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  انديشه ھای روز به روز

)7(  
  

  

  ت و ـشـزرت

   گله ميکند ،انسانی که ازاھورامزدا
 ----- 29زرتشت درگاتا ، يسنا، ھات   ----- 

  ونه سازنده ِـزرتشت، واژگ

   فرھنگ ايرانِ بنيادیارزشھای
-------------  

  گله از دست ستمکار، به سلطان گويند

  چون ستمکارتوباشی ، گله پيش که بريم ؟

  م که زدشمن ، گله آری برِ  دوستگير

  چون دوست جفا کند ، چه تدبيرکنی ؟

  سعدی

 

  

کل « ما با تصوير ) 29يسنه ، ھات (درسرود زرتشت 
روبرو » مجموعه ھمه جانھا  = All-Leben=جانان= جان

 و درواقع  ، نيز بخشی ازآنست» جامعه انسانی«ميشويم که
 را ازروان »سانینياز دردآلود نھادی جامعه ان«اين سرود ، 

 فرياد ميکند که چرا مرا که توانائی نگھبانی خويشتن ُگـش ،
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ازظلم وتجاوزوآزار ندارم ، بی نگھبان وبی رھبر وبی 
     .ساFرو بی منجی گذاشته ای 

به ترجمه ھای ( اين سرود ، چنين آغازميشود 
پروفسورھومباخ ، وموبد آذرگشسپ ودکتردوستخواه 

ُاھورا مزدا ، گـش ئوروان به شما ای « ) : مراجعه شود 
گله وشکايت ميکند که برای چه مرا آفريدی ؟ که مرا ساخت 

و ) remo(و زوروجبر) hazas( ؟ مراخشم و چپاول 
 و خشم deresh و تھديد ودرشتی) tevish(تجاوزوتعدی 

برای من نيست  پشتيبانی ديگر، . کامT احاطه کرده است 
 و نگھبانی شايسته را به من نحات دھنده، جزتو، بنابراين 

  .») زاين تنگنای زندگی رھائی بخشدکه بتواند مرا ا( بنمای 

 درعبارت  مرا آفريدی ؟برای چه :اينکهمحتوای پرسش 
آيا مرا برای آن آفريدی که ازظلم . بعدی روشن ميشود

وتعدی وتجاوروتھديد، درد وعذاب ببرم ؟ و با نگھبان 
ی، اين عذاب ودرد پايان ورھبرو منجی که تو معلوم بکن

ش چنان  و البته اين رھبرومنجی ونگھبان ،ه خواھد شدداد
  .  ، زرتشت ويارانش ھستند درپايان سرود ميآيد

اين عبارت ، نشان ميدھد که دنيا از ديدگاه زرتشت ، جايگاه 
 وچپاول) خشونت(  ودرشتیظلم وتعدی وآزاروتجاوزوتھديد

 زرتشت به جھان ده ِ فوق العا بدينی بيانو اين، ھست 
برضد بينش فرھنگ ايران اززندگی به کلی که ،  ميباشد

 بدين  ، » غايت زندگی در جھانتنھا« آنگاه . درجھانست 
  درگيتی درزمان ، بايد زندگی «ترتيب معين ميگردد که

به سخنی ديگر، جھان، . » رھائی يابد  ، درد وعذابفقط از
.  به شادی نيست ن جای رسيد)زندگی درگيتی در زمان ( 

»  ودرزمان واقعيت دادن شادی درجھان«، غايت زندگی
سيمرغيان (  درست وارونه فلسفه ارتائيان  غايت ،اين.نيست
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جھان را زندگی در که فطرت وغايت  ،ميباشد) ّوخرمدينان 
 که با ھمين سرود بنيادی ،. ند ست ميدان»شادی«درست 

 غايت رد ،جايگاه بسيارارجمندی در آموزه زرتشت دا
زندگی  درد وعذابيست که زندگی درجھان ، فقط رھائی از

    . زوقھروآزاروترس وخشم تحمل ميکندتجاواز

  ظلم وتعدی وتجاوزو تھديدبه عبارت ديگر،
 را نميتوان ازجھان حذف کرد، بلکه )خشونت ( ودرشتی

وبه .   کاست يا تسکين داد فقط ميتوان درد وعذاب آنرا
 باخرد ِ جوشيده  خودشنميتواند ديگر، انسان سخنی

 فقط اھورامزدا ی ازجانش، شادی را درجھان بيافرند ، و
روحانی وجسمانی ( زرتشت ، ميتواند درنگھبانی ورھبری 

  برميگزيند، با ھمه آگاھيش که را)يعنی موبدان وحکومت 
جامعه انسانی را درجھانی که فقط توليد ظلم وتعدی 

  برانسانھاد وعذابی کهوتجاوزو تھديد ميکند ، از در
 ، فقط ھمين  زندگی درجھانغايت. ميآورند، رھائی بخشند 

  ودرشتیرھائی ار اين دردو عذاب ظلم وتعدی وآزاروترس
  ازاين جھان واز رھبر ،تر بيشی وآرزوئیطمع. است وبس 

 اين به  البته.نبايد داشت ) موبدان وحکومت  ( انشونگھب
 وشادی  خدا، زمين  « کهکلی برضد فلسفه ھخامنشيان است

، » تن ھمه انسانھا«درفرھنگ ايران، .  »را باھم ميآفريند
.  دارد» زمين« واينھمانی با ،ستا» زمين«بخشی از 

آفريدن زمين وشادی باھم ، به معنای آنست که زندگی 
اين يک .  برای شادی است )جسمانی = تن کردی( درگيتی
 ،  درزندگیرد وعذاب از د يافتنرھائی.  مثبت است ِانديشه

 رھائی از دردوعذاب ،  ،ازاين گذشته. ھنوز شادی نيست 
 ھنوز رھائی ازظلم وتعدی وتجاوز وترس

 ای  وبرنامه ، موجود درجھان نيست)خشونت( ودرشتی
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پرازظلم وتجاوزوتعدی  جھان  اينتغيير دادن برای وھدفی
 عذاب ودرد کاستن( آرمان  اين دو .نيست وتھديد وآزار

باھم )ايجاد شادی درزندگی درزمان وجھان + ين درد وتسک
آن يکی ، علل درد وعذاب را . فرق بسيارژرف دارند 

نميتواند برطرف کند و جھان وجامعه وتاريخ را نميتواند 
واين يکی ، درکفايت کردن به تسکين دردھا . تغيير بدھد 

خود را توانا برای آن و،  می بيند  را ناتوانی فقطوعذابھا ،
علل درد و عذاب را برطرف سازد مصممست که  ی يابد وم

 يکی رسيدن به زندگی .و شادی را دراين جھان بيافريند 
شاد درگيتی ودرزمان را ممکن ومقدور ميداند، وديگری ، 

 امکان پذيرنميداند و ،رسيدن به شادی را درزندگی درجھان
  . کفايت ميکند » تسکين دردھا وعذابھا « به 

، عبارت روشن )43بخش پنجم، پاره (دربندھش اين انديشه 
اھريمن به پيش ازآنکه  اھورامزداخود را می يابد که 

) مجموعه ھمه انسانھا(  وکيومرث ) مجموعه جانھا (گاو
ناميده ميشود به » بنگ « منگ درمان بخش را که تازد ، ب

 کمتراحساس  دراثرتخدير، تاگاوميدھد وپبش چشم او ميمالد،
درواقع ، دين وآموزه . درد وعذاب بکند امی وگزند و ناآر

افيون برای تسکين عذابھای زندگی « زرتشت ، ھمان نقش 
که آموزه دينی  درد زندگی را ميتوان با تخدير.ميگردد » 

اگر دقت شود ، بنياد حکومت ساسانيھا را  .تاب آورد، باشد
  .  يافتميتوان درست درھمين عبارت زرتشت

يانی ديگر وروشن تروبرجسته تر از اين عبارت زرتشت ، ب
يوغ = ھمزاد«  مفھوم .ھست » ھمزادش « ھمان سرانديشه 

 که مفھومی درفرھنگ ايران ،» dvaديو= ييما= سنگ= 
 به وسيله زرتشت ، به کلی مسخ وتحريف بسيارمثبت بود ،

= ژی  « درآموزه زرتشت ،. و وارونه ساخته ميشود 
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ُدوھمزادند که بن  ،»ضد زندگی = اژی « و » زندگی 
لی متضاد باھم  ھستند و ھستیُ و بن جھان انسان انديشه

مجموعه ھمه = گاو( گوش ئورون  . وبريده وجدا ازھمند
ظلم وتعدی «  و  ،ھست» ژی « درست ھمان ) جانھا 

= اژی «  پيکريابی ھمان انديشه ،»ودرشتی وتھديد وآزار
ھمان  ، از يا زندگیدرواقع ، جان.  است» ضد زندگی 

  نيزراه گريزی و،ھست» ضد زندگی « آغاز، درستيزبا 
ھميشه رنج بيش ازاندازه ببرد واين ازآن بايد و،ندارد

 جھان ، ِ طبيعتدرواقع ، . سرنوشت تغييرناپذيراوست
، وبه ھيچ ترتيبی  دراين ستيزودرد وعذاب ، ريشه دارد

  يک راهفقط . د را ازاين درد وعذاب ، نجات دادنميتواند خو
تسکين دادن و  ِ باقی ميماند وآن امکانبرای انسان وجامعه ،

 واين با  ، درد وعذاب ھستکاستن ونامحسوس ساختن
رھبری ونگھبانی کسی ميسراست که اھورامزدا، معين 

ِخانواده سام و  : فرھنگ ايران( درست ارتا ئيان . سازد 
  . به گونه ای ديگرميانديشيدند  ) زال زر ورستم

  ايران ، به عکس آموزه زرتشتدر فرھنگ» جی = ژی « 
 يوغ وھمزاد ھست ، و فراسوی خود ، موجودی  ،، خودش

 وجود  ،»ظلم وقھروخشم وتجاوزوتھديد = اژی « بنام 
 به ھم خوردن «ثر درا فقطظلم وقھروتعدی وآزار،. ندارد 

دونيروی « که ، »ين يوغ وھمزادواختTل واغتشاش خودھم
امری ، فقط  و ،دايش می يابد ، پي»ھمآھنگ باھمست 

« ، روياروی »زندگی«.که ميتوان رفع کرد عارضيست 
که درفراسويش » ضد زندگی «  و از ،نيست» ضد زندگی 

 رنج وعذاب  ازآن، ھميشه ، که ،، احاطه نشده استباشد
ھمآھنگی  «  اينببرد وناله کند و گله نزد خدا ببرد ، بلکه

 به درانسان يا دراجتماع ست که گاھیدرونی نيروھای زندگي
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 ھمان نده که درخود ھمآھنگساز نيرویو با،  » ھم ميخورد
شادی «  ، ازسربه ، ميتوان  ھست»سنگ = يوغ = ژی« 

    .بازگشت» تيجه ھمآھنگی وانبازيست که ن

 )خشونت(  ودرشتی ظلم وتعدی وتجاوزوزدارکامگی وتھديد
وھای اغتشاش وناھم آھنگ شدن نير« ، پديده ايست که از

 ،  درانسان ودراجتماع»در ژی = ھمآفرين وانبازدرزندگی
موجوديت متافيزيکی «  و به ھيچ روی ،  ،پيدايش می يابند

اھريمنی وابليسی  .ندارند » ونھادی درجھان ھستی 
  .وشيطانی درجھان ھستی وجود ندارد 

، نيروئی » ضد زندگی = اژی « درآموزه زرتشت است که 
 ، که ُ دربن جھان ميگرددوگوھری کيھانی و متافيزيکی

 زندگی را گرفتار عذاب نميتوان آنرا حذف کرد ، و
، ھيچ راه ) گوش ئورون (  و زندگی  ،ھميشگی ميکند

و ازاين رو، » تحمل اين درد وعذاب ندارد « گريزی جز
نزد اھورامزدا ، گله وشکايت ميکند که تو چرا مرا ياری 

ا بتوانم اين بارسنگين را نميدھی تا نگھبانی ورھبری بيابم ت
 درد وعذاب، ھمزاد جداناپذير، .بکشم وبه خود ھموارسازم 

 و زندگی درگيتی. ولوضد زندگی وخوشی وشادی منست 
  .تواند بی درد وعذاب باشد  ، نميبرايم

بنا بر دھخدا ، درتداول امروز، گله با شکايت ، تفاوت گونه 
ومTيم ازدوست بدين معنی که گله ، شکايت نرم . ای دارد 

نزد خود اوست ، يا دوستی ديگراست که با ھردو طرف 
 = grzaka« ، ترجمه واژه » گله « ولی . دوست ميکند

garez« ، گره «  که درھندی باستان  دراوستا وگاتا است =
garh, garhate  « وبه معنای شکايت کردن ،است
به معنای gharzum=garzinدراستی  . وعارض شدنست 

 وگازن ، عتاب  وگيله وودرکردی  گيره. دنست ناله کر
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 گله  .گرزش ھم چنين معنائی دارد.وشکايت و دادخواھيست 
ھم تظلم ودادخواھی است وھم ( ، اين دورويه رادارد 

 اگر گوشورون ، .)دادخواھی خفی يا عتاب دوستانه است
ازآفريننده اش دادخواھی بکند ، بيان آنست که اورا 

 بايد برضد برضد اوسرکشی ميکنديداند وستمکاروفاقد داد م
 البته با ناتوانی که گش ئورون نزد .چنين خدائی برخيزد

 ازاين رو. زرتشت دارد ، فاقد نيروی سرکشی وطغيانست 
 چنين موضعی دربرابر آفريننده  دراين سرود،گوشورون ،

 ما دراينجا با تصويری ازانسان وجامعه   .اش نميگيرد 
به معنای عتاب که ازخدای زرتشت ، گله انسانی کار داريم 

اين انسان ، ازخدای زرتشت گله وشکايت . ميکند دوستانه 
 تا خودم از  ای،نميکند که چرا مرا بدون توانائی آفريده

 دفاع کنم ؟ چرا مرا چنين ضعيف وجاھل  بتوانمزندگيم
.  آفريده ای که ازعھده نگھبانی زندگيم برنميآيم 

ناتوان ، آفريده شدن « بلکه . ميکند چنين گله ای نھرگزاو
 گله . واقعيتی بديھی ومسلم ميداند ، » خود را از اھورامزدا 

او ازاھورامزدا ، اينست که وقتی  چنين نيروئی درمن نيست 
وتومرا چنين آفريده ای ، پس کسی بايد باشد واززندگی من 

و آنرا نگھبانی کند و ازظلم وتعدی وآزارنجات دفاع کند 
 فقط اينست که ن ازاھورامزدای زرتشت ،گله انسا . بدھد

  تا کنون،چرا چنين منجی ونگھبان ورھبروساFر را ،
او گله وشکايت ازاھورامزدا . آشکارا به من نشان نداده ای

نميکند که چرا تو به من اطمنيان واعتماد نداشته ای که  به 
مگر، .  من درنھاد وفطرتم ، چنين نيروی بينشی ننھاده ای 

اھورامزدا ، ترس از دادن نيروی بينش وخرد به انسان 
ان داشته است ؟  چون عمT او خودش ھست  که نگھب
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. را مشخص ميسازد ) حکومت ومنجی وقدرت روحانی ( 
  . پس مسئله درنھان ، تضمين قدرت خودش ھست 

ازبی نگھبان ) که بخشی ازگوشورون ھست ( اين گله انسان 
» رغبت نھادی انسان به تابعيت « گذاشته شدن ، بيان 

اين تصويرانسان، به کلی برضد تصوير ارتائيان . است 
که نه تنھا خدای فرازآسمان ، بلکه » رتاا«. ازانسان بود 

=  درزمين نخستين عنصروجود ونھاد انسان«ھمچنين ، 
«  و  ،است» سرفراز«  ، نامش  ميباشد» ُدرگـش ئورون 

اين ھمان خدائيست . است »  وسرکش  وبالنده آتش فروزنده
 درقرآن ، نامش ابليس  گوھروطبيعت ھرانسانی ميشود وکه

 برای  وتی، ھمخوانی با گله وشکايتچنين طبيع. شده است
اين انسان زرتشت ، نه .  رغبت در اطاعت وتابعيت ندارد 

پيچی نميکند، بلکه ازصميم قلب، دنبال تنھا ازتابعيت سر
تابعيت واطاعت ھست ، وگله ميکند که چرا تو زودتر، به 
من کسی را برای تابعيت ازاو، نشان نداده ای ومعرفی 

 ، نه تنھا يکی  زرتشت»اژی  « اينجا ،.  نکرده ای 
ازدوبديل برای انتخاب نيست ، بلکه سراسروجود انسان را 

احاطه کرده است که راه گريزی ازآن چنان محاصره و
، و امکان غلبه براو را دد ازاو روی برگردان و نميتوانندارد

ناتوانی انسان به اندازه ايست که امکان مبارزه  . نيز ندارد
من نميتوانم با اين ظلم . ح ھم نميشود با آن ، اصT طر

وتعدی وآزار وتھديد ، مبارزه کنم ، وفقط نيازبه کسی دارم 
اين ، اوج ناتوانی .  که مرا ازاين مخمصه ، نجات بدھد 

 تنھا  « ، ودرشتیانسان دربرابر ظلم وتجاوزو تعدی وتھديد
«  که به کلی درتضاد با  ، ميگردد »شاخصه گوھر انسان

ُ که درفش گـش را ستگوھرييا ، »  ارتائی گوھرسرکش
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 دربرابرظلم وآزار ميافرازد و سند مشروعيت ضحاکان
  .  را ازھم پاره  وپايمال  ميکند زمان

انسان گله مند ، جانشين انسان سرفرازوسرکش ارتائی 
« به خوبی ديده ميشود که .  ميشود که ھمگوھرخداست

ُگـش « زرتشت ، ديگرھيچ شباھتی با » گوش ئورون 
ُگـش ئورون ارتائيان ، آفريده  . ارتائيان ندارد » ئورون 

ناتوان اھورامزدا نيست ، بلکه ھمگوھر وھمسرشت با خود 
نه تنھا ُتصوير گـش ئورون زرتشت ، . ارتای سرفرازھست 

ُغير ازتصوير گـش ئورون ارتائيانست ، بلکه متضاد با 
   .آنست 

 که رغبت به تابعيت  ازانسان گله مندی اين انديشه زرتشت
 ، ھست» دردتسکين دھنده داروی « دارد و فقط دنبال 

نياز به قيم ) جامعه انسانی ( درست بيان آنست که مردم 
. مردمان ، درگوھرشان ، صغير آفريده شده اند . دارند 

، ) ُگوھر، بن ، چھره ( اھورامزدا ، مردم را درفطرت 
بدينسان ، دين . فريند ناتوان وبی بينش و نيازمند به قيم ميآ

اين فطری ساختن . زرتشت ، ابزارحکومت کردن ميشود 
ناتوانی دربينش ، فطری ساختن گوھرصغارت درانسان  
است و حکومت ، بدينسان بر بنياد دين زرتشت نھاده ميشود 

  . و بدين سان ، حکومت ودين ازھم جدا ناپذيرميگردند 

 ، د ، آفريدهاينکه مرا ، ناتوان ازنگھبانی زندگی خو
= اخو که درفطرت من ، درفرھنگ ايران به معنای آنست

 وسرور ،يست ، ومن ، قائم به ذات خود نaxv = اھو
 نيستم و به خود ھيچ اعتماد واطمينانی ايگان خوددوخ

 فرھنگ ی که با اين سرود ، زرتشت برضد تصوير. ندارم 
ا  ودرست آنر ،، برميخيزدداشت ايران ، ازانسان وازجان 

 و انسانی ناتوان وگله مند ونيازمند به ،واژگونه ميسازد
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رھبرومنجی درزيستن ، دربرابر انسانی نيرومند ميگذارد 
 ، انسان راِخود و،که فرھنگ ايران ، آفريده بود

سرورواصل بينش وروشنی ميدانست ، که به نيرومندی و 
آفرينندگی خود اعتماد دارد ، واين توانائی را ، اصل نيکيھا 

تو کردارخوب ، از توانا « : ميدانست وبه قول فردوسی 
  .» شناس 

 = ahv=اھو= اخو« گوھرھرانسانی درفرھنگ ايران ، 
axv «1 دارای معانی ،شمرده ميشد و خود اين واژه - 

 شعور -3 زندگی واصل زندگی - 2سرور وخدايگان 
به عبارت ديگر، .  اراده وپشت کار ھست - 4ووجدان 

، سروری برپايه شعورو آگاھی وپشت گوھرونھاد انسان 
« ويژگی گوھری اين . کاروجدان ونيرومندی زندگی است 

، خود گستری است، وبدينسان او طبعا ، » اھو= اخو 
باشد و دراصل به vista-axvگستاخ که   . گستاخ است 

گسترش فطرت خود است ،درفرھنگ ايران ، به « معنای 
رد . بوده است » د اعتماد واطمينان به گوھرخو« معنای 

 باقی مانده است که 4 ، بند 26پای اين انديشه دريسنه 
درست برضد تصويرانسان گله مند ازبی سروری  است که 

درفرھنگ . گوھرخود را ناقص وناتوان وضعيف ميداند 
 پنج تا ،ايران نيروھای مينوئی انسان ، بنا براين يسنه

 baoda= ی بو- daena  =3 دين-ahv 2=   اخو- 1: ھستند 
  .  fravashay= فروھر-urvan 5=  روان-4

ھست که a-xv = a-hv=گرانيگاه فطرت انسان ، اخو
) ازخود وبه خود بودن = قائم به ذات خود بودن ( سروری 

انسان درنھادش ، . برپايه شعوروبينش وآگاھی ميباشد
نيرومنداست ، چون به توانائی نھفته درگوھرخود اعتماد 

ران ، چنين تصويری ازانسان نيرومند فرھنگ اي. دارد 
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داشت که کامT متضاد با تصوير زرتشت ازانسان دراين 
اخو بودن = سروری « سرود گاتاست که درست منکراين 

انسانی ، تواناست که ميتواند گوھر . يا فطرت او ميشود » 
او ھنگامی . را پديدارسازد ) فـرن = ارتا = اخو ( خود 

. ت پيدايش فطرت اورا ازاو بگيرند ناتوان است که امکانا
ازخود «  چيست که سرچشمه غنا وسرشاری و »اخو«اين 

خوشه = اخوشه « است ؟ اين واژه ، سبکشده واژه » بودن 
اين يکی . » سه تخمه « يعنی » شه + اخو« . است » 

درسغدی به عدد شش ، اخوشه . ميباشد » ارتا « ازنامھای 
 علت نيزآنست که خوشه .گفته ميشود » خوشه « يعنی 
.  است ، شش ستاره پيداست »، درتبری  ششک«، پروين

ُ داشت که بن يا نخستين »ارتا«خوشه پروين ، اينھمانی با 
پس  . ارتا روزسوم ھرماھيست. عنصرھرانسانی ھست

و البته ستاره . درھرانسانی ، تخم کل جھان آفرينش ميباشد 
ه پيدا ميشد ، بھمن نا پيدای خوشه پروين که ازآن شش ستار

  ميشد، ، تبديل به ارتا جھان ھستیبھمن ، خرد بنيادی. بود 
. و درارتا ، نمودارميشد و اين گوھر وفطرت ھرانسانی بود 

 واين ، آبستن به تخم جھان ، تخم خرد بود،طبعا ، انسان
 بھمن، .اصل سرشاری و بينش وشادی و اعتماد او بود 

 مسئله درفرھنگ ايران .اصل نگھبان حکومت درايرانست 
 با بينشی وروشنائی وحقيقتی نبود ھا ،، رھبری کردن انسان

 ، تا ، بلکه مسئله بنيادی ، مامائی کردن ودايگی انسان بود
انسان ، نياز .  پبدايش يابد اين گوھرنھفته درخود آنھا ازآنھا
 ندارد ، بلکه نياز به  وقيمبه  رھبروساFرومنجی ونگھبان

 ودايه دارد ، چون حقيقت وبينش وروشنی ماما وقابله
او مامای .  سيمرغ ، دايه وماما بود .درگوھرخود او ھست 

اين اعتماد . بالقوه ، سرورخود ھستانسان . زادن رستم بود 
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. ميناميدند » گستاخی « به خويشتن وغنای گوھری خود را 
، دقيق تروژرف ترمشخص » سرور« برای اينکه معنای 

اھو = axvاخو « رنظر داشت که ھم واژه گردد ، بايد د
ahv « ترجمه ميگردد و ھم واژه اھورا » سرور« به

واين درست . ترجمه ميگردد » سرور« به ) دراھورامزدا ( 
» اھورا« ، ھمان واژه » اھو= اخو« گواه برآنست که 

قائم = ازخود بودن « ميباشد ، و سروری اھورامزدا ، بيان 
، »ھو = خو= اھو= اخو«  اين .اوھست » به ذات بودن 

فراميگسترد » ازخود « ر ھست وطبعا ُـگوھرغنی سرشاروپ
وازخود ميافزايد و اين اعتماد به خويشتن وغنای گوھرخود 

. ھست  ) farr-axv= farna-hvaa( ّ، گستاخی وفرخی 
چنين وجودی نميتواند از خدای خود گله وشکايت کند ، 

خوشه = اخوشه = اخو«  که ش ،چون تخم خدای خود
 ، آتش جان ونخستين عنصروجود  باشد»ارتا = پروين 

گستاخ ، دراصل .  اينھمانی با انسان دارد خدا ، و،ستواخود
، اطمينان از اعتماد به خويشتن وغنای گوھرخود « ، معنای 

را داشته است، وسپس معنای » گوھرآفريننده نھفته درخود 
زکسی گله وشکايت ّگستاخ وفرخ ، ا.منفی پيدا کرده است 

نميکند، تاچه رسد ازخدائی که گوھر وجود خودش و جفت 
گستاخ ، سپس به کسی اطTق شده است . ويار وانبازاوست 

که ازحد توانائی وامکانات خود در اثر نداشتن بينش ، 
اين گستاخست که بيش ازآنچه درگوھرش . فراترميرود 

 وجاھل از کسيست که نادان. ھست ، اعتماد واطمينان دارد 
زمان وروزگاراست و درست به زمان وروزگاراعتماد 

اعتماد واطمينان . واطمينان ميکند که قابل اطمينان نيستند 
گوھرانسان  .او، ازنيرومندی خودش ، به خودش نميتراود 

.  گستاخ است یوجود، اھو است ودرفطرت= ھمين اخو
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گستاخی چيست ؟ اخو، درچھارنيروی بنيادی ضميرکه بوی 
بينش زاده ازگوھرخود که ( ودين ) شناخت با حواس ( 

) نيروی آراينده ونظم بخشنده تن او ( وروان ) اخوست 
باشد، پيدايش می  )  ومعراجنيروی تحول يابی( وفروھر

 ميشود » مرغ چھارپر بينش«يابد ، وبا اين نيروھا ھست که
دارد وھميشه ) ارتا = سيمرغ ( که رابطه مستقيم با خدا 

  . برود ) وصال باخدا ( اند به معراج حقيقت ميتو

  ّتومرغ چھارپری ، تا برآسمان پری

  تو ازکجا وره بام ونردبان زکجا

فروھردرھرانسانی، سيم اتصال . تو نيازبه واسطه نداری
 29اکنون ناگھان دريسنه، ھات .مستقيم انسان باخداست 

ه سرود زرتشت ، انسانی را می يابيم که ھيچگونه اعتمادی ب
و آرايندگی وساماندھی خود وبه نيروھای بينشی وشناخت 

ندارد و خود را کامT ناتوان وناقص می يابد و درمی يابد 
 و برای زيستن ، نياز به ، وآقا ونگھبان خود نيسترکه سرو

مزدا ،  وبه اھورا،نگھبان وسروروساFرو منجی دارد
  چنين ناتوان وضعيف وجاھلشکايت ميکند که چرا مرا که

اين انسانی که ھيچ . آفريده ای ، بی نگھبان گذاشته ای 
ندارد ، اين انسانيست که ) گستاخی ( اعتمادی به خود 

زرتشت ميآفريند و اين تصوير، برضد تصوير انسانيست که  
ّھرخرمدينی . فرھنگ ايران را ھزاره ھا پايدارساخته است 

اد درچنين خدائی ، يک ستمکارميشناخت که بوئی ازمھر ود
  :نبرده است وبقول سعدی 

  گله از دست ستمکار، به سلطان گويند

  چون ستمکارتو باشی ، گله پيش که بريم ؟

  گيرم که زدشمن ، گله آری بر دوست

  چون دوست جفا کند ، چه تدبيرکنی ؟


