
  

  

 همپرسی با زرتشت 

 

 

اند يشه و بينش زرتشت، که سرآمد فرهنگ و ستاره ی اد ب و فلسفه ی جهانيان بوده،  برای ما ايرانيان بيگانه و 
شايد هم نا مفهوم باشد. چرا که ما قرنها و هزاره ها در زير ستم نا مردمانی بی فرهنگ از خود  بيگانه مانده ايم. چرا 

ی کهن يونان، در نماد سرآمد ستاره شناسان، آموزگار و روان  فيثاغورس، سقراط و زرتشت را که در روايت ها
 افالطون، می ستايند از فرهنگ ايران بد ور افتاده است؟

 

نخستين پرسش اين است، اين چه اند يشه و يا آموزه ی بوده است، که فرمانروايان و متوليان مذهبئ ايران هزاران   
ن کوشيده اند؟ آسال در تحريف و خشک سازی   

 دوم اينکه آيا امکان اين وجود دارد که به بنمايه های بينش و اند ِيشه ی اين فرهنگ آفرين ايران پی برد؟ 

در اين نوشتار کوشش می شود که پاسخی برای پرسش دوم جستجو شود. چون راز پرسش و پاسخ يکم، ستيزه 
نشانه های  بهمنشی زرتشت، نهفته است. جويی بد کاران و اند يشه سوزان، در يافتن پاسخ دوم،  

 

همان طوريکه هر باور و عقيده ای، در طول زمان، نسبت به نيازهای اجتماع و امکانات پيروان آن در حال تغيير 
است، آموزه و بينش زرتشت هم، نه تنها بعد از اسالم بلکه بيشتر در زمان ساسانيان، پيوسته به وسيله ی موبدان و 

هان، د ستکاری و دگرگون شده است. بطوريکه باز شناسئ کامل اند يشه ی زرتشت، امروز برای هر شابه خواست پاد
 پژوهنده کاری بس دشوار وشايد هم ناممکن باشد.

 

تصوير خدا در بينش هر مردمی بازتاب شيوه ی حکومت و شهريارئ همان مردم است. برائ نمونه: هللا در تصور 
تمند يک طايفه است که بر شترها و گوسفندان خود اختيار مطلق دارد. ولی همين ثروتازيان بسان صاحب پرقدرت و 

هللا وقتيکه، با کشتار و ستم فراوان، خود را به ايرانيان تحميل می کند در قالب شاهی  مقتد ر بر آنها حکم می راند. 
يب و .... مي سازند. نا چون فرهنگ ايرانيان در دوران کشورآرايی بوده برای هللا هم ديوان و د فتر و  

 

همين طور هم اهورا مزدا، گسترنده ی خرد در جانها، در نهاد پادشاهان ساسانی نمی گنجد. زيرا اگر خود مردم از 
اهورا و از مزدا سرشته شده باشند و اهورامزدا از آنها، همه همگوهر خدايان و خردمند و جوينده هستند و هيچ کس 

رمانروايی بر ديگران داشته باشد. در بينش چنين مردمانی شاه کاردان و کارگزار مردم ان فخود بخود دانا نيست که نش
است نه فرمانروای آنها. به همين سبب اهورامزدا در زمان ساسانيان به خدايی دانا و بريده از مردم تبديل می شود 

ا در دوران هخامنشی ها در جان و امزدهمانطور که خود پادشاهان ساسانی می خواستند باشند. در حاليکه همين اهور
 خرد همه ی مردمان نهفته و هرگز از مردم جدا نبوده است.

با همه ی کوشش موبدان و نيروی زمامداران ساسانی نتوانستند چنين بينش شگرفی را از بن دگرگون سازند. ولی با  
انشی در زير ستم وحشيانه ی اين ش و دهجوم تازيان بی فرهنگ به ايران نه تنها اند يشه ی زرتشت بلکه هر بين

نامردمان به نا بودی محکوم بود. ّبعد از چند سد سال پيروان زرتشت، برای اجازه زنده ماندن از تازيان، خرده اوستا 
را جمع کرده تا صاحب کتاب باشند و با پرداختن جزيه از کشتن شدن رهايی يابند. راه رهايی تنها خفت، خواری، 

مجاهد ين تازی نبود بلکه بايستی پيمان کنند که هرگز کتابت و تبليغ دين خود را نخواهند کرد و  مت بهستمکشی و خد 
 هنوز که هنوز است زرتشتيان، بهد ينان، خود بر اين پيمان پافشاری دارند يا به اين خود باختگی عادت کرده اند.

 

سرود و ترانه های بر جای مانده، بنگريم به  ر هفدهاگر امروز در گاهان مينوی، يسن ها و يشت های اوستا، يعنی د
ويرانه ای برخورد می کنيم که در آن نه مينو( منش = من اش)، نه يسن و يشت (جشن های سرور آور مهر)، نه 

اهورامزدا (برافشانده ی جان و خرد) و نه زرتشت ( سپتمان، فرشکرد= نو کننده ی انديشه در جهان) را با چهره های 
نيم. در اين ويرانه و ويرانه سازی، تنها خشونت و بی دادگرئ مسلمانان نمايان نيست بلکه خود باختن می بي خودشان



  

و خود ستيزئ موبدان زرتشتی آشکارتر است، مينو را به" راه اند يشه" و اهورا و مزدا را به "خدای دانا" ترجمه 
 می کنند.

ديد که نه مينو به مفهوم" راه اند يشه" است و نه اهورامزدا  توان  در بنمايه های واژه ها در همين ويرانه سرای می 
 " خدای دانا" است. 

  
 چون من از خويش برفتم دل بيگانه بسوخت    آشنايی نه غريبی ست که جان سوز من است  

  حافظ) ( 
 

شده و   فراموش  بينش ما، که هزار و چهار صد سال با اوامر هللا حکيم و اعلم سرکوب شده  و درآن " من اند يشی"
به جايش دروغوندی اسالمی بنياد کرده است، توانايی ديدن اين گونه خيانت ها را ندارد. ولی مردمی که با خرد مزدايی 

بر انگيخته شده باشند خود را هم گوهر خدايان می دانند، خود جوينده ی راستکاری و نيکويی در هر زمان و مکان 
ی او. هستند هميار خدا هستند نه بنده   

 

 می بينيم که جمشيد، حتی کارگزارئ اهورا را نمی پذيرد و خودش در زمين بهشت می سازد. 

 اهورا، مزدا، هومن و بهمن، ايزدها و يزدان ها از مردم بريده نيستند بلکه در همياری و همپرسی همتای يکد يگرند.

بی خرد از هيچ يا از "علق" خلق کرده و تاريک و هللا  دانای مطلق است و از انسان بريده و جدا است. او انسان را 
 انسان عبد هللا و ذ ليل و محکوم به اطاعت بی چون وچرائ رسول هللا و واليان فقيه اسالم می باشد.

 خدای دانا و توانا هميشه با احکام جبری و زور و ستم بر مخلوق خود، که همه نادان هستند، حکم می راند.

ر خدايان آراسته باشند در همپرسی و آزمون راستکاری و کشورآرايی را خودشان خرد و مهولی مردمی که به گوهر  
 به ميزان خرد خود بر می گزينند و نيازی به رسول هللا و احکام شتربانان ندارند.

زرتشت در آرزوی نوسازئ جهان هستی است و براين باور است که دروغوند به ستمکاران می گرايد، او می خواهد 
ورامزدا ،که چيزی جز خردشاد مردمان نيست، جهان را از دروغ و فريب پاک گرداند. يـارئ اهبه   

آنچه از گوهر ريزه ها ی درون اوستا، که در البالی واژه ها زير خاشاک قرنها  دشمنی پنهان مانده اند، نشان دهندهء 
ياری اهورامزدا ست.  شاه، شهراين هستند که نو سازئ جهان در شهر نيکويی، شبستری در گلشن، شهر بی 

اهورامزدا که در جان و خرد همه ی مردمان نيک اند يش و مهر پرور گسترده است از مردم جدا نيست. واژه ی خرد 
در فرهنگ ايران نيرو و ميزان سنجش انسان است که نه تنها با سر بلکه با هرعضوی، (پوست، چشم، بينی، گوش، 

شود، پيوند نزديک دارد. در اين بينش "خرد" همسنگ کلمه ی "عقل" انگيخته خون) و هرآگاهی  که درانسان بر
 نيست که، پذيرفتن فلسفه و منطقی است که شخص خود به آن نرسيده است و بايد به ديگری ايمان بياورد. 

 

ن حافظ   درون اوستا بپردازيم بهتر است که خرد شاد  زرتشت را از زبا  پيش از آنکه به جستجوی گوهر ريزه های
  بشناسيم. سروده ی زير به تحقيق پژوهشگران درستکار و خردمند در ستايش زرتشت بيان شده است.

 

  رقم مهر تو  بر  چهره ی   ما پيدا   بود     ياد  باد  آنکه  نهانت  نظری  با  ما   بود 
 .........  

  را بود نظم هر گوهر  ناسفته که  حافظ     ياد باد آنکه به اصالح شما می شد راست
 

آن نگرش پر مهری که بر چهره ی مردمان آشکار بوده،  با وجود آنکه " کس چو حافظ نکشيد از رخ اند يشه نقاب" 
، ميزان سنجش سخنان گوهربار حافظ است.  بخشی از سرودهای زرتشت را "يسن" يا "يشت" می نامند که در 

ی زيادی بر پا می داشتند دين و شهرياری يان جشنهافارسی جشن گفته می شود. در فرهنگ ايران برای خشنودئ خدا
در ايران از جشنها وسرورهای خدايان جدا نبوده است. برای همه خدايان (بهمن، هومن، آناهيد، جمشيد، فروهر ..) 

"يسن ها" داشتند و سرودهای (گاهان مينوی) در همين جشنها خواند می شده است. گويند که زرتشت در همان روز 
يد. خنده ی زرتشت در روز زايش نماد خوش بينی او در مورد پيروزئ نيکی و درستی ها بر بدی و ده شد خندکه زايي

 نادرستی ها بود.



  

 

  در ميان  من  و  لعل  تو  حکايتها  بود    ياد باد آنکه چو  ياقوت  قدح خنده  زدی 
 

، يسن ها برگزار می شد، نماد مايی داشتنددر جرگه يی که پيروان دين بهی ، گروند گان زرتشت، نويد يافتگان گرده
راستی و درستی را ستايش می کردند. آنها يزدان های راستی را می پرستيد ند ( پرستيدن از واژه ی" پيری ستا" به 

 معنای پيرامون ايستادن) و برای راستی پايکوبی می کردند و می سرودند. اين جرگه در گاهان " مگه "، به معنای 

خانه ي خدا، خانه ي نيايش، خانه ي مهر، ناميده می شود. ،خانه ي سورجای شادی،   

 

  جر من  و يار  نبوديم و خدا با  ما  بود     ياد باد آنکه صبوحی زده  در مجلس انس
  آنکه او  خنده  مستانه زدی  صهبا  بود    ياد باد  آنکه  در  آن  بزمگه   خلق  ادب

 

ادب " يا " مجلس انس" می خواند، در جشنی که خدا با نويد  زمگه آفرينشحافظ آن جرگه ی مهر را به درستی " ب
يافتگان در هم آميخته بودند، در جاييکه ادب از بيان زرتشت آفريده می شد، در يسنا، مگه، خنده های مستانه آنها را 

 به نيوشيد ن ( گوش فرا دادن) سروش خدايان بر می انگيخت و سرشار می کرد.

ی از جرگه های مهر " مگه " که در عربی " مکه" ناميده شده آنرا به کعبه محل ذ لت، از تصاحب يک( تازيان بعد 
خاکساری و پستی مسلمانان تبد يل کردند. در شعر باال کلمه ی " خلق"  که از اراده، قدرت و زور، برمی خيزد بجای 

رده شده است)يگر است گذاواژه ی "آفرينش که از مهر و جان و روييد ن هر پديده از پديده ی د  

 

در فرهنگ ايران شاهان، موبدان، مغان، بغها و زرتشت بغ، کمر بندی، کستی يا زنار، می بستند که از سی و سه 
رشته بهم بافته شده بوده و اين نماد سی و سه ايزد و يا يزدانی است که در آن، خوشه ی پروين و ماه  را می ساختند. 

مانی با کمان ماه داشته و ماه را به دور کمر می بستند." قمر"است، هواژه ی کمر، که معرب آن   

 

زنار در اصل، بيان عشق و پيمان و آميختگی خدايان با هم، يا به عبارت ديگر، همبستگی کيهان به همديگر، و يکی 
يش باهم اصل پيدابودن جانهاست. نخستين کمر بند جهان هالل ماه بوده است. منزلهای ماه و گاههای شبانه روز که 

 کل جهان پنداشته می شدند (از پژوهشهای منوجهر جمالی)

 

  در رکابش  مه نو پيک جهان  پيما  بود    ياد باد آنکه  نگارم  چو کمر  بر  بستی 
 

بايد پذ يرفت که نه کسی حافظ  را  به يقين و نه زرتشت را به درستی شناخته است ولی حافظ به اند يشه ي زرتشت 
گاهی داشته است. ر کس د يگری  آبيش از ه  

خرابات به نيايشگاه سيمرغ گفته می شده و معنای ارزنده ای دارد. در نيايش که از نيوشيد ن می آيد يعنی گوش دادن 
که در فرهنگ ايران گوش فرادادن به نوای خدايان گفته می شده و نيايش پس از ميگساری با مهر و شادی برگزار 

، شراب، نبيد، می، با مهر خدايی آميخته است.بب است که بادهمی گرديد و به همين س  

 

  وآن چه در مسجد م امروز کم است آنجا  بود    ياد باد آنکه  خرابات  نشين  بودم  و  مست  
 

آن بد اند يشانی که می کوشند تا حافظ را مسلمان کنند و حتی به او تهمت " لسان الغيب" می بندند نه تنها دروغوند و 
ند بلکه از نابخردی به خود ستم می کنند جون خود هم در ميان ستمکاران به نازندگی سرمی هر انسانيت بدوراز گو

 برند. حافظ خردمند و مرتد و زيرک است و هرگز مسلمانی نمی پذيرد.

 

  از نام  چه  پرسی  که  مرا  ننگ ز نام  است             از ننگ چه گويی  که  مرا  نام  ز ننگ است 
  گويد: ز میو ني



  

  کنون   که  الله   بر  ا فروخت  آتش   نمرود             اغ   تازه  کن   آيين   دين      زردشتیبه  ب 
 

 بعد از اين پيش گفتار از زبان حافظ وقت آن رسيده که به جستجوی گوهر ريزه ها در گاهان مينوی اوستا برويم.

و درستی است. او ستيز با دروغوندان را  راه کوشش در راستیآنچه زرتشت آرزو می کند نو کردن هستی و جهان از 
در پيوستن به نيک اند يشان، که نيک کردار و راستکارند، می داند. او سوشيانش، رهايش گر، را در خود مردم، نويد 

، می خواهد يافتگان، می ديده است و از اهورامزدا، که جان و خرد مردمان از جان و خرد او زاييده و روييده شده اند
آنها باشد. اهورامزدا در فرشکرد جهان، يافتن و ساختن شهرستان نيکويی، در مردم و با مردم است و دور که با 

نگرش ترين آنها است و لی قدرتمند نيست بلکه خردمند است. اگر در سرودهای زرتشت، که درآ سيب زمان به کلی 
پيامبر و نوکر نا آگاه خدايی نيست. زرتشت شن می گردد که او دگرگون و واژگونه شدند، به ژرفی نگريسته شود رو

(به گفته ی پژوهشگرانی خود پديدآورنده خط الفبايی  بوده) خود می اند يشد و خود می جويد. او نيکويئ همه ی 
همياری  خدايان( هومن، بهمن، مهر، بهرام، اورمزد، اناهيد، اهورا، جمشيد و تير...) را می ستايد. او در همپرسی و

واهان شهريارئ شبستری در گلشن يعنی جهان آرايی  راستکاران، يعنی مهرورزی به جان ها، يعنی خدايان، خ
است. او نويد آور نيکی است که در نهاد همه ی مردمان نهفته است و خود  شهرآرايی بدون ستمکاری و آزردن جانها

د و با نيروئ راستی، بدی و دروغ را ش خوب مردم برويانرا دايه ُی اين نيکيها می داند که آنها را از درون من
 بخشکاند تا نيروی ستمکاران در جهان کاسته شود.

 

  گان اينک ای جويند
  يزهايی باز خواهم گفت که شايسته ی بياد سپرد ن است.چ  
  حتی برای آن که از پيش نويد يافته و آگاه است:    
  ی راستی،ورا و نيز رامش هاسرودهای ستايش و نيايش منش به از برای اه      
  )1، بند  30(اهنودگات: يسنای که آنها را مرد آگاه، همراه با روشنان، خواهد ديد.         

 

گوهر اين سرودها در واژه ها و روان پنهان آنها نهفته است، که اگر بتوان خاشاک چند هزار ساله را از آنها بزداييم، 
را بعد از قرنها د شمنی و ستمکاری نمی توان باز  شايد کمی با " منش به" آشنا شويم، و گرنه اند يشه ی زرتشت

 يافت.

 روان اين بند يسنا در آن است:

پيام "خدايی"  را نمی رساند و فرمان، کار و يا روشی، صادر نمی کند بلکه اشاره به ارزش گفتارش  يک:  زرتشت
 دارد حتی برای کسانی که آگاهند.

ای راستی را می ستايد، اين جا و در يسنا های ديگر، نشان می دهد دو:  نيک منشی را در اهورا می ستايد، رامش ه
و اهورا در نگرش انسان است.  که رامش ها در مينو (منش مردمان)  

سه:  هر نويد يافته و آگاهی نمی تواند بدون روشنان، کسانيکه چشم خورشيد گونه دارند، نيک منشی و رامش ها  را 
 ببيند.

 

  رين را، بنگريد با اند يشه ی روشنبشنويد با گوشهايتان بهت
  دو گونه اختيار گزينش را، مرد و زن هر يک برای خويشتن،  
  )2، بند  30(اهنودگات: يسنای چون هشياران، پيش از آن کار بزرگ، پيش او پسنديده بنماييد . تا     

 

آگاه خود است. اينکه در روزی در اين بند اختيار داشتن زن و مرد، جداگانه، در گزينش راه و روش زندگئ  با خرد 
و زن با اند يشه ی روشن خود بهترين را اختيار  پسنديده ی اهورامزدا بنماييد در روان اين بند نمی گنجد. چون يا مرد

می کنند يا کسی برای آنها خوب و بد را پيش نويس کرده است. ناهمآهنگئ  دراين بند يسنا نشان آن است که کينه  
دوران با نيرنگ های خود آنرا د ستکارئ کرده اند.توزان و ستمکاران   

 

  ايدون
  دکام سروده شدند،آن دو مينوی آغازين، که چون همزادان خو  
  در پندار و گفتار و کردار، يکی  به و ديگری بد است.    



  

  )3، بند  30(اهنودگات: يسنای از آن دو، نکو کاران به درستی بر گزيدند نه بد کاران.       
 

ند در واژه ی "من"، مينش، منش و مينو نهفته است. در سرشت  همزاد "من" نکويی و بدی است و روان اين ب
تم که بر می گزينم. اين نگرش همان است که در هرکسی گوهر خدايی وجود دارد. در بند های بعدی اين "من" هس

بد کاری را بنياد نهادند. يسنا آمده که آن دو مينو بهم آمدند ، زندگی و مرگ،  راستی  و نيکويی، دروغ و  

 

  و ايدون
  د،ما با َشيم آن سروران ياری بخش، که اين هستی را نو آيين کنن

  تا، ای مزدا و ای راستی،  
  منش ها در جايی فراهم شوند    
  )9، بند  30(اهنودگات: يسنای که آنجا دانش پيوسته و يکپارچه خواهد بود.        

 

ما هستيم که جهان را از نو می آراييم و در جايی که ما هستيم دانش پيوسته  در اين بند مزدا تماشاچی است و اين
ر سرودهای خرده اوستا به چشم می خورد اين است از خدايان فرهنگ ايران به صورت است. تضادی که در بيشت

پيوندند، صفتهای اهورامزدا ياد می شوند. اين درست است که همه ی خدايان به صورت خوشه به يک بن به هم می 
دارند. در اوستا هم  همان طور که هر يک از بنيادی زاييده (آفريده) شده اند، ولی هر کدام منش و کردار خود را

 "راستی" خدايی جدا از مزدا  و نه صفتی در مزدا است.

 

  اين همی پرسم:
  چگونه آن نکوکار که با راستی، از بهر افزايش شهرياری خانمان،  
  يده است، کی همانند تو خواهد شد؟روستا يا کشور کوش    
  )16، بند  31(اهنودگات: يسنای با کدام کردار؟       

 

چند واژه  راز اند يشه فرهنگ ايران نهفته است. شهرياری نه آن معنا را دارد که در گمان ماست.  در روان اين
کار که با راستی  و کوشش شهرياری فرمانروايی نيست بلکه "ياری" برای شهر، يعنی همياری مردم است. آن نکو

ر خود در راه همياری خانمان خود خداست. همياری را در بين مردمی بيفزايد همانند خدا ست. هر نيک اند يشی با کردا
 در اين بند نکويی، راستی، همياری مهر ورزی را در کردار می ستايد نه با شعار. 

دم ساالری برخوردار نيستند؟ آيا اين راز " د مکراسی"  آيا مردمی که دارای چنين منش و اند يشه ی باشند از مر
با فرهنگ ايران در ستيز می دارد؟ نيست که قدرت پرستان دينی و سياسی را قرنها  

 

  دژآموختار،  گفتارها را تباه کرده است،
  او با آموزش های خود خرد زندگی را،  
  همو خواسته ی و بايسته ی منش به را ربوده است.     
  سخنان جان خويش، ای مزدا،با اين       
  )9، بند  32(اهنودگات: يسنای به تو و هم به راستی گله می کنم.         

 

روشی که در اين بند به گوش ميرسد اين است که خرد از خواستنی ها و بايستنی ها کردار های نيک است. س  

د. "عقل"  پذيرفتن اند يشه ی ديگری واژه " خرد"  با "عقل" که با اسالم  وارد زبان فارسی شده بسيار تفاوت دار
د آمده، اگر به اسالم ايمان دارد، منطق محمد را می است و بر ايمان متکی است، اگر کسی نمی داند که او از چه بوجو

پذيرد، که می گويد هللا او را از هيچ خلق کرده، او عقل دارد و در شريعت اسالمی عاقل است.  ولی خرد با تمام حواس 
ونه بينی، چشم، زبان) و تجربه های خود و پيشينيان انسان کار دارد، اگر خردمندی نمی داند که انسان چگ( گوش، 

بوجود آمده، شک می ورزد و هرگز نمی پذ يرد که چيزی از هيچ پيدا می شود. اگر با گفتار و آموزه ی  مسموم خرد 
خرد را می گيرد. مردمی ربوده شود منش نيک آنها نيز ربوده خواهد شد و عقل جای  

 



  

که زرتشت رسول المزدا نيست و در اين بند د يده می شود که " راستی" خدای ديگری غير از مزدا است و ديگر اين 
از خدايان نه تنها خرده گيری می کند بلکه به آنها آگاهی می دهد. موبدانی که مزدا را خدای دانا مثل هللا ناميده اند، 

ند، تا بد ين روش خود را نماينده اهورا و دانائ همه چيز بنمايند، حتی آنها با اين شيوه قدرت پرستانی استبداد پرور
بودند که شاهان ساسانی را بازيچه خود نمايند . توانسته  

 

در حاليکه زرتشت در سرودهای اشتودگات مرتب از خود يا اهورا پرسشهايی  در مورد آفرينش زمين و آسمان و 
ی خواهد که به راستی بداند، و اين پرسشها، که همه بی پاسخ می مانند، نشان می دهد که نه پديده های ديگر دارد، م

ای همه چيز است و نه اهورا، ولی هم او اند يشمند و جوينده است و هم اهورامزدا. او دان  

 

  اين را از تو می پرسم، به راستی با من بگو ای اهورا:
  ، مشتاقان تو که در آرزوی دانش من هستند  
  ايا اين دين را راست نگه خواهند داشت    
  شتن با راستی،که از برای هستی يافتگان بهترين است، که، همراه گ      
  ) 10، بند 44( اشتودگات: يسنای فزاينده ی جهان من است.         

 

ی يافتگان از آن امروز پاسخ اين پرسش را ما بهتر از اهورا می دانيم، که، موبدان دين او را به دروغ آلوده اند، هست
شن است که، جويندگان خرد در بی بهره ماند ند، جهان فزاينده ی او به کاستی گرويده است. در روان اين بند رو

 آرزوی دانش زرتشت بودند، اين دانش او ست که همراه با راستی فرشکرت جهان اوست.

 

  اينک از آن دو مينوی آغازين هستی سخن خواهم گفت، کز آن دو،
  فزاينده است، به آن که کاهنده است چنين می گويد:هيچ چيز ما دو تن سازگار نيست آنکو   
  آموزش مان، نه خرد و نه گرا يش هامان،نه منش و نه     
  ) 2، بند 45( اشتودگات: يسنای نه گفتار و نه کردارهامان، نه دين و نه روانمان.        

 

ين است که اگر گمان برده شود  در اينجا دو مينوی گوناگون آنچه از راه کژ فهمی از ارزش اين گفتار می کاهد ا
دو مينوئ ضد هم، هرگز ارزش گفتن ندارد.  منش نيک و منش بد، راستکار و  برانداز می شوند. زيرا، نابرا بری در

ست: دروغوند، با هم برابر نيستند چون آنها از نهاد ضد هم هستند. ولی ارزش اين بند در درک درست اين گفتار ا
است که از نوای   منش با آموزش های هر يک از اين مينوها باهم سازگار نيستند.  برای نمونه : منش هر انسان آن

 خوش، ساز نوازی، د لشاد ميشود ولی در آموزه اسالم ،عشق ورزی به هر چيزی جز هللا، حرام است. 

 

ستمکاری و زور پنهان است. چگونه بايد با خرد آدم "راستی و مهرورزی" را پذ يراست ولی در نهاد قدرت ورزان 
ا هم داشته باشيم؟ آموزه ای که بر ضد منش ماست کردار و گفتاری سازگار ب  

 

در فرهنگ ايران دين، سر چشمه و تخم آفرينند گی در هر انسان است، آموزه و احکامی نيست که از جانب کسی 
ی بوده که در مينوی آغازين هر انسان نهفته است. روش فرستاده شده باشند.  گيان که همان جان باشد دين ايران

زيستی می آفرينند دين آنها ست و اگراين دين از خرد و اند يشيده خود سازماندهی که انسانها برای دادگری و به 
 مردمان تراوش کرده باشد،  با روان آنها هم سازگاری دارد.  ولی احکام شريعتی که از طرف اللهی بر مردم به اسم

 دين تحميل می شود با روان انسان  اند يشمند نا سازگار است.

 

  کجا روم؟به کدام زمين بگريزم؟  گريزان 
  از خويشاوندان و وابستگان دور می دارند م،  
  مردمان، که يارشان بودم، خشنودم نمی کنند.    
  ) 1، بند 46( اشتودگات: يسنای چگونه خشنودت کنم، ای مزدا اهورا؟       

 



  

او آغاز شده يکم اين سرود می بيِنم که زرتشت در حال گريز است و د شمنی از همان زمان بر عليه نو اند يشی در بند 
 بوده است و خشنودی و خشنود سازی بخشی از نگرش او بوده است.

 

اين  در يشت ها از خدايان بسياری، ارديبهشت، آبان، فروهر، آناهيد و....، سخن گفته می شود و همه نشان دهنده ی
ی خدايان و همچنين است که هرگز خدای يگانه ای، که همه چيز را از پيش بر مردم امر کند، وجود ندارد و همه 

 اهورا در پيکر پديده های جهان هستند و همان گونه هم  خدايانی  جان و تن جانداران را بنياد می گذارند.

 

  جا،کوه زرين،  ستوده ی هوکر را همه جا  خواهم ستود، کز آن
  اردويسور آناهيد، که بلند يش به باالی هزار مرد است، از برای من فرود می آيد. 

  نهايی  به اندازه ی همه ی آب ها، که بر روی زمين می تازند،او به ت
  ) 121، بند 5( آبان يشت: يسنای از فر برخوردار است.  
 

انسان جانداری بسيار حساس است که با يک در فرهنگ ايران، که زرتشت ستاره ی درخشان آن به شمار می آيد، 
ته می شود و می تواند در جهانی به پرواز در آيد که تا آن اشاره، يک نوا، يک بو و باالخره با يک سرود برانگيخ

زمان برای او ناشناخته بوده. اند يشمندانی  که در مورد زرتشت پژوهش کرده اند بر اين باورند که سرود های او 
د ست ه ی اوست نه اينکه او پيامبر و رسول اهورامزدا بوده است. ترانه های زرتشت، اگر  از آلودگئ تراوش انديش

 ستمکاران زمان پاک و تا اندازه ای بازيابی شوند، انگيزنده خرد نيک اند يشان و راستکاران می گردند.

 

ی به وجود می آيد و اين روند را، در ايرانی به پديده های جهان از ديد گاهی می نگريسته که هرچيزی از چيز ديگر
ه است. دراين بينش، ماه، خورشيد و زمين از پديده هايی ديگر روييدن، زاييدن که همان آفريدن باشد، به کردار می ديد

زاييده می شدند. اين درست همان بينشی است که امروزه دانشمندان ستاره ياب ( زرتشتهای اين زمان) از زايش  و يا 
سان هم انها و ستارگان سخن می گويند. در فرهنگ ايران خلق کردن از هيچ، نا باور و بی معنی است. انمرگ کهمش

از تخم خدايان می رويد. شگفتی در اين است که دانش امروز هم چيزی جز اين بيان نمی کند( دانش تکامل جانداران) 
رسشهای ما پاسخ گويند.ولی ما ايرانيان هنوز چشم به دهان بيگانگان دوخته ايم تا به پ  

 

  ه تمنا  می کردوآنچه خود داشت ز بيگان    سالها د ل طلب  جام  جم  از  ما   می کرد
  طلب  از  گم  شد گان  لب  دريا  می کرد    گوهری کز صدف کون و مکان بيرون بود

  کو  به  تاييد  نظر   حل   معما   می کرد    مشکل خويش  بر  پير  مغان   بردم  دوش
  او  نمی د يد ش  از  دور  خدايا  می کرد    دلی  در همه  احوال  خدا  با  او   بودبی  

 

ن سخنان را در ستايش حالج "انالحق= من خدا هستم" سروده است ولی از اند يشه ی پيرمغانش، سالها پيش حافظ اي
کند. رسوالن و واليان  هللا  و از حالج از نيروی پيوستگئ مهر، و اينکه جام جهان بين در همه انسانهاست، ياد می 

 نظير آنها را گم شدگان لب دريا می نامد. 

 

دهنده جان و خرد، خدايی است که در دوران کورش و داريوش ستوده می شده، نه خدای قدرتی که  اهورامزدا گسترش
چنين خدايی در در زمان انوشيروان فرمانروايی می کرده است. اهورامزدای دانا و پر قدرت بريده از مردم است 

ا ساختند و می سازند، پيش نويس يا انديشه زرتشت و فرهنگ ايران پذيرفته نمی شود. خدايی که موبدان از اهورامزد
رونوشت، همان هللا قبيله نشين است که برای کشوردارانی بزرگ آراسته شده، واو را با واژه هايی بيان می کنند که 

نند . پيامبری هم که آنها از زرتشت ساختند فردی شبيه رسول هللا است که با دانشی مسلمانان اهورا را با هللا يکی بدا
ر خدمت اهورا است. از خود د  

 

پايه های  مردم ساالری، قداست جانها و کشورآرايی بدون ستم ورزی، در فرهنگ ايران نهفته است. هرگز ايرانی 
ت اسالم فراموش شده، به آزادی و دمکراسی نخواهد بدون شناخت فرهنگ خود، که در زير احکام و ستمکارئ  شريع

اژه ها( بن واژه ها) بنا می شود ولی "آزادی" با به بازی گرفتن واژه ها درست است که آزادی هم در پناه و   رسيد.



  

 بوجود نمی آيد . هر واژه ای در ترکيب با واژه ای ديگر معنای خود را ندارد، مردم ساالرئ اسالمی يا الهی ِيعنی
ر کشتارگاه.ستمکاری برای هللا، همه پرسی در حکومت اسالمی يعنی بيعت گرفتن شبان از گوسفندان در کنا  

"همه پرسی" در رژيمی معنا دارد که آن رژيم از "همه پرسی" به شهرياری برگزيده شده باشد نه در حکومتی که در 
بر ناآگاهی و بردگئ مردم استوار است.ِزير وحشت ذولفقار های خون ا فشان بر قدرت دست يافته و تنها   
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