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بحث در پيرامون انديشه هاي موضوع اين آتاب چنانچه از نام آن پيدا است، 

زرتشت، مبلغ خرد مزدايي در ايران پيش از اسالم است،اما براي دست 
در واقع آنچه آه تحقيق . يابي به اين مقصود راه همواري در پيش نيست
تحريف و تحقير اين آيين از  در باره آموزه هاي زرتشت را دشوار ساخته
ر طول دوره هاي متمادي سوي موبدان دولتي و منفعت طلبان درباري د
حكومت هخامنشيان تا بوده است آه در فاصله چند نسل از هنگامه 

امپراطوري ساسانيان آيشي ديگر آفريد، تا جايي آه از تفكرات و اخالقيات 
روح لطيف و آرامش طلب زرتشت آه هيچ گاه . زرتشت فرسنگها دور بود

در سراسر گاتها در پي تحميل انديشه اش با جنگ و خشونت نبوده است 
 .چون ستاره اي درخشان و طناز جلوه مي نمايد

 آن آسي آه براي پيروان راستي ((
 آزادگان و پيشوايان و آشاورزان و شبانان

 خواستار نيكي و شادآامي باشد
 )جهان مينوي(سرانجام به منش نيك

 3 ،بند33يسنا، هات .)) راه خواهد يافت
 

ثمره ي نبوت زرتشت )خدا(يش اهورابعضي از انديشمندان معتقدندآه ستا
نبودزيرا تا آنجايي آه از مرام و منش ايرانيان باستان خصوصا نژاد 



استنباط ميشود ايشان هيچ گاه پروسه ي )شعبه ايراني آن(آريايي 
از منابع ناقص در آنچه آه .دان را پشت سر نگذاشته)شي پرستي(توتميزم

ها هنگام عزيمت از سرزمين باب پژوهش به دست مي آيد اين است آه آريا
به فالت ايران ، اهورارابه عنوان يكي از ))ارين ويوچه((اوليه شان ، 

قدرت زرتشت ، در .ايزدان ، در آنار ساير فرشتگان پرستش مي آردند
او نه تنها .برتري دادن و اثبات حقانيت اهورا در بين ديگر ايزدان بود

د نكرد بلكه آنهارا در مرحله عناصر ديگر چون آناهيتا ،مهر و غيره را ر
 .ي پايين تري از تفكر مزدايي به خدمت گذاري گمارد

هر آدام از اين عناصر بخشي رادر اوستا باري خود اختصاص داده اند 
چون؛مهر يشت و آبان يشت آه به ترتيب در ستايش از مهر و 

 .آمده اند)رود نيرومند پاك(اردويسوراناهيتا
نام آنها را "آه بعدا براي اجراي فرمان اهورا زرتشت در ابداع نيروهايي

هرآدام از اين ياران نيك، مفهومي .امشاسپندان گذاشت تالش زيادي آرد
وهمن به .داشتند آه بشر براي درست زندگي آردن به آنها نيازمند بود

نيروي شهرياري ، :بهترين پاآي،شهريور:معني انديشه نيك ، ارديبهشت
تندرستي و رسايي،و امرداد به :  ، خورداد مهر و فروتني:سپندار مزد

به معناي (مفهوم بي مرگي و جاودانگي آه امروز به غلط آن را مرداد 
اما همين سخنان و آيين صلح طلبانه زرتشت نيز .تلفظ مي آنند)مرگ و مير

متحمل دگرديسي اجباري تاريخ مي شود ، عوامل و رويدادهايي آمر به 
از (ند آه در اين خصوص در بخش نخست منحط آردن اين مرام مي بند

سعي آرده ام به صورت خالصه اين عوامل و ) زرتشت تا زرتشتي گري 
آه در محكمه تعقل و وجدان انسان مورد پسند وقايع تاريخي را آنگونه 

 .باشد تشريح نمايم
بحث من در اين آتاب مختصر ، تبليغ و ترويج منشي خاصنيست ، آنچه هويدا 

ضاوت منصفانه ي مخاطب است تا انديسه ناب و واقعي است به عهده ق
زرتشت را در هاله اي از موهومات و خرافات باز شناسد و آن را ارج 

در آل، متن حاضر . هدف من نيز چيزي غير از اين نيست" نهد آه مطمئنا
از زرتشت تا ((بخش اول تحت عنوان : شامل سه بخش عمده است

 هم آاوشي اجمالي در انديشه هاي پيام آمده است آه در آن))زرتشتي گري
آور ايراني صورت پذيرفته و هم فاصله ي اين نگرش ها با آنچه آه بعدها 

نام گرفت ))زرتشتي گري((تحت تاثير موقعيت هاي اجتماعي و سياسي 
فاصله اي آه در طول اعصار متمادي ، قسمت هاي ناب . نشان داده شده

بداعات و ابهامات مدفون آرد و باعث تفكر مزدايي را در زير آواري از ا
 .آن شد تا امروزه تفسيري غيرازآنچه آه بوده از اين مسلك داشته باشند
در اين بين محققين ، به طرق مختلف و بالفظ هاي متفاوت ، بيگانگان و 
حوادث سياسي چون حمله اعراب ، مغول ها ،ترآها و غيره را علت 

گروه هاي شونيستي آه هيچ " صوصاخ. اصلي اين تغيير انديشه مي دانند
گاه به انتقاد از خود نمي پردازند و هميشه مشكالت و خرابكاري هارا به 

در صورتي آه پيش از حمله ي اعراب .گردن عاملي خارجي انداخته اند
به ايران ، آيين زرتشت به خاطر تلفيق آن سياست در باري و فساد دستگاه 

آسان ديگري هم آه در اين مقوله .تضعيف شده بود" ديني مغ ها آامال
پاسخ گفته اند چون از متوليان و مبلغان اين آيش بوده اند در نتيچه ي 

تقدس مآبي ، خشك ذهني و وابسته بودنشان به قدرت سياسي مرآزي ، 
تيزبيني تاريخي خود را از دست داده اند آه اين امر به نفع زرتشت بوده 

او شخصيتي جداي از آنچه بوده است نه به سود هواداران وي آه از 
 .متصور مي شوند

 سر تاسر انديشه ها و سخنان پيام آور گوياي راست آرداري ، آوتاه سخن آنكه
شادي وآزادگي نياآان آزاده ما و روشن بيني ايشان نسبت به همه ي پديده 



در اين آيين ، هورمزد نه خداي ترحم و شفاعت است و . هاي گيتي است 
زنان در .  خشم ، بلكه خداي پاآي و راستگويي استنه خداي قهر و

هنگامه ي زندگي همتالش مردانند و زرتشت همه جا در آنار نام مردان 
زنان فرهيخته و زيبا روي يكي از برخورداري از. ان نيز نام مي برداز زن

پاداش هاي دنيوي محسوب مي شودآه در بسياري از بند هاي اوستا باز 
از زبان زرتشت در آتاب ))نيچه((ر خالف آنچه گفته مي شود،درست ب

ويلهم نيچه ، نويسنده ي شهير .بيان مي دارد )چنين گفت زرتشت(خويش 
هنگامي : (( اين آتاب از قول زرتشت آورده است 94آلماني در صفحه  

آه اين سخن ، ديگر !!))آه پيش زنان مي روي شالق خود را فراموش نكن
فيلسوف است آه به قول هاشم رضي از از محاالت و قوه ي تخيل آن 

زرتشت تنها به عنوان وسيله اي براي ابراز انديشه خويش استفاده آرده ، 
را در ستايش از )آبان يشت(آن هم از آسي آه بخش عظيمي از اوستا 

–در هيبت پر فروغ زني مهربان و تاييد آننده ي نيكان –بانوي آبها 
هرمانان و حتي بد آرداران و آژ و در واقع همه ي ق. اختصاص داده است

مشروعيت قدرت خويش نزد اومي روند و خواهان هوم انديشان براي 
هر چند همين هوم در سروده هاي زرتشت .مي شوند) نوشابه مقدس(زرين 

آرده (به عنوان شربتي سكر آور تكفير و در آبان يشت ) 14 ، بند32هات(
ت همين هم نتيجه تحريف ستايش مي شود آه باز ميشود گف) 9ي يك ، بند

 دست آاري شده ت  و دگر گوني اجباري سخنان پيام آور است آه بعيد نيس
ن باشند اما با اين حال اين امر را ثابت ميكند آه زن در ايران باستا

اما بخش دوم اين آتاب .اهميت و ارزش بسياري برخوردار بوده استاز
اريخ درباره اهميت حاوي سخناني از انديشمندان و فرزانگان بزرگ ت

فرهنگ  سروده هاي زرتشت و دستاوردهاي ايرانيان است آه نشانگر بسط
 .و تمدن ايراني است

 .به ميان مي آيد) سروده هاي زرتشت(در بخش سوم ، سخني پيرامون گاتها 
و بخش چهارم، مجموعه اي از موعظه ها ، سخنان و سروده هاي خود 

آه در موضوعات . يد اوست زرتشت و تفاسير مختلف در باره عقا
اما موضوع بخش پنجم ، سوء تعبير از ثنويت . متفاوتي طبقه بندي شده اند

اخالقي زرتشت است آه منجر به خطاي دو خدايي شده است ، چنانچه 
 .مفصل در مورد آن سخن گفته مي شود 

اميد است آه اين سطور ، اگرچه افشا گر بضاعت علمي اندك نگارنده است اما 
يانگر تالش ناقابل وي در احياي تعهد فرهنگي اش نسبت به زرتشت نما

باشد آه بي گمان مشغله ذهني و روحي هر ايراني ) فرزانه آريايي(واقعي 
 .مشتاق به فرهنگ پارسي است
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 بخش نخست
                                             از زرتشت تا زرتشتي گري

ت ، پيامبر ايراني بنابر متون متاخر زرتشتيان در خرداد زرتش)نيكمرد(اشو
فره ايزدي از ستارگان به .از ماه فروردين زاده شد) روز ششم(روز 

آنگاه اين فره آه نشان شاهي بر جهان .فرود آمد))فراهيم((آتشگاه خاندان 
بود و در واقع مشروعيتي از طرف خداوندگار به حساب مي آمد به 

راهيم آه با پوروشسب ازدواج آرده بود انتقال يافت و ،دختر ف))دوغدو((
 .زرتشت تحت تاثي آن فره به دنيا آمد



Haechitaspa ))هيچت اسپ((از خاندان ))سپيتمان((نام خانوادگي زرتشت 
دوشنده ((، نام مادرش همان طور آه گفته شد دوغدو يا دوغدوا به معني 

ي آمده است هنگامي آه در منابع زرتشت. و پدرش پور وشسب بود))ي شير
نوشته ))فروردين يشت((در . وي زاده شد لبخند گشاده اي بر لب داشت 

 :شده
 از زادن و باليدنش((

 آبها و گل ها شكفتند 
 از زادن و باليدنش
 آبها وگياهان باليدند

 دن و باليدنشزااز 
 همه ي آفريدگان افزاينده ي جهان 
 :با آواز بلند و فرياد شادي گفتند

  به حال ما آه پيشوايي خوشا
 ))چون زرتشت سپيتمان زاده شد

از آتب مقدس ))(زات اسپرم((و)) دينكرت((اشارت به اين خنده در 
آمده و حتي مورخان يونان باستان نيز اين موضوع را نوشته )زرتشتيان

آنچه مسلم است اين است آه از گريه و مو يه آردن ، هم در اوستاو هم .اند
 . به عنوان نشانه هاي حضور اهريمن ياد شده استدر ادبيات پهلوي

زرتشت دوران آودآي و نوجواني خويش را درآمال صحت و سالمت طي مي 
آمده ))زراتشت نامه((از سلوك وي داستان هاي خارق العاده اي در .آند
 .است

 سال نگذشته بود آه در صدد برآمد به منظور 15هنوز از عمرش بيش از 
    بالن آه در نوشته هاي مقدس زرتشتي به نام آشف حقيقت در آوه س

[Ushidaren]درباره ي اسرار "او عميقا.معروف است ، معتكف شود
طبيعت و جهان انديشيد و پس از چند سال تامل ، راه حل آليدي مسايل و 

 .مشكالت زندگي را پيدا آرد
هنگامي آه بيست ساله شد و تازه مي خواست جواني آند قحطي و جنگ از 

اه رسيد و او را باز به اعماق تفكر فرو برد تا جايي آه به مدت ده سال ر
ودر تاريكي محض و در طبيعت با . ديگر در انديشه ي خلقت جهان بود

سنگ ها و بيابان و نيز با خودش به مباحثه و مجادله بر مي خيزد آه 
از ما بپرس آنچه را مي خواهي : ((ناگهان صدايي را مي شنود

چه آسي زمين را آفريد ؟ چه آسي آسمان : (( زرتشت پرسيدپس))بپرسي؟
را؟ چه آسي آب را روان آرده است و چه آسي درختان را برافراشته 

به خداوندگار )وهومنه(زرتشت آه از منش نيك ))؟..است
اين از تو مي پرسم : ((مي رسد ديگر بار از او مي پرسد)اهورامزدا(يگانه

 .))نماز برمچگونه تو را ! اي اهورا مزدا 
را (Zaotar)))زئوتر((و))اتربان((زرتشت پيش از بعثت اش ، لقب 

يك )اهورا مزدا(پس مي توان در يافت آه او قبل از وحي هورمزد .گرفت
از بذر اوليه منطق "روحاني بوده است نه يك فرد عامي ، يعني آامال

 به برخوردار بوده است آه بعد ها توانست آن را در سايه ي يكتا پرستي
شكوفايي برساند ، درست در نقطه ي مقابل پيامبران صاحب شريعت ديگر 

 .آه از عوام بودند
اولين آساني آه به آيين سراسر پاآي اش روي آوردند ؛ 

 ،و              ))فرشوشتر((،))گشتاسب((،))جاماسب((،))مديوماه((
رخين ، در نتيجه بر خالف نظر برخي از مو.بودند)همسر گشتاسب))(آتوسا((

باراولي آه او به در .زرتشت پذيرفتن مرامش را به گشتاسب اجبار نكرد
بار رفت اندآي از ناآامي تبليغ اش در برابر سنگ پراآني و آج خلقي 
مردم باختر مي گذشت و به خاطر جسارت و بي اعتنايي اش به تكبر 



شخص شاه با ترش رويي از طرف وي روبه رو مي شود آه بعدها به 
،شاه به نزد زرتشت،آن هم در آتشكده )وزير گشتاسب))(جاماسب((اصرار 

 .اي بيرون از شهر مي رود
شاه ايراني مانند ديگر شاگردان زرتشت مجبور شد لباس مردم عامي را بپوشد 

آنگاه گشتاسب به .و در برابر فرزانگي پيام آور سر آرنش فرود آورد
آه شادي ژرفي به او دستور استاد خويش زمين را شخم مي زند به طوري 

 .دست ميدهد آه استاد دليل آن را لذت آار و آوشش بيان مي دارد
استاد .،مردداناي هندي در آالس درس زرتشت حضور داشت))چنگرگاچا((

دانه ي گندمي را در مقابل چشمان جوياي حقيقت شاگردان بر خاك پست و 
 موظف ام به اينست فلسفه ي اهورايي من آه: ((خشك مي اندازد و ميگويد

اما در آنجا هيچ آس به جز همان فرزانه ي داناي هندي .))شما عرضه آنم
با شعف بسيار و آفرين ))مردهندي((او.متوجه راز خلقت نهفته در بذر نشد

عارف بزرگ را در بين گويان به سمت سرزمين اش حرآت آرد تا پيغام 
 هاي بسيار زرتشت مجبور مي شود در برابر سوال. مردمان پراآنده آند
هرآس به اندزه فهم و شعور خود مي تواند از راز : ((جاماسب پاسخ دهد

خلقت اين گندم بهره مند گردد،آن بستگي دارد به سه الگوي پندار نيك 
آه تا چه اندازه فرد )هورشت(وآردار نيك)هوخت(،گفتار نيك)هومت(

 ي اصالت آنگاه درباره.))بتواند با پيروي از اين لوح،دانه را بپروراند
محض آدم سخنراني ميكند،او آه با رياضت و رنج بي مورد مخالف بود 

بهره برداري از نعمات و لذات دنيوي را حق مسلم  )بر خالف بودائيان(
هر انسان به شمار مي آورد البته تا جايي آه اين بهره مندي موجب غصب 

 .حقوق ديگران نشود
 خداوند،شادي،نعمت،برآت((

  آن را و بر خورداري از
 .))براي آدمي مقرر داشته است

ش بيان آرده در غالب سروده هايي تمفاهيمي آه زرتشت در طي سالهاي حيا
درباره "مي گويندآه در صفحات بعدي اجماال)گاثاها(است آه به آنها گاتها 
 .ي آن بحث خواهد شد

زرتشت از اهورا مزدا سواالتي مي . هر بند از گاتها يك دستورالعمل است 
وي در مقابل پيروانش احساس . رسد تا توحيدش را صالبت بيشتري بدهدپ

مسئوليت مي آندو بارها به اهورا مزدا تأآيد مي آند و از او جواب مي 
 ؟!خواهد؛ آه آيا راستكرداران به رستگاري خواهند رسيد

پيام آور در هر بند از سروده هايش ، نگرش و جهان بيني اش را در مورد 
ديدگاهي آه جديد و تازه است و آسي .و طبيعت بيان مي آندگيتي و محيط 

 .چنان نگفته و نسروده
نظريه ي زرتشت،بازگشت به اصالت وجود بود چيزي آه شايد امانيست ها 

در )پيروان نظريه ي اصالت وجود(واگزيستانسياليست ها)انسان گرايان(
را در مقابل اروپا از آن استفاده فكري آردند و لذت طلبي و توجه به خود 

زهد گرايي و فرافكني بودايي و مسيحي ، سرمنشأزندگي خويش قرار 
 و خبري از مدينه ي فاضله در گاتها دنيا ، دنياي واقعيت هاست.دادند

هدف از اين سروده ها اين بوده است آه بايد .افالطون يا فارابي نيست
 ضعيف و ناتوان ساخت و اتو پياي)اشا(را با سالح راستي))بدي((

بنا آرد ) خداي نيكي ها(ناملموس را بر طبق منش انسان و سرور دانا 
زمين و دور از دسترس مردمي آه از آن اسطوره و "يعني شهري آامال

مي " افسانه بسازند ،بهشتي آه مرگ،آليد ورود به آن نيست بلكه آامال
اين سخن نيك زرتشت است ، .احضار آند)بهشت(تواند خويش را در آن 

 فلسفه نيست ، پند واندرز نيست ، گفت و گو از بهشت و دوززخ پيامي آه
محض نيست ، در قهر و غضب و مهرباني نيست ، بلكه زندگي هست ، 



مسئوليت فردي هست،زندگي خوش دنيايي در سايه ي نظام شهرياري 
 ......مردمي وملي هست

در دوره ي باستان زرتشت را مي توان نخستين آسي دانست آه فرضيه 
اينك : ((در گاتها آمده است.آراسي و اختيار آمي را زمزمه آرده استدمو

اي آساني آه براي شنيدن  اينجا آمده . گوش فراداريد و سخنان مرا بشنويد
مرد و زن بايستي خود اينچنين با رايزني خويش و انديشه ، راه .....ايد

 .))خود را برگزينند و اين است آموزشهايم
با تمامي تعليمات و تشويق هايي (ك اصالح طلب آشاورزيپيام آور ايراني نه ي

نه يك پيامبر ساده آه فقط ابالغ خبر آند ، نه يك )آه در اين مورد دارد
مقنن و قانون گذار و نه يك مبلغ متعصب بود آه با بايد ها ونبايد هايش به 

او به ژرفا مي نگريست ، به شايست و .اخالق و حكمت علمي بپردازد
در نظام فكري .اي ظاهري آاري نداشت ،به انسان مي نگريستناشايست ه

 .وي ، بشر از يك هويت اصيل تاريخي بر خوردار بود
زرتشت پيروان خود را در جامعه اي نا امن و سرشار از موهوم پرستي و 

 :خرافات مداري به سه دسته تقسيم ميكند
آساني آه -Khaetu( 2:خئتو(آساني آه تعاليم خاص وي را فرا مي گرفتند-1

آساني آه از عوام ترين ها -Varazena(3:ورزن(از عوام بودند
 )Airyamana:ائير يه منه(بودند

شش نيروي (دو نيرويي بوده اند آه با امشاسپندان) آرپن ها(و)آوي ها(
آه به سر ستيزه داشته اند و در واقع همين ها بوده اند )طرفدار اهورا مزدا

پس پيام آور . ماق ظلمت و تاريكي مي آشندگفته زرتشت ، جامعه را به اع
دست به آار مي شود و تعاليمش را در قالب تمثيل ها و سروده ها ارائه 

مي دهد اما با تمام اين آوشش ها ، دستاوردهاي اخالقي وي در طول 
 . تاريخ ، دستخوش تغييراتي فاحش مي گردداعصار متمادي

ترش تعليماتش يارايش باشند اما او انجمن مغان را تشكيل مي دهد تا براي گس
و ))انگيزاسيون((در عهد ساسانيان مي بينيم آه به يك سازمان بزرگ 

مرتجع تبديل مي شود آه فرسنگ ها از منش و اعتبار زرتشت به "آامال
مغ ها به اندازه اي مضمون سخنان پيام آوراست را طبق منافع .دور است

دفاع از دين بهي را از دست طبقاتي خويش موزون مي آنن آه فن آالم و 
درگير "سرگرم شدن در امور ماديات و خزاين دولتي و خصوصا.مي دهند

بودن در چالش هاي سياسي ، توجه آنها را به يگانه پرستي و اخالق ، آم 
رنگتر آرد تا جايي آه هيچ گاه به طور جدي نتوانستند برچسب وارداتي 

 .يندرا از اين آيين بزدا)ثنويت(دوگانه پرستي 
يگانه پرستي ساده و بي آاليش منطبق بر گاتها در عصر هخامنشيان توسط 

آنها رفته رفته مراسم اديان پيشين .جانشينان زرتشت به انحراف آشيده شد
قرباني آردن جانداران و :خود را در اين مسلك وارد آردند، از جمله

خويش  را از عقايد جاهليت ))انگره مينو((همچنين .وردخواني و غيره
منتقل آردند و براي مزدا )پيروان راستي(برداشتند و به دين مزديسنا 

براي اينطرف مخاصمه نيز "پس مسلما . ددستياراني قرار دادن
آنان همچنين سپنتا مينو ).امشاسپندان(همپياله هايي مي گماشتند)اهريمن(
 را در آنا نقش اهورا مزدا در نظر گرفتند و آرام آرام) پيروان مزدا(

اينها .فرضيه ي اشتباه دو گانه پرستي را در ذهن مردم عامي به وجود آوردند
نيروهايي بودند آه زرتشت آنها را زير دست خداوندگارش قرار داده بود 

در .روي از دستورات پيام آور پرداختند به آج) زرتشتيان(اما ايشان 
الصه مجموع عوامل منحرف آننده ي دين مزدايي را مي توان اين گونه خ

 :آرد
وارد شدن آداب و رسوم و اعتقادات پيش از ظهور زرتشت،توسط ياران -1

 .وي



دخول و اختالط عقايد متأثر ازنگرش هنديان آه در دوره اي با ايرانيان 2
و منشأبدي را ))دئو((زندگي مي آردند و بعد از جدا شدن ، مظهر نيكي را 

 .ان معتقد شدندناميدند يعني درست بر عكس آنچه در اير))اهورا((
زروانيزم آه مسئله اي جبر و تقدير را وارد اين آيين آرد تا جايي -3

 را هم تحت تأثير خود قرار مي دهدتا حمله و يشاعر نام))فردوسي((آه
 .استيالي اعراب بر ايران را تقدير و قضا معرفي آند

حكومت هايي آه به هيچ وجه "سرآوب و خفقان دوران بني اميه و آال-4
هل ديني نداشته اند و همواره تالش مي آرده اند تا آثار فرهنگي و آتب تسا

ناسيوناليست هاي (هر چند نهضت شعوبيه .ديني زرتشتيان را از بين ببرند
در قرون بعد از فتح ايران و فروپاشي امپراطوري ساسانيان )فرهنگي

 .دست به تأليف گسترده اي زدند
 بعد از تسخير ايران به دست اعراب آه) دهگانان(خيانت طبفه ي دهقانان-5

نقش فئودالهاي زرتشتي را بازي مي آردندو هميشه سعي مي آردند زير 
دستان خودرايعني همان زرتشتيان عامي را بر باور هاي مختلط شده با 

اين طبقه حتي .نگه دارند)زروانيزم(جمود سياسي و عافيت طلبي زروانيه
اغلب با سران حكومتي .شت مي آردط پيشه وران وحاز پذيرفتن اسالم توس

آمد وشد داشت و هرگونه تجدد خواهي متأثر از اخالقيات زرتشت واقعي 
 .را با آمك ايشان در نطفه خفه ميكرد

با اين پنج ضربه اي آه برپيكر تنومند فرهنگ و تمدن ايراني و انديشه هاي 
زرتشت وارد آمد ديگر آسي نماد و مولفه اصلي را نمي توانست 

تصوير ))گيرشمن((وقتي آه ايران شناس معروفي چون .اسدبشن
را اهورا مزدا معرفي مي آند پس در مي يابيم آه خلند ضربه ))فروهر((

 .هاي مخدوش آننده ي اين نگرش چقدر آاري بوده است
رواج پيدا آرد و )وردخواني))(منتر خواني((تحت تأثير همين نيروها بود آه 

را بخواند مثل اين است آه نودونه هزار ))ورد مقدس((گفته شد اگر آسي 
يماري را دور گردانيده و اين دعا از دوا اعتبار بيشتري و نه صدونودونه ب

 .دارد
قانون ضد ((و ))در ستايش اردي بهشت((،))در ستايش هورمزد(( بخشهاي
در اوستا نشان ميدهند؛ چه آارهايي آه نمي شود با ورد خواني انجام ))ديو
زمزمه آردن،آار را براي آاهالن بسيار آسان گردانيد ناگريز چون اين .داد

: گاتها از دسترس عامه ،دور و به طاق فراموشي سپرده شده و به قولي
آسي با خواندن يك سطر دعا مي توانست اينگونه پيش خود حساب آند ((

پس چرا ساعت ها بيايد بنشيندو .))آه ده ها بار گاتها را خوانده است
 ؟!رتشت را بخواندسروده هاي ز

آنگونه آه زرتشت مي (وارثان زرتشت نه تنها مردم را به انديشيدن 
وادار نكردند بلكه آنان را به سوي پندار پرستي و عقل ستيزي )خواست

سوق دادند تا جايي آه سروده هاي پيام آور را به حدي گرامي ومقبول 
في باعث فاصله درواقع تقدس اضا.پنداشتند آه آمتر به آن نزديك مي شدند

و دير فهم تفاسيري بر سخنان زرتشت نوشتند آه ثقيل )وارثان دين(آنها.شد
بود با يك نوع پيچيدگي لفظي غريب آه ديگر آسي به سراغ آنها نمي رفت 

بدون آن آه معني آن را بدانند پناه ...))اشم و هو يتا اهو((و همه به دعاي 
د صواب چندين بار خواندن مي بردند ، شايد هم بدين وسيله مي خواستن

 .گاتها را نصيب خويش آنند
از ديگر مضاميني آه منصوب به زرتشت مي دانند ؛ تشويق گشتاسب توسط 

داستانها و نوشته هاي پهلوي و . زرتشت براي جنگ با تورانيان است
به مخاطبان نسل هاي بعدي مي آموزند ))يشت هاي اوستا((بخش" خصوصا

از صبح تا (ت آاري به جز جنگ و خونريزي آه انگار گشتاسب و زرتش



نداشته اند آه در آخر هم گشتاسب ، شاه ايرانيان و هم خود زرتشت ) شام
 .به همراه هشتاد تن از پيروانش در اثر اين زدو خوردها از بين مي روند

، عقل سليم به ما ) يسنا(و قسمت دوم آن ) گاتها(با خواندن قسمت اول اوستا 
تنها . آوچكترين اشاره اي به جنگ و خونريزي نشده استحكم مي آند آه 

سالح و جنگ افزار پيام آور ، منش نيك او بود آه از آن در برابر 
 :بزرگترين دشمنانش سپري مي ساخت

 آنان با دست خود((
 دروغ را به راستي بسپارند
 تا راستي با زبان آيين مزدا 

 ))آنان را پاك نمايد
 :آمده است12همچنين در يسن

 من به دين مزديسني ((
 آه يوغ بندگي و بردگي را بر مي اندازد 
 .))وجنگ افزار را فرو مي نهد باور دارم

تخم جنگ هايي آه در يشت ها آاشته شده ، از نوشته هاي : پس بايد گفت 
پهلوي و پارسي پرورده شده و شاخ و برگ پيدا آرده است و هيچگونه 

ق منابع تاريخي و اسطوره اي ، طب.ربطي ب زرتشت و آيين او ندارد
وبعضي هم )) آتوريان((جنگ هاي ايرانيان و تورانيان برخي وابسته به 

مي باشد آه بعد ها به ) قوم سكاها(داستانهاي پهلواني اشكانيان و سكزيان 
علت هايي آنها را به گشتاسب و يارانش منسوب آرده و به اوستا انتقال 

 .داده اند
باني دادن است آه باز از تأثيرا ت مذاهب پيش سخن ديگر در مورد قر

اززرتشت است آه توسط داعيان ناسيوناليسم ، آن هم در لباس روحانيت 
در يشت ها،گشتاسب از ايزدان در . مغ ها وارد آيين مزدا پرستي مي شود

خواست مي آند آه قرباني بدهند ، چيزي آه پيام آور آن را نهي آرده 
 .است

د اسب و هزار گاو و سه هزار گو سفند را مي ريزد تا پس گشتاسب خون سيص
مراسم قرباني دادن را انجام دهد اما بايد پرسيد اين همه حيوان در آن زمان 
آجا بوده اند و اگر گشتاسب آنها را آشته بايد نسل اين حيوانات از آره ي 

 .زمين محو شده باشد
 ميكانيكي بي اراده نيست طبق آيين مزديسني آدمي مانند ساير جانداران دستگاه

چون وي داراي .بلكه يك وجود استثنايي است و داراي آزادي اراده است
" مثال. آزادي اراده است بايد از اين آزادي به نحو صحيح استفاده آند 

آساني آه آزادي اراده باري تجاوز و تعدي به حقوق ديگران استفاده مي 
 آورند و يا آساني آه از آزادي آنند و بدينوسيله ثروت هنگفتي به دست مي
در اثر پرخوري ، سالمتي خو را "اراده به زيان خود  استفاده مي آنند مثال

 استفاده آرده اند  و به وقار و حيثيت و ءمختل مي آنند از آزادي اراده سو
شخصيت انساني خود لطمه وارد مي آورند در اين مسلك ، انسان خود 

گري غيراز تالش هاي خود انسان قادر ناجي خويش است و هيچ قدرت دي
به آمك آزادي اراده . نيست او را از گرداب فالآت و استثمار بيرون آورد 

انسان قادر مي گردد پيكاري از درون بر ضد سرشت تيره و تار نمايد و 
پيكاري هم از بيرون عليه موانعي آه در راه زندگي سعادتمندانه ي او به 

مزدك را مي توان به عنوان " تشت و خصوصا زر.وجود مي آيد بنا آند
سوسياليست هاي تاريخ بشر دانست  آه بيش از هر چيز خواستار نخستين 

 :عدالت اجتماعي و تساوي حقوق طبيعي توده در نظام اشا بودند
 از تو بهتري خواستارم !اي بهتر((

 !اي اهورا ي با بهترين راستي دمساز 
 ) گشتاسب وزير ديگر (دلير))فرشوشتر((براي 



 و براي خويش و براي هر آن آس آه او را ببخشايي 
 .))منش نيك همواره جاودان خواستارم

 :و در جاي ديگر آمده است 
 !اي اهورا مزدا ((

 آن داناياني را آه در راستي  ومنش نيك سزاوار شناختي 
 .)) آرزو بر آور و آامروا آن

ه ي بخشايش خداوند قرار مي در آيين مزدا پرستي حتي يك گناهكار نيز شايست
 اين هگيرد چرا آه سر انجام تاريكي و جهالت به هالآت مي رسند و البت

به نظر مي رسد .امر با تفاسيري آه از آيش زرتشت مي شود منافات دارد
باشد آه قلب رئوف )يهوه( خداي سنگ دل يهود تاين مورد نيز از تأثيرا

و طاليه  مفسران  خطاي اناما بي گم. مزدا را جريحه دار آرده است
داران ظاهري اين آيين آه به خاطر حفظ منافع طبقاطي شان ، آمر به قتل 

ايشان از .ناجوانمردانه آن بستند امري نيست آه بتوان آنرا به سادگي بخشيد
مرام راستين زرتشت آييني تراشيدند تا در تعبيرات آوچه و بازار به 

آن ياد آنند و اين بي گمان آوتاهي عنوان آتش پرستي و موهوم باوري از 
بس بزرگي است آه عقوبت و مسئوليت آن در درجه ي نخست ، بر گردن 

ما آه مي دانستيم و به زدودن اين همه ندانستن ها وقعي . همه ي ماست
   .ننهاديم

 
 
 

 بخش دوم
 در باره ي زرتشت                                         

 انديشمندان بزرگ تاريخ درباره ي اهميت سروده هاي سخناني از فرزانگان و
 :زرتشت و دستاوردهاي ايرانيان 

 
زرتشت بزرگترين پيامبر پيشكسوت بود آه راه آزادي انتخاب در امور اخالقي 

 .را به روي آدمي بگشود
                                                                                                                                

 تاگور
 
 

جنبه ي اخالقي آيين زرتشت عالي تر و شگفت انگيز تر از جنبه ي الهي آن 
 .است

                                                                                                                  
 ويل دورانت

 
 
 

رتشت در بهترين مفهومش آيين زندگي است ، اين مذهب دو چيز به آيين ز
وظيفه ي اخالقي و اميد ، مردي آه با اين دو : بشريت هديه آرده است 

سالح مسلح باشد مي تواند با خونسردي به چهره ي زندگي و سرنوشت 
 .بنگرد

                                                                                                             
 پروفسور جيمز دار مستتر

 
 
 



اگر از آنچه تمدن بين النهرين ناميده مي شود آارهايي آه ايرانيان آرده اند را 
 .برداريم بهترين قسمت آن از بين ميرود

                                                                                                            
 پروفسور ادوارد براون

 
 
 

ايرانيان در تاريخ دنيا ملتي بس مهم به حساب مي آمدند هم به خاطر آمكي آه 
به اختالط و امتزاج اقوام و ملل مختلف نمودند و هم به جهت سهمي بس 
ر ارجمند آه در پيشرفت و تعالي، بشريت با استناد از سخنان زرتشت پيامب

 .داشته اند
                                                                                                                   

 هانري بر
 
 
 

ايرانيان تنها مشعله دار علم خود نبودند بلكه مشعل علم خود را به اروپا بردند 
 .دو آن مشعل هنوز با نوري در خشان تر  مي سوز

                                                                                                                              
 گاريسون

 
 
 

از امور غريب يكي اين است آه حامالن علم در اسالم اغلب از عجم بوده اند ، 
 ميان آنها مردي در  عقلي واگر در شرعي و خواه در علومخواه در علوم

 .نسب عرب بود ، در زمان و محل تربيت از عجم شمرده مي شد
                                                                                                                                  

 ابن خلدون
 
 
 

بدي ، اخالق را در عبارات زرتشت نخستين آسي بود آه در پيكار نيكي و 
حكمت و عقل بيان آرد آه قدرت و اصل و غرض آن همه ، در خود آن 

 .اين است آار نمايان زرتشت. است 
                                                                                                                             

 چهفردريك ويلهم ني
 
 
 

نخستين ملتي آه دانشمندانش پس از مصري ها و بنابراين خيلي پيش از يوناني 
ها به تعليم فلسفه پرداخته و مدارسي براي آموختن آن داشته اند ، ايرانيان 

 .بودند
                                                                                                                                

 هرودت
 
 
 
 



ايرانيان از دو هزار سال به اين طرف شاهكارهاي عظيم معماري به وجود 
آوردند و مي توان تخت جمشيد را از لحاظ عظمت با آآروپوليس يونان و 

 .معما ري هاي رومي برابر دانست
                                                                                                                            

 اوپهام پوپ
 
 
 

پارسيان بيش از هر فرقه ي ديگري در هند به آارهاي خير يه دست يازيده اند 
 .و اين به خاطر آيين زيباي آنهاست

                                                                                                                              
 مهاتما گاندي

 
 
 

 .راستي ، پايه ي فرهنگ اهورايي و ريشه ي اخالق فاضله است
                                                                                                                          

 هگل
 
 
 

مطابق با تعليمات زرتشت ، سرباز پياده ي شطرنج نيست  آه در جنگ انسان 
جهانگير دائمي ، بدون اراده ي خود در حرآت باشد بلكه آزادي اراده 

 .دارد
                                                                                                                        

 رانتويل دو
 
 
 

 .بر طبق تعليمات زرتشت ، خداوند با راستي يكسان است
                                                                                                                             

 فيثاغورث
 
 
 

نگره مينو همان اسپنتامينو و ا)) تيفون((و))اوزيرس((در دين باستاني مصر ، 
 .هم همان ميترا است))توت((هستند و 

                                                                                                                                 
 فرانك و اوپرت

 
 
 

ين زرتشت در ميان اقوام هندواروپايي ، نخستين و يگانه پيامبري است آه آي
 .يكتا پرستي آورد

                                                                                                                                     
 پورداود

  
 



 
چيزي آه بيش از هر چيزي قابل توجه است و روح معنوي ايرانيان را در 

اين . آند طرز تعليم و تربيت آنها بوده استزندگي اجتماعي آنان مجسم مي 
تعليم وتربيت از طفوليت در روح جوانان ايرن منشأ احساسات نيك گرديده 
و آنها را در هر آار ، در شاهراه راستي و ترقي سوق مي داده و جامعه 

ي صحيح و سالمي تربيت مي آرده آه افراد آن در آتيه به آساني مي 
 .جه به ميهن و ملت خود بنمايندتوانستند خدمات شايان تو

                                                                                                                                
 آدلف راپ 

 
 
 
 

پارسيان بچه هاي خود را به مدرسه مي فرستند تا راستگويي را فرا گيرند 
 .هايمان را ميفرستيم آه خواندن و نوشتن را ياد بگيرندهمچنان آه ما بچه 

                                                                                                                                      
 گزنفن

 
 
 

 شمار مي زرتشت و دوران او ، از مهمترين دورانهاي رشد و تكامل آدمي به
رود و مزديسنا ديني است آه از پيروانش تقاضا مي آند از آشتن بي جهت 

حتي حيوانات خودداري آنند و اين دستور هم موقعي داده شده آه اجداد 
فرانسوي ها و انگليسي ها عادت داشتند قرباني هاي انساني ، تقديم خدايان 

 .خونخوار خود بنمايند
                                                                                                                              
 پروفسور اشپيگل

 
 
 

زرتشت يكي از بززگترين نوابغ ديني است آه جهان تا آنون به خود ديده 
 .است

                                                                                                                            
 زينر.س.ر

 
 
 

در دين زرتشت ، خداداراي شكوه و وجاهت است و اين محبوبيت به خاطر 
برهما ، خداي هندي ها چون يكسره ميان تهي بود در نتيجه .نيكي آن است

چيزي آه هيچگونه صورتي و . شكوهي نداشت ؛ نه خوب بود نه بد
به همين دليل بود آه اخالق ، .  ندارد نمي تواند خوب يا بد باشد سيمايي

 .ولي خداي زرتشت عين نيكي است.جزء اساس دين هندو نبود
                                                                                                                                      

 هگل
 
 
 



ايرانيان باستان دين خويش را به آسي تحميل نمي آردنددر حاليكه روي سكه 
هاي ساتراپ ها نه تنها نگاره ي اهورا مزدا بلكه نگاره ي بعل ، طرسوس 

 .و غيره را نيز مي بينيم
                                                                                                                          

 گلمنت هوارت
 
 
 
 

دين مزديسنا پاآترين و متعالي ترين ديني است آه تا آنون در دنيا به وجود 
 .آمده است

                                                                                                                                    
 رگيگ

 
 
 
 

زرتشت آار را مقدس و آن را عالي ترين جلوه ي تالش انسان براي خدمت به 
مي توان گفت شايد در جهان آيشي وجود نداشته باشد . پروردگار مي داند

آه براي آار به عنوان وسيله اي جهت رستگاري ، چنين شكوه و جاللي 
 .قائل شده باشد

                                                                                                                       
 فرانسيس گرانت

 
 
 
 
 

ثنويت يا دوگانه پرستي آه به دين زرتشت نسبت داده شده سوءتفاهمي است آه 
 .از لحاظ تعليم نسبت به روح خير و ورح شر در آن دين هست

                                                                                                                     
 رضازاده شفق

 
 
 
 

 با اين آه زرتشت در ميان آساني آه به اجراي مراسم مربوط به جادو و جنبل 
معتقد بودند محاط شده بود اما در آن ايام تاريك و تهي از عقل و خرد ، 

ن در اهميتي است آه دين از نظر اخالق دارد نه اظهار داشت آه حقيقت دي
 .در اجراي مراسم ظاهري آه داراي ارزش موهوم خيالي است

                                                                                                                         
 رابيند رانات تاگور

 
 
 
 

و ساده ترين مقررات  زرتشت تعليم داده يكي از عالي ترين قوانين اخالقي آه
 .اخالقي جهان است



                                                                                                                               
 موريس مترلينگ

 
 
 

تازه اي به آدمي بخشيد بعدي زرتشت نخستين پيكره ساز عظمت انساني ، بعد 
به استواري ستون فقرات و به دوري قطب آه با آن انحرافهاي طبيعت را 

به يمن اين جهد . براي انسان ريشه آن آرد و آن را در خدمت تاريخ نهاد 
ملكوتي است آه انسان توانست پيامبرانه در آينده و سرنوشت خود دخيل 

 .باشد
                                                                                                                          

 روژه گارودي
 
 

. آنها يك زن بيشتر نمي گيرند . در ميان زرتشتيان تعدد زوجات موسوم نيست
ديده نمي شود و  فحشاء در " بي وفايي نسبت به پيمان زناشويي هم تقريبا

 .سي وجود نداردبين زنان پار
                                                                                                                        

 پروفسور جكسن
 
 
 

يك علت پيشرفت ايرانيان باستان . مزديسنا مقام زن را با مرد يكسان مي داند 
 .به خاطر رعايت همين اصل بوده است

                                                                                                                           
 جان ملكم

 
 
 
 

زرتشت سرود يگانگي مي خواند و مرا آه خود شاعر و سرود سازم بي 
 .اختيار به سوي نغمه ي آسماني خود جلب مي آند

                                                                                                                               
 رابيند رانات تاگور 

 
 
 

بايد اقرار آرد دربين اديان باستان هيچ آدام از دين زرتشت روحاني تر 
 .واخالقي تر و منزه تر از مراسم و آداب خرافات نيست

                                                                                                                                
 گستاولوبون

 
 
 

 تا زميخانه و مي نام و نشان خواهد بود 
  سر ما خاك ره پير مغان                                                      

  بودخواهد
 حلقه ي پير مغان از ازلم در گوش است



  بر همانيم آه بوديم و همان خواهد                                                
 بود

                                                                                                                       
 حافظ شيرازي

 
 
 
 

 بخش سوم
 )سروده هاي زرتشت(در باره ي گاتها                              

آبشاري از نيروي روحاني است ((گاتها آه به قول اسپنسر،ايرنشناس مشهور 
بزرگترين ))آه انديشه ي آدمي را براي قرنها حيات و نيرو بخشيده است

 .قي مانده استاثر ديني ، ادبي و فلسفي است آه از روزگار باستان با
مي باشد آه هفده )فصل( هات72گاتها بخشي از يسناست و يسنا مرآب از 

گاتها از نظر سبك ، لهجه و حتي انديشه . فصل آنرا گاتها تشكيل مي دهد 
 .با ساير قسمت هاي اوستا فرق دارد

گات در زبان . گاتها جمع گات و به معني سرود يا شعر يا نظم مي باشد 
تبديل شده و به فارسي گاه گوييم آه جمع آن گاهان پهلوي به گاسن 

در موسيقي امروزي ايران هنوز واژه ي گاه به معني آهنگ و يا .است
 .نوت موسيقي باقي مانده مانند آهنگ سه گاه يا چهار گاه

بسياري از فصول گاتها بدون آغاز و انجام به نظر ميرسد ، يا مطلب آن بريده 
ثر آن آه در واقع معني آن را روشن و معلوم و ناتمام است زيرا قسمت ن

شعر بوده و بهتر به حافظه سپرده مي مي ساخت از ميان رفته و فقط آنچه 
با اين حال گاتهاي پنجگانه از حيث فكر و خيال از . شده به جا مانده است

 .آغاز تا انجام به هم مربوط و مبني بر مطلب مخصوصي هستند
 :دپنج بخش گاتها از اين قرارن

 
  سرود        )                    به معني(    بچمه وت گاه          اوهون

 بزرگي
  سرود تندرستي بخش و خوشي آور           بچم  وشته وت گاه             ا

  سرود پيش بر و بيش ساز با نيروي پاآدامنيگاه             بچم  سپنته مت 
  سرود شهرياري                                    بچم  وهوخشترگاه          

 نيك
  سرود بهترين آام و پاآترين آرزو                         بچموهشتو ئيشت گاه  

 
 .همه ي اين بخش ها سروده هاي زرتشت و نام پنج روز آخر سال هستند

گاتها از ديگر بخش هاي اوستا و ديگر پاره هاي يسنا آهن تر است و در 
" ي ، در واژه ها و نحوه ي نگارش با آنها يكسان نيست و مجموعاموسيق

شيوه ي بيان شعري اش، شيوه ايست هجايي آه بعد ها اروپاييان از آن 
 .تأثير پذيرفتند

 
 بخش چهارم

 الگوي                          سخنان زرتشت در باره ي سه
 نيك

يك و آردار نيك پندار نيك ، گفتار ن                          ((
(( 
 .راه يكي است و آن راه راستي است �



 
 .راستي يگانه فضيلت است •

 
راستي ، شادماني است و شادماني از آن آسي است آه هميشه راستگو  •

 .و درست آردار باشد
 

آشور شادماني و جاودانگي از آن آسي است آه در زندگي خويش با  •
 .ستي سپرددروغ بجنگد و آن را در بند نموده ، به دست را

 
 .راستي ، دروغ و دروغگو را تباه مي سازد  •

 
 .پيروان راستي بايد از دروغ پرستان دوري آنند •

 
سخنان راستي آه همواره پيروز )به(ما مي ستاييم و درود مي فرستيم  •

 .مند بوده و سراسر نفاق و دروغ را در هم بشكند
 

يدن منش نيك اي راستي ، آي به تو خواهم رسيد؟آي مانند دانايي از د •
 .و پاك خشنود خواهم شد

 
 .اي راستي به سوي من آي و پناه متين من باش •

 
 .ما زناني را مي ستاييم آه از پرتو راستي ممتازند •

 
 .اراده ي اهورا مزدا با راستي يكسان است •

 
وقتي آه با آمك راستي بر دروغ چيره مي گرديد، وقتي آه پرده از  •

دتي بر خداوندگاران دروغ و روي زشتي ، جهل و نادرستي آه م
فرومايگان ، فرمانروايي داشتند برداشته مي شود آنوقت اي خداوند 

من، موسم بهار ستايش تو مي رسد و پيغامت اثمار شيرين و لذيذ خود 
 .را به بار خواهد آورد

 
آسي آه با انديشه و يا گفتار و يا اعمال نيك به ضد !اي اهورا مزدا •

و آسي آه مردم را به راه راست هدايت آند، دروغ و پيروانش بجنگد 
 .بهترين فديه را از عشق پاك خويش بتو نياز مي آند

 
تا مرا ، تاب و تواني هست تعليم خواهم داد آه مردم به سوي راستي  •

 .روند
 

ما خواستاريم مانند آساني به سر بريم آه مردم را به سوي راستي  •
جايي آه سرچشمه ي دانايي راهنمايي مي آنند، تا انديشه ي ما به آن

 .است پي برد
 

 .سخن راست بگو و متالشي شو •
 

 .با دروغ ها وبدي ها بستيز •
 

 .فقط حكومت راستي مي تواند جهان را آباد سازد •



 
آن آسي آيين پاك دينان را تباه مي آند آه زمين و خورشيد را با  •

 .چشماني روشن نگريستن ، از بدترين آارها مي شمرد
 

 .رورش روان ، انديشيدن در خاموشي استبهترين راه پ •
 

، من آن شادماني را مي )خدا(من به تو ميگويم ، ببين اي اهورا مزدا  •
خواهم آه يك معشوق به عاشق خود ارزاني مي دارد، مرا از راه 

 !راستي به سرمايه ي منش نيك راه نما
 

،چگونه از راه تو ، اي )خدا(واين از تو مي پرسم اي اهورا مزدا  •
. به خواست خود خواهم رسيد و به تو پيوسته با تو يكي گردم)خدا(دامز

 !مرا به سوي رسايي و جاودانگي راه نما
 

اگر مي خواهي با خداوند يكي شوي نگاهي به پيرامونت بينداز و به  •
 .اندرون خود بنگر

 
نيكي و بدي وجود خارجي ندارد هر چه هست در انديشه ي مردم و  •

 .دمي به حوادث استنتيجه ي واآنش فطرت آ
 

هر آن چيزي آه اجتماع آدمي و انجمن مردم را شاد و آباد مي سازد  •
 .نيك است و برعكس آن بد

 
  را فراگويدخرسندي از آن آسي است آه براي دانايان پيام راستي •

 
 .پاداش راست آاران خوشي است •

 
 .خرسندي براي آساني است آه از آيين راستي پيروي مي آنند •

 
 راست آار پيروي مي آند در روشني جايگاهي براي خود آسي آه از •

خواهد گزيد و آسي آه دروغ آار است عمر درازي را در تيرگي با آه 
او و وجدانش به توسط آردارش به چنين . و ناله سپري خواهد آرد

 .سرانجامي مي آشاند
 

حقيقت ، برترين آارمايه انسان است و سعادت از آن آسي باد آه  •
 .يقت استخواستار حق

 
از آسي ياري خواست بايد به  ياري وي )تباهكاري(اگر دروندي  •

 .بشتابي و او را از گمراهي بدرآري
 

 .شيدايي زالل ، شايسته ي آسي است آه خواستار بهاران مشترك است •
 

همگي گوش فراداريد آه جاذبه ي حياتي شما در طريقت وهومني  •
ايد باشد پس از يكديگر در ب)منش نيك ، دين راستين و انديشه و تعقل (

 .اين مورد سبقت بگيريد
 

 .زندگي ظهور زالل زيبايي و مهرباني هاست ، با هم مهربان باشيم •
 



در همسايگي راستي و ورشنايي است آه خلوص به جلوه مي آيد و  •
 .خضوع در مقابل خاليق سر آغاز ثمر هاي فراوان است

 
 .ن حقيقت اليزالندبدا بر بدان و پتيارگان آه بي خبر از نصرت آ •

 
انسان از گاه زاده شدن تا مردن مي بايد پيوسته در راه رسايي خويش  •

 .بكوشد
 

 .رفتار هر آس چه خوب و چه بد ، به خود او باز ميگردد •
 

خورشيد و مهر را به انديشه و روان خود ببريد و آن را بپرورانيد و  •
بياالييد آه اگر چنين آنيد آنگاه خواهيد ديد آه خورشيد و مهر انديشه و 

روان و دل شما سر بر خواهد زد و شما خود خورشيد خواهيد شد و 
 .نخست دل و جان خود و سپس جهان را روشنايي خواهيد داد

 
ايشگر و پر جوشش است و از آسي آه مي بخشد خداي زرتشت بخش •

 .نبايد ترسيد ، از تنها چيزي آه بايد ترسيد همان ترس است
 

در دل آسي آه ترس و زبوني و خواري نيست بر زبان او هم دروغ  •
 .نيست 

 
خرد من در هر آاري آه به خرد انجام گيرد به پشيماني نمي انجامد و  •

 .آاري راهنماي من است
 

ديد آنچه را آه آموختيد به ديگران بياموزيد و آن را چون آگاه ش •
 .بگسترانيد

 
 .هر چقدر انديشه را بپرورانيد به همان اندازه شكوفا مي شود  •

 
 .تقواي واقعي در قلب نهفته است •

 
 .روان سالم در تن سالم •

 
رفتن به دنبال لذات جسمي شر است اما آنچه آه از آن منفورتر جلوه  •

تعادل و غرغ شدن در شهوات )چشم چراني(مي دهد از دست دادن 
 چشمي است

 
تنها عبادت و راه خشنودي اهورا مزدا،انجام آردار نيك و پارسايي  •

 .است آه بدي و بدان را براند
 

با نظم و راستي (برنامه ي من مبارزه با آساني است آه جهان اشايي  •
 .را تباه مي آنند)

 
 ستم و تيره روزي و آسي آه راه راستي را برگزيند از بدبختي و •

افسوس و دريغ دور مي ماند و به آسايش و فراغت و با نعمت ، برآت 
 .و شرافت زندگي مي آند

 



در نتيجه ي آردار نيك است آه اين جهان مي بالد و پرورش مي يابد  •
و خداوند زمين را آفريده آه بر اثر آار و آوشش ما بپرورد و براي 

 .ما شادي و نيك بختي پديد آورد
 

گمان مبريد آه من شما را به آشتن غرايزتان رهبري مي آنم من تنها  •
 .شما را به معصوم نگاهداشتن غرايزتان مي خوانم

 
در دوره اي آه از آن اوباش است بهتر است اعتماد و انديشه تان را  •

 .پنهان آنيد 
 

واز خودتان ! بيش از ميزان نيرومندي خود متقي و پرهيزگار مباشيد  •
 !ر ممكن نخواهيد چيزهاي غي

 
در ذهن خود بد و خوب را از هم جدا آنيد و با ياري گرفتن از انديشه  •

 .در مورد آنها قضاوت آنيد
 

 .راستي سرچشمه ي همه ي نيكي ها و پاآي هاست •
 

در هيچ انجمني گفتار بيهوده مگو،مانند پدر نامور باش،هرگز مادر را  •
 .ميازار و با راستي آامياب و آامروا باش 

 
اي خداوند من ، به توسط راستي ما را در پناه خود گير تا ضمير پاك  •

 .ومنش نيك به سوي ما روي آورد
 

آي اي مزدا ، سپيده دم به در آيد و نوع بشر به سوي راستي روي  •
 ؟!آند

 
ما خواستاريم در طيف آساني باشيم آه بشر را به شاهراه راستي  •

 .راهنمايي مي آنند
 

ان را خشنود سا خته به راستي و نيك پنداري من مي خواهم غفلت زدگ •
 .راهنمايي آنم

 
 .راستي و درستي است)پاداش(يگانه آرزوي من ،بخشش  •

 
هر آسي را آار نيكو از دست بر نيايد ، مگر انديشه هاي پاك داشته  •

باشد و سود خود را در آسايش ديگران داند،چنين آسي خود بسوزد تا 
ادمردي و خير انديشي در خورده است بخشد او را نام رمردم را پرتو 

آه نيكي را براي فروزه ي نيكي و دهش را بي چشم داشت پاداشي 
 .انجام دهد

 
 .بدي سزاي بد آاران ونيكي پاداش نيكو آاران است •

 
اهورا مزدا از خرد آامل خود اعمال هر آسي را به حساب آورده و  •

 .در روز واپسين به خوبي قضاوت خواهد آرد
 

واهان راستي را خشنود سازد و از انسان و ستوران آسي آه خ •
 .پرستاري آند چنين آسي را خداوندگار خرد دلشاد خواهد آرد



 
هيچ . راه راست را در يابيد و پيروي آنيد ! اي مردان و اي زنان ما  •

گاه دروغ و خوشي هاي زود گذر ي را آه تباه آننده ي زندگي است 
مراه باشد چون زهر آشنده اي است نگرديد،زيرا لذتي آه با بدنامي ه

 .آه به شيريني در آميخته و همانند خودش دوزخي است
 

 .به توسط راستي ، فروغ منش پاك را به دست مي توان آورد •
 

 .خوشي براي پيروان راستي است و ناخوشي براي پيروان دروغ •
 

 .راستي به سوي ضمير پاك رهنماست  •
 

 .ت بهترين آمال ، نيل به نعمت راستي اس •
 

 .بهترين لذت زندگاني ، عمل بر طبق قانون راستي است •
 

 .حكومت راستي باعث آبادي زمين و خوشي جهانيان است •
 

راستي و ضمير پاك و عشق پارسا آخرين خوشي را نصيب ما مي  •
 .سازد

 
را در نظر دارد و )راستي (آسي آه پيرو راه نيك است و هميشه اشا •

 .واه دست مي يابدبه آردار مي آورد ، به زندگي دلخ
 

راستي تنها در راست گفتن نيست، آردار راست و انديشه ي درست هم  •
 .جزو قلمروي راستي است

 
پروردگارا آسي آه انديشه اش نيك يا بد باشد ، آردار و گفتار ووجدان  •

راهي را آه انديشه با آزادي .او نيز به نيكي يا بدي خواهد گراييد
 از آن پيروي خواهد آرد و با آن اختيار آند اراده و پيمان نيز

هماهنگي خواهد داشت ، بنا به حكمت تو اي مزدا سرنوشت آنها از هم 
 .جدا ومتمايز خواهد بود

 
اي خداوند خرد مرا از بهترين گفتار و آردار بيا گاهان تا در پرتو اين  •

آموزش با انديشه اي روشن و قلبي پاك ستايشت را به جاي آورم ، اي 
زرگ با نيروي خويش چنان ساز آه از يك زندگي نوين هستي بخش ب

 .و سرشار از راستي بهره مند گردم
 

اي اهورا مزدا ،خداوند جان وخرد ، آن گاه تو را پاك و مقدس شناختم  •
زماني آه براي انديشه و گفتار .آه تو را سر آغاز زندگي و ازلي يافتم 

حكمت خويش و آردار نيك پاداش معين فرمودي و در پرتو خرد و 
مقرر داشتي آه بدي از براي بدان و نيكي از براي نيكان خواهد بود و 

 .اين امر تا روز واپسين و پايان هستي ادامه خواهد داشت
 

اي اهورا مزدا شخص خردمند و هوشيار و آسي آه با منش خويش  •
حقيقت را درك آند از قانون ايزدي آگاه است و با نيروي معنوي از 

 پشتيباني آرده و گفتار و آردار خود را جز به راستي راستي و پاآي
چنين . نخواهد آراست و در راه گسترش راستي گام بر خواهد داشت



آسي نيست به تو اي مزدا وفادار و شايسته ترين يار و مددآار مردم 
 .به شمار خواهد آمد

 
 .عبادت فقط و فقط انجام آارهاي خوب ونيك و اشايي است •

 
ودن در دست ما نيست و از آن چشم بستن هم در به جهان چشم گش •

 .دست ما نيست ولي به جهان باچشم روشن نگريستن چرا
 

 درباره ي آاروآوشش ونفي آاهلي
 .هيچ گاه انديشه وري و معني پيشگي را از آار تني جدانكنيد •
 
اگر آار درست و درخور آردي زندگي بر تو گوارا مي شود ، اگر  •

 .مي گردد نكردي زندگي بر تو تلخ 
 

آموزش دهنده ،چيزي نمي تواند به تو ياد دهد ))آي گشتاسب ((اي  •
 .مگر آنكه تو آوشش آني و پنجره ي عقلت را بگشايي

 
 .پايه ي دين و آيين من آاروآوشش براي آبادي جهان است •

 
انسان بدون آارآردن مانند آهني آه در جاي نمناك نهاده بشوداز  •

 . و مي پوسدبيكاري زنگ مي زند و مي آاهد
 

من همواره با ديو تنبلي مبارزه خواهم آرد زيرا آاهلي روان مرا مي  •
 .خورد 

 
انسان سازنده است و تا واپسين دم زندگي بايد آارآند،آارآردن هم  •

مايه ي آسايش زندگي و هم مايه ي آرامش تن و هم سرچشمه ي 
 .آسايش اجتماع است

 
 و هر چيز را آه در اين از جهان ديده ها و شنيده ها ياري بگيريد •

و اين آار را بكنيد پيش از آنكه رويداد بزرگ فرا جهان است در يابيد 
 .برسد

 
بيكاري آشنده ي پارسايي و مايه ي آشفتگي انديشه و نابساماني روان  •

 .و ناهنجاري رفتار و بينوايي وتنگدستي و گرفتگي است
 

 .هرگز آار امروز را به فردا ميفكنيد •
 

 .در آن گناه و ننگ و بدنامي هست نزديك مشويدبه آاري آه  •
 

 .هر آاري را بجا وبهنگامش انجام دهيد •
 

آاهلي را از خود دور ساز وگرنه تورا از آردار نيك باز خواهد  •
 .داشت

 
آار آفريننده ي همه ي ارزشهاست، پس با آار ارزش خويش را  •

 .افزايش دهيد
 



 .را نرباييدنان از آار خويش بخوريد و بهره ي آار ديگري  •
 

بهترين سرمايه، سرمايه اي است آه تراويده از آار ودسترنج آدمي  •
 .باشد

 
 .پيوسته آار آن و دآان خود را به اميد گنج مبند •

 
دنيا را رها مكنيد و عزلت نگيريد چرا آه هدف ساختن مجدد دنيا است  •

 .وبدور از بيماري و مرگ)راستي(، دنيايي در پرتو اشا 
 

 را با آار خود بسازيد آه هر چه نيكي و خوشي هست آار آنيد وجهان •
 .در اين جهان است

 
 .آوشا و ميانه رو باش و ناني بخور آه از راه نيك به آف آورده اي  •

 
از آاهلي بر حذر باش تا از انجام وظيفه و اعمال شايسته اي آه بايد  •

 .انجام دهي خودداري نكرده باشي
 

ود به دست نياورده باشد هر آس چيزي خورد آه از آاروآوشش خ •
 .چنان ماند آه سر ديگري را در آف گرفته و مغز آن را مي خورد

 
 در باره ي عشق و دوستي

بگذاريد عشق به زندگي شما عشق به بزرگترين اميدتان باشد و  •
بگذاريد آه عالي ترين اميد شما عالي ترين نظر شما درباره ي زندگي 

 .باشد
 

 .خود غلبه آند و با خويش دوست باشدبشر موجودي است آه بايد بر  •
 

آسي آه در پي دوستي مي گردد بايدستي حاضر به مبارزه در راه آن  •
دوست باشد و براي مبارزه در راه او ،شخص ناچار است آه دشمن 

 .آسي شود
 

با قبول دوستي بايستي قبول دشمني را هم نمود زيرا آيا ممكن است آه  •
 .را نگيريم و از او پشتيباني نكنيمبه دوستي بپيونديم ولي جانب او 

 
آيا مي تواني برهنه در مقابل دوست خود ظاهر شوي؟آيا به منظور  •

احترام به دوستت خود را آنطور آه هستي به دوست خود نمي 
 .نماياني؟اگر چنين آردي او از تو خواهد گريخت

 
بگذار آه همدردي تو نسبت دوستت در زير يك پوست ضخيم پنهان  •

اين صورت است آه همدردي تو ظرافت و لطف پيدا خواهد گردد در 
 .آرد

 
در جام گواراترين و بهترين عشق ها هم تلخي يافت مي شود و بدين  •

 .نحو شما مشتاق و آرزومند زبر مردو آفريننده مي شويد
 



بگذاريد هدف امروز شما چيز هاي آينده و دور باشد ، از راه عشق به  •
رسي وآن را هدف امروزي خود قرار دوستت ، به عشق زبر مرد مي 

 .مي دهي
 

زيرا تنها آن چيزهايي را !از ساده لوحان مقدس نيز بر حذر باش  •
مقدس مي شمارند آه ساده باشد، آنها از بازي با آتش لذت مي برند به 

 .خصوص هنگامي آه آن آتش براي سوختن مخالفين به پا شده باشد
 

 .بدترين دشمن تو همواره نفس توست •
 

ذاريد عشق شما با شجاعت آميخته باشد،آن آس آه شما را مي بگ •
 .ترساند با عشق تان مورد حمله قرار دهيد

 
بگذاريد افتخار شما در عشق تان باشد،يك زن شرافتمند چيز ديگري را  •

 .مهم نمي شمارد
 

بگذاريد افتخار شما در اين باشد آه همواره بيش از آنچه مورد عالقه  •
 .يدو هرگز مرتبه ي اول را از دست ندهيدهستيد عالقه مند باش

 
 .هزار بار خشمناك شدن شما بر شرمنده آردن طرف رجحان دارد •

 
 .واي برآساني آه عاشق اند ولي نمي توانند بر ترحم خود مسلط باشند •

 
حتي خداوند نيزبي جهنم مخصوص خود نيست،جهنم او عشق او نسبت  •

 .به بشر است
 

 درباره ي اراده و اختيار
 انگي است قصه تقدير وبخت نيستديو •
                                      از بام سرنگون شدن وگفتن از  •

 قضاست
                                                            پروين اعتصامي •

 
بشر آزاد است آه راه نيكي و يا بدي را انتخاب آند ، افتادن او در  •

 .ستدوزخ از سر تصادف ني
 

هرگز انديشه ي خويش را به آسي تحميل نكنيد، همه ي تالش و  •
 .آوشش تان در راه زاياندن و شكوفاندن انديشه ها باشد

 
خدمت آند و يا عمر خود را صرف )راستي(انسان آزاد است به اشا •

 .مسئول خوشبختي خويش است"اوشخصا.بنمايد) دروغ(دروج 
 

هيچكس حتي اهريمن )تپيروان راستي و زرتش(در آيين مزديسنا  •
به اختيار خويش )حتي اهريمن(گناهكار آفريده نشده است و تبهكاران 

 .بدي را برگزيده اند
 

به وسيله ي شناخت و درك نيك است آه در پناه اهورا مزدا بر  •
 .دشواري هاي زندگي پيروز مي شويم



 
 .همه از روي انديشه و خرد راه خود را برگزينيد آه بهترين آار است •

 
موزگار و رهبر پاك و با اراده چونان پلي است آه مردم را به سوي آ •

 .راهنمايي مي آند)با آانون نظم و راستي(يك نظام اشايي 
 

را در نظردارد و به )راستي(آسي آه پيرو نيك است و هميشه اشا •
 .گفتار مي آورد به زندگي دلخواه خويش دست مي يابد

 
يد اي آساني آه براي شنيدن اينك گوش فرا داريد و سخنان مرا بشنو •

مردوزن بايد راه خود را با رايزني و انديشه برگزينند ....اينجا آمده ايد
 .و اين چنين است آموزشهايم

 
 زندگي را ارآفريدن ، بزرگترين وسيله ي نجات از رنج مي باشد و ب •

سبك مي سازد ، در واقع اراده ي من نجات دهنده و تسلي بخش من 
 .است

 
ان را آزاد مي سازد ، اين است  شريعت حقيقي اراده و آزادي اراده انس •

 .و چنين است تعليم زرتشت در اين باره
 

وبه همين نحو هم اراده ي ! دريغا آه هر محبوسي ديوانه مي شود  •
محبوس خود را چون ديوانه ها به طور احمقانه اي رهايي مي 

هنده مي بدينسان اراده ي رهايي سازنده مبدل به يك آزارد.بخشد
چون دسترنجي به گذشته ندارد انتقام خود را از آنچه هست مي .گردد
 .گيرد

 
اختيار و تصميم مردانه تان اين باشد آه اگر مجبور شديد رنج و اندوه  •

از فريب "را بر خود هموار سازيد تا ديگر ناچار نباشيد خود را دائما
 .خوردن در امان نگه داريد

 
ردم از تشنگي بميرد بايد بياموزد آه از آسي آه نمي خواهد در بين م •

آسي آه مي خواهد در بين مردم پاك بماند .هر پياله و جامي ، بنوشد
بايستي بياموزد آه چگونه خود را حتي در آلوده ترين آب ها تطهير 

 .آند
 

بايد فرمان برد بسياري از آن آسي آه نمي تواند خود فرمان دهد •
ند ولي بدان پايه نمي رسند آه اشخاص مي توانند به خود فرمان ده

 .نفسشان فرمانبر آنان شود مگر با اراده ي محكم خويش
 

 .اراده ، موجب آزادي است زيرا خواستن ، آفريدن است •
 

آن آسي آه ملول است از خوداراده اي ندارد و ديگران براي او  •
 .تصميم مي گيرند

 
ودم زندگي من طالب يك وجب زمينم آه روي آن بايستم و با اراده ي خ •

 .معنوي ، آوچكي و بزرگي معني ندارد"براي وجدان واقعا.آنم
 



اراده و ميل نيمه آاره را رها آنيد و حتي در بيكاري هم ، چون در  •
 .هنگام آار مصمم باشيد

 
اگر ميل يا خواهشي از فرمان تو سر باززد بزرگترين دشمن آدمي مي  •

 .گردد
 

 درباره ي علم و دانايي
بيش از اين نشايد آه نادان سر . نش خود به ديگران بدهددانا بايد از دا •

 .در راه پاك منشي ، آموزگار ما باش))مزدا((تو خود اي .گشته بماند
 

 .در نزد شخص دانا تمام غرايز مقدس اند •
 

مرد دانا آسي است آه عالوه بر توانايي دوست داشتن دشمنانش ،  •
 .بتواند دوستان دشمن اش را باز شناسد

 
پاداش يك استاد اين است آه شاگردنش تا ابد در حال شاگردي بدترين  •

 .وي باقي بمانند
 

بر حذر باشيد آه مبادا نادان ها دنيا را در سيطره ي قدرت خويش  •
 .بگيرند و دانايي جرم تلقي شود

 
نبايد طلب علم آني آه دچار وهمي منت بار شوي بلكه " از دانا مستقيما •

انايي ات ميوه هايي از درخت بايد خودت بر اساس ظرفيت و تو
 .معرفت اش بچيني

 
 .دانستن براي آسي آه اراده ي شير دارد لذت انگيز است •

 
 .بهتر است آه انسان چيزي را نداند تا بسياري چيزها را نيمه بداند •

 
بهتر است آه با عقايد و انديشه ي خودمان يك ابله باشيم تا اين آه با  •

 حساب آييم ، آه آورآورانه زندگي عقايد ديگران يك مرد دانشمند به
 .آردن عين جهل است

 
مردمان نيمه ي عالم و آساني آه در رشته ي خود مشكوك و نامطمئن  •

 .و مه آلودند نفرت انگيزند
 

 .گزينش درست آار دانايان است و بس •
 

 درباره ي شادي وخوشبختي
 .خوشبختي خود را در خوشبختي ديگران بجوييد •

 
 . به ديگران خرسندي بخشدخرسندي ازآن اوست آه •

 
 .هستيم)خدا(ما خواستار شادي مزدا  •

 
 .خواستار آن خوشي هستيم آه معشوق به عاشق مي دهد •

 



شادي و خوشي،شايد در زهدان مادر است يعني همان بهشتي آه  •
مردمان براي دست يافتن به آن حسرت مي خورند ، اما انسان نمي 

ا آه در بهشت انديشه و  پيوسته در زهدان و بهشت بماند چردتوان
نيروي جستجوگري آدمي بود آه سر انجام او را به تكاپوواداشت و 

در . و به زمين سرشار از جهد انديشه پا نهاد گندم ممنوعه را چيد 
واقع اين زمين بود آه از انديشه،آار آشيد و او را بارور آردنه 

 .بهشت
 

ت و شاد است و به زيبايي و شادي خود برسيد چرا آه خدا هم زيباس •
 .مردمي اينگونه را دوست مي دارد

 
 .موميايي غم و اندوه ، هيچكس را به شريعت ، مومن نمي سازد •

 
وقتي ما راه شاد بودن را آموختيم ، صدمه زدن به ديگران و رنج دادن  •

 .ديگران را بهتر از ياد خواهيم برد
 

ترين و مهمترين ايام ما پر سرو صداترين ساعات ما نيست بلكه آرام •
 .شادترين آنها است

 
شخصي نبايد جاي آه خوشي به مردم نمي دهد توقع خوشي داشته  •

 .باشد
 

زندگي يك چاه آب لذت و خوشي است ولي براي آسي آه همت بهره  •
 .وري از آن را ندارد يك شوره زار است

 
غم و رنج، زندگي آدمي را به آشفتگي مي آشاند، اما بعضي رنجها  •

 .چون رنج آشيدن براي شادي و آزاديتطهير دهنده است 
 

 .آن خوشي از تباهي و تيرگي به دست آيد مايه ي اندوه است •
 

هر آسي آه در راه پيشرفت و سازندگي جهان و استقرار  •
از منش نيك خويش پيروي آند همانند آسي است آه )راستي(اشا

بيشترين زمين را زير آشت دارد و در نتيجه خوشي و شادماني را 
 .اهد آرددرو خو

 
 درباره ي ازدواج و تشويق به آن

در ازدواج تو بايدفراتر از خود را بسازي و بپروري ،ولي پبش از  •
بدنيا آوردن فرزندي و يا حتي پيش از ازدواج آردن بايد خود را خوب 

 .ساخته باشي و در جسم و روح آامل باشي 
 

 درمغز سخن من با شما است،اي نوعروسان و اي شاه دامادان ، آن را •
خود جاي دهيد و اين را درست دريابيد ، در زندگاني منش نيك را به 
 .آار ببنديد، بشود آه هر يك از شما در راستي از ديگري سبقت جويد

 
تو بايستي سعي آني تا به وسيله ي ازدواج ، نسل آينده ي خود را به  •

 .سوي باال براني ، ازدواجي بر اساس عشق و منطق 
 



راده ي دو نفر براي ايجاد شخص ثالثي آه پس از ازدواج را من ا •
 .آفرينش بر هر دوي آنها برتري داشته باشد مي دانم

 
اي آاش ، عشق شما نسبت به زنان و عشق آنان نسبت به شما جنبه ي  •

همدردي و تمايل نسبت بصفات حسنه ي يكديگر باشد و آنگونه نشود 
ل شويد آه به آه بعد از عروسي هر دو به حيوان بي تميزي تبدي

 .يكديگر نگاه آااليي دارند
 

طالق خيلي بهتر از سر فرود آوردن و دروغ گفتن در هنگام زناشويي  •
 .است

 
آنها براي اين ! من همواره جفت هاي نا جور را بدترين منتقمين يافته ام •

آه خود نمي توانند تنها زندگي آنند همه ي جهان را وادار مي آنند آه 
 .ا بپردازندفديه ي عمل آنان ر

 
به همين دليل ازدواج امري مهم و !همواره دوتا بودن امري خطير است •

 .قابل توجه است
 

ابديت ، بهترين زني است آه من دوست مي دارم از او صاحب بچه  •
 .شوم

 
 درباره ي دروغ و آردار بد

آساني آه از آارهاي آباداني جهان جلوگيري مي آنند، سر انجام زبون  •
 . و به خانه ي دروغ آشيده مي شوندآردار مي گردند

 
آساني آه با آردار بد خود زندگاني مردم را تباه مي سازند هميشه در  •

 .خانه ي دروغ بسر خواهند برد
 

، لرزيدن مي گيرد ، ) پل صرات))(پل چينوت((روان دروغكار پيش  •
 .زيرا گفتار و آردار بد اوست آه راه راستي را براي او تباه مي سازد

 
چكس از شما به گفته ها و آموخته هاي دروغكار گوش ندهد ، پس هي •

زيرا او بيگمان خانه ، دهستان ، شهرستان و آشور را به آزار و حتي 
 .مرگ مي دهد

 
دروغ بايد آاسته شود، يكسره آن را زير و رويي دوباره مي بايد  •

 .آرد،وتو،اي بد فعل دروغ تبار، مي بايد آه گم شوي
 

اين خانه ي قديمي برانيم ، چرا آه هيچ انساني ، جهل و خيانت را از  •
 .دژخيم به دنيا نمي آيد

 
زندگي را با پندارهاي نادرست و با آژروي و آژانديشي از دست  •

 .مدهيد
 

 .خويش را بازجوي و آنها را از خود بزداي) عيب هايي(اآهاي  •
 



اي جوانان و اي دوشيزگان، آساني آه ناراستي و بد آرداري مي آنند  •
پشيمان مي شوند آنان لذت مي برند و بعد به ندامت مي رسند " لمامس

 ؟!اين چه فايده اي دارد
 

آنكس آه بر خالف علم خود سخن مي گويد دروغگو است و آن آس  •
 .هم آه برخالف جهل خود سخن آي مي گويد دروغگو است

 
يك عمل بد همچون يك زخم است مي خارد و تير مي آشد و خود را  •

 يك اد و با صراحت سخن مي گويد آه من بيمارم امظاهر مي ساز
انديشه ي پست شبيه قارچي است آه مي خزد و خود را پنهان مي آند 

و ظاهر نمي گردد مگر آنكه در هنگامي ،تمام بدن را با خود پژمرده و 
 .فاسد سازد

 
طبيعت همه آس بيش از حد لزوم آشكار نيست و بسياري از اشخاص  •

 بي پرده نيستند و به همين دليل نمي توان در در مقابل ما شفاف و
 .را تراوش دادداخل آنها نفوذ آرده و روشنايي 

 
من تورا نسبت به آنچه : ((اگر دوستي نسبت به شما بدي آرد بگويي  •

در حق من آردي مي بخشم ، ولي تو اين بدي را در حق خود آردي و 
 ))اين را من چگونه مي توانم  بخشيد؟

 
 .نديشي و آژرفتاري شكستي هستدر پس هر آژا •

 
شخص گناهكار و گمراه ممكن است چندي با آردار زشت خويش  •

شهرت و آوازه اي به دست آورد ولي اي هستي بخش ، تو از روي 
خرد و حكمت خويش همه چيز را به ياد داري و نسبت به انگيزه ي 

 .هرآس داوري خواهي آرد
 

ست آه او را گرفتار به راستي نيت پليد و آردار زشت بزهكار ا •
 .زندگاني نكبت بار و عذاب وجدان خواهد ساخت

 
 درباره ي شهرياري جهان و رستگاري

بشود آه اهورا مزدا از راه شهرياري خويش همه ي آن توانايي را  •
ارزاني دارد تا ما انبوه مردم را به دستياري راستي و منش نيك آباد 

 .گردانيم
 

فرشته ي منش نيك و (رد، نيوشايي دوست دا) خدا (آسي را آه مزدا  •
 . مي آورد رويبه او) فرمانبري 

 
ياران خويش مي خواهم؛همانا رسيدن به  من پاداشي را آه براي خود و •

 .خداست
 

آسي آه به گفته هاي اهورايي گوش مي دهد؛با آردار نيك خود به  •
 .رسايي و جاودانگي و در نتيجه به اهورا مزدا مي رسد

 
 .ي شويم آه اين زندگي را تازه مي گرداننداميد آه از آسان •

 



منتها دانا به آرزوي خود به آساني مي رسد . رستگاري براي همه است •
 .و نادان به خواري

 
 ؟!اين سرايي است سپنج، ولي چرا نبايد در آن هر چه بهتر زندگي آرد •

 
 .در ميان مردمان آششي ناپيداست آه آنها را به هم مي پيوندد •

 
ستگاري و پيوند با خدا راهي دارد و من نيز راهي هر آس براي ر •

 .آشوراست و راه من راه آباداني خانه و شهر.دارم
 

 .آسي آه به سوي راستان رو آند ، جايگاهش در روشنايي خواهد بود •
 

توانگري به شرطي خوب است آه انسان را به خدا نزديكتر آند آنهم  •
 .در آمك به فقرا 

 
ند و رستگاري دست يابيد نخست بكوشيد تا هر گاه مي خواهيد به خداو •

 .بياگاهانيد) راستي ودرستي(آنيد وآنان را از اشا راهنمايي  راديگران
 

براي شناختن خداوند ، نخست بايد ضمير و وجدان و آيينه ي روان  •
 .آدمي صاف و روشن گردد

 
خوشا به حال آنان آه دست در دست راهبري نيك انديش دارند و به  •

تگاري نيك مي رسند و بدا به حال آنان آه راهبرشان پاداش و رس
 .دروغگويي بيش نيست

 
دانايي و آسب آن و معرفت به طبيعت ، شناخت خداونداست و عبادت  •

 .با خلوص
 

به خاطر آژرفتاري هايشان از پل )پيروان دروغ))(آرپن ها ((و •
 .فرو مي افتند)همان پل صراط(چينوت

 
ودين پذيرفته ، )نه از روي خواسته(آسي آه از روي ايمان با من است •

 .بي گمان به خوشبختي و رستگاري خواهد رسيد
 

و آموزش من اين است آه اين زندگي به وسيله ي اشا پرورده و نيكو  •
به آام شود و اين طريقي است آه از اهورا مزدابراي رستگاري بشر 

 .بر من آشكار است
 

بايد شهرياري آند )تيراس(يك فرمانرواي خوب بر پايه ي قانون اشايي •
 .و رفاه و امنيت مردم را درنظر داشته باشد

 
راستان به راهي مي روند و آژان به راهي ، راستان آسايش بخش و  •

 .آژان رنج افزون زندگي اند
 

در پرتو راستي ، زندگي آدمي سراپا روشنايي ، فروغ ، آسودگي، مهر  •
 .دو دوستي مي شود و رستگاري وعده ي دوري نخواهد بو

 



 .زندگي اجتماعي ، وابسته به آيفر و پاداش است •
 

نبودن آيفر و پاداش شايسته ، زندگي را به هرج و مرج و تباهي مي  •
 .آشاند

 
سلطنت اهورايي ويژه ي آسي است آه درويشان و بينوايان را  •

 .دستگيري آند
 

) پارسايي را پيشه ي خود سازد(آسي آه به سوي پاآي و راستي رود •
ي روشنايي خواهد بود ولي شخص دروغگو و بدآار جايگاهش سرا

 .زمانه دراز را با شيون و افسوس در تيرگي بسر خواهد بود
 

دانايي آه آيين راستي را گسترش دهد و مردم را از پيام مقدسي آه آنها  •
را به رسايي و جاودني و حقيقت رهنمون است آگاه سازد از بهترين 

خصي بي گمان از نيروي چنين ش.خوشبختي برخوردار خواهد شد
 .اهورايي آه در پرتو منش پاك افزايش مي يابد بهره مند خواهد گرديد

 
 درباره ي شجاعت 

شجاعت هر گونه سرگيجه را آه از ديوار پرتگاه اهريمن و اميال  •
 .ناراستي به انسان دست مي دهد نابود مي سازد

 
د و رنج هر قدر انسان عميق تر به زندگي نگاه آند عميق تر به در •

 .نگاه مي آند
 

 .براي خوب ديدن بايستي انسان از خود نظر برگيرد •
 

خاموش اند " روشنفكران و شجاعان در بين اشخاص خاموش ، ظاهرا •
آنها در واقع عاقلترين هستند چرا آه روح ژرفي دارند و صاف ترين 

 .آبها در مقابل آنها هيچ اند
 

ودن آافي  ولي شمشير زن ب،من شجاعت را دوست مي دارم •
 .نيست،شخص بايد بداند شمشير خودرا بر عليه چه آسي به آار برد

 
 .وازده و بي فايده مي باشيد ال اقل شجاع باشيداگر احساس مي آنيد  •

 
 درباره ي غرور و افتخار

تنبيهات براي يك متهم بي گناه، افتخار باشد چرا آه ايمان او را به  •
 .ظالم بودن محتسب محكم تر مي آند

 
 آسي در حق شما نفريني آرد در حق او مرتكب پاسخي نشويد فقط اگر •

در نفرين آردن او به خويشتن همداستان شويد تا هم او شرمنده شود و 
 .هم شما به بزرگواري خويش افتخار آنيد

 
 .آه ، چه آسي است آه مغلوب پيروزي خويش نشود •

 
 .از داشتن دشمنان به خود مغرور باشيد •

 
 ره ي نفي خونريزي و خشونت             دربا



 .خشم را با خرد و انديشه از ميان ببريد •
 
 مزدا،به روان آفرينش از راستي و پاك منشي صلح اعطا ااي اهور •

 .بفرما
 
 .خشم و آين از دل بيرون آن و مهر و نرمي را به جاي آن بنشان •
 
گ از ديدگاه من پليد ترين ، بدترين ، زيانبارترين و تبهكارترين نج •

 .ا استآاره
 

 .هر آس جنگ را بيآغازد يك درنده خونخوار و تبهكار است •
 

ميان تن و روان پيوندي بسيار نزديك ، استوار ، سخت و جاودانه  •
 .اگر آسي تنش رنجور شود روانش نيز رنجور مي گردد. است

 
حتي اگر بت پرست (من با هيچكس بر سر آيين و باوري آه دارد •

خداي هر آسي  ي ريزم چرا آه نمي جنگم و خون وي را نم)باشد
 .همان است آه خرد او به او مي نماياند

 
 .آار من آموختن است نه ستيزه آردن •

 
بشود آه فرمانبرداري بر نافرماني و آشتي بر جنگ و سخاوت بر بخل  •

 .چيره گردد
 

ستيز من تنها با تاريكي است و براي ستيزه و نبرد با تاريكي هم،  •
م ، چراغ مي افروزم و اين را بدانيد آه شمشير روي تاريكي نمي آش

اگر بر سر ايمان و عقيده ميان مردمان جنگ پيش آيد چون خردها 
متفاوت است و متنوع بر سر آيش و دين ، دنيا به نابودي آشيده مي 

 .شود
 

مردمان آژانديش و آژمنش را نيز بايد به ديده ي بيمار نگريست و  •
 .آزار و شكنجه وآشتن آنهانه به . بايد به درمان آنها برخاست

 
بزرگترين قرباني آه آدمي مي تواند به پروردگار خود تقديم آند يك  •

 .قلب پاك توبه آرده است
 

خشم و نفرت را از خود دور آنيد و اجازه ندهيد انديشه هايتان به  •
به منش پاك و مهر و محبت دلبستگي . خشونت و ستم گرايش پيدا آند

 .نشان دهيد
 

ش اندام پيروزمند جهان آراي مقدس و سرور را مي سروش پاك خو •
ستاييم آه اهورا مزداي پاك او را در هم شكننده ي سالح خونين ديو 

جنگ و حامي صلح و پيروزي قرار داده است ما او را مي ستاييم آه 
 .جنگ و ستيزه را در هم شكند

 
 .صفات بد و زشت را از خود برانيد ، به ويژه خشم و نفرت را •

 



بارزه و پيكار با ظلم و ستم ، مصمم و با اراده باشيد يعني هيچ گاه در م •
 .ستم و ظلم را نپذيريد

 
خون ، پاآترين شرايع را . خون بدترين شاهد براي اثبات حقيقت است •

 .زهر آلود نموده و آن را به گمراهي و آينه اي قلبي مبدل مي سازد
 

انتقام مي گيرند ) )حال((آساني آه به خاطر گذشته ي رقت بارشان از  •
 .نام عملشان درواقع يك توجيه و حماقت است

 
بسياري از دشمني ها ، جنگ ها ، خونريزي ها وخشم ها از بي  •

 .خردي و تاريكي انديشه پديد مي آيند
 

دين مزديسنا را مي ستاييم آه جنگ را براندازد و اسلحه را به آنار  •
 . آندامر) ايثار واز خود گذشتگي(بگذارد و به ختودت

 
 درباره ي نيكي به طبيعت

 
آاشته است و ) نيك مردي(آسي آه دانه اي را در زمين بكارد اشويي •

 .عبادت به جاي آورده است
 
 .هوا،خاك،آب و آتش را آلوده نكنيد •

 
 .زمين را چون تن و روان خويش پاآيزه و سالم نگه داريد •

 
 .ميوه ي نارس را از درخت نچينيد •

 
 .ر آنكه درخت ديگري را به جاي آن بنشانيدهيچ درختي را نبريد مگ •

 
هر آسي آه در راه پيشرفت و سازندگي جهان و طبيعت و استقرار  •

 .راستي آار آند سوشيانت و نجات دهنده است
 

در طبيعت هر دو گروه مزديسنان و ديويسنان ) خدا(از مواهب مزدا •
 .اما يكي به استحقاق و ديگري بدون شايستگي.بهره مند مي شوند 

 
 درباره ي فريب آاري

هنگامي آه ستم و زور بر زندگي مردمان چيره مي شود، ستمكار و  •
زورگو براي استوار آردن بدآاريش ، يك جنگ افزار بزرگ در دست 

 .دارد ؛ و آن فريب آاري است
 
دروغ سرچشمه ي همه ي بدي ها ، پستي ها ، پليدي ها ، و فريبكاري  •

 .هاست
 

 .فريب سر آغاز خشم است •
 

آدم فريب خورده از دريافت منطقي وا مي ماند و به آژانديشي مي  •
 .افتد

 



اي مردان واي زنان آوشش آنيد آه به اين حقايق توجه داشته باشيد،  •
وسوسه انگيز است پرهيز آنيد و  از دروغ آه همان زندگاني مادي و

پيوند خويش را با دروغ . از پيشرفت ريا و فريب جلوگيري نماييد
بدانيد آن خوشي و سروري آه درراه نادرست و به قيمت بد بگسليد و 

بختي و بيچارگي ديگران به دست آيد جز رنج  افسوس به بار نخواهد 
آورد و تبه آاران و دروغ پرستان آه در پي تباهي درست آردارانند ، 

 .براستي زندگي معنوي و آرامش روحي خود را ازبين خواهند برد
 

رند پارسايان و پرهيز گاران را از هواخواهان دروغ آوشش دا •
پيشرفت به سوي هدفهاي مقدس خويش يعني راستي و درستي و 

آنها با آردار خصمانه ي خود به زشتي .آباداني شهر و آشور بازدارند
اي مزدا آسي آه با تمام نيرو و وجودش بر عليه .و تباهكاري مشهورند

به راه خرد و دانش هواخواهان دروغ پيكار آند ، او جهان آفرينش را 
 .رهبري خواهد آردحقيقي 

 
 درباره ي شاعران و آزادي

حتي اگر اين تماشاچيان او را سنگ .روح شاعر در پي تماشا مي گردد •
 .بزنند باز هم به تماشايشان مي نشيند و به حماقتهايشان مي خندد

 
 اينجا •

 هر واژه قيامتي است
 آه از گلوگاه قلم شاعران

 فواره مي زند
                     باز سرايي فروردين يشت،به وسيله علي صالحي     

 
 .تنها شاعرانند آه عاشقند وتنها،عاشقانند آه شاعرند •

 
            درباره ي مرگ

شخص موفق چون يك فاتح بدرود حيات مي گويد در حالي آه اطرافش  •
ده را آساني احاطه آرده اند آه با وي هم عهده شده و اميدوار به آين

 .اند
 

در هنگام مرگ ، روح و فضيلت شما بايد حالت آخرين تابش خورشيد  •
را در هنگام غروب داشته باشد و هيچ لغزشي و لرزشي نداشته باشيد 

 .و گرنه مرگ بر شما فاتح مي شود و مسخره تان مي آند
 

بر حذر باشيد تا مبادا يك بناي ياد بود،شما را در زير خود منهدم  •
 .سازد

 
هيچ آس براي لذت و خوشي زاده نمي شود و هيچ ! بپرسيداز زنان •

لذت . آس براي ناله و شيون نمي ميرد،آنچه هست دنياي زندگان است
،پيش از پس زندگي را دريابيد.در آنار اندوه معني و ارزش مي يابد

 .آنكه او شما را بربايد
 

فلي عجبا با يك طفل نوزاد ، چقدر آثافت به دنيا مي آيد و آن آس آه ط •
 .،چون هنگام مرگزاييده است بايد روح خود را تمييز بشويد

 
 درباره ي حرص و مال اندوزي



 .ثروت و توانگري بي تناسب موجب فساد مي شود •
 

فزون خواهي آدمي است آه وي را از سرشت راستين خودش جدا مي  •
 .آند

 
 درباره ي قدرت طلبي و شهوت پرستي

رت خود را صرف بهبود قدرت وقتي خوب است آه مرد قدرت ، قد •
به همين سبب مسئوليت يك فرمانروا بسيار سنگين .زندگي مردم بنمايد

 .است
 

شهوت پرستي ، قدرت طلبي : از بدي ها،سه چيز بدتر از همه هستند  •
 .و خود خواهي

 
قدرت طلبي،خرمگس موزيي است آه روي پر مدعاترين مردمان ، با  •

 .لجاجت تمام مي نشيند
 

آتشين سنگدل ترين مردمان و بي رحم ترين عذابي قدرت طلبي،بالي  •
 .است آه قسي ترين مردم را براي خود ذخيره آرده است

 
 درباره ي توجه به تاريخ 

از آنچه آه در گذشته رخ داده و آنچه ! مرا آگاه آن ، اي اهورا مزدا •
 .آه واقع خواهد شد

 
به  ! مرا آگاه آن از بد و خوب آردار مردم و آنچه آه در بازپسين •

 .خوبان وبدان خواهد رسيد
 

 درباره ي چاپلوسان
زننده ترين حيواناتي آه من تا آنون شناخته ام چاپلوسانند ، آنها از  •

 .دوست داشتن سر در نمي آورند و تقليد عاشق شدن را مي آنند
 

 درباره ي تنهايي
يك نوع تنهايي است آه پناه و مأمن بيماران است و يك نوع تنهايي  •

 .ت آه انسان را از آسيب بيماران در امان مي داردديگري هس
 

 .تنهايي مي تواند قابله ي زادن انديشه ي بزرگ باشد •
 

) هومت(جايي مي تواني به تنهايي ات اعتماد آامل آني آه پندار نيك  •
 .در آنجا خانه دارد

 
اهريمن نيز به تنهايي پناه مي برد،اما تنهايي او به معناي  شكست است  •

 .تو به معناي ممتاز بودنو تنهايي 
 

آه همه ي انسانهاي بزرگ در ) مكتبي است(تنهايي مدرسه اي است  •
 .آن تحصيل آرده اند

 
تنهايي ات بزرگ و بزرگتر مي شود اگر از آن بگريزي ، پس در آن  •

 .بمان ، اما بتاز و عصيان آن
 



 درباره ي بلند پروازي
را بيا موزد ابتدا هر آنكس آه مي خواهد پرواز آند يا پرواز آردن  •

بايستي ايستادن ،راه رفتن ، دويدن ،صعود آردن و رقصيدن را ياد 
 .بگيرد

 
اگر بلند پروازي باعث گردد انسان از واقعيات زندگي روزمره دور  •

 .شود آن بلند پروازي ، تبديل به آوته نظري مي شود
 

حسن بلند پروازي در اين است آه انسان را پر جنب و جوش نگاه مي  •
 .اردد

 
بلند پروازي باعث آشفيات جديدي مي شود حتي آشف اين آه، توانايي  •

 ؟!براي درك فضايي غير متعارف چگونه خواهد بودمان 
 

 .بلند پروازي بايد بر پايه ي ظرفيت انسان ها باشد •
 

آن قدر عيب آه در بلند پروازي هست در آوته نظري نيز وجود  •
مي گيرد و موجودات بيشتري همچنان آه انسان بلند پرواز اوج .دارد

انسان ها را شبيه نقطه " را مي بيند به مراتب همه چيز و مخصوصا
هاي آوچكي در خواهد يافت آه آرام آرام از خاطره اش محو مي 

 .شوند
 

 درباره ي پاآيزگي
اين پاآي همان پاآي .براي آدمي در زندگي ، پاآي بزرگترين خير است •

 .ي آيداست آه از قانون مزدا به دست م
 

 .پاآي و پاآيزگي قانون مزديسني است •
 

            بخش پنجم
 

           سوء تعبير از ثنويت اخالقي زرتشت آه منجر به خطاي                                  
      دو خدايي شده است                               

مزديسنا تا اهريمن مور تنفر وطعن ولعن              در تمام بخش هاي اوس
گيرد و آن ايزدان آه در اين بين پيروان راستي از آن به قرار مي 

 .يگانگي و خشنودي ياد مي آنند اهورا مزدا يا اورمزد است
اي اهورا مزدا، هنگامي آه تو را با نيروي خرد و : ((زرتشت مي گويد

 تو نگريستم دريافتم آه انديشه ي ژرف جستجو آردم و با ديده ي دل به
تويي سر آغاز و سرا نجام همه چيز ، تويي آفريننده ي راستي و پاآي و 

آنچه به يكتا پرستي مزديسنا ))  داور و دادگر همه ي آردار هاي مردمان
تصويري است آه در اين آيين از سيماي خدا عظمت خاص مي دهد

 انسان ابتدايي آشيده شده به عبارت ديگر اين تصوير تصويري نيست آه
غار نشين آشيده باشد بلكه تصويري است آه به دست استاداني چون 

رافائل و لئوناردوداوينچي آشيده شده ، از آن مهمتر آن است آه خداي 
،خداي يهود خشمناك نيست آه دور از دسترس ))يهوه((زرتشت مانند

د و آدميان باشد بلكه همه مي توانند از طريق راستي به او نزديك شون
در اين باره ويل دورانت مي .چون يك دوست با او روبه رو مي گردند

در زمانهاي متأخر آه دين از دست پيامبران خارج شد و در : ((گويد



اختيار سياستمداران قرار گرفت خداي بزرگ به صورت شاه عظيم الجثه 
بزرگترين آاري آه به دست .اي در آمد آه عظمت هولناآي دارد

رفت آن بود آه خداي خود را به صورتي بيان آرد آه زرتشت انجام گ
 .))برتر از همه ي اين حرفهاست

اثر ناآگاهي و يا غرض آيين اما با اين حال عده اي از نويسندگان يا در اثر 
نيبرگ در آتاب آيشهاي "زرتشت را دوگانه پرستي معرفي مي آنند مثال

سنا دو خداوجود ايران باستان اظهار عقيده مي آند آه در آيين مزدي
دارد؛خداي روز آه اهورا مزدا است و خداي شب آه نامش اهريمن 
است حال آنكه آنچه نيبرگ آنها را دو خدا خواند، جلوه ي دو نيرويي 

بيش نيست آه فقط در زندگي دنيوي ما معنايي در بردارند و اين دو نيرو 
 .انگره مينو و سپنتامينو هستند

 در آتاب خود موسوم به امترجم زند واوستانكتيل دوپرون قديمي ترين 
چنين " آيين پارسيان را مختصرا))تحقيقات و مراسم مذهب زرتشت((

اولين عقيده ي مذهب زرتشت اين است آه سرور همه : ((شرح مي دهد
آن سروري آه مبدأ راستي .ي نيكي ها را مي شناسيم و مي پرستيم

ه ي سراسر موجودات را يعني اهورا مزداي يكتا و آفرينند.ودرستي است
، با تمام پندار نيك و گفتار نيك و آردار نيك با جسم و روح پاك سپاس و 
نيايش مي آنيم آن ايزداني را آه پاسباني مي آنند جهان را،ما آرزومنديم 
آن صفات ايزدي را در آردار روزانه ي خود بجا آوريم تا آن ترتيب و 

ندگاني ما نيز حكمفرما گردد و نظم آه درهمه ي آائنات وجود دارد در ز
در هر حال اهورا مزدا آفريننده ي يكتاي آل و قادر مطلق را در نظر 

هر گونه بدي و زشتي را از تن و روان خود داشته باشيم و با تمام قوا 
دور داشته و همواره براي جالل و عظمت مزدا در آار و آوشش باشيم 

   .))ن بر اندازيمو بناي ظلم و زشتي و اساس بدي را از جها
در سراسر تاريخ مذهب زرتشتي هيچگاه اشاره اي آه اهريمن مورد 

از طريق ديگر اعتقاد به دو مبدأ يا . ستايش قرار گرفته باشد وجود ندارد
دو خدا به معني اين است آه هر دو مورد پرستش و جاوداني و ازلي 

است آه در باشند در حالي آه همه ي روايات دين زرتشتي حاآي از آن 
 .پايان اهريمن يا بدي از ميان خواهد رفت

البته .امااز لحاظ فلسفي و اخالقي ثنويت مانند ساير اديان بزرگ وجود دارد
در اوستا نيكي در برابر بدي وسپنتامن در برابر انگرمن شناسانده شده نه 

 .در برابر اهورا مزدا
اگر خداوند تنها : ((هاشم رضي در آتاب راهنماي دين زرتشتي مي نويسد

نيكي است و نيكي مي گستراند پس بدي و تيرگي از آجا است و آاهش 
زرتشت راز مسئله ي نيكي و بدي را ))و پريشاني و زشتي را آه آفريده؟

از ديدگاه فلسفي و اخالقي با شگفتي خاص مي گشايد و آن را با الهيات 
فته اما دو مينو يا خلقت جهان وانسان به وسيله ي مزدا انجام يا.نمي آميزد

 .))دو اصل متضاد از خواص ماده يا ذهن و انديشه ي آدمي هستند
نيكي و بدي دو اصل مينوي و ذهني است يعني وابسته : زرتشت مي گويد

به منش يا نيروي انديشه مي باشند و اين انديشه ي آدمي است آه نيكي ، 
وجود يا بدي،زشتي،زيبايي،افزوني وآاستي را مي سنجد وگرنه خود 

 .بودي ندارد و پروردگار يكتا چيزي را در اصل بد و خوب نيافريده
در مجموع مي توان گفت آيين زرتشت ثنويت اخالقي است نه دوخدايي ، 

ديالكتيك بدي و خوبي همواره جريان دارد اما باالخره روزي ، روشنايي 
 :ناصر خسرو مي گويد. و آزادمنشي به تباهي و ستم پيروز مي شود

 
 نيست                      معجوطرفه آدميزاده 

  وز حيوان  از فرشته سرشته



 گر آند ميل اين بود پس از آن              
 آن   از   بود به  ور آند ميل آن

 
به پيروي از فرهنگ زرتشتي در انديشه هاي خود ديالكتيك را در و موالنا 

 :جهان هستي به خوبي بازگو آرده است
 

  بنگري          جنگ است چون آلاين جهان
  آافري ذره   ذره   همچو   دين   با    
             چپ  آن  يكي  ذره   همي   پرد   به 

   طلب و   آن  دگر   سوي  يمين  اندر 
   نگون                  ذره اي   باال      و     آن   ديگر 

  رآون  جنگ   فعليشان   ببين    اندر  
   فعلي   هست   از   جنگ نهان              جنگ 

  زين    تخالف    آن    تخالف   را   بدان
 آفتاب                   در   شد   محو   آه   اي  ذره

 وصف و حساب  شد از   بيرون  او جنگ
 نفس          و  نقش  شد   محو   زذره  چون

  جنگ اآنون جنگ خورشيد است و بس
 

ين خوبي و بدي اثبات مي آند آه دين زرتشت ثنويت اخالقي اين ستيزه ب
 .است نه دوگانه پرستي و دوخدايي

ولي با تمامي اين تفاسير عواملي باعث شده اند آه آيش زرتشت در نظر 
 :برخي ايرانيان و محققين به دوگانگي شهرت يابد

در اين )265و264صفحه ي (محمد معين در آتاب مزديسنا وادب پارسي
خرد (در آيين مزديسنا آارهاي نيك به سپنتامينو :  مي نويسدباره

همان قوه ي اهورايي نسبت داده شده و آارهاي زشت و پليد به ):مقدس
اين تضاد حتي در زبان اوستايي نيز ساري شده و ).اهريمن(انگره مينو

يكي ديگر از عواملي آه سبب سوءتفاهم .سبب گيج شدن محققين مي شود
مزديسنا شده است عملكرد مذهب زرواني است آه در ثنويت در آيين 

عصر ساسانيان در ميان طبقات عالي آشور رواج داشته و با اين آيين 
در اين مذهب زروان ، پدر هرمزد و اهريمن .اصطكاك پيدا ميكرده است

به شمار مي رفته است و بدين ترتيب دوگانگي را تثبيت آرده ، در 
آفريده ي اهورا مزدا ))زروان((ان صورتي آه در آتب ديني زرتشتي

وسومين عامل وجود فرقه ي مانوي در آن عهد بوده . محسوب شده است 
مذهب مانويان ترآيبي از دين زرتشتي و ) از اسالمدپيش وبع(است

پس از اسالم نيز عيسوي بوده است آه در عهد ساسانيان پديدار گشته و 
گرديده )نويت دين زرتشتث(موجب تقويت اين توهم .اثر آن باقي مانده 

مسلمانان  . است،چه در اين مذهب نيز دوگانگي آامل حكمفرماست
پيروان همه ي مذاهب پيش از اسالم ايران را به زرتشت منسوب دانسته 

با اين همه نويسندگان و گويندگان متقدم . و آنها را مجوس ناميده اند
 و زرتشتي قايل مانويان را ثنوي خوانده و في الجمله فرقي بين مانوي

شده اند،از جمله محمد بن زآرياي رازي در رساله ي خويش آه آن را 
به " آامال)الرد علي سيسن الثنوي(،خليفه ي ماني نوشته))سيسن((در رد

مع هذا بعد ها زرتشتيان را بعلل و .تمايز مانويت و زرتشتي ملتفت است
گانگي بعد ها حتي اين تضاد و دو.خلط آرده اند)ثنويه(جهات مذآور با 

 :دقيقي در شاهنامه مي گويد. راه خود را در ادبيات پارسي گشود 
 هر از نور ايزد همه دخمه ها             وز آلودگي پاك شد تخمه ها

                         



******                                     
 ردهشتپرستشكده شد از يشان بهشت        ببست اندرو ديو را ز

 را در مقابل آار ديو ياد مي آند)) ايزدي((حتي فردوسي نيز 
 جهان آرميده  زدست  بدي   
 شده   آشكارا   ره    ايزدي

 فريبنده ديوي زدوزخ بجست 
 بيامد دل شاه توران بخست

 براي اهريمن نيز نفرين سزد
 آه پيچيده رايت سوي راه بد

ب داشته و از ساحت ايزدي هر چيز ناپسند را ايرانيان به اهريمن منسو
دور دانسته و همين تكرار عادت گفتاري و نوشتاري سبب شد تا در ذهن 

 .عامه موضوع ثنويت در قبال آيين زرتشت نقش بندد
 :سنايي مي گويد

 آي توان با صد هزاران پرده ي نابود و بود
 ن؟                                  اهرمن را  قابل  انوار  يزدان  داشت

 گردبادي گر نگردي گرد خاآي هم مگرد
                                   مرد يزدان گر نباشي ، جفت اهرمن مباش

بنابراين مي بينيم وقتي شعرا و ادباي ملتي حتي تحت تأثير همان حافظه ي 
جعلي پيشينيان قرار بگيرند خيلي ساده عقيده ي ثنويت رشد مي آند به 

ت گاهي زبان تاريخ است و آمتر آسي به موثق بودن خاطر اين آه ادبيا
آن شك مي آند،در متن جامعه رسوخ آرده و تصحح اين حافظه ي 

تاريخي،انديشمنداني توانا را مي طلبد آه آم و بيش مشغول تابو شكني و 
با اين حال گذشته از پذيرفتن خبط دوگانه پرستي از .احياي حقيقت هستند

، همچنان تأثير اخالقيات زرتشت و نيك سوي برخي از انديشمندان 
 :منشي وي در آثار ايشان به چشم مي خورد

  پيغمبرم به آيين زرتشت
  زراه نيكان خود نگذرم                                   
 مگرد هيچ گونه بگرد بدي

  به نيكي بياراي اگر بخردي                                   
 ن بنگري خرد چشم جان است چو

    تو بي چشم شادان جهان نسپري                                  
 آسي را آه آوتاه باشد خرد

  زدين نياآان خود بگذرد                                  
 آسي آو بتابد سر از راستي 

                                    آژي گيردش آار و هم آاستي
 و يزدان پرستآسي آو بود پاك 

                                     نيارد به آردار بد هيچ دست
 بيا تا جهان را به بد نسپريم

                                    بكوشش همه دست به نيكي بريم
 نباشد همي نيك و بد پايدار 

                                     همان به آه نيكي بود يادگار
 ماني مياساي از آموختنز

                                     اگر جان همي خواهي افروختن
 هر آنجا آه روشن شود راستي

                                     فروغ دروغ آورد آاستي
 بكوشيد تا رنجها آم آنيد

                                    دل غمگنان شاد و  بي غم آنيد
 و نيك ماند زما يادگاربد



 ...                                   تو تخم بدي تا تواني مكار
 
 

 به پايان 19 : 30 در ساعت 23/3/1385تايپ اين آتاب در تاريخ  
 .رسيد

 .اميد است آه از مطالعه آن بهره مند گرديده باشيد
  

 آاوه راد                                                               

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

                                                                                    
                                                                                                                        



 
 
 
 
 
 

                                                                                                                            
 
 
 
 
 
  
 
     


