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شم در فرگرد يکم ازبخش دوم اين پژوهش کوشش بسيار بکار گرفته شد تا بدانيم وخشور بزرگوار ايران، در چه زمان چ
بجهان گشود و در چه زمان بسوی جاودانگی پرکشيد، و ديديم که ناهمسانی در ميان گزارشهای بجا مانده از گزارشگران 

برخی از تاريخنگاران، زمان   نامی جهان به اندازه ای بود که هر پژوهشگری را با هر اندازه شکيبايی از پا در می آورد.
ما  د و برخی ديگر او را هم دوره ی نبوکد نصر پادشاه بابل بشمار آوردند، وسال فرا بردن ٨٠٠٠زرتشت را به فراسوی 

درميان اينهمه گفتارهای ناهمگون راه بجايی نبرديم. چنانچه در بخش پيشين اين پژوهش گفته شد، چند هزارسال کمتر يا 
اهد، آن گوهر گرانبهايی که در گذر نه چيزی بر ارزش پيام و آموزه های زرتشت می افزايد و نه چيزی از آن می ک  بيشتر،

از فرازو فرود رخدادهای تاريخ، بی گزند از باد و باران روزگار همچنان می درخشد، جهان بينی زرتشت و آموزه های 
ورجاوند پايه ی اوست، چنين گوهر وااليی اگر هشت هزار سال پيش به جهان ارمغان شده باشد يا سه هزار سال پيش، نه  

ون می کند و نه خود دگرگون می شود، با اينهمه اين خويشکاری ما فرزندان زرتشت است تا همه چيز را در چيزی را دگرگ
بشناسيم تا بتوانيم   باره اين پدر بزرگوار و مرد فرزانه ای که در سپيده دم تاريخ، درفش دانش و خرد ورزی برافراشت،

ران نامی جهان نتوانستند ما را به زمان اين سپهساالر تاريخ انديشه دلهای خود را خانه ی زرتشت کنيم. از آنجا که تاريخنگا
رهنمون شوند، ما نيز جستجوی در اين زمينه را به جوانان دانش پژوه می سپاريم و خود به کوشش در شناخت َمِنش و 

  جهان بينی زرتشت می پردازيم .
  

برگرديم که آرياها در پی سرمای واپسين يخبنداَن از برای کند و کاو در زمينه ی کيش و َمِنش زرتشت بايد به زمانی 
اينها در   می نامند.  سرزمينهای روسيه بسوی نيمروز (= جنوب) کوچ کردند. امروزه اين کوچوران را « هند و اروپايی»

ند. پس از ميانه ی راه در دو گروه از هم سوا شدند، گروهی رهسپاراروپا و گروه ديگر راه نيمروز(= جنوب) را پيش گرفت
اندک زمانی اين دسته نيز در دو گروه ازهم جدا شدند، گروهی از کوه های هندوکش گذشتند و در کنار رود سند خانمان 

و سرزمينهای   ساختند که امروزه آنها را بنام هنديان می شناسيم، وگروه ديگر در کرانه های دو رود سيحون و جيحون
ی خزر و شمال افغانستان و خراسان امروزی ماندگار و آنجا را { ائرينه وئجه } يا {  خوارزم و خيوه و َهرات در خاور دريا

ايران ويج } در َچم { تخمه ی آريا} ناميدند. اين مردم نيز پس از اندک زمانی در دو گروه کوچکتر جا گرفتند که تاريخ آنها 
ازهمين مردم اند. در اين جا کم و بيش به زمانی می اشکانيان نيز برخاسته   می شناسد. پارت ها يا  را بنام پارس و ماد

سکه و پول هنوز به بازار راه نيافته بود، کاال در   رسيم که برخی از توپال ها(= فلزات) مانند مفرغ شناخته شده بودند.
ری را در پی اندک اندک آهن وشيشه نيز شناخته گرديد و کشاورزی روستا نشينی و شهريگ  برابر کاال داد و ِستد می شد.

گروهی اره و تبر و تيشه و گاو آهن می ساختند و به کشاورزان می   دراين ميان گروهی کار زمين می کردند،  آورد.
گروهی داد و ستد می کردند و بدين ترتيب نيازمنديهای همبودگاه را فراهم می آوردند، ولی در اين ميان بودند   فروختند،

ادند، نه تنها اين بلکه می خواستند همه ی دارش و دسترنج ديگران را نيز ازآن خود کنند، کسانی که تن به هيچ کاری نمی د
به اينهم بسنده نمی کردند، می خواستند که برجان و روان و انديشه ی مردمان نيزفرمان برانند، زرتشت در سرود های خود 

ها) نام می برد، برای شناخت اين سه گروه بايد به از سه گروه چپاولگِر تبهکار بنام: (کوی ها) و (کرپن ها) و (اوسيج 
  سراغ کسانی برويم که در اوستا شناسی نامهای بزرگ دارند.

  
  دکتر مری بويس در گزارش خود در باره ی اينها می نويسد: 
وی ودايی « ک  » در مورد روحانيت روزگار باستان، سبب دشواری است. در هندِ Kavi«.. مبحث مقام و شخصيت « کوی  

Kavi شاعر لسان الغيب و خردمند و بصير بوده است. در ايران اصطالح « کوی «Kavi«    و مشتقات فارسی ميانه مانند
» ها که به تعاليم او با دشمنی نگاه  Kav» درموارد فراوان کاربرد داشته است. زرتشت از« کوKay» و «کی   Kav« کو

پشتيبان او بود و سرانجام نيز دين او را پذيرفت نه تنها خود او لقب می کردند به زشتی ياد می کند. اما ويشتاسب که 
درمتن های مانوی که از نظر اصطالحات به   » را داشت بلکه نياکان پيش ازاو نيزهمين عنوان را دارا بوده اند.Kav«کو

است. در روايات زرتشتی بجز  سختی وام دار زرتشتيان است اين لقب، هم در مورد ايزدان، و هم در مورد مردم به کار رفته
و     مستفاد می شده است، زيرا آشکار است که «کی ويشتاسب»  » معنای (شاه)Kayيک مورد نفرين، از واژه ی « کی 

پيشينيان او نمونه ی عالی ترين« کوی ها»، شاهانی بوده اند که فرمانروايی را به ارث می برده اند. کوی هايی که در برابر 
اشته بودند خود را ِخردمند و بصير می دانستند و وانمود می کردند که درکی مخصوص به خود از«غيب»  زرتشت قد برافر

دارند و حاضر نبودند که انديشه های نو آورده ی زرتشت را بپذيرند. زرتشت « کوی » های عناد گر را با « کرپن 
Karapan و«اوسيج «UsiJ «    برده است و می توان آن را با « اوشيج »  مربوط کرده است. از اين آخری يکبار نام

ودايی يکی دانست. در گاتها و دراوستای متأخر چند بار آمده است که همرا با «کوی» برای نفرين ولعنت دشمنان و بد 
  خواهان زرتشت به کار رفته است. گمان می رود در اينجا مراد روحانيون فرقه ی « ديو پرست» بوده اند.

  
» روحانيون حرفه ای است و حال آنکه Karapanی در نظر گرفته شوند آشکار است مراد از«کرپن هريک از اين معان 

» کسانی بوده اند که ادعای کرامات و قدرت پيش بينی داشته اند. طبيعی است   UsiJو « اوسيج   »Kaviمنظور از«کوی 



 –و مذهب بوده باشند. تاريخ کيش زرتشت که دشمنان و مخالفان آموزشهای نو ظهور زرتشت بايستی از ميان اهل دين 
که در سرودهای زرتشت به زشتی از    » Kaviواژه ی « کوی  ٢۵رويه  –برگردان همايون صنعتی زاده  –پوشنه ی يکم 

کيخسرو و جز  –کی سياوش   –کی ُگشتاسب  –کی ُغباد   –بسياری از پادشاهان ايران مانند: کيکاووس   آن ياد شده برنام
، شک نيست که اين برنام (= عنوان) ياد آوِر بخش شکوهمندی از تاريخ ايرانزمين است، ولی همچنانکه دکتر اينها است

مری بويس نيز اشاره کرده، اين واژه کاربردهای گوناگون داشته است، بنا بر اين با دليری می توان گفت «کوی 
Kavi«   ديو   همان کيش بانان و دينکاران آيين های  می کند، هايی که زرتشت با آنان می ستيزد و به زشتی از آنان ياد »

  بوده اند.  پرستان »
  
نيز گروه ديگری از کيش بانان کيش های دروغين بودند، دينکاران فرومايه ای که از ژرفای   » ها Karapan« َکَرپَن   

اد های اَپرهامی(= طبيعی) را به آنان پندارهای بيمار خود خدايان دروغين می ساختند و همه ی پديده های بوم زادی و رخد
آذرخش، تُنَدر، ِگرد بادها ، زمين لرزه ها، دريا لرزه ها، خشکساليها،   بی باران،  نسبت می دادند: ابرهای باران زا، ابرهای

رسندی خدايان تَر ساليها، آتشفشانها، بيماريها و مرگ های نا بهنگام، همه و همه پديده های بودند که در پی خرسندی يا نا خ
» ها گروه ديگری از همين کاهنان بودند، مردان سيه دلی که با آيينهای   Usijپنداری آنان رخ نشان می دادند. « اوسيج 

اين سه   بسيار پيچيده و تو در تو، جانداران بيگناه را برای خرسندی دل خدايان پنداری خود به زشت ترين چهره می کشتند.
ندک اندک پی بردند که سود بيشترشان در بهم پيوستن است!! چنين شد که با هم يگانه و اين همان  گروه چپاولگِر تبهکار ا

  شدند و دين و دولت يکدستی پديد آوردند و بر مغز و روان و انديشه مردمان چيره گشتند.
  
چاق و چله، و گاو هر جا که زمين خوب و دهشمندی بود می بايست از آِن خدايان می شد، هر کجا که مرغ و خروس    

و اسب راهواری بود می بايست به ستورگاه خدايان فرستاده می شد، هرکجا که زن و دختر زيبا ُرخسار و   گوسپند پرواری
اين   خوش پيکری بود می بايست به شبستان خدايان می رفت، و از آنجا که خدايان خود دست و پا و پيکر نداشتند،

نا بخردانه ی مردمان   و از دهشهای  ندِی تمام کار خدا را بر روی زمين انجام می دادند!!نمايندگان خدا بودند که با خرس
بخود نيايند و گوشی برای دهان خوشبوی زرتشت   بهره می گرفتند، « کاری که هنوز هم می کنند و تا زمانی که مردم ايران

ايران را ويران، بلکه آبرو و واالمندی   ورسول، نه تنهانباشند، همچنان به زشتکاريهای خود ادامه خواهند داد و بنام هللا 
  مردم ايران را نيز در گذرگاه بادهای توفنده خواهند گذاشت » .

  
زرتشت نمی توانست تماشاگر تبهکاريهای اينها و تيره روزگاری مردم خود باشد و آرام بنشيند. او می دانست که اين   

تيره روزگاری مردمان برآمده از ترس و    گويند، اين را نيز می دانست کهزشتخو اهرمن پيشگاِن خدا فروش دروغ می 
به سخن ديگر، اين ترس و خرافه باوری مردم بود که ميدان را برای اهريمنی رايات کيش بانان   خرافه باوری آنها است،

وخرافه باوريهای خانمان  کيش های دروغين فراهم می آورد، پس نخستين بايستگی، از ميان برداشتن اين ترِس خرد سوز
برانداز بود. زرتشت می بايست خدايان دروغين را از مغز و روان و انديشه ی مردم بيرون می کشيد و خدای راستين را به 

خدايی که سرنوشت ساز نباشد و آدمی را بازيگر يک نمايشنامه ی از پيش   آنان می شناساند. خدايی که نتواند خشم بورزد!
واهد، خدايی که شادی را برای مردم آفريده و آنها را آزاد گذاشته است تا با کار و کوشش در پرتو خرد و نخ  نوشته شده

انديشه ی نيک، جهان را جشنگاهی بسازند برای خود، و برای آب و خاک و گياه و جانور و همه ی ديگر باشندگان روی 
ريها و مرگهای نا بهنگام پديد نياَوَرد! خدايی که خشکساليها خدايی که برای بدست آوردن داِرش ودسترنج مردمان بيما  آن،

و زمين لرزه های ويرانگر نفرستد! و بپاد افره نافرمانی تنی چند از مردم، زمين را تا باالترين چکاد کوهها بزير آب نبرد، 
ا هر کس در هر زمان که خداِی بی نيازی که کاری بکار مردم نداشته باشد و بی هيچ چشمداشتی فرا دست همگان باشد ت

   دلش آهنگ خدا کرد بتواند بی هيج راه بندی با خدای خود همدم شود.
  
چنين خدايی جز« مزدا اهورا» ی زرتشت خدای ديگری نمی توانست باشد. چنين شد که زرتشت همه ی خدايان آريايی را از  

دم شناساند. «َمزدا» يک واژه ی دو بهری از زبان پايگاه خداوندی پايين کشيد و خدای راستين را که «َمزدا» بود به مر
واال،    پرشکوه،  بَهِر نخست اين واژه (َمز ) درَچم بزرگ، سترگ، درشت،  گاتهايی است،

و جز اينها است، همان است که درزبان   ُگستران،  پَهناور،  پُرپَهِنه،  دامنه دار،   پهن،  فَراخ،  تَنومند،  ِگران،  ُگنده،
 Mass production- Massacreو همکردهای آن مانند   -Mass – Massinessواژه های:  انگليسی در

Mass meeting    .و جز اينها ديده می شود  
  

دانسته و برخی از بُن واژه ی دانش بشمار آورده اند، بنا براين   بهر دوم « دا » که برخی آنرا از ريشه ی « َدَهندگی»
زرتشت خدايی را به مردم شناساند که هستی را از دانش و توانش    شود « دانش بزرگ». میهمدايش يا همکرد اين دو بهر 

خدای دادگر و خردمندی که با هنجاری ستوده برجهان   خود پديد آورده و هردم آن را تازه بتازه و نو به نومی کند.
او است که در آغاز، با   ٧/٣١ندارد:  فرمانروايی دارد و همانند آب وهوا فرادست همگان است و به هيچ ميانجی نيازی

انديشه اش جهان را روشنايی بخشيد. و باخردش هنجارهستی را آفريد، تا بهترين انديشه ها را نگاهدار و پشتيبان باشد، ای 
  مزدا اهورا، که هماره يکسانی، با مينوی خود، ما را برافروز و بر افراز . 

  
دادگر و دانش افروز فرا خواند تا در پرتو جهش و جنبش، و کار و کوشِش  یزرتشت مردمان را به همکاری با اين خدا

شهر و کشوری آباد برای خود فراهم آورند و جهان بهتری برای زادمانهای  –روستا  –جهان آرای خود، خانمان 



آشکار می سازم .  ،ای جويندگان دانش، اينک برای شما، اين آموزشها و سخنان ناشنوده را  ١/٣١برجای گذارند:   آينده
بيگمان، اين سخنان، برای کسانی که با آموزشهای دروغ، جهان راستی را، به تباهی می کشانند ناگوار، و برای دلداگان مزدا  

چون با اين آموزشهای نادرست، گزينش راه بهتر، روشن و آشکار نيست، من چونان آموزگاری که  ٢/٣١بهترين است. 
  ی شما می آيم، تا هر دو گروه را بياموزانم چگونه برابر راستی زندگی کنند.وبرگزيده ی مزدا است، به س

  
هرکس که با انديشه  ٢/٣٣هرکس در اين جهان، کردارش می بايد بر پايه راستی، که آيين بنيادين زندگی است باشد.  ٣٣ /١

زد و می نماياند، با باور و دلبستگی، خواست وو گفتار و کردار، با ُدروندمی ستيزد، و يا به او و به پيرو او، راه نيک می آم
اينک سخن می دارم، گوش بداريد و بشنويد، ای کسانی که خواهان شنودن ايد، و ای  ١/۴۵  مزدا را بجا آورده است.

زندگی  هکسانيکه از راه دور و نزديک فرا آمده ايد، همه ی اين گفته ها را نيک به ياد بسپُريد، مبادآنکه، آموزگار بد، دگربار
اينک سخن می دارم، از   ٣/۴۵شما را تباه کند، و ُدروند با گفته های خود و باورهای نادرستش شما را بگمراهی بکشاند .  

آنچه مزدا اهورای دانا، در باره ی بنياد آيين زندگی به من باز گفت، کسانی که اين پيام و گفت انديشه انگيز را ، آنچنان که  
  م، به کار نبندند ، زندگی آنان در پايان، همراه با دريغ و افسوس خواهد بود.يمن دريافته ام و می گو

اينک سخن می دارم، از آنچه در زندگی بهترين است، و آن را در پرتو راستی يافته ام: مزدا آفريدگار راستی است،  ۴/۴۵ 
ک کاری است، و مزدای از همه چيز يمزدا پروردگارپارسايی، و پارسايی مايه ی ن  مزدا سرچشمه ی انديشه نيک است ،

آگاه را نمی توان فريفت. زرتشت می دانست که اگر دانش را در ميان مردم بگستراند و مردمان را به نيک انديشيدن، نيکو 
خدايان دروغينی که پديد آمده از انديشه های بيمارگونه ی   -ديری نخواهد پاييد که:   سخن گفتن، و کردوکار نيک برانگيزد

نکاران فرومايه، وچيره بر مغز و روان و انديشه ی مردمان بودند، ميدان تاخت و تاز اهريمنی رايات خود را از دست يد
خواهند داد، و کيش بانان خرد ستيز آنان نيز ناگزير خواهند شد که دکان خدا فروشی و ياه بارويهای خود را ببندند و به 

و کرپن ها تکيه گاه خود را از دست خواهند داد و دستاويزی برای دستيازی به  اکوی ه  -کاری آبرومندانه تری بپردازند. 
مردم از بنِد بردگِی ننگيِن کيش بانان آزاد خواهند شد و در پرتو   -جان و مال و مغز و روان مردمان بدست نخواهند آورد. 

دمانهای آينده فراهم خواهند آورد. ولی ازندگی بهتری برای خود و ز  کار و کوشش و همپرسی با خرد و انديشه ی نيک ،
در سرود يازدهم که يکی از    آرمانهای بزرگ به کار مايه های کار ساز نيازدارند، چيزی که زرتشت از آنها بی بهره بود.

 ١/۴۶زيباترين سرود های زرتشت است با تنهايی و تنگدستی، و بی بهره گی او از اين کارمايه های بايسته آشنا می شويم: 
به کدام زمين روی آورم؟ وبه کجا روم ؟ مرا از خويشاوندان و يارانم دور می دارند، از همکاران نيز مرا خشنودی نيست !! 

ای مزدا   ٢/۴۶و نه از شهرياران کشور که هوا خواه دروغ اند ، ای مزدا اهورا ، چگونه می توانم ترا خشنود گردانم ، 
ای من اندک و کسان من کم اند، من به تو روی می آورم ، و از تو خواهان آن مهری واهورا، من می دانم چرا ناتوانم!! ن

ُدروندی که با کردار  ۴/۴۶هستم که، دلدار به دلداده می بخشد، در پرتو راستی ، مرا از نيروی انديشه نيک آگاه کن. 
دگی مردمان در شهر و کشور دور می دارد، ندشمنانه و زيانبار خود، بزشتی زبانزد است، پشتيبانان راستی را، از پيشبرد ز

ای مزدا، هنگامی که دروند  ۴۶/  ٧ای مزدا کسی که با جان با دروند بستيزد، مردم را به سوی دانش نيک راه می نمايد. 
و  آماده آزار من است، جز فروغ تو و انديشه به تو ، چه کسی پناه من خواهد بود؟ ای اهورا، از اين دو فروزه ی روشنايی

کوی ها و کرپن ها که با خيزش   دانايی است که آيين راستی به کار بسته می شود، پس نهاد مرا از اين دستور آگاه بساز .
زرتشت چراغ زندگانی خود را در گذرگاه باد می ديدند، پيکاری سخت را سازمان دادند و هراسی بزرگ در دل او پديد 

ا کردارهای خود ما را هراسان می دارند! زيرا آنان، برای مردم تباهی و ويرانی بای مزدا، براستی دروندان،  ٨/٣۴آوردند: 
می آورند، توانمندان شان به ناتوانان ستم می کنند، با آيين تو دشمنی می ورزند، و از انديشه ی نيک می گريزند و روی می 

ای خود را به خروشی جانانه سپرد. زرتشت با جولی اين هراسی که زرتشت از آن ياد می کند ديرزمانی نپاييد و   گردانند.
دليری، و با زبانی تند و تيز و دراز به همه ی باورها و آيين های پيشين پشت پا زد و با آفرينندگان تيره روزگاری مردم به 

را با اين  ُگستره ی فراخدامن نبرد دليرانه ی زرتشت  ستيزی جانانه برخاست و در رسوا کردنشان کوشيد، سرود سی و دوم،
ای کژ انديشان! همه ی شما و همه آنهايی که با خيره سری شما را می   ٣/٣٢  جهان ويرانگران تبهکار نشان می دهد:

ستايند، دارای سرشتی زشت و نادرست و خودستا هستيد، و اين کردار فريبکارانه است که شما را در هفت کشور، به بدی 
نديشه ی مردم را چنان پريشان و آشفته کرده ايد که بدترين کارها را انجام می ابدينسان شما،   ۴/٣٢زبانزد کرده است 

دهند، به دوستی با کژ انديشان رو می کنند، از انديشه نيک دوری می جويند، واز خرد خداوندی و راستی و پاکی می گريزند. 
گفتارو کردار زشت، و نويد سروری به  ای کژ انديشان! بدينسان شما، با کردارهای بدانديشانه، و با انديشه و ٣٢/۵

شايد گنهکار با رفتار خود به کاميابی  ۶/٣٢دروندان، مردم را فريب داديد و آنها را از زندگی خوب و جاودانه باز داشتيد. 
پرتو  ربرسد و نام آور گردد ولی ای مزدا اهورا، تو که همه چيز را به ياد داری، با بهترين انديشه ها آگاهی و می دانی، د

  شهرياری تو ست که سر انجام آيين راستی فرمانروا خواهد گشت.
  
از اين گنهکاران هيچيک نمی داند، همانگونه که زندگی و آزمون گدازان آن می آموزد، پيشرفت از کار و کوشش  ٧/٣٢

ينی را برمی گرداند و دآموزگاربد، گفته های  ٩/٣٢است، ای مزدا اهورا، تو بهتر از همه از سرنوشت اين کسان آگاهی. 
پريشان می کند، و با آموزشهای خود زندگی خردمندانه را تباه می سازد و بدينسان مردم را از داشتن سرمايه ی گرانبهای 
راستی و انديشه ی نيک باز می دارد، ای مزدا و ای راستی، من با سخنانی که از دل برآيد به شما گله می آورم و پناه می 

تنها با کوی ها و َکرپَن ها نيست، او پيروانشان را نيز می نکوهد و آنان را همتای   رود، روی سخن زرتشتسجويم. در اين 
ای مزدا،  ١١/٣٢دروندان و تباه کنندگان زندگی می شمارد و با همان زبان تند و تيز و دراز آنان را نيز سر زنش می کند: 

را بزرگ می شمارند! زنان و مردان بزرگوار را از رسيدن به بخشايش  نهمچنين کسانی زندگی را تباه می سازند که دروندا
آنان با آموزشهای  ١٢/٣٢ايزدی باز می دارند، و پارسايان و راستان را از بهترين انديشه ها دور می دارند و می آزارند . 



سازند، کرپن ها را برپارسايان برتری  یخود مردم را از بهترين کارها باز می دارند، زندگی مردم را با گفتار فريبنده تباه م
می دهند، و برای پيروان دروغ، سروری می خواهند و مزدا برای چنين کسان و کارهای بد آنان کيفری سخت نهاده است. 

باال گرفت و زرتشت ناگزير خانه و کاشانه ی خود را رها کرده و   نبرد ميان زرتشت و کيش بانان و پيروانشان اندک اندک
سرزمينهای دگر شد، و سرانجام در سرزمينی دور از زادگاه خود با فرمانروای يکی از تبارهای آريايی بنام ويشتاسب  راهی

آشنا گرديد و توانست او و خانواده و تنی چند از پيرامونيانش مانند جاماسب و فرشوشتر رابه آيين خود بگرواند و انجمنی 
َرد. گرايش ويشتاسب و ديگر بزرگان به آيين زرتشت، راه را برای پيروزيهای پياپی بنام انجمن مغان يا انجمن َمهان پديد آوَ 

    فراهم آورد و آيين او را جاودانه ساخت. 
  

اگر چه زرتشت در نبرد با اين جهان ويرانگران تبهکار به پيروزی رسيد ولی شوربختانه زمانه به کام او نگشت، کوی ها و  
دگاری در برابر خورشيد ِخَرد را نداشتند به ژرفاهای تاريک پناه بردند و خود را از ديده ها نکرپن ها و اوسيج ها که تاب ما

پنهان ساختند، ولی دير زمانی نپاييد که اهرمن زاده ای بنام اسکندر به سرزمين زرتشت يورش آورد و خاندان هخامنشی را 
  همه ی ارزشها را دگرگون کرد.   برانداخت و

  
زشها و از ميان رفتن اوستای کهن زمينه را برای خيزش دوباره ی کيش بانان کيش های دروغين پديد راين بهم ريختگی ا

آورد و اين تاريک انديشان سيه دل توانستند دوباره از مغاک تاريک خود سر برون کشند و موريانه وار ِخرد مردمان را 
ی مردمان چيره بگردانند. هنوز هم اين کوی ها و کرپن  هبجوند و پندار های بيمارگونه ی خود را بر جان و روان و انديش

بگوش جانها برسند و جهان تازه   ها و اوسيج های تبهکارند که با هياهوی بسيار نمی گذارند نغمه های دل انگيز زرتشت
  ای پديد آورند. 

  
جهان را به بهترين ارزش ها   د،وبادا که فرزندان زرتشت آنچنان که او« بپا خاست » و در تابش انديشه های جهان آرای خ

فراهم آورند. بادا که   آراسته کرد، آنان نيز بپا خيزند و باگسترانيدن پيام او جهاِن بهتری برای خود و زادمانها ی آينده
راه زرتشت پيش گيرند و با ايران ويرانگران تبهکاری که امروزه بر نيابوم اهورايی ما   فرزندان پاک سرشت ايرانزمين

انروايی می کنند بستيزند و ايرانزمين را از پتيارگيهای آنان دور بدارند. بادا که آيين زرتشت سرزمين ما را فراگيرد و مفر
بادا که روزگار زمان بسنده بمن بدهد تا بتوانم آنچه را که در نيمه ی دوم زندگی خود از زرتشت   آيين ديوان را براندازد.

    ندگان دانش و جوانان دانش پژوه ميهنم بگذارم .يآموخته ام بگستردگی فرا دست جو
  ايدون باد و ايدون تر باد. 

  
  زرتشت را در تاريخ انديشه جستجو کنيم  در بخش چهارم خواهيم کوشيد تا جايگاه 
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