
    

 
        يا بينـش زرتـشتـييا بينـش زرتـشتـييا بينـش زرتـشتـييا بينـش زرتـشتـي    فرزانفرزانفرزانفرزان

  
بر پايه ي آموزش هاي اشـو زرتشـت و سـروده هـاي انديشـه برانگيـز او       

  :” گاتهاي ورجاوند“
  

انساني به آرامش انساني به آرامش انساني به آرامش انساني به آرامش     همبودگاه هايهمبودگاه هايهمبودگاه هايهمبودگاه هايمان دين بهي رساندن انسان و مان دين بهي رساندن انسان و مان دين بهي رساندن انسان و مان دين بهي رساندن انسان و هدف و آرهدف و آرهدف و آرهدف و آر
انجام به رسايي انجام به رسايي انجام به رسايي انجام به رسايي آرامشي كه افزايش و پيشرفت را در پي داشته و سرآرامشي كه افزايش و پيشرفت را در پي داشته و سرآرامشي كه افزايش و پيشرفت را در پي داشته و سرآرامشي كه افزايش و پيشرفت را در پي داشته و سر. . . . مي باشدمي باشدمي باشدمي باشد

تكاملي كه ميوه ي آن شادي و خشنودي كامل بوده تكاملي كه ميوه ي آن شادي و خشنودي كامل بوده تكاملي كه ميوه ي آن شادي و خشنودي كامل بوده تكاملي كه ميوه ي آن شادي و خشنودي كامل بوده . . . . يا تكامل خواهد انجاميديا تكامل خواهد انجاميديا تكامل خواهد انجاميديا تكامل خواهد انجاميد
پيوند مي پيوند مي پيوند مي پيوند مي ” ” ” ” اهورامزدااهورامزدااهورامزدااهورامزدا““““و انسان را به جاودانگي و بيمرگي، يا به گفته ي ديگر به و انسان را به جاودانگي و بيمرگي، يا به گفته ي ديگر به و انسان را به جاودانگي و بيمرگي، يا به گفته ي ديگر به و انسان را به جاودانگي و بيمرگي، يا به گفته ي ديگر به 

        ....دهددهددهددهد
بنيادي ترين وسايل رسيدن به اين هدف را مي توان در سه عبـارت زيـر   

  :كوتاه نمود
        كردار نيككردار نيككردار نيككردار نيك    –نيك نيك نيك نيك گفتار گفتار گفتار گفتار     –انديشه نيك انديشه نيك انديشه نيك انديشه نيك 

        
اشو زرتشت بنيان هاي زندگاني را به ما مي شناساند كـه ايـن بنيـان هـا     

بر اساس اين آمـوزش هـا   . هميشگي بوده و وابسته به زمان و مكان نمي باشند
درمي يابيم كه براي رسيدن به هدف بايد از جاي درست آغاز كرد و راه درست 

  .را پيمود
  

بدين معنا كه بايـد  . يشه و خرد نيك استگام نخست به كار انداختن اند
در . ديد و شناخت و در تمام جنبه هاي بيروني و دروني زندگي كَندوكاو كـرد 

  بهره گرفته و به  )معنوي(مينوي و  )مادي(گيتايي اين راه بايد كه از دانش 

  
  
كـه بـر هسـتي و آفـرينش      هنجـاري پرداخت تا بتوان به قانون و  آنها سنجش

  .برد فرمانرواست پي
 جهان آخشيجياست كه در  )تعادلي( اندازه ايو  هنجاراين قانون همان 

انسان نيز بخشي از اين آفرينش است، اما آن بخشي كه بر اثـر  . است هستي و
يـا   "هـايي " ينايشه داشتن نيروي انديشه و آفرينندگي مي تواند بر اين روند

  .بگذارد )مثبت يا منفي يتاثير( "نايي"
  

ختي اسـت، راهـي نيسـت جـز     آرامش و شادي و خوشب در پيانسان اگر 
ـ  اندازه هاي هسـتي و  برابري نيروهاآنكه  هـم نـزده بلكـه خـود را بـا آن       ررا ب

در اين آرامش است كه شرايط مناسب بـراي پيشـرفت   . كند و اندازه هماهنگ
كه همانا دست يافتن بـه  فكري و رواني فراهم شده و مي توان به سوي تكامل 

در آن جاست كه شادي و خشـنودي كامـل   . است به پيش رفت ستينرادانش 
  .به جاودانگي و بيمرگي دست مي يابد 1به دست آمده و روان

  
بنابراين يك . اين آرامش و شادي زماني كامل خواهد  شد كه فراگير باشد

دروني بـه سـاخت و آبـاداني     اندازه يايد پس از دست يافتن به اين زرتشتي ب
جهان پرداختـه و بـا همكـاري در سـازمان دوسـتي      همه ي  و خود  همبودگاه

آن زمان است كه در سايه . جهاني آن را به سوي آرامش همگاني به پيش ببرد
ي شكوفايي و افزايش و نوشدن و پيش رفت هميشگي، رسايي و جاودانگي بـه  

  .دست مي آيد
  



    

        جمع بندي باورهاي بنيادين دين زرتشت جمع بندي باورهاي بنيادين دين زرتشت جمع بندي باورهاي بنيادين دين زرتشت جمع بندي باورهاي بنيادين دين زرتشت 
        

وند جان و خرد، آفريننده، آرايش دهنده و پيش يكتايي اهورامزدا، خدا •
  برنده ي جهان

  آفرينش بر پايه ي قانونمندي و يا خرد و دانش و داد •

  پويايي و هميشگي بودن آفرينش يا دگرگون شدن و نو شدن آن •

  . هدف آفرينش، رسيدن به رسايي و تكامل است •

 لودهشـا اي هستي است با همكاري بـا  انسان كه خود يكي از آفريده ه •
آفرينش به سوي تكامل پويا مي گردد زيرا او نيز مانند ديگر نمودهاي آفرينش 
از گوهر يا ذات اهورايي برخوردار بوده و مي تواند با پرورش  ويژگيهـا و فـروزه   

در خود به رسايي و ) نيز ياد مي شوند” امشاسپندان“كه با نام (هاي  اهورايي، 
  .  جاودانگي و خدايگونگي دست يابد

راه رسيدن به رسـايي و جـاودانگي، همـاهنگي بـا قـوانين موجـود در        •
از اينـرو مـي بايـد بـا اسـتفاده از تمـام توانـايي هـا و         . آفرينش و هستي است

گنجايش ذهن و انديشـه ي پـاك و اهـورايي و بـا مهـر و دلبسـتگي و بـدون        
نتيجه ي . چشمداشت كار و تالش نمود و به نوسازي و بهسازي جهان پرداخت

زيستن در يك آرامش كامـل و شـادي و خشـنودي     گمانين زندگاني، بي چن
  . است

شدن دارد كه  آگاهتوانايي و  پديده اي است كه گروهي مي زيد انسان •
  .داندخود مي  انساني همبودگاه گروه و تكامل خود را در تكامل اگر شد

مفاهيمي ذهني و نسبي هستند و ” بهتر“و ” بدتر“و يا ” خوب“و ” بد“ •
                                                                                                                             ها هنگامي مي تواننـد درسـت داوري شـوند كـه خـرد يـا قـدرت تشـخيص         تن

گـوهر و  ” سپنتا مينو“. دهندگي در انسان به درستي بارور و ساخته شده باشد

انديشه بد، ويـران  ” انگره مينو“ه ي بهتر، پيشبرنده و سازنده مي باشد و انديش
انديشه ي پيشبرنده به انسان كمك مي كند تا هم خود  و هم . ساز و بازدارنده

انديشـه ي ويـران سـاز بـه خـود انسـان و       . جهان پيرامون خود را به پيش برد
ي سازنده را برمـي  انسان خردمند انديشه . و جهان آسيب مي رساند همبودگاه

  .گزيند

اگـر  ). قانون كنش و واكنش( آزادي گزينش و نتيجه ي مناسب با آن •
گزينش درست نكند در ناآرامي و آشفتگي به سر خواهد برد تا زماني كه  انسان

  .به خود آمده و راه درست را در پيش گيرد

است و جبر و تقدير و سرنوشـت   گزينشپايه بر اين قانون،  پايه يبر  •
  .شكل گيري آينده ي انسان جايي ندارد در

تمركز در سكوت و نيايش ها ابزاري هستند كه به انسـان كمـك مـي     ••••
هر خدايي تجربه شده و به بينهايت اهورايي پيوند يابدكنند تا م.            

 

  
  
  
  
  
  



    

    اهـورا مـزدا، خداي زرتشتاهـورا مـزدا، خداي زرتشتاهـورا مـزدا، خداي زرتشتاهـورا مـزدا، خداي زرتشت
بان و يا به ز” خرد كل باشنده“يا ” رداناهستي بخشِ اَب“   چماهورامزدا به 

آن نيروي ” خداوند جان و خرد“ساده تر و به گفته ي روانشاد فردوسي توسي 
به گفته ي ديگـر  . فراگير و جهاني مي باشد كه همه چيز در اوست و از اوست

تمامي آفريده ها نمودهاي گوناگوني هستند از اين نيروي كلي كـه داراي سـه   
  :ويژگي بنيادين مي باشد 

        ييييهستي ـ  آگاهي ـ آفرينندگهستي ـ  آگاهي ـ آفرينندگهستي ـ  آگاهي ـ آفرينندگهستي ـ  آگاهي ـ آفرينندگ
  

و از )  Spenta Mainyuسپنتامينو (خداوند از مينوي افزاينده ي خود 
مي آفريند، مـي پرورانـد، مـي    ) Ashaاشا (هستي خود بر پايه ي قانون خود 

  .آرايد و به پيش مي برد
انسان و جهان زنده و پوينده ي او بخشي از اين آفرينش نيـك و شـادي   

در بر ي كلي بوده و تمامي هستي را از آنجا كه اهورامزدا يك نيرو. آفرين است
براي شناخت او بايـد  . و شكل ويژه اي نمي باشد پيكر مي گيرد بنابراين داراي

اين فروزه ها و توانايي ها در انسان نيز . را شناخت) ويژگي هايش(فروزه هايش 
بنـابراين  . هست و راهنماي او در زندگاني و پيشرفت به سوي تكامل مي باشند

ي همان فروزه هاي خداونديسـت كـه بايـد بـدانان آگـاه شـده و بـا        انسان دارا
بـر همـين پايـه    . پيشبرد و شكوفايي و افزايندگي آنان خود را مزداگونه گرداند

انسان هاي آگاه نيز دست به دست هم داده و دنياي زنده را در مسير تكـاملي  
اينچنين . اش ياري رسانده و در دگرگوني و نوشدنِ هميشگي به پيش مي برند

  . انسان همكار خداوند مي گردد

        بنيان هاي زندگانيبنيان هاي زندگانيبنيان هاي زندگانيبنيان هاي زندگاني

 ))))انسانيانسانيانسانيانساني- - - - ه هايي مزداييه هايي مزداييه هايي مزداييه هايي مزداييززززفروفروفروفرو((((

1- سسسسپپپمينـو مينـو مينـو مينـو  نتانتانتانتاپ Spentâ mainyu   فـروزه ي  ” گـوهر افزاينـدگي  “يـا
ايـن  . از اين فروزه است كه آفرينش پديد آمده است. آفرينندگي اهورامزداست

رد و از آن اسـت كـه مـا    قلمرو همواره مي افزايد و مي گسترد و به پيش مي ب
  .انسانها نيز آفريننده مي باشيم

          
2- هوموهوموهوموهومنَنَنَنَو Vohu mana )يا انديشـه نيـك و   ) بهمن به فارسي امروزه

آفرينندگي و سـازندگي،   .يك آفريداهورامزدا جهان را با انديشه ي ن. نيت پاك
 و نقشـه ي  شالوده” وهومن“گر مي توان گفت كه به زباني دي. خود نيكي است

      .فراگير و بزرگ آفرينش است
با كمك وهومن انسان به وجود و چگـونگي اهـورامزدا آگـاهي يافتـه، بـه      
رازهاي زندگي دست مي يابد و به خويشكاري يا وظيفه ي خويش در زندگاني 

    .آشنا مي شود
داشتن انديشه نيك نخستين گامي است كه انسان براي رستگاري برمـي  

درست همين . است انديشمند باشنده ايشت انسان فه زرتاز ديدگاه فلس. دارد
انديشيدن و ژرف انديشي است كه انسان را از ديگر جانداران جـدا مـي سـازد    

خرد نيرويي است كـه بـا آن مـي تـوان     . مي انجامد” خرد“چون كه به نيروي 
 شناسـايي همـين  . جـدا كـرد  سنجيد و بد و خوب را از هـم   پديده ها را با هم
سان اختيار برگزيدن مي دهد و او را آزاد و مختار مي سازد كه خوب از بد به ان

    .آزادي در گزينش و با گزينش است بنابراين. يكي از اين دو را برگزيند



    

آن است كه پس از شناسايي و سنجش آن چـه سـودمندتر و   ” خردمند“
 كه وارونِ خردمند است” نابخرد“اما . انساني تر، اخالقي و بهتر است را برگزيند

    .ش بدتر و بدترين را برمي گزيندآن كسي است كه پس از سنج
بنا بر گاتهـا  . در اينجا نياز است كه دريابيم خوب چيست و بد چيست  

انسان آزاد است كه از ميان آن دو، يعنـي  . خوبي و بدي دو راه انديشيدن است
 )نيـت خـوب  (از خواستي نيـك   انديشه ي بهتر. يكي را برگزيند” بهتر“و ” بد“

اسـت و   همبودگاه انسانيبه سود  جانبخش بوده و سازنده و برمي خيزد كه آن
اين هـر  . آسيب برساند )ها(انسان  و) ها(زيانبار بوده و به جان  بد، آن است كه

آن انديشـه اي  . دو نسبي بوده و در رابطه با زمان و مكان سنجيده مـي شـوند  
    .نيك است كه پيامد آن گفتار و كردار نيك باشد

                    
و ترتيبـي اسـت كـه     هنجـار   قـانون و  Artâ يا اَرتـا  يا اَرتـا  يا اَرتـا  يا اَرتـا  Ashâ   اَشــااَشــااَشــااَشــا-3

بـر   هنجـار بنيـان ايـن   . آفرينش بر اساس آن شكل گرفته و به پيش مـي رود 
 -در ايـن چهـارچوب از قـوانين فيزيكـي    . راستي، درستي و داد يا عـدل اسـت  

چيره بر دنيـاي  و قوانين پيدا و ناپيداي  همبودگاهيگرفته تا قوانين  آخشيجي
          .مينوي و رواني جاي دارد

آيين راسـتي، كـار درسـت را در زمـان درسـت و مكـان       " گزارشيبنا بر 
نتيجـه ي آن  . درست و با ابزار درسـت و برنامـه ي درسـت انجـام دادن اسـت     

      ".هد بود و جز آن نمي تواند باشدهمواره درست خوا
ر كـاري آن اسـت كـه    راه درسـت بـراي انجـام هـ    “ ديگر  گزارشيبنا بر 

 ته شود و از به هدر دادن بيهوده كمترين مقدار انرژي براي انجام آن به كار گرف
           ”.انرژي جلوگيري شود

گام بردارند و خود را  و داد اگر در راه راستي و درستي همبودگاهانسان و 
هنجـار و آرامـش و    انـدازه و با قانون هسـتي و آفـرينش هماهنـگ كننـد بـه      

و تكامل دست مي يابند و از آنان است كه سازندگي آغاز مي شـود و  پيشرفت 
          .به همه سود مي رسد

وارون آن يعني دروغ، از هم گونه اش، يعني در انديشه و گفتـار و كـردار   
آنچـه آزار  . است كه نتيجه ي نادرست داده و زيان و آزار و خرابي مـي رسـاند  

خشـم، خـرد و   . آورد خشـم اسـت   دروغكار را چند برابر مي كند و تباهي مـي 
پس بايد . هوش را از دست دادن است و سرچشمه ي جور و ستم و بيداد است

بدور از خشم و دروغ، هر كس بر آيين راستي و درستي كار كند و هم خـود و  
” ناَشَـو “گاتهـا پيـروان اشـا را    . انـد هم ديگـران را خرسـند و شـاد و آبـاد گرد    

Ashavan وغ را و پيروان در“دنترِگو ”Dregvant مي نامد.    
را كـه نمـودار    همبودگـاهي  -آخشيجياگر بخواهيم چند نمونه از قوانين 

  :اشا مي باشند نام ببريم مي توان از موارد زير ياد كرد
  :فيزيكي مانند / آخشيجيقوانين 

  Cause and effectكنش و واكنش يا علت و معلول   •

  Progressپيشرفت    •

  Interdependenceوابستگي   •

          Inter-reflectionتاثيرگذاري متقابل  •
  : مانند همبودگاهي -قوانين انساني 

  آزادي گزينش •

        انسان در برابر گزينش خود )مسئوليت( پاسخگويي •

  برابري حقوقي تمام انسان ها •



    

قانون كنش و واكنش، كه بر اساس آن هر كس نتيجـه ي مناسـب بـا     •
      .مي گيردت و سوز، كنش خود را، دير يا زود اما بدون سوخ

هر كس و هر چيز بايد در جاي درست و مناسب خـود قـرار گيـرد تـا      •
        .نتيجه ي درست به دست آيد

بايد سالم و پاك نگاهداري شود تا زندگاني امكان ادامه و  جايگاه زيست •
        .رشد داشته باشد

و انسان مـي  . دنيا در مسير تكاملي خود همواره دگرگون و نو مي شود •
      .ده  و يا ويران ساز داشته باشدد در اين راه نقش سازنتوان

  .ميانه روي بهترين و اشايي ترين شيوه ي برخورد با مسائل است •
در چـم بهتـرين راسـتي و درسـتي و يـا       يا ارديبهشت به فارسـي  اااااشا وهيشتاشا وهيشتاشا وهيشتاشا وهيشت

اشا وهيشتا جايگاه انسـان هـاي رسـايي    . باالترين و ناب ترين حقيقت ميباشد
  .ين واژه است كه در زبان پارسي به بهشت دگرگون شده استا. يافته است
  
و ” خويشـتنداري “يـا   ) شـهريور بـه فارسـي   (  Khshathra خشَترُخشَترُخشَترُخشَترُ-4

  . )كردار نيك( ”آبادسازي“
يري از خرد نيـك و اشـويي زيسـتن    انسان به دنبال خودآگاهي و بهره گ

اند ري برسـ تواند نيروهاي تني و رواني خود را به آنچنان همـاهنگي و هنجـا  مي
خود درآورده و بر هوس هاي نفساني خود چيره  چيرگيكه آنها را در اختيار و 

ي بـر خـود را فرمـانروايي يـا شـهريار      ياين چنين چيرگي يـا فرمـانرواي  . شود
كه اين فروزه خداوندي در انسان به كمال خود  چماهورايي نيز مي نامند بدين 

  . مي رسد
يگر انسان ها از روي خرد و بـا آرامـش و   رفتار و كردار چنين انساني با د

اينگونـه نيـك   . مـي شـود   نيك كردارنيك كردارنيك كردارنيك كرداربينش درست بوده و يا به گفته ي ديگر 

پس خشترا آن گامه اي است . كرداري ساختن و آباد كردن را به دنبال مياورد
كه “ شهر“ي  انساني آباداني مي آورد و واژه همبودگاهكه هم براي انسان و هم 

كسي است كه ” شاه“كه آباد شده است و  است جايي در چميد از خشترا مي آ
  . آباد مي كند

شهرياريِ خوبِ “ چمه ب Vohu khshathra vairyaوهو خشترُ وئيريه 
آن سيستمي است كه انسان هاي با انديشه و گفتار و كـردار نيـك    ،”برگزيدني

برپـا   و دست به دست هم داده وآن نيـروي خـوب را از ميـان خـود برگزيننـد     
مي نامند كه در آن از زور و سـتم و  “ شهرياري خدايي“آن سيستمي را . سازند

خشم و بيداد خبري نباشد و همه از زندگاني خوش و خرم و آسوده بهره منـد  
  .دانست هم“ و سامان خوبهنجار“ در چم خشترا را مي توان به سادگي. گردند
  
يـا مهـر و   ) ياسفند بـه فارسـ  ( Spentâ Ârmaiti سپنتا آرميتيسپنتا آرميتيسپنتا آرميتيسپنتا آرميتي    ----5

  . عشق بي چشمداشت و همچنين آرامشِ افزاينده
بـه آگـاهي رسـيد و بـا پيـروي و      ، نسان هنگامي كه بر خود چيـره شـد  ا
رواني دست يافت، آنگاه نيك -تني در نيروهايگي با قانون اشا به هنجار هماهن

ود گذشته مي گردد، بـه همـه مهـر    كردار و مهربان و شادخو و شادزي و از خ
اين حالت، آرامشي . و خشنودي خود را در خشنودي ديگران مي جويد ورزدمي
بـراي پيشـرفت روزافـزون و شـتاب      همـه چيـز  ر او پديد مي آورد كه در آن د

سپنتا آرميتـي نمـودار ايـن    . گيرنده به سوي رسايي و بي مرگي فراهم مي آيد
  . پيشرفت در آرامش است
مش و هنجار و شـادي و  خشترايي نيز به آرا يهمبودگاهبه همين ترتيب 

خشنودي دست پيدا مي كند و توانايي ها براي پيشرفت و تكامل نمودار گشته 
  .و به كار مي افتد تا در نتيجه ي آن آرامش و دوستي جهاني به دست آيد



    

  
6- هههتــاتهتــاتئوروتــاتئوروتــاتئوروئورو Haurvatât    )يــا نمــاد رســايي و ) بــه فارســي خــرداد

ي آرامش به دسـت آمـده   آن حالتي است كه تن و روان در سايه  ،يخودشناس
به سوي تندرستي و توانايي و خودشناسي كامل به پـيش رفتـه و كمـي هـا و     
كاستي ها را هر چه بيشتر از خود دور مي كنند و  به بهترين حالت خود مـي  
رسند كه آن زيستن در شادي و خشـنودي و آرامـش راسـتين اسـت؛ كـه آن      

  .اهورامزداست راستينشناخت 
رسايي است و بايسته ي رسايي، خودشناسي رسايي است و بايسته ي رسايي، خودشناسي رسايي است و بايسته ي رسايي، خودشناسي رسايي است و بايسته ي رسايي، خودشناسي     بايسته ي خداشناسي،بايسته ي خداشناسي،بايسته ي خداشناسي،بايسته ي خداشناسي،

  ....استاستاستاست
اينگونه انسانها جهان را نيز بسوي خشترا و دوستي جهاني به پيش بـرده  

  . و آن را به كمال مي رسانند
  
7- اَماَماَمرِتات رِتات رِتات رِتات اَمAmeretât    مان و خارج بودن از ز= يا بي مرگي و جاودانگي

ي تكامـل  مكان؛ آنگاه كه در آرامش افزاينـده، روان خـود را بـه رده هـاي بـاال     
كامل و خرسندي مينوي رسيده و با اهورامزدا يكي شويم،  رسانده و به آرامش

  . مانند او جاودانه مي گرديم
يـا خانـه ي    Garo demânâ” گَـرو دمانـا  “گاتها اين حالت جـاوداني را  

انديشه ي نيك اسـت، جـاي آرامـش و رامـش روان      سرود مي نامد كه جايگاه
  .است

رِگوه سر مـي بـرد و از وجـدانِ در    نت و دروغكار، در خانه ي دروغ باما د
خود رنج مي برد تا آنكه پشيمان شده، از بدي هـا دور گشـته، بـه نيكـي      رنج

 .بگرايد تا رستگار گردد و به خانه ي انديشه نيك و سراي سرود برسد

 

 

  ياداشت ها   
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