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اه  زرتشت و ديدگمنشی فرزان تار از بی مهتا بودندر اين نوش
ن زمينه به در اي. م گفتخن خواهی آن به زندگی سدگرگون کننده 

 شادی و  خردگرايی، زرتشتی، مهانا  منشفشردگی به سه بنمايه ی
مهچنين سخن گفته خواهد شد .  نگاه خواهد شدآزادی  وخشنودی

دام از اين وشن کننده ی هر کدرباره ی ويژگی های منايان و ر
 نگاه خواهد  نيزاينبه .  آنان استبنمايه ها که پيامد آميزش

  زرتشتی ابزاری نيست، شادی2فرنودگریشد که برهان آوری يا 
بی بند و اهانه نيست و آزادی آن نيز کاجمويِی خودخو ، آنخواهِی

 . نيستبار
 

  از يکسو، کشی بوده استمنشی مهواره کشادر تاريخ فرزان های 
 زندگی پامی خردگرايانهی که بر روی جنبه ی ده اميان آن اي

شنودی  يافنت شادی و خبهايده ای که کشش گر از سوی دي و ،فشارد
  تالشی که در پی شادی بودنبيشرت چنين می منايد .در زندگی دارد

  که خردگرايی را به سود3الی در ه و تکروانه خودخواهانهاست
شادی جدايی می  و  از اين رو ميان خرد.گروه می دانند

 ره انگا بر پايهاين جدايی خود. اندازند، که درست نيست
ی بنياد است و  بی سوار است که آن نيز ديگر) تئوری–فرضيه (

 زرتشتی منش.  می باشد)جامعه(مهبودگاه   با4آن ناسازگاری فرد
دستورهای اخالقی زمانی . از اينگونه دوگانگی آزاد می باشد

نسان و مهچنين پاسداری خردمندانه به مشار می آيند که به شادی ا
 .مک کنند ک)حميط زيست(از زيستگاه 

 
 به ما گفته می شود که کسی که در جستجوی 19 بند 31در يسنا 

از ). اهوم بيش(است، زندگی ساز است ) حقيقت(راستی و آميغ 
 ) اخالقی-نيک منشی (يگر در پی شادی بودن زمانی وهومنی سوی د

 ميان راه .به مشار می آيد که در خرد و برهان پايه داشته باشد
 آن پيوندی  زرتشتی و خردگرايِینيک منشِی  زندگی ساِزو روِش

 می گويند که برخورد بد و 4 و 3 بندهای 30يسنا . درونی برپاست
 . سرچشمه ی زندگی و نازندگی استهبرت
 

فرزان خردگرايانه ی وهومنی که زرتشت بيانگرش بود بسيار به 
 چون در هر دو آهنا انسان.  امانوئل کانت می ماندفرزان منشی

  اما. است خويشِد خر زير فرماِن تنها است)خودخمتار( آزادکام
 بنمايه ی ، زرتشتی در اينجا منی ماند و در آنفرزان
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فرزان .  جويانه درهم می شوند ی شادیخردگرايانه در بنمايه
 شادی جويانه در زندگی را يک خويشکاری )شرکت(  انبازِیزرتشتی

 سرشتی پی شادیدر  که برای او »کانت« می داند،واروِن وهومنانه
 . می سازد را بی هبابودن، کردارهای نيک منشانه ی انسان

که برای نپذيرفنت بيداد در مهبودگاهی زرتشتيان نيازی منی بينند 
سر باز د، از پذيرش گوهر واالی زندگی که در آن زندگی می کنن

 تن و آهنا برای داشنت يک زندگی سازنده نيازی به آزردن. زنند
در اين فرزان هيچ سفارشی به خودآزاری و .  بينند خويش منیروان

به هيچ کنش مهچنين . يا ديگر شيوه های پس زدن زندگی نشده است
.  سفارش نشده است که هدفش برای فرد روشن نباشدی نيزبرده وار

  نيزو سراجنام هيچ باور کور و يا سرنوشت از پيش نوشته شده ای
زرتشتيان تنها به . گيردد بنيست که کنرتل زندگی را از دست فر

 باشند که برای اين سفارش شده اند که در پی يافنت آنچيزی
ن را  و بگونه ای آشادی آور استخودشان و برای ديگران 

 )عناصر طبيعت ( و آخشيج هابرآورده سازند که به زيستگاه
ان ديگر از آهنا خواسته نشده است که در به زب. آسيبی نرسد

از آهنا خواسته شده  .زی يا کسی باشندبر چيانديشه ی چيرگی 
 نيازهای است که از زندگی به درستی هبره بربند در حالی که به

 . نيز ارج می گذارندخود و ديگران و زيستگاه
  

زرتشتی بر برخوردی بسيار  منشراين می توان گفت که بناب
  به زندگی پايه دارد، اگرچه در اينجاو فرنودينخردمندانه 

 در اين آيين  گونه ی ويژه ای از فرنود است کهرد در موگفتگو
در راستای جانبخشی و زندگی سازی و شادی آوری است و نه برای 

برای فرنودگری .  خواهی و فزوناندوهمرگ، ) توجيه (برهان آورِی
در مورد بودِن بدی در جهان نيازی منی بيند که هوش و خرد انسان 

 د ندارد که ناچار باشدوگانگی وجو دراينجا هيچ د.را رد کند
 خردمندانه ای با زندگی چنين برخورد. خود را يگانه جلوه دهد

د که مرگ و نابودی بود اگر آفريننده ی جهان مهانی می بون شدنی
  در اين جهان بينی اگر چنين بود بايست که که،را هم می آفريد

 -مهه« در اينجا هيچ . آن نيز سخن می رفت خداوندیاز شکوِه
 در از  ندارد که ناچار باشد با ناتوانی خود وجود»يیتوانا

 در اين آيين 5 برترهستی. ، آشتی کندميان برداشنت بدی از جهان
آن چه . د ناشدنی را شدنی سازد توانايی نيست که بتوان-هآن مه
 بلکه در )کامل نشده است(به رسايی نرسيده است  هنوز هم بسا

اين انساهنا هستند که در  پيش می رود و به) پروسه(اين روند 
 بايست که برای رسايی يافنت. آن ياری می رساننداين فرآيند به 

 انسان ها  گروهِی تالِشمرگ و نابودی از ميان برود و اين از راه
 . می شودجلوه گر

 
ويژگی ديگری که خردمندانه بودن اين فرزان را می رساند آن 

 . نيستکاميابی  رسيدن بهاست که تنها برای
زرتشتی گری مهان اندازه که از ناآگاهی و ايمان کور دوری می 

 می کند پرهيزبزارمندانه و اسرتاتژيک نيز جويد از فرنودگری ا
و نه تنها خردگرايانه است که برپايه ی گفتگو و داد و ستد 
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 بر روی ، بدين چم که آن. بنا شده است يا ديالوگانديشه ها
  نبودهای به چيرگی درآوردننا شده است که تنها بر ب نيکخردی

 دارد که پايه اش بر هم و زندگی را رد منی کند بلکه فرنودی
ه آنرا به کار ک فهمی و مهگان فهمی و خشنودی مهه ی کسانی است

خرد است و ) معيار ( یسنجه مهگانی است که  اين رفاِه.می بندند
بنابراين، بر اساس فرزان زرتشتی، آن رفتار و . نه کاميابی

 شی که بر پايه ی فريب و به بازی گرفنت ديگران بنا شده باشدمن
 .منی تواند خردمندانه باشد حتا اگر به کام رسان باشد

 اجنام می ی گروه بزرگِرت مهبودگاهی کارهايی که دراز اين رو مهه 
زند تا در رده نياز را برآورده ساپيش گيرند بايست که چندين 

يکی از مهم ترين اين بايستگی  . جای بگيرند6ی کارهای خبردانه
 . شادی و خشنودی استه گفته شد، دست يابی به مهانگونه کها،

 بد، يا سازنده از خويشکاری خرد، افزون بر جدايی نيکرت از
.  شادی و گرامی داشنت زندگی و جان است آوردن، فراهمويرانگر

از ديد اين فرزان، هر آنچه که زندگی و شادی را رد می کند، 
و ويرانگر يا به گفته ای ديگر  نا اشايیو  نادرست ینشگزي

 زندگی برای خبشيدن  خوِد و شادی کهآن خوشی. است» اهريمنی«
رد کردن و نپذيرفنت چنين شادی است که . است» وهومنی«دارد 

 !می باشداهريمنی 
  

بنابراين در ديدگاه زرتشتی هيچ نامهخوانی ميان خرد و شادی 
 ميان خواسته های نربد بارابر  و بدی بنربد ميان خوبی. نيست
 نياز  منش نيک داشنتبرای. ندانه بودن آهنا نيست و خردمفردی

 چشم پوشيد ی فردینيست تا از خشنود کردن خواسته ها و نيازها
 در پی شادی بودن  خودخواهانه نيست اما،،و اين خشنود گرداندن

 زيرا که ابزاری نيست که تنها برای رسيدن به شادی تکی باشد
انسان در اين جهان تنها نيست و مهگی انساهنا در اين نربد با 

 ،جهان جايگاهی است که در آن. بدی و اهريمنی با هم مهکارند
ی سازی و جان شادی از راه تالش انساهنای راست و درست برای زندگ

ستم و بيداد و  در برابر  و ايستادگیخبشی و پاسداری از آن
شادی برابر با نيکی است که از راه .  استوار می گردد نادانی

بدست می  ،که مهانا مرگ و نابودی است ،از ميان برداشنت بدی
 .آيد
 

 ، جهانی است که هنوز ما7زرتشت به ما می آموزد که دنيای جتربی
  در آن نرسيده است بلکه هپنه ای است که8به سامان ايده آل

جهان  ،از اين ديدگاه. دن است سامان پذيری در کار رويداروند
.  يابد مهه سامان رسايی بايد که دگرگون شده و به يک جهاِنهستی

پس اين دين  خواهان . تندانسان ها کارگزاران چنين دگرگونی هس
 جهان هستی است و آنچه که سر راه آن را گرفته است دگرگونی
 زرتشتی از انسان ها می در نتيجه منش. ابودی استمرگ و ن

اهد که در اين راه بروند و به آن ياری رسانند تا زندگی را خو
 .با شادی جانشين مرگ سازند

 شدن است و انسان اين روند را با پس متامی جهان در کاِر
بيشرت هر چه . ياری ميکند گراميداشت و جشن گرفنت زندگی وشادی
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 نيز بيشرت از ميان برداشته ميشود چنين شود خشم و مرگ و نيستی
 .ين، کار خداوند نيز به پيش می رودو چن

ستم  است که خشم و 9ردیناخب می گويد که بدی آن 4، بند 49يسنای 
 نيز مهين را در مورد انساهنايی 6 بند30 و يسنا را می افزايد

يسنا  . را با خشم خود تباه می کنندديگران می گويد که زندگی
 آلود می  می گويد که بدکاران در خشم خود راستی را9 بند 53

 از خشم دوری کنيم  به ما می گويد که7 بند 48و يسنای . سازند
 . ستم بايستيمو در برابر

 
، پيوندی ناگسستنی و درونی دارد، در اين جهان بينیشادزيوی 

حتقق (  جلوه گر سازندنکه مهه ی انساهنا بتوانند خود را با ايهم
شادی تنها .  پاک و پاکيزه ای باشندزيستگاهو هم دارای ) خبشند

 و يا از خود 10يک چگونگی درونی نيست که از راه ژرف انديشی
د انساهنا با ناراستی،  به دست آيد بلکه از راه نرب11بيخودی

در  . و مانند آهنا به دست می آيد12 زندگی و واپس زدنتباه گری
با   گفته می شود که نربد با بدی پيوند دارد8 بند 53يسنا 

 . از کشنت، خسارت زدن و نابود کردنآرامش جويی و جلوگيری
د و آن  می رساز ديگر اين فرزان به پيش نيدر اينجا گفتگوی ما

در آيين زرتشتی انساهنا آزاد و هومشند به . آزادی استمقوله ی 
مهانگونه که ديديم آهنا می توانند برگزينند که . مشار می آيند

د برگزينند آنان می توانن.  يا تباه گر آن وزندگی ساز باشند
که مهکاراِن سازنده ی جهان بسامان باشند و يا از روند آن 

 نيستی  آنان در فرآيند از ميان برداشنتمهازورِی. پيشگيری کنند
 .از جهان يک گزينش آگاهانه است

 
 و ايمان گويی و زورشنوی زورکه جهان بينی زرتشتی می آموزاند

 به ما گفته می 2  بند30 پس در يسنای . دمشن خردنيک هستند،کور
. شود که خنست بشنويم و سپس ميان نيک و بد برای خود برگزينيم

، کاميابی و )نيک(سنجه ی شناخت و متيز خرد مهانگونه که آمد، 
 نبايد تا رده ی يک ابزار پايين بيايد  خردکارايی نيست و

) ادعا( داو يک. بلکه بايد برای شناخت و فهميدن بکار آيد
 و ارزش می يابد که متامی کسانی که در آن اردزمانی پشتوانه د

ثابت  (برای استوار گرداندنبتوانند و خبواهند که درگير هستند 
دگرانه زمانی داتنها  ،برای منونه يک کنش.  آن شرکت کنند)کردن
 که از  رفتاری)رم هایُن( هنجارهایآن   با باشد که مهاهنگاست

دانه  و آگاهانه  پيوند با آن هستند آزادرسوی کسانی که 
که نه تنها  کنش زمانی خردمندانه است يکپس . برگزيده شده است

 را نگاهبانی می کند بلکه آزادی را گاه زيستشادی افزاست و
  گفتگو شده است که در11 بند 31 اين در يسنای. نيز پاسدار است

 .گزينش هر کس را خواست آزادانه ی او ميداند پايه ی آجنا
 ت که اين جهان بينی نيسبنمايه یرايی تنها بنابراين، خردگ

بايد از هبره برداری ابزاری و اسرتاتژيک دور نگاهداشته شود و 
تعريف آزادی نيز بسيار يکتاست که چنين . در پی رستگاری باشد

در . راست و هم در اوستای پسين تتعريفی هم در گاهتا شده 
شکند گمانيک (نوشتاری که شايد از سده ی هنم به جا مانده است 
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 اهورامزدا )حتا (تافته می شود که هگ) سخنان گمان شکن= ويچار
پس آزادی منی تواند .  اجنام دهدناشدنی  آزاد نيست که کارنيز

 هبره بردن )مفهوم (آزادی به آرش. بيرون از مرزهای فرنود برود
 آن يگانی که . نيستيا زيستگاه/ وان کشی از خود، ديگرو هبره

اد نيست بلکه سرشت بد آن است که ناگزيرش می چنين کند آز
کشانه از جهان از روی آزادی بنابراين برخورد هبره . سازد

اينگونه هبره کشی، . است) ریاجبا(نبوده و يک کنش ناگزير 
سازی و غارت جهان و هر آنچه در آن است با درک زرتشتی ويران

برداشت وارون بيشرت دين های خدامرکز، . از آزادی يکسان نيست
 در آزادی خداوند، با زوِر بی مرزدين زرتشتی از آزادی، حتا 

 و سنجش خردمندانه بوده ، پيامد بازتابپيوند نيست بلکه آزادی
آن . توانا بودن مهسان نيست - و از ديد سرشتی و گوهری با مهه

ن خواست خردمندانه ووارکنشی آزاد است که ناگزير نبوده و 
 .انسان نباشد

 
 درهم تنيده ی ، آزادی، خردگرايی و شادی بنيان هایبنابراين

آزادی با زور ناب و بی مرز يکسان نيست . ستند زرتشتی همنش
 که ست و توانا بودن برای کردارهايیبودن ا  ِبخَرد، آنبلکه

ودی خردگرايی خب. بتوان با فرنود و برهان از آهنا پدافند کرد
ه شدن بر جهان و خود ابزاری نيست که به فرنودگری برای چير

بايد  بلکه برای آرماهنای خودخواهانه بينجامدی از آن هبره کش
.  با ديگر انساهنا ياری کندی نيکبه انسان برای پيوند

 پرسی -را هم انديشی - رسيدن به هم است که رونِد آنخردگرايی
) توافق های اصولی( بنيادين  های مهزبانیمی تواندميداند، که 

 ،ارزشی قرار دهد) نقد(ينی و بررسی ازبرا مورد گفتگو، ب
به چالش ) جمازات(ه فَر بدون ترس از پادَا های چيره راهنجار
  شادی و زندگی و افزايش پيشربدبا  تنگاتنگ در پيوند، بکشد

 درد  و يا بودِنباشد و تنها ابزاری نباشد برای گفتگو از نيکی
خواهانه ودخسراجنام شادی نيز نه يک پی گيری  .و رنج در جهان

. و نه رد کردن خوشی از بن  است)حلظه ای ( درَدمای کاجمويِیبر
 مرگ، نيستی، ناآگاهی، ايمان شادی وابسته است به مبارزه با

 از ميان برداشنت نيروهای بازدارنده ی کور و ستم و پيش نيازش
 . خبشيدن به تواناييهای زندگی ساز می باشدانسان از جلوه

         
                                                 
1 Moral philosophy 

 برهان آوردن = منطق آوردن = فرنودگری .  منطقی= فرنودين .  منطق= برهان يا فرنود  2
  .درآمده است» حال«پارسی است که تازی شده و بگونه ی  واژه ای »هال« 3
 .ستفرد، مهان پرت است در چم کسی يا چيزی که از ديگران پرت افتاده ا 4

5 Supreme being 
توان گفت زيرا که آن خردی را که مهاهنگ با اشا و راستی باشد خرد نيک يا خبردانه می  6

 . نادرست نيز بکار روددر راه خرد می تواند
7 Empirical universe  
8 cosmos 

 .مهانگونه که به خرد نيک، خبردی می توان گفت به خرد بد نيز ناخبردی می توان گفت 9
10  contemplation 
11 Ecstasy 
12  necrophilia 
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