
 
 و پذيرش   زرتشتی آئني جهانی بودن

 
 

 موبد کامران مجشيدی
 
 

 آئني ما آئينی است جهانی و هر کس که بر پايه ی دانش و خرد و با«
مهر و دلبستگی بپزيرد که زرتشتی باشد و آنرا با انديشه 

و گفتار و کردار نشان دهد، او زرتشتی است و خنستين و 
او بدهد يا از او واپسين کسی که می تواند اين را به 

»بگيرد خود اوست 
 

، آه ما چه خبواهيم و چه  پرسش هايی که يكي از مهمرتين
ي زرتشيت و در  ي ما و جامعه  امروز و آيندهبرخنواهيم 
تاثريات خودش را   جهان درايراني و حتابر اي بزرگرت  اندازه

داشته، دارد و خواهد داشت، پرسِش باز يا بسته بودن 
يا به زباني ديگر پذيرش ديگران در درون دين و ي ما  جامعه
 .استم  و يا جهانی بودن يا نبودن ديني زرتشيت جامعه

 
ي مشا مهكيشان بپرسم آه  بگذاريد از مهني آغاز اين را از مهه

آيا هنوز در انديشه و باور هيچكدام از مشا اين باور وجود 
 /شيت شودزرت”تواند  نيست مني“ زرتشيت زاده”دارد آه آسي آه 

ي چنني  ؟ اگر آه چنني باشد، براسيت بايد گفت آه دارنده“باشد
باوري از دين و آيني و تاريخ خود آگاه نيست آه اگر بود 

دانست آه ما به هر سو در درون بنگرمي نه تنها هيچ دليل  مي
ي درسيت اين باور و داوري باشد  دهنده و مدرآي آه نشان

وارون آن دارد که مهانا در از يابيم بلكه مهه چيز نشان  مني
مهه جای دين و آيين و تاريخ سپارش و گوشزد شده که بايد 
هر کس تا بداجنا که تاب و توان دارد ديگران را به راه 
راستی و دين هبی رهنمايی کند و اگر نيز کس و کسانی از 
اين بابت، يعنی به دين آمدن دشواری می بينند بايد 

گوييد چنين نيست پس چرا چنين می . بدانان ياری رساند
 :منونه هايی را شاهد هستيم



 
 
 
هبرتين سخنان را به گوش بشنويد و با انديشه ی روشن  «

سپس هر کدام از مشا برای خود هبرتين راه را . بنگريد
 ...برگزينيد 

 
 2بند  -30 يسنای -اهنود گات

 
 

کسی که در برابر دروغ پرست با زبان يا انديشه اقدامی 
و يا يکی از پيروان او را بدين هبی درآورد،چنين کسی کند 

 .خشنودی اهورامزدا را فراهم می آورد
 

 2  بند-33 يسنای -اهنود گات
 
 

 )يرو راستی و فرمانربدار آيين استکسی که پ(اگر دانايی 
موفق شود که دروغ پرستی را به دين درآورد چنين کسی بايد 

ن دين خرب دهد تا او پس از حصول اطمينان به يکی از بزرگا
 .را از آزار ديگران حفظ بدارد

 
 5  بند– 46 يسنای –اشتودگات 

 
 

از آيه های باال چنين نتيجه می گيريم که اشوزرتشت برای 
گسرتش دين فشار و زور روا منی دارد و پذيرش آنرا برای هر 
فرد آزاد گذاشته است ولی در عين حال برای تبليغ و 

نت جددينان دستوراتی داده است و شناساندن دين و پذيرف
هبيچوجه آنرا بقوم آريايی و يا طبقه خاصی اويژگی نداده 

 معلوم ميشود که در زمان 12 و بند 46است و حتی از يسنای 
خود اشو زرتشت ترويج و اشاعه مذهب تا خاک نوران نيز 

 يکی از Faryanaگسرتش يافته زيرا در اين بند گاهتا از فريان 



نی که از مزدا جانبداری می کند به نيکی ياد امرای تورا
  1.شده است

 
به غير از گاهتا در کتاهبای ديگر مزديسنی نيز درباره 

مشا می توانيد به عنوان منونه به . پذيرش سفارش شده است
 و به 24 و بند 4، به کتاب هنم دينکرد بند 24هوم يشت بند 

وه در  کتاب دادستان دينی مراجعه مناييد، بعال42فصل 
 "وارد است که  5 و 4ائرپتستان کتاب اول فصل پنجم فقرات 

اگر از جددينان کسی به مذهب زرتشت درآيد متام اوالد او 
نيز با خود او به دين جديد می گروند ولی جايز نيست  زنش 

و در فصل ...."  ساخت را به اجبار به پذيرفنت دين وادار
نوشته شده ) 2ئرپتستاناکتاب اول ( مهان کتاب 16چهارم فقره 

اگر زرخريدی کيش مزديسنی قبول کند او ديگر " است که 
بنده و زرخريد نيست و ارزش او بايد پرداخت شده آزاد 

 ."گردد
 

با مطالعه ی مندرجات کتاب دينی معلوم می شود که امر 
ترويج و تبليغ مذهب کاری شايسته است و اگر بساير اديان 

که پيروان مهه مذاهب در ترويج نيز نظر افکنيم می بينيم 
ما زرتشتيان نيز اگر ايمان . دين خود هنايت کوشش را دارند

داريم که دينمان يکی از مذاهب زنده و بزرگ دنياست و 
برای متام مردم جهان سودمند می باشد بايستی در امر تبليغ 
کوشا باشيم، اشخاصی را که مايل بقبول دين زرتشتی هستند 

 .قيقت ره چنان رويم که رهروان رفته اندبپذيريم و در ح
 

 با درود از سوی کنکاش موبدان هتران
 »    اردشير آذرگشسب   

 
 

ای که اجنمن موبدان ی باال برداشت شده است از نامه پاره 
در مورد سدره پوشی آقای هتران در پاسخ به نامه ای که 

Joseph Peterson آن  و خمالفتی که برخی از موبدان پارسی با
کرده بودند شده بود، نوشته اند، که سندی است بسيار جالب 



و معترب و تاريخی و در زمانی نيز نوشته شده است که متامی 
بزرگان دين ما در يک نسل پيش يعنی موبدان بزرگ فيروز و 

، )که نام او در پايين اين نامه است(اردشير آذرگشسب 
ن بودند و چه رستم شهزادی و ديگران در کنکاش موبدان هترا

کسی هبرت و داناتر از اين زنده يادان که به ما بگويند که 
 .دين ما در اين مورد چه ديدگاهی داشته و دارد

 
بنابراين اجازه بدهيد به عنوان يکی ديگر از مهوندان اين 

 پشت من 12جامعه که پشت اندر پشت زرتشتی بوده و تا دستکم 
 جامعه بوده  دردارای مقام موبد بزرگی و راهنمايان دين

اند و خود من نيز به آن سرافرازم با استواری و بی 
 :ترديدی متام بگويم که

نی است جهانی و برای متامی دين زرتشت يا دين هبی دي« 
 و اين خويشکاری يا وظيفه ی ما به عنوان زرتشتی انساهناست

است که برای نشان دادن راستی ها و سرافرازی های دين خود 
بديگران کوشا باشيم و اگر کسانی خواستند اين آموزش ها 
را سرمشق زندگی خود قرار دهند آنان را با آغوش باز 

 ». بپذيريم
 

ديگری که در اين راستا باشد و يا شرايط روز و هر پرسش 
زمان نيز تا هر اندازه که اين آزادی گزينش را در تنگنا 

د باز هم بنيان ها را منی توان کنار گذاشت و نگذاشته باش
اکنون می مانيم ما و شرايط روز که با . ناديده گرفت

خردمندی و هم رايی و هم انديشی، و باز تکرار می کنم زير 
 نگذاشنت بنيان ها، راه کارهای خردمندانه و کارآ برای پا

 .پيشربد اين کار فراهم آوريم
 

در اينجا بی ترديد در انديشه ی برخی اين پرسش تکرار 
ميشود که چرا تا زمانی که ما خود در درون جامعه مشکل 

 ...داريم بايد ديگران را به درون بپذيريم و 
 بنيان هاست بلکه در پاسخ به اين پرسش نه در نفی کردن

ناتوانی خود ما در حل مشکالت است که بايد خود را آزموده 
تر کنيم و مهازوری را گسرتش دهيم، از دشواری ها هنراسيم و 



اين دانش را فرو نگذاريم که دين ما دين دانش و خردمندی 
است و اگر براستی دل و انديشه ی ... و راستی و درستی و 

يگر ناتوان خنواهيم بود و اميد به خود را به آن بدهيم د
امروز و فردای هبرت و شادی و خوشبختی برای مهگان در دسرتس 

ما هر گاه که بزرگ بينديشيم، آنزمان بزرگ  .خواهد بود
 نيز خواهيم

 
 بود و بزرگرت نيز خواهيم شد و در اين راه بزرگ مهه مهکار 

   .و مهيار خواهيم بود
 

ه ی ديگر نگاهی بيندازيم، به اکنون بياييم و به يک پديد
يک زرتشتی زاده کيست؟ آيا کسی ". زرتشتی زاده"واژه ی 

است که از پدر و مادری زرتشتی زاده شده باشد و يا اگر 
پدر و مادربزرگ او زرتشتی بوده باشند باز هم می توان او 
را زرتشتی زاده به مشار آورد؟ آيا تا چند پشت می توان 

 پشت در دبرد؟ آيا ايرانيانی که چناين پديده را به پس 
به هر سببی از دين بيرون رفته  زرتشتی بوده و سپس َپِسشان

 اما امروز می خواهند به دين نياکانی خود بازگردند اند
 پاسخ را به خرد و ی توان زرتشتی زاده به مشار آورد؟را م

داوری خودتان وامی گذارم اما دوباره می گويم که ديدگاه 
رد هر چه باشد در بنيانی که در باالتر بيان شد در اين مو
 .اثری ندارد

 
و يکبار برای مهيشه اين انديشه را از سر بنابراين بياييم 

بيرون کنيم و بپذيريم که بر پايه ی دين و آيين و تاريخ 
و نياکان و راهنمايان دينی از ديروز تا امروز، دين ما 

دانش و خرد خود دينی جهانی است و هر آنکس که بر پايه ی 
و با مهر و دلبستگی بپذيرد که زرتشتی باشد و بينديشد و 
بگفتارد و بکردارد او زرتشتی است و خنستين و واپسين کسی 

 می تواند اين را به او بدهد يا از او بگيرد خود  که
 !!اوست

 اين دلبستگان به راه و آيين  کهسخن تنها در جايی است
شان و هم انديشان خود در يک می خواهند که با مهکي زرتشت



زندگی اجتماعی مشارکت کرده و در سرنوشت آنان شريک 
دينی به /اينجاست که سخن از قراردادهای اجتماعی. گردند

شدن، برای بيان اين " سدره پوش"ميان می آيد، مانند 
گزينش به ديگران و پيمان بسنت برای رهروی در راه اشا،  و 

دادن به آيين ها و ترادادها و از سوی ديگر دلبستگی نشان 
راه و روش زندگی در ميان آن گروهی که می خواهند با آن 

 .يگانه شوند
 

چه بسا هستند کسانی که با پذيرش دين از يکسو و مهاهنگی و 
به پذيرش مهرنگی نشان دادن با جامعه به سادگی و با لبخند 

و  و يا کسانی که نتوانسته اند آنگونه که بايد رسيده اند
نزديکی دست يابند که آهنم با گذشت زمان شايد به اين 

 .دگرگون خواهد شد
   

ای مزدا، زمانی که تو در آغاز با ا نديشه خويش تن و خرد 
  و وجدان برای ما آفريدی و جان به تن ما دميدی 

و ما را به گفتار و کردار توانائی دادی ، خوا ستی که ما 
باور و 

.ه دخلواه خود برگزينيمآئني خود را با آگاهی و ب
 

11 بند 31گاهتا ـ سروده چهارم، يسنای 
 

 
                                                 

 پس از آرام شدن کشور توران بدست اسفنديار موبدان و ياوران کيش - 1
زرتشتی برای گسرتش و آموزش دين به شهرهای ترکستان چين روانه می شوند و 

ا پارسايان ديگر به  تو اين فرشوشرت که ب:زرتشت درباره آنان می فرمايد
 موبد ».آنسوی کشور برای گسرتش آيين روانه هستی، اميدوارم کامياب گردی

 41رستم شهزادی، نسک دين دانش، رويه 
  
 يا هيربدستان نسکی است کهن که به مهراه نيرنگستان برگزاری  ائرپتستان- 2

ر نوشته های اين دو نسک د. منازها و ديگر آيين های دينی سخن می گويد
  .نابسامانی ها زيان های فراوان ديده و کمی از آهنا به دست ما رسيده است


