
 
 
 
 

  زرتشت در شاهنامه فردوسی چهره 
  
  
  

امروزه در اثر سعی و تالش و تکاپوی پيگير دانشمندان اوستا شناس خاصه اوستا شناسان زردشت اعتقاد روزنه تازه ديگری 
زمان باستان يعنی عهد معنويات قديم  وسيع تر  ،به سوی نور و روشنايی دری ديگر به گلباغ رنگين فرهنگ ايرانی نژاد

  رديد.بازگ
  

جالب و قسما علمی و شنيدنی سخنرانی نموده يک سلسله مسائل مبرم «اوستا» اين  ،دانشمندان فرزانه در موضوعات گوناگون
  کتاب مقدس پيشين ما و زاويه های تاريک تاکنون تحقيق نشده و يا کم تحقيق شده ای آن را روشنايی بخشيدند.

  
وانندگان دايمی کتاب مقدس ديگر ما که عنوان افتخاری « قرآن عجم » را دارد دوستداران و خ ،بنده به حيث يکی از مرتبان

پر افتخار ما را با امروز ما می  ،يعنی شاهنامه حکيم ابوالقاسم فردوسی دريع دانستم که در چنين محفل باشکوهی که گذشته
مسائل مربوط به فعاليت پيغمبر نخستين ما از  ،ذکری از شاهنامه ،پيوندند و فاصله عصرها و سال ها را از ميان برمی دارد

مختصر  ،زردشت که همه کتاب را سراپا فرا پيچيده است و بر حق مهم ترين سرچشمه آموزش فرهنگ باستانی ما ميباشد
  چيزی نگوييم و در کنار بمانيم.

  
ب صورت پذيرفت. زردشت بنا به شهادت شاهنامه ظهور زردشت و آيين او در قلمرو ايران زمين در عهد پادشاهی گوشتاس

  خود به دربار آمد و پيغمبری خويش را در حضور شاه کشور رسما اعالم داشت:
  

  تو را سوی يزدان همی رهبرم .....      به شاه جــــــــهان گفت پيغمبرم
  بيــــــــــاموز از راه و آييـــــن اوی      زگوينده بپذير به ديـــــــن اوی

  بـــی دين نه خوب است شاهنشهی        بـــــهی  بيـــــــاموز آيين ديـــن
  

چنين به نظر ميرسد که جمع آمد دربار که زردشت در آن پيغمبری خود را اعالن کرد محفل نمايش نبود. برای اعالن قبول دين 
گذرانيدند و بهی يعنی آيين زردشتی قبال بزرگان و اشراف را جمع آورده بودند و در آن جمع آمد کتاب اوستا را از نظر می 

  نظريه رد و قبول دين تازه در همان  محفل فيصله شده بود.
  

مناسب حال بايد خاطر نشان ساخت که عالوه بر حمد و سنا و اظهار اخالص و احترام فراوان خود فردوسی به پيشگاه 
آزادی و آزادگی از  ،پاکی ،بنيانگذار دين بهی ،خصلت و خصوصيات خاص اين ابرمرد  دين و آيين ،چهره اين پيمبر ،زردشت

زبان قهرمانان شاهنامه هنگام شرح و تفسير اين و يا آن حادثه و واقعه رخ داده يا بررسی و ارزيابی مسائل امری يا سفارشی 
  پر فر و پر شکوهتر و پر درخش و جالی ديگر می گردد. ،آشکارتر

  
کليد  ،با رای و تدبير ،و دانندهدانا  ،سخنگوی ماهر ،نشمنددا ،زردشت  به قبول و تاييد قهرمانان شاهنامه مردی روشن روان

کتاب دارد يعنی پيغمبر صاحب کتاب  ،ايجادگر است ،در راز و نيازها در مجمع مظهر همه نکويی ها می باشد. او آبادگر
ه مستقيما در امور دينی معجزه يا وسيله ديگر بلک ،حرمت و ارجمندی است. وی نه با امر و فرمان ،خداوند مقام ومنزلت، است

کينه ي و ناراستی و ناراست انديشی در وجود  ،حسدی ،و فرهنگی و کارهای هر روزه زندگی فعال اشتراک می نمايد. بخلی
عقل  ،خرد و خردمندی ،در تعليمات او مصلحت و مشورت های او نيست. از اين جهت هم مظهر پاکی و پاکيزگی ،شريف او

  کامل عبرت و پيروی است. نمونه  ،ذکاوت ازلی
  

ميان همه محترمان و ارجمندان شاهنامه تابناک ترين چهره می باشد. بايد خاطر نشان ساخت که مصلحت و مشورت های وی 
  امن و رفاهيت خلق و امنيت ايران است. ،همه بر نفع آبادی کشور

  
پذيرفت. در اين وضع  ،هدفهای  واالی آن نهان بود ،پادشاه کشور گوشتاسپ آيين پيمبر زردشت را که در نهاد ان منافع انسان

  چگونه پذيرفتن اين دين بهی را از جانب گوشتاسپ روشن معلوم نيست و شايد حقيقت همان اشارت فوق باشد.
  



به ساختمان عمارات دينی و تاريخی بزرگ  ،بنا به هدايات و رهنمودهای زردشت ،در رديف ديگر امور اداری و دولت داری
  آتشکده مهر برزين و امثال آن پرداختند و زمينه های ديگرآبادی ها نيز تدريجا مهيا گرديد. ،بدان بر آذرانگنچون 

  
زردشت پيمبر با دست خود در آتشکده مهر برزين درخت سروی کشت و بر تن آن نوشت که گوشتاسپ دين بهی را بپذيرفت. 

  ول آيين زردشتی و سايه دست پيمبر بود.قباين نوشته در ذات خود گواهينامه و يادگاری از عهد 
  

  اشاره حکيم فردوسی هم در اين خصوص شاهد صادق است:
  

  که پذيرفت گوشتاسپ دينی بهی      نبشتش بر اين زاد سرو سهی
  چنيـــــن گســــتراند خرد داد را      گــــوا کرد مر ســـرو آزاد را 

  
ی اين سرو قصری زرين سربرافراخت. در ديوارهای اين قصر لوپه ،رش ۴٠رش و پهناش  ۴٠قدس  ،سرو درخت ستبر گشت

نام آور و ميهن پرست جمشيد و فريدون کشيده شد. نام اين سرو برومند در  ،عالوه بر ديگر نقش و نگار تصوير شاهان عادل
  است.ه شاهنامه سرو کاشمر می باشد. نظير اين سرو کاشته ای پيمبر زردشت هيچ گاه و در هيچ جای وجود نداشت

  
بزرگان و کل مقربان ديگر را دعوت نمود که سرو کاشمر اين درخت مقدس به دست خود کشته  ،پادشاه کشور رسما اهل دربار

  رسم و راه او را پيش بگيرند و بدين بهی بگروند و ترک پرستش بت های چينی نمايند. ،و پرورده ايی پيمبر را ببيند
  

  زبان شاه چنين به قلم آورده است:ز فردوسی در شاهنامه اين لحظه را ا
  

  به سوی بت چين براريد پشت....      بگيريد يک سر ره زردهشـــت
  به فرمان پيغمبر راست گـــوی      ســــــــوی گنبد آذر آريد روی 

  
ن زردشت و يياولين پايه آ ،چنانکه باالتر هم ياد شد ،اين نهال بهشت که با نام سرو کاشمر در مقام وصف و ستايش آمده است

راهنما و هدايتگر او به سوی معنويات به جانب خير و  ،آغاز انتشار آن در قلمره ايران زمين می باشد. زردشت مشاور شاه
نکويی و بهبودی و بهروزی است. بنا به شهادت ماخذ و  به ويژه شاهنامه فردوسی در اين عهد ايران به چين باژ می داد و 

  نه بود.گاسخت مطيع و وابسته زور بي
  

  در فصل نپذيرفتن باژ ايران ارجپ را  فردوسی چنين شهادت ميدهد:
  

  خجسته شد آن اختــــر شهريـــار      چو چندی سر آمد بر اين روزگار
  که در دين ما اين نباشد حوژيـــر      به شاه جـــهان گفت زردشت پير

  ديــــن نه اندر خود آيد به آيين و      که تو باژ بدهی به ساالر چيـــــن 
  که شاهان ما در گهی باستـــــــان      نباشم بر اين نيز همداستـــــــــان 
  به ايران نبودش همه توش و تاو      به ترکان ندادست کس باژوســـاو

  
نام آورد. به حفظ استقالل و آزادی و سربلندی کشور کشيد و از  مصلحت مرد خرد در شاه تاثر عميق گذاشت. او را  سر ننگ و

  دن باژوساو و بدين وسيله پابند و مطيع اجنبی بودن رهايی بخشيد.دا
  

  نفرمايــــــمش دادن از باژچيـــــــز      پـذيرفت گوشتاسپ گفتار نيــــز 
  

يار روئين تن مبلغان دين و آيين نو در شهر و واليات و نامدار و نامبردار او اسنفد ،برادر گوشتاسپ زرير و فرزند پهلوان
  اين دو شخص در باب استقرار و استحکام پايه های آيين جديد کارهای زيادی را انجام دادند. ،هات مملکت شدندروستا و د

نو از جانب  از قبول آيين و دين ،ايران در شخص ارجاسپ حکمران چين که زورا از ايران بازمی ستاند ،مخالفين آنوقت
  او سخت به شور آمده نهايت اظهار می دارد:گوشتاسپ و با مصلحت زردشت سرکشی کردن از دادن باژوس

  
  وزآن پير جــادو ستـوه آمدنــــد      همــه پيـــش او ديــن پژوه آمـدنـد

  جهان پر شد از راه و آيين وی      گرفتند از او ســر به سر دين اوی 
  



وسيله کوشش می کنند که شاه  اين دين زود انتشار يافته کشور را فراگرفته است. مخالفين به هر از مصرع آخر پيداست که
با ويرانگری به اين  ،ايران از اين دين و سرکش از امر پرداخت باژ به چين برگردد. حتی آخر تهديد کرده می شود که با زور

  کار خاتمه خواهند داد.
  

  تاسپ گله آميز و طنزآميز می نويسد:ارجاسپ در يک بخش نامه ای به گوش
  

  تو را دل پر از بيم کــرد و نهـــيب      ـــــبپيــامد يکــی مرد مردم فري
  به دلت اندرون تخم زفتی بکشـت      سخن گفت از دوزخ و از بهشت

  بيـــاراستـی راه و آئينـــــــش  را      تــو او را پـذيـرفتـی و ديـنش را 
  

دشتی خود و قول و تصميم ا و گله ها و شکوه و شکايت های حريفان شاه ايران به دين بهين زرصرف نظر از همه تهديده
خويش و در امر سرکشی از بند زوری اجنبی طبق دستور پيمبر بيدار بماند و برعکس برای استحکام پايه های آيين نو پسرش 

  اسفنديار را به روم و به هند و شهر و دهات فرستاد.
  

  ين زرتشتی پذيرفته و بت ها سوزانده شد:اسفنديار و ياران او در اين کشور ها و ديگر محالت باقی مانده د با سعی و کوشش
  

  ز دريا و تاريـکی انـدر گذشـــت      به روم و  به هندوستان بربگشت 
  بفرمان يـــــزدان و پروردگــــار      گـــذارش همــی کــرد اســفنديـــار

  گـرفتند از او راه و آئيــــن اوی      ديـن اوی چو آگـــه شــدند از نکو
  از اين دين گذارش هم خواستند      را  بيــــاراستنــد مـرايـن ديـن بـه

  بــــجای بــت آتـــش بـرفروختند      بتـــــان از ســــرگاه مـی سوختنـد
  

ت  نامه های زردشتی حقيقت واقعی و سپس با تقاضای ساکنان محل ها از جانب گوشتاسپ به آن جا دستورالمعمل ها و هداي
  را  به طور واقعی به آن آشکار می ساختند. فضيلت و برتری عقايد دين جديد

  
  خود فردوسی هم در شاهنامه رشد و پيشرفت اغلب ساحه های زندگی را از فيض و برکت اين تعليمات نو ميبيند.

  
  در نامه ای حضور پدر اين مطلب را  مخصوص ابراز می دارد:اسفنديار پس از انجام وظيفه از باب استحکام آيين زردشتی 

  
  به کشــور پراکنده ســـايه همــــای      ن ويژه کردم به فر خــدایجهـــا

  به گيتـی کسـی بی زر و سيم و نـه       کســی را نيــز از کسـی بيـم نــه
  جهـان گشته آباد و بر جـای کشـت      فـروزنده گيتـی بـه سـان بهشـت

  بـه ورزی گـران ورز می کاشتنــد      ران جـهان را همی داشتنــدسوا
  بـه گيتـی بـدی بـود انـدر جهـــــان      ر ايـن بـرگرديـد چنـدی جهــانبـ

  
از اشارات باال چنين برمی آيد که اسفنديار و يارانش بنا بدستور زردشت در جريان تبليغ و تشويق و تعليم دين بهی در 

  داده خرابی ها را آباد نموده اند. تامين مساوات و همنوای مردمان کارهای جالبی را نيز انجام ،ماعیبرقراری عدالت اجت
  
زردشت و عقايد او چون رهبر معنوی پيمبر نيک رای  و نيکو  ،افسانه ها و نقل و روايات زيادی شاهنامه ،در سلسله قصه ها 

با چهره تابنک زردشت  ،موضوع مستقيم و يا  غير مستقيم ارتباط دارد تدبير يادآوری می شود. در همه گفتارهايی که به اين
 ،ذکاوت و نبوغ ازليش به خوبی معلوم ميگردد. تعليمات اين پيمبر به خير و خوبی ،عقل و خرد ،همه خصلت های حسنه

انسان و شناخت کاربست هدف اصلی اش تربيت معنوی  ،وحدت و همدلی نگرانيده شده ،دوستی و رفاقت ،وطن پرستی،آبادی
ی باشد. بعضی لحظات اين تعليمات و شخصيت خود پيمبر زردشت در نظم مساوات و يگانگی تام کشور م ،عدل و عدالت

  کالسيک ما نقش معلومی داشته و از نفوذ و محبوبيت آن درک می دهد.
  

چون  قلمرو زردشت نيز شهرت داشته است  محبوبيت و مقدس بودن زردشتی قلمرو ايران زمين آن رزوگاران ،به نسبت تاثير
  ه برجا مانده است.و اين در بعضی ابيات گذشت

  
  
  



اين سيل خانه برانداز بنيانسوز و ويرانگر ايران بهشت آئين با سوز و گداز در بيت ذيل فرموده  ،شاعری هنگام استالی مغول
  است:

  
  شت حرف چنگيز استکه در قلمرو زرد      چه سان  نسوزم و آتش به خشک و تر نزنم 

  
ت و  آداب آن چون منبع با اعتماد اول درجه چون اوستای ثانی از اين به سن ،شاهنامه بی زوال در باب تحقيق آيين زردشتی

فرهنگ ايرانی نژادان  ،در حل مسائل مهم مربوط به اين ساحه ،بعد هم بسيار گره های سربسته اين موضوع بزرگ را  گشاده
  د نمود.کمک و مساعدت خواه

  
  

  ظاهر احراری
 ١٣٧٧پاريس مهرماه  ،انجمن رودکی ،به کوشش م. ميرشاهی ،مين همايشسو ،پژوهش در فرهنگ باستانی و شناخت اوستا
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