زرﺗﺸﺖ  ،ﭘﺪر ﻣﻌﻨﻮﯼ اﻳﺮاﻧﻴﺎن

دﮐﺘﺮ ﺷﺎهﻴﻦ ﺳﭙﻨﺘﺎ

اﺷﻮ زرﺗﺸﺖ اﺑﺮﻣﺮدﯼ ﮐﻪ ﭘﻴﺎﻣﺶ ﺑﯽ هﻴﭻ اﻏﺮاق اﺛﺮاﺗﯽ ﺳﺎزﻧﺪﻩ  ،ﭘﻮﯾﻨﺪﻩ و ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ در
ﺳﻴﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺧﺮد در اﯾﺮان و ﺣﻬﺎن ﮔﺬاﺷﺖ و هﻤﻪ ﺁﯾﻴﻦ هﺎ و ﻓﺮهﻨﮓ هﺎﯼ ﭘﺲ از
او ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮاﺗﯽ ژرف و رﯾﺸﻪ اﯼ از ﭘﻴﺎم او ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
زرﺗﺸﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﻴﺎم ﺁور ﺧﺮد  ،ﺷﺎدﯼ و ﺁزادﯼ  ،هﻤﮕﺎن ﺑﺎ هﺮ دﯾﻦ و ﺁﯾﻴﻨﯽ
ﮐﻪ دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از دﯾﻦ و ﻣﺬهﺐ او را ﭘﺪر ﻣﻴﻨﻮﯼ
اﯾﺮاﻧﻴﺎن و هﻤﻪ اهﻞ ﺧﺮد در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﺎﻣﻴﺪ .
ﻧﮕﺎهﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ زرﺗﺸﺖ :
زرﺗﺸﺖ  ،ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﯾﺮاﻧﯽ  37٧۴ﺳﺎل ﭘﻴﺶ )  1768ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از زاﯾﺶ ﻋﻴﺴﺎ ( در ﺷﺸﻤﻴﻦ
روز از ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎﻩ و در دوران ﭘﺎدﺷﺎهﯽ ﻟﻬﺮاﺳﺐ ﮐﻴﺎﻧﯽ در ﺧﺎﮎ ﭘﺎﮎ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﭘﻬﻨﺎور اﯾﺮان
دﯾﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻴﺘﯽ ﮔﺸﻮد.
او از  15ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺎور هﺎﯼ ﻣﺮدم و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاﯾﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺮد و در 20
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺁﻏﻮش ﻃﺒﻴﻌﺖ رﻓﺖ و ﺑﺎ ﯾﺎرﯼ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﻴﮏ  ،ﮔﺎم در راﻩ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﯾﮕﺎﻧﻪ
ﻧﻬﺎد  .او در  30ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺮ ﺁن ﺷﺪ ﺗﺎ راهﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪﻩ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ  .در ﺁﻏﺎز
و در  12ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺁﯾﻴﻨﺶ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﺮاﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎن  ،ﮐﺰ اﻧﺪﯾﺸﺎن
و اﻣﻴﺮان ﻣﺤﻠﯽ رو ﺑﻪ رو ﺷﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در  42ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﭘﻴﺮواﻧﺶ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺑﻠﺦ ﺷﺪ  .در ﺁن ﺟﺎ ﭘﻴﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺁﮔﺎهﯽ ﮔﺸﺘﺎﺳﭗ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﮐﻴﺎﻧﯽ رﺳﺎﻧﺪ و
ﭘﺲ از ﺁن ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪﮔﺎن ﺁﯾﻴﻨﺶ را اﻓﺰاﯾﺶ
دهﺪ  .زرﺗﺸﺖ در  77ﺳﺎﻟﮕﯽ از روﯼ ﺁزادﮔﯽ  ،اﯾﺮاﻧﻴﺎن را از دادن ﺑﺎژ ﺑﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮد
 .از اﯾﻦ روﯼ دﺷﻤﻨﯽ و ﮐﻴﻨﻪ ﺗﻮراﻧﻴﺎن ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﻴﺎن و ﺷﺨﺺ زرﺗﺸﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و در
دوﻣﻴﻦ ﯾﻮرش ﺗﻮراﻧﯽ هﺎ ﺑﻪ ﺑﻠﺦ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زرﺗﺸﺖ در ﻧﻴﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻴﺎﯾﺶ ﺑﻮد ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎن ارﺟﺎﺳﺐ ﺗﻮراﻧﯽ  ،ﻣﺰدورﯼ ﺑﻪ ﻧﺎم » ﺗﻮرﺑﺮاﺗﻮر « ﺧﻨﺠﺮ ﮐﻴﻦ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﭘﺸﺖ او ﻓﺮود
ﺁورد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﭘﺮ ﺑﺎر ﭘﻴﺎم ﺁور ﺁزادﯼ و ﺧﺮد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﻴﺪ .

ﺑﺎ اﯾﻦ هﻤﻪ ﻣﺸﻌﻞ ﻓﺮوزاﻧﯽ ﮐﻪ او اﻓﺮوﺧﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن هﻤﭽﻨﺎن ﭘﺮ ﻓﺮوز  ،روﺷﻨﮕﺮ راﻩ
ﭘﻮﯾﻨﺪﮔﺎن و ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن راﺳﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺁﯾﻴﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ زرﺗﺸﺖ :
زرﺗﺸﺖ  ،ﺧﻮد اﻧﮕﻴﺰﻩ اش را ﺑﺮاﯼ ﯾﭙﺎم ﺁورﯼ  ،ﻧﺘﻴﺠﻪ واﮐﻨﺸﯽ ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺁﺷﻔﺘﮕﯽ هﺎ و ﻧﺎ هﻨﺠﺎرﯼ هﺎﯼ ﺷﺪﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ  .ﺁﯾﻴﻨﯽ ﮐﻪ او ﺑﻨﻴﺎن ﻧﻬﺎد  ،ﭘﺎﺳﺨﯽ
ﺑﻪ ﻧﻴﺎز هﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ دردهﺎﯼ ﮐﻬﻨﻪ ﺁن هﺎ ﺑﻮد  .ﺁﯾﻴﻨﯽ ﮐﻪ زرﺗﺸﺖ ﭘﺮﭼﻢ
ﺁن را در ﺟﻬﺎن ﺑﺮ اﻓﺮاﺷﺖ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺪﻩ هﺎ ﺑﻪ هﻤﺎن ﺗﺎزﮔﯽ روز ﻧﺨﺴﺖ  ،اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ
ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﻴﻮﻩ و ﺑﺎ رﺳﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎم ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎهﺮاﻩ ﺳﺮاﻓﺮازﯼ را در ﭘﻴﺶ ﭘﺎﯼ هﻢ ﻣﻴﻬﻨﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻨﺸﯽ ﮔﺴﺘﺮدﻩ و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﯼ ﺟﻬﺎﻧﯽ  ،ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﯼ و
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ هﻤﻪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن را ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺖ و دﺳﺖ ﻣﻬﺮ و دوﺳﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺳﻮﯼ
هﻤﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﮔﻴﺘﯽ دراز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮاهﺎن اﺳﺖ در راهﯽ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ روﯼ ﺁن هﺎ ﮔﺸﻮدﻩ
اﺳﺖ  ،هﻤﺮاﻩ و هﻤﻴﺎرش ﺑﺎﺷﻨﺪ .
اﯾﺮاﻧﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ هﺮ دﯾﻦ و ﺁﯾﻴﻨﯽ  ،زرﺗﺸﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ و ﭘﻴﺸﺮو و ﯾﮏ
ﺧﺮدورز راهﻨﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد دوﺳﺖ ﻣﯽ دارﻧﺪ و ﺁﯾﻴﻨﺶ را ارج ﻣﯽ ﻧﻬﻨﺪ.
راﺑﻄﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و اﻧﺴﺎن در ﺁﯾﻴﻦ زرﺗﺸﺖ :
در ﺁﯾﻴﻦ زرﺗﺸﺖ  ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮕﺎﻧﻪ هﺴﺘﯽ ﺑﺨﺶ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ وﯾﮋﻩ اﮔﺮ ﭘﻴﺮو راﺳﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ »
دوﺳﺖ « ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺪ  .از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎﻩ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اهﻮراﯼ ﻣﻬﺮﺑﺎن  ،ﺟﺒﺎر و ﻣﮑﺎر ﻧﻴﺴﺖ و
اﻧﺴﺎن را ﺑﻨﺪﻩ  ،ﻋﺒﺪ و ﻋﺒﻴﺪ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ داﻧﺪ و راﺑﻄﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ و ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﻴﻦ ﺧﻮد و او ﺑﺮﻗﺮار

ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺴﺎن را دوﺳﺖ  ،ﯾﺎر و هﻤﮑﺎر ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ و دوﺳﺘﺎن ﺧﻮب ﺧﻮد را از دادﻩ
هﺎﯼ اهﻮراﯾﯽ ﭼﻮن ﻧﻴﮏ اﻧﺪﯾﺸﯽ  ،ﺗﻮاﻧﮕﺮﯼ  ،رﺳﺎﯾﯽ و ﭘﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﺧﻮاهﺪ ﺳﺎﺧﺖ .
ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻮب  ،ﺑﻨﺪﻩ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ دوﺳﺖ ﺧﻮب ﺧﺪاﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﮔﺎت هﺎ ،
ﯾﺴﻨﺎ ،هﺎت  ، 31ﺑﻨﺪ  21ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻴﻢ :
» ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن و ﺧﺮد از رﺳﺎﯾﯽ  ،ﺟﺎوداﻧﮕﯽ  ،راﺳﺘﯽ  ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻧﻴﮏ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﺨﺸﻴﺪ ﮐﻪ در اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﮐﺮدار  ،دوﺳﺖ او ﺑﺎﺷﺪ « .
از دﯾﺪﮔﺎﻩ زرﺗﺸﺖ  ،ﺑﺎ ﭼﺸﻢ دل ﺧﺪاوﻧﺪ را در هﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ .از اﯾﻦ روﯼ ﺑﺮاﯼ
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺁﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ﯾﮑﺘﺎ  ،ﺳﻮﯼ ﯾﺎ ﺟﻬﺘﯽ ﺧﺎص ﻣﺘﺼﻮر ﻧﻴﺴﺖ  .از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎﻩ ﺳﻮﯼ ﭘﺮﺳﺘﺶ
) ﻗﺒﻠﻪ ( روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﭘﺎﮐﯽ اﺳﺖ و ﻓﺮوغ هﺴﺘﯽ ﺑﺨﺶ ﯾﮕﺎﻧﻪ در هﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻮر و روﺷﻨﺎﯾﯽ
و ﭘﺎﮐﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،دل هﺎﯼ ﭘﺎﮎ و ﻧﻮراﻧﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺧﻮد ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .

ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﯽ زرﺗﺸﺖ :
ﻧﮕﺮش زرﺗﺸﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن هﺴﺘﯽ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﺮ ﺑﻨﻴﺎن ﺧﺮد اﺳﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﻬﺎن
ﺑﻴﻨﯽ او را » ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﯽ ﺧﺮد ﮔﺮا « ﯾﺎ » ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﯽ ﻋﻠﻤﯽ « ﻧﺎﻣﻴﺪ  .ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻨﻴﺎن ﺣﺘﺎ »
دﯾﻦ « ﻧﻴﺰ ﻋﻴﻦ » داﻧﺶ « اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد :
» دﯾﻦ ﯾﺎ دﺋﻨﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دروﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪﻩ هﺎﯼ هﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺧﺮد و ﺑﺎ ﺁزادﯼ ﮐﺎﻣﻞ و
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻨﻴﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽ دﯾﻦ دار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ  ،ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ  ،ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﻴﮏ و در راﺳﺘﺎﯼ اﺷﺎ  ،ﺁزاداﻧﻪ راﻩ ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ «.
زرﺗﺸﺖ ﺁن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ در ﮔﺎت هﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن و ﺧﺮد را ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﯾﺎرﯼ
ﻧﻴﺮوﯼ ﺧﺮد و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮاﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﮔﺎت هﺎ  ،ﯾﺴﻨﺎ  ،هﺎت 31
 ،ﺑﻨﺪ  ، 8ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻴﻢ :
» اﯼ ﻣﺰدا  ،هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎرﯼ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻮﯾﺶ  ،ﺗﻮ را ﺳﺮ ﺁﻏﺎز و ﺳﺮاﻧﺠﺎم هﺴﺘﯽ و
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻨﺶ ﻧﻴﮏ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ و ﺁن ﮔﺎﻩ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺎ ﭼﺸﻢ دل دﯾﺪم  ،درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﯾﯽ
ﺁﻓﺮﯾﺪﮔﺎر راﺳﺘﻴﻦ اﺷﺎ و داور ﮐﺮدارهﺎﯼ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن «
در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ  ،ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﮕﺮﯼ از دﯾﻦ ﻧﻴﺰ در ﺑﻴﻦ ﻣﻠﻞ و ﻣﺬاهﺐ دﯾﮕﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻨﻴﺎن ﺁن ﺑﺮ وﺣﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ :
» دﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯼ از دﺳﺘﻮرات و ﻓﺮاﺋﺾ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮﯼ ﺧﺪا ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ وﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ اذن ﺧﺪا اﯾﻦ دﺳﺘﻮرات و ﻓﺮاﺋﺾ را ﺑﺮاﯼ ﺳﻌﺎدت و رﺳﺘﮕﺎرﯼ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ او اﺑﻼغ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ « .

ﻗﺎﻧﻮن اﺷﺎ :
زرﺗﺸﺖ ﺑﺎ ﯾﺎرﯼ ﺧﺮد ﺧﻮد و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺪﯾﺪﻩ هﺎﯼ هﺴﺘﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد » ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎر ﺟﺎن و
ﺧﺮد « ﯾﺎ » هﺴﺘﯽ ﺑﺨﺶ داﻧﺎ « ﯾﺎ » اهﻮرا ﻣﺰدا « ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮد .
از دﯾﺪﮔﺎﻩ زرﺗﺸﺖ  » ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن و ﺧﺮد « ﺟﻬﺎن را ﺑﺮ ﺑﻨﻴﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﯼ ﺁﻓﺮﯾﺪﻩ
ﮐﻪ ﺑﺮ هﻤﻪ ﭼﻴﺰ و هﻤﻪ ﺟﺎﯼ ﺟﻬﺎن هﺴﺘﯽ ﺣﮑﻢ ﻓﺮﻣﺎﺳﺖ  .او اﯾﻦ ﻧﻈﺎم دﻗﻴﻖ و ﺛﺎﺑﺖ ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﺮ ﺟﻬﺎن هﺴﺘﯽ را » اﺷﺎ « ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ .
ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮل اﺷﺎ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن هﺴﺘﯽ از ﺧﻮاﺳﺖ و ارادﻩ ﺁﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ﺑﺰرگ اﺳﺖ.
» اﺷﺎ « در ذات ﺁﻓﺮﯾﺪﮔﺎر » ﻧﻈﻢ ﻣﻄﻠﻖ « و » ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﻈﻢ دادن « اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﻢ
و ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ هﺴﺘﯽ ﺗﺠﻠﯽ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .
اﯾﻦ ﻓﺮوزﻩ در اﻧﺴﺎن هﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت » ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﻈﻢ دادن « ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ  ،ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف و ﭘﺪﯾﺪﻩ
هﺎﯼ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪﻩ اﺳﺖ  .از اﯾﻦ رو ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﯾﻦ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را در ﺧﻮد ﭘﺮورش دهﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ » اﺷﺎ « هﻤﺎهﻨﮓ ﮔﺮدد و » راﺳﺘﯽ « را در ﺧﻮد
ﺑﭙﺮوراﻧﺪ .
ﻗﺎﻧﻮن » اﺷﺎ « را » ﻧﻈﺎم هﻤﺎهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺟﻬﺎن هﺴﺘﯽ « ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ و هﻴﭻ ﭘﺪﯾﺪﻩ اﯼ
از اﺗﻢ ﺗﺎ ﮐﻬﮑﺸﺎن در ﮔﻴﺘﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم هﻤﺎهﻨﮓ اﺳﺘﻮار ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻗﺎﻧﻮن اﺷﺎ
در ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺗﻌﺎدل ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ و از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎﻩ
ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﭼﻴﺰﯼ ﺟﺰ هﻤﺎهﻨﮕﯽ و ﺳﺎزﮔﺎرﯼ ﺗﻦ و روان ﺑﺎ » ﻗﺎﻧﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺨﺶ اﺷﺎ «
ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺁزادﯼ و ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ اﻧﺴﺎن :
از دﯾﺪﮔﺎﻩ زرﺗﺸﺖ و در راﺳﺘﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮن » اﺷﺎ «  ،اﻧﺴﺎن » اﺧﺘﻴﺎر « دارد ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ
روﺷﻦ و ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دروﻧﯽ و ﺑﺎ ﺁزادﯼ ﮐﺎﻣﻞ  ،ﺑﻪ دور از هﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺟﺒﺎر  ،اﻟﻘﺎء  ،ﻋﺎدت ،
ﺗﻘﻠﻴﺪ و ﺳﻨﺖ  ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻩ را در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎﻩ اﺳﺎﺳﺎً
دﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دروﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪﻩ هﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺧﺮد و ﺑﺎ ﺁزادﯼ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ و
اﻧﺴﺎﻧﯽ دﯾﻦ دار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ  ،ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ  ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﻴﮏ ﺁزاداﻧﻪ راﻩ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ هﻤﻴﻦ
ﺁزادﯼ در ﮔﺰﯾﻨﺶ  ،اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ اﯼ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ در هﺮ دو ﺟﻬﺎن ﻣﺎدﯼ و
ﻣﻴﻨﻮﯼ ﻣﺴﺌﻮل هﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ » ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶ « ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺧﻮد
را ﺑﺎ دﻗﺖ و ﻇﺮاﻓﺖ ﺗﻤﺎم درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺁرﻣﺎن و ارزش ﭼﻨﻴﻦ دﯾﺪﮔﺎهﯽ ﺁن ﺟﺎ ﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن هﺎﯼ داراﯼ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺮ ﺑﻨﻴﺎن ﺣﺲ »
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ « ﺷﻨﺎﺳﯽ  ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻬﺎن هﺴﺘﯽ اﻓﺮادﯼ » ﻣﺴﺌﻮل « هﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ در ﺟﻬﺎن
ﺑﻴﻨﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﺣﯽ  ،اﻧﺴﺎن هﺎ ﭘﻴﺶ از ﺁن ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ  » ،ﻣﮑﻠﻒ « هﺴﺘﻨﺪ و »
ﻣﻮﻇﻒ « هﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﺣﮑﺎم ﻻﯾﺘﻐﻴﺮ و ﻓﺮاﺋﺾ از ﭘﻴﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪﻩ را ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺁورﻧﺪ .

ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻨﻴﺎن  ،زرﺗﺸﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪ هﺎ و درﯾﺎﻓﺖ هﺎﯼ » ﺧﻮد « را ﺑﻪ ﺻﻮرت » ﺳﺮود « هﺎﯾﯽ
ﮐﺎﻣﻼ زﻣﻴﻨﯽ ﺑﺮاﯼ هﻤﮕﺎن ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﻮد و هﻴﭻ ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﻴﻢ دﺳﺘﻮرات و اﺣﮑﺎم
دﮔﺮﮔﻮن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻦ ﻣﮑﺘﻮب از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻧﮕﺬاﺷﺖ و در هﻴﭻ ﮐﺠﺎﯼ اﯾﻦ ﺳﺮود
هﺎ ﯾﺎ » ﮔﺎت هﺎ « ﺳﺨﻦ از ﺑﺎﯾﺪ هﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪ هﺎ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ زرﺗﺸﺖ واﺳﻄﻪ ﺳﺨﻦ
ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﺎ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ  .او ﺗﻨﻬﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ هﺎﯼ ﺧﻮد را ﺑﺮاﯼ هﻤﮕﺎن ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
در ﯾﺴﻨﺎ  ،هﺎت ، 30ﺑﻨﺪ  ، 2ﯾﺎد ﺁور ﻣﯽ ﺷﻮد :
» اﯼ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﺎر ﻧﻴﮏ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ روﺷﻦ در ﺁن ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ و ﻣﻴﺎن ﻧﻴﮏ و ﺑﺪ ﺧﻮد
داورﯼ ﮐﻨﻴﺪ  ،زﯾﺮا ﭘﻴﺶ از ﺁن ﮐﻪ زﻣﺎن از دﺳﺖ رود  ،هﺮ زن و ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺁزاداﻧﻪ راﻩ راﻩ ﺧﻮد را
ﺑﺮ ﮔﺰﯾﻨﻴﺪ  .ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎرﯼ ﺧﺮد اهﻮراﯾﯽ در ﮔﺰﯾﻨﺶ راﻩ ﻧﻴﮏ ﮐﺎﻣﺮان ﺷﻮﯾﺪ« .
ﮔﺎت هﺎ  ،ﺳﺮودهﺎﯼ زرﺗﺸﺖ اﺳﺖ و ﮐﺘﺎب ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﺁﯾﻴﻦ ﺑﻬﯽ ﻧﻴﺴﺖ و ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﻧﻴﺰ اهﻞ
ﮐﺘﺎب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.ﭼﻮن ﺑﻨﻴﺎن ﭘﻴﺎم زرﺗﺸﺖ ﺑﺮ » ﺧﺮد « اﺳﺘﻮار اﺳﺖ  ،اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮاﯼ اﺛﺒﺎت
ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﺧﻮد و ﺁﮔﺎﻩ ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﺑﻪ هﻴﭻ ﻣﻌﺠﺰﻩ اﯼ ﻧﻴﺎز ﻧﺪاﺷﺖ و اﯾﻦ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰﻩ
زرﺗﺸﺖ اﺳﺖ .
زرﺗﺸﺖ ﭘﻴﺎم زﻣﻴﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮاﯼ اﻧﺴﺎن هﺎﯼ زﻣﻴﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﻴﻮاﯾﯽ در ﺳﺮودﻩ هﺎﯾﯽ ﺟﺎوداﻧﻪ
اش ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ  .ﮔﺎت هﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﭘﺮور و ﺧﺮدﮔﺮاﺳﺖ و ﺑﺎ ﭘﻨﺪارﻩ هﺎﯼ ﻧﺎروا در
ﺳﺘﻴﺰ اﺳﺖ .ﮔﺎت هﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺑﯽ واﺳﻄﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺷﻨﺎﺧﺖ زرﺗﺸﺖ و اﻧﺪﯾﺸﻪ هﺎﯼ
اوﺳﺖ.
ﭘﻴﺎم ﮔﺎت هﺎ ﺑﺮ ﺳﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﺳﺎدﻩ وﻟﯽ ﮐﺎﻣﻞ » اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﻴﮏ «  » ،ﮔﻔﺘﺎر ﻧﻴﮏ « و » ﮐﺮدار ﻧﻴﮏ
« ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮔﺎت هﺎ  ،زﻣﻴﻨﯽ  ،ﮐﻠﯽ  ،ﻣﻨﻄﻘﯽ  ،ﻋﻤﻠﯽ  ،اﻧﺴﺎﻧﯽ  ،ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﺑﺪﯼ
اﺳﺖ .
از دﯾﺪﮔﺎﻩ زرﺗﺸﺖ  ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻴﻨﻪ ﺗﻮز  ،اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮ  ،ﺧﺸﻤﻨﺎﮎ  ،ﻣﺠﺎزات ﮔﺮ  ،ﻗﻬﺎر  ،وﯾﺮان ﮔﺮ ،
ﺟﺒﺎر و ﻋﺬاب دهﻨﺪﻩ ﺁدﻣﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و داد ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﺑﺪﯼ در ﺁﺳﺘﺎن او راﻩ
ﻧﺪارد  .اهﻮرا ﻣﺰدا ﺑﺮاﯼ هﻤﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ و از اﯾﻦ روﯼ » راﻩ درﺳﺖ زﯾﺴﺘﻦ «
را ﺑﺮاﯼ هﺮ ﺁن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻧﻴﮏ ﺑﻴﺎﻧﺪﯾﺸﺪ  ،ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺬارد .
ﺁﻧﺎن ﮐﻪ ﮐﮋروﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و » هﻨﺠﺎر هﺴﺘﯽ « را ﻧﺎدﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ  ،ﺑﺮ ﺑﻨﻴﺎن اﺻﻞ
ﻣﺘﺎﻓﻴﺰﯾﮑﯽ و ﻓﻴﺰﯾﮑﯽ » ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶ « ﯾﺎ » ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل « ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ از ﭘﻴﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪﻩ و از ﺟﺎﻧﺐ ﺁﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ  .اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎزﺗﺎب
ﮐﻨﺶ ﺧﻮد ﺁن هﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺸﺎن واﮐﻨﺶ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .
از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎﻩ اﯾﻦ ﺁﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم دوزخ ﺑﺮاﯼ ﺷﮑﻨﺠﻪ اﻧﺴﺎن ﭘﺪﯾﺪ
ﺁوردﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ﺧﻮد  ،در ﺣﻮزﻩ اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﺧﻮد را دوزﺧﯽ ﯾﺎ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد .
ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ  ،ﺑﻬﺸﺖ ﯾﺎ » ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ هﺴﺘﯽ « ﺑﺎزﺗﺎب اﻧﺪﯾﺸﻪ  ،ﮔﻔﺘﺎر ﮐﺮدار ﻧﻴﮏ اﻧﺴﺎن و دوزخ
ﯾﺎ » ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ هﺴﺘﯽ « ﺑﺎزﺗﺎب اﻧﺪﯾﺸﻪ  ،ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﺑﺪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ هﻢ زﻣﺎن در هﺮ
دو ﺟﻬﺎن ﻣﺎدﯼ و ﻣﻌﻨﻮﯼ ) اﺻﻄﻼﺣﺎ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن و ﺁن ﺟﻬﺎن ( ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺑﻌﺪ ﻣﺎدﯼ ) ﺗﻦ ( و
ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﯾﺎ ﻣﻴﻨﻮﯼ ) روان ( اﻧﺴﺎن ﺑﺎز ﺧﻮاهﺪ ﮔﺸﺖ .

ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﺁﯾﻴﻦ زرﺗﺸﺖ :
در ﺁﯾﻴﻦ زرﺗﺸﺖ و در راﺳﺘﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮن اﺷﺎ  ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ واﭘﺲ ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ هﻴﭻ وﺟﻪ روا ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ
اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ و ﺳﮑﻮن ﻧﻴﺰ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺷﻤﺮدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد  .اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺧﺮد اﻧﺴﺎن  ،ﺗﻦ و روان اﻧﺴﺎن
 ،ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ  ،ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ وﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﺧﻼق  ،ﻓﺮهﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮﯼ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺣﺮﮐﺖ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن  ،ﻧﻮ ﺷﺪن و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻨﺪ  .زرﺗﺸﺖ ﺑﺎ ﺻﺪاﯼ ﺑﻠﻨﺪ
ﭘﻴﺮواﻧﺶ را ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﻬﺎن را ﻧﻮ و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ را ﺗﺎزﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .دراﯾﻦ ﻣﻮرد در ﮔﺎت هﺎ )
ﺳﺮودهﺎﯼ زرﺗﺸﺖ (  ،ﯾﺴﻨﺎ  ،هﺎت  ،31ﺑﻨﺪ  9ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻴﻢ :
» اﯼ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺮد  ،ﺑﺸﻮد ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﭼﻮن ﯾﺎران راﺳﺘﻴﻦ ﺗﻮ در ﺷﻤﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن را
ﻧﻮ و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ را ﺗﺎزﻩ ﮔﺮداﻧﻨﺪ « ....
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ :
در ﺁﯾﻴﻦ زرﺗﺸﺖ و در راﺳﺘﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮن اﺷﺎ  ،اﻧﺴﺎن ﺑﺮاﯼ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﺎم هﺎﯾﯽ هﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ
در راﻩ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﺪون ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻃﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺁﻏﺎز
ﺑﺎﯾﺪ از » ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺪﺑﺸﻪ « ﺁﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺁن ﮔﺎﻩ ﻓﺮوزﻩ هﺎﯾﯽ هﻤﭽﻮن » ﭘﺎﮐﯽ و راﺳﺘﯽ « » ،
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻧﺪﻩ « و » ﻣﻬﺮورزﯼ « را در و ﺟﻮد ﺧﻮد ﺑﭙﺮوراﻧﺪ ﺗﺎ » رﺳﺎﯾﯽ « و » ﭘﺎﯾﻨﺪﮔﯽ «
ﻧﻴﺰ هﻢ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ هﻤﺎهﻨﮓ ﻓﺮوزﻩ هﺎﯾﺎ ﺻﻔﺎت ﯾﺎد ﺷﺪﻩ در ﻧﻬﺎدش ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﺑﺪ و او را ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎر هﺎﯼ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﯽ ﺷﮏ اﯾﻦ اﻧﺴﺎن
هﺎﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻓﺮهﻨﮕﯽ  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،ﺳﻴﺎﺳﯽ
و اﻗﺘﺼﺎدﯼ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯼ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ را ﺑﻨﻴﺎن ﻧﻬﻨﺪ .
ﮐﺎر و ﮐﻮﺷﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ :
از دﯾﺪﮔﺎﻩ زرﺗﺸﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺁﺑﺎداﻧﯽ ﺟﻬﺎن و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاهﺪ
ﺷﺪ  ،ﮐﺎر و ﮐﻮﺷﺶ ﭘﻴﮕﻴﺮ و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎ ﭘﺬﯾﺮ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ  .او هﻤﮕﺎن را ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ
در راﺳﺘﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮن اﺷﺎ و ﺑﺎ ﯾﺎرﯼ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﻴﮏ  ،در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺧﻮد ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺸﺮﯾﺖ
ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﮔﺎت هﺎ  ،ﯾﺴﻨﺎ  ،هﺎت  ، 34ﺑﻨﺪ  ، 14ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻴﻢ :
» ﭘﺎداﺷﯽ ﮔﺮان ﺑﻬﺎ از ﺁن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر و ﮐﻮﺷﺶ ﭘﺮدازد و در راﻩ
ﺁﺑﺎداﻧﯽ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﮑﻮﺷﺪ « ...
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﺻﻠﺢ و دوﺳﺘﯽ :
زرﺗﺸﺖ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮدن » ﺣﻖ دﻓﺎع « ﺑﺮاﯼ هﻤﻪ اﻧﺴﺎن هﺎ  ،ﺟﻨﮓ و دﺷﻤﻨﯽ و
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﯼ و ﺗﻬﺎﺟﻢ راﭼﻪ در ﺟﻬﺖ ﮐﺸﻮر ﮔﺸﺎﯾﯽ و ﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﮔﺴﺘﺮش دﯾﻦ  ،ﻧﺎدرﺳﺖ و
ﻣﺮدود ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد  .زرﺗﺸﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﺻﻠﺢ و دوﺳﺘﯽ و ﺁﺳﺎﯾﺶ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻴﺪ
و ﺁرزو داﺷﺖ ﮐﻪ هﻤﻪ اﻧﺴﺎن هﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪﯼ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ و درﺳﺘﯽ  ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و

ﺗﻔﺎهﻢ را در ﻣﻴﺎن ﺧﻮد ﮔﺴﺘﺮش دهﻨﺪ و » ﺻﻠﺢ و دوﺳﺘﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ « ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﻮرد در ﮔﺎت هﺎ  ،ﯾﺴﻨﺎ ،هﺎت  ، 29ﺑﻨﺪ  3ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :
» ﺁن ﺁﻣﻮزﮔﺎر ﻧﺠﺎت دهﻨﺪﻩ ﺑﺸﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ – ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺷﺎ – ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ  ،هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
و دوﺳﺘﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﭘﺪﯾﺪ ﺁورد  .او ﻧﺒﺎﯾﺪ دﯾﻨﺪاران را در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻤﺮاهﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﻴﺰ وا دارد
« ...
اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺴﺎن هﺎ :
از دﯾﺪﮔﺎﻩ زرﺗﺸﺖ هﻤﻪ اﻧﺴﺎن هﺎ از هﺮ ﻧﮋاد  ،ﻣﻠﻴﺖ  ،ﻗﻮم و ﺑﺎ هﺮ زﺑﺎن  ،رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ  ،دﯾﻦ
 ،ﻣﺮام و ﻋﻘﻴﺪﻩ از ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ  .ﺑﺮﺗﺮﯼ ﻃﻠﺒﯽ دﯾﻨﯽ  ،ﻗﻮﻣﯽ  ،ﻧﮋادﯼ  ،زﺑﺎﻧﯽ و
ﻋﻘﻴﺪﺗﯽ در اﯾﻦ ﺁﯾﻴﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد  .زرﺗﺸﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﺗﺮﯼ دهﻨﺪﻩ اﻧﺴﺎن هﺎ را  ،راﺳﺖ و
درﺳﺖ ﺑﻮدن  ،ﭘﺎﯾﺒﻨﺪﯼ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺷﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﻴﮏ  ،ﮔﻔﺘﺎر ﻧﻴﮏ و ﮐﺮدار ﻧﻴﮏ ﻣﯽ داﻧﺪ.
ﺣﻖ ﺁزادﯼ اﻧﺪﯾﺸﻪ :
از دﯾﺪﮔﺎﻩ زرﺗﺸﺖ  ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن و ﺧﺮد هﻤﻪ اﻧﺴﺎن هﺎ را اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد ﺁزاد ﺁﻓﺮﯾﺪﻩ اﺳﺖ
و ﺁن هﺎ را از ﻧﻌﻤﺖ ﺁزادﯼ و ﺧﺮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﯼ از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻮﯾﺶ دﯾﺪﮔﺎﻩ
هﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮدﻩ و ﺑﺎ ﺁزادﯼ و اﺧﺘﻴﺎر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻩ را در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ و
در ﺁن ﻣﺴﻴﺮ ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ .
ﺣﻖ ﺁزادﯼ ﺑﻴﺎن :
از دﯾﺪﮔﺎﻩ زرﺗﺸﺖ  ،از ﺁن ﺟﺎ ﮐﻪ هﻤﻪ اﻧﺴﺎن هﺎ از ﺣﻖ ﺁزادﯼ در اﻧﺪﯾﺸﻴﺪن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﻧﺪﯾﺸﻪ هﺎﯼ دﯾﮕﺮان  ،اﻧﺪﯾﺸﻪ هﺎﯼ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺁزاداﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻪ و زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺁزاد را در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاهﻢ ﺁورﻧﺪ.
ﺣﻖ ﺁزادﯼ در ﮔﺰﯾﻨﺶ دﯾﻦ و راﻩ و روش زﻧﺪﮔﯽ :
از دﯾﺪﮔﺎﻩ زرﺗﺸﺖ و در راﺳﺘﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮن اﺷﺎ  ،هﻤﻪ اﻧﺴﺎن هﺎ از ﺣﻖ ﺁزادﯼ در اﻧﺘﺨﺎب دﯾﻦ و
ﺁﯾﻴﻦ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ  .هﻴﭻ ﮐﺲ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﭘﺬﯾﺮش دﯾﻦ ﯾﺎ ﺁﯾﻴﻨﯽ ﻣﻨﻊ و
ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش دﯾﻦ و ﺁﯾﻴﻨﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﻮد.
ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ :
از دﯾﺪﮔﺎﻩ زرﺗﺸﺖ  ،اﻧﺴﺎن هﺎ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﺎزﯾﭽﻪ اﯼ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺸﺎن از ﭘﻴﺶ
ﺑﺎﯾﺸﺎن ﻣﻘﺪر ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ  .از دﯾﺪﮔﺎﻩ زرﺗﺸﺖ اﯾﻦ ارادﻩ اﻧﺴﺎن هﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺸﺎن
ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽ راﻧﺪ و هﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻓﺮاد را از ﺁن هﺎ ﺳﻠﺐ ﻧﻤﻮد .

ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ زن و ﻣﺮد :
از دﯾﺪﮔﺎﻩ زرﺗﺸﺖ زن و ﻣﺮد در هﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﯽ از ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ  .زﻧﺎن ﻧﻴﺰ
ﭼﻮن ﻣﺮدان در ﮐﻨﺎر ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن از ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ  .در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻧﻴﺰ زن و ﻣﺮد از ﮐﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدﯼ و ﻣﻌﻨﻮﯼ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوﯼ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد  .در اﻧﺪﯾﺸﻪ زرﺗﺸﺖ  ،ﻣﺮد ﺳﺎﻻرﯼ ﯾﺎ زن ﺳﺎﻻرﯼ ﺟﺎﯾﮕﺎهﯽ ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﮑﻪ
اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻣﺤﻮر و اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻻرﯼ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ.
ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ از دﯾﺪﮔﺎﻩ زرﺗﺸﺖ :
ﺁﯾﻴﻦ زرﺗﺸﺖ را ﺁﯾﻴﻦ ﺷﺎدﯼ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﭼﻮن ﭘﻴﺮوان اﯾﻦ ﺁﯾﻴﻦ ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﻮدن و ﺧﻮش
زﯾﺴﺘﻦ را ﭘﻴﺸﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ و از اﻧﺪوﻩ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺳﻮﮔﻮارﯼ ﻣﯽ ﭘﺮهﻴﺰﻧﺪ .
از دﯾﺪﮔﺎﻩ زرﺗﺸﺖ ﺟﺸﻦ و ﺳﺮور و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از راﻩ هﺎﯼ ﻧﻴﺎﯾﺶ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ و
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ اوﺳﺖ  .زرﺗﺸﺖ ﯾﺎران ﺧﻮد را ﺷﺎدﻣﺎن و ﺧﺸﻨﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
ﺁﮔﺎﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺮﺗﻮ ﺧﺸﻨﻮدﯼ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ  ،ﺗﻦ و روان اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﺷﺪﻩ و ﺷﻮق ﺑﻪ
ﮐﺎر و ﮐﻮﺷﺶ درﺁن ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .
از دﯾﺪﮔﺎﻩ زرﺗﺸﺖ  ،ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﺧﺸﻨﻮدﯼ واﻗﻌﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ و ﺗﻼش و از راﻩ راﺳﺘﯽ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ اﯾﺪ و هﺮﮔﺰ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از راﻩ ﻧﺎ ﺷﺎﯾﺴﺖ ﺧﻮد را ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد ﺑﻪ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ واﻗﻌﯽ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .زرﺗﺸﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﮔﺎت هﺎ  ،ﯾﺴﻨﺎ
 ،هﺎت  ، 43ﺑﻨﺪ ﯾﮑﻢ  ،ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :
» ...ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ از ﺁن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاهﺎن ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ « ...
زرﺗﺸﺖ  ،ﯾﺎراﻧﯽ ﺷﺎدﻣﺎن ﺧﺸﻨﻮد  ،ﺧﻨﺪان و ﺧﻮﺷﺮو را دوﺳﺖ داﺷﺖ وﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد .زرﺗﺸﺖ ﭘﻴﺮواﻧﺶ را ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ هﺎﯼ ﻧﻴﮏ و ﻣﺜﺒﺖ ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و
ﺧﻮاهﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﻴﺮواﻧﺶ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ هﺎ را در درون ﺧﻮد ﺑﺎرور ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ
دروﻧﯽ  ،ﺁﯾﻨﺪﻩ اﯼ ﻣﻄﻠﻮب و ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﻣﺜﺒﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺁراﻣﺶ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﭘﻴﺮوان زرﺗﺸﺖ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﮔﺰارﯼ ﺟﺸﻦ هﺎﯼ ﺑﺎ
ﺷﮑﻮﻩ و ﻧﺸﺎط اﻧﮕﻴﺰﯼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺸﻦ هﺎﯼ ﯾﺰرگ ﻧﻮروز  ،ﻣﻬﺮﮔﺎن  ،ﺳﺪﻩ و ﺟﺸﻦ هﺎﯼ
ﻣﺎهﻴﺎﻧﻪ و ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺴﻴﺎر دﯾﮕﺮ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮوز ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .
ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ زﯾﺴﺖ ﺑﻮم :
از دﯾﺪﮔﺎﻩ زرﺗﺸﺖ و در راﺳﺘﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮن اﺷﺎ  ،اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻬﺎن هﺴﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ و
ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدﯼ و ﻣﻌﻨﻮﯼ ﺟﻬﺎن هﺴﺘﯽ ﺑﭙﺮهﻴﺰد  .ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮد هﺎﯼ » اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﻧﻴﮏ « ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺁﯾﻴﻦ ﺑﺮ ﺁن ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ زﯾﺴﺖ ﺑﻮم ﯾﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ
زﯾﺴﺖ اﺳﺖ .
زرﺗﺸﺖ هﻤﻪ ﭘﻴﺮواﻧﺶ را ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺁﮔﺎهﺎﻧﻪ و ﺑﺮ ﺑﻨﻴﺎن ﺧﺮد و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ
هﻤﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺸﮑﻴﻞ دهﻨﺪﻩ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ وﯾﮋﻩ ﺁب و ﺧﺎﮎ و هﻮا و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژﯼ را ﭘﺎس دارﻧﺪ .

هﻴﭻ ﮐﺲ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ هﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن هﻮا را ﺑﻴﺎﻻﯾﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻧﺎﺑﺠﺎ از
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژﯼ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺁﺳﻴﺐ وارد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺟﺎﻧﻮران و ﮔﻴﺎهﺎن :
از دﯾﮕﺮ ﻧﻤﻮد هﺎﯼ » اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﻴﮏ « از دﯾﺪﮔﺎﻩ زرﺗﺸﺖ  ،ﺣﻔﻆ هﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ هﺎﯼ ﺟﺎﻧﻮرﯼ و
ﮔﻴﺎهﯽ و زﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﺁن هﺎﺳﺖ  .هﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﺎ ﺷﺎﯾﺴﺖ
اﺳﺖ  ،ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺎﻧﺪاران ﻧﻴﺰ در ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﺁن هﺎ ﺑﺮاﯼ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻣﺤﻴﻂ
زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﯾﺮ زﯾﺴﺘﻤﻨﺪان ﺗﻬﺪﯾﺪﯼ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺸﻮد  ،از ﮐﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮق ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد  .زرﺗﺸﺖ ﺑﻪ زﻣﻴﻨﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺒﺰ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻴﺪ و ﯾﺎراﻧﺶ را ﻧﻴﺰ ﻓﺮا
ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ هﻤﻪ ﭘﺪﯾﺪﻩ هﺎﯼ هﺴﺘﯽ ﺑﻪ دﯾﺪﻩ اﺣﺘﺮام ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ.
-------------

ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﺮاﯼ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ :
 - 1اوﺳﺘﺎ ) ﮐﻬﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮودهﺎﯼ اﯾﺮاﻧﻴﺎن (  ،ﮔﺰارش و ﭘﮋوهﺶ دﮐﺘﺮ ﺟﻠﻴﻞ دوﺳﺘﺨﻮاﻩ  ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮوارﯾﺪ ،
ﺗﻬﺮان 1375 ،
 -2ﮔﺎت هﺎ ) ﺳﺮودهﺎﯼ زرﺗﺸﺖ (  ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺑﺪ ﻓﻴﺮوز ﺁذرﮔﺸﺴﺐ  ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮوهﺮ  ،ﺗﻬﺮان ،
1351
 -3ﺑﺮﮔﺮدان ﮔﺎت هﺎ  ،ﻣﻮﺑﺪ رﺳﺘﻢ ﺷﻬﺰادﯼ  ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮدوس  ،ﺗﻬﺮان 1377 ،
 - 4دﯾﺪﯼ ﻧﻮ از دﯾﻨﯽ ﮐﻬﻦ ) ﻓﻠﺴﻔﻪ زرﺗﺸﺖ (  ،دﮐﺘﺮ ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﻬﺮ  ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﺎﻣﯽ  ،ﺗﻬﺮان ،
1375
 - ۵ﺑﻴﻨﺶ زرﺗﺸﺖ  ،ﺧﺪاداد ﺧﻨﺠﺮﯼ  ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺗﻬﺮان  ،ﺗﻬﺮان 1375 ،
 – 6ﺑﺪاﻧﻴﻢ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ) ﻓﺸﺮدﻩ اﯼ از ﺁﻣﻮزش هﺎﯼ دﯾﻦ زرﺗﺸﺖ (  ،دﮐﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﭘﻮر ،
اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮوهﺮ  ،ﺗﻬﺮان 1377 ،
ادﻳﺎن ﺗﻮﺣﻴﺪﯼ دﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻄﺒﻴﻘﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن دﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﻮﻟﮑﻠﻮر روح و روان اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﻳﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣﺬاهﺐ اﻟﻬﯽ ادﻳﺎن اﻟﻬﯽ
ﺧﺮاﻓﻪ ﺳﺘﻴﺰﯼ

