نیروی بر گرفته از فرھنگ کھن ھمواره پشتیبان 
سرسخت نیکی و راستی و داد و گسترش آنھاست خود چون الماسی 

  .درخشان به تارک ایران زمین نور افشانی میکند
  

رج و گستردگی و پایه استوار اوستا ان چنانست که ھمواره ارزش و ا
درخشندگی داشته و بویژه در سه سده اخیر اوستاشناسی و بررسی 

  .فرھنگ و تاریخ ایران خود بخشی از خاورشناسی است
  

بررسی باورھای آریائیان نشان می دھد که آنھا از دیرباز نیروھای آفرینش را 
امی شمردند و سرتاسر زندگی خود را که با آن سر و کار داشتند گر

نیروھائی که پدیده ھای آنھا و در . دستخوش این پدیده ھا می دانستند
آسمان پاک و بیکران، فروغ سرشار آذر : مانند. نتیجه خود آنھا سودمند بودند

ورجاوند، آفتاب شکوھمند تیز اسب، و زمین سودبخش گرامی شمرده شده 
نبخش ھمچون تاریکی، خشکی، بسان روانھای پلید در برابر، نیروھای زیا. اند

به نیروھای زیانکار نفرین میفرستند و پدیدھای . و نابکار به شمار می آمدند
مبارزه بین نیکی وبدی، بر ھمین پایه است که . آنھا را ناخوشایند میدانستند

روان انسان باید آنچنان پاک باشد که به سرچشمه پر فروغ بخشایش 
و در این روزگاران بود که اشوزرتشت، پیامبر ایران . با آن یکی گرددبپیوندند و 

باستان و نخستین و آخرین پیامبر، از نژاد بزرگ آریا، پیام خویش را آشکار 
ساخت و بشر را به شاھراه یکتاپرستی رھبری نمود و به راھنمائی یگانه 

  .پرستی و بزرگی خداوندی پرداخت
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 زرتشت با جھان بینی که ھمانا آموزشھای اخالقی و خداشناسی

  .گستردگی دید و مبارزه بین نیکی وبدی است ھمراه می باشد
  

مبارزه نیک وبد و یا بھتر گفته شود، نیروھای سپنتائی و اھریمنی در 
آموزشھای زرتشت با نبردھای شدید اساطیر باستانی بین نمودارھای نیکی 

  .و بدی یا دیوان شباھتی ندارد
  

  .ت مانند برخی ھا، به دوگانگی، باوری نداشته استبی گفتگو زرتش
ما نمی خواھیم در این پیشگفتار بویژگیھای آئین اشوزرتشت بپردازیم بلکه 

اشوزرتشت در . تنھا اشارتی به فلسفه و آموزشھای اشوزرتشت مینمائیم
زمینه دگرگونی راه و روشھای دینی از خود دلیری و شھامت بیمانندی نشان 

ور شگفت آوری دست بکار شد و روشھا را از پایه دگرگون ساخته داد و با تھ
و آنرا بر سه پایه اندیشه و گفتار و کردار نیک استوار نمود که در جای خود 

 .بازتاب خواھیم داد
 
 

  اشوزرتشت و خانواده
  وخشور زرتشت

نامھای دیگری نیز برای او آورده : نام اشوزرتشت در گاتھا، زرتشترا می باشد
  ه صورت زردشت، زراتشت، زرادھشت، زراتھشت، زرادھشت، شده ب

  .َزَرھشَتت، زره ُوست، زاردیشت و زردیشت
  

یکی زردھشت و دیگری : ولی آنچه که امروزه بیشتر می گویند دوتاست
تا . زرتشت و بر ھمین پایه، پیروان اشوزرتشت را زرتشتی و زردشتی نامند

میگزینند ویا بر خیابانھا و کویھا می جائیکه امروزه برخی ھا نام زرتشت را بر 
د، گروھی از نویسندگان و فالسفه مانند نیچه، برای ارزش و چشمگیر نھن

بودن کتابشان نام زردشت را بکار می برند مانند چنین گفت زرتشت، زرتشت 
  . . .ارابه ران خورشید و شھر روشن زرتشت و 

  
  چم زرتشت

  :ینھا را نوشته انداز گذشته دور تا کنون برای اشوزرتشت ا
رخشان چون ستاره، فروغ زرین، برخی واژه را از زَرت و ُاشتر دانسته اند به 

  .مولر آنرا دارنده اشتر دلیر برگردانده است. چم دارنده شتر زرد یا پیر
دارنده شتر ( در برخی نامھا مانند فرشوشتر ) مانند اسب ( واژه ُاشتر 

ھوگ آنرا به . یگر نیز ستاره زرین گفته اندبرخی د). کارآمد، و سوار فرارونده
ستایشگر و واال بر می گرداند، دیگر برداشتھا چون نا ھمگون می باشد نمی 

  .آوریم
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  نام خانوادگی

  .زرتشت َسپیَتَمه است که در گاتھا ھفت بار از آن یاد شده
  .اشوزرتشت بیشتر به زرتشت سپیتما یا سپیتمازرتشت خوانده شده است

  چم سپیَتم
سپیتما، ) از منش روشن برخوردار ( یا ) خاندان سپید ( یا ) از نژادسپید ( 

نھمین نیای پیامبر ایران باستان است، زرتشت جوانترین دختر خود را از 
  .دودمان سپیتمه می گوید

  
  خاندان اشو زرتشت

 پشت به منوچھر پیشدادی می 14بنا به بندھش، دودمان اشوزرتشت با 
  :او را چنین نام میبردپیوندد و نیاکان 

  > پیترسب > چخشنوش > ھچتسب > ُاُرگَذسپ > پیترسب > پورشسب 
  > ویدشت > سپیتما > ) پسر سپیتمه ( ھردار > ) ھرشن ( َاِرجذرشن 

  منوچھر> دوراسرب > ) ایَرج ( ایریچ > نیازم 
  

  مادر اشوزرتشت
زارش  گ– مادر دغدو فرنو یاد شده است –دغدو دختر فراھیم روا است 

آنانکه مایلند از چگونگی . زندگی دغدو در برخی نوشتھا اسطوره مانند است
  .آن آگاھی یابند می توانند از نوشته ھای پھلوی بھره گیرند

  
در نوشته ھا آمده اشوزرتشت بھنگام بدنیا آمدن خندید، و این خنده نوزاد 

ه سر خیلی کم یا دیده نشده چون دیگر نوزادان که بدنیا می آیند گری
خنده اشوزرتشت را بفال نیک گرفتند ولی دشمنان از آن خرسند . میدھند

  .نبودند و بارھا می خواستند او را از بین ببرند
  
  

  پسر عموی اشوزرتشت
  .بنام میدیوما، اولین کسی بود که بدین اشوزرتشت گروید

  
  ھمسر و فرزندان اشوزرتشت

یشان شش فرزند داشت بنا به سنت، نام ھمسر اشوزرتشت ھووی بود واز ا
  .سه پسر و سه دختر 

  
از ایست واستر، ُاروتدتر و ھورچیترا یا خورشیدچھر یاد : پسران اشوزرتشت

  .شده
  ).فروردین یشت ( به نامھای تریتی، فرنی و پوروچیستا : دختران اشوزرتشت

  ).خواستار کشتزار ( ایست واستر پسر بزرگ ان وخشور است 
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  .یان دینی و موبدان نیز یاد شده استایست واستر، رئیس پیشوا

اشوزرتشت چون از آذرآبادگان به بلخ برای دین رفت پس از رنج و سختی 
اشوزرتشت . ھای بسیار توانست دین اھورائی و راستین خود را آشکار سازد

در بلخ کوچکترین دختر خود بنام پورچیستا را به جاماسب وزیر گشتاسب که 
  .ری دادبرادر فرشوشتر بود به ھمس

  
 که از یاران خود نام می برد، کی گشتاسب و 2 بند 53اشوزرتشت در ھات 

، آرایش دھندگان راه راستی، )ایسدواستر( وزیر او فرشوشتر و پسر خود را 
می شمارد و بپاس این ایمان آوری و یاوری، آنھا را از خوشیھای سرای دیگر 

  .برخوردار می داند
  

  ).ھورروی( مردان و ھورچیترا یا خورشیدچھر یا ُاورَوتت نر یعنی فرمانگزار
دربندھش ایستدواستر را پیشوای موبدان گفته و میگوید صد سال پس از 

  .دین در گذشت
  

  .بود و در ورجمکرد بسر میبرد) کشاورزان ( ُاروَتدنر، َرِد َواستریوشان 
 خورشیدچھر َرِد َارتشتاران است در کنگدژ فرمانده سپاھیان پشوتن پسرکی

  .گشتاسب است
  

فرشوشتر و جاماسب، . ھمسر اشوزرتشت ھووی، دختر فرشوشتر است
. برادر، وھر دو از وزیران کی گشتاسب بودند وخاندان آنھا ھووگو نام داشت

  .ھووی بمعنی دارنده گاوھای زیبا
  

فرشوشتر :  بنام پدر زن خود اشاره و میفرماید17 بند 51اشوزرتشت در ھات 
مزدااھورا، . دختر ارجمند و گرانبھائی را بزنی بمن داد ) ھووگو( از دودمان 

 .ویرا از برای دلدادگی پاکش بدولت راستی رساناد
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  میدیوماه پسرعموی اشوزرتشت 

  
اولین بار او دین پذیرفت ونامش در گاتھا آمده ؛ او پسر آراستی عموی 

  .اشوزرتشت است
  

  خاندان پیترسب
  پیترست

  پورشسب آراستی
  زرتشت میدیوماه

  ایست واستر اشستو
دیگر بستگان و خاندان اشوزرتشت، ھر کدام نیز در راه دین کارھایی نموده 

  .در نوشته ھای گونا گون بویژه پھلوی از آنھا یاد شده است. اند
  

  زادگاه اشوزرتشت
  

درباره زادگاه اشوزرتشت نیز بین نویسندگان گذشته یونان و دیگر کشورھای 
ست که ما برخی را بر می شماریم ودر پایان بھره گیری ونتیجه ھماھنگی نی

یکی اشوزرتشت را ُاکسیارتس مینامد نه اشوزرتشت، و . را از دید میگذارنیم
  .برخی دیگر زادگاه پیامر را بلخ می دانند. او را پادشاه بلخ می خواند

 یکی دیگر از. دیگری کرد میدانند. یکی دیگر او را از ماد می شناسند
  .دیگری گاھی اورا از ماد وگاھی از پارس می شناسند. اتورپاتکان

نویسندگان خاور، زادگاه اشوزرتشت را در باختر ایران می دانند وبیشتر به 
نویسنده دیگری میھن اشوزردتشت را . پیامبری او در بلخ اشاره می کنند

  .ایرانویج نامیده است
  

 نزدیک َدرج پئیتی می گویند وندیداد جایگاه پوروشسب، پدر اشوزرتشت را
  . که در ایرنویج می باشد

  
دربندھش زادگاه او را نزدیک رود َدرجا که در ایرانویج است می باشد و 

ایرانویج را برخی در شمال باختری ایران . پوروشسب نزدیک آن منزل داشت
  .در آذربایجان یزرگ و برخی دیگر در خاور وخوارزم گفته اند

رتشت از باختر ایران برخاست ودر خاور پیامبری خود را اشوز: بنا به سنت
  .آغاز کرد وبه انجام رساند

  
رود بارانست، که خان ومان پدر ) بزرگ و سرور(َرَد (بموجب بندھش رود َدرجا 

  .اشوزرتشت در کنار آن بود واشوزرتشت در آنجا پا به جھان نھاد
بر سر ایرانویج یک رای اینکه برخی خاور وبرخی باختر دانسته اند اینست که 
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وگرنه امروز . نیستند که گروھی آنرا در خاور وگروھی دیگر در باختر می دانند
  .ھمه دانشمندان، باختر را زادگاه پیامبر می دانند

برخی گنجک یا گزن که تازیان شیز گویند که در پیرامون دریاچه ارومیه می 
  .باشد زادگاه اشوزرتشت دانند

  
  بھره گیری 

نیاگان اشوزرتشت را از ِری دانند که به آذرآبادگان رفته و اشوزرتشت گروھی 
  .در آنجا زائیده شده وسپس به خاور وبلخ رفته است

  
  :زمان اشوزردتشت 

برای زمان اشوزرتشت زمانھای گوناگون، گفته شده است که با ھم 
 که. بھتر بدان پی برده می شود. سازشی ندارند، با آنچه که در زیر می آید

  نوشته استاد ذبیح بھروز، دانشمندیکه در ستاره شناسی نیز دست داشت 
  .را گفته مورد پسند است) م.پ (1768و

  ردیف گوینده زمان
  م. پ1080 خسانتوس 1
  م. پ1180 سال جلوتر یعنی 100 کزیاس 2
  م. پ6350 افالطون 3
  م. پ6325 ارسطو و اکسوس 4
  م. پ6100اویا  پیش از جنگ تروی5000 پلینیوس و ھرمیپوس 5
  م. پ600 پرفیریوس 6
  م. پ1768 ذبیح بھروز 7
 

  سیمای زندگی اشوزرتشت
اکنون بازمان و زادگاه اشوزرتشت آشنا شدیم، به سیمای زندگی پیامبر 

اشوزرتشت بھنگام زاده شدن لبخند زد و این نشانه آنست که . بپردازیم
د و آنرا از گزند و مردم باید شادمان و به بخشایش اھورامزدا سپاسدار باشن

آسیب اھریمن خویان بر کنار نگاھدارند و نگذارند که بدی بر نیکی چیره گردد 
  .و زندگِی خرم، تیره شود

  
بنا به سنت، اشوزرتشت در خرداد روز از فروردین ماه پای به جھان گشود، 

ولیه کودکی تا بیست سالگی با سختی و دشواریھای اشوزرتشت در دوران ا
بگریبان بود و پس از بیست سالگی گوشگیری نموده و به زیاد، دست 

اندیشه و نیایش پرداخت، چنانچه آمده مدت دھسال از مردم دور شده و به 
دامان طبیعت پناه برد و گوشه تنھائی شیوه ساخت تا رازھای ھستی را 
دریابد و آنچه را که می بایست با اندیشه و بیاری امشاسپند و وھومن 

اشوزرتشت در دھسال گوشه . تاب آنرا در گاتھا می بینیمدریافت که باز
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براھنمایی وھومن به ھمپرسگی اھورامزدا ) سه نوبت ( نشینی چند نوبت 
  .رسید و آنچه را که بایسته بود باو آشکار شد

  
اشوزرتشت در سی سالگی به پیامبری و راھنمایی مینوی مردم برانگیخته 

بنابه نوشته ھای . وه سبالن گفته انداین جای ھمپرسگی را در باالی ک. شد
پھلوی در روز خرداد و ماه فروردین بود که اشوزرتشت به بینش و ھمپرسگی 

از این پس پیوسته . اھورامزدا رسید و دین مزدیسنان را از دادار پزیرفت
این روزھا که باو )  وحی –الھام ( رازھای نھفته و ناپیدا بر او آشکار میشد 

ه با دلدادگی و شیفتگی بود که بود که بمردم میاموخت دست می داد ھمرا
آنچه که به او آشکار میشد نمودار یک فروغ خدائی بود که نزد . و یاد می داد

از ھمین ھنگام براھنمائی مردم . انسان به یک پرتو مینوی برخورد میکند
فت و پرداخته و به آئین کھن که از زمانھا پیش میان آریائیان روا بوده خرده گر

. راه و روشی نو و خرد پذیر در پرستش خداوندگار یگانه بنیاد گذارد
پیشنھادات اشوزرتشت بر بزرگان و پیشوایان گذشته و دروغ پرستان خوش 

اشوزرتشت ناچار . . . )  کرپن ھا –کوی ھا ( نیامده با او به ستیزه پرداختند 
 در بلخ آشکار رھسپار خاور ایران شده و کوچید و دین به گشتاسب کیانی

  .گر چه در آنجا ھم با دشمنی و کار شکنی روبرو گشت. ساخت
 سالگی در یکی از آتشکده ھای بلخ به دست توربراتور سردار 77در 

ارجاسب تورانی رھسپار مینو شد و روانش به بارگاه مزدا، جایگاه سرودھا، 
ین بزرگ مرد درود بر فروھر تابناک یک چن. در فروغ سرشار و بیکران پرواز کرد

 .نیک اندیشی که پس از ھزاران سال ھنوز آموزشھایش تازگی دارد
 
 

  آئین اشوزرتشت و آموزشھای او
  .اکنون با آموزشھای اشوزرتشت و آئین او آشنا شویم

( در اوستا خدای یگانه . بود) توحید ( اشوزرتشت اولین پیامبر یکتاپرستی 
  .آمده است) اھورامزدا 

بوده و ھمیشه جاودانست که آفرینش را با اندیشه خود خدائی که از آغاز 
او . پدید آورده و خود بدان سامان بخشیده و با دادگری بر آن فرمان میراند

  .دانای بیکران و توانمند است
  

تیره ( و انگره مینو ) روشن روان ( دو نیروی ھمزاد و ھمیستار بنام سپنتامینو 
فتند و این دو نیرو در اندیشه پدید در ھمان آغاز آفرینش ھستی یا) روان 
  .آمدند

اشوزرتشت جھانی می خواھد ھمه نیک و آبادان و آرام، خواست او اینست 
که مردم در اندیشه و گفتار و کردار نیک باشند و ھمواره براه راستی رفته و 

در گزینش راه ) وھومن ( او مردم را به پیروی از خرد نیک . به بیراھه نیفتند
ناراستی، خوبی و بدی، روشنی و تاریکی، افزایش و کاستی آزاد راستی و 
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می گذارد، ولی خواستار است که برای رسیدن بخوشبختی و رسائی و 
پیروزی خود را به پلیدیھا و سیاھکاریھا آلوده نکنند و دچار تباھی و نیستی 

  .نشوند
 و کارشان ھمه نیکی باشد و در گسترش آن بکوشند و برای پیروزی بر بدی

و این . تیرگی، بنیان تباھی و سیاھی و دلسردی و دل آزردگی را بر کنند
خواست بدون کار و کوشش انجام پذیر نیست و این کار و کوشش کشت و 
کار و کشاورزی و دامپروری است که جھان را آبادان مینماید و دیو گرسنگی و 

و بھروزی آری مردم باید با دانش و دادگری، خوشبختی . نیاز را می کشد
که ما در گزارش برخی بندھای گاتھا از این . دیگران را خواستار شوند

بدترین دشمنان اشوزرتشت پیشوایان دین . آموزشھا سخن خواھیم گفت
کھن بودند که نه تنھا خدایان بیشمار آنھا با پیام اشوزرتشت خوار شمرده 

روغ پرست بشمار شده و از بارگاه خدائی به زیر آمدند، بلکه خود آنھا نیز د
  .آمدند و پایگاه بلندی که در میان داشتند سست و لرزان شد

  
از سوی دیگر در برابر آموزشھای اشوزرتشت، کرپن ھا، اوسیج ھا و کوی ھا 
میکوشیدند تا فرمانگزاران و شھریاران را به کیش دیوپرستی خود استوار نگه 

  .دارند
رتشت سر ستیز داشتند ُبندَو یکی دیگر از فرمانروایان بد منش که با اشوز

  .نیرومند بود و او از دشمنان سرسخت پیامبر به شمار می آمد
در برابر اینھا، کی گشتاسب که یکی از فرمانروایان بلخ بود دین پذیرفت که 

  .به پیروی از آن مردم ھم بیشتر بدان روی آوردند
  

 است که پیمبر باز در ردیف بیدادگران زمان بموجب گاتھا، ساستار و گُرھَمُه
 .آنھا را از پیروان دیویسنا می داند

 
  یکتا پرستی اشوزرتشت

چنانچه می دانیم ھنگامیکه اشوزرتشت دین خود را آشکار کرد، مردمان دین 
  .کھن آریائی خود را داشتند وپروردگاران فراوانی را می پرستیدند

ه ویکتا وتوانا در این ھنگام بود که اشوزرتشت برای اولین بار نام خدای یگان
  .ودانا وھستی بخش را بزبان آورد که تا آن زمان نشنیده بودند

دانا، توانا، وآفریننده پدیدآرنده وپرورنده ونگاھدارنده وفرمانروای بی : اھورامزدا(
  ).تانبارجھانست واھورامزدا راسزاوار پرستش دانس

وسرانجام ، از نیروی پدید آورنده بیمانند 44درگاتھا بویژه سراسر ھات 
  :درجای دیگرمی فرماید. کل شناخته شده است)آفریدگار(
  

  .از روی کوشش وباخردپاک ترا، ای مزدا، آفریدگار کل می دانم
درستایشھای خود وستایشھای پارسائی، بزرگ می خوانم ) اھورامزدا(آنرا 

که مزدااھورا، خدای زندگی ودانش نام دارد، اوست که به مردم از راستی و 
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ک خود، در شھریاری خویش رسائی وجاودانی می بخشد، بشود که منش نی
  او بر ما زندگانی تازه ونیروی نوینی ارزانی دارد

  
  :یا

آفریدگار یگانه اشوزرتشت بی آغاز وبی انجام است، او ھمیشه ھمان بوده 
او تغییر ناپذیراست، اوتوانا، تواناترین، دادگر، . وھمواره ھمان خواھد ماند

  .ستدادگرترین ا
اھورامزدا، آفریننده جھان خاکی وجھانھای مینویست وسامان آفرینش را نیز 

  :8بند31ھم او پدیدآورده است بویژه اھورامزدا در ھات
  .)آفریننده سامان سراسرآفرینش وجھان ھستی خوانده شده است(

اوآفریننده راستی، سازنده منش نیک، بخشنده . خداوندآفریدگار کل است
  .ه روشن است تا ھرکس آزادانه راه خود رابرگزیندخرد پاک واندیش

  
بخشاینده نیکیھا ) خرداد و امرداد(او آفریننده رسائی وجاودانی 

ومھربانست، ولی بخشنده گناه وآمرزش  وافزونیھاست، گرچه پاک
  .سیاھکاران نیست

او خدای پاکی و راستی وپیمان شناسی است که خشم وکین در درگاه او 
او توانای بیمانندی است که ھر . دگان او نیز باید چنین باشندراه ندارد وآفری

او دانای بیکرانی است، ھمواره نھان وآشکار . چه بخواھد انجام می دھد
  .جھان آگاه است

  
از ھر کار آشکار وپنھان که در خورد سزاست واز ھمه کردار زشت ھر چند 

 راستی تو بد ستیاری. بسیار کوچک که شایسته بزرگترین کیفر است
  .آگاھی وبا دیدگان روشن خود نگھبانی

 .اینھا چکیده ای از بندھای گاتھا بود که از اھورامزدا یاد شده بود
 

  اھورامزدا مینوی پاک است
اھورامزدا در گاتھا، جسم، یا مرکب نیست ھستی او فروغ سرشار، یا بگفته 

ائی به گزارش گفتگو درباره واژه مینو یا مئینیو اوست. گاتھا مینوی پاک است
گاھی به چم بھشت، گاھی خرد یا روان، گاھی به چم . بیشتری دارد

ولی . روحانی و مینوی در برابر مادی و خاکی و جسمانی آمده است
  :برداشت باال از مینو اینست

  
  .چیزیکه بدیده نیاید یا بچشم نیامدنی است

ه چشم ان بایزد: بسا ایزدان و گاھی دیوان به این شناسه نامبردارند
اھورامزدا در سر . ایزد به چم در خور ستایش. نیامدنی، دیوان ناپیدا گویند

  .ایزدان مینوی و اشوزرتشت در سر ایزدان جھانی یاد شده اند
با آنچه که درباره مینو آمد، گاھی باید بجای آن واژه گوھر، به چم تخمه و نژاد 
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بھتر . د و روان برگرداندھمچنین می توان آنرا به خر. و یا ذات و اصل را آورد
  ).به چشم نیامدنی ( است خود واژه مینو بکار برده شود، چم اوستایی 

  :باین ترتیب اھورامزدا در گاتھا
  

در . مینوی بسیار افزودنی دھنده و بھترین روان افزونی دھنده می باشد
برخی سرودھای گاتھا روشن روان، پاک خرد، یا سپنتامینو و ھم چنین 

تر یا پاک خردتر یا سپنتامینو، بمانند ھستی دیگری نموده شده روشن روان
اشوزرتشت از خدا شناسی در گاتھا سخن بمیان می : است و کوتاه سخن

آورد، فلسفه گاتھا یکتاپرستی است و پژوھنده دین اشوزرتشت باید به 
  .سرودھای گاتھا آموزش یابد

  
از ھمه جھان ھستی پس در خدا شناسی گاتھا اھورامزدا، باالتر و برتر 

   ).44ھات ( است و چنانکه اشوزرتشت آشکارا گوید او آفریدگار کل است 
یکی از کارھای بخردانه و دلیرانه اشوزرتشت پس از آشکار ساختن دین این 
بود که پروردگاران پیشین آریائی را از خدائی بزیر آورد و آنچه که امروزه بنام 

الئکه می خوانیم از فروزه ھا و یا صفات امشاسپندان و ایزد و فرشته و یا م
 .اھورامزدا میداند

 
 

  مزدیسنا یگانه پرستی است نه دوگانه پرستی
آنچه را که به کوتاھی درباره یکتاپرستی و اھورامزدا آورده شده دیگر جای 

ولی در . تاریکی نمی ماند و دوگانه پرستی جائی در آئین اشوزرتشت ندارد
ای بلندپایه و فلسفی آن و با نوشته ھای زروانی و اثر نا آگاھی از آموزشھ

برخی نوشته ھای پھلوی در پندار توده ھائی از مردم که از دانش بی بھره 
نوشته ھای گاتھاکه نمونه . بودند، گاھی ساز دوگانه پرستی زده میشود

گویای یکتاپرستی است ولی برخی کینه ورزیھا، ھائی از آن آورده شد خود 
 ورزیھا و برداشت نادرست بخصوص برخی نوشته ھای دشمنیھا، غرض

زروانی بویژه در آنجا که از اھورمزد و اھریمن سخن به میان می آید حتی 
آرمانھائی مانند مانوی و مزدکی که بخشی از آموزشھای اشوزرتشت را با 
آرمانھای خود آمیخته اند، دیواری کوتاه تر از اشوزرتشت ندیده اند و زیر چتر 

ته ھا، آرمانھای خود را آشکار نموده اند و دوگانه پرستی را به آیین این گف
به ھر انگیزه ای که پنداشته ( پاک یکتاپرستی اشوزرتشت ھمراه ساخته اند 

اما با بررسیھای دانشمندانه و تاریخی و زبانشناسی و راستین، ) شود 
اخته و از پژوھندگان و اوستاشناسان جھان، ریشه این ناروائیھا را آشکار س

بن کنده اند و اشوزرتشت را پیام آور بزرگ آریائی و نخستین یکتاپرستی 
  .دانسته اند
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  دوگانه پرستی چیست؟ 

به زبان خیلی ساده و مردمی، دوگانه پرستی، گویای پروردگاری در برابر 
اھورامزدا بنام شیطان و اھریمن و مانند آن که ریشه در باورھای زروانی دارد 

یا به . انه، برخی نوشته ھای پھلوی نیز بدان نیرو بخشیده اندو شوربخت
بیانی دیگر، دینی را دوگانه پرست گویند، که دو بنیان نیکوکار و بدکار را زیر 
نام دو ھستی جداگانه بداند و برای آنھا نیروھای برابری باور داشته باشد و 

انروائی آفرینش معتقد آنھا را به زیان یکدیگر در کار بیند و ھرکدام را در فرم
  . . .گردند و 

  
ولی در آئینی که اھورامزدا، آفریدگار کل و فرمانروای آفرینش، بوده و به 
انسان آزادی گزینش داده تا در پھنه گیتی میان نیک و بد، خود به آزادی یکی 
را برگزینند، دیگر برچسب دوگانه پرستی، جز بی دانشی و کژاندیشی چیز 

  .دیگری نیست
  
ن کج باوران بدرستی فلسفه سپنتامینو و انگره مینو را روشن روان و تیره ای

روان یا اندیشه نیکو، و خرد ناپاک، نیروھای اھورائی و اھریمنی، نشناخته 
اند چنانچه گاھی سپنتامینو را بجای اھورامزدا در سر امشاسپندان می آید 

  .تا شماره ھفت را پر کند
  

  : آمده1 بند 30در ھات 
ینک برای آنانیکه خواستار شنیدن ھستند، از آن دو مینو سخن می رانم ا(( 

پس به نیایش اھورا پرداخته، از بینش . که برای دانایان دو نکته بزرگ است
نیک ستایش خواھم کرد و ھمچنان از آئین راستی گفتگو خواھم نمود تا 

  )).شما از راھی روشن به رسائی برسید 
  

یا نیروی اندیشه می ) من ( ی و بدی بسته به نیک: اشوزرتشت می فرماید
باشند و این اندیشه آدمی است که نیک و بد، زشتی و زیبائی، افزونی و 

  .ندارند) بودی ( کاستی را می سنجد و گرنه خود 
  

ھستند و ھر یک ) ھمزاد ( او می گوید این دو مینو یا دو زاده اندیشه آدمی 
این دو . د و از یکدیگر پیروی نمی کنندبه تنھائی کار خود را انجام می دھن

با سخنی آشکارتر، وجود . خود را در اندیشه و گفتار و کردار ھویدا می سازند
  .خارجی ندارند و تنھا به اندیشه آدمی بستگی دارند

  
را بر ) نیک ( از ایندو آن کس که داناست : اشوزرتشت در جای دیگر فرماید

گزینش خوبی، ). تباھی را ( است ) د اندیش ب( را و آنکه ) بد ( میگزیند نه 
  .کار دانایان است و بس
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و او را زندگی می بخشد و . یکی برای آدمی خوشبختی و پیشرفت می آورد

این مسئله بسیار . و کاستی و نیستی او را پدید می آورد) تباھی ( دیگری 
دیشه و گسترده و جای گفتگو و بررسی زیادی دارد ولی نیک و بد بسته به ان

 .منتخب انسان است
 
  

  سپنتامینو
( ، ) خردپاک ( ، ) روشن روان ( برابرھای فارسی این واژه را می توان 

با فروزه ھای افزونی، پاک . دانست) روشن روان تر ( و ) افزاینده مینو 
واژه سپنتامینو، نماینده خرد پاک . افزاینده روشن، یا خرد پاک نیز آمده است

است که با داشتن آن خداوند جھان ھستی را آفریده و ُمن و روشن روان مزد
واژه . گویند، چنانکه در واژه ھای اھریمن، بھمن، دشمن دیده میشود

که  ) 293ادبیات باستانی ص (  بار در گاتھا و یسنا آمده است 15سپنتامینو 
  :پانزدھمی چنین است

  
   )7-57)) ( د رسائی و جاوندانی از راه مینوی افزاینده بدست می آی(( 
  

  انگره مینو
  یا کاھنده مینو) تیره روان ( انگره مینو یا اَک مینو 

و ) کاھنده مینو ( ، )خرد ناپاک ( ، )روان تیره ( ، )بدی ( انگره مینو، نماینده 
  .مینوی ھمزاد سپنتا یا روشن روان است

  
 و اوستا و انگره در گاتھا. در پارسی نوین این نام را به اھریمن برگردانده اند

دیگر بخشھای اوستا به چم بدی، تیرگی، تباھی، ویرانی، پلیدی، زشتی، 
و آن مینوی کاھنده در برابر سپنتامینو یا .کمی و کاستی و بدخواھی است

نیروی افزاینده است، گاھی واژه َاَک به چم زشت و پلید نیز در اوستا بکار 
  .است) بھترین ( وھیشت به چم بدترین در برابر )  َاچیشَت  (می رود که 

بھره کوتاه سخت این که این دو گوھر یا پدیده در اندیشه اند و ناسازگاری و 
وارونگی، راستی و ناراستی، پدید آرندگی و تباھکاری، افزایندگی و 
کاھندگی، روشنی و تیروگی، دوستاری و دشمنی ھستی و نیستی، 

جھان و در اندیشه سامان و بی سامان و دل آزردگی و دلگرمی، در این 
آدمی بنام دو گوھر یا دو مینوی نخستین سپنتامینو یعنی روشن روان، 
مینوی پاک، پدیده ارنده مینو افزاینده مینو و انگره مینو یعنی تیره روان، 

این دو نیز با روان با . مینوی کاھنده و گوھر تبھکار شناسانده شده است
(  این بند از گاتھا را گواه می آورد، .ھم، ھمزاد و توامان و دوبرادر دوقلواند

 ھمزاد و خودکار، خرد را در اندیشه و گفتار و کردار، –اینک در آغاز این دو مینو 
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بد ھویدا ساختند از این دو، آن دانایان بودند که درست ( و) چون بھتر 
  ).برگزینند نه بداندیشان 

  
 

   ھورشت– ھوخت –ھومت 
  نیک و گفتار نیک و کردار نیکاندیشه .  ھورشت – ھوخت –ھومت 

از بررسی دو نیروی سپنتا مینو و انگره مینو، پدیدآرنده و کاھنده و آزاد کامی 
که در پیش یاد شد، روشن شد که رسائی و تکامل و خوشبختی از آن 

را برگزینند و با کار و کوشش در راه آبادانی جھان ) نیکی ( کسانی است که 
  . کنندبنیاد تیرگی و تباھی را بر

  
پر روشن است که این نیکی باید در اندیشه، گفتار و کردار باشد زیرا اندیشه 

فتار و کردار است، و تا نیک نباشد، گفتار و کردار که زاده و پندار، سرچشمه گ
  .اندیشه اند نیک نخواھد شد

  
پس کسیکه بخواھد، مینوی نیک را برگزیند و براه سپنتا، پدیدآورندگی و 

کسیکه پیرو . ام بردارد، باید در اندیشه، گفتار، کردارنیک باشدافزایندگی گ
راستی و نیکی و یا سپنتامینو باشد براستی پیرو اندیشه نیک و گفتارنیک و 

  .کردار نیک و انجام دھنده آنھاست
  

بدرستی که میتوان گفت که سراسر آموزشھای اشوزرتشت بر سه دستور 
ده است و بدین شیوه  ھوخت و ھورشت استوار ش–ھومت : باال

اشوزرتشت در چنان دوران کھنی به چنین مرتبه پر ارج و بی ھمتا از دین و 
اخالق رسید که جاودانه بھترین و واالترین آموزش و راھنمائی شمرده خواھد 

در سراسر گاتھا و پس از آن . شد و این سخن او بھترین گفتار آفرینش است
  .ی شوددر ھمه جای اوستا این دستور دیده م

  
در این دستور : ویلیام ویتنی، دانشمند و فیلسوف آمریکائی چنین می گوید
  :برای نمونه. ھمه چیز ھست و بنیان ھمه دینھا شمرده می شود

 ، به پاکی اندیشه و گفتار و کردار اشاره 3 بند 30اشوزرتشت در ھات 
( یکر به پ) کاھندگی ( و ) پدیدآرندگی ( فرموده و ھویدا شدن دو مینوی 

 – 51در ھات . در اندیشه و گفتار و کردار آدمی را آشکار کرد) بد ( و ) خوب 
  . پاکی و اشوئی را در داشتن پندار و گفتار نیک می داند21
  

کسیکه نیکی برگزیند، اندیشه و گفتار و کردارش نیک می شود و 
  .بخوشبختی جاودانی و رسائی میرسد

. دچار کاستی و تباھی بی پایان می شونددر برابر آنھا که به بدی میگرایند 
از دید اشوزرتشت انسان خود پاسخگوی سرنوشت خویش است انسان از 
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بدینسان می تواند به بدی . آغاز پاک و بی آالیش بوده و بدی در آن راه ندارد
که آشکارا پایان ھر دو راه از خوب و بد دامنگیر . بگراید یا به سوی نیکی رود

  :ه دانشمندان به این باورند کهھم. خودش می شود
  
ولی زیبائیھای جھان که زاده نیکی و پدید آرندگی است ھمه بر آنست که ( 

نیکی برگزیده شود و با اندیشه و گفتار و کردارنیک به آبادی جھان و 
خوشبختی مردمان یاری گردد و انسان آزادوار زندگی کند و پرورش یابد و از 

  .ی و راستی و زیبایی سازگار است برخوردار گرددآنچه دلخواه اوست و با پاک
اگر زرتشتیان که تا امروز با ھمه نابسامانیھا و بیداد زمان، ھمچنان پایدار 
مانده اند برای پیروی از سه دستور یاد شده و دیگر آموزشھای اشوزرتشت 
که ریشه در نیکی دارند، بوده است، بشود که این دستورھای جاودانی برای 

  .نمود کار باشدھمه رھ
خوشبختانه در گاتھا نمونه ھای بسیاری درباره ستایش پاک اھورامزدا دیده 

  .می شود
  

  : می خوانیم10 بند 45در ھات 
) پیشکشھا ( این . پرستش میشود) پیشکشھائی ( اھورامزدای جاویدان با 

ور باز یادآ. پدید می آید، ھستند) منش پاک ( عبارتند از کردار و گفتاریکه از 
می شود این پیشکشھا از کردار و گفتاریکه از منش پاک پدید می آید 

  .سرچشمه می گیرند
بھترین ستایش اشوزرتشت یک جور فرا خوانی و درود است، سرآغاز یست 

اشوزرتشت از خدا . از برای گفتگو با خدا و یافتن راه زندگی و آئینی بھتر
  :درخواست می نماید

تشت، خواھانم که زبانم به راه راست رھنمون ای مزدا، ای دوست راستی زر
 .شوی ای آفریننده نیروی دانش یا منش پاک مرا از آئین خویش بیاموز

 
  نور و فروغ و آتش و اخگرفروزان

به ھنگامیکه شما در برابر نور و فروغ آفتاب، چراغ و برق، آتش و دیگر فروغھا 
اھورامزدا را نیازی به نماز نخست : به نیایش اھورامزدا می پردازید باید بدانید

ما نیست، بلکه ما خود نیاز داریم که با نیایش و نماز روان خود را پاک و 
شادمان ساخته و به آن نیروی پرواز داده و تنگخانه دل را به فروغ اھورائی 

کما اینکه اشوزرتشت تن و روان خود را، و نیز چکیده اندیشه . روشن گردانیم
  .را به پیشگاھش نیاز می کندوی خود نیک و ھمه نیر

  
اگر اشوزرتشت در گاتھا در براببر دھشھا و بخشایشھای خدا سپاس می 

توجھی . گذارد از شادمانی خود اوست، نه اینکه چشمداشتی داشته باشد
به این ندارد چه کسی از دھشھا بھره خواھد برد زیرا دھشھای خداوندی 

 اشوزرتشت در گاتھا در پس ستایشی که. رایگان و در دسترس ھمه است
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برابر نور و فروغ ایزدی بجا می آورد نه از روی ترس و واھمه است و نه برای 
او از روی دوستداری و دلدادگی به نیایش بر می خیزد و . نیاز و پاداش

اشوزرتشت نماز گزاری و ستایش را ھم . اھورامزدا را ستایش می کند
  .مینوی نمود

  
آوای امواج . ی و خروش دریای شادمانی درونستنماز او گونه ای درون نگر

این دریا که فروغ شراره شادی بخش آذر پاک چون نخستین پرتوھای 
  .خورشید بامدادی بر روی آن بوسه می زند، او را با اھورا ھمراز می سازد
: اشوزرتشت در برابر نوریکه از آتش با اخگر فروزان برای مزدا سرود می خواند

ر نماینده فروغ مینویست که در دل ھر کس جای دارد و برای این نو( به شرح 
آتش دلدادگی و دوستاری که . زندگی و آبادانی او را گرمی و نیرو می بخشد

فروغ بیکران و روشنایی سرشار بارگاه اھورامزدا سرچشمه گرفته، و درون 
  ).دل ھر کس نھاده شده است

  
  :آنست کهدرخواست این نویسنده از شما خواننده فرزانه 

را نه یکبار بلکه چندین بار با دل پاک و روشن به آرامی و ( . . . ) بخش بین 
  خلوص بخوانید تا بدانید نوریکه بنام قبله یا پرستش سو در برابر نھاده اید،

اکنونکه تا . جزئی از نور کل می باشد که خداوند به دل مردمان سپرده است
ھی یافتیم اندکی ھم از جایگاه آتش در اندازه ای به فلسفه نور و آتش، آگا

  .فرھنگ آریایی و پیشینیان سخن بداریم
  

( و در جایگاھھای دیگر اوستا ) ِدمان ( چنانچه می دانیم خان و مان در گاتھا 
و در پھلوی مان آمده است و مان کوچکترین یگان مردمی ) ِنمان و ِدمان 

وشن نگھداشتن اجاق در گذشته به آن ارج زیادی داده می شد و ر. است
خانوادگی جزو آئینھای دینی ویژه بود، در روستاھا نیز در ھریک از بخشھای 

اقوام و قبیله ھا و تیره، نیز آتش خود را داشتند و .  گنبدھای آتش داشتند آن،
پیشه وران، نیز ھرکدام برای خود آتشی داشتند، بھنگام جابجایی، آتش خود 

 در غیاب خاموش شود و یا دشمن آنرا خاموش را با خود می بردند که مبادا
پس از چندی برای یگانگی و ھمبستگی آتش . نماید و آتش یادگار نیاکان بود

پیشه وران گوناگون را یکجا نموده و بجای اینکه ھر پیشه ای آتشگھی 
داشته باشد ھمه با ھم در یکجا که مال ھمه باشد آتش ھا را باھم می 

  . را یکی میکردندآمیختند، یعنی پرستش سو
  

آتش که نزد ھمه مردم جھان ستوده بود و در ھمه دینھای بزرگ گرامی 
بدیھی است نزد ایرانیان بیش از دیگران بزرگ شمرده شده . داشته شده

گفته ) َاْتُرَوْن ( و کسیکه نگھبان آتش باشد ) َاَتًر ( واژه آتش در اوستا . است
آتش در اوستا . یان دینی نیز میدادندمی شود، بعد ھا این واژه را به پیشوا

  .نمودار فروغ خداست
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از  ) 11 بند 7ھات ( است در یسنا ) مینوی ( آتش اشوزرتشت بیش از ھمه 

  .پنج گونه آتش یاد شده و بھریک جداگانه درود فرستاده شده است
  
  .برزی َسَونگَھه، بزرگ سود و آتش بھرام است. 1
  .ر بدن انسانی استآتش وھوفریان، آتشی است که د. 2
  .ُاروازیشت، آن آتشی است که در رستنی ھا است. 3
  .است) واز یشت ( آتش برق . 4
  .ِسپنیشَت، آن آتشی است که در گرزمان جاویدان پرتو افشان است. 5
  

جوھر و چکیده آتش در اوستا َخواِرَنه نام دارد که در پارسی ُخره یا فر گویند 
 .به چم فروغ و شکوه

 
 

   فروشی–فروھر 
  

این نگاره بالدار، نیمه انسان و نیمه پرنده که گزارش ھای گوناگونی درباره آن 
  شده و یا می شود چیست؟

  از چه گفتگو می نماید؟ 
آن پرداخته شود، این دو بند از ) تفسیر ( پیش از آنکه به چگونگی و گزارش 

  :یسنا را میاورد
  ).رواِنم َچ ، فَرَوشیم َچ ِیزمیده َاھوم َچ ، َدِانانم َچ ، َب ُازسَچه ، ُا( 
). ( جان را، و بینش درونی را، ھوش را، روان را، و فروھر را می ستائیم ( 

   )4 بند 26یسنا 
ویسپا ْو ، َگ ِاتاْرسَچ ، َتْن َوسَچه ، ازِدَبش َچ ، اوشتانانس َچ ، کھزَپس َچ ، 

   )1 بند 55نا یس). ( اوروانم َچ َفرَوشینم َچ ، َپئیری َچ ، َدِدَم ھی 
  
ھمه گیتی و تن و استخوان ، و زندگانی و کالبد و توان و ھوش و روان و ( 

که پایه پیشرفت و رسائی آدمی پایه ارجمند ) ھمچنین فروھر را میستائیم 
 .فروھر یا برترین روان است

 
  !این نگاره اھورامزدا نیست

و بیستون و گاھی دیده می شود که نگاره کنده کاری شده در تخت جمشید 
را، نا درستانه نگاره ... و ... دیگر نقاط و یا مھرھای سلطنتی و دولتی و 

  .اھورامزدا می دانند، که پنداری نادرست است
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  دیباچه ای بر فروھر یا فروشی

فروھر نمادی باستانی و کھن بوده و ما با برخی ریشه ھای کھن و استوار 
  .آشنا می سازد

ده از یسنا آمده، فروھر یکی از نیروھای پنجگانه چنانچه در دو بند یاد ش
غاز آفرینش به انسان ارزانی فرموده و پس از مرگ است که اھورامزدا در آ

  .بدن، باز به پیش او باز میگردد
این .  گانه و برتر ھستی است9 نیز یکی از مراتب 55در بند یک از یسنا 

پس از مرگ، تن به خاک می نیروھا بھنگام زایش و بدنیا آمدن بھم میامیزد و 
پیوندد، جان به باد می رود، شکل به خورشید باز می گردد، اما روان اگر روان 
آدمی پرھیزکار باشد به فرور می پیوندد و به جھان مینو باز می گردد، اما اگر 
از آن گناھکار باشد به فرور نه پیوسته، بلکه یک چند در برزخ و جھان برزخی 

از آلودگیھای اھریمنی خود میرھاند و سپس به سوی مینو پالوده می شود و 
. و در این مجموعه پنجگانه جزء اصلی و ایزدی ھمان فروھر است. میرود

زرتشتیان که نشان و مدال فروھر را به سینه یا روی یقه لباس دارند، با دیدن 
آن باید تصویر مفاھیم معنوی و واالی آنرا ھمیشه پیش چشم داشته و از 

 پاکی و راستی و درستی و پارسائی و پرھیزکاری ھیچ گاه خارج جاده
نشده، رو به سوی رسایی و کمال داشته و کوشا باشند تا به خوشبختی 

فروھر نزد زرتشتیان به نشانه و سمبل و الگوی مقدسی . جاودانی برسند
درآمده است و اینکه دیگران آنرا تصویر اھورامزدا می دانند نادرست و اشتباه 

ایرانیان در ھیچ دوران و زمانی برای اھورامزدای ھستی بخش . حض استم
دانا و بی ھمتا تصویر، نگاره و تندیسی را نپنداشته اند و ایرانیان، مثل 

  .یونانیان به پروردگاران آدمی شکل اعتقاد ندارند
  

  فروھر و معنی لغوی آن
  . بالیدنبه معنای پروردن، تیمار داشتن،. است)ور + فر ( فروھر، از 

) فرا ( به سخن دیگر واژه فروھر از پیشوند فر و ریشه َوْر ترکیب شده که 
از دید پژوھندگان و زبانداران به معنای ) َوْر ( است و ) جلو و پیش ( ھمین 
پوشانیدن، پشتیبانی کردن و پناه  نمو، گرویدن، ایمان، باور، برگزیدن، پروردن،

  .به چم دلیر گفته اند) ُگرد ( شه واژه برخی ھم آن را ھمری. دادن میدانند
 ھزار 12در سنت ایرانی، عمر جھان   –آفرینش و جھان فروشی یا فروھری 

  . دوره سه ھزار سالی تقسیم می شود4سال است و به 
  

برای درک بھتر فروھر، . سه ھزار سال اول، دوره فروری یا فروشی است
  :سراغ این اسطوره یا حماسه آفرینش می رویم

  
پیش از آنکه این جھان مادی با محتویاتش آفریده شود، مدت سه ھزار سال 
جھان فروشی یا جھان مینوی پایدار بود، عالم ھستی فقط یک عالم متعالی 
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ھمه موجودات است به صورت فروشی یا فرور پیدا ) مثال ( است که در آن 
تن در مدت این سه ھزار سال، پیش از خلقت انسان و شکل گرف. می شود

جھان ھستی و پدیدار شدن آفرینش ھای گوناگون صورت ذھنی و مینوی 
  .ھمه آنھا وجود داشته اند و بعد به صورت فروشی ظاھر گردیدند

  
کوتاه سخن آنکه فروھر نیروی محرک و پیش برنده است و فروھرھا پس از 

  .مرگ به عالم باال می روند و به جای اولیه بر میگردند
  

 مرحله زندگی –مرحله پیش ھستی . وجودی دارندفروھرھا سه مرحله 
 مرحله زندگی پسین درفرھنگ فارسی بجز واژه فروھر برای این –زمینی 

پایه و شناساندن این نیرو، نام ویژه ای نداریم، میتوانیم به چم برترین روان و 
نمودار روان پاکان و پارسایان و نیکوکاران و سود بخشندگان و پرھزیکاران 

ه در پرتو نیکی و نیکو کاری، رسائی پیدا کرده و به این پایه رسیده بدانیمک
است که برترین و باالترین پایه پیشرفت و رسائی بوده و در خود ھمبستگی 

در نزد سایر ملل نیز اعتقاداتی شبیه فروھر . با جھان اھورائی می باشد
ار خارج که ما را اکنون با آن کاری نیست و از حوصله گفت( دیده می شود 

  ).است 
  

   -نیرو و وظائف شگفت فروھرھا
وظیفه اصلی آنان نگھبانی و نگھداری و ستیز بر علیه نیروھای اھریمنی 

  :در اوستا آمده. است
از نیروی فروشیان است که این نظام طبیعت قانون اشا پا برجا و آسمان در ( 

 گسترش می باال و زمین در پائین قرار گرفته و این چنین فروغ و روشنایی
یابد و از پرتو آنان است که این نظام جھانی را برقرار کرده ام، زمین را آفریدم، 
زمینی که در آن رودھای پر آب جاری است، دریاھای گسترده واقع شده، 
گیاھان و نباتات روییده، بیشه زارھا بوجود آمده که در آن گله ھای ستوران 

  ).جنگ به یاری جنگاوران می شتابند در پھنه گاه ... و ... چرا می کنند و 
در حقیقت، فروھر نیروی محرکی است در تمام موجودات و آفرینش ھای 
جھان ھستی، بعبارت دیگر فروغی است معنوی و پرتوی است از نور جاودان 
و بیکران ھستی بخش یکتا که انسان را به سوی رسایی وکمال و پیشرفت 

 .و ترقی بجلو می برد
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  فروھرنگاره 
منظور از نگاره و تصویر تجسمی و پنداری چیست؟ باید دو جنبه را در نظر 

  :داشت
  
   جنبه ملی مذھبی-1
   جنبه مذھبی-2
  

از زمان مادھا بویژه در زمان ھخامنشیان، فروھر جنبه ملی و میھنی داشت، 
به صورت شاھین تیز چنگ و بلند پروازی بود که آنرا سمبل اقتدار و سربلندی 

خار میدانستند و آنرا آرام ملی قرار داده و پرچم ھای خود را به صورت و افت
شاھین مزین می ساختند کما اینکه پرچم آلمان امروز ھم دارای نقش عقاب 

 اما چرا فروھر آن نیروی معنوی و پرتو اھورایی به صورت نگاره در .می باشد
  آمد؟

فاھیم اصلی خود را ایرانیان برای تجسم بخشیدن به این نیروی معنوی که م
که تحرک به سوی ترقی و تعالی و رسایی و کمال باشد، ھیچ تصویری را 
بھتر و شایسته تر از تصویر شاھین نیافتن و این تصویر جنبه آرم افتخارآمیز 
ملی و میھنی را داشت که اندک تغییراتی در شکل سر و پای شاھین 

 الگوی سربلندی و افتخار بصورت امروزی در آوردند تا ھم مفھوم معنوی و ھم
  .ایرانیان، ھردو را دارا باشد

  
  :شرح اجزا نگاره باختصار چنین است

که به شکل پیر سالخورده و جھاندیده و گرم و سرد روزگار چشیده ) سر  ( -1
که در حلقه یا چنبره زمان قرار گرفته، نمایانگر اینست که در این جھان باید 

آموخته و با بدیھا و ناپاکی ھا بستیزند و کوشش شود در چنبر زمان تجربه 
مراحل ترقی و کمال را با متانت و صبر و شکیبایی و با دستھای برافراشته به 
سوی باال ھمیشه به خداوند یکتا روی آورده و در ھر کاری به او توکل و ایمان 

  .داشته باشند
  
د با  دورشته آویزان نشانگر دو گوھر نیکی و بدی است که انسان بای-2

کوشش و عقل و خرد و نیروی نیکی، بر بدیھا و ھوای نفس و شھوات و 
  .اھریمن خویی پیروز گردد

  
 دو بال گشاده شاھین نشانگر آن است که شخص باید ھمواره به سوی -3

کمال و روشنایی و رسایی و ترقی و پیشرفت پرواز نموده تا به سوی بلندی 
  .و سرافرازی به جلو برود
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 گشاده به سه طبقه قسمت شده است که نمودار سه شعار  بالھای-4

مقدس اندیشه و گفتار و کردار نیک است و این پیشرفت به جلو نباید شخص 
  .را به غرور و انحراف بکشاند

  
 در قسمت پایین یا دامن نگاره باز سه بخش است که نشان بر براندیشی -5

زندگی این سه صفت و بدگفتاری و بدکرداری است و انسان باید در طول 
با دیدن بیشتر . زشت به زیر افکند تا از شر کجروی ھا و پلیدی ھا رھایی یابد

این نگاره که نیمی آدمیزاد و نیمی با بال پرنده است که خود نمایانگر کالبد 
نخز و مینوی آدمی که از تنگنای تن رسته است، و در پھنه گیتی و آزادگی 

  .بال می گشاید
  

تر در سرودھا و باالی سر مقامات و مھرھا ھمه نشانه پاری نقش فروھر بیش
در فروردین یشت فروھرھا با پیکر انسانی . از آن نیروی برجسته است

  . توصیف شده و خوب چشم و تند نظر و شنوا و بلند باال و تیز پرواز ھستند
گویا از روی ھمین توصیف اوستایی آن است که فروھر در نقوش برجسته 

 و آسور و سومر، ھیتی و میتانی به شکل انسانی بالدار کنده ایران کھن
  .کاری شده است

  
در نقوش ھخامنشی اغلب بر فراز صخره ھا این نگاره بالدار نیمه پرنده نیمه 

 .آدمیزاد نقش شده است
 

  اشتباه برخی خاورشناسان در توصیف نقش فروھر
برخی خاورشناسان این نقش را نقش اھورامزدا گفته اند که پنداری نادرست 

به ) اھورامزدا ( زیرا نه در اوستا و در کتیبه ھای پارسی باستان . است
صورت یک انسان توصیف نشده و ھمواره یک تصویر مجرد آمده است، از اینرو 

ین شکل می شکل نمی تواند شکل اھورامزدا باشد و خود نیم تنه انسانی ا
رساند که این تصویر می بایستی ھمزاد آسمانی انسان باشد و چون این 

ھورامزدا و تجلی خود اوست دارای قدرت و ھمزاد یا مثال، فروغی از خود ا
بنابر این آنچه را که در کتیبه ھای . نیروی مافوق انسان خواھد بود

رگشوده ھخامنشی و سردرھا و برفراز نقش پادشاھان مانند داریوش پ
مثال خود اوست که نیرویی از مثال تمام جھان و خود اھورا را ھم . است

وجود نگاره فروھر در مھرھای . بردارد و از داریوش پشتیبانی می کند
  .سلطنتی نیز موید نظر باالست

  
این نگاره شاھین نما، زاییده اندیشه رسای ایرانیان و ریشه استواری در 

ن واره، یا این آرم، به ادم یاد می دھد که مانند این نشا. فرھنگ ایران دارد
شاھین بلند پرواز، بال و پر بگشاید و به سوی پیشرفت و نیک نامی پرواز 
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  .کند
( این نگاره نمودار آدم پاک و پارسا و کوشا و نیکوکار و سودبخش است که از 

اھین برخوردار باشد و ھمانگونه که ش) برترین روان ( یعنی از ) گوھر فروھر 
فروھر او ( بلند پرواز در ھوا اوج میگیرد و در آسمان پرواز می کند، انسان ھم 

با بال و پر کوشش و جنبش به پرواز در آید و به سوی پیشرفت و ) 
خوشبختی و نیکنامی برود، رویھمرفته عالوه بر آنچه گفته شد این نگاره 

یران و راھنمای برتر باستانی نشان واژه ایرانی یا آرم دولتی کشور کھنسال ا
منشی و بلند پروازی و بیداری و ھوشیاری و پاسداری از مرز و بوم کشور 

انتخاب پرنده بلندپرواز شاھین در نگاره فروھر و تصویر شاھین در پرچم . است
شاید متاثر از قسمت ھفتم ( و درفش ایران باستان، حتی درفش کاویان 

ا از پیش برنده، به پیکر مرغ بالزن پیروزی مزد: ( ورھرام یشت باشد) سرود 
باور داشتن به فلسفه فروھر، یعنی نیروی برنده : به طور کلی) نیرومندی آید 
  .جھان ھستی

  
   –پنج نیروی معنوی 

دانشمندان برای انسان پنج نیروی معنوی قایل شده اند که آنھا را بنام روح 
ملکوتی یا روح ایمانی جامدی ، روح نباتی ، روح حیوانی ، روح انسانی ، روح 

  .می نامند
  

که فروھر یکی از این قوای معقول و معنوی است که مقدم بر قوای دیگر 
برخی نگاره . است و به اصل خود بر می گردد و باقی و جاودان می ماند

شرح فروھر مفصل و . خورشید بالدار را نیز یکی از نشانه ھای فروھر گویند
 و در پایان می افزاید جھت فروھر باید به به ھمین مختصر اکتفا می نماید

اگر فارسی باشد رو به داخل از راست و . سویی باشد که کتاب باز می شود
 .اگر التین است باز رو به داخل از چپ باشد

 
  جھان بینی آیین و دین و آموزشھای اشوزرتشت

آیین اشوزرتشت، آیین جھانی است، آموزشھای اشوزرتشت در گاتھا برای 
در گاتھا، در . است، برای رستگاری مردم و آبادانی و پیشرفت استھمه 

بندھای گوناگون، به مردم آموزش می دھد، برای رسیدن به زندگی شایسته 
و شاد و تندرست باشد از خرد پیروی نمایند، او راه و روشھای خوب 

ی پیشینیان را ھمچنان نگه داری نمود و آنچه را که با خرد و اندیشه ناسازگار
  .داشت بدور انداخت

  
 جھانی داشت و فرمود ھرکس باید از دیدگاه خرد راه اشوزرتشت دیدگاھی

. کوتاه نیندیشد، دوربین و دوراندیش باشد. خود را برگزیند، جھان بین باشد
در . اشوزرتشت آموزشھایش برای ھمه است نه برای مردم نزدیک خویش

  : چنین آمد2 بند 30یسنا ھات 
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 با اندیشه روشن خود بسنجید ـ آنگاه راه –انا گوش فرا دھید به سخنان د( 

ا نیک و بد را پیش از فرارسیدن روز واپسین بر گزینید تا سرانجام کامرو
  ).گردید

  
با این دستور آسمانی گزینش راه راستین دین باید با بررسی و اندیشه 

.  راھی نیستپیروی و فرمانبرداری کورکورانه را در اینجا. روشن انجام پذیرد
در ھر دور زمانی راه و روش ھا را نمی توان مانند آنچه را که در ھزاران سال 

امروزه باید فرزندان خود را با دانش دین که با خرد .پیش بوده، بکار برد
سازگاری داشته باشد آشنا سازیم و با اوضاع امروزی و زبان دانش و دین و 

نند و نگذاریم فریبکاران یا راھزنان خرد سخن گفت تا خود راه درست را برگزی
اندیشه که این روزھا فراوانند، بنامھای فریبنده نوین آنھا را به سوی خود 
بکشانند و بکام خود فرو برند و بکوشیم این گفته گاتھا را ھمواره به آنھا 

باید به آنھا آموخت، آیا زرتشتی ھستند؟ تا چه اندازه زرتشتی . یادآور نماییم
یا باید زرتشتی مانده و پایبند به آن باشند؟ که مسلم باید ھستند؟ آ

برای اینکه زرتشتی بماند چه راھی را پیش گرفته و . زرتشتی بماند
  برگزینند؟

  
خوشبختانه ھر چه به پیش می رویم، گرد وغبار زمانه از آموزشھای گاتھا 

ر بیشتر زدوده شده و ارزش جھانی آموزشھا آشکارتر می گردد و جھانی ت
می شود، چنانچه نه تنھا در سرزمین اشوزرتشت، بلکه در سراسر گیتی 
ھستند پژوھندگانی که ارزش گفته ھای این اندیشمند و فرزانه بزرگوار را 
دریافته و در راه آن گام بر می دارند و از زمانی که انکتیل دوپرون فرانسوی و 

مودند تا کنون بیش از آن ھاید انگلیسی مطالعات اوستاشناسی را آغاز ن
اوستاشناسان زیادی کوشش نمودندکه آموزشھای گاتاھا را سرسری 
نگرفته بلکه آنرا با ژرف نگری بررسی می نمایند این فرزانگان ھر بندی از 
سرودھای گاتھا را دریافته و چون چراغی پرفروغ فراراه زندگی خود قرار می 

  .دھند
  

ب، از ھر گروه دینی ھر بندی از دانشمندان از خاور و باختر، از شمال و جنو
گاتھا به گزارش می پردازند، اما اگر بخواھیم نام آنھا را ببریم باید ھزاران نام 

را بیاری آموزشھای گاتھا با ) اھورامزدا ( آری یک زرتشتی راستین . را ببریم
 را 30 از ھات 19برای نمونه بند . بھره برداری و دریافت آموزشھا یاد می نماید

  . می نماییمیاد
  

ای ھستی بخش بزرگ دانا بشود که مردم سخنان درست اندیش و دانایی 
که آموزشھایش درمان بخش روان و برای زندگی سودمند است، گوش فرا 
دھند و آنرا بکار بندند وبه کسی گوش فرادھند که در گسترش آیین راستی 
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دین . ) تتواناست و با بیانی دلپزیر، فروغ تابناک دانش فرا راه اوس
انسان را بر دیگر آفریده ھا  اشوزرتشت پایه اش بر اندیشه نیک است،

بداشتن نیروی اندیشیدن برتری داده، به درستی می توان گفت پاسخگوی 
نیاز روز است وبر ھمین پایه است که پژوھندگان در گوشه و کنار دنیا ھر چه 

دانش خرد، .  گویندبیشتر میروند، آموزشھا را جھانی تر دیده و کھنه نشدنی
اندیشه، درک و فھم فلسفه امشاسپندان سیر تکامل و رسیدن به پایگاه 

. رسایی و جاودانی ھمه از سرچشمه جوشان آموزشھای این وخشور است
 ـ ) اشا ( پیروی از خرد پاک ـ نیک اندیشی ـ ھنجار آفرینش و ھستی 

گران ـ تندرستی فرمانروایی اھورایی ـ مھرورزی به ھمنوع ـ فروتنی به دی
درون و برون و نیرومند ساختن تن و روان و جاوانی، فلسفه سپنتامینو و انگره 

نیکی وبدی، زشتی و ) خرد پاک و خرد ناپاک ) (دو گوھر ھمزاد ( مینو 
زیبایی، روشنایی و تاریکی، پدیده اندیشه اند، با این دانسته ھا و دیگر 

دگی را بر دانشمندان جھان دانسته ھاست که اشوزرتشت راز ھستی و زن
اگر بخواھند گفته ھای دانشمندان، اوستا شناسان، خاورشناسان را  گشود،

  :برای نمونه از یک دوتا یاد می کنیم. گواه بیاورد خود کتاب جداگانه میشود
  

  : پرفسور ادوارد براون، ایرانشناس انگلیسی گوید
وست دارم، برای این نیست من قلبًا به ایران عشق می ورزیدم، اگر ایران را د

که انگلستان در ایران سودھایی دارد بلکه من ایران را از آن جھت دوست 
دارم که در دامن خود اشوزرتشت را پرورانده است که آموزشھایش، الھام 
بخش آموزشھای دیگران است و آنچه او آموخته برای ھمیشه در خور پیروی 

  .است
  

  : گویدپرفسور ویلیام جکسون، آمریکایی 
مگر اندیشه سرچشمه گفتار نیست؟ ھر آینه اندیشه به نیکی آراسته گردد، 
بدرستی گفتار و کردار ھم نیک است واین ھمان دستوریست که 
اشوزرتشت پیامبر ایرانی به جھان آموزش داده و تا کنون ھمانند آنرا نه 

  . )کسی گفته و نه کسی توانسته آنرا بشکند
  

  :لسوف ھندی گویدرابیندرانات تاگور، فی
اشوزرتشت یکی از بزرگترین پیامبرانی است که در دنیا آمده و با آموزشھای 
خود مردم را از زیر بار سنگین آداب و رسوم ظاھری آزاد ساخت و در راه 

  ... .برانداختن آن کوشید و پایه ھای دین را بر تعالیم اخالقی نھاد 
جای دنیا که باشند گر چه آنچه پوشیده نسیت، آنست که زرتشتیان در ھر

شمارشان اندک است، اما خوشبختانه از فرھنگ دینی واالئی برخوردار و 
باید با پیروی از آموزشھای پیامبر، کمیت را جبران نمایند که نیک اندیشان در 

بخوبی ارزش تعالیم را ) ھفت کشور زمین اوستایی ( گوشه و کنار دنیا 
  .ی آموزشھا را می رسانددریافته اند و این ارزش جھان بین
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اکنون که ارزش فرھنگ و آموزشھای آن روشن و آشکار شد بر نسل کنونی 

. بویژه جوانان است در ھر جای دنیا که باشند آنرا نگھداری و آشکار سازند
باید این درخت کھنسال را آبیاری و با نگھداری اصالت و شکیبایی و 

بدارند ودر کنار آن به باال بردن نابسامانیھای گذشته آنرا چون جان شیرین 
دانش پرداخته و از خرد پاک یاری جسته و با گفتار و کردار نیک خود آنرا 

  .آبیاری نمایند
  

  . کوشش نمائیم که پیرو خوبی باشیم31باپیروی از ھات 
  

ھرگاه شخص نیک اندیش و با تاب و توان در راه : پروردگارا از تو می پرسم
ر و پیشرفت راستی و درستی کوشش کند آیا از ترقی خانه و شھر و کشو

راه یافتن و رسیدن به پیشگاھت برخوردار خواھد گردید؟ ای مزدا اھورا ـ کی 
وچگونه چنین آرزوئی برآورده خواھد شد؟ پس برای اینکه زرتشتیان بویژه 
جوانان که دور از کانون خانوادگی در گوشه کنار گیتی بسر می برند پی به 

رند و کوشش نمایند میراث فرھنگی اشوزرتشت که پشت اندر ارزش خود بب
پشت از نیاکان به انھا رسیده ھمچنان دست نخورده و دور از ھرگونه حب و 

 بغض و غرض پاک و صاف به دیگران بسرایند
 

  امشاسپند ـ امشاسپندان
   یا) نمردنیھای خوشبختی افزا ( یا ) پاکان بیمرگ ( واژه امشاسپند بمعنی 

  .است) دانیھای پاک جاو( 
  

  .امشاسپند از دو واژه درست شده است
  
است این ) جاودانگی ( و ) نابود نشدنی ) ( نمردنی (  َاِمشا که به معنی -1

واژه برای چیزھایی بکار می رود که با گردش جھان آفرینش پایدار و جاودانی 
 :ھستند و برای آبادانی و زیست و آسایش جھانیان سود بخش می باشد

 چیزھای کارگر و مانند زمین و آفتاب و ماه و آب و آتش و ھوا و دیگر
سودبخش که با سازمان جھان آفرینش بستگی دارند، یعنی در سازمان 

 در اوستا این واژه برای برخی از –جھانی چیزھایی ھستند جاودانی 
(  و خورشید 9ھوم گیاه درمانبخش ھات [ جاودانیھای بیمرگ بکار رفته است 

  )].رشید یشت خو
  
 سپنتا که بمعنی بخشایشگر و افزاینده و پدید آرنده و پاک است و از -2

ریشه ِسپَن بمعنی باال بردن، پیش بردن، گسترش دادن خوشبختی افزودن 
  .می باشد
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رویھمرفته امشاسپندان یا جاودانیھای پاک نمودار آنچنان جاودانیھایی است 

نده باشند و در جھان زندگی ھمیشه که خوشبختی افزا و پام و پیشرفت دھ
  .بکار آیند

  
اشوزرتشت در گاتھا برای اینکه اھورامزدا را بھتر به مردم بشناساند، شش 
نمودار کارھای وی، یا شش فروزه پرتو اھورایی را نام می برد و کارھای ھر 

پرتوھا و شناسه ھایی که ما با آنھا، اھورامزدا را بھتر می . یک را یاد می کند
ناسیم، و بدیگر سخن از این پرتوھای شش گانه است که کارھای جھان ش

  .ما رو براه می شود
  

الزم به توضیح است که پیش از ظھور اشوزرتشت آریائیان، پروردگاران زیادی 
که بین ھند و آریاھا مشترک بود، داشتند و ھر کدام را مظھری از نیرو ھای 

مثال خدای ) دیو)(َدئُو(نام خدای طبیعت می شناختند که ھنوز بین ھندیھا ب
جنگ، آتش، آب وغیره موجود است ولی اشوزرتشت اعالم نمود در گیتی و 
این جھان پھناور جز یک خدا و آفریننده و خالق یکتا بنام اھورامزدا بیشتر 
نیست وتنھا اوست که سزاوار پرستش است وبقیه را از مقام خدایی پائین 

  .ھورایی دانست وبنام ایزدان و امشاسپندان خواندآورد وآنھا را از فروزگان ا
را جزو ) ستایش سزاھا (  و ایزدان 1امشاسپندان را جزو فرشتگان درجه 

  . خوانند2فرشتگان درجه 
  

  :اشوزرتشت می فرماید
در میان صفات خداوند، این شش پرتو بزرگ است که باید از آنھا بھرمند 

م تا رسایی و خوشبختی خود و شویم و آنھا را در نھاد خود پرورش دھی
  .دیگران را درست کنیم و خود از رستگاری و جاودانگی بھره گیریم

ھفت ( پرتوھا یا فروزه ھای اھورایی که بنام امشاسپند نامیده می شود در 
 تا 35بین ھاتھای ( که خود نیز در گویش گاتھایی و بسیار کھن است ) ھات 

  :ریم که عبارتند ازبه این شش فروزه بر می خو)  است 41
  
راستی ودرستی و پیشرفت و سامان آفرینش یا نظام ھستی در =  اشا -1

  .فارسی اردیبھشت گفته می شود
یادآوری برابر ( منش نیک و نھاد پاک، بھمن و یا وھمن =  وھومنه -2

  ).گاھنمای زرتشتی بھمن پیش از اشا آمده است 
  ری اھورایی، شھریورشھر خدا، توانایی خدایی، شھریا=  خشترا -3
  دلدادگی، دوستاری، سرسپردگی، پارسایی، سپندارمذ=  آرمئیتی -4
  رسایی، خوشبختی، تکامل، خرداد=  ھئوروتات -5
  جاودانی، بیمرگی، امرداد=  امرتات -6
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یکدسته فروزه ھای پدید آرنده و : این شش فروزه بدو گروه بخش می شوند

  .نده و نگارندهسازنده ودسته ای دیگر پرتوھای پرور
نام اھورامزدا نیز خود نشان دھنده این دو جنبه زندگانی مینوی و جھان 
خاکی است و در گاتھا نیز به انسان که خورند پیشنھاده ھر سروده باشد از 

 .یا ھردو یاد شده است))  مزدا –اھورا (( یکی از دو بخش 
 

 سخن اکنون از این شش نمودار اھورایی بر اساس سرودھای گاتھا
  :می داریم

  
  : اشا 

راستی و درستی و سامان و پیشرفت جھان، نخستین شناسه خداوندگار، 
پرتو راستی و درستی یعنی اشا است که معنی آن بسیار گسترده ویکی از 
معانی آن قانون تغییر ناپذیر و جاودانی می باشد که نه تنھا زندگانی مردمان، 

بدرستی می توان . ی می کشاندبلکه آفرینش را به سوی پیشرفت و رسای
که معنی نشو و نماد و دگرگونی موجود است و سامان ھستی در : گفت

 واژه نھفته است راستی و درستی و پاکی و آئین ایزدی از معانی دیگر این
  .آنست

  
اشا سامان سراسر آفرینش و قانون تغییر ناپذیر خداوندیست، اشا قانون 

مان و داد اھورامزدا است، اشا، بزرگ سببیت است، اشا آن سر و سا
راستی در چرخش جھان راستی، در گردش زمان راستی، در اندیشه و گفتار 

  .و کردار است
  
 چون اشا سامان آفرینش است و مفھوم گستردھای دارد ناگزیر -یاداوری [ 

  ].درباره آن بیشتر گفته می شود 
  

ن به سوی رسایی اشا، شاھراھی است که ھمه خواه نا خواه بر آن گام زنا
اشا اصل پیشرفت جھان و . و جاودانگی و بیکرانگی استوار پیش می روند
  .شیوه فرمانروایی و نگھداری اھورامزدا از آنست

  
این است که . اھورامزدا اشا را در اندیشه خود آفرید و او پدر اشاست

اشوزرتشت روی به اشا آورده می خواھد آنرا اینک دریابد و ھمینکه در می 
یابد با خود پیمان می بندد که تا تاب و توان دارد، مردم را به سوی اشا 
راستی رھنمون سازد، او می گوید که ھمواره راستی را استوار خواھد 

او می گوید ھر کس که در خانه و دھستان و شھرستان و کشور . داشت
 از خود راستی را استوار سازد و در راه آئین گام برداشته درستکار است، او

. راه راستی به اھورامزدا پی می برد واز راستی از خدای خود یاری می جوید
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می خواھد . او از برای جھان مینوی و خاکی از راستی نیکی می خواھد
  بداند که سرانجام این ھستی چه خواھد بود؟

  
او از راه راستی خواست زندگی را می خواھد بداند تا بتواند بفھمد که 

اشوزرتشت .  شادمانی پیوسته به رسایی خواھد رسیدچگونگی روانش به
کسانی را که از روی راستی رفتار می کنند و ھر کاری را برابر آئیین اشا از 

پیرو راستی یا ) پیرو اشا ( راھش انجام می دھند، َاشُون، یا از آن اشا و یا 
، و کسانی را ھم که بجای آبادی جھان در پی تباھی آنند. درستکار می نامد

تنھا . پیرو دروغ یا دروغکار می نامند) از آن دروغ ( درگونت یا دروغوند، 
خواست اشوزرتشت اینست که ھمه را راستکار گرداند، او ھمواره ھمین را 
از مزدا می خواھد و چون می داند جھان را جز این راھی دیگر نیست، می 

گی بخش، کامیاب گوید که سرانجام آن روز فرا خواھد رسید که آموزگاران تاز
گردند و ھمه جھانیان را به سوی راستی ره نموده، جھان َاشون و راستکاری 

. و آنروز است که زندگانی بخواست واالی خود خواھد رسید. پدید خواھد آورد
   ).9 بند 30ھات ( ما ھم از کسانی شویم که این زندگی را تازه می کنند 

راستی و (  داشته باشند فروزه بھره ای را که مردمان می توانند از اشا
  .است) درستی 

  
  .اشوزرتشت آئین خویش را کیش راستی می خواند

  
ارزش راستی و درستی به اندازه ای است که یکی از نماز ھای زرتشتیان 

در این سرود . در باره آن و در نمایاندن ارج و ارزش آنست) اشم وھو ( بنام 
می داند و آنرا مایه خوشبختی گرامی راستی و درستی را بھترین نیکی 

می شمارد و می گوید خوشبختی برای کسی است که راستکار باشد و 
راه . راستی را برای ارزش خود راستی و برای رسیدن بھترین راستی بخواھد

 24 کرده 3 و بند 11 بند 72ھات ( در جھان یکی است و آن راه راستی است 
  .و دیگریھا ھمه بیراھه است) ویسپرد 

  
یا اردی بھشت آمده ) اشا وھیشتا ( بصورت ) اشا ( در بخشھای دیگر اوستا 

  .است
  .وھیشتا یعنی بھتر و روی ھم اشا وھیشتا یعنی بھترین راستی می باشد

) اشا ( بسا در گاتھا، نام خداوند با راستی یکجا آمده و یا آنکه از راستی 
  .خود خدا خواست است
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یا ) ای راستی کی بتو خواھم رسید : ( ی فرماید م5 بند 28چنانچه در ھات 

  : می فرماید7 بند 29در ھات 
  
این سرودھای ستایش از خداوندیست که با راستی ھمخواست و ھمکام ( 

راستی در آئین .  نام مزدا با راستی مترادف است10 بند 50در ھات ) است 
نمای اشوزرتشت از سفارشھای جاودانی است که از دیرباز پیوسته راھ

پیرامون مزدیسنا بوده و امروز نیز ھر فرد مزدا پرست الزم می داند که روان 
خود را بدان پرورش دھد ودر ھمه جا نه تنھا از شاھراه راستی و درستی به 
بیراھه نرود بلکه در برانداختن دروغ و گسترش راستی ھمواره بکوشد؛ از 

تی در جھان نامبردار پرتو ھمین فروزه است که ایرانیان به راستی و درس
داریوش در . بودند و دوست و دشمن این صفت ایرانیان را ستایش می نمودند

ھرکس بخواھد بنای استقالل کشور و : سنگ نبشته ھای خود می گوید
خوشبختی ملتش را بر بنیان استواری بگذارد، باید دروغ را از آن مرز و بوم 

و یا خداوند این سرزمین را از . یدبراند و راستی را در آن سرزمین استوار نما
  . خشکسالی و قحطی در امان بدارد– دشمن –دروغ 

  
اشا و اردیبھشت یک وظیفه جھانی یا گیتوی نیز دارد و آن نگھبانی از آتش و 

سخن را درباره اشا به ھمین ( یا فرشته موکل نگھبان آتش در گیتی است 
. روزه ھا نیز گفتگو گرددجا بسنده می نمائیم چون بایستی درباره دیگر ف

ضمنًا باید به آگاھی برساند مولف کتاب ادبیات باستانی ایران اشا را قبل از 
وھومن آورده است و حال آنکه در ردیف متداول و معمولی َوھُمن یا ُوھوُمنه 

 ).اولین است 
 

  سدره و کشتی
 ( نشان برونی -2) باطنی (  نشان درونی -1یک زرتشتی دیندار، از راه 

نشان درونی ھمان سه اصل ھومت، . از دیگران تمیز داده می شود) ظاھری 
ھوخت، ھورشت می باشد که پایه دین مزدیسنی بر روی آنھا قرار گرفته و 
یک زرتشتی موظف است وجود خودش را با این سه اصل و صفت بیاراید و 

  . دنبال کارھای بد نرود
  

  :سدره
 و بدون یخه که از پارچه یا ململ سدره پیراھنی است گشاد آستین کوتاه

لباسھای دیگر وصل به بدن می سفید درست شده و زرتشتیان آنرا در زیر 
در جلوی سدره از گریبان به پائین چاکی دارد که تا سینه میرسد و . پوشند

) ثواب و کار نیک ( در انتھای آن کیسه کوچکی قرار گرفته بنام کیسه کرفه 
 گفتار و کردار نیک می دانند و پوشنده آن باید که آنرا گنجینه اندیشه و

  .بکوشد که وجود خودش را با این اصل و صفت بیاراید
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(( که در پھلوی )) وھو َمنو َوَسْتَر (( واژه ایکه در اوستا برای سدره آمده 

به جای سدره بکار رفته و در گذشته بموجب برخی متون پھلوی بر )) شپیک 
از پشم و پنبه و گاھی از ابریشم درست می حسب موقعیت و زمان سدره 

  .شده گاھی نیز از پوست و مو نیز درست شده است
  

  .ولی آنچه معمول است از پنبه و کتان و ململ می باشد
  

سدره به منزله زره و جوشنی است که پوشنده را از شر تمایالت نفسانی و 
  .صفات زشت و بد حفظ می کند

  
سفیدی سدره نشانی از . امزدا استسدره جامه ستایش و بندگی اھور

آنست که یکنفر زرتشتی باید قلب و روح خودش را ھمیشه پاک و بی آالیش 
  .نگھدارد و گرد صفات بد نگردد

  
سپنته، دینیاِا مازدیسنوِاش ُاپُه ( اصوال سفیدی عالمت دین مزدیسنی است 

سفیدی ویژه امشاسپند ). سفیدی عالمت دین مازدیسنی است = ُمِنم 
لباس ) خوش و ناخوش ( ھمن نیز ھست و زرتشتیان در مراسم مذھبی ب

لباس پیشوایان روحانی و موبدان نیز باید . سفید یا رنگ روشن می پوشند
 .سفید باشد

 
  :کشتی

 نخ پشم یا کرک سفید 72کشتی، بند یا رشته ای است باریک و بلند که از 
 قسمت که 6ن به  رشته را ھنگاه بافت72این . گوسفند درست شده باشد

در دو انتھای .  نخ باشد تقسیم می کنند و بھم می بافند12ھریک دارای 
زرتشتیان کشتی را . کشتی در ھنگام بافتن گره ھایی به آن داده می شود

بر روی سدره سه دور بگرد کمر می بندند و در دو دوم دو گره به جلو و در دور 
دبیات پارسی کلمه زنار به در ا. سوم دو گره پشت سر به کشتی می دھند

کشتی زرتشتیان نام نھاده اند وبندی را که عیسویان بر میان می بندند نیز 
  .زنار گفته می شود

  
  :در شاھنامه نیز از کشتی یاد شده

  
  سر نامداران ایران سپاه گرانمایه فرزند لھراسپ شاه 

  که گشتاسب خوانند ایرانیان ببستش یکی کشتی او بر میان
   ) فردوسی( 
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  یا 

  سران بزرگ از ھمه کشوران پزشکان دانا و کند آوران
  ھمه سوی شاه زمین آمدند ببستند کشتی به دین آمدند

  ) فردوسی ( 
  

افراد . می باشد) ائیویا َانگھن ( در اوستا واژه ایکه برای کشتی آمده 
زرتشتی باید ھمواره کشتی را با خود داشته باشند و بکمر ببندند و از خود 

  .ور نکنند مگر ھنگام آبتنی و زمانی که زنی دشتان باشدد
  

بدون سدره و کشتی بودن را برای فردی زرتشتی گناه بزرگی می دانند و 
گویند یعنی گشاده میان بودن و زندگی ) َوشاد داورشنی ( این حالت را 

  .کردن بدون سدره و کشتی
  

ی یسنا می باشد  ھا72 نخ درست می کنند اشاره به 72اینکه کشتی را از 
 نخ است اشاره به 12 نخ به شش قسمت که ھر یک 72و تقسیم کردن 

  . ماه سال می باشد12شش چھره گھنبار و 
  

 –سه دور بستن کشتی به دور کمر به منظور یادآوری از سه واژه ھومت 
که ھمه بسته کشتیان باید به ھنگام بستن .  ھورشت است–ھوخت 

  . د و از آن غفلت نکنندکشتی بیا این سه واژه بیفتن
  

  :دو گره اول که در جلو و در دور دوم به کشتی می دھند به این شرح است
  

 گره –گره اول نشان آنست ھمه به ھستی خدای یگانه گواھی می دھند 
  .دوم گواه آنست که دین زرتشتی از طرف خدا و بر حق است

 اسپنتمان به پیغمبری اشوزرتشت) که در عقب زده می شود ( گره سوم 
 گره چھارم نمودار اقرار و اعتراف و پذیرفتن سه اصل مھم –گواھی می دھند 

قدمت سدره و کشتی را . مزدیسنا یعنی اندیشه و گفتار و کردار نیک است
به جمشید می دھند و پیش از اشوزرتشت در بین آریائیان کشتی رواج 

  . نموداشوزرتشت آنرا رسمیت داد و سدره را به آن اضافه. داشت
بستن کشتی در بین ھندوھا که با ما از یک نژادند مرسوم است که رشته 
ای بنام یجنوپ معروف است به دور سینه می بندند و به شانه راست حمایل 

  .می کنند
  

این رسم در بین کلیمی ھا نیز متداول است به این شرح که در زیر لباس 
دارد و از دو طرف پیراھن سفیدی بنام سی سیت می پوشند که دو جیب 

دارای چاک می باشد و این چاکھا به وسیله بندھایی بھم پیوسته می 
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درباره زنار عیسویان .  نخ دارند72شوند که اتفاقا ھمانند کشتی زرتشتیان 
  .نیز قبال گفته شد

  
در ھرجای دنیا که : ( به موجب نوشته ھای دینی مانند صددر و بندھش

د، ھمه کسانی که کشتی بسته اند از آن کردارھای نیک از بھدینی سر زن
  ).بھره می گیرند 

  
کشتی عالمت ارتباط معنوی و روحانی است که تمام افراد جماعت زرتشتی 
را بھم می پیوندد و ھمه را در اطاعت و بندگی اھورامزدا شریک و یگانه می 

  . سازد
  

  : اورمزدیشت چنین آمده18 و 17در بندھای 
سمانی، ای زرتشت اسپنتمان، این نامھا را زمزمه کسیکه در این دنیای ج( 

و آھنگ نیکو، بخواند، در روز و شب، ) صدای رسا ( کنان، به آواز بلند 
ایستاده یا نشسته، در وقت خوابیدن یا ھنگام بیدار شدن، بوقت کشتی 
بستن یا موقع باز کردن کشتی، ھنگام بیرون رفتن از خانه تا موقع مسافرت 

 و یا ھنگام برگشتن به شھر خود، به این شخص در آن روز از شھر و مملکت
  ).و در آن شب دیو خشم نمی تواند آسیب رساند 

  
) و شاد َدوارشنی(بی کشتی و سدره بودن را گناه دانسته و چنانچه آمد آنرا 

 .یعنی گشاده میان بودن و زندگی کردن بدون سدره و کشتی
 
 

  :آئین سدره پوشی و جشن سدره پوشان
در جشن . ن سدره پوشی یکی از آئینھای مھم در دین زرتشتی استآئی

سنی را که برای سدره . زرتشتی نوجوان بدین داری سرافراز می گردد
 سالگی است که 15 تا 7پوشی برای نوباوگان مناسبتر دانسته شده بین 

در نوشته ھای مانند بندھای تیریشت . باید در این فاصله آئین آن انجام گیرد
 وندیداد و کتابھای شایست 18 از فرگرد 54و در بند  ) 6 کرده 5 و 4دھای بن( 

 برای 15از سن ) ر بندھش  صدد89 و 85و باب دھم صددر نثر و بابھای 
  .سدره پوشی یاد شده است

 سالگی آخرین حد برای سن سدره پوشی بوده است که 15که بیگمان 
پذیرفت یک نوباوه زرتشتی تا پیشینیان تعیین نموده اند واال چگونه می توان 

. بدون سدره و کشتی و یا اجرای تکلیف دینی باشد)  سالگی 15( این سن 
منتھی بر والدین است که در خانواده، فرزند را در خور فھم و درک با آموزشی 
ساده، او را به آموزشھای دینی آشنا سازند و یا به یاری آموزگاران دینی که 

  .ک را آماده برای اجرای مراسم و فراگرفتن نمایندتجربه بیشتری دارند کود
اجرای آئین سدره پوشی و فراگیریھا ھرچه زودتر باشد بھتر و مناسب تر 
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  .است
منتھا باید تداوم داشته باشد تا در ذھن کودک جای گیرد زیرا کودک مانند 
ترکه نو رسته ایست که می توان بھر ترتیبی او را نگھداشت ولی وقتی که 

ی گذشت مانند چوب یا درخت که قوی شد کمتر میتوان راست یا خم از حد
باز ھم اشاره می نماید که تداوم و ) نشود خشک جز به آتش راست ( نمود 

پیگیری آموزش نیز باید ھمواره مورد توجه و اقدام باشد تا از ھمان آغاز 
  .نوجوان با آموزشھای دینی آشنا و به دینداری سرافراز گردد

  
 8افه نماید در بین برھمنان اگر از طبقه پیشوایان دینی باشد در باید اض

 سالگی و اگر از 11باشند در ) سپاھیان(سالگی و اگر از طبقه خشترایا 
 سالگی در جشنی بنام اوپانااینا 12باشند در ) برزگران ( طبقه ویسیا 

Upanainaویتا  جشن کشتی بندان را برگزار و کمربند مشھور را بنام یج ُن پا
Yajnopavitaبکمرشان می بندند .  

  
نزد عیسویان و یھودیان و اقوام آریایی )  کمربند –کشتی ( در پیش، از زنار 

  . یاد شد
  

  .اکنون وقت آن رسیده که از آیین سدره پوشی یاد گردد
  

چون پسر و دختر زرتشتی به سن ھفت سالگی رسید و معلومات آئینی و 
باج و اوستای کشتی را فرا گرفت روزی را اوستاھای بایسته بویژه سروش 

برای اجرای برنامه که سدره پوشان گویند تعیین و به شرح زیر آئین برگزار 
  .می گردد

  
سفره سفیدی را در جایگاه برگزاری مراسم گسترده و چھار گوشه سفره را 

  :با افروختن شمع یا روشن نمودن چراغ و چیزھایی بدین شرح می چینند
آتش، یک ظرف پر ) مجمر آتش، در کرمان به آن ھمازور گویند ( ی یک آفرینگان

از لبان، صندل، چوب عود و سایر خوشبوئیھا، یک سینی سنجد، برگه زردآلو، 
انجیر، کشمش، خرمای خشکه و نظایر آن که مقداری نقل و شیرینی و نبات 

آجیل و تافی روی آن پاشیده باشند که زرتشتیان یزد آنرا ُلرک و در کرمان 
در ظرفی مقداری آوشن و برنج که ممکن . ھفت مغز یا ھفت میوه نامند

شاخه . است نقل ریز و شیرینی و سنجد نیز دارا باشد در آن می گذارند
  .ھای گل و سبزه نیز زینت بخش سفره خواھد بود

  
  :سپس مراسم بدین شرح آغاز می گردد

سدره را در زیر پیرھن نوباوئیکه باید سدره پوش گردد قبال استحمام نموده 
می پوشد و در یک سوی سفره بطوریکه رویش بطرف خورشید باشد می 
نشیند، مثال اگر مراسم در ساعات پیش از نیمروز باشد رو به مشرق می 
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موبدی که مسئول اجرای سدره . نشیند و پس از نیمروز بعکس و رو به مغرب
واندن اوروزدیشت پوشی است روبروی نوباوه می نشیند و مراسم را با خ

آغاز می نماید سپس موبد به سوی دیگر سفره رفته پشت سر نوباوه قرار 
می گیرد حال نوباوه ھم بلند شده و موبد کشتی را با سرودن اوستای 
کشتی به کمر نوباوه می بندد، در تمام مراحل مدتیکه کشتی بسته می 

با او ھم پیوند شود کودک آستینھای موبد را از ھر دو طرف در دست گرفته 
. می شود و کودک ھم آھنگ با موبد به سرودن اوستای کشتی می پردازد

موبد ضمن ھم پیوندی و سرودن اوستای کشتی انگشت وسطی دست 
دست (چپ را به میان کشتی قرار داده و دو انتھای کشتی را در دست دیگر

  .می گیرد) راست
  

د دو سر کشتی را که رسی) شکست اھریمن باد ( وقتی که موبد به جمله 
بعد دستھا . در دست راست گرفته بطرف پھلوی چپ سه بار تکان می دھد

را به طرفین گسترده، کشتی را درست در دو قسمت مساوی می کند و ھر 
  .نیمه آنرا در یکی از دستھا می گیرد

  
مس و وه فیروزگر باد داداراورمزد رایومند خروھمند ھروسپ ( وقتی به جمله 

سید کشتی را با ھر دو دست به سر و چشم برده میبوسد و بعد ر) آگاه 
دستھا را پایین آورده کشتی را از جلو بکمر بچه می بندد و به پشت سر او 

سری که به دست ( برده و ھر سر کشتی را از طرف مقابل بجلو می آورد 
چپ دارد از پشت سر بچه به دست راست می دھد و انتھای دیگر کشتی را 

وقتی به عبارت ) راست می گیرد و ھر دو دست را به جلو می آورد از دست 
رسید دو سر کشتی را ھم اندازه می )  اشم وھو –خشنوتره اھورھه مزدا ( 

رسید یک ) شیوتنه نام ( کند و بالفاصله با خواندن یتااھو وئیریو وقتی به واژه 
یرد و گره از طرف دست راست بکشتی می زند و از زیر با دست چپ می گ

می کشد و در شیوتنه نام دومی گره دوم را از طرف دست چپ به کشتی 
بھد ھر دو سر گشتی را پشت . می دھد و از زیر با دست راست می گیرد

سر بچه برده آنجا ھم دو گره می دھد، گره اول ھنگام سرودن اشم وھو، 
وقتی به واژه استی رسید از طرف دست راست و گره دوم در واژه استی 

وم از سمت چپ به کشتی میدھد سپس مزدیسنو اھمی که کلمه د
شھادت و اقرار زرتشتیان است و سایر قسمتھای اوستای کشتی را تا انتھا 

پس از آن نوباوه روی خودش را به طرف موبد گردانده و موبد . می سراید
دستھای او را در ھر دو دست گرفته اوستای زیر را واژه به واژه می گوید و 

  : تکرار می نمایدکودک
  
زریشتا، چیستا، ُمزَده داتیا، اشونیا، دئینیا، ونگھویا مازدیسنوایش دین  (-1

بھی راست و درست که خدا بر مردم فرستاده اینست که اشوزرتشت پیامبر 
  سه بار) آورده، دین دین اورمزد داِد زرتشت اشونه اشم و ھو یک 
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  سه بار)  اشم وھو یک –ورمزد دین دادار دین اورمزد داد زرتشت دین ا ( -2
  : بیشتر موسوم است2این عبارت نیز بجای عبارت 

  
دادار یک، دین بھی یک، پیامبر راستی، اشوی پاک راه، زرتشت ( 

مھراسپنتمان، انوشه روان، دانسته بیگمان، براسته و درسته، دین پاک 
  )اورمزد، اشونه، اشم وھو یک 

  
د بجای اولی خود رفته روبروی سپس کودک بجای خود می نشیند و موب

نوباوه در حال ایستاده اوستای تندرستی را بنام طفل میسراید و در حال 
با . سرودن، آویشن و برنج و نقل مخلوط را بتدریج به سر و شانه او میریزد

سرودن تندرستی آئین دینی پایان می پذیرد و سپس جشن وشادی بپا می 
 .شود و ھدیه ھا داده می شود

 
  ) نشان برونی زرتشتیان (  سدره و کشتی شرح

  
بنا به نوشته مانکجی لیمجی ھاتریا در کتاب اظھار سیاھت ایران درباره راز و 

پارسیان را رسم بر اینست که در ھفت سالگی   گانه سدره9رمز تکه ھای 
یک پیراھن و یک کمربند حق به نوجوان با آئین ویژه و برگزاری مراسم می 

در زمان ھوشنگ برای اینکه علم .دره و کشتی می نامنددھند که آنرا س
الھی و حقانیت بدست ھر بی بصیرتی نیفتد گروھی از اشخاص کاردان و 

در زمان جمشید آنان . یگران را نیز بیاموزنداشخاص معتبر را گرد ھم آورد تا د
و ) مانند زره ( از برای شناختن یکدیگر پیراھن ویژه . را آتربانی بخشید

در زمان ضحاک اوضاع و قدری کار این گروه مغشوش . ندی معین فرمودکمرب
 فریدون عبادت خوانھا ساخته و آتربانھا را در آنجا فرستاده حق -گردید 

 تحوالت دیگری در زمان فریدون و حضرت –پرستی را آشکار و جاری نمودند 
داود و سلیمان در کنعان و بیت المقدس پیش آمد تا نوبت به گشتاسب 

 در زمان گشتاسب و اشوزرتشت سدره و کشتی رواج یافت و –کیانی رسید 
 تکه درست شده که ھر کدام را راز و 9 سدره از –امر بر بکار بردن آن شد 

کیسه کرفه جلو سینه که مانجی توضیحات زیر را که دانستن . رمزی است
  : آن سودمند است می آورد

  
ین ھمه عرض و طول سدره وصله مراد از دوختن کیسه کرفه اینست که با ا

و به محل عزیز و اعالء در رویه سینه . به این کوچکی زینت او گردیده است
واقع است اشاره به این است بدانید که یزدان بینیاز در جھان اگر چه از 
بعضی مخلوقات بنی نوع انسان را کوتاه قامت آفرید است ولی در وجود او 

شی شنوا ونطقی گویا بخشیده است که مغزی دریافت و چشمی بینا و گو
از فراست و ذکات ھر بد و خوبی را فھمیده، تمیز داده و بر کل مخلوقات دیگر 

لھذا بر ھر شخص دین داری واجب است که فیض دنیا و . مسلط فرموده اند
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بنابراین شماھا نیز . عقبی را حاصل نموده علم حق شناسی را معمول بدارد
ه دل و زبان با ھم داشتن و گناه گذشته را به پوزش اقرار و اعتراف کنید ک

کاستن مردم و قدم براه راست برداشتن و بند دین بھی را بر گریبان سدره 
نگاھداشتن مراد از این است که دل و زبان را یکی داشته و از گناه گذشته با 
توبه پشیمان گشته آینده بموافق حکم دین بھی در راه راست قدم برداشتن 

  .سه کرفه را در سدره دوخته و در بدن نگاھداشتن استو کی
  

  رمز دیگر سدره و دامن جلو و عقب و درزھای طرفین
  :سدره دارای دو دامن و ھر دامنی را دو درز می باشد

  
دامن پیش و درز طرف راست اشاره به این است که ھر چیز و ھر کس از 

 پایه پیشتر و بیشتر و شما ھا در گذشت روزگار و در اندازه و جاه و مقام و
  .مھمتر و کھتر و بزرگتر است حرمت و اطاعت او بر شما ھا واجب است

 والدین و استادان راھنمایان -2 حضرت پاک یزدان و فرشتگان و پیامبران -1
 بزرگ طایفه و - 3دین و مربیان، پدر زن و مادر زن و اگر دختر است شوھر 

ای زمان، ارکان، بزرگان دولت، حکام  رھبر و فرمانرو-4قبیله خویش و اقوام 
 اکابر خیراندیشان دین پرور و خیرخواھان کشور و -5شرع و عرف ھر والیت 

 اشخاص با علم و ھنر و کسان با مروت و پر مھر و صاحب دولت و -6رعیت 
مکنت و نیکخواھان با درجه و پایه، چه بر حسب شان، چه سال و سن و 

فه و خانواده و سایرین، اشخاصی که از یک ریش سفیدان و پیشکاران ھر طای
جھتی برتری داشته باشند متابعت و اطاعت نمودن ایشان واجب والزم 

  .است
ھر چیز و ھر کس از : دامن عقب و درز سمت چپ اشاره به این است که

شمایان بھر جھت کھتر و کم پایه تر بوده باشد در باره آنھا مھربانی به عمل 
  . و سرپرستی نمودن واجب استآوردن، نگھداری کردن

  
   مرد با زن و فرزند -1
   قوم و خویشان خوردتر -2
 زیردستان و خدمتکاران و کارمند و آنانکه در گذشته بنام نوکر و شاگرد -3

  خانه نامیده می شدند 
   زحمت کشان و تھی دستان و رنجوران و نیازمندان ھمکیش-4
  ر از طبقه دیگر باشد  ھم وطن خویش اگر چه از ھر جھت پائین ت-5
 غربا و فقرا، ندارھا، پریشان روزگارھا ضعفا و یا به قول امروزیھا -6

مستضعفین و درماندگان ومعلولین و بی خانه ھا، ھر کس از ھر طایفه و 
  .خانواده از ھر ملت و از اھل ھر والیت که بوده باشد

  
در خور با اندکی ژرف نگری روشن می شود که چه راز و رمزی : توجه(

 . )انسانیت و اخالق در تفسیر دامن جلو و عقب سدره داریم
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  :آستین ھای کوتاه سدره

آستین دست راست، اشاره به این دارد که ھرگاه ھمیشه اوقات در خانه 
صاحبان مکنت بار آمده باشند یا اینکه خود صاحب دولت و نعمت شده 

ده و محنت کشیده باشند، با وجود دولت و مکنت می باید شماھا ھمت نمو
بقوت بازوی خویش از راه عقل و دور اندیشی روزی حالل بدست آورده و به 
ھیچوجه در این باب غفلت و اھمال نورزید و زیاده از قاعده نیز حریص در جمع 

را دایم در نمودن مال دنیا نباشید که سبب تلف جان خویش گردیده خود 
 و باید قسمت و روزی به شما زحمت و مرارت بیندازید زیرا بطوریکه شاید

برسد خواھد رسید بنابراین چشم بر دولت و مکنت و زیادتی نعمت دیگران 
نداشته در خیال ھوا و ھوس نیفتاده قانع باشید که خدای خلق روزی رسان 
ھر طوریکه از برای شمایان مقدر فرموده است بدون، ھیچگونه زحمات و 

  .خیاالت خواھد رسانید
  

  :آستین چپ
ره و مراد از این است که دائم ھوشیار و با اختیار باشید که ھر قدر اموال اشا

و انتقال دنیا در نزد شماھا بیشتر جمع بشود اسراف جایز ندانسته کفران 
نعمت ننموده باشید ولی بر وفق شان و توان از روی مصلحت و حکمت 
مخارج نموده ھمت و سخاوت را ھم حسب المقدور شعار خود کرده 

حق را فیض رسانیده باشید و ھرگاه غیر از این رفتار کنید به بخل و مست
  .خست مشھور گردیده موجب ھرگونه سرزنش و مالمت خواھد شد

ھر شخص که از دنیا رحلت کرد مال او نیز عاقبت پایمال گردیده و به ھیچوجه 
بقائی نخواھد داشت و اشخاصی ھم که مال دنیا داشته اند و در راه خدا 

 اند جا گذارده بودند به این خیال که اسم و عالمت و مال از آنھا در دنیا نداده
باقی مانده باشد بعد از مردن ایشان در اندک زمان ھیچیک از آن عالمت و 
دولت باقی نمانده بکلی بر باد شده است در این صورت بر ھر شخصی الزم 

فعلی که از است که به ھمه جھت طرف حقانیت را از دست نداده ھر قول و 
 .او صادر می شود برای خدا باشد نه بواسطه شھرت

 
  :تیر یا تکه ھای دو طرف سدره

در گوشه راست درز دو تیری ھست، از آن دو یکی اشاره به این است که 
خدای خالق، اعظم به جھت انتظام عالم و آسایش اوالد آدم انواع و اقسام 

سفند از برای شیر و پشم دادن و جاندار بی آزار آفریده است، مانند گاو و گو
اسب و استر و االغ به جھت سواری و باربرداری و غیره که تابع تو ھستند 
آنھا را زیاده از قائده و اندازه به کار نیاندازند و صدمه و اذیت نرسانیده بر وقت، 

وده از سرما و گرما نگھداری کرده از شر درندگان آب و خوراک داده پرورش نم
ته باشند که آن زبان بستگان درد خود را اظھار و آشکار کردن محفوظ داش

نمیتوانند ولی اراده و سختی و خوشی آنھا در نزد خالق بی نیاز مھربان 
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بنابراین طوری نکنند که در روز عاقبت در نزد . پوشیده و پنھان نخواھد بود
ته حضرت احدیت و مالئکه موکل بر ارواح آنھا شرمندگی و خجالت حاصل داش

  .باشید
  

  :تیری دیگر که با ھم جفت ھستند اشاره به این ھستند
که تندبار و درندگان ھم ھستند که از آنھا چند نوع بکار ): تیر طرف راست ( 

انسان می خورد از جمله مرغ خانگی و سگ و گربه و غیره آنھا را ھم اگر در 
 آزار نرسانند خانه جھت کار نگاه میدارند به وقت، آب و خوراک داده اذیت و

ولی جانوران موذی را مثل گرگ و پلنگ و مار و عقرب و غیره را تماما پیش از 
آنکه به شما و دیگران و ھمنوعانتان صدمه و آزار برسانند، ھمت و دلیری 
کرده بطور کاردانی آنھا را دفع کنند که از شر درندگان آسودگی حاصل نموده 

  .ر جھان باقی و برقرار خواھد ماندپایداری و استواری از برای آدمیان د
  : بر طرف چپ ھم دو تیر دیگر ھست–دو تیر طرف طرف چپ 

  
یکی از آنھا اشاره به آن است که خالق بی نیاز به جھت پرورش مخلوقات 
خود انواع و اقسام میوه جات و سردرختی و مرکبات و حبوبات و سبزیجات و 

 نور و گرمی آفتاب و ھوا و خاک و ریحانات در روی زمین آفریده است و در پرتو
که ماھم بر خود واجب دانسته ھر زمین بایر و . آب خاصیت بخشیده است

ویرانی را آباد و زراعت کرده باغات و کشتزارھا را با آبیاری و کود به موقع پر 
بار ساخته و باغ و کشتزار را صاف و پاک نگاھداشته انواع نعمتھای الھی را 

ند که بدین واسطه رفع ھر گونه آفتھای آسمانی و به عمل آورده باش
  .ستمھای ستمگران، از خانمان و کشور و روستای شمایان خواھد شد

  
 اشاره به این است ھمچنانکه خداوند قادر متعال به ما خرد و شعور -تیر دیگر

و کرامت فرموده است که جمیع نباتات و رستنی ھا و حبوبات را از زمین به 
د و فراست و ذکاوت ھم داده است که در کوھھا و دشتھا عمل می آوردن

بنابراین بر ما واجب و الزم می آید . ھرگونه معدنیات را پیدا کرده آشکار سازند
که ھمت نموده و اھتمام تام به عمل آورده از دانایی و حکمت ھزملزیرا بیرون 

ه از این آورده و از آن الیق ھرکسی اسباب زینت و ابزار الزم ساخته اند ک
سبب دین و دولت خود را محفوظ داشته باعث آبادی کشور و سرزمین و خان 

  .و مان و پیشرفت از برای کیش و دین و زمین و ملتمان نیز خواھد شد
 تکه پارچه سپید که برای دوخت سدره و راز و رمز 9این بود شرحی در باره 

 .آن
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  :  آمده است1 بند 55در یسنا 
 پایه تقسیم گردیده 9نسان در عالم وجودی می پیماید به مراحلی را که ا

  :است
  
گیتی یعنی محل پیدایش و زندگی و آن عبارتست از ھمین جھان که . 1

  .انسان در آن بوجود می آید و زندگی می کند
  
یعنی جسم و بدن که از چھار عنصر جھان خاکی درست می  ) Tanu( تن . 2

  .شود
  
  .اس و ادراکات استکه حو ) Azdah( َازَده . 3
  
یعنی جان با اھو که این نیرو با بدن ھستی می یابد  ) Ushtan( اوشتان . 4

  .این نیرو را باید قوه حیات و حرارت غریزی دانست. و با مرگ از بین می رود
  
یعنی قالب مثالی یا پیکر که بعد از مردن، روح در آن  ) Kaharp( کھرپ . 5

  .عالم ظاھر می شود
  
  .که نتیجه احساسات، یا دین وجدان است ) Tevishish( یش توی ش. 6
  
یعنی قوه دارکه فھم و ھوش است و پس از مرگ به  ) Bawada( بوده . 7

  .روان می پیوندد و به جھان دیگر می شتابد
  
. یعنی روان یا روح و این قوه مسئول اعمال انسانی ست ) Arvan( ُاروان . 8

  .فروھر بسر می بردروان پاک و نیکوکار ھمیشه با 
  
یا فروھر که قبل از تولد وجود داشته و به ھنگام  ) Fravashi( فروشی . 9

  .مرگ نیز با ھمان پاکی که آمده به محل اولیه به سوی پروردگار بر میگردد
  

 گانه است که باید 9 پارچه بودن سدره بمناسبت ھمین مراتب 9بنابر این 
 .انسان آن را بپیماید
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  : رمز کشتیراز و
نخ . کشتی از پشم یا کرک سپید صاف و پاک پس از رشتن بافته می شود

آن باید باریک باشد بھنگام بافتن باید دو نخ گرفته با ھم بافته یک نخ می 
شود و مراد این است که جمیع امور دنیا و عقبی را بھم بافته یکی دانسته و 

مثال کار یک کاسب کار و این . بھیچ وجه تفاوت نگذارند و جدائی ندانند
یعنی اگر این بازرگان در خرید و فروش و معامالت، درست . بازرگان است

یم انحراف نورزد، کرداری و راست گفتاری را پیشه خود ساخته از جاده مستق
کار دنیا و آخرت را ھر دو نیکو کرده برخوردار خواھد و اگر از جاده راستی و 

، گران فروشی و کم فروشی پیشه درستی منحرف شد یعنی دروغ گفت
نمود، جنس نامرغوب را بجای خوب داد، یا خوب و بد و فاسد را بھم آمیخت، 
مال مردم خوری و بدکرداری را شیوه خود ساخت، بدین کار دنیا و آخرت را از 
برای خود و به دست خود خراب و مستوجب ھر نوع مالمت دنیا و آخرت 

  .خواھد شد
  

امورات جزئی و کلی ھر دم و قدم کار دنیا و عقبی، از بھم چنین در جمیع 
زیرا که دنیا مانند دو . برای شاه و گدا یکسان است و بھیچ وجه تفاوت ندارد
ھرگاه از راه راست . نردبان است که یکی براه راست و دیگری براه کاست

رفتی، به مکان مینو و جای نیکو رسیدی، چنانچه راه راست را کنار گذاشتی 
دنیا : براه کاست رفتی، عاقبت بدوزخ رسی، در مثل گفته شده استو 

آنچه در دنیا کاشتی در عاقبت می دروی، بنابراین روشن . مزرعه آخرت است
می شود که ھر صاحب نفسی، ھر نفسی که می کشد و ھر قدمی که بر 
می دارد، برای عاقبت است در این صورت می باید در ھمه امورات و ھر نوع 

 و سخن ھیچ وقت از آینده یعنی از فکر آخرت غافل نبود، کار دنیا و گفتار
عقبی را یکی دانسته، از راه راست کاستی نجسته، ھیچ وجه تفاوت 

  .نگذارند
  

 نخ است که از پشم یا کرک سپید پاک رشته شده 72تار یا نخ کشتی : دوم
 ھات 72 ھم اشاره به 72که .  تایی تقسیم می نمایند12 قسمت 6و آنرا 

.  می شود72یسنا است و ھم در حساب ابجد اسم اعظم حضرت پاک یزدان 
دیگر آنکه ایزد بخشاینده و بخشایشگر مھربان جمیع کون و مکان را به شش 
گوھر پنھان آفریده است که باید این دو فقره اخیر را ھمیشه مد نظر داشته و 

 خوراک داده، به در ھر سال شش چھره گھنبار خوانده، ضعفا و بینوایان را
فیض برسانند و به فراخور احوال ھر کسی در ھر چھره پنج روز جشن گرفته، 

است بوقت ) ھات (  کرده 72عیش و عشرت کرده و اوستا یا یسنا را که 
  .خود بخوانند و بھر کس ھم که بخواند او را فیض برسانند

  
د است و در واضح است که به ھنگام بافتن کشتی که تار و پود آن زیا: سوم

. حین تمام شدن نیز تار و پود ھیچ یک جداگانه نمایان نشده یکی می شود
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ای مردم بدانید که در جھان ھر مملکت و مکان مردمان به زبان و لباس و رنگ 
و مذھب و ایمان به تفاوت بسیار و بیشمار ھستند ولی با تو از ھر گروھی و 

ه مضمون آفریده و بنده ھر مذھب و ملیتی ھرکسی که مالقات می کند ب
خدا دانسته برادر خود دانند و ھر نوع محبت و مھربانی درباره او بعمل آورده، 
به ھیچ وجه در ما بین جدائی ندانند و با او در نھایت خوبی و خوش رفتاری و 

بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک : خوش سلوکی نمایند زیرا که 
 .گوھرند

 
ا که می بافند و تار و پود آن را محکم می نمایند، ھرگاه یک کشتی ر: چھارم

تار از آن تارھا و پودھا کج و اشتباھی بافته شده است، ھرگز برنمیگردد، 
اشاره به این است که ھرکس در این دنیا آمد رجوع به وطن اصلی خود 
خواھد نمود ولی خدایی ناکرده اگر شخصی در عمر خود ھرگاه یک بار خالف 

ده و کار ناشایسته از او صادر بشود و یا سخن دروغ و ناروائی از او گفته قاع
  .شود، ھرگز به مکان اصلی نخواھد رسید

ج بافته شده کشتی را که درست و راست بافتند بر مگر بعد از اینکه، آن تار ک
میگردد؟ ھمچنانچه شما اعمال زشت و کارھای ناشایسته خود پشیمان 

ن بعد ھم به ھیچ وجه من الوجوه مرتکب ھیچگونه گردیده و توبه کرده م
اعمال ناشایسته نشوید که البته به فضل خدا براه راست و وطن اصلی خود 
  .خواھید رسید

و میان خالی است و بعد از گردانیدن ھر دو ) مجوف ( کشتی تو خالی : پنجم
سر کشتی را گره میزنند و دوباره بر نمیگردد اشاره به این است که ھر 
لحظه عمر ھر ذیروحی که در دنیا می روید ھرگز برنمیگردد، بنابراین بر ما 
الزم است که ھر آن، پاس جان خود را نگاھداشته مواظب و مراقب باشد که 
خدای نخواسته خللی جان و مذھب و ملت آن ھیچیک به ظھور نرسد و 

  .چنانچه غفلت ورزیده خللی برسد بدیھی است دومرتبه درست نخواھد شد
اینکه کشتی را سه دور به کمر می بندند، اشاره : ششم و ھفتم و ھشتم

به این است که گناه و ثواب در دنیا از این سه موضوع زیر حاصل می شود، 
  : یعنی

 حق غیر را نگاھداشتی ثواب -3 حق خود -2 اگر حق حق تعالی جل شانه -1
لھذا می باید به . و اگر یکی از این سه حق را بجا نیاوردی گناه گردی. کردی

در دل خود اجرای این سه حق را از روی : ھنگام بستن کشتی به کمر
اخالص واجب دانند و اجرای این سه حق نمی شود مگر اینکه اندیشه ھا، 

اکنون . گفتار و کردار نیکو باشد که آنرا منشن و گوشن کنشن می نامند
یده شود که البته برای آزادی که راه خود برگزینی چه بھتر که راه درست برگز

این سه دور بستن تفسیر دیگری نیز آورده اند که در پیش آمد و باژرف 
اندیشی در می یابیم که تفسیر یاد شده پر از راز و رمز و نکات اخالقی 

 .است
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