Фалсафаи Эрони бостон
Таълимоти Зардуштия. Зардуштия яке аз таълимотњои
куњанбунёди Эрони ќадим ба њисоб меравад. Азосгузори он
Зартушти Испитамон аст. Таълимоти зардуштия дуалистї буда,
ќувваи некї -Ањуромаздо бо ќувваи бадї - Ањриман њамеша дар
муборизаи доимї ќарор дорад. Ањриман душмани асосии
Ањурамаздо ва олами ў мебошад. Ањриман вайронкунанда ва пеш
аз њама нобудкунандаи шуури мардум буда, нобуд кардани он
бошад, ба заволи љомеа оварда мерасонад.
Таълимоти Зардушт яке аз аввалин таълимотњое буд, ки
масъулияти шахсии рўњро барои иљрои аъмоли худ дар зиндагии
дунявї баён намуд. Зардушт бињиштро «вуљуди бењтарин» ва
дўзахро «вуљуди бадтарин» ном мебарад. Бињишт дорои се дараља
аст: Пиндори нек, кирдори нек ва гуфтори нек. Дузах низ се
дараља дорад: Пиндори бад, кирдори бад ва гуфтори бад.
Покии ахлоќ ва инкишофи шахсї на танњо ба рўњ хос аст,
балки хоси љисм њам мебошад. Некўкирдорї дар риояи тозагии
љисм, аз байнбарии њаромї ва бурдани тарзи њаёти солим ифода
меёбад.
Монавия. Монавия таълимоти дуалистї оиди муборизаи
рушної ва зулмат, бадї ва некї мебошад.
Аз баски Монї худро пайѓамбари охирин ва асосї аз байни
пайѓамбарони Худои хайр мешуморад (то ў пайамбарон
Иброњим, Мусо, Зардушт, Иссо, Буддо буданд) кўшиш намуд, ки
таълимотњои асосии онњоро якљо намояд ва љойгузини онњо
шавад. Бинобар ин аз тарафи њамаи онњо мавриди таъќиб ќарор
гирифт, махсусан аз тарафи рўњониёни зардуштї ба таъќиб
гирифтор шуда, оќибат аз дасти онњо ба ќатл мерасад.
Маздакия. Маздакия — таълимоти динї фалсафї мебошад, ки
дар Эрон пањн гардида буд. Бо номи Маздак, писари Бомдод –
роњбари њаракати маздакия, номгузорї шудааст. Мабдаи асосии
таълимоти Маздакия ин аст, ки дар бунёди раванди олам
мубориза байни ибдои рушноиву хайр, ки оќилона ва муназзам
амал мекунанд ва ибдои торикї ва бадї, ки бетартибї ва
тасодуфро намояндагї мекунанд, нињода шудааст. Ин мубориза
њатман дар ин олам бо пирўзии хайр бар шар ба охир мерасад.
Аќоиди маздакия оиди зарурати ёрии њамдигарї, оиди баробарии

моликият ва ѓ. дар минтаќањои Эрон ва империяи Рим васеъ пањн
гардиданд.

