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 سخنی با خوانندگان

نسک نوشتن و فراهم آوردن یک  ،دشما خواننده گرامی می دانیهمچنانکه 
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 ،شتگانتانِن خود و یا برای شادی رواِن درگذدرخت برای تندرستی فرزندا

 .بکاریدسرزمین مادری اش در خاک 

این نسک می مناسِب که   هر اندازه ،برید بسر می خارج از ایران چنانچهو 

به ) Paypal بارا می توانید این کار . بپردازیدآن برای مبلغی را  ،بینید

روش دیگر برای یا و انجام داده  (arvin.adriyan@gmail.comنشانی  

 .گیریدپیوند ایمیل همان با  ،های پرداختی

و سودمند  سازندهاین نسک را ی نوشتارها ،ارجمند خوانندگانِ که است  امید

 .بیابند

ارزشمند  ،برای نویسنده ،شما گرامیانپیشنهادها و انتقادهای سازنده همچنین 

از نشانی ایمیل گفته شده  ،. برای پیوند با او می توانیدد بودنخواهو ستودنی 

 بهره گیرید.

 با ِمهر

 آروین آدریان



 سپاسگزاری

مدیریِت »جوی سال دوِم رشته هنگامی که نویسنده این نسک، دانش

بود، آرزو داشت که پایان نامه دوره لیسانس خود را در فنالند « مهمانداری

بنویسد. پس بر « جهان بینِی زردشتی»و « مدیریت»در پیوند با دو جستاِر 

آن شد تا یک دوره آموزشی نیز درباره مذهِب زرتشتی، در دانشگاه سپنتا 

 بگذراند.

رساندن این دوره، به یاری و مهربانی دکتر امید او پس از به پایان 

مینوسپهر، دوباره برای گذراندن آموزه دیگری در همان دانشگاه سپنتا، نام 

نویسی شد. آموزه دوم، دو ترم به درازا می کشید و دانشجویان می بایست با 

راهنمایی های استاِد گرامی دکتر محمود خلیقی، پروژه ای را به انجام می 

ند. این پروژه شامِل فیش برداری از نکات اخالقی همه اَوستا و سپس رساند

 نوشتن مقاالتی با توجه به آن جستار ها بود.

با توجه به بزرگی نسِک اوستا، برای  انجام این کار، دانشجویان بایستی در 

چند گروه بر روی بخش های گوناگوِن اوستا کار می کردند. در آن میان 

نیز، با پروانه استادش، کار بر روی بخش یسنا از اوستا نویسنده این دفتر 
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دو سال کار، با رهنمون های استادان و آموزگاران فرهیخته، خواندن 

دیگر نسک پژوهش بر روی اگون در پیوند با گاهان، و نوشتار های گون

 های مزدیسنا، سرانجام نوشتن این نسک را به پایان برد.
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 پیشگفتار

از همان سده های دور که با شمشیر به مردمان 

دردهای روانی و جسمانی  ،تا همین امروز ،تازیدند

را  جامعه گلویهمواره  ،حاصل از مکتب ویرانگرشان

 روزهای نخستین  اگرچه که درد های . می فشارد

بر تن  ،القشمشیر و شحاصل از ضربه های  ،تازش

مکتب بیمارگونه  ،بعد ها ولی ،مادران و پدرانمان بود

و  .به بار آورد ،روانی نیزنه تنها دردهای بدنی که شان 

 که ییمادامان این درد ها هنوز هم  افسوس کهسد 

 .رها نکرده است ،خم خوردگانیمآن ز فرزندان  

سرسختانه  ایستادگیدر درازای بیش از دو سده 

هللا پرستان   بار  خشونت  مکتب  در برابر  ،ایرانیان

 ،انگرفتن مردبردگی به و بردن زنان به کنیزی  ،مهاجم

جامعه به  ،ماتم زده و افسرده بیشتری هر آینه کودکان  

ویی و ناسزا گ ی سنگین. جزیه هادادپیشکش 

شخصیت و اعتماد به  ،بیش از پیشهر روز  ،هایشان

 .نمودخورد  ،رانامسلمانان نفس 

یی که پس آنهابر سر دیگران آمد؟ آن  چه بر سر   ولی

در برابر کشتارهای فراوان و  سرانجام ،پایداری بسیاراز 

زنده برای اینکه  ،غارت شدن دارایی و ناموسشان

 ،زندگی آنان. دندر دادتن مذهب اسالم به  ،بمانند

 :دگرگون شداینچنین 
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بهترین  ،ی که در درازای سده های پیشانبه صنعتگر

یاد  هللا پرستاناینک  ،و بناها را می ساختند کاریزها

های قدر تازینامه ای بر سر خود شب  ،ندمی داد

ناله کنان و اشک  ،د و برای گشایش در کارهاارنگذ

 .را عبادت کنند هللا ریزان

روزگاری مهربانترین و دادگر ترین شهریاران  که بانوانی

اینک آموخته بودند که اگر مویشان را  ،می پروراندندرا 

 ،آنها را از همان موی هللا  جبار ،در آخرت ،نامحرم ببیند

 آویزان خواهدکرد.

برای  ،آموختند ،آنان از شیپورچیان این کیش تازشگر

به جای پزشک به  ،خود های درمان بیماری

را  قرآناز ی یزنند که برایشان ورد هایسی سر دعانو

 .می پیچیدنسخه 

در درازای نسل های پی در پی اینک  ،دادگران  پیشین

تا برای توجیح   ،یاد گرفته بودند ،مغزشویی اسالمی

واکنشی آنرا  ،محمدهای قتل و غارت  دستورات  

و عدالت عدل داد را به رنگ  ،اینبار تدافعی بنامند! آنها

ها  سرهللا مدینه در راه می جستند که  ،ای از علی

 برید! می

 گشتندشیعه گری مسخ  درچنان  ،پهلوانان و آزادگان

حسین ابن برای  ،و زنجیر زنان با سری خونیکه 

مسخ شدگان نمی این شیون می کشیدند.  ،علی

بود که مکتبی همان پیروی  ،اندیشیدند که حسین
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از حتی  ،ارش برای لذت جنسی خودبنیانگذ

 شت.گذن ،نیزاش  پسر خوانده زن  همخوابگی با 

مادر  ،تهاجم اسالمییش از دخترانی که تا پ به

ه خوان اینبار مرد روض ،ه بودندسردار سپبزرگانشان 

بچه زیبا به  ،که با خواندن سوره یوسفمی آموخت 

مانند فاطمه زهرا  ،دعافالن آورند و با خواندن دنیا 

می شود که ر شیر می چنان بزرگ و پ سینه هایشان

 د.اندازنبی توانند آنها را بر دوش خود

یاد گرفته بود که در شب  ،پسر سبیل کلفت خانواده

باید از ننگ و خجالت پاالن خر بر  ،عروسی خواهرش

 ،که ارثیه ای بودخوش ش دلته  ،هم او ولی. تن کند

 .خواهد داشت ،خواهر سهم   برابر   دو

دگر چند زنه و  مسلمان   یج با مردازدوا خواهری که به

که  گرفتمی فرا  ،داده بودتن  (سادیستیآزار )

آدم های بیگناه را زودتر هللا میرند و  بیگناهان زودتر می

زار هللا سوی به با گریه  ،پس .برد دنیایی بهتر میبه 

 ولی. "از من راضی شو زودتر خدایا": که میزد

ده در نقش بر پس از سالها زندگی مشترک ،سرانجام

با  ،ه دلیل همخوابگی با مردی دیگرب ،جنسی و کلفت

آه پایانی را  ،سنگسارمراسم   سنگ پاره خوردن آخرین 

برای همیشه از جهنمی که  سر داد. او دیگر

 .شد می رها ،برایش ساخته بودندمسلمانان 
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شیپور های از  ،طوفان های گستراننده غم و اندوه

کبت را در میان هر دم ماتم و ن ،مبلغان  راه  محمد

پیروانش گستراند و آرزوی مردن و رهایی از این 

 هرچه بیشتر در میان  آنان پرورش داد. ،درماندگی را

جشن های  شمار   ،تا پیش از اینبه مردمانی که 

که اگر  شد اینبار گوشزد می ،سالیانه شان بسیار بود

به گازی و د کشیاز خود نیشگونی  ،دزیاد خندیدی

بالیی  ،چرا که شادی و خنده زیاد .دیگیربدست خود 

 نخواهد بود. ان خوببه همراه می آورد که برایش

کمتر  ،آموخته بودند که هرکه گناهکار تر است انمردم

گریه که  ،باور کرده بودندآنها  .توانایی گریه دارد

سد  .و ُسرور نه شادمانی ،زشمند و ستودنی استار

در دامان  هی کسیه روز انکودکبرای  ،آه و افسوس

 د.ندکرمی رشد  ،والدینیچنین 

شمرده و  "ناقص العقل" مادرانی کهگریه  با دیدن  

ی جز ماشین های نقشو شدند  می"ضعیفه"  نامیده 

 دختر بچه ،نداشتندرا  انوادهخ جوجه کشی و کارگر  

پسر بچه آرزوی زوری  ولیکرد پسر می بود.  آرزو می

دن های کتک خور توانست جلوی را داشت که می

افسوس که با  بسا بگیرد. ،را مادرش به دست پدر

پسر بچه پس از بزرگ  ،محمدیانکمک آموزش های 

 ،نیز بالغدختر  .شدن فهمید که ساالر است و رییس

بود که تنها تکه ای از دارایی های دریافته خوب 

 شوهرش است و بس. 
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و شمار  یافتسده ها ادامه  ،داستانو اینچنین بود که 

 .بودفزونی همیشه رو به  جامعهان روانی در بیمار

که به عقد یک ای ختر بچه ده ساله دبدن ضعیف  

مخوابگی های زیاد  از ه ،مسلمان در آمده بود سادات

 بیشتر از این ،ولی. می شدآسیب از درد و پر  ،حاج آقا

 مادر شود. ها که مبادا به این زودیمی ترسید 

 ،زنی گرفته بودکه دختری سید را به آن مردی به 

به رخت  ،از زیر پای سیدهباید که  می شد یادآوری

سیلی پس از نخستین  خیلی زود ،او ولی. ودرخواب 

ناقص  ،فهمید که ناقص العقل ،زدمی ضعیفه آن  به که

 حتی اگر سیده باشد. ،القل است

 ی دراز که از متمدن شدن آدمی میپس از هزاره ها

او را به انسان ستیزی  دوباره ،آموزه های هللا ،شتگذ

و دد منشی فرا خواند. بی اخالقی های ناشی از 

آرامش و مهربانی را در  ،هر روز بیش از پیش ،اسالم

 ،های آننابخردی  .دیکشان مردمان به نابودیمیان 

. فزونی بخشیدترس های درونی و روانی را همواره 

مردمان را به تنبلی و  ،وعده های آن جهانی اش

داد. می  یستن در فقر و ناداری عادت کاهلی و ز

قوچ های  ،مکتبنیرنگ و دروغ حاصل از این همزمان 

کرد که می سر گله را غرق در دارایی هایی 

ساخته محروم  ،آن داشتن   خود را از ،گوسفندان گله

 .بودند



 
 

 

6 

 سال به سال ،ویروس واگیردار  اسالماینگونه بود که 

 ار ساخت. را بیم یانایرانروان و بدن  ،بیشتر

 سال که محمد از مکه به مدینه 1357 پس ازسرانجام 

چنان وخیم در ایران  بیماری اسالم ،هجرت کرده بود

 ،و روشن فکران  مذهب گریز نابخرد سلمانان  شد که م

 ی به پاو انقالب همراه شدند از تبار محمد با سیدی

. نده بودآنها به خودکشی ملی دست زداینبار  کردند.

دوره ای های  هم بسیاری از نه تنها هک خودکشی

 نسل های پسین را بلکه ،ود را بیچاره و دربرد کردخ

 .دبر فرو  ،ی بیشترو رنج آهنیز در 

 ،مسلمانان ایرانبسیاری از  ،این خودکشی کار   در آغاز  

مادران  ،در آغاز کار .عکس آن سید را در ماه می یافتند

ا سید و ی به آن :دادند که ز میربه فرزندان اند

که جوانمرگ می  دهیچکس از تبار محمد ناسزا نگویی

 د. شوی

 . در آغاز کار و در آغاز کار ...

و شیوه کشورداری اسالمی از  هرچه بیشتر ولی

شماری از همان مردمان   ،گذشتمی ویرانی هایش 

بیماری خود آگاه شدند. از کم کم  ،گرفتار در اسالم

بدبختی شان ریشه  اینبار فهمیده بودند که مشکل و

در بیماری خودشان دارد و آن بیماری چیزی به جز 

 نیست.  مکتب  محمد
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از آنان به خود آمدند و نخست برچسب بسیاری 

گمان  . آنها با کندن این برچسببیماری را از خود کندند

 ولیبرطرف شده است.  بیماری شاندیگر که کردند 

های  و آسیبمی شد این تنها برچسب بود که کنده 

بیماری همچنان در بخش های اخالقی بسیاری از 

که پس بود همان  ،این بر گواه  به جای مانده بود.  ،آنها

به هنوز  ،اسالمی رژیمیاز چند دهه مبارزه با 

همچنان اوالد محمد ابن  و نده بوددستآوردی نرسید

دست درامور سرزمینشان را دیوانه وار  ،عبد هللا

 داشتند.

اری از آنان که برچسب بیماری را از کم کم شمار بسی

به این مهم رسیدند که به یک راهکار  ،خود کنده بودند

 ،. آنها دریافتند که این راهکارنیاز است ،بنیادین

نوزایی "یک سپس و  "خودسازی فردی"نخست یک 

می  ،است. این خودسازی و نوزایی "اجتماعی

 الابتپیش از همسو با فرهنگ و منش  ایرانی   بایست

 .می بود ،به بیماری اسالم

ه روزی شمار بسیاری از ایرانیان دریافته بودند که سی

آموزش  ،به زور شمشیرکه شان از آن روز آغاز شد 

 "زرتشت" سالمی جانشین آموزه های خردگرایهای ا

. پس راهکار را در آن یافتند که برای رهایی گردیده بود

رچه بیشتر ه ،تازیاز تاریکی ها و بیدادهای فرهنگ 

در  ،فرهنگ  خردگرایی و دانش دوستی زردشتی را

 ر میان دیگر ایرانیان بگسترانند.خویشتن و د
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بسیار   یکی از آن شمار   این نسک نیزنویسنده 

ی برداشتن در راستاگام  آرمانش است که یایرانیان

همسو کردن  ،این دفترهدف  .است ،ن راهکارهمی

سازنده  نگ و منش  با فره ،اندیشه خواننده بیشتر  

به  ،پیش از تازش  محمدیان تاکه  ستا یایرانیان

  .نشده بودند دچار اسالمبیماری 

که اگر است بیماری گونه خطرناکی از اسالم مکتب 

این  ،دارویی کارا نیابند شبرای گیتی اندیشمندان  

جوامع بشری  ،فریبی عواممظلوم نمایی و بیماری با 

و سرانجام پس از هد کرد خوا گرفتار خودرا به شدت 

تمدن بشری را  ،با جنگ و کشتار ،بدست گرفتن قدرت

در این میان برای درمان این . خواهد آوردپای در از 

اندیشمندان ایرانی از جایگاهی بس مهم  ،بیماری

 بر عهده شان است.تر برخوردارند و وظیفه ای سنگین 

اردن با پشت سر گذ بسیاری از اندیشمندان  ایرانی

در زمینه  ،دوران تاریک این مکتب در سرزمینشان

این  درک آسیب های شدید اسالم و تهدیدشناخت و 

بسیار کار کشته گشته  ،مذهب برای همه هستی

اند. دور نیست که بسیاری از نسک های آگاهی 

خت اسالم و آسیب های این بخش در زمینه شنا

پژوهشگران ایرانی که توسط نویسندگان و بیماری 

به عنوان نسخه هایی کارا برای  ،رده شده اندنگا
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خانواده  ازبکار دیگر مردمان  ،مبارزه با ویروس اسالم

 د.بزرگ آدمیان در گیتی بیای

 

تاثیرات الزم است تا  ،حال که سخن به اینجا رسید

 چرابررسی شود. بیشتر  ،منفی ویروس هللا پرستی

کردن اهمیت نیاز به یک راهکار برای پاک  ،که اینگونه

نویسنده  .گردد آشکارتر می ،این ویروسآسیب های 

در  ولی ،ندارددر زمینه پزشکی تخصصی  این نسک

 یبا بیماراسالم  ،موضوعبرای ملموس تر شدن اینجا 

 .می شود سنجیده  ،ی همچون ایدزدیگر

 

 شباهت عملکرد ویروس ایدز و اسالم

به ویروس شخصی دانیم هنگامی که  همچنانکه می

به ش رفته رفته سیستم دفاعی بدن ،شد اردچایدز 

رسد که ممکن  جایی میو به  می گرایدی سست

زندگی را  ،ساده نیز با یک سرماخوردگیشخص  است

با از پای درآوردن سیستم ایدز ویروس بدورد گوید. 

 .آوردارمغان می به مرگ را برای بیمار  ،ایمنی بدن

 ،ها سالدر درازای هزاره  دانیم که می ،از سوی دیگر

تندرستی آنها را در برابر بیماری  ،افزایش دانش آدمیان

 ،به یاری دانشپشتیبانی کرده است.  ،های گوناگون
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و میزان مرگ و میر نوزادان و کودکان کاهش یافته 

 نیز فزونی یافته است. آدمیان طول عمرمیانگین 

از دوران کهن تا  ،دست آوردهای دانشی از جدای

 می به آدمی این امکان راهمواره  دورزی"ر  "خ   ،کنون

آرامش  ،با گزینش های نیکو و سازنده داده است تا

به  را برای خویشبهتری و تندرستی  روانی بیشتر

تندرستی و دستیابی به آرامش حفظ ارمغان آورد. 

د خ ارزشمند   از دست آوردهایتوان  می ،روانی را ر 

بدنش  از ،با بهره گیری از دانش روز ،خردمند .دانست

کند و با گزینش های  مینگهداری در برابر آسیب ها 

آرامش درونی  ،خردمندانه و درنتیجه وجدانی آرام

 .آوردفراهم می نیز خویش را 

به شکل نمودار های  بکوتاهی ،آنچه تا کنون گفته شد

 :زیر است

 

 ویروس ایدز
 

 

از کار انداختن سیستم 

 ایمنی

 

 

 مرگ
 

 

 
 

 

 خرد + دانش
 

 

از تندرستی  محافظت

 و آرامش روانی

 
 1نمودار شماره 

  
 2نمودار شماره 
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 :نگاهی ژرفتر به عملکرد اسالم

نخستین مهارتی که از آدمیان اسالمی  جهان بینی  در 

دو تنها  مورد آسیب قرار میگیرد "خردگرایی" است.

 . در زیر نام برده شده اند ،نمونه از این نابخردی ها

  دور  گراییجایی از خردتا  ،معتقدیک مسلمان

که برای حق دانستن باور اسالمی  شود می

ناقص  ،پروراندهکه او را  یمادر ،یردبپذ باید ،اش

 . استقل الع

 

  کند زندگی در نواحی نزدیک به خط استوا او اگر

در حاضر است  ،باشدو ماه رمضان در تابستان 

از خوردن و  های دراز ساعتآن روز های گرم 

 اگر در ،کشد. حال هم اوآشامیدن دست ب

و رمضان در بسر برد مناطق نزدیک قطب 

تنها چند ساعت آب و خوراک به  ،زمستان باشد

 تحالدر هر دو  ،وجودبا این رساند. می بدنش ن

که چون هللا امر کرده بر این باور است کورکورانه 

 ،بدن و روانش برایروزه اسالمی  ،است

 .خواهد بودسودمند 

 

از نابخردی هایی  ،ساده و آشکارمورد  دو اینها تنها

 ،خود دانش آموزان  مغز   بهآموزشگاه  اسالم  ست کها

پرداختن بیشتر به نابخردی های . نماید تزریق می
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این  نظر  جستار مورد از ما را  ،مکتباین  در بسیار

به خود  ،خواننده ژرف اندیشکند.  دور می ،نسک

ا در آنها راز ی بسیاری نمونه ها ،تواند خوبی می

 برشمارد. ،محمد ابن عبدهللامکتب  

 بگونه اندیشه اسالمی ،مبارزه با خردگرایی بجز

دانش »به  نیازآدمیان را از  ،غیر مستقیم مستقیم یا

 . کند دور می ،نیز «اندوزی

اُمی و  ،آموزشگاهار این باور مسلمین به اینکه بنیانگذ

ط و همه دانش ها ناگهان توساست بی سواد بوده 

و یا ترساندن مسلمانان از ریز شدن  ،هللا به او رسیده

شک کردن به ترساندنشان از اسالم و  در دستورات  

از پایین بودن  ،خود دو نمونه بارز ،باور های اسالمی

در این  ،اسالمی مسائلز به ججایگاه  هر دانشی 

 .می باشندمکتب 

ه که تنها دورتاریخ گواه آنست  ،از دیدگاه تاریخی نیز

فتح شده توسط شکوفایی دانش در سرزمین های 

همان سه سده ای بود که مسلمانان هنوز بر  ،اسالم

 ،روی دست آورد های دانشی دوره ساسانیان

مسلمانان تا زمانی ایستاده بودند. دانش و تکنولوژی 

هنوز به تراز سرزمین ها  آن که پیش بوددیگران از 

بودند.  فتهدست نیا ،دانش در دوره ایران ساسانی

 ،ساسانیاندوره  دانش های بجای مانده از ،اینگونه

تا چند سده پس از  ،جهان  اسالم را نیاز های دانشی 

  کرد. تامین می ،بدست تازیانروپاشی ایران ف
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پس از چند  ،که سرزمین های غیر مسلمانهمین ولی

رسیدند و از آن نیز فراتر آنها  یدانش سده به تراز  

سال به  ،ندگی کشورهای اسالمیواپس ما ،رفتند

جامعه  ،تا کنونآن پس از  .گردیدسال بیشتر نمایان 

پله های پیشرفت را کم یا بیش  ،غیر اسالمی های

کشور های اسالم زده که نتوانستند و می پیمایند 

 ،رها سازندگین اسالم ال های زهرآخود را از زیر چنگ

انشمندان دیشمندان و دشمار  ان. زده اندهمواره در جا 

نسبت  ،نیز گفته شده مسلمان  پس از آن سه سده

آنقدر پایین  ،مسلمانانکل به کل وسعت و جمعیت 

ایرانی مسلمانی چون  توان دانشمندان که نمیاست 

حوزه از روییده دست آوردی  ،را «(ابن سیناپور سینا )»

 دانست. ،یاسالم های علمیه

و دانش  خردگراییبه پست بودن جایگاه   ،تا اینجا

این و  در میان پیروان اسالم پرداخته شد ،دوستی

گنجانده زیر  3شماره نمودار در به کوتاهی جستار 

  شده است:

  

 افزایش باور های اسالمی
 

 

کاهش خردگرایی و کاهش 

 میل به دانش اندوزی
 

 

  

 3نمودار شماره 
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بررسی  ،نام برده دو بیماریشباهت های اینک دوباره 

 .دنگردمی 

ایدز سیستم ایمنی  ،گفته شدپیشتر با توجه با آنچه 

پیش  ،اسالم نیز مکتببدن را از پای می اندازد و 

که  ،نیاز های داشتن  تندرستی و آرامش روانی را

مورد  ،اند و نیاز به دانش اندوزیخردگرایی همان 

 2و  1 شماره نمودار های بنابراین از تازش قرار میدهد.

 ینگونه برآیند گرفت که:ارا  4شماره  میتوان نمودار ،3و 

 

 ویروس اسالم 
 
 

کاهش خردگرایی و کاهش 

 میل به دانش اندوزی
 

 

جامعه انسانی و نابودی 

 هستی ویرانی

 

  

 

 4نمودار شماره 

 

 

 نتیجه گرفت که می توان ،به گمان نویسنده ،رو از این

بسیار  ،در به نابودی کشاندن مردماناسالم کارکرد  

 ،به نگر  وی .می باشدایدز  ویروسکارکرد  شبیه 

و یا ویروسی  یک بیماری اندیشه می توان اسالم را

این ویروس  ،همچنین بر شمرد. ،اندیشه آدمیبرای 
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تا اندازه ای خطرناک است که به راستی اگر امروز 

گیتی به شدت کوشش پاک کردن آن از دامان برای 

ی نوع بشر به نه تنها ویرانی و نابودی را برا ،نشود

ارمغان می آورد بلکه زیست بوم را نیز هرچه بیشتر 

 د.آزارخواهد 

 

آرمان  ،به جز بخش پیشگفتار  این دفتر به هر روی

پایان این پس از . آسیب شناسی اسالم نیست

می آن دسته از آدمیان  نسک بیشتر به, پیشگفتار

اسالم را رها گام نخست را برداشته اند و پردازد که 

 اند.  کرده

 

 فاجعهعمق 

و دیگر  اسالم را رها کندکسی همینکه  ،برخی نظر   از

مشکل حل شده و آسیب  ،دخود را مسلمان نخوان

پایان می یابد.  ،جامعهرسیده از جانب او به های 

 ،نشان داده خواهد شد همچنانکه در ادامه ،ولی

 ،به شخص بیمارویروس این  رسیده از آسیب های

از  مذهببرچسب تنها با کندن  که آنقدر عمیق اند

 در آدمی بهبود آنها برطرف نمی شوند. ،پیشانی

 .کوششی بس فراتر را می طلبد
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کمک گرفته فرض دو در زیر از  ،این ادعا اثبات جهت

بررسی می گردند. فرض بیشتر  ،آنها هر کدام  و شده 

  ها به این ترتیب اند که:

قابل ایدز  بیماری ،با پیشرفت دانشدر آینده  فرض یک:

پس از سپری کردن دوره  ،و آدم مبتال شده شوددرمان 

 بدر برد. جان از مرگ  ،درمانی

 .به ویروس اسالم مبتال شده باشد شخصی فرض دو:

 ،این مکتبرسد که نتیجه ببه این  ،به هر دلیلی ولی

دستورات  بر آن شود تا و ا است.ناکارا و ویرانگر 

و دیگر خود را  نداسالمی را از زندگی خود کنار ز

 .نشماردمسلمان 

 ةه نمیگیرد و صالاو دیگر روزبینیم که  می دوم مورددر 

 ،همکبه سوی بتکده وی دیگر به جا نمی آورد. 

ی و خوردن نوشیدن م   ،مالدپیشانی به زمین نمی 

مانان را غیر مسلو  ،داندرام نمی خوک را حگوشت 

دیگر بسیاری او همچنین کافر و جهنمی نمی خواند. 

 کند. رد می ،نیز را ماسال دستورات   از

بدنی  توان  جود دارد که واحتمال باالیی  ،یک مورددر 

پیش  شدر سنجش با توان ،از ایدزیافته  نجاتشخص 

حاصل  ،کم توانی. این باشدشده  ترکم ،بیماریاز 

 .استدر درازای بیماری  آسیب های وارد آمده بر بدن 

 ،نیز روانی شخصادل تعدور از ذهن نیست که حتی 

 باشد.خورده هم ب
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 توان نتیجه گرفت که: پس تا اینجا می

 ،است رخ داده یککه برای نمونه ن شکل به هما

 ،نیز ز بیماری هللا پرستی رهایی یافتهکه اهم  کسی

یا  ،بدنیاز نگر  مختلفبه دلیل های ممکن است 

 .ده باشدآسیب دی ،و یا هردو ،روانی

در نیازمند آن است که  ،ری ایدزرهایی یافته از بیما

 ،ویتامینی ،مل های خوراکیمک به یاری ،دوره نقاهت

در خود بهبود  ،از ایدز رابرآمده پروتئینی و ... سستی 

  بخشد.

رهایی بیماری اسالم  هم که ازکسی  ،به همینگونه

نیازمند آنست تا هرچه بیشتر در راستای  ،یافته

هی جسمانی که برطرف نمودن آسیبهای اخالقی و گا

در او که بکوشد. ممکن است  ،دامن او را گرفته است

شکنجه زیر  تر  پیش ،همسایگی با دیگر هللا پرستان

ا کندن تنها ب پس .باشدبوده  بدنیهای روانی و یا 

تواند آن آسیب های وارده  نمی ،ویروس از زندگی اش

برای  ،ندهساز راهکارهایینیازمند  بهبود بخشد. ویرا 

. کارکرد  این اش است زخم های روانی درمان  

است که مکمل های تقویتی همان همچون  ،راهکارها

 .نیاز بودمورد  ،ایدزبیماری یافته از  ییبرای رها

چنان به روان آدمی  ،آموزشگاه ضد خردگرایی اسالم

فرد مسلمان به بسته به اینکه رساند که  آسیب می

است  ممکن ،کرده باشداسالم را رها دلیلی چه 
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بدتر از . بفشارندرات بیماری گریبانش را تاثیهمچنان 

آگاهانه یا وی هنوز حتی ممکن است آن اینکه 

آن حاصل از اخالقی ی هاآسیب ناقل   ،ناآگاهانه

برای ساده تر شدن باشد. به دیگر مردمان  ،آموزشگاه

به می اندازیم نگاهی  در این بخش ،درک این جستار

چنین بر ی به جای مانده زخم های اخالقشماری از 

 آدمی ،ممکن استاست که یادآوری به  نیاز. شخصی

 اینکه و یاباشد شده ویروس این  اسیرمستقیم  بطور

 ،زندگی در کنار مسلماناندلیل مستقیم به  غیر

توجه به  .باشندشماری از این زخم ها به او وارد آمده 

شمرده  که آسیب هایخالی از لطف نیست این نکته 

در فردی به فرد دیگر متفاوت  ،در ادامه جستارشده 

در آن رشد و نمو  ،که بیماراند. بسته به محیطی 

فرق  ،مبتال شمار این آسیب ها در افراد   ،داشته است

 . می کند

شمرده شده اند. برها در زیر شماری از این آسیب 

کسی که اسالم را  درمانی   نیاز   ،هر موردسپس برای 

گفته  ،ها آسیبیک از آن هر اسب با متن ،ا کرده نیزره

 .است شده

 

از خرافات  برآمدهترس های  ،شخصیدر  .1

از دوران کودکی ریشه  ،ناسالمی همچون ج  

را خردگرایی تا دارد نیاز او اینک  است. دوانده

 .ی نمایدخرافجایگزین اینگونه ترس های 
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در درازای سال  ،دیگری آنپوست و استخوان  در .2

 . است نهادینه شدهویی دروغگ دن وتقیه کر ،ها

این که  یاسالم زدنبا کنار تنها شاید  ،رو از این

به  ،او تزریق نموده درشیوه های نادرست را 

بی گمان  شود.آدمی سازنده و راستگو بدل ن

به  ،چنین کسانیکوشش برای تغییر  منش  

دستیابی به یک برای  .سود جامعه است

استگویی و تمرین ر ،در آنها سازنده نوزایی

 .ندیکارابسیار  از ابزارهایی  ،راستی جویی

 

 

اسالم ویروس از اگرچه که بانویی است  یدیگر .3

 ،محمد زن ستیز   جهان بینی   ولی ،رهایی یافته

خدشه دار را  شواالی خصیت و جایگاهسالها ش

اینک ربوده است. را  شفسه نو اعتماد بکرده 

درباره جایگاه هرچه بیشتر شایسته است 

 بانوان بیاموزد. زندهار

 

 

هللا پرستان همواره به او که است مردی  یدیگر .4

زنان موجودات کم ارزشی  کرده اند: گوشزد می

این حق را دارد که چند همسر اختیار  و او اند

می خود  تن  زالوی اسالم را از روزی وی که  .کند
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از  ،را نیزآن از نیاز دارد تا رد های بجا مانده ،کند

بایسته است که  نماید.پاک ش خوی پوست

ارزشمند  جایگاه  نگاهش را به ،چنین کسی

 تغییر دهد. ،بانوان و مردان در جامعه

 

  

از همخوابگی های بسیار  محمد ابن  ،یکیآن  .5

سودجویی های  ،عبدهللا و توجیه آنها در تازینامه

در دوران  ویاست. فرا گرفته را شخصی 

 خصیسود شبرای که آموخته  شمسلمان بودن

 . نماید عوضرا  خودو جبه  مرامهمواره  ،اش

 

 ،مسلمانی را از خود کندهنام  پس اگرچه که 

 دزدیدر  با دزد ،با همان مرام اسالمی ولی

با دانشجو از خوبی دانش  ،همدستی دارد

نیرنگ  ،با مال و مفتی ،گوید سخن میاندوزی 

با  ،کند ها و تجاوز های محمد را توجیه می

کنار  در و  ،گوید یتیم نوازی هایش میاز  پهلوانان

خود را همچون آنان  ،پیروان هر مذهب و مکتبی

در میانشان  تنها سود خود راو  دانمی نمای

او از زندگی در میان مسلمین  .کند جستجو می

 که:یاد گرفته است 

  

 همرنگ جماعت شو. ،خواهی نشوی رسوا -

 نان را به نرخ روز باید خورد. -
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 .ندیدی ،شتر دیدی -

رفتم شهر کورها، دیدم همه کور، من هم  -

 .کور

 گلنارت/ رو چو  چون به در خانۀ زنگی شوی -

 )ناصر خسرو( .چون قار کن

 .مامورم و معذور -

می خواهم سر  ،دیگی که برای من نجوشد -

 سگ در آن بجوشد.

چنان با نیک و بد عرفی، به سر بر کز پس  -

مردن / مسلمانت به زمزم شوید و هندو 

 عرفی شیرازی() .بسوزاند

 

برای  ولی ،تنها اسالم را رها کنداگر  ،بنابر این

 ،و منش خود گامی بر ندارد بهینه کردن مرام

از  پیوسته و برآمدهدرنتیجه عذاب وجدان های 

تهدید در همواره  آرامش درونی اش ،سودجویی

. همچنین با توجه به ویژگی های ویرانگر است

ایش برای آسیب ه ،چنانکه باید ،در منش  او

 .شده استنکم  جامعه

 

 

خودآزاری ناهنجاری  ،در کودکی اشدیگری  .6

در درازای  ،بعد ها)ماژوخیسم( داشته است و 

 آموزش هایترس های ناشی از در رشد 
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ترس است. بدتر شده ناهنجاری اش  ،محمدیان

های هللا در آن دنیا  کیفرترس از هایی همچون 

 به دلیل:

 اریروزه خو -

 بد حجابی -

 ر ماه محرمدن نابجا دخندی -

 شب ضربت خوردن علیشادی نابجا در  -

 ةصالبه جای نیاوردن  -

 ست زدن به جانور نجسی همچون خوکد -

 بادهمی و نوشیدن  -

  

 کار دیگر.و سد ها 

 

کارهای بسیاری  ،محمدی جهان بینی  در 

 ،و یا انجام ندادن آنها هستند که انجامشان

و  ترسناکهای  و شکنجه کیفر ها آدمیبرای 

به دنبال دارد. اساس این  در جهان آخرتجاودان 

بر ترس نهاده شده است و وعده   ،بیمار مذهب  

همواره  ،های هللا برای شکنجه پس از مرگ

 را در آدمی می افزاید.ترسهای درونی 

 

در این میان کسی که به ناهنجاری خودآزاری 

 بیش از دیگران آسیب دیده و ،نیز گرفتار باشد

می شدت بیشتری  ،ر درازای زمانداش بیماری 

و شب زنده داری و آه و ناله ها سینه زدن . گیرد
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ترس های  ،های دیگر مسلمانان سر دادن

 را بیش از پیش افزایش داده است. اش درونی 

غم افزای محمد را راه  با چنین شرایطی اگر تنها 

به دلیل باقی ماندن ترس  ممکن است ،کندرها 

خود را بیاآزارد و مزه  همچنان اشهای درونی 

 .شاد زیستی را نچشد

نیازمند به او  ،پزشکی رواندر کنار درمان های 

آموزه هایی و روی آوردن به  جهان بینی تغییر  

 که در آن شاد زیستن و لذت بردن از است

 به شمار می آیند. مندشارز ،زندگی

 

 

تا اندازه ای که را داریم دیگری  دمآ ،در مقابل .7

 دیگر آزاریگرایش های انی با ناهنجاری رو

 به ،نیزاو  ناهنجاری دیگر آزاری  شته است. دا

آموزش  کردن و یا بکار بردن  تجربه  یا دیدن دلیل

 وخیمتری ی اسالمها و شیوه های سادیسم

 ده است.ش

 ،های اسالمیخشونت در زیر تنها شماری از 

 :می شوندنام برده 

 سنگسار -

 قطع کردن دست و پای دزد -

 همگانی مکان هایاعدام در ن و شالق زد -

بح برای ذسر بریدن وحشیانه جانوران  -

 اسالمی
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 قربانی های ددمنشانه در عید قربان -

 توسط پیروان غیر مسلمانانسوزاندن زنده  -

 اسالم

 دختران و بانوانزن ستیزی ها و کتک زدن  -

 ،باشد دچاربرای مسلمانی که به سادیسم نیز 

افی برای پایان راهکاری ک ،اسالم رها کردنتنها 

این امکان  نخواهد بود. دیگرآزاری هایشدادن به 

رفتارهای شماری از آن هست که همواره 

همچنان بگونه آگاهانه و یا  ،یسادیسم

 ناآگاهانه از سوی شخص ادامه یابند.

را رهاکرده  کیش محمدیانحاال که او  ،رو از این

نگاهش را نیز به تا است آن  نیازمند ،است

اگر چنین شخصی به  .ان تغییر دهدگرید زندگی  

جامعه برای پس  ،وجود خدا نیز باور دارد

و مهربان  چهره ایخواهد بود که  ترسودمند

چنین کسی نیکوکار از پروردگار در اندیشه 

با الگو گرفتن از تصویر چنین او تا آفریده شود 

. بپروراند مهربانی و نیکوکاری را در خود ،یخدای

 را مهرورزی ،ات از اسالمپس از نج اگر وی

شود و در همبسته با دیگر نیکوکاران  ،تمرین کند

 برداشتهگیتی گام و پیشرفت  مسیر سازندگی 

همه  سود ،نمایدجایگزین دیگر آزاری و اینها را 

 .رسیدخود جامعه خواهد  اینها به
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ها و گریه و ماتم  سوگواری دلیلبه  آن دیگری .8

با  ،اسالمدر مکتب غم گستر پیوسته های 

همچنان غم و  ،استمکتب را کنار زده  اینکه آن

جدا نشدنی در افسردگی و اندوه از بخش های 

 اند. گردیدهاندیشه او 

 یک خندیدن رانیکوست که با آئینی که پس 

شادی و سرور را جشن  ،می شمارد شارز

 می و آدمی را به شاد زیستی فرا گیردمی

و  به زندگینسبت آهسته آهسته  ،خواند

 .شودتر  نگر مثبت ،گیتی

 

 

شخص دیگری در زندگی روزمره دوران  .9

گفتار زشت و ناسزاگویی به دیگران  ،یمسلمان

زشت گفتاری این البته که  را فرا گرفته است.

آموزش های ورد  آ دست ،او به دیگر مردمانهای 

که نامسلمانان است  کیش تازیانحق به جانب  

ناسزا  فرستاده و و به آنان لعنت هخواندکافر را 

  می گوید.

 

در که نیازمند آن است  اینبار ،چنین شخصی

و زندگی آرام در کنار گفتار نیکو  ،اشزندگی 

 .نمایدتمرین  ،دیگران را
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 سوگند خوردن بر جان   ،یک مسلمان زاده .11

همه دارایی های مادی در کل مادر و  ،پدر ،بچه

. می آموزد ،از دیگر مسلمین ،و معنوی خود را

است.  آنهادست آوردی از تازینامه برای  ،این نیز

 بارها به چیزهای گوناگونی قسم ،قرآندر 

 خورده شده است. 

 شماری از این قسم ها در زیر آمده است:

 قسم به میوه ها: انجیر و زیتون -

 خود  هللاقسم به  -

 قسم به ا سب های جهادگران  اسالم -

 قسم به جان محمد -

 قسم به خود قرآن -

 روز و شب ،مان های سپیده دمقسم به ز -

 قسم به انسان -

 قسم به فرشتگان -

 ،غرب ،قسم به مکان هایی چون شرق -

کوه و  ،دریا ،آسمان ،ماه ،ستاره ،خورشید

 مکه.

 

همه این قسم خوردن  ،از نگر نویسنده این دفتر

 دروغگوی  منش  دهنده  نشان ،ها در تازینامه

 آنست که اینها نشان .ن عبدهللا استمحمد اب

در قالب که به بسیاری از چیزهایی  ،نیز خوداو 

باور نداشته و  ،وحی به خورد پیروانش می داده 
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 ،است با علم به اینکه در حال رواج دادن دروغ

 کرده است. می آنها را بیان

تا دروغ  بر آن بود ،وی با این نیرنگ در سخنانش

ان برای مردمدر قالب پیام آسمانی را خود  های

و مهر تائیدی بر آنان  هدجلوه دراست  ،ساده

با توجه به رواج  زیاد  دروغگویی همراه با  .بزند

می توان دید که   ،ق سم در دل جوامع اسالمی

به  هم پرستان هللابرای  ،هللا شیوه گفتاری

در زندگی روزمره  ،پر کاربردی یتقلیدی الگو

 تبدیل شده است.

از  پس ،آدمی با این ویژگی در گفتار ،هر رویبه 

که ست نیازمند ایناینبار  ،نجات از بیماری

 بیاموزد که برایو  نمودهرا تمرین راستگویی 

 ،سخنی که دورغ نیست بودن  راست  اثبات

 .نداردقسم خوردن نیازی به 

 

 

آن های وعده به دلیل زندگی اسالمی  .11

نهر های شیر و  ،لمانغ ،حوریهمچون  جهانی

 ،یگریآن د در ضمیر ناخودآگاه   و ... ،عسل

گیتی جای زیاد که: است  اینگونه جا انداخته

سختی است که خوبی نیست و با مردن 

 د.نرس به پایان می یشها
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 خصی پس از کندن برچسبچنین شنیاز 

اندیشه جایگزین کردن با ست که این ،مسلمانی

نگاهش را به زندگی  ،برنده های سازنده و پیش

ری که یکی از خویشکاگرگون کند و بیاموزد د

برد  تازه کردن گیتی و پیش ،شهای مهم

زندگی خود و دیگران به سوی آرامش و آسایش 

 هرچه بیشتر  این جهانی است.

 

 

دلخوش کردن  ،بیکار نشستن ،پروری تن .12

به زبان تازی برای دست خوانی  ردو  دعا و به 

شیوه های یکی دیگر از  ،آرزوهایافتن به 

هللا از است که گریبان شمار زیادی ناکارآمدی 

 را میگیرد. پرستان 

کار و که  یایهروی آوردن به اندیشه  ،بنابراین

آدمی بر می در را  کوشش و دوری از کاهلی

از شمار زیادی برای  نیازی دیگر است  ،دنانگیز

 .یافتگان نجات

 

 

است که  (استاتیکایستا )اسالم مکتبی  .13

 آموزگارانشاز  ،را با دانشکردن آن امکان به روز 

 ،تا به امروزآغاز رو از همان  این. از ردمی گی

ر د  مکتب  این  پیروان  همواره  زیر بمباران  ،ستیزخ 

در . باقی مانده اند هاموهوم بافی خرافات و 
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برشمرده  از این خرافه ها ی اندکشمارتنها  ،زیر

 :شده است

 محمد شق القمر   -

 دعانویسی برای رفع بال  -

دلیل پاره کردن  تبدیل شدن زنی به کانگرو به  -

 کالم هللا

 در سوره بقره غایب دیده شدن مژه مهدی   -

 و هزاران خرافه دیگر.

 

کسانی هستند که  همواره ،آدمیان در جامعه

و به آسانی اند یرش خرافات جذب و پذمستعد 

خرافی  مکاتبترس ها و امید های در دام 

 همه مردمانبه سود  ،رو از این. خواهند افتاد

 استعداد  که نجات یافتگان دسته از  آناست که 

جذب مکتبی خردگرا  ،یری را دارندپذخرافه 

 دارد.که خرافه گرایی در آن جایی نشوند 

بیشتر آینده زندگیشان امنیت احتمال   ،اینگونه

مکتب  در دامباز پس از اسالم تا  ،خواهد بود

و بخشی از جامعه تباه  افتندنی یخرافی دیگر

  نگردد.

 

  :بپیوندند کهای  جهان بینیه بآنها اگر 

 ،است (دینامیکپویا ) -

 ،کند روز خود را بروز می با دانش   -
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همواره کوشیده اند تا غبار خرافات   شآموزگاران -

 ،آن پاک کنندرا از هزاره های دور 

 

جامعه بخش های  همهبه سود باز  ،این تغییر

  .خواهد بود

 

 

قیت نو آوری و خالفاکتورهایی که یکی از   .14

 می ینابودبه  ،محمدمذهب  پیروان  را در میان

 است. سفارش به تقلید های کورکورانه ،ندشاک

 اند: از ایندسته 

  رسول زندگی سنت  تقلید ازسفارش به

 در مسلمانان سنیهللا 

 و یا  

 در میان شیعیان. جع تقلیدداشتن مر  

 

م است که حس نوآوری در بیشتر  الز ،بنابر این

 ،رهایی از بیماری پس از ،نازادگ مسلمان

 . ودشانده پرور

جهان روی آوردن به باز  ،برای چنین دست آوردی

 :نیاز است که بینی

ن و تازه کردن گیتی فرا آنها را به سوی نو کرد -

  می خواند،

  ،را در آنان می پروراندکننده  اندیشه های نو -
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 گرامی می دارد. آنرا هنر را ارج میگزارد و  -

می  ،نوآوری و زیبایی آفرینیپرورش با  ،هگونبدین

 ،توان امیدوار بود که هر یک از آن نجات یافتگان

به  آدمیانرشد جامعه برای  یهای دستبه خود 

 .شوندتبدیل  ،شدن زیباترسوی 

 

 

سه ویژگی برجستهء اکثر در زیر  .15

یکی  ،که اینها نیز نوشته شده استمسلمانان 

های ماندگی جامعه پس وامل ع از دیگر

 اسالمی اند. این ویژگی ها شامل:

 کم کاری در زندگی -

 ندیدن ضعف های شخصی -

 محکوم کردن دیگران -

 

 باز هم ،هللا پرستاندر ها ویژگی این  رشد

 دست آورد  همان آموزشگاه  اسالم است. 

نتیجه که  محمدیاینجا شماری از باور های در 

ویژگی هایی در اش به بار آمدن چنین 

 :شده اندبرشمرده  ،ردندمسلمانان می گ

 

 فقُر فخری )فقر افتخار است(ال -

و ارزشمند دانستن  مستضعفینستایش  -

 مستضعف بودن
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اینکه آنها  به، آدم های کامیاب محکوم کردن   -

  را ضایع کرده اند مستضعفینحق 

 

شماری از نجات کامیابی آینده زندگی  ،رو از این

 در گروی این است که بیاموزند: ،یافتگان

و مد ناکارآ ،دانش گریز ،نابخردشخصی تا 

به  نمی تواند دیگریآن  ،گوسفند صفت نباشد

و چوپان وی  گیرد را به دست رشادگی افساس

آنها دوباره به آموزشگاهی خردگرا که  .شود

آزادی گزینش و به گردن گرفتن مسئولیت  یک 

 به آنها آموزش میدهد نیازمندند. ،گزینش را

 

 

است در درازای ممکن  ،شخص دیگریدر  .16

بی تفاوتی به زیست بوم و یا  ،بیماری اسالم

نهادینه شده باشد.  ،آسیب رساندن به آن

شماری از رفتارهای نادرست نهادینه شده در او 

 می توانند به این قرار باشند: 

 قربانی کردن جانوران -

و آزار دادن  جانوراننجس شمردان برخی از  -

 آنها

 گردشگاه ها بد رفتاری کردن با جنگل ها و -

 آسیب رساندن به درختان -

جمع نکردن زباله های به جای مانده پس از  -

 گردش در دامن زیست بوم. 
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بی تفاوت بودن به تفکیک و بازیافت زباله ها  -

 در خانه یا سر کار

بدون توجه به زیانهایش  ،گزافمصرف گرایی  -

 که به زیست بوم می رسد

ت اس ینیاز مهمباز  ،بینیمی پس همچنانکه م

 ،های محمدیانسنت که او پس از رهایی از 

مهربان بودن با  ،آشتی با زیست بوم را فرا گیرد

و از خویشکاری خود برای  ،آنرا تمرین کند

آگاه شده و این حس را در خود آن پاسداری از 

 .پرورش دهدهرچه بیشتر 

 

 

 نیاز حیاتی به نوزایی

ه یک گفته شدند که نیاز  ب دالیلشماری از  ،تا اینجا

 ،را برای کسانی که اسالم را رها کرده اند خودسازی

 .می دادنشان 

بر این نکته پا فشاری تا  بر آن است در اینجا نویسنده 

کسانی که اسالم را  و منش جهان بینیاگر در  کند که

 ،صورت نگیرد اساسی و سازندهتغییرات  ،کنار زده اند

رای پتانسیل های باالیی ببه عنوان آنها همچنان 

. به زبانی خواهند ماند برجاآسیب رساندن به جامعه 

شده به  دچاربرای بیماران  بازیافتدوره اگر  ،ساده

اینبار ویروس بطور غیر  ،نگردد سپریبه خوبی   ،اسالم
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ان کسانی که برچسب ممستقیم همچنان توسط ه

می  پیویرانگری هایش را  ،بیماری را از خود کنده اند

این آسیب ها  ،در شرایطی تحتی ممکن اس. گیرد

بیماری خود  ابتالی شخص به  بسیار بیشتر از دوران  

کسانی برای  ،بازیافتمراقبت های ویژه دوره باشد. 

یک  نه تنها ضروری بلکه ،که از اسالم رهایی یافته اند

بر به خود جامعه باز  ،است که سودشنیاز اجتماعی 

د که در ادامه کوشش شده نشان داده شو .می گردد

تا چه اندازه  ،نوزایی در اندیشه و منش  نجات یافتگان

 حیاتی است. ،برای جامعه انسانی و زیست بوم

 

 ،ترسانده می شوندرنج دوزخ اگرچه که هللا پرستان از 

جرم و  اآشکار پنهانی یا ،ایشان بسیاری از ولی

میزان . پایین آمدن  انجام می دهندرا زیادی جنایات  

خود می  ،«رمضان»لمین، در ماه در میان مسجرم 

به زبانی ساده  .باشد تلخ حقیقت   همین گویایتواند 

مسلمین می کوشند تا کمتر از  ،تر در این ماه

 جنایت شوند. وقانون شکنی مرتکب  ،همیشه

 

اسالم را کنار زده و  ،اشخاصهمین  کههنگامی  ،حال

دور  ،ددیگر همان ترس از عذاب های قیامت را نیز ندارن

 ،بودنشاناز ذهن نیست که نسبت به دوره مسلمان 

 بزنند.نیز هایی به مراتب بزرگتر ویرانگری دست به 
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مرتکب  ،که با وجود باور به عذاب جهنمکسی برای 

 به:

 کودک آزاری -

 زورگیری -

 تجاوز به بانوان -

 دزدی های خرد و کالن -

 قتل -

 فساد های مالی -

 فرار از مالیات -

 رشوه گیری -

 رشوه دادن -

 اریزمین خو -

 حیوان آزاری -

شکارهای غیرقانونی و شریک بودن در  -

 انقراض گونه های جانوری

 مواد مخدرو مصرف قاچاق و فروش  -

 

بدون اینک  ،است شده میدیگر ویرانگر و ده ها کار 

ساده تر بسیار  ،به هللاحس  نیاز  برای پاسخگویی 

 .دامن زندجنایات بزرگتری به است که پنهانی 

 

ای که بیماری اسالم به آن  معهدر جا ،رو از این

تاثیرات  از برای گند زدایی بهتر   ،سرایت نموده است

کردن وجدان و  بیدار ،آنبه جای مانده از مخرب 

 بسیار نیازی ،پروراندن نیکو منشی  نجات یافتگان
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که شایسته است  ،است. به نگر نویسنده اساسی

و  ،جوامع این جستار توسط روشن اندیشان و فرزانگان  

 جدی گرفته شود. بسیار  ،اسالم زده وامعجبه ویژه 

 

از  ،سازنده یک نوزایی فردی نیاز به توضیح ندارد که

را مداری  آرامش و قانونمی تواند نگر اجتماعی نیز 

 .افزایش دهد

 

که است یادآوری به  نیاز ،بخش نوشتار ایندر 

 ،خود در خانواده ای مسلمان ،نویسنده این دفتر نیز

کندن تاول  چرکین  پیش از  ،همو ا .ه استدزاده ش

با را سالهای زیادی شوربختانه  ،اسالم از چهره خود

و دست و پنجه نرم   زیستهی اسالمی همان باور ها

ایرادها و  ،. هرچند که از همان دوران کودکیبودکرده 

می برایش پرسش برانگیز  ،مکتبتناقض های این 

 .ندنمود

زاده  مسلمانایرانی هزاران  دهمانننیز او  ،به هر روی

خوبی از آسیب به  ،اندکه هللا پرستی را پس زده 

یشه و گفتار و کردار آدمیان هایی که این مکتب بر اند

دادگرانه و بدور اگر  ،آگاه است. به گمان او ،اردمی گذ

 ارهای دوران مسلمانیشخصیت و کرددر  ،از تعصب

خش زیادی ب ننقاط زیابسیاری از ما  ،مان ژرف شویم

 ،اگر با خود رو راست باشیمرا در آن خواهیم یافت. 

 ،اندیشه ،چه اندازه روانتا دانیم  دست کم خود می
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یا و کردارمان در اثر آموزش های اسالمی و  ،گفتار

و است.  آسیب دیده ،زیستن در کنار دیگر مسلمانان

که حتی می پذیریم  ،باشیم دالوربه اندازه کافی اگر 

منفی  های پیامدتا مدت ها  ،زدن اسالم پس از کنار

 در زندگی شخصی و اجتماعی ویرانگرینتایج  ،اش

 استثناءممکن است . هرچند به همراه داشته اندمان 

 ،به باور نویسنده ولی ،وجود داشته باشندنیز  هایی

  است. بسیار اندک ،شمار  آنها نسبت به کل مجموعه

 ماهر یک از تا  ،نسکاین نگارنده  به دید ،رو از این

 دوباره خودسازی دست به یک نوزایی و سپس یک

ی اسالمی بجای مانده در از آفت هانه خود  ،نزنیم

آشکار است . و نه جامعه می یابیمرهایی  شخصیتمان

 زیادینیاز به کوشش و پشتکار  ،این خودسازی که

نکات منفی  ،هنوزخود معترف است که نویسنده  دارد.

در او  ،اسالمی فرهنگ ستن در یک در اثر زیبسیاری 

تالش برطرف کردنشان  مانده است که برجای

بسیاری از ممکن است . می طلبدبیشتری را 

های  پرتوکه از  از نکات منفی ،همخوانندگان گرامی 

 ،ها سرایت کرده استبه آن ،و یا پیروانشهللا پرستی 

 آگاه باشند. 

کنار زدن اسالم  پس از ،نگارنده این دفتر از دید اینبنابر

 ،از فساد بیشتر در منش و شخصیتمانو جلوگیری 

راهکاری را نیز برای بهبود اندیشه و گفتار و بایستی 

بخش های آسیب دیده در بدینگونه تا بیابیم.  مانکردار
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وجدان و با و بکوشیم تا وجودمان را بهبود بخشیده 

شویم. تبدیل  ،به آدمی سازنده ،درونی آرامتر

خود برای این ان و پشتکار  مورد نیاز زم ،کوشش

برای  چه بسا. متفاوت است افراد گوناگوندر  ،سازی

برای باشد و رخ داده  بیدرنگخودسازی این  ،یکی

به هر نیاز باشد.  ریکوشش بیشت به یدیگر شمار

دست بر روی دست  گامی برداشتن بهتر ازروی 

 اردن است.گذ

ن نسک در ای ،این خودسازیدستیابی به برای 

و  ،کارا ،آموزه های سازندهاز کوشش شده است 

 ،«ا شو زرتشت» نخستین آموزگار اخالق ی  گیتی آرا

ارزش های اخالقی و نکات سودمند بهره گرفته شود. 

درک نویسنده از با توجه به  ،در این دفتر نوشته شده

 ،گاهان )سرودهای اندیشه برانگیز  زردشت  اسپیتمان(

 . ندآمده ا گرد

در به گونه ای  ،این ارزش ها که شده است شکوش

خشک از حالت  آن نخوانددست خواننده قرار گیرد که 

اول نسک زبان  ،منظوراین . برای بدر آیدسویه یکو 

تلقینی  یحالت خواندنش برای خوانندهو است شخص 

با  ،ین شیوها بهره گیری از ابکه  هدف آنست. دارد

آموزه های  ،جمله های تلقینیپیوسته خواندن 

درونی  بیشتر ،خوانندگان گرامیدر وجود  ،زردشت

بردن بکار کوشش در با آنها  امید آنست که. دنگرد

هر  ،زندگی روزمره شاندر این ارزش ها هرچه بیشتر 
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بهبود  ،بیش از پیشاندیشه و گفتار و کردار خود را روز 

 :سرانجام تا دنبخش

 مراحل باالترین گذاشتن  پشت سر با  یا خود 

که  «تاته  ا م ر»به  ،زردشتیدر کیش خودسازی 

دست  ،برای مردمان بودشو زردشت ا  آرزوی 

  د.نیاب

 و یا 

 در راستای بهسازی خود انبا کوشش هایش، 

 مانندرا چنان درخشان و بی  آیندهنسل های 

زمان به هدر دادن  نیاز  آنها دیگرپروش دهد که 

پاک کردن آسیب های  برای ،ارزشمند

 ،را رسیده از یک مکتب ویرانگر شخصیتی

به بهتر  تنها ،. بلکه به جای آننداشته باشند

جاودانگی و به  بپردازندکردن عملکرد خود 

 .رسندب

با داشتن  ،دور یا نزدیک باشد تا روزگاری در آینده

مکانی برای گیتی  ،بیشتری از این جاودانگان شمار

دمانی همان ابرمر جوالن و زندگی  ا بر مردمان گردد.

در پیشبرد  نند ودفاع می ککه توانمندانه از هستی 

 گام بر می ،بهتر شدنهرچه بی وقفه گیتی به سوی 

 دارند. 

 روانشان. ام  تنشان باد و مینو به کام  گیتی به ک
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   زردشتی دیدگاه  از  گیتی و مینو
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 کورکورانه باور نه ،شناخت

 

پیروی کورکورانه  ،شو زرتشتا  ی خردگرا جهان بینی  در 

 دارد.جایی  ،ی همراه با تعصبهاباورو 

 

 ،کنم همسو می جهان بینیاینک که نگاهم را با این 

ا شا را که هنجار حاکم بر  ،می کوشم تا هرچه بیشتر

 بشناسم. ،هستی است

 

 ،اندیشم یمنخست  ،یبه هنگام گزینش  هر چیز

با  ،سپسو  پردازمپژوهش می به  ،کنممی پرسش 

 .راهی را برمی گزینم درست شناختیک 

 

  44یسنا  ، 43سنا ی
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 همگانی خوشبختی  

 

برای همه  تامی آموزد ما به سپیتمان زرتشت 

برای  و ی و رسایی باشیم.تشبخوخخواستار  ،مردمان

نیکو منشی را در خود  ،دست یافتن به این رسایی

 .انیمبپرور

 

ک همه هوشیاران و نی ،به ما می گوید گاهان

دهش از  ،گزینند را برمی نیکو ی که منش  اندیشان

 اورمزداینکه برای  ،پسبرخوردار می گردند.  ،ا هورامزدا

این  بلکه ،شتی بودن مالک نیستزرت ،یاورمان باشد

 .است دارای ارزشنیکو منشی است که 

 

بدون در  ،راگیتی  ران  نیک منش  همه نیکوکا آنم تا بر

 سن و ،پوست رنگ ،ملیت ،ادنگر گرفتن نژ

اورمزد دوست بدارم و برای آنان به درگاه  ،شانیتجنس

و و کامیابی را برایشان خواستارم بهروزی . نیایش کنم

 مانم.می  همازور با آنان
 

  3:  34یسنا 
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 مینوی زندگی و گیتی در خویشکاری میان   پیوند  

 

زردشتی کوشش برای ساختن یک  جهان بینی  در 

زیادی دارد. این آموزشگاه   ارزش ،زندگی مین وی خوب

 به ما می آموزد: ،اندیشه

 کسی بدرستی برای زندگی مینوی اش گام بر می

از خودش  ،دارد که در راه  بهبود بخشیدن به گیتی

 پیشی می گیرد.

 

شایسته نیست گیتی را فراموش کنم و تنها به  ،پس

پاره نمی کنم و  ،مینو بیاندیشم. پیوندم را با همبودگاه

 سر باز نمی زنم.  ،یشکاری اماز خو

 

جانداران و زیست بوم  ،کمر به بهتر کردن وضع مردمان

به گوش  ،بسته ام و آموزه های گیتی آرای  گاهان را

 دیگران نیز می رسانم.

 

 19:  51یسنا 
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 وهومن خانه در زیستن

 

او که راستگو است و هرگز اندیشه  ،می دانم

 ،د راه نمی دهدهمراهی با دروندان را به مغز خو

و  ،وجدانش از پاداش های ا هورایی بهره مند گردیده

 سرانجام به ا شا خواهد پیوست.

 

ا شوان را با  ،پس هرگز با دروندان همراه نمی شوم

 ،و از آفریده های مزدا اهورا ،مهربانی یاری می نمایم

زندگی ام را با ا شا هم  ،پاسداری می کنم. بدین گونه

بسر  ،ر سرای  اندیشه و منش نیکوو د ،راستا کرده

 می برم.

 

  9:  49یسنا  ،3:  33یسنا 
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 دروج و اَشا دستاوردهای

 

من  همسوییپس  ،رسان است ا شا سوداز آنجا که 

از  .سود می رساند همبودگاهبه  وخودم به  ،آنبا 

پس اگر دروغگویی  .استویرانگر  دروج ،سوی دیگر

و  مراهم دروج  ،همراه شوم ندانو با دروپیشه کنم 

 را آزار خواهد داد. همبودگاههم 

 

 آسیب های دروغ را به خود و به دیگران گوشزد می

 یشوهومن را در خو همواره ،و برای پس زدن آن نمک

 .می پرورانم

 

 3:  49یسنا 
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 دروندی و سرانجامش
 

راه  دورغگویی را بر  ،پیروان  دروج که بجای راستی

بهره ای از م هر پروردگار نخواهند برد. آنها به  ،گزیده اند

 ،همراه آموزگاران شان که به آنان بد منشی آموخته اند

 تاوان  کارهایشان را می بینند.

تیره روزی و بانگ  دریغ سر  ،آگاهم که سرانجام  دروند

برای او عذاب  وجدان و  ،دادن است. کردارهای بدش

از روشنایی به سرای ناله به ارمغان می آورند. روانش 

 ،تاریکی می رود و برای گفتار و کردار نادرست  او

همواره در رنج است و او را سرزنش می کند. 

فریبکارانی که از ا شا روی برگردانده و مردمان را به 

سرانجامی اینچنین  ،بدی شهریاری کرده اند نیز

 خواهند داشت.

 

یسنا  ،12:  32یسنا  ،21:  31 ، 11 تا 2:  31یسنا 

 49یسنا  ،یسنا ،5:  47یسنا  ، 11:  46یسنا  ،7:  45

 13 و 8:  51یسنا  ،11: 
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 اش کننده به ،یانگرویربرآیند  بازگشت  

 

ی و شهریارفریبنده  آموزگار   ،دزراتشت به من می آموز

ان سرانجام به دست هم ،می گستراندرا  دروج که

 مزه ،کارهای اینهاسخنان و ی که به خاطر مردم

 .گردندمی تباه  ،را نچشیدند خوشبختی

 

داشتن از  دخو ،مشغول اند مردمان آزار  ه که ب آنها

گزند   است که ینگونها .دنمان میبی بهره  ،زندگی نیکو

ادامه با  .می گرددباز نیز آنان به  ،رشانکرداگفتار و 

از زندگی بد و برای رهاییشان را  آنها دری ،مردم آزاری

 .دنارگذ نمیباز  ،بهروزیرسیدن به 

 

 نیکبختی و آسایش دیگرخواستار به من که  ،ولی

 فروغ ارزانی می شود.روشنایی و  ،نمرااجاند

 

 8:  46یسنا  ،2:  43یسنا  ،15 تا 3:  32یسنا 
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 و زیست بومزاد  مردم
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 کردن قربانی از دوری

 

ی ُکشتن جانوران برای دور کردن بیماری یا رویداد ها

کاری است مخالف  هنجار  هستی که به روان  ،بد

 آفرینش آزار می رساند.

 

من که آموزه های خردگرای زردشت  دانشمند را برای 

با ژرف اندیشی در این کارها پی می  ،زندگیم برگزیدم

برم که خرافه پرستی اند و گسترش دهنده ویرانی. 

 ،جادو ،خوردن گوشت آن ،پس همواره از قربانی کردن

 دوری می جویم. ،دعانویسی و دیگر خرافه ها ،طلسم

 

 14:  32یسنا 
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 بومزیست  از پاسداری

 

 ،راآفرینش  سراسر   و جانوران ،گیاهان ،آب ،زمین ،هوا

 ا هورا مزدا پرورانده است.

یکی از  به نیکویی از آنها نگهداری کنم و ،اراده کردم

 .باشم زیست بوم کوشای   نگهبانان  آن 

 

 3 : 33یسنا 
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 اَشا از نگهبانی

 

از ا شا نگهداری می  ،کسی که با گفتار و کردارش

 کارگزار و یاور  پروردگار شمرده می شود. ،کند

 

ر دم را بکار می بندم  ،پس اشویی پیشه می کنم و خ 

 روان  آفرینش را خوشنود می سازم. ،و با نیکو منشی

 

  22:  31یسنا  ،1:  28یسنا 
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 در گیتی یزندگ
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 زندگی چون   و چند

 

 ،اخالق این نخستین آموزگار   ،زرتشتسروده های از 

 فرا میگیریم:

و ی است که پیرو ا شایند انبهترین زندگی برای کس

به خوشبختی اشوان  دروج. برای هواداران   آنبدترین 

 .سیه روزی است ،و بهره ُدرو نداندست می یابند 

همراهی من با به  ،تی امبهروزی و یا تیره بخ اینک که

پیشه اشویی  ،برای خود ،دروغ بستگی دارد ا شا یا

 .می پسندم راکردن 

 8:  51یسنا  ، 11:  34یسنا  ، 11و  4:  31یسنا 
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 پا دیر زندگانی و شادی

 

در راه   ،خویش خوشبختیبرای دست یافتن به 

 را امخوشبختی  .دارممی  گام بر دیگر مردمانبهروزی 

 ،و وهومن همسو با ا شا ومی جویم آنها  دن  کر در شاد

من فراهم  نیکبختی  هم  ،شیوهبدین  .می کنمزندگی 

 دستیافتنی تر ،دیگران آرامش و آسایش و هم می آید

 .می شود

 

برای و . ردباید به شادی بگذاست و  ورجاوندزندگی 

برای  ،کارانهسزاوار است نیکو ،شادیاین رسیدن به 

 زندگانی   خواهان   وبکوشم  یتیگآبادانی و پیشرفت  

 .باشم دراز

 

 2: 43یسنا 
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 زندگی کنندگان   تباه

 

دروندان  اند. آنها ویرانگران  گیتیاز گروه   ،آموزگاران  بد

با آموزش هایشان به بجای  و را بزرگ میشمارند

 ،این آموزگاران .می گسترانندبد منشی را  ،وهومن

 .دارند را از نیکوکاری باز می انمردم

 

به بزرگی رسند و  ،به یاری منش بدمی خواهند  آنها

در  .گیرنددر دست  ،راهمبودگاه رهبری و سرپرستی 

به آنها  ،دروج که به بدنامی زبانزدند پیروان   ،این راه

 که ا شاپیروان جلوی  ،درونداناین . یاری می رسانند

 .سد می کنند ،را می اندیشندزندگی مردم  به بهبود  

 

آماج و آرزوهای دستیابی به در راه   ،ویرانگر آموزگاران  

از  وشانند می ک یتباهبه را  انزندگی مردم ،دخو

خود را نیز زندگی سرانجام  ،ویرانگرشان ارهایک برآیند  

 تباه می کنند.

 

 4:  46یسنا  ،13 و 11:  32یسنا 
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  کردار
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 زردشتی یک کردار

 

یاد می گیریم که  ،شتاز نخستین آموزگار اخالق زرت

 داد  بنیادین  زندگی است. ،همسویی با ا شا

 

کرداری همراستا با ا شا در پیش  ،پس برازنده است

پیروان  دروج را به  ،با اندیشه و گفتار و کردارم ،گیرم

دوست و یاور   ،راستگویی رهنمون دهم و اینگونه

 اهورامزدا بماند.

 

این بود که در خواست  زرتشت ا سپنتمان از اورمزد 

کژاندیشی و  ،نافرمانی ،میان خویشان و همکارانش

او آرزو داشت که  ،دشمنی از میان برود. همچنین

گیتی از رهبران  بد رهایی یابد و آرامش و آسایش 

 گسترانیده گردد.

 

منی که همکار اهورامزدا و دوستدار   ،پس زیبنده است

ی سنا ،آموزگارمان زردشت هستم  ،ندر میان م زد 

 ،از خیره سری ،همازوری را فزونی بخشم. برای اینکار

و دشمنی دوری می  ،فریب ،بد اندیشی ،نافرمانی

 ورزم.

 

 4 و 2 و 1:  33یسنا 
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 آفرینش با چگونگی  روان   ،پیوند  کردار  مردمان

 

ویرانگری در  ،پیروی از دروندان برای ترساندن  اشوان

 ،دن به ناتوانانو آسیب رسان ،تباه کردن مردمان ،گیتی

 ،چپاول ،همگی مخالف  ا شا و وهومن اند. خشم

همگیشان روان آفرینش را می  ،و گستاخی ،تندخویی

 آزارند.

درخور  من نیست که در این کارها همراه باشم. دست 

به کارهایی میزنم که همسو با ا شا و منش نیک اند و 

 روان آفرینش را خرسند می سازم. ،بدین شیوه

 8:  34یسنا  ،1:  29یسنا 
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 برخورداری و کوشایی

 

سروده های زرتشت به ما می آموزد که کار و 

پیش نیاز  کامیابی است. اینرا آویزه گوشم  ،کوشش

از تنبلی و کاهلی دوری می جویم و سخت  ،می کنم

 کوشی را در پیش می گیرم.

 

  7:  32یسنا 
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 پایندگی و وهومن

 

رسیدن به زندگی  ،برترین آرمان ،از دید ا شو زرتشت

دیرپای در شهریاری  منش نیک است. او برای 

از ُسروش یاری میگیرد تا در راه ا شا  ،دستیابی به آن

و  بجایی رسد که در آن اهورامزدا شهریاری  ،گام نهد

 دارد.

 

من نیز بر خود می پسندم که سروش را به یاری گیرم 

 ،تا همواره همسو با ا شا زندگی کنم. بدین شیوه

رزوی زندگی همیشگی با وهومن را در سر و دل  خود آ

 می پرورانم.

 

 5:  33یسنا 
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  خانواده
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 بانوان ستایش

 

و همواره پرستاری و ستایش می کنم را ها و زمین آب 

 دارم. میو ارجمند گرامی  ،بانوان  پیرو ا شا را

 38یسنا 
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 خانوادگی زندگی و اَشویی

 

و  دروج پیوندم را از پس یبنده است.دروغ در گیتی فر

 .کنمجلوگیری می  غدرواز گسترش  می ُبرم و  ،دروند

بدست  از تبهکاریکه که شادی  به یادم می سپارم

 .شدمایه اندوه خواهد  ،آید

با همسرم می  ،تنگدستیدر چه در توانگری و چه 

. کنممی سرشار  ،اوبه شور و مهر  از راجوشم و دلم 

که اگر دروغ بر من و همسرم  می شوم یادآور خودبه 

سرانجام بانگ  ،و راه دروغ را در پیش گیریمچیره شود 

 ناله و افسوس سر خواهیم داد.

از دیگر  ،به یاری وهومن ،زیستن برای ا شوییپس 

 گیرم.هموندان  خانواده ام پیشی می 

 9 تا 5:  53یسنا 

  



 
 

 

66 

 گزینی همسر

 

های مهمی  سنجهیکی از  ،پند می دهمبه فرزندنم 

 ،که برای گزینش همسر آینده اش در نگر می گیرد

 و منش نیک باشد. ا شامیزان باورمندی او به 

 

با خرد   ،برگزیدن همسرکه به هنگام می آموزم به او 

 جوید.یاری  از سپندارمزرایزنی کند و  خود

 

 3:  53یسنا 
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 هاز مانیخویشکاری های شخصی و 
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 ینشگز شیوه

 

و  ،ارمغان داده ،مزدا اهورا آزادی  گزینش را به مردم زاد

گزینش های درست و نادرست  ما به گردن خودمان 

است. این منم که برای برگزیدن  رهبر راستگو و راه  

 پاسخگویم. ،و یا همراهی با دروند و دروج ،ا شا

 

می دانم که اگر ما راه  خردگرایی و آرمیتی را در پیش 

گیتی را به سوی بهتر شدن پیشرفت می  ،بگیریم

 دهیم و آنرا می آراییم. 

 

بدین  ،پس نیکوست که به هنگام  گزینش  راهبران

هوادار  کسی باشم که پیروی ا شا و فزایش  ،شیوه

 دهنده نیکو منشی  مردمان است.

 4:  48یسنا  ، 11 تا 9:  31یسنا 
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 تندخویی از دوری

 

 .کنممی از خشم دوری و درونم وهومن را می پرورانم 

هر روز نسبت به دیروز از  ،در راه پس زدن  تندخویی

 همواره استوارتر ،خود پیشی میگیرم و در نبرد با آن

 برای گستراندن   ،با نیکو منشیآنم تا  بر. ایستممی 

 .شتابمب یانپارسا دیگر به یاری ،ا شا

 

  7:  48یسنا 
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 سازی آباد

 

در  ،یتی گرویده استاورمزد کسی را که به آبادانی گ

 سرای فرزانگان جای خواهد داد.

شایسته است به  ،من که از هواداران  پروردگارم

از گیتی به درستی  ،آبادگری و سازندگی بپردازم

نگهبانی کنم و آنرا نو و بارو ر سازم. زیستگاه های آرام 

و پیشرفت و آبادانی  ،خانمان های خوب ،و ا من

 سرزمین را آرزومندم.

یسنا  ، 9:  45یسنا  ، 14:  34یسنا  ، 9:  31ا یسن

یسنا  ، 3و  2:  51یسنا  ،11و  5:  48یسنا  ، 3:  47

 6و  5:  51
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 تهیدستان یاری

 

نیازمندان و درماندگان را  ،در پرتوی ا شا و منش نیک

پناه می دهم و به آنها یاری می رسانم. می دانم که 

 دگاه است.یکی از خویشکاری های من در همبو ،این

 

  5:  34یسنا 
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 همبستگی و سازگاری

 

 مزدیسنا می جهان بینی  آنهایی که برای گسترش 

هواخواه  اهورامزدا هستند و پسندیده است  ،کوشند

مآزور بمانند. چنین کسانی را چه کم  ،که در کارشان ه 

 دوست  خود می ،چه دارا و توانا ،نوا و درمانده باشند

مآزورم  .دانم و با آنان ه 

 4:  47یسنا  ، 1:  32یسنا  - 16 و 15:  31یسنا 
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 دروندان کاری   شیوه و منش

 

پیروان  دورج از راستی روی گردان و بنده خواسته های 

نامور و پر آوازه  ،خویش اند. آنها با دورغ و گسترش آن

 هم می گردند.

 

ر د و ا شا روی بر می تابند و چنان  ،دروندان از وهومن خ 

ویرانگر را در سر مردم می پرورانند که  اندیشه های

دروغگویی پیشه می کنند و به انجام بدترین کارها 

 ،گفتار و کردار  ب دشان ،دست می زنند. آنان با اندیشه

دیگران را می فریبند و از داشتن زندگی خوب و 

 دارند.  باز می ،جاودان

 

نیکوکاران و  ،پارسایان را خوار کرده ،دوستداران  دروج

و برای دیگر  مردمان تباهی  ،واداران  ا شا را هراساندهه

به ارمغان می آورند. آماج و کار هایشان در راستای  

 تباه کردن گیتی است.

 

 ،آنگونه که اورمزد می خواهد ،آموخته ام که سرانجام

 ا شا  و شهریاری مینوی پیروز اند.

 

 9:  53یسنا  ،8:  34یسنا  ، 6 تا 3:  32یسنا 
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 دروندان اندیشه گیختن  بران

 

مردمان   ،با زبان و مانتره خود ،می دانیم که زردشت

تا آموزه  ،آنم گمراه را رهنمون می داد. پس من هم بر

هایش را برای راهنمایی دروندان بکار گیرم. شاید که 

 ،به جای دروج ،با بر انگیخته شدن  اندیشه شان

 همسو شدن  با ا شا را برگزیدند.

 5:  28یسنا 
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 اَشویی راه   بودن   همگانی

 

برای راهنمایی همگان به سوی  ،زردشت  دانشمند

گاهان را سروده است. پس نیکوست که آموزه  ،ا شا

هم برای پیروان  راستی و هم دوستداران   ،های او

 در دسترس باشند. ،دروج

هرگز با راه  دیگری  ،شاید او که دروغ را پیروی می کند

خنان زرتشت اسپنتمان را به آشنایی ندارد. پس س

 آگاه گردد.  ،وی می رسانم تا از این شیوه زندگی نیز

خودش یکی از ایندو را پسند خواهد کرد.  ،در پایان

 ،و هوادار  دورغ با نابخردی ،خردمند راه راستی را

 .زندگی مخالف  اشا را بر می گزیند

 34یسنا  ، 6 و 2 و 1:  31یسنا 
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 نوزایی ن  دوستداراکردن   یاری

 

گاهان  به روی همگان باز است وزیستن  راه اشویی

خوش  ،بهبود بخشدرا  منش خودخواهد ب هرکسبه 

 .می گوید آمد

آهنگ آن  و اینک ،دروغگو و خرابکار بودهپیشتر که او 

و  پشتیبانی مندنیاز ،اردبد منشی را کنار گذدارد که 

 ،دتنها بمان اگر در آغاز کار ،که چرااست.  همراهی

 .فریبندبرا او دوباره دروغپردازان  شاید

در همبودگاه را  ام خویشکاری ،او را یکه رها کنماگر 

نیروهای  ،اشبا فریبخوردن دوباره . ام بجا نیاورده

با بی  هممن  ،اینگونهو  .ایش می یابندافز ویرانگر

دست بیداد و  ،دروغ ،تباهی گسترشدر  ،تفاوتی خود

 .مداشت

راه کسی که  ،مکاری دیگر زرتشتیانبا ه سزاوار است

 با آموزه های سپیتمان زرتشت ،است را برگزیده ا شا

 .باشم خودسازی یاورشاین برای و  مکنیاری 

 6 و 5:  46یسنا 
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 اَشوان از پشتیبانی و جدرو با نبرد

 

و پناه  ،دروندان دشمن سرسخت   ش راخود اتشتزر

 می خواند.  ،ا شوان نیرومند  

 

می  به سختی ،آنگسترانندگان  و روجبا د ،من نیز

 به .می مانم شان همیشگی دشمن   و ستیزم

همه و  ،ها روستا ،ها که خانمانشان سخنان  ویرانگر

نخواهم گوش  ،دانکش سرزمینمان را به نابودی می

 خواهم ایستاد. اندر برابرش ،با همه توانم و داد

 

ر راه  و د ی مانمم ا شا همازور با پیروان   ،از سوی دیگر

 بیش از همیشه می کوشم. ،یاری رساندن به آنها

 

 8: 43یسنا  ،18:  31یسنا 
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 اندیشیدور

 

به هوش پیشاپیش  ،هشدار می دهدما به  گاهان

و  نندکرا گمراه ما  ،بد و دروند ان  رآموزگامبادا باشیم تا 

 .ندنه تباهی کشارا ب نزندگیما

 

 نگامی کهو چه ه ،دروندان بانبرد  هنگام  به  چهپس 

از قدرت آنها و دست  زند موج میهازمان آرامش در 

از  برتر ،و پیشگیری رامی مانم هوشیار  ،کوتاه است

 م.شمارمی بر  درمان

 

 1:  45سنا ی
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 بختی نیک به رسیدن

 

خوشبختی از آن  کسی  ،اورمزد چنین نهاده است

 است که دیگران را به بهروزی می رساند.

 

در راه  شاد کردن   ،ختیبرای دستیابی به خوشب

گام می بردارم. آگاهم که اگر برای دیگر  ،دیگران

به من نیز فروغ و  ،خواستار  روشنایی باشم ،مردمان

 روشنی ارزانی خواهد شد.

 

 2 و 1: 43یسنا 

  



 
 

 

80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ِ
 

سرپرست و  - راهبر و راهبری مردم

مدیر و مدیریت  – کردن سرپرستی

 کردن
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 وسیله( و دفآماج و ابزار )ه

 

هرگز آماج ابزار را توجیه نمی کند. به  ،در آئین زرتشتی

باید راستی پیشه  ،هنگام  مبارزه با دروغ پرستان نیز

 نه راه  دروغ و فریب.  ،کرد

 

دروج را باید به یاری ا شا از  ،برای شکست  دروندان

میان برد. پس برازنده است تا بدین شیوه با آنها 

 را بزدایم. بستیزم و نیرنگشان

 

 15و  14:  44یسنا  ،11:  34یسنا 
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 آرمیتی و راهبری

 

سرپرستی  شماری از مردمان را به دوش  ،اگر در کاری

دوستدار   ،کردار  نیکو در پیش میگیرم ،داشته باشم

اداره می  ،و گروه را در پرتوی  آرمیتی ،دانش می مانم

 نمایم.

 5:  48یسنا 
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 درون نوای به دادن گوش

 

روش از وجدان  بیدار بر میخیزد. پس دئنای خود را س

 ،هرچه بیدارتر نگه می دارم تا در پرتوی ندای درون

 هنجار  هستی را ژرف دریابم.

 

 این است هنجار هستی:

نیکی را به سوی خویش بر  ،او که پیروی  ا شا است

برای  ،و کسی هم که پیروی  دروغ است ،می کشاند

 به بار می آورد.آینده اش بدی و پادافره 

 

در آرامش می اندیشم و این تمرین سازنده  ،با وهومن

 در زندگی روزمره ام بکار می بندم. ،را

 

 15 و 12:  43یسنا 
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 شدن کامیاب راهکار  

 

از آنجا که پیروزی از آن  ا شا است و سر انجام ا شا بر 

پس برای دستیابی به پیروزی و  ،دروج پیروز می گردد

 همواره همسو با آن به پیش می روم. ،کامیابی ام

برایم  ،می دانم که داشتن کرداری نیکو در پرتوی ا شا

 شادمانی به ارمغان می آورد.

 1:  48یسنا  ،13:  34یسنا  ،11و  8:  31یسنا 
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 بد( یا )نیک یدو گونه راهبر

 

گفتار  ،اگر بخواهم کارکرد  یک سرپرست را داوری کنم

ه به ویژگی هایی که اشو زرتشت با توج ،و کردار  او را

بر شمرده است می سنجم.  ،برای یک راهبر  نیکو

 راهبری شایسته است که:

 .کرداری بر پایه ا شا و سرشار از راستی دارد 

 .نیکو منش است 

 مردمان را راهبری می کند. ،در پرتوی آرمیتی 

 .مهربان است و بی آزار 

 را  آنها ،با هواداران  دروغ و خشم مخالفت کرده

 در هم شکسته و از کار می اندازد.

 .هرگز مایه خشنودی دروندان نمی شود 

  نیرومند است تا بتواند از نیکوکاران در برابر  تباه

 نگهبانی کند. ،کاران

 پشتیبان  پارسایان  ،در برابر  آسیب های دروندان

 و راهبران  آنها است.

 با پیروان  دروغ که برای خودخواهی  ،با آزادگی

به نبرد می  ،ن پارسایان را خوار می کنندهایشا

 پردازد.

 .بیداد را در گیتی نمی گستراند 

 به مردمان آرامش و  ،در برابر دروندان  بیدادگر

 امنیت می بخشد.
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 مردان ،زنان ،در پرتوی کنش ها و راهبری  او، 

در آرامش و آسایش  ،و همبودگاه ،خانواده ها

 بسر می برند.

 ینش گام بر می دارد.در راه  نگهبانی از آفر 

 .آبادانی و پیشرفت را در گیتی می گستراند 

 ،15:  43یسنا  ، 11:  31یسنا  ، 7 تا 2:  29یسنا 

 9 و 8:  53یسنا  ،11و  5:  48یسنا 

 

آن راهبرانی  ،همچنین گاهان به ما آگاهی میدهد

 ناشایست اند که:

 کنند. گیتی را گرفتار  خشم و آزار می 

 برای واداشتن مردم به  ،داز توانایی های خو

بهره می برند و  ،انجام کارهای بد و ویرانگر

 اینگونه زندگی آنها را به تباهی می کشانند.

 همواره ناله و زاری به  ،برای مردمان  گیتی

 ارمغان می آورند.

 همسو با ا شا برای پیشرفت و آبادانی گیتی، 

 نمی کوشند.

 

  11:  46یسنا  ،21:  44یسنا 
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 نبرد برای مثبت انرژی به دستیابی و ،دروغ واداران  ه بدنامی  

 آنان با

 

دست  دروندان  ،راستی بر دروج پیروز است و سرانجام

به همراه   ،رو می شود. این فریبخوردگان  زشت کردار

ریشخند و خوار می  ،در همه جا بد نام شده ،یارانشان

 پایان  کار  آنها است. ،گردند. ناله و شکست

تا با  ،یروی مینوی  شادی بخش هستمخواستار  ن

با این دشمنان  گیتی  ،انگیزه و مثبت نگری  بیشتری

 به پیکار بپردازم. ،که آنرا به ویرانی می کشانند

:  53یسنا  ،7:  34یسنا  ،3:  32یسنا  ،6:   28یسنا 

8   
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 باز نیرنگ راهبر   برابر   در هوشیاری

 

ود به نیکوکاری وانم ،راهبرانی که با دورویی و فریبکاری

پسند  پروردگار نیستند. سزاوار است که من  ،می کنند

بهوش باشم که در  ،با پیروی از خرد و خردگرایی ،نیز

 دامشان نیفتم. 

 11 و 9:  31یسنا 
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 مردم
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 فرزانگان به همبودگاه   نیاز  

 

یک پیشنیاز برای دستیابی به  ،ا شازیستن  همسو با 

رسایی و  ،و زندگی به این سبک وهومن است

جاودانگی را به ارمغان می آورد. زردشت آرزو داشت 

در میان مردمان گسترش بیابد.  ،که این شیوه زندگی

 ،فرزانه ای هم که دیگران را به این راه فرا میخواند

دریافت  ،بهترین پاداش را که شهریاری مینوی است

 خواهد نمود.

کسی است که وهومن  به یادم می سپارم که فرزانه

 ،را در خویش می پروراند و آنچه به دیگران می آموزد

خود نیز بکار می بندد. او همواره اندیشه و گفتار و 

 به سوی نیکو تر شدن رشد می دهد. ،کردارش را

آموزه های  ولی ،پس اگر کسی خود را زرتشتی بنامد

فرزانه بشمار نمی آید. همبودگاه  ،گاهان را بکار نگیرد

به دیگران آموزش  ،نیازمند  آنهایی است که می آموزند

و خود نیز آن دانسته ها را در زندگیشان  ،می دهند

 پیاده می کنند.

 6:  31یسنا  ، 31یسنا  ، 29یسنا  ، 28یسنا 
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 نابخردانه های کنش از پرهیز

 

باز دارم و  ،اگر مردمان  کار آمد را از کار  تولید و پرورش

در شمار  نابخردان خواهم بود. اگر  ،مکارشان را سد کن

یا با زبان  ،زشت کرداری را برگزینم ،بجای نیکوکاری

و یا خرافات و دروغ و باور  ،خود خشم را فزونی بخشم

کاری کرده ام  ،به خدایان پنداری را در گیتی بگسترانم

 که شیوه دروند  ویرانگر است. 

 ،از همه این کنش های خانمانسوز ،در زندگی ام

 دوری می گزینم.

 

 4:  49یسنا 
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 واکنش  آنها پیشبینی  و  ،دروج نیروهاییاری نرساندن به 

 

دروغ و دروغگویان را  ،گفتار و یا کردارم ،در اندیشه ام

پشتیبانی نمی کنم و هیچگاه راهی که دروندان را در 

از مردمان   بر نمی گزینم. ،گیتی نیرومند تر می سازد

دوری می جویم و  ،رون  ا شا دارندویرانگر که کرداری وا

یاری می  ،کسانی را که از بیداد  آنها آزار دیده اند

 رسانم.

کارها و  ،هواداران  دروج این ویرانگران  گیتی ،دانم می

سخنان  همسو با ا شا را به زیان  آماج  خود می بینند و 

منی که  ،با اشوان می ستیزند. پس خردمندانه است

پیشاپیش برای  ،یی را برگزیده امراستی و راستی جو

 مخالفت هایشان آماده باشم.

 5:  34یسنا  - 15و  1:  31یسنا 
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 دروغگویی پس زدن   برای راهکار

 

به  ،برای اینکه دروج هیچ گاه نتواند بر من چیره شود

سرانجام که پرده از دروغ بر افتند و  ،یادم می سپارم

اه  ا شا اند که این پیروان  ر ،دست  هوادارانش رو شود

 به نیکنامی می رسند.

همواره آرزوی  ،پس من که خواستار  خوشنامی ام

دست یافتن به شهریاری مینوی را در دل می پرورانم 

با نیکو منشی در راه  گام  ،و برای این دستیابی

از خویش پیشی  ،برداشتن  همسو با ا شا و آرمیتی

 می گیرم.

 4:  31یسنا  ،11 تا 7:  31یسنا 
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 زندگی کردن   ترازمند

 

به چگونگی تن و  ،چند و چون  زندگی ما در گیتی

نیازهای ویژه  ،وابسته است. هر یک از این دو ،روانمان

 خود را دارند.

 

و ژرف اندیشی های  ،مادیات بیشتر خواسته های تن

پاسخ می گویند. پس  ،مینوی بیشتر نیاز های روان را

جستار  در پیوند با  تنها ،این نیکو نیست که در گیتی

 و یا تنها در پیوند با مینو را پیگیر شوم. ،ماده

 

هم به  ،بر آنم تا برای داشتن  ترازمندی در زندگی

 ،مادیات و هم به جستار های مینوی بپردازم و اینگونه

 هر دو را برآورده سازم. ،نیازهای تن و روان

 11:  31یسنا 
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 نیرومند و اَشا رش  گست برای ،نیکوکار مهتران   دستیاری  

 سرزمین کردن  

 

چه شیوه  ،پیش از این آموختم که راهبران  سازنده

کاری و ویژگی هایی دارند. اینک به یادم می سپارم 

روان   ،دنکه چون بناست آنها یاور  روان  آفرینش باش

پس می خواهم  یاری رسان  آنان است. ،آفرینش هم

ها را در راه  آباد همراه و پشتیبانشان گردم و آن ،من نیز

 .نمایمیاری  گیتیسازی 

 

هر چه  به توانمند سازی   ،با کارهای کوچک و بزرگم

و سرزمینم  ،شهر ها ،روستا ها ،خانمان ها بیشتر  

 ا شا را فزونی می بخشم و در گیتی یاری می رسانم.

نگه و پایدار استوار  ،پیوندم را با مزدا ا هورا ،بدین شیوه

 می دارم.

 5:  48یسنا  ،16:  31یسنا  ،29یسنا 
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 ویرانگر های و سرکشیها  ناسازگاری از گرداندن روی

 

زراتشت در سخنانش کسانی را که میان مردم و 

جدایی می پراکنند و چند دستگی به  ،راهبر نیکوکار

سرزنش کرده است. او به ما اندرز می  ،راه می اندازند

امان خودشان را د ،دهد که برآیند  کار های ویرانگر  آنان

 نیز می گیرد.

 

چنین  ،پس هوشیارم که در میان  پیروان  مزدیسنا

پراکندگی هایی به بار نیاورم و ا شا را بر هم نزنم. با 

از نافرمانی هایی که برآمده از بد منشی  ،خردمندی

پرهیز می نمایم و به کسی که جدایی می  ،باشند

ا در پیوند گوش فرا نمی دهم. همواره با ا ش ،گستراند

 می مانم و در کارهایم با ُوهومن رایزنی می کنم. 

 13:  44یسنا  ،15:  31یسنا 
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 آموزش و پرورش
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 ها اندیشه آراستن   و پیراستن

 

گفتار و کردارمان ر د می اندازد.  ،اندیشه ما بر وجدان 

وجدان و  ،کسی که نیکو اندیش و یا بد اندیش باشد

همسو با اندیشه اش رشد می  ،ردارش راگفتار و ک

 دهد.

و  ،اندیشه های بد و ویرانگر را پس می زنم ،بنا بر این

از دیروز  خود  ،هر روز در پروراندن  اندیشه های نیکو

 پیشی می گیرم.

 

  4:  48یسنا 
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 ماندن آموز دانش و داشتن شنوا گوش

 

به فرزانگان  راستگو که گفتاری سازنده و کرداری 

 ،گوش فرا می دهم. همچنین ،با ا شا دارندهمسو 

سخنان  سودمند  مردم پارسا را نیز می شنوم. در 

نکته های خردمندانه ای که در این گفتگوها می  ،پایان

 در زندگی بکار می بندم. ،آموزم را

 

در همبودگاه  ،به خودم گوشزد می کنم که فرزانگان

ها و بکار ا شویی می گسترانند. برآیند  گوش دادن به آن

بهبود بخش  ،گیری آموزه هایشان از سوی مردم

در  ،زندگی  همگان است. و این بهبودی در همبودگاه

 پایان به سود خود من نیز خواهد بود.

 

 16:  32یسنا  ،19:  31یسنا 
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 دئنا و وهومن از گیری بهره و اهورایی خرد  

 

ر د  مزدا اهورا است و او است که ر د ما در خ   ریشه خ 

در پرتوی   ،وجدان را به ما ارمغان داده است. همچنین

شیفته  ،خرد و منش نیک است که دانایان  مزدیسنا

 مزدا اهورا شده اند. 

پس خواهان آنم که همواره وجدانم را بیدار نگه دارم و 

 ،از نیکو منشی و خرد ،در گزینش  گفتار و کردار  خویش

 یاری  بسیار بگیرم.

 

 3:  48ا یسن ،11:  31یسنا 
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 خردمندان کاری شیوه و ها ویژگی

 

و نیکوکار  ،دانش دوست ،نیک اندیش ،یک خردمند

آنها  ،است. او برای باز شناختن  گزینه های نیک از بد

گزینه  ،را بر اساس ا شا می سنجد. سرانجام هم

پسند می کند. وارون  ،هایی را  که با ا شا همسو اند

راه   ،ر و نادان استکسی که بد اندیش  زیان کا ،او

 مخالف  ا شا را در پیش می گیرد.

بهروزی  ،داند که بهره پایبندان به ا شا خردمند می

و بهره دروندان تیره روزی. پس به دروندان اندرز  ،است

میدهد که راه  وهومن را در پیش گیرند و کارهای 

 برخواسته از نیکو منشی را انجام دهند.

سپندارمز جایگاه  بسیار  ،همچنین در نزد خردمندان

که از پیش نیاز های ا شویی زیستن  چرا ،واالیی دارد

 است.

دوست دارم که به شیوه خردمندان زندگی کنم و در 

آنهایی را برگزینم که با راستی  ،گزینش های خود

 نه با دروغ. ،همسو است

یسنا  ،3:  48یسنا  ،11و  9:  34یسنا  ،3:  31یسنا 

51  :8  
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 دئنا داشتن   نگه هوشیار و ،شسنج ابزار  

 

 پس آنرا بهترین یار  خود می ،ا شا جاودانه است و توانا

از آن بهره می  ،دانم و برای سنجش میان  نیک و بد

وجدان م را رشد داده و می  ،گیرم. همچنین با ا شویی

 باالنم.

این تمرین را بکار  ،برای بیدار نگه داشتن  دئنای خود

 می برم که:

 

 ا شابا سنجه  ،و گزینه های گوناگون  روزمره راراه ها 

و  ،تا ببینم کدام یک با آن همسو ،می سنجم

 کدامشان ناسازگارند.

 

 4:  34یسنا  ،13:  33یسنا 
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 نابخردی و خوردن فریب میان   پیوند  

 

کسی که کردارش با ا شا نا همسو است و از ا شویی 

ن نابخرد شمرده می شود. همچنی ،دوری می ورزد

و یا او که با خشم همراه شده و به  ،است تبهکار

می پردازد.  ،نابودی زندگی دیگران و نابودی هستی

 ،پس هر که به هنگام  گزینش میان راست و دروغ

گزینه نادرست را که همان دروج و بد منشی است بر 

 فریب  نابخردی اش را خورده است. ،گزیند

کرداری  ،اناینک که فرا گرفته ام کردار  خرد پیشگ

به شیوه ای زندگی می کنم که  ،همسو با ا شا است

 به شمار بیایم. ،یکی از آنان

 9:  34یسنا  ،11و  6:  31یسنا 
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 ها شنیده خردمندانه وارسی  

 

گاهان به مردمان یاد میدهد که با هوشیاری بهترین 

سخنان را بشنوند. سپس با منشی روشن در آنها 

 ،ن خودشان از دو راه  نیک یا بدژرف بیاندیشند. و در پایا

 یکی را برگزینند.

با  ،من نیز آهنگ آن دارم که در سخنانی که میشنوم

راه سازنده را  ،وهومن هوشمندانه ژرف اندیشی کنم

آنرا که نیکو و  ،از ویرانگر شناسایی کرده و سپس

 سازنده است بر گزینم.

  2:  31یسنا 
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 دلی برای دو راهکار

 

به دو  ،دادن  راه  درست از نادرست هرگاه برای تمیز

از اهورامزدا می خواهم تا در پرتوی  ،دلی دچار شدم

با آرمیتی  ،مرا یاری رساند. پس در آن هنگامه ،ا شا

رایزنی می کنم و گزینه ای که با ا شا همسو ترین 

 است را بر می گزینم.

 

دانش و گفتار و کردارم را در راه   ،با آرمیتی ،سپس

اهورامزدا در پرتوی  ،ار می گیریم. می دانما شویی بک

به چنین کسانی شهریاری مینوی می  ،منش  نیک

 بخشاید.

 21:  51یسنا  ،12:  31یسنا  ،9:  31یسنا 
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 آنان شناسایی برای ،بَد آموزگاران های دانستن  ویژگی

 

از ا شویی می  ،آنها کرداری ناسازگار با ا شا دارند

و بجای  ،سپندارمز گسسته اند پیوندشان را از ،گریزند

با منش  بد رایزنی می کنند. آنان آبادسازی را  ،وهومن

و  ،دارد در راه  آبادانی جهان گام بر نمی ،نمی پسندند

آبادگران را به نابودی می  ،با آموزش ها و کارهایشان

از توانایی شان برای واداشتن  ،کشانند. آموزگاران بد

زندگی  ،ره میگیرند و اینگونهمردم به کارهای ویرانگر به

 دیگران را نیز تباه می کنند.

و  ،نیکو منشی ،آنها با سخنانشان مردم را از راستی

خشم را در گیتی می  ،خردگرایی دور می نمایند

 ،ناله و زاری را برای مردم به بار می آورند ،افزایند

کشتزار ها را ویران کرده و به زیست بوم آسیب می 

 یروان ا شا در ستیزند.و با پ ،رساند

با آموزش هایشان دیگران را از در  ،این آموزگاران  ویرانگر

با گفتار های  ،پیش گرفتن کردار  نیکو باز می دارند

آوازه  ،فریبنده شان زندگی مردم را پریشان می کنند

گر های مذاهبی که دروغ و ویرانی می می گسترند 

اهبران  دروغگو و و از شهریاران و ر ،را ارجمند می دارند

 پشتیبانی می نمایند. ،دروج گستر
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از برآیند  هه این بد منشی هایشان است که 

 نیز به سرای دروغ خواهند پیوست. خود ،سرانجام

 

:  46یسنا  ،21:  44یسنا  ،12 و 11 و 9:  32یسنا 

 14:  51یسنا  ،2:  49یسنا  ،11
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 مانتره گیری   بکار

 

اهان را در زندگی روزمره ام آموزه های گ ،برازنده است

 ،وگرنه تنها خواندن و سخن گفتن از آنها ،بکار بندم

اگر اندیشه و گفتار و  ،برایم سودی ندارد. می دانم

من  ،در پایان  زندگی ،کردارم را به آنها آراسته نکنم

 می مانم و درد و افسوس.

 

یافته های اشو زرتشت را  ،پس برای خوشبختی  خود

م. با زیستن  به  ارج گزارده و الگوی زندگی ام می ن ه 

به  ،از کردار های نیکو منشانه خویش ،این سبک

می یابم و به اورمزد می  رسایی و جاودانگی دست

 پیوندم.

 

 11:  46یسنا  ، 9 و 5 و 3:  45یسنا 
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 پایداری و آزادگی

 

سخنان اندیشه بر انگیز  زردشت را فرا  ،با نیکو منشی

استوار می  ،و منشم را در آن راستامی گیرم و مرام 

سازم. آن اندازه به این ارزش های اخالقی پایبندم که 

نمی تواند مرا از پایداری باز  ،حتی آزار دروندان هم

 دارد.

 

 7:  34یسنا 
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 دشمنان از دوستان گزینش   برای سنجه

 

به خودم یاد  ،به هنگام دسته بندی دوست و دشمن

سنجه ام "همسویی  ،ارآور می شوم که برای اینک

نه دارایی و جایگاه   ،گفتار و کردار  مردمان با ا شا است"

 آنها.

 ،اگر ناتوان و درمانده هم باشد ،پس او را که ا شو بود

دوست خود می شمارم و کسی را هم که مخالف 

هرچه هم که دارا و توانگر  ،ا شا و پیروی دروج بود

 .دشمن خود می دانم ،باشد

 

 4:  47یسنا 
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 دیگران به اَشا آموختن  

 

زراتشت می دانست که گستراندن  آموزه هایش در 

تا جایی  ،کار ساده ای نیست. با این وجود ،میان مردم

ا شویی را به آنها آموزش داد و در  ،که در توان داشت

 راه  آرمانش پابرجا و استوار بود.

یرم و با پشتکار تا تا سختی ها را بپذ ،آنم من نیز بر

شمار بیشتری از  ،نجا که از من ساخته استآ

بیآگاهانم. پی  ،همبودگاه را برای هم گام شدن  با ا شا

بهره او است که دیگران  ،برده ام که بهترین پاداش ها

 را به راه ا شویی راهنمایی می کند.

با یاد دادن این مانتره که "تیره روزی بهره دروند است و 

شادی درونی ام را می  ،ا"بهروزی بهره پایبندان به ا ش

 افزایم و به سوی خوشبختی گام بر می دارم.

:  43یسنا  ،3: 43یسنا  ،2:  31یسنا  ،4:   28یسنا 

 8:  51یسنا  ،11
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 گاهان گستراندن

 

بهترین پاداش برای آن فرزانگانی است که مانتره 

تا مردم  ،زردشت  آموزگار را به دیگران می رسانند

 به رسایی و جاودانگی دست یابند. بتوانند با ا شویی

 ،برازنده بلند آوازگی اند و وهومن ،چنین فرزانگانی

هستی آنها را می افزاید. اهورامزدا به آنان زندگی 

آنها را دوست خوب   ،جاودان می بخشد و ز راتُشت نیز

 ا شا بر می شمارد.

مانند آنان برای گسترش  ،اراده کرده ام که من هم

با دیگران به  ،درباره همسویی با ا شاگاهان بکوشم و 

 گفتگو نشینم.

  13:  46یسنا  ،6:  31یسنا 
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 آموزگاران به رسانی یاری و ،آموزش در گفتن سخن سبک  

 

مردمان را با گفتاری شیوا و  ،اسپنتمان زرتشت

برای  ،آموزش می داده است. من هم ،دلنشین

شیوه این بکار گیری   ،رساندن  آموزه های او به دیگران

  .می پرورانم خویش در گفتار   ،را

 به سپندارمز ،ام دادهش دل نو سخنا زراتشتبه 

ا شا انجام می  اساس  را بر گزینش هایم  گرویده و

به یاری  ،نیکو منشیپارسایی و  ،با راستی .دهم

بهره آموخته هایم دیگران را از و  شتافته نیکوکار دان  موب  

 .مند می سازم

 11:  51 یسنا ،8:  29یسنا 
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 همیشگی رشد  

 

اندیشه  ،بیش از پیشکه را به چالش می کشم  خود

 در این میدان  . بیارایم ا شارا با و گفتار و کردارم 

به  ،می مانم پایدار ،دخو پیشین  کارکرد  با همچشمی 

و هر روز نیرومند  ،یابممی باالتری دست  های جایگاه

 .شومتر می 

 

 11:  43یسنا 
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 رسایی به رسیدن   رایب ها نیاز پیش

 

نیازمند   ،دستیابی به رسایی و جاودانگیبرای ما 

ر د هست در  ،را واندیشه و منش نیکپس . میوهومن و خ 

نگه می بیدار  م راوجدانهمیشه و  خود می پرورانم

 .دارم

 

 9:  33یسنا 
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 همبودگاه در فرزانگان یها خویشکاری از

 

جای ب ،انشاندیو روشن  یانداناسزاوار نیست که 

هایشان را تنها نزد خود نگه  دانسته ،دیگرانآموزش 

 درست آن وارون   ب ُبرد. هاز مان را از انو پیوندش دارد

و  بودهدر پیوند  مردمانچه بیشتر با  هر بایدآنها  است.

 ،گونه. تا بدینبپردازد دانش و خردگراییدادن   افزایش به

ند و به بفرینابخردان نتوانند به سادگی آنها را ب

 همبودگاه آسیب رسانند.

 17:  31یسنا 
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 درونی جستارهای
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 پروردگار از زرتشتی یک شناخت

 

اهورامزدا را از اینگونه شناخته ام که او سرآغاز و 

شته و آینده آگاه. و از گذ سرانجام هستی است

دگرگونی در او جایی  ،آفریننده هستی و ا شا است

همه چیز و همه کس برتر است. او توانا و از  ،ندارد

 ،و آنچه خواست او باشد ،است و نیرومندتر از همگان

 همان می شود. 

اورمزد نیک ترین و پاک ترین است و پرورش دهنده 

اندیشه و منش نیک. او بهروزی و خوشبختی می 

بخشید و بخشاینده زندگی بهتر و شهریاری مینوی 

انی بخش است و است. اوست که نیرو بخش و شادم

 پشت و پناه و یاری رسان.

مزدا ا هورا ارزانی کننده داده ها است و پاداش دهنده. 

دادگستر است و  ،تواند آرزو ها را برآورده سازد او می

داور کردار  ما مردمان. اوست که سزاوار ستایش و 

 درخور نیایش است.

 

در اختیار خود   ،اینک با چنین شناختی که از وی دارم

یکی را  ،ن است که  میان راه ا شا و یا راه دروجم

یا در گروه  ،برگزینم. با گزینش یکی از این دو راه

دوستان و یاران  پروردگار جای می گیرم و یا در میان 

 دشمنانش.
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با برگزیدن راه ا شا است که  ،به خود یاد آور می شوم

بهره مند خواهم  ،از یاری و پشتیبانی های اهورامزدا

و  ،به او نماز می گزارم ،او را می ستایم بود.

 سپاسگزار  داده ها و بخشش هایش هستم.

  53 تا یسنا 28یسنا 
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 مثبت و انرژی بینی خوش با ها کار آغاز

 

را  وی و می آغازم اورمزد با یاد   ،را خودُکن ش و پیشه 

فزونی را  شادی و آرامش درونم ،گونهین ا. می ستایم

 دست برای ،اش اهورایی وینیر خواستار  و بخشیده 

 .ام خوشبختی به یافتن

خواهانه ای که از دل بر  خواسته های نیک ،میاد گرفت

 بی پاسخ نمی مانند. اواز سوی  ،آیند

را در وهومن  ،همسو با ا شا هستم و شنیایشگر

 در انرژی مثبتبا و از امید و آرزو پر  .خویش می پرورانم

 .را خواستارماز ا شا  سرشار ی  زندگاو از  ،دل

 ،15:  34یسنا  ،11 تا 8:  33یسنا  ،11 و 1:  28یسنا 

 46یسنا 
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 آرامش به دستیابی های راهکار

 

 ،ا شویی پیشه می کنم ،برای افزایش آرامش خود

وهومن را در خویش می پرورانم و به ستایش مزدا 

 ،اهورا می پردازم. انجام همه این کارها با هم

مینوی را برایم به ارمغان  خوشبختی گیتی و شهریاری

 می آورند.

 3 : 28یسنا 
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 وهومن پروراندن   برای راهکار

 

برایم سرمایه  ،رشد دادن وهومنپیروی از راستی و 

پرورانیدن  اندیشه و منش برای  هایی بسیار گرانبهایند.

 ،هر روز بیش از پیشو می مانم  اورمزددوست   ،نیک

 کنم.می همسو  ،اندیشه و کردارم را با این دوستی

 

 9:  32یسنا  ،21:  31یسنا 
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 زاد مردم کردار   داوری   برای سنجه

 

زردشت هنجاری بر هستی بنیان نهاده که  ،مزدا اهورا

در همیشه  ،. این هنجارا شا می نامدآنرا  ،دانشمند

 ،پروردگار  ا شا هم .استپابرجا استوار و آفرینش 

 .استدگرگونی هماره بدون 

 

 همسو با ا شا پیوسته ،چنین استاین همآگاکه اینک 

این با راستا همزندگی ام  ،گونهبدینتا  دارممی گام بر

سربلند بیرون  اهورامزداو از داوری باشد  جاودانهنجار  

باور دارم که روان پیروان  ا شا به شادی و  .آیم

و روان  دروندان در رنج  ،جاودانگی خواهد پیوست

 خواهد بود.

  7:  45یسنا  ،8:  31سنا ی ،7:  31یسنا 
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 وهومن جایگاه و ،مردم درباره پروردگار با اَشا همکاری

 زاد مردم برای

 

 دراز اندیشه هایی که  ،ا شا با میانجی گری   اهورامزدا

 ویاز  نیز و کار هایم ،می شودآگاه می پرورانم سر 

 ،باز هم با ا شا ،شبا خرد بیکران او .دنمی مانپوشیده 

 .رساندیاری می ا رنیکو منشان 

 

خود می وهومن را در چرا که  ،تنها نیستم پس

 و یاور  من است. یاراورمزد  ،اینگونهو  ،پرورانم

 13 و 8 و 7:  31یسنا 
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 او زندگی در کس هر یکارها واکنش  

 

 .ناهمسو هستند یکدیگربا  ،مینو و انگره مینوسپنتا

و  ،ها گفتار ،ها اندیشه ،باورهااست که رای همین ب

 شان همگی ،دکه از انگره مینو بر می آینهایی  کردار

همسو با ا شا ی که کارهای .ندناسازگار ،مینوبا سپنتا

مینو در گروه سپنتاو  هستندنیک و سازنده  ،است

ویرانگر  ،ندآغشته به دروغ اهم که  آنهایی جای دارند.

 .نهاده می شوند و در دسته انگره مینوهستند 

و  ،می رساندنیکی به نیکو منشان  ا شا ،مفرا گرفته ا

به خودشان باز  ،نیز بد منشان را برآیند  کار های ویرانگر  

را راهی  ،زندگی ام گزینش های درپس  .می گرداند

 .باشممینو همسو با سپنتا ،در آنکه  می روم

  2:  45یسنا   ،7:  28یسنا 
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 اورمزد با همسایگی

 

ا که برای چر ،همواره نگهدار  ا شا و وهومن هستم

یک پیش  ،همسویی با این دو ،نزدیک ماندن به اورمزد

نیاز است. دوستدار  مزدا ا هورایم و برای اینکه در گیتی 

اندیشه و گفتار و کردار م را همسو  ،به او یاری برسانم

 با این دوستی بکار می برم.

 21:  31یسنا  ،11 و 2:  28یسنا 
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 کردن پیشرفت

 

گفتار و و  م نشمی کوشد تا که کسی به  مزدا ا هورا

رسایی و  ،همسوتر کندمینو سپنتارا با ا شا و  شکردار

 .بخشیدخواهد جاودانگی 

 

 ،هر روزپس  .را خواستارمرسایی و جاودانگی  نیزمن 

نسبت به  خویش بهتر کردن  منش و گفتار و کردار   برای

 .پیشی می گیرم از خودم ،دیروز

 

 1:  47یسنا 
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 است اشوان رایب که ای بهره

 

که میان دو  به ما آموزش می دهد زرتشت ا سپنتمان

 دروج راراه و دیگری راه ا شا دسته آموزگاران که یکی 

را همراه  اویی باشیم که ا شویی  ،گسترش می دهند

 .می گستراند

 

 ،با آموزه هایش تامی شتابم  چنین آموزگاریبه سوی 

با ا شا همسو  هرچه بیشتر اندیشه و گفتار و کردارم را

مانند دیگر من هم  ،در آینده ،نیک می دانمکنم. 

 به روشنایی دست خواهم یافت. ،ا شوان

 

رستگار  .پایبندان  به ا شا است ما بهره ،خوشبختی

بهترین  ،می شویم و مزدا اهورا در پرتوی سپنتامینو

ان به شادی و نمروامی بخشاید.  ام پاداش ها را به

 ،وهومنبه سرای خوش   ،با هم و می پیوندد ا ُمرداد

 .می یابیمراه  ،اورمزدا شا و 

 

 45یسنا  ،21 و 14 و 5:  31یسنا  ،11تا  9:  31یسنا 

  8:  51یسنا  ،5:  47یسنا  ،7: 
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 گاهان و تعبیر عملی آن در زندگی انسان

 نویسنده: الیکا بقایی

 

های ترین قسمت سالهاست ترجمه گاهان که از کهن

باشد، می« زرتشت»فیلسوف  بزرگ  اوستا و سروده

ذهن پژوهشگران را به خود مشغول داشته است و 

ترجمه واژگان و بندهای آن مترجمان را با مشکالت 

« گاثا»جمع « گاهان»زیادی رو در رو نموده است. 

است که در زبان پهلوی « سرود»اوستایی به معنای 

« گات»یا « گاه»و در زبان پارسی « گاس»یا « گاث»

می « گاتها»یا « گاهان»و از این رو آن را ده است ش

های موسیقی امروز  . ردپای این واژه در دستگاهخوانند

ایرانی نیزبه جای مانده است، همانند سه گاه و چهار 

 .گاه

هات )فصل(  72سروده یا هات گاهان، در میان  17

اند. گاهان از نگاه صرف و نحو،  یسنا جای داده شده

شکل ارائه مطالب، فکر و اندیشه، سبک زبان و بیان، 

های اوستا  های دیگر، با دیگر بخش شعر و ویژگی

شناسان و  تفاوت دارد. از این روی، همه اوستا

زبان  دانند. دانشمندان آن را از خود زردشت می

شناسان وزن این اشعار را یافته و قواعد نظم را در آنها 

 اند.  تعیین کرده
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بجای تعریفی تئوری و  پس شاید بهتر باشد که

ماورایی و غیر قابل تجسم از بندهای آن، کمی 

مفاهیم عملی و کاربردی تر از برخی واژگان کلیدی آن 

را که بی شک کاربرد و فهم و عملی ساختن آنها در 

زندگی چراغی روشن فرا روی انسان دور افتاده از 

بنیاد خویش است، ارائه نماییم. بدین شیوه، در پی 

ژه آموزی ها، با گستره معنایی وسیع اوستا و این وا

بخش بنیادین آن، گاهان، آشنا شده و به قدرت اثر 

 بخش آن پی ببریم.

در این مقاله تالش شده است تا برخی از این مفاهیم 

در قالب تعاریف معنوی، نه اخالقی و  تنها )که پیش تر 

عملی و قابل تجسم در زندگی روزمره، دور از ادراک 

تعریف شده بودند(، بر اساس مشاهدات بشری 

تجربی و تطبیقی و ریشه شناسی، بر اساس تکرار و 

دینی، به عنوان کلید -نقش آنها در این متن فلسفی

واژگانی ضروری برای درک گاهان با تعریفی کاربردی 

ارائه شوند. بدینگونه، رابطه آنها با مدیریت کاری و 

 زندگی بشر روشن گردد.

دگی انسان مدرن ما به دنبال تعاریفی با آنکه در زن

برای طبقه بندی کارهای روزمره و حتی مدیریت کاری 

هایی چون رهبری، می گردیم و آنها را در قالب

سازماندهی، برنامه ریزی و... تقسیم میکنیم، باید 

بدانیم که انسان آگاه و آشنا به گاهان و مفاهیم 

بی شک  شناخته  کهبنیادین اوستا مفاهیمی را می
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در گذشته از تعریف به عمل وارد می گردیدند و با 

همین اصول عملی و اخالقی پاسخگوی چه بسا 

کامل تری نسبت به انسان امروز نیز بوده است. برای 

اثبات این باور، کافیست به دوجنبه ای بودن ایزدان در 

اوستا و گاهان دقت کنیم که در یک سو ما را با یک 

قی  روبرو می سازد  و در سوی تعریف معنوی و اخال

دیگر با جنبه ای کامال انسانی برای ایجاد شبیه سازی 

میان انسان و ایزدان، تا خود را از آنچه الگو می پندارند 

خیلی دور و دست نیافتنی نشمارند. از آن جمله اند 

ایزدانی چون آناهیتا، بهمن، اشه وهیشت و غیره. 

یان بدوی و بومی جالب است که برخالف بسیاری از اد

و حتی ادیان متاخر سامی، در اوستا بسیاری از ایزدان 

به مثابه انسانی یا ملموس و شناخته شده این 

جهانی ولی با برخی بزرگنمایی ها در برخی صفات 

چون قد و قامت و لباس و زیستگاه و غیره توصیف 

شده اند که با یکدیگر و حتی با اهورامزدا همانند 

ت و شنود بوده و حتی بدون هیچ بیمی انسانها در گف

برند.  این بی شک ما را به اهورامزدا شکایت نیز می

بر آن می دارد که هدف سراینده اوستا و بویژه گاهان 

را ایجاد نوعی همزادپنداری  میان انسان و ایزدان و 

پیدایش نوعی درک ملموس و عملی و قابل فهم و به 

نباید دینی، بشماریم.  دور از شریعت و تعالیم  باید و 

این دقیق ترین راه برای مدیریت زندگی بشر، بویژه 

 بشر رو به فراموشی از خود  امروز، می باشد.
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های ساده، به سراغ برخی  از رایج با این پیش فرض

ترین واژگان گاهان می رویم تا نمونه ای از این ادعا را 

 روشن کنیم.

 

Aša ا ایزدی در اوستا اشه: این مفهوم که درواقع آن ر
می دانند که نقش داوری را نیز برعهده دارد، نماینده 
اخالق و راستگویی در جامعه پنداشته میشود. اما در 

حقیقت او را می توان نماد قوانین ثابت حاکم بر جهان 
مانند  ،هستی دانست که هیچ تغییری در آنها نیست

ه قوانین تولد، مرگ، جاذبه زمین و مغناطیس و ... ک
تواند در آن دخل و تصرفی داشته باشد هیچ کس نمی

و همواره خارج از خواست انسان برقرارند و برقراری 

هستی از اجرای این قوانین است. از سوی دیگر در 
جنبه اخالقی عملی این قوانین را میتوان همانند 

سنسکریتی دانست که بنا بر آن انسانها در  «کارما»
های آنها تعیین گر آن مسیری که خواست و انرژی 

به پیش خواهند رفت و بازتاب آن را در  ،است

از کوزه همان »اصطالحات و ضرب المثل هایی چون 
« جو ز جو  ،گندم از گندم بروید»یا « تراود که در اوست

و غیره می توان دید. بعدها توصیف ادیان گوناگون )از 
جمله تا اندازه ای ادیان سامی و نیز دین مانی که 

حت تاثیر باورهای زرتشتی و سامی پردازش شده ت

ای از عملکرد همان باور عملی جلوه ،بود( از فرشتگان
اشه در دین زرتشت بودند، مانند فرشته مرگ در ادیان 

 سامی و فرشته نگهبان و سازنده زمین در دین مانی.
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این تعریف امروزه در علم نیز جای خود را باز کرده 

نا بر علم، دنیای ایجاد شده در ب ،است. برای نمونه
های فیزیکی استوار هستی زمان ما، بر پایۀ ثابت

اند. این ثابت ها با است که در تمامی خلقت صادق
گذشت زمان تغییر قابل اهمیتی از نظر زیستی  و از 

« ثابت پالنک»یابند. برای نمونه نمی ،نظر  ما انسان ها

واند از نظر تترین حدی است که هر اتفاق میپایین
زمانی کوتاه شود و واحد اتفاق در جهان است. در 

هیچ نیرویی )به جز توهم انسان( وجود ندارد  ،بیولوژی
ها را زیر پا بگذارد و خنثی که بتواند یکی از این ثابت
ای طبق قانون خودش عمل کند. در این وضع اگر پدیده

دهد )کیمیایی ماهیت خود را از دست می ،نکند
(. چنانچه عمل نکردن به قانون 25-24: 1389اسدی 

اشه بنابر باورهای اوستایی چنین پیامدی را در پی 
 دارد.

 

برای انسان  ،اگر توصیف این علم پیچیده ،بدین ترتیب
ولی او بی شک مفهومی  ،هزاره های دور دشوار بوده

 ،به نام اشه را می پذیرفته است. مفهومی که برای او
ی که کاشته، در راستی در رویش سالم گیاهان

و در طبیعت به شکل منظم )در سرما و  ،گفتارش

گرما، در زندگی و مرگ، در تندرستی و بیماری و 
پیوندی میان  ،نمود پیدا کرده است. از این رو ،غیره(

خویش و هستی ایجاد می کند که او را بر آن می دارد 
بپذیرد و بنیان  ،تا ثبات و راه راست در هر حرکت را

اسی زندگی خویش گرداند. او با این شیوه زندگی، اس
از درگیری با ایزدی که دشمن دروغ و کجی است، 
دوری می کند. بدین ترتیب او گندم خراب، حیوان 

همپایه یکدیگر و ویرانگر زندگی  ،بیمار، و حرف دروغ را
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و حیات انسان و دشمن اشه که برای او در شکل 

و تنها  ،د دانستهراست و درست هر چیز نمود می یاب
پیروی از  ،راه رسیدن به کمال انسانی در زندگی را

 اشه می داند.
 

 ،این حقیقتی است که در جهان انسان مدرن هم

بازتابی برتر از آن را شاید نتوان یافت. در حقیقت قانون 
بقای انرژی باعث میشود تا بپذیریم، حتی انرژی 

ر جایی مصرف شده برای اندیشه های نیک و بد ما، د
از جهان باقی بمانند و بصورت مفهومی که آن را 

می دانند، در زندگی ما نقش بندد. و « کارما»بسیاری 

 باشد.این همان قانون اشه برای انسان گاهان می
 

از طرفی اشه، پاسخی به تضاد میان تقدیر و اختیار 
گیرنده مطلق اعمال است. بدین معنا که ما تصمیم

محض اینکه تصمیمی گرفتیم، خود هستیم، ولی به 

در مسیر انتخابی خود، باید با بند های انرژی زمان )که 
بصورت ثابت و از پیش تعیین شده در این مسیر  

اند( روبرو شویم. این بند های انتخابی قرار داده شده
انرژی زمان، ما را به پیش برده و ناچار به تصمیم گیری 

گوییم وقتی می های دیگر نیز می کنند. برای نمونه،

به همین قانون ثابت اشاره  ،دروغ دروغ می آورد
میکنیم که در پی انتخاب به گفتن دروغ، ناچار در 

مسیری از پیش تعیین شده بنا بر قانون اشه قرار می 
-گیریم که ما را ناچار به گفتن  دروغ های بیشتر می

گرداند. به این ترتیب، این توالی برخورد با بندهای 
یابد تا  انتخابی آگاهانه زمان، در جهان ادامه میانرژی 

برای مسیرهایی که از پیش وجود دارد، صورت گیرد. 

به جرات می توان گفت، دین زرتشت تنها دینی است 
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که به ترتیب گفته شده، به تضاد میان تقدیر و انتخاب 

که نهایتا ما را به پاسخگویی در برابر تصمیماتمان 
د. زیرا به محض انتخاب میکشاند، پاسخ می ده

مسیری که در آن هیچ اجباری نیست، بنا بر قانون 
اشه که یا انتخابی درست و یا غلط می باشد، با 
سرنوشتی روبرو می شویم که از پیش برای هر دو 

 تصمیم نوشته شده است.
با این توضیحات، انسان باورمند به چنین مفهومی، تا 

خود جانب احتیاط و  چه درجه ای باید در کردار و رفتار
درستی را بسنجد؟ آیا این همان گم کرده انسان امروز 

 نیست؟
 

mainyu  مینو: این واژه که از ریشهman  یا اندیشیدن

ذهن قاضی و داور می باشد. برخالف مزدا )که است، 

تنها در آغاز و  ،رسد در تمام گاهان و اوستابه نظر می

را چهره ای  توان اوپایان آفرینش نقش دارد و می

خنثی یا شکل کلی اندیشه یا آگاهی صرف نظر از 

خوبی و بدی در جهان دانست(، مینو در زندگی روزمره 

انسانها جاری است و هرگونه داوری بر خوب و بد را 

برعهده دارد. اوست که در اندیشه انسان، مسئولیت 

برعهده دارد. او که از ، انتخاب را بر اساس رابطه با مزدا

به بازبینی اندیشه ها و  ،مزدا آگاه استوجود 

واقعیاتی در جهان پرداخته که همزمان با آفرینش در 

 ،جهان وجود داشتند. سپس بر اساس همان بازبینی

 به داوری و انتخاب می پردازد. 
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فرمانروای راستین زندگی انسان  ،بدین ترتیب خرد

نه بر اساس قوانین  ،گردد. بدین گونه که اوگاهان می

و نه بر  یکته شده از سوی خداوند عمل می کندد

اساس قوانین نوشته شده توسط بشر برای دوره ای 

او با آگاهی از سرچشمه خرد، خود  ،به جای آن .کوتاه

 ،به داوری میان خوب و بد می پردازد و بدون بیم از قهر

تنها برای آنچه  ،و بی انتظار وعده ای از سوی خداوند

ت و انتخاب های خود را در سرنوش ،خرد حکم کرده

 دست می گیرد.

دارای تعریفی در خور  ،این تفسیر نیز در جهان علم

توجه می باشد.  در جهان تازه ایجاد شده، توزیع انرژی 

و یا آنتروپی که یک دسته توزیع انرژی در یک سیستم 

-می باشد، به سرعت باال رفته است. یکی از پدیده

م دادن و در نتیجه های شناخته شده که در صدد نظ

کاهش این آنتروپی است، پدیدۀ حیات است، بخصوص 

اعمال مغز انسان و از آن مهم تر آگاهی و هوشیاری. 

 (19: 1389)کیمیایی اسدی 

مینو همان مفهومی است که برای درک این اعمال 

مغز، در ابتدای آفرینش و پس از آن برای داوری، 

رایی و تغییر استفاده می گردیده است. مینو شکل اج

و   manشکل یافته از مزدا )که آن هم از ریشه 

اندیشیدن می باشد(، در جهانی که گوینده از آن 

صحبت می کند است. و مزدا شکل حاکم بر جهان  

آگاهی است، یعنی همان که کار بد و خوب را در نهاد 
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بشر قابل درک و تشخیص می سازد و چون به اجرا  و 

مینو به خود میگیرد که می تصمیم در می آید شکل 

 تواند با آگاهی و از روی خرد به گزینش بپردازد.

چنانچه از این توصیفات بر می آید، در همه جهان 

شعوری کیهانی از جنس آگاهی، در جریان است که 

ما میتوانیم آن را همان تقدیر به شمار آوریم. ولی این 

زندگی  تقدیر، به معنای اجبار و کنار گذاشتن اختیار در

انسان ها نخواهد بود. کار اصلی بر عهده مینوها یا 

اندیشه های داور و قضاوت کننده ما است که در 

صورت انتخاب و پیروزی هر یک، در مسیر تقدیر قدم 

میگذارند. به زبانی دیگر, تقدیر بسان مسیر پشت دو 

در بسته خواهد بود که انتخاب هر کدام از کلید های 

نسان است. ولی انسان پس از دو در، بر عهده ا

انتخاب هر کلید، ناچار است که مسیر پشت هر یک از 

آنها را بپیماید و این چیزی است که بارها تکرار خواهد 

 شد.

بدین ترتیب با این دیدگاه و ترجمه، باید پذیرفت که 

معمایی که سالها در مورد ادیان و تضاد اختیار و اجبار 

اسخ داده شده است. مطرح بوده، با روشی فلسفی پ

بی شک ما خود بار ها شاهد این واقعیت بوده ایم که 

هرکس خواسته ای درونی داشته، گویا راه تحقق آن 

نیز برایش فراهم شده، و این اسباب پیدایش ضرب 

 گردیده.« خواستن، توانستن است»المثل معروف 
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speṇta  سپنتا: این واژه که اغلب با صفت مینو آورده

فاینده یا زاینده یا نیروی بالقوه فزایندگی شده، شکو

است. بدین معنا که در هر مسیری که ما حرکت 

میکنیم، اندیشۀ ما، ما را به عمق و پیشبرد آن 

اندیشه نزدیکتر میسازد. اندیشه های مثبت ما حکم 

فزایندگی دارند و آن را به ما و دیگران بیشتر و بیشتر 

از سوی فرد دیگری نشان میدهند. این اندیشه ها اگر 

برای شخص خواسته شود، بیشتر و بیشتر خاصیت 

سپنتایی دارد. همچنین میتوان تصور کرد که منظور، 

اندیشه های مثبتی باشد که حالت انتقالی و پهن 

شدگی دارند و اندیشیدن آنها، اجرا شدن و رسیدن آن 

به اندیشه انسان های دیگری در همان فاز انرژی را، 

برای نمونه، حالت فزایندگی چیزی مانند  در پی دارد.

شادی، زیبایی و نظم که به انتخاب مینو یا ذهن داور 

می توان آن را انتخاب نمود، اینچنین است. بی گمان 

هریک از ما تاثیر واژگان مثبت یا منفی یا تاثیر تلقینی 

 آنها را، بارها در زندگی خود تجربه کرده ایم. 

ره مینو یا گنا مینو قرار دارد که در برابر سپتا مینو، انگ

اندیشه ویرانگر نامیده می شود )احتماال نام شهر 

گناباد  ایران نیز، به دلیل داشتن آب راکد و بد بو از 

همین ریشه گرفته شده باشد(. انگره مینو، انتخابی 

است که منجر به افزایش افسردگی، غم، سستی و 

ندیشه رایج در حاالت  اینچنینی،  میگردد. این همان ا

میان همه مردم جهان است که به اصطالح انسان 

امروز، با فرستادن انرژی مثبت و یا منفی برای یک 
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چیز، به آن نزدیک تر یا از آن دور تر می شویم. یعنی 

هرگونه فکر کنیم همان می شود. اصطالحات فارسی 

از تو حرکت از » یا « نفی نکن سرت میاد» همچون 

ا اشاره به همین مفهوم در زندگی دقیق« خدا برکت

دارد. یعنی سپنتا و انگره که هر دو یک معنا ولی 

دارای دو بار مثبت و منفی هستند، همین تشدید نیرو 

برای رسیدن به آنچه می خواهیم یا از آن بیم داریم را، 

نشان می دهند. شاید معنای دیگر سپنتا را در همین 

 .  اصطالح، در معنای برکت بتوان یافت

گرچه این اندک توضیحات درباره دایره محدودی از چند  

واژه، حتی دروازۀ ورود به درک عظمت گاهان نیست، 

ولی با درک و نگاه عمیق به این اندک شاید بتوان 

فهمید که شناخت گاهان چه در مفهوم سروده ها و 

چه در درک واژگان آن چیزی است که اگر نگوییم 

د است باید بگوییم که آن را در انسان امروز بدان نیازمن

مفاهیمی امروزی و شاید غریب نیز جستجو می کند. 

این درحالی است که دریای بیکران آگاهی و شناخت، 

پیش تر بر اجداد او گشوده شده و راه زندگی بهتر و 

مدیریتی واقعی بر جهان و هستی را، بر او  گشوده 

 است.

 

 2016خزان  -در پناه یزدان 
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 های ویژه واژه

 

پارسایی و  ،ِمهِر بی چشمداشت ،عشق راستین ،آرَمیتی: آرامش

 آرمان پاک و ورجاوند. ،پرهیزگاری

 نیکوکاری. ،هنجار هستی ،اَشا: راستی

 اَشو: کسی که همسو با اَشا زندگی می کند.

 اَشوان: جمع اَشا.

 اَشویی: همسو با اَشا زیستن.

 جاودانگی. ،نا مردنی ،بی مرگی ،اَُمرداد اَِمرِه تاَت, :تاتِه اَِمر

 منِش ویرانگر. ،خوی بد ،اَنگره مینو: گوهر یا نیروی ویرانگر

 نیروی تشخیص خوب از بد. ،دئِنا: وجدان بیدار و آگاه

 دروج: دروغ.

ُدرَوند: کسی که اندیشه و گفتار و کرداری مخالِف اَشا دارد. او پیروی 

 یکوکاری روی گردان.و از ن ،هنجار هستی را می شکند ،دروغ است

 ُدرَوندان: جمع دروند. آنها واروِن اَشوان زندگی می کنند.

 ِوجدان بیدار و آگاه. ،نیروی تشخیص نیک از بد ،دین: دئِنا

گوهر یا نیروی افزاینده و  ،سپندترین مینو ،سپنتامینو: سپِنَت َمینیو

 منِش سازنده. ،خوی نیک ،پیشبرنده و سازنده
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 ،دوستداری ،که ترکیبی است از: اندیشه سپندارمز: خرد کامل

 و فروتنی. ،فداکاری ،سازگاری ،بردباری

 شنوایی و فرمان برداری. ،پارسایی ،سروش: ندای درون

 سخنان اندیشه بر انگیز زرتشت اسپنتمان. ،گاتاها ،گاهان: گاتها

گفتاری که ورجاوند و اهورایی  ،سخن اندیشه برانگیز ،مانتره: منتره

 سپندینه.سخِن  ،است

 مزدیسنا: دین زرتشتی.

 ستایشگراِن دانایی و ِخَرد. ،مزداپرستان ،مزدیسنان: زرتشتیان

 مقدس. ،ورجاوند: بلند پایه

 ُوهومن: اندیشه نیک و منش نیک.

 

 بن مایه های بکار رفته برای واژه های فنی:

  اخالق در »رهنمون های استاِد راهنما دکتر محمود خلیقی. آموزه

 2015و  2014دو ترم آموزشی در سال های  ،«دین زرتشت

 .www.spenta.eduدانشگاه سپنتا  .ترسایی

  نوشتار های موبد کوروش نیکنام )بخش پرسش و پاسخ های

 (.www.dinebehi.comایشان در تارنمای دین بهی 

 .رهنمون های موبد کامران جمشیدی 

  کهن ترین سرود های  ،اوستا»بخش واژه نامه از نسِک

از دکتر جلیل دوستخواه )دریافت شده از تارنمای دین  ،«انایرانی

 (.www.dinebehi.com بهی
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 واژه نامه

 

 آماج: هدف

 آموز گفتار: گفتار آموزشی

 آوازه گر: مبلغ

 بن مایه: منبع

 بهروزی: خوشبختی

 بیآگاهانم: آگاه سازم

 مکافاِت بدی ،جزا ،سزا ،پاداَفره: تاوان

 پاسخگو بودن: مسئول بودن

 واروِن آراستن ،استن: کاستن برای آرایِش بهترپیر

 متوازن ،تعادل داشتن ،متعادل ،ترازمند: هم وزن

 توازن ،ترازمندی: تعادل

 شرایط ،اوضاع ،چگونگی: کیفیت

 چند و چون: کیفیت

 خویشکاری: وظیفه شناسی

 داده: نعمت
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 دگرگونی: تغییر

 دیر پا: دراز

 بلوغ ،رسایی: کمال

 زیست بوم: محیط زیست

 وزنه ،سنجه: معیار

 کار ،کردار ،ُکنِش: عمل

 سروده های اَشو زرتشت ،گاتاها ،گاهان: گاتها

 گزینش: انتخاب

 جهان آرا ،گیتی آرا: آراینده گیتی

 مردم زاد: آدم

 سک: کتابنَ 

 مخالف ،وارون: برعکس

 مقدس ،ورجاوند: بلند پایه

 هاِزمان: جامعه

 هاِزمانی: اجتماعی

 هَمازور: متحد

 : اتحادهَمازوری
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 همبودگاه: جامعه

 مسابقه ،همچشمی: رقابت

 همسر گزینی: ازدواج

 هموند: عضو

 هموندان: اعضاء

 

 بن مایه های بکار رفته برای واژه ها:

  ِبه «. واژه های پارسی سره در برابر واژه های بیگانه: »نسک

 کوششِ: انجمن پارسی گویان و دوستداران فرهنگ ایران.

  نشانی به « واژه یاب»تارنمای

http://www.vajehyab.com. 

  :به کوشِش: «. واژه نامه کوچک زبان پارسی»نسِک الکترونیکی

 مهرانگیز فرمین.

  :فرهنگ کوچک واژه های بیگانه و برابر »نسِک الکترونیکی

به کوششِ: پایگاه اینترنتی ایرانیان بلژیک. حسین «. پارسی آنها

 اقوامی )آزاد(.
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 بن مایه ها

 تادانشگاه سپن   (Spenta University)تارنمای دانشگاه .: 

www.spenta.edu 

 Laurea University of Applied Sciences, 

Leppävaara Campus, Finland 

  اخالق »رهنمون های استاِد راهنما دکتر محمود خلیقی. آموزه

و  2014 سال های دو ترم آموزشی .«در دین زرتشت

 دانشگاه سپنتا. .ترسایی 2015

 ون های موبد کامران جمشیدی.رهنم 

  جنبش رنسانس )نوزایی( ایرانی. کارگروه اندیشه و جستار

های نظری. نشانی تارنمای جنبش 

http://www.iranianrenaissance.net 

 .واژه های  انجمن پارسی گویان و دوستداران فرهنگ ایران

 .پارسی سره در برابر واژه های بیگانه

  یبه نشان« واژه یاب»تارنمای 

http://www.vajehyab.com 

 

 ی الکترونیکی:و نسخه ها هانسک 

 .)فرهنگ  پایگاه اینترنتی ایرانیان بلژیک. حسین اقوامی )آزاد

 .1،3کوچک واژه های بیگانه و برابر پارسی آنها. نگارش 

  پهلوی -ژه نامه اوستایی وا. ارشام پارسی. 

  تهراناوستا )جلد اول(. . 1385جلیل دوستخواه. دکتر  :

 .. چاپ دهمریدانتشارات مروا
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  کهن ترین سرود های ایرانیان : اوستا. جلیل دوستخواهدکتر 

به نشانی  دریافت شده از تارنمای دین بهی(. بخش واژه نامه)

www.dinebehi.com 

  اوستا : کهن ترین سرودهای . 1389جلیل دوستخواه. دکتر

تارنمای  ایرانیان. انتشارات مروارید. چاپ پانزدهم. نگارش:

 امرداد )نخستین تاالر گفتگوی ایرانیان و زرتشتیان(.

 .گاتاها : سرود های اشو . 1390 دکتر آبتین ساسانفر

 زرتشت. تهران : انتشارات بهجت.

 .سرود های زرتشت.  موبد رستم شهزادی 
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« رسایی»شو زرتشت برای همه مردمان  گیتی، رسیدن به آرزوی ا  

 است.« جاودانگی»و 

 

 

نسک کوشش شده تا آموزه های آن دانشمند در پیوند با  در این
بسیاری از جستارهای زندگی، گرد هم آمده و خواننده ژرف اندیش با 
بکارگیری روزمره آنها، هر روز بیش از پیش، پله های خودسازی را 

پشت سر گذارد. باشد که بدین شیوه، با رسیدن به رسایی، 
 تات بپیوندد.ه  شود و به ا م رسرانجام یکی از ا بر مردمان  گیتی 

 
 
 

 
 


