
  شاهنامه ؛ و تاريخ –پژوهشی در فرهنگ ايران بر بنياد اوستا 
  بخش سوم 

 
  

  از آغاز پادشاهی هوشنگ تا جشن سده
١/۵٠   

  ای مزدا اهورا ؛  
  هنگامی که براستی ترا فرامی خوانم ؛ 

  جز راستی و انديشه ی نيک تو ؛  
  روان مرا چه کسی ياری خواهد داد ؟  

  و چه کسی ؛  
  ن نگاهدار من و ياران م

  خواهد بود .
٢/۵٠   

  ای مزدا ؛  
  کسی که برای جهان 

  خرمی و شادمانی می جويد ؛ 
  و آن را پيوسته آبادان می خواهد ؛ 

  چگونه 
  در پرتو راستی و فروغ تابناک به سر خواهد برد ؟  

  و در ميان راستان و در سرای دانايان 
  جای خواهد گرفت . 

٣/۵٣   
  ای مزدا ؛  

  پس بدرستی ؛ 
  کسی روی خواهد کردکه ؛   راستی به

  توانايی مينويی و انديشه نيک 
  راهنمای او باشد ؛ 

  و در پرتو اين بخششها ؛ 
  پيرامون خود را که دروند فراگرفته است ؛  

  آباد گرداند . 
۶/۵٠   

  ای مزدا ؛ 
  من ؛   

  زرتشت دوستدار راستی ؛ 
  با آوای بلند ترا می ستايم ؛ 

  باشد که
 ه خرد گويا باشی ؛پيوسته زبانم را به را 

  
و « سردار بزرگ جهان » ؛ که يک تنه در برابر همه ی    درود به روان و فروهر زرتشت پاک ؛ سراينده ی سرود زندگی

وما را به پيکاری بزرگ با اهريمن زمان راهبری کرد ؛ و بما دليری بخشيد تا بی هراس از      بپا خاست  اهريمنی رايات
   توش و توان ؛ با ايران ويرانگران تبهکار بستيزيم .با تمام   گزند اهريمن ؛

  
که بدست   بيست و نهم يسنا است ؛ نخستين نمايشنامه ی با شکوه تاريخ ادب جهان است  سرود دوم گاتها ؛ که برابر سرود

 .    زرتشت پاک نوشته شده است
  

م در پيشگاه دادار آفريدگار ؛ خروش بر ميآورد ؛ با تندی و خش  يا « روان جهان »  در اين نمايشنامه ؛ « گئوش اورون »
 که برای چه مرا آفريدی !! ؟؟

  
اشا » ؛ که همان هنجار فرمانروای بر هستی است ؛ و اهوره مزدا ؛ «    و«  آنگاه گئوش تشن ؛ « آفريدگار جهان زنده » 

«     ا هم بگفتگو می نشينند تا« وهومن » ؛ که همان منش نيک و انديشه ی رهمنا است ب  خداوند جان و خرد » ؛ و
در پناه نگهدارد . در اين گفتگو ؛ آفريدگار   برای جهان برگزينند که بتواند جهان زنده را از پتيارگيهای اهريمن  راهبری »

ا تا ما او را پشتيبان شده و به او توان آبادی جهان ر   می پرسد : « راهبر تو در جهان کيست ؟ »   « اشا »  جهان زنده از
 » باشد ؟؟ .    « سردار جهان  ببخشاييم ؟ و می خواهی چه کسی



  
. خجسته باد اين   بر گزيده می شود  ؛ سرانجام اشو زرتشت به « راهبری ؛ و سرداری جهان »  در پايان اين گفتگو 

 گزينش ؛ و خجسته باد نام او .
  

فرمان می دهد : پس شما هيچيک به گفتار   که ماييم در بند هيجدهم سرود چهارم به سربازان خود   اين سردار بزرگ جهان
و آموزشهای دروند گوش فرا مدهيد ؛ زيرا دروند بيگمان خانه و ده و شهر و کشور را به ويرانی و تباهی می کشاند . پس 

گفتار و کردار  دروندان ؛ همان دروغکويان و تبه کارانی هستند که با انديشه و  با او برزميد   در برابر دروند بايستيد و
 زشت خود جهان روشنايی را به تيرگی ميکشانند . 

  
» می ناميم و به روان پاک ؛ و فروهر او درود می   سردار جهان  بر پايه ی همين سرود است که ما نيز زرتشت را «

خود   همه ی توش و توان فرستيم ؛ و پيمان می بنديم که تا جان در بدن داريم فرمان اين ( سردار بزرگ ) را بجا آوريم و با
؛ و نياخاک اهورايی خود را از چنگال اين مارخوار اهرمن   ؛ تا آخرين دم زندگانی ؛ با ايران ويرانگران تبهکار بستيزيم

   .  چهرگان رها سازيم
  

خن گفتم ؛ در در همين جا به آگاهی می رسانم که سرود دوم گاتها که بيانگر همان نمايشنامه ی دل انگيزی است که از آن س
  .    فرا دست شما جويندگان دانش گذاشته خواهد شد  جداگانه   CD؛ بر روی دو   دو گفتار پياپی از سوی اين کمترين

  درود می فرستم به روان و فروهر گردآورندگان و گزارشگران اوستا    اينک پيش از آغاز سخن مانند هميشه
    

  ننده ی زبان فارسی و مليت ايرانی ؛ درود به روان و فروهر فردوسی بزرگ زنده ک
درود به روان و فروهر بابک خرمدين ؛ مازيار ؛ يعقوب ليث صفار ؛ رستم فرخزاد ؛ کوروش آريامنش و آله دالفک ؛  

پيکارگران بزرگی که در راه آزادی و سربلندی ايران اهورايی جان خود را بی ارج شمردند و تا آخرين دم زندگی از ستيز با 
 ويرانگران سيه دل از پای ننشستند . ايران 

  
درود و آفرين باد بر همه ی آزاده زنان و بزرگ مردانی که در راستای پاسداری از ارزشهای فرهنگی و گراميداشت 

   .   بااليشهای ايرانی می کوشند و از پای نمی نشينند
  

بيخ و بن خود ؛ اين رشته از گفتار ها را پی می   به درود و آفرين و پايداری بر شما ياران خوب ايران باد که برای رهيافتی
 گيريد . 

  
در نشست پيشين دنباله ی سخن را تا پايان روزگار سيامک پيش برديم و ديديم که سيامک ؛ در نبردی نا برابر با بچه گرگ 

  سياه و سترگی کشته شد :
 گشت و ماند انجمن بی خديو  تبه            سيامک به رای خود و دست ديو                      

  
و بيارمندی داستانهای کهن ايران ؛ می توان گفت که اين    و گفتيم که بر پايه ی داده های زمين شناسی و ديرينه شناسی ؛

ديو سياه نماد شبهای دراز دوره ی يخبندان است که شمار بزرگی از مردم آن دوره ؛ و بويژه کودکان و نو جوانان را که  
 تن پوش شايسته برای پايداری در برابر سرمای کشنده را نداشتند ؛ از ميان برداشت .  خوراک و 

  
اين است که سيامک از ميان رفت اما کيومرث هنوز زنده است ؛ و اين    نکته ی بسيار شايان ژرف نگری در اين داستان

يان رفتند ؛ اما گوهر زندگی از ميان نرفت و نشان می دهد که اگر چه شماربزرگی از مردم بی پدافند از سرما و گرسنگی از م
  آنانکه جان بدر بردند ؛ همچنان براه خود ادامه دادند تا گام بگام خود را به دوره های بهتری از تاريخ برسانند . 

دوسی و شادمانی برای مردم جهان ؛ ادامه ی اين گفتار را از زبان فر  و بهزيوی  اينک با آرزوی رهايی برای ملت ايران ؛
  :   پی می گيريم

  داشت     دستور   جای   نيا   نزد     که            داشت  پور    يکی  خجسته   سيامک                           
  بود   هوش و فرهنگ  گفتی همه    تو           بود    هوشنگ      نام   را   گرانمايه                           
  ببر    را      او     مر     پروريده      نيا           پدر         يادگار            نيا     بنزد                           

  نگماشتی       چشم  بر کسی  او  جز          داشتی       پسر     بجای       نيايش                           
  را     هوشنگ   آن گرانمايه   بخواند            را   جنگ   و   کينه   دل   بنهاد  چو                           
  از نهفت        برگشاد     رازها     همه          گفت   باز     بدو     ها  گفتنی     همه                          

  همی     خواهم     ردآو   بر    خروشی          همی       خواهم   که من لشکری کرد                           
  نو     ساالر   تو   ام   رفتنی   من   که          پيشرو       همی     بايد      بود    ترا                           
  دلير     ببر   و    گرگ    درندگان    ز           کرد و شير   انجمن   پلنگ   و   پری                           

  آوری     کند     و    کبر   با    سپهدار           پری  و  مرغ   و  دام   و  دد   سپاهی                           
  سپاه    با  اندرون   پيش    به   نبيره            شاه    کيومرث   لشکر   پشت    پس                          
  خاک     پراکند    بر   باسمان    همی            باک  و  رست  بی  ديو   سيه   بيامد                          



  خديو   شده سست و زخشم کيهان             ديو     چنگ     درندگان      زهرای                          
  ستوه    ديوان     ودام   از دد   شدند           گروه   دو     هر    فتادند    بر     بهم                          
  تنگ       نستوه  ديو  کرد بر   جهان             چنگ   هوشنگ  شير   چون  بيازيد                          
  همال   بی  سر    آن  بريد    سپهبد              دوال     يکسر    سراپای   کشيدش                           
  گشت کار  و بر   و چرم  دريدش بر             خوار    و بسپرد  افکند   اندر  یزپا                           

  روزگار         را    کيومرث   آمد  سر               را خواستار  کينه  آن  مر    چن آمد                            
  نزد او آبروی     را      که      تا    نگر              برفت و جهان مرده ری ماند از اوی                            

 بر هيچکس   نيک    و   بد ؛     نماند                و بس  فسانه است   چون    جهان                           
  

اهنامه در اينجا با چهره ی تازه ای بنام هوشنگ آشنا می شويم که نوه ؛ يا نبيره ی کيومرث ؛ و از کسانی است که چه در ش
 و چه در داستاهای اسطورای ايران نام بزرگی دارد و از پايگاه بسيار وااليی برخوردار است . 

  
هوشنگ از سوی کيومرث به فرماندهی سپاه برگزيده می شود و با دليری و کاردانی ؛ سپاه ديوان را در هم می شکند و ديو 

می آورد . و پس از اين پيروزی بزرگ زندگانی کيومرث بسر می  سياهی را که اين بار خاک به آسمان می پراکند از پای در
 رسد و جهان را با همه ی خوب و بد به زادمانهای آينده ی خود می سپارد .

  
؛ و نژاد آريا است ؛ از اينرو جا دارد   دوره ی هوشنگی بيشک يکی از چمگردهای بزرگ تاريخ جهان کهن ؛ و تاريخ ايران

 شاهنامه را باژرف نگری و نکته سنجی بيشتری به برسی بنشينيم . که اين بخش از داستان 
  

نخستين نکته ی شايان ژرف نگری در اين داستان اين است که هوشنگ اين بار ؛ نه با آن گرگ سياه و سترگی که سيامک 
همان چمگرد تاريخی  و اين سر آغاز  را کشت می جنگد ؛ بلکه باديوی پنجه در پنجه می شود که خاک به آسمان می پراکند؛

 است که به آن اشاره کردم . 
  

برای شناخت رمز و راز اين داستان و شناخت اين پهلوان تازه به ميدان آمده ؛ نخست بندهايی را که خوانديم نگاهی دوباره 
  می کنيم ؛ سپس به سراغ اوستا و ديگر نامه های کهن ايرانی می رويم . 

  
 که نزد نيا جای دستور داشت                   يامک خجسته يکی پور داشتس                             

  
  جخسته بچم مبارک و ميمون است ؛ و اين فروزه به هوشنگ بر می گردد ؛ نه به سيامک .  

رمان پدر بزرگ ؛ و ( دستور ) در فارسی امروز به چم قاعده و قانون و امر و ف   که نزد نيا جای دستور داشت : ( نيا ) يعنی
( وزير ) و ( مشاور ) است . در    ؛ و آيين و روش بکار می رود ؛ اما در زبان پهلوی به چم ( دارنده ی جايگاه واال ) ؛

با همان آرش پهلوی است و می گويد که اين نبيره نزد کيومرث در رده ی يک وزير و رايزن بلند   اينجا واژه ی ( دستور )
  پايگاه جا گرفته بود .

 تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود                      گرانمايه را نام هوشنگ بود                              
  

برخی از پژوهشگران ؛ به پشتوانه ی دو واژه ی ( هوش ) و ( فرهنگ ) که در اين بند آمده اند ؛ نام هوشنگ را برخاسته 
  رداشت را نشان خواهيم داد.از هوش و هنگ دانسته اند که ما بزودی نادرستی اين ب

  
 جز او بر کسی چشم نگماشتی                          نيايش بجای پسر داشتی                              

  
نيايش ؛ يعنی همان کيومرث ؛ که پس از کشته شدن سيامک ؛ پسر او را بجای پسر خود پرورانيد و بکارهای بزرگ  

     برگماشت .
  بخواند آن گرانمايه هوشنگ را                   چو بنهاد دل کينه و جنگ را                                

 نهفت   از  بر گشاد  ها  راز  همه                   همه گفتنی ها بدو باز گفت                                
  

ده اند که ناگزير بايد پيکاری تازه و بزرگ را آغاز کرد ؛ و ؛ يا شرايط تازه ای پديد آور  دگرگونيهای زمانه ؛ اينک دربايستها
پيکارهای بزرگ اگر استوار بر آزمونهای بزرگ نباشند ؛ دستاوردهای بزرگ به همراه نخواهند داشت ؛ از اينرو کيومرث که 

بان بوده ؛ و از اين گذرگاه در دوران زندگانی دراز خود از فراز و فرود رخداها گذشته و بارها با زندگی و نازندگی دست بگري
؛ کوله بار بزگی از آزمونهای تلخ و شيرين بهمراه دارد ؛ همه را برايگان پيش روی نبيره می گذارد و او را   پر سنگالخ

  :  برای نبردی بزرگ آماده می سازد
  

  خواهم همی  خروشی بر آورد             که من لشکری کرد خواهم همی                                 
 که من رفتنی ام تو ساالر نو               پيشرو     همی    بايد   بود   ترا                                  



  
؛ می داند که بايد دامن زندگی را به زادمان تازه بسپارد و خود آماده ی پيوستن به   کيومرث آگاه از آنچه که پيش رو است

« ساالر   به نبيره می گويد ؛ اين ديگر جنگ من نيست ؛ که من در آستانه ی رفتنم و تو ساالر نو جاودانگی شود ؛ از اينرو
  :    » از واژگان پهلوی به چم رييس و سر پرست و مهتر است

  
 زدرندگان گرگ و ببر دلير                 پری و پلنگ انجمن کرد و شير                                 

  
رونی اين داستان چنين بر می آيد که کار اين لشکر کشی به اراده ی کيومرث و به کين خواهی سيامک انجام گرفته  از نمای بي

و راه گريزی از آن نبود ؛ و    است ؛ اما بزودی خواهيم ديد که اين يک جنگ ناگزيری بود که بر تبار کيومرثيان سربار شد
در پی دگرگونيهای آب و هوا پيش آمد و چهره ی تاريخ را دگر گونه همچنانکه گفتيم يک چمگرد بزرگ تاريخی است که 

 کرده است .  
  

و پری و پلنگ اند) ؛ و خروش   در اين لشکر کشی بزرگ ؛ يکبار ديگر می بينيم که سپاهيان کيومرث ؛ همان ( دد و دام
می گذارد ؛ و ما را به دوره ای   ايشسهمگينی که از اين سپاه بر می خيزد ؛ يک کوچ بزرگ ديگر را برابر ديدگان ما بنم

راهبری می کند که پس از سپری شدن دوره ی دراز يخبندان ؛ که آنرا دوران سيامکی ناميديم ؛ آب و هوا رو به گرمی  
گذاشته و يخها اندک اندک آب شده اند ؛ و اينک هنگام آن فرارسيده است که جانوران از مغاک کوهها سر برون کشند و در 

اههای سر سبز ؛ بسوی دشت سرازير شوند و زندگانی تازه ای را آغاز کنند ؛ و چنانچه می بينيم مردمان از پير و پی چراگ
که آنها را در پيکر ( کيومرث ) و ( هوشنگ ) می بينيم ؛ هنوز همزيستی نزديکی با جانوران دارند و در اين کوچ   جوان

يم پيروی می کنند ؛ چرا که سرشت ؛ يا غريزه ی جانوران از آدمی بزرگ ؛ جانوران را همراهی ؛ و يا بهتر است بگو
  نيرومند تر است و دور نيست که جانوران پيش از آدميان کار سرازير شدن بسوی دشت را آغاز کرده باشند 

  
 ی سپهدار با کبر و کند آور                     سپاهی دد و دام و مرغ و پری                               

  
از واژگان تازی و بچم خود ستايی ؛ و خود نمايی است ؛ و ( کند آوری ) بچم پهلوانی و هماوردی و سپه   واژه ی ( کبر)

ساالری است . اين درست است که گفتيم جانوران سرشتی نيرومند تر از آدمی دارند ؛ اما اينهم درست است که آدمی  
 بنا براين خواه ناخواه در پايگاه سپه ساالری جا می گيرد .   دا دارد ؛بيارمندی هوش خود همواره بر آنان برتری پي

  
نکته بسيار چشمگير در اين بخش از داستان اين است که اگر چه هوشنگ به دستاويز جوانی و برنايی ؛ پيشاپيش سپاه می 

چه دوره يخبندان بسر رسيده و  تازد ؛ اما پادشاهی و فرمانروايی هنوز از آن کيومرث است ؛ و اين نشان می دهد که اگر
سامه ها ؛ يا شرايط زندگی دگرگون شده اند ؛ اما دوران هوشنگی که بزودی خواهيم ديد همان دوران کشاورزی است هنوز 

  بياموزد .   آغاز نگرديده و زمانی دراز بايد تا آدمی شيوه کار کشاورزی و روستا نشينی را
  

 همی به آسمان بر پراکند خاک                     سيه ديو بی ترس و باک  بيامد                             
  

در اينجا نخستين بار سخن از ديو سياه ديگری بميان می آيد که با خشم و خروش ؛ خاک به آسمان می پراکند و زندگی را بر 
ن پس از يخبندان بزرگ راهبری می جانور و آدمی تلخ می کند ؛ اين خود نشانه ی پر رنگ ديگری است که ما را به دورا

کند ؛ چرا که به آسانی می توان دريافت که پس از آب شدن يخها و برهنه شدن زمين ؛ و جابجا شدن هوای گرم و سرد ؛ 
؛ و از زمينی که هنوز پوشش گياهی ندارد ؛ گرد و خاک سهمگينی به آسمان بر   بادهای بسيار سخت و توفنده پديد می آيند

د ؛ از اينجا است که دو گانگی سرشتی اين دو ديو شناخته می شوند که يکی ديو سياه و سترگی بود که ما را به  می افشانن
شبهای دراز دوره ی يخبندان راهبری کرد ؛ و ديگری ديو سياهی است که خاک به آسمان می پراکند ؛ براستی درود به روان 

ورندگان اوستا ؛ درود به روان و فروهر فردوسی توسی که هزاران سال داستان پردازان خوش پرداز ايرانی ؛ درود به گردآ
آيينه ای اينچنين     ؛  ؛ و بسياری دانش های ديگر در اين زمينه  پيش از پيدا شدن دانش باستانشناسی ؛ و زمين شناسی

  روشن و درخشان از گذشته های دور پيش روی ما گذاشته اند .
   

 شده سست و زخشم کيهان خديو                  زهرای درندگان چنگ ديو                             
  

يعنی بانگ و آواز مهيب ؛ فرياد سهمگين ؛ و بانگ جانور درنده ... و (کيهان خديو ) يعنی پادشاه جهان ؛   (هرا ) يا ( هرا )
ن رخداد بد هنجار از يکسو ؛ و بانگ مهيب يا شاه بزرگ ؛ که در اينجا فرنام دلنشينی است برای کيومرث ؛ خشم آدمی از اي

جانوران درنده از سوی ديگر ؛ کار را بر دشمن ستمگر سخت کرده و او را کم ناتوان می سازند ؛ که نشانی است از سست  
  شدن ؛ و رو به آرامی گذاشتن آن بادهای توفنده و خشمناک و خاک بر انگيز : 

  
  و دام ديوان ستوه   دد   از  شدند         گروه    دو   هر   فتادند   بر     بهم                             
      جهان کرد بر آن ديو نستوه تنگ         بيازيد چون شير هوشنگ چنگ                             



  
د گفته های پيشين ما ( بيازيد ) از سرواژه يا مصدر يازيدن ؛ بچم تاختن ؛ يا دست دراز کردن است ؛ نکته ای که در همين بن

اين استکه هوشنگ هيچگونه جنگ ابزاری در دست ندارد و درست همانند يک جانور درنده ؛ با چنگ   را پشتيبانی می کند
و دندان می جنگد ؛ و اين راهنمايی ديگری است که فردوسی دست ما را می گيرد و به دوران کهن سنگی و شايد پيش تر از 

  را می برد . آن ؛ و مردمان نخستين ف 
  

 سپهبد بريد آن سر بی همال           کشيدش سرا پای يکسر دوال                             
  

( دوال ) از واژگان پهلوی است بچم تسمه ی ستبر ؛ يا تسمه ی رکاب و تسمه ی کمر و نيز تسمه ای که با آن تبيره ؛ يا 
ان را به تسمه می بندد و سر بی همال ؛ يعنی بی همانندش را از تن جدا طبل می نوازند ؛ هوشنگ اين ديو سياه خاک بر افش

می کند ؛ و بدين ترتيب به ما نشان می دهد که دوران تاخت و تاز بادهای خاک بر افشان به سر رسيده و زمين خود را اندک  
  ان نخواهد داشت . آدم ديگری آماده می سازد که هيچ همانندی با کيومرث و کيومرثي  اندک برای پديد آمدن

  
  دريدش بر و چرم و برگشت کار           خوار  و بسپرد  افکند    اندر    زپای                            
    روزگار    را   کيومرث   آمد  سر           خواستار    را  آن کينه  مر  چن آمد                             
 آبروی  او    نزد   را    که   تا  نگر          اوی  فت و جهان مرده ری ماند ازبر                            

   
( چن   ( مر ) حرف ربط است به چم ( به ) و ( برای ) ؛ و گاهی زيادی است و تنها برای آرايش سخن بکار می رود ؛ مانند

راث است که مرده ريگ هم گفته می شود ؛ می بينيم به چم ماندمان يا مي  مرده ری »   و «    آمد مر آن کينه را خواستار) .
که در پی اين پيکار بزرگ پيروزگر ؛ زندگانی کيومرث به سر می رسد ؛ و جهان گيتی را به زادمان پس از خود وامی نهد تا 

 آنرا بارور کنند و دستيار خدا باشند در کار آفرينش .
  

نديم و برای شناخت کيستی و و چگونگی سرشت اين جوان نورسيده ای اينک بجايی رسيده ايم که می توانيم شاهنامه را بب
گرامی نامه ی اوستا را باز کنيم و در شناخت رمز و راز اين داستان از آن    که سپاه خشمناک ديوان را در هم شکست ؛

 .   ياری بگيريم
  

  است .    هرینام هوشنگ در اوستا به پيکر « هئو شينگه » آمده است ؛ که يک نام واژه ی دوب
  –نيک  –خوب   و همان است که هنوز در واژه های ( وه ) ؛ ( به ) ؛ و ( به ) بجا مانده که بچم  بهر نخست آن ؛ « هئو »  

( کاشانه ) ؛ (آشيانه ) ؛ ( شانه )   ؛ که چهره ی دگر گون شده ی آنرا در واژه های  و ستوده است . و بهر دوم « شينگه »
؛ بنا   ( گلشن ) که آنهم به چم گل خانه است  يم که همه جا بچم خانه است ؛ و همچنين در واژه ی؛ و ( شان عسل ) دار

  براين همدايش يا ترکيب اين دو بهر می شود « خانه ی خوب » .  
 بيشتر اوستا شناسان ؛ اين نام را به کسی که « خانه های خوب ميسازد » برگردان کرده اند .  

  
واره با فرنام ؛ يا لقب « پرذات » ناميده می شود ؛ اين واژه نيز يک همدايش دوبهری است ؛ بهر در اوستا ؛ هم  هوشنگ

و ( پيشتر ) که هنوز هم در واژه          –( پيشوا ) –( پيشتاز )  –( پيشگام )  –) به چم (پيش )  -paraنخست آن ( پر
( پردوش  –( پريدوش )  –( پرندوشينه )        پرندوشين ) _ (  –( پرندوش )  –(پيرار سال )  -( پارسال ) –های ( پار ) 

بچم   pre-arrang – pre-conditiotn-pre-fixدر زبان انگليسی هم ؛ واژه های   .   ( پرند ) و ( پريشب ) داريم -)
استه اند که به ( و بسياری از واژه های ديگر همانند اينها از همين ريشه برخ  وپيش ساخته - پيش شرط –پيشتر فراهم شده 
  نخست وزير .   و پيشوايی اشاره می کنند ؛ مانند : پرمير يا پرای منيستر بچم -  به گونه ای پيشروی  زمان پيش ) و يا
) به چم ( داد ) و ( قانون ) است ؛ بنا براين همدايش يا ترکيب اين دوبهر می شود پيشداد ؛ يا نخستين  zataبهر دوم ( ذات 
نانچه در بند بيست و يکم از کرده ی ششم آبان يشت ؛ گزارش استاد جليل دوستخواه می خوانيم : « ...  قانونگذار ؛ چ

در پای البرز سد اسب و هزار گاو ؛ و ده هزار گوسفند او را پيشکش آورد و از وی خواستار شد : ای   هوشنگ پيشدادی »
ابی ارزانی دار که من بزرگترين شهريار همه ی کشورها شوم ؛ که  اردويسور آناهيتا ؛ ای نيک ؛ ای تواناترين ؛ مرا اين کامي

و مردمان دروند ؛ و جادوان و پريان و (کوی ) ها و ( کرپ ) های ستمکار چيرگی يابم ؛ که دو سوم از    بر همه ی ديوان
 را بر زمين افکنم ... »   Varenaديوان مزندری و دروندان ورن 

  
اين آرزو و   ه در سر آغاز سخن ـمده است ؛ برگردان بارسی همان ( پرذات ) اوستايی است .ک  واژه ی« پيشداد »  در اينجا

خواست هوشنگ را که در اوستا می خواهد بزرگترين شهريار همه ی کشورها باشد بياد داشته باشيد تا بهنگام شايسته و در 
بنا براين اگر پوسته ی آهکين ؛ اما بسيار زيبايی که ؛   جای خود ؛ در کنار شاهنامه بگذاريم و رمز وراز سخن را در يابيم

را همانند يک گوش ماهی پر نگار در بر گرفته اند بشکنيم ؛ آنگاه در می يابيم که «    ايرانيان  داستانهای رازگونه ی
تيره و تاری که  « هئو شينگه پرذات » نام يک آدم ويژه ای نيست که چند ده سالی ؛ آنهم در آن روزگاران     ؛ يا  هوشنگ »

بزرگترين شهريار همه ی کشورها بشود ؛ بلکه نام دوره ی   ديديم بر دد و دام و پری و پلنگ پادشاهی کرده باشد و بخواهد
تازه ای از تاريخ جهان باستان است که بی ترديد همان آغاز دوران کشاورزی است ؛ چرا که ناگفته پيدا است ؛ آدميان کوچ  

تيغ گرسنگی ؛ هر دم از جايی بجايی می شوند تا خوراکی بدست آرند ؛ نيازی بخانه ندارد ؛ اما پس از وری که در زير فشار 



آنکه آدمی به رمز و راز نهفته در دل دانه و خاک پی برد و پيوند ميان آب و خاک و آفتاب را شناخت و تخم بر زمين افشاند 
نخستين و ناگزير ترين نياز او    اينک که ماندگار ؛ شد « خانه » ندارد ؛ و  ؛ راهی جز ماندگاری و پرستاری از کشت خود

می شود ؛ پس از آن ؛ دبستان و دبيرستان و آموزشگاه و دانشگاه و بيمارستان و موزه و کتابخانه و تئاتر و سينما و ديگر 
. بنا براين شک نمی توان  دستاوردهای شهر نشينی يکی در پی ديگری می آيند ؛ و چهره ی زندگانی را دگرگونه می سازند

زاييده ی روستا نشينی ؛ و روستا نشينی بر آمده از خانه سازی است و خانه سازی پديده ای است که    کرد که شهر نشينی
 پس از کاشتن تخم در زمين پديد آمد . 

  
وری يا سرمايه داری پديد داد ) ؛ يا ( قانون ) است ؛ چرا که کشاورزی ؛ کدي  از سوی ديگر نخستين بايستگی شهر نشينی( 

 می آورد ؛ و کديوری ؛ سامان و هنجار ويژه ای می آرايد که آنرا قانون می ناميم .
  

چنانچه بياد داريد پيشتر نيز اشاره کرده بودم که در پی خشک شدن دريای بزرگ مرکزی ؛ رودها به درياچه ها سرازيرمی 
. دشتها رفته رفته دارای مرغزارهای انبوه و گياهان می شدند ؛ و شدند و گل و الی باروری از خود برجا می گذاشتند 

در يک زيستگاه بسر می بردند ؛ بسوی دشت روی آوردند و در پی آنان انسان غار    مردمان  جانوران که همراه با
ديده   ره ی سيامکینيز اندک اندک از کوه بدشت آمد و ما اين کوچ بزرگ دد و دام و مردمان را در سالهای پايانی دو  نشين
 .    بوديم

  
در برون از شاهنامه و اوستا ؛ در ميدان دانش باستانشناسی هم نزديک به هفت هزار سال پيش انسانهای پشته ی ايران را 

 نزديک کاشان کنونی می يابيم .   در دشت می بينيم و نمونه ها يی از آنها را در سيلک ؛
  

ز آنها در کوههای بختياری بدست آمده ؛ شيوه ی بکار بردن تبر سنگی را می دانستند و اين مردم غار نشين که ماندمانهايی ا
 دارای سفالينه های خشن و سياه بودند .

  
و اندک اندک آموختند    در اين زمان مردمان در خانه های کوچکی که با چوب و برگ درختان می ساختند به سر می بردند ؛

ا را با گل اندود کنند و بجای آوند و پياله از سبدهايی که از شاخ و برگ درختان بافته و که می توانند روی اين شاخ و برگه
 روی آنها را با گل رس اندود می کردند ؛ بهره می گرفتند . 

  
نزديک به شش هزار سال پيش خانه سازی چهره ی پيچيده تری بخود گرفت و مردمان بجای چينه سازی ؛ خانه های خود 

که بتازگی بدان دست يافته بودند ؛ می ساختند ؛ اما خشت ها هنوز برش هندسی نداشت ؛ توده های گل را  را با خشت خام
بهم می فشردند و آنها را بگونه ی گلوله های سخت در می آوردند و در برابر آفتاب خشک می کردند و سپس آنها را در 

 م با رنگ سرخ ؛ رنگ آميزی می کردند .داخل ديوار بکار می بردند ؛ درون خانه ها و ديوار ها را ه
  

ساخت پياله ها و آوند های سفالی در اين زمان چهره ی بهتری بخود گرفت ؛ و زنان اندک اندک به چرخ کوزه گری دست 
زنان است ؛ چرا که مردان بيشتر در پی   يافتند . نه تنها چرخ کوزه گری ؛ بلکه کشاورزی نيز دستاورد کوشش و آزمون

گله داری بودند و زنان بکار خانه و باغداری و پرورش گياهان می پرداختند و از اين راه توانستند اندک اندک به  شکار و 
 .   بياسايند  « غم فردا »  راز دانه و خاک پی ببرند واز رنج گرسنگی بکاهند و از

  
و همواری فراگرفت که «  اندک اندک جای آن گلوله های سخت و ناهموار و بد ريخت گذشته را خشت های بريده

پس بهتر    است .  معرب (آگر)  ناميده شدند ؛ که امروز بنادرست ( آجر ) می ناميم . واژه ی ( آجر ) ؛ تازی شده يا  آگر»
 از چنبره ی زبان تازيان برهانيم .   آنرا آگر بناميم و خود را يکسره   است ما هم

  
و روستا ها در کنار   شدند و کوچه ها يکی در پی ديگری پديد آمدند ؛  ديوار ها دارای پنجره و روزن  در همين زمان

 زندگی را دگرگون کردند .  چهره ی  رودخانه ها و جويبارها ؛
  

؛ و می بينيم که با شاهنامه و اوستا و ديگر بنمايه های کهن ايرانی   اين زمان را می توانيم سر آغاز دوران هوشنگی بدانيم
 .  يانی دارد؛ سازگاری بسيار شا

  
ديديم که پس از پيروزی بر ديو سياهی که خاک بر آسمان می پراکند ؛ زندگانی کيومرث به سر رسيد و سپه ساالری به  

  .   هوشنگ سپرده شد
  بر سر نهاد    تاج    نيا    بجای           و داد  با رای  هوشنگ  جهاندار                                      

  دل   مغز و پر از داد  پر از هوش            بگشت از برش چرخ سالی چهل                                      
  چنين گفت بر تخت شاهنشهی             مهی    جايگاه  بر  چو بنشست                                      
  فرمانرا        و   پيروز   بهر جای              پادشا کشور منم  هفت  بر  که                                      
  کمر    تنگ بسته   دهش  بداد و           گر     پيروز       يزدان   بفرمان                                      
 داد کرد  همی روی گيتی پر از             وزان پس جهان يکسر آباد کرد                                      



  
در اين چند بيت نخست اشاره به چهل سال زمان پادشاهی هوشنگ می شود ؛ که اين يک شماره ی نمادين است ؛ چنانچه 

پيشتر نيز گفته بودم ؛ می تواند چندين سد سال و يا حتی چندين هزار سال را در بر گرفته باشد ؛ چرا که می دانيم آدمی در 
شت و هنوز زمان را با زر نمی سنجيد ؛ همينکه دانه ای بود و خاکی بود وباران بود ؛ و آغاز ؛ شتابی برای پيشرفت ندا

زمينی که    دستی که دانه می کاشت و بار برمی داشت ؛ و خورشيدی که بياری زمين می شتافت تا دانه را به بار بنشاند ؛ و
زندگی مردمان را   نوز دو ديو گردن فراز آز و نياز ؛؛ اينهمه آدمی را بسنده بود ؛ ه  سينه ای دهشمند و دستی گشاده داشت

 به يک ميدان پر هياهو و پر غوغا دگرگون نکرده بودند .
  

: ( پرازهوش مغز و پراز داد دل ) ؛ همين سخن کوتاه ما را با   سد سينه سخن دارد ؛ می گويد  پاره ی دوم از اين بند ؛
«   ن گام را در راه پيشرفت و فراپويی برداشتند و گامی در پی گام ؛ بر آنچهره ی درخشان مردمی آشنا می کند که بزرگتري

؛ ديگر نه آن آدم دوران کيومرثی ؛   نام دارد  ؛ اين آدم که « هوشنگ »   ) بود چيره شدند  ( طبيعت   که   ريمن اهريمن »
د را هم نداشت ؛ و برای بدست خو  يا بهتر است بگويم دوران پارينه سنگی است که توانايی پوشاندن تن برهنه ی

مغز وهوش و ويرش   خوراکی در پی دد و دام آواره بود ؛ ما در اين بخش از تاريخ با آدمی روبرو هستيم که  آوردن
هر اندازه که بام    دارد ؛ و سد البته  شکوفان گرديده است ؛ و هروز گامهای تازه ای بسوی پيشرفت و فراپويی بر می

می رود ؛ ميدان زندگی اش نيزفراخ تر و گسترده تر می شود ؛ و اين فراخی و گستردگی ؛ سامان و  انديشه اش باال تر
  :     هنجار تازه ای در پی می آورند ؛ که پيش از اين به آنها نيازی نداشت

  
  چنين گفت بر تخت شاهنشهی                     مهی  جايگاه   بر  بنشست   چو                       
 فرمانروا   و   پيروز    جای     بهر                      که بر هفت کشو ر منم پادشاه                       

  
     در گيتا شناسی ايرانيان باستان ؛ جهان هفت پاره دانسته می شد که در اوستا ( هفت بوم ) گفته شده است . 

نهای کهن آريايی کرده و با خشمی جانانه ؛ خروش بر می آورد که زرتشت در بند سوم سرود سی و دوم رو به کيش بانان دي
 :  

  ای کژ انديشان ؛ 
  همه ی شما و همه آنهايی که  

  با خيره سری شمار ا می ستايند 
  دارای سرشتی زشت و نادرست و خود ستا 

  هستيد ؛ 
  ؛   و اين کردار فريبکارانه است که شما را در « هفت کشور»

 است .به بدی زبانزد کرده  
  

  .     جهان را با هفت کشور نشان می دهد  شايد اين کهن ترين سندی باشد که
که    در کرده ی چهاردهم ( مهر يشت ) ؛ مهر توانا ستوده شده است که بر آن هفت کشور ؛ بويژه « خونيرث درخشان »

افت که ايرانويچ در خاور يا مشرق دري   پناهگاه بی گزند ستوران است می نگرد . ازنوشته های پهلوی و پازند می توان
است ؛ بهر روی شک نمی توان داشت که    ايران زمين بوده است ؛ و در مينو خرد آمده که ايرانويچ در کشور خونيرث

  ) در خاور ايران کنونی بوده است .  خونيرث  (
  :   چنين اند  نامهای اين هفت کشور روی هم 

  
 voo ur barashti» ؛ « واوئربرشتی  Fradazafshou؛ « فردذفشو  » Savahi؛ « سوهی   »arzahi« ارزهی 

 و خونيرث که در مرکز اين هفت کشور جا گرفته است .  » Voo uroo jarashti» ؛ « وواورو جرشتی 
  
 ؛ ( هفت اقليم ) ناميده شدند و جايگاه آنان چنين دانسته شد.    در دوره های پس از اسالم ؛ اين هفت بوم 

  
 -( خونيرس ) يا ايرانشهر ؛ که در مرکز اين هفت کشور جا دارد ؛   –مصر وشام  -  کشور عرب و حبشان –وان کشور هند

 و سر انجام چين و ماچين .–ترکيه –سقالب وروم ؛ يا همان اروپای امروزی 
  
ا به همين بسنده می در اينج  ما در بر رسی دوران فريدون ؛ به گستردگی در باره ی اين هفت کشور سخن خواهيم گفت ؛ 

 کنم که هوشنگ آرزومند فرمانروايی و ساالری بر اين هفت کشور است .  
  

اينک زمان آن رسيده است که اين بيت از شاهنامه را با آنچه که در باره ی هوشنگ در اوستا خوانديم برابربگذاريم که می  
مرا     اردويسوره آناهيتا آورد و از او خواست که : گويد : هوشنگ پيشدادی پيشکش های فراوان بر چکاد البرز به پيشگاه

 که من بزرگترين شهريار همه ی کشورها شوم .   کاميابی ده
  

و به ژرفای سخن راه پيدا کنيم ؛ در می يابيم که فرمانروايی هوشنگ بر   اينک اگر اين پوسته ی زيبای آهکين را بشکنيم



هفت کشور ؛ اشاره ی روشنی است که آنچه در زمان او رخ داد ؛ يعنی آشنا شدن آدمی با رمز و راز دانه و خاک و شيوه 
ک جای زمين کران بسته نماند بلکه از هر کجا که آغاز شده باشد ؛ از ميان های کشاورزی و آب رسانی و آبياری ؛ در ي

دامنه اش در سراسر جهان گسترده شد و بيشترين شمار مردم به کشاورزی و روستا نشينی   رودان ؛ يا مصر ؛ يا ايران ؛
  :   بوم جهانروی آوردند و از شکار و بيابانگردی بريدند . اين همان فرمانروايی هوشنگ است بر هفت 

  
  به داد و دهش تنگ بسته کمر             پيروز گر          يزدان      بفرمان                             
 کرد   همی روی گيتی پر از داد              وزان پس جهان يکسر آباد کرد                             

  
که انگاری چسبيده به نام   باره گويی و تکرار پياپی واژه ی « داد » است نکته ی بسيار شايان نگرش در اين بند ها ؛ دو

( پيشداد )   ( پرذات) يا  فرنام  هوشنگ است ؛ آيا اين شگفت انگيز نيست که در اوستا هم نام هوشنگ همواره چسبيده به
  است ؟؟؟ . 

  :   بر می گرديم به شاهنامه و کرد و کار هوشنگ را به تماشا می نشينيم
  سنگ   کرد   ز آهن جدا  آتش   به               بچنگ    آمد   گوهر   يکی   نخستين                           

  برون   کزآن سنگ خارا کشيدش             آبگون        آهن       کرد       سرمايه                           
  تيشه کرد   و    تبر ؛ اره     و   گراز                 کرد  يشهپ   آهنگری   بشناخت  چو                           
  اندر بتاخت   هامونش   به  در يا   ز                  چو اين کرده شد چاره ی آب ساخت                           
  کرد   کوتاه   رنج    کئی   فر    به                آب را راه کرد  کشت   و به  جوی  به                           
  درود   و  و کشت  تخم   پراکندن             فزود     بر     بدين    مردم   آگاه   چو                           
 برنجيد و بشناخت سامان خويش                  خويش  نان  هر کسی  پس  بورزيد                           

  
  ر گام بگام می خوانيم و می شکافيم : اين چند بيت را يکبار ديگ

  
 کرد سنگ   جدا  آتش ز آهن  به                 بچنگ  آمد  يکی گوهر  نخستين                        

  
آمده است . در   و همچنين هر گونه سنگ گرانبها -تبار –نهاد  –نژاد  –ريشه  –بنياد  -: سرشت   يا گهر ؛ به چم –گوهر 

 اشاره به سنگ آهن است ؛ يا آهنی که به سنگ بر آميخته باشد .    وشنیاينجا به ر
  

دانش ديرينه شناسی نشان می دهد که اين   بکار برد مس بود ؛  می دانيم که کهن ترين توپال ؛ يا فلزی که آدمی شناخت و
ترين نشانه هايی که از اين  دستکم از هشت هزار سال پيش شناخته شده و فرادست مردمان جا گرفته است ؛ کهن  توپال ؛

وسپس در ميانرودان يا   ؛  هشت هزار سال پيش بر ميگردد   به  تا کنون بدست آورده انداز سويس است که زمان آن  توپال
شناخته شده و   بين النهرين ( عراق کنونی ) است که شش هزار و پانسد سال پيشينه دارد ؛ و در مصر شش هزار سال پيش

 .    ه استبکار گرفته شد
  

بيشک زمانی نيست که آدمی آنها را پيدا کرده است ؛ بلکه هنگامی است که توانسته است   آغاز دوره ی توپالها ؛ يا فلزات ؛
البته می دانيم که مس ناب به تنهايی توپالی است    بدستياری گرما آنها را نرم و چکشخوارکرده و از آنها ابزرا بسازد .

ره ای از کارها بسيار خوب است ؛ اما برای کارهای سنگين شايسته نيست ؛ بناچار بايد توپال ديگری بسيار نرم که برای پا
و آهن پس از آن شناخته و    مفرغ در دوره های پسين تر  بياميزند تا آنرا سخت کرده و ابزار کار آمد بدست آورند .  به آن

ای رسيده ايم که آدمی با آميختن توپالهای گوناگون توانسته است   . در اينجا ما اندک اندک به دوره   بکار گرفته شده اند
  .   سخت ابزارهای سودمندی برای خود فراهم آورد و کار کشاورزی و روستا نشينی را گسترش دهد

  
 تيشه کرد    و     تبر ؛ اره    و   گراز             کرد  پيشه   آهنگری   بشناخت  چو                         

  
( گراز ) بيل پهن و بزرگی است با دسته ی چوبی که ريسمانی به آن می بندند ؛ يکی دسته را می گيرد ؛ و ديگری از آن سو 

ريسمان را می کشد و بدين ترتيب زمين را شيار می کنند ؛ البته اين واژه به چم خوک نر هم هست اما در اينجا اشاره به  
  همان بيل است .  
 اندر بتاخت   هامونش  به   در يا  ز             چو اين کرده شد چاره ی آب ساخت                        

  
رود جيحون و سيحون ؛ آمو دريا و سير دريا   واژه ی دريا در اينجا به چم رودخانه است . همچنانکه نامهای باستانی دو

  خورد .  بوده اند ؛ وگرنه فردوسی می دانسته که آب دريا بکار آبياری زمين نمی
  

 درود  و   و کشت   تخم   پراکندن            فزود     بر    بدين    مردم   آگاه   چو                      
  

که روش   در اينجا چنانچه می بينيم نامی از هوشنگ در ميان نيست ؛ بلکه سخن از « مردم آگاهی » در ميان است
  فزوده اند . برزيگری را شناخته و روز برزو بر گسترش آن ا



  
 برنجيد و بشناخت سامان خويش               خويش  نان  هر کسی  پس  بورزيد                      

  
( بورزيد ) از سر واژه يا مصدر ورزيدن در زبان پهلوی به چم ورزش کردن و کاری را يکنواخت و پياپی انجام دادن است ؛  

ست يک نواخت که از شخم زدن آغاز می شود و با درو کردن بپايان می رسد . و می دانيم که کار کشاورزی همواره کاری ا
پس از گسترش آيين کشاورزی ؛ هر کسی نان خود را از دسترنج خود فراهم آورد ؛ و از همين جا کديوری و مالکيت 

کس دارنده ی چيزی  خصوصی آغاز شد که پيشتر هم به آن اشاره کرده بوديم . می دانيم که پيش از دوران کشاورزی هيچ
هر آنچه که بدست می آمد از آن همه ی دودمان بود که همگان در برابری از آن   و کسی چيزی از آن خود نداشت ؛  نبود

بهره می بردند ؛ حتی زنان هم از آن همه ی مردان دودمان بودند ؛ يا بهتر است بگوييم مردان از آن زنان بودند ؛ هنوز آيين 
مده بود ؛ بنا بر اين فرزندانی که پديد می آمدند از آن همه ی تبار يا قبيله بودند و همه ی زنان و مردان با خانواده پديد نيا

همازوری يکديگر در خوراک رسانی به آن کودک می کوشيدند ؛ اما پس از آغاز دوران کشاورزی ؛ گروهی بکار زمين 
ساختند و فرادست کشاورزان گذاشتند ؛ و گروهی داد و ستد کردند ؛  پرداختند و گروهی اره و تيشه و تبر ؛ و ديگر ابزار کار

  بدين ترتيب : 
 برنجيد و بشناخت سامان خويش                        بورزيد پس هر کسی نان خويش                      

  
های بارورتر بهره می برند ؛ اين گامه ی ديگری است در دگرگونی چهره ی همبودگاه ؛ چرا که از اين پس گروهی که از زمين

بار و بر بيشتری بر می دارند و ديگران کمتر ؛ گروهی بيشتر کار می کنند و ديگران کمتر ؛ گروهی داد و ستد می کنند و 
دارش بيشری بدست می آورند ؛ و کار گران کمتر ؛ بنابراين جدايی در ميانه می نشيند و آن چهره ی کمونيزم پيشين ؛ جای 

آيين کديوری ؛ يا نظام سرمايه داری می سپارد ؛ پس هر کسی بايد پاسخگوی کودکانی باشد که از او زاده می   خود را به
؛   تا کودکان خود را بشناسد و سرپرستی آنان را بدست خود گيرد  هر مردی بايد زنی از آن خود داشته باشد  شوند ؛بنابراين

جايی درميان همبودگاه نداشت ؛ پديد می آيد و سامان تازه ای در پی   ز ايناز همين جا است که خانه و خانواده که پيشتر ا
           می آورد .

 برنجيد و بشناخت سامان خويش                      بورزيد پس هر کسی نان خويش      
  

ن جای شک بجا نمی ماند که ساز و برگ ؛ و ديگر بايسته های زندگی ؛ بنابراي –دارايی  –کاال  –( سامان ) يعنی بارو بنه 
دوران هوشنگی نه تنها دوران کشاورزی و خانه سازی است ؛ بلکه دوران کديوری و سرمايه داری و مالکيت خصوصی هم 

  .   هست و اين کديوری است که دادگری و قانونمندی را در پی می آورد
  

  هيچ    بجز ميوه  خوردنی ها  نبد                          بسيج  شد  از آن پيش کاين کارها                      
  پوشيدنی شان همی بود برگ    که                     ببرگ     نبدی    مردم      کار   همه                      
  پيش      آيين   بود    همين   را  نيا                       کيش        بود    ايزدی    پرستيدن                      
  خوبرنگ     آتش     بدی     بدانگه                          چو مر تازيان راست محراب سنگ                      
 او در جهان روشنی گستريد   کز                            بدو شد پديد  سنگ اندر آتش  به                      

  
خوراک مردمان تنها از ميوه درختان و ريشه   ؛  ی می کند که پيش از دوران هوشنگیدر اينجا فردوسی يکبار ديگر ياد آور

آدمی بگفته ی   گوشتخواری هنوز در ميان مردم نبود ؛ و  ی برخی از گياهان فراهم می شد ؛ از اين سخن در می يابيم که
بودند می خورد ؛ که هنوز هم بهترين و ؛ يعنی گياهانی را که دست پروده ی پرتو خورشيد   خوار بود  « نور»  موالنا

شايسته ترين خوراک برای آدمی شناخته می شوند؛ در شاهنامه گوشتخواری با به روی کار آمدن ضحاک آغاز می شود و 
  خواهيم ديد که دستاورد اهريمن است .  

  
   بود برگ   شان   پوشيدنی   که                             ببرگ      نبدی     کارها   همه                        

  
واژه برگ در پاره ی يکم اين بند به چم ساز و نوا و سامان و ابزار و توشه است ؛ و در پاره ی دوم ؛ همان برگ درختان ؛ 

و يکبار ديگر اشاره است به بی سر وسامانی مردمان در دوره ی کيومرثی و سيامکی ؛ و دوره های پيش از دوره ی 
  هوشنگی : 

  
 پيش   آيين  بود  همين   را  نيا                           کيش   بود  ايزدی   پرستيدن                       

  
و هر دو برخاسته از ريشه    »  Yajata  و در زبان سانسکريت «   »  Yazataواژه ی ايزد در اوستا « 

بچم در خور ستايش ؛ و ويژه   Yazataبنا براين » بچم پرستيدن و ستودن است ؛   Yaz   «                    ی
فرشتگانی است که در پايگاهی پايين تر از امشه سپندان جا می گيرند ؛ مانند ايزد سروش و ديگران ؛ اين واژه در   ی

و (   تنها ( خدا )  » و در فارسی ايزد شده است ؛ اما در فارسی نو به برای فرشته بکار نمی رود  Yazd  پهلوی «
 .      ناميده می شود   « ايزد »  آفريگار بزرگ )



  
چرا که می دانيم که پيش از    ؛  البته اينکه ايرانيان را از زمان هوشنگی يزدان پرست بدانيم ؛ اندکی جای چون چرا هست

که اين   ؛ تنها پس از زرتشت است  زرتشت کيش بانان و آتش بانانی بودند که هر يک خدايان ويژه ای را می پرستيدند
اهوره مزدا » که دانش بزرگ هستی بخش و سرورهستی است سزاوار ستايش دانسته    خدايان پنداری از ميان رفتند و «

  شد .  
  اما در اين بخش از گفتار فردوسی نکته ای هست که نمی توان از آن به آسانی گذشت ؛ و آن اينکه می گويد : 

  
  خوبرنگ     آتش      بدی    بدانگه                          راب سنگچو مر تازيان راست مح                   
 او در جهان روشنی گستريد   کز                         بدو شد پديد  سنگ اندر آتش  به                    

  
؛ بگستردگی در اين زمينه می دانيم که آتش از دير باز نزد ايرانيان سزاور بيشترين ستايش بوده است ؛ ما در نشست آينده 

در اينجا تنها به اين نکته    سخن خواهيم گفت و شما ياران خوب ايران را از هم اکنون به شنيدن آن گفتار فرا می خوانم.
برخ می کشد که    ؛ تکه سنگ سياهی بنام ( حجر االسود ) را  بسنده می کنم که فردوسی با هشياری و زيرکی ويژه ی خود

يار پيش از اسالم مورد ستايش تازيان بوده و پس از اسالم نيز نيايش سو ؛ يا قبله گاه مسلمانان گرديده از دورانهای بس
است . بدين ترتيب ستايش آتش و ستايش آن سنگ را برابر می گذارد ؛ با اين دگرگونی بنيادی که آتش گوهر و بنمايه ی  

  .   زندگانی است ؛ و آن تکه سنگ ؛ تنها يک تکه سنگ بی مصرف
  پس از اين ياد آوری شايسته می رسيم به « گفتار اندر نهادن جشن سده » .    

                          
  همگروه   کس  چند   با   کرد   گذر             کوه    سوی   جهان   شاه   روز   يکی                      

  و تيز تاز    تيره تن    و   رنگ   سيه                دراز    چيزی   دور   از      آمد   پديد                     
  تيره گون     جهان    دهانش   ز دود                 دو چشم ازبر سر چو دو چشمه خون                     
  گرفتش يکی سنگ و شد تيز چنگ                 هوشنگ با هوش و سنگ  کرد   نگه                     

  جست   از جهانجوی  مار    جهانسوز              دست    رهانيد     کيانی    زور      به                     
  همان و همين سنگ بشکست گرد                  سنگ خرد  گران   بسنگ   آمد   بر                     
  گشت از فروغ آذرنگ    سنگ   دل                از هر دو سنگ  آمد   پديد    فروغی                     
  آتش آمد فراز   سنگ   اين طبع  از             راز    ز    و ليکن   کشته    مار     نشد                     
  آفرين   و خواند  همی کرد   نيايش              آفرين     جهان         پيش     جهاندار                     

  نهاد   قبله      آنگاه     آتش    همين                داد  چنين هديه   فروغی    را    او   که                     
  بخردی     اگر      بايد          پرستيد                ايزدی   اين    است   فروغی     بگفتا                     
  با گروه   او    گرد  در  شاه      همان                کوه   ش چوافروخت آت   آمد بر  شب                     
  کرد   فرخنده   آن جشن  نام  سده                 يکی جشن کرد آن شب و باده خورد                     
  شهريار    ردگ   او  چون   باد   بسی                يادگار   سده  اين  ماند    هوشنگ  ز                     
 کرد    ياد   او     از  بنيکی   جهانی                شاد کرد    جهان   کردن    آباد   کز                     

  
نمای بيرونی داستان چنين است که روزی از روزها ؛ هوشنگ با تنی چند از ياران همگروه به گشت و کذار می پردازد و 

روبرو می شود ؛ در نخستين برداشت می توان گمان برد که هوشنگ و    و سيه رنگ و تيز تازجنبنده ای دراز   با  ناگهان
با مار سياه رنگی روبرو شده و به آهنگ کشتن آن ؛ سنگی بسوی مار پرتاب می کنند ؛ اين سنگ که از    ياران همگروهش

دو پديدار می شود ؛ در پی اين   ز آنخانواده ی سنگهای آتش زنه بوده است ؛ به سنگ ديگری بر می خورد و فروغی ا
دراز و سيه رنگ و    رخداد شادی بخش ؛ آدمی روش افروختن آتش را فرا می گيرد ؛ اما جای پرسش است که آيا اين چيز

؛ براستی مار بوده است ؟؟ ؛ آيا مردمی که به درازای هزاره ها ؛ با هزاران گونه از جانوران گوناگون در يک    تيز تاز
  ؟؟    تا اين زمان مار نديده بودند  گاه به سر می بردند ؛زيست

  ما اندرز اين آموزگار بزرگ خود را نبايد فراموش کرده باشيم که در سر آغاز شاهنامه فرمود :  
  

  بيکسان روشن زمانه مدان                     تو اين را دروغ و فسانه مخوان                       
 برد   رمز معنی  ره   از    دگر                   از آن هر چه اندر خورد با خرد                       

  
بکوشيم و پرده از روی رمز و راز   چيز درازو سيه رنگ و تيز تاز  پس جا دارد که در شناخت چيستی و چگونگی اين

  سخن بر داريم . 
    می گويد :

 تيره گون   دهانش جهان  ز دود               چشمه خوندو چشم از بر سر چو دو                    
  

تا کنون چنين ماری جز در افسانه ها ديده نشده است که با دود دهانش جهان پيرامون را تيره گون کرده باشد . شاهنامه هم  
طيری مردم ديگر ؛ چه در شاهنامه و چه در داستانها اسا  نامه ها است »  کتاب فسون و فسانه نيست ؛ شاهنامه ؛ « شاه

گاه با اژدهايی روبرو می شويم که اگر خوراکی بدو نرسد نعره ای مهيب می کشد و در پی هر جنبش او زمين لرزه ای پديد 



می آيد ؛ و گاه جلوی رودهای پر آب را می گيرد و مردمان از تشنگی و دم گرم او کشته می شوند ؛ کشتزارها به آتش کشيده 
ی و بيماری و مرگ ؛ گروهها گروه مردمان را از پا می اندازند . دودی که از دهان برخی از اينها به شوند ؛ و خشکسال  می

آسمان می رود آسمان را تيره و تار می کند و دهکده ها و شهرها را بکام خود فرو می کشد ؛ آب رودخانه ها را زهر آگين 
زارهای پيرامون از سبزه و نخجير تهی می شوند و مرغان نيز ؛ مرغ  می کند و ريشه ی زندگانی جانور و آدمی را می کند

از آنجا می گريزند ؛ و درندگان را پروای آن نيست که در ميدان فرمانروايی او به زندگانی خود ادامه دهند ؛ کوتاه سخن 
انی خود چاره ای نمی دچار تباهی است و مردمان برای ادامه ی زندگ  اينکه زندگانی در ميدان فرمانروايی اين « اژدها »

 بينند جز آنکه با پيشکش قربانيهای فراوان بکوشند تا خرسندی او را فراهم آورند .
  

  .   در برخی از داستانهای اساطيری چهره و پيکر اين اژدها همانند يک سوسمار بسياربزرگ نشان داده می شود
کر يک مار بزرگ نشان داه می شود ؛ و ما در  بيشتر بچهره و پي   « اژدها »  در شاهنامه ؛ و حتی در اوستا هم

دل   نيست . برای نمونه ؛ سام نريمان می خواهد  آينده خواهيم ديد که اين اژدها چيزی بجز « کوه آتشفشان »  نشستهای
بدست آورد ؛ پس پيشينه ی   منوچهر شاه را نرم کرده و پروانه ی زناشويی پسرش زال را با رودابه دختر مهراب کابلی

  ؛ می گويد :  کارهای خود را برخ می کشد که بزرگترين آنها جنگ با اژدها بوده است
    

  گردنکشان     ز   گردن  آورده  بر            نشان   بگيتی    نبودی   گر    زمن                      
  کف    گيتی چو  و کرد  آمد   برون           اژدها ؛ کو ؛ ز رود کشف     آن   چو                      
  او     پهنای    کوه   تا    کوه   همان          او    باالی  شهر  تا    شهر      زمين                      
  ز درندگان     گيتی    روی    همان            پرندگان   ز     کرده     پاک     هوا                      
  بر فروخت   همی  زمين زير زهرش                 ش پر کرکس بسوختزتفش دهان                      

   جای    سپردند   را    او  مر  جهانی              چارپای  مردم و  گشت بی  زمين                      
  

ا اژدها خواهيم رسيد ؛ چنانچه پيشتر نيز پيمان بستيم ؛ در نشستهای آينده ؛ آنجا که به رزم آوريها ی سام و رستم و نبرد ب
به گستردگی در اين زمينه سخن خواهيم گفت . در اينجا همين بس که بدانيم اين چيز دراز و سيه رنگ و تيز تاز که هوشنگ 

نبوده است . يک گدازه ی   و يارانش با آن روبرو شدند ؛ چيزی جز يک جوی روان پديد آمده از گدازه های آتش فشان
بسيار پديد آورده ؛ و به روشنی می توان ديد که کرانه هايش زودتر از بخشهای ميانی سرد شده و  رونده ای که دود و دم

 .   بديده می رسند   »   « دو چشمه ی خون  برنگ سياه در آمده اند ؛ و بخشهای ميانی همچنان سرخ ؛ همانند
  

« جستاری در پيشينه ی دانش کيهان شناسی و  فرزانه ی ارجمندی بنام دکتر مانوئل بربريان در کتابی بسيار خواندی بنام
زمين در ايرانويج » می نويسد : بررسی گدازه های آتشفشان دماوند در البرز ؛ با بهره گيری از نگاره های هوايی ؛ چهار 

زار سال پيش ؛ و جوانترين آنها کمتر از ده ه ٣٧۵٠٠دوره ی آتشفشانی را نشان می دهد . کهن ترين گدازه ی دماوند در 
 » .    سال پيش رخ داده است ..

  
بنا براين از آنچه که فردوسی فراروی ما می گذارد دو چيز دانسته می شود ؛ يک اينکه اين مار؛ رگه باريکی ازهمان گدازه 
های آتشفشان بوده است که در پيکر ماری سيه رنگ و تيز تاز نشان داده می شود ؛ و دوم اينکه اين نخستين بار نبود که 

ردمان با آتش روبرو می شدند ؛ بلکه از دوره های بسيار پيش از دوره ی هوشنگی نيز آتش را ديده و از دستاوردهای م
نيک و بد آن آگاه بوده اند ؛ حتی دور نيست اگر بگوييم که شيوه ی نگهداری آتش را هم با افزودن چيزهای سوختنی بر 

بدان پی بردند ؛ آتش و شيوه ی نگهاری آن نبود ؛ بلکه شيوه ی بر  می دانستند ؛ پس آنچه که در دوره ی هوشنگی  آن
افروختن آتش بود که سکويی شد برای بلند پروازيها ی آدمی و جهش و جنبش او بسوی يک آينده ی بسيار دگرگونه با آنچه 

 تا پيش از دانش افروختن آتش داشت .  
  

  بخش شايان گفتگو است ؛ و آن اينکه می گويد :  پيش از ادامه ی داستان ؛ يک نکته ی ديگری نيز در اين
  

 گرفتش يکی سنگ و شد تيز چنگ             هوشنگ با هوش و سنگ  کرد    نگه                      
  

در پاره ی نخست اين بند ؛ بچم ارزش ؛ و بها ؛ و بزرگی آمده است ؛ و با آن يکی سنگ که بسوی مار   واژه ی « سنگ »
بنگرند . برای نمونه فردوسی در   ی نيست ؛ جادارد که جوانان دانش پژوه به اين گونه نکات به ژرفی بيشتریپرتاب شد يک

  جای ديگری می گويد : 
  بگيتی بی آزاری اندر خورد                سرمايه ی مرد ؛ سنگ و خرد                           

  باز می گويد : 
  شکيبايی و دانش و سنگ تو               دمندی و رای و فرهنگ توخر                           

  باز می گويد : 
 اوی   آن سنگ  برز و باال و  بدان             بدان خسروی بال و آن چنگ اوی                          

  



ن کرد و کار هوشنگ را پی می با اين گفتار کوتاه پيرامون شناختن شيوه ی افروختن آتش به شاهنامه بر می گرديم و داستا
  گيريم .

  :   دستاورد بزرگ  در پی اين
  نيايش همی کرد و خواند آفرين               آفرين    جهان   پيش   جهاندار                           
 نهاد   قبله   آنگاه    آتش     همين             که او را فروغی چنين هديه داد                           

  
فرهنگ ايران فرهنگ داد و دهشمندی و سپاسگذاری از داده ها و دستاوردهای جهان است ؛ در اينجا می بينيم که هوشنگ 

؛ جايی است که بهنگام نماز گزاردن بسوی   ؛ نيايش سو ؛ يا قبله گاه  خود ميسازد  ؛ يا (قبله گاه )   آتش را « نيايش سو »
  آن رو می کنند .

 بخردی      اگر    بايد     پرستيد               بگفتا فروغی است اين ايزدی                           
  

  :   واژه ی پرستيدن در زبان پارسی چم های گوناگون دارد که در اينجا نگاه می کنيم
  .    نخست عبادت کردن است که نيازی به نمونه آوری نيست ؛ همگان آنرا می شناسند  

  است ؛ فردوسی می گويد :  دوم خدمت کردن
  

 بدند   مهتر پرستان  و  هشيوار             بدند  کسانی که اندر شبستان                           
  

  .  مهتر پرستان ؛ يعنی خدمت کاران و پرستارانی که بزرگان را پرستاری کردند
  باز می گويد :

 کرد   خوار    پادشه    پرستيدن           تن خويش يک چند بيمار کرد    
  

  يعنی خود را بيمار نشان داد تا از خدمت پادشاه برهد .
 ترا       بخت   بيدار   و    پرستند          ترا  خنک شهر ايران که تخت    باز می گويد :

  
  ايرانشهر و مردم ايران که پرستاران تواند   يعنی خوشا

  باز می گويد :
 شود    پرستان   خسرو  بر آيين          وزآن پس سوی زابلستان شود   

  
  يعنی پس انجام آن کار برسم خدمتکاران پادشاه ؛ به زابل خواهد رفت 

  و سرانجام :
 بسی شور و تلخ جهان ديده ايد                  پرستيده ايد   را  ما  نياکان   

  
  نياکان ما بوده ايد   يعنی شما خدمتگزاران

ا ديديم سخن از خدمت کردن و پرستاری کردن و نگهبانی کردن است ؛ نه نمازگزاردن يا عبادت چنانچه در همه ی اين بنده
    کردن .

  می گويد :   در همين زمينه اسدی توسی
  

 شاه دور     پرستيدن  از  مگرد                   بدان تا تو با بزم باشی و سور             
  

  هستی ؛ از خدمت کردن به شاه دوری مکن يعنی اگر خواهان بزم و سور و شادمانی 
      باز می گويد :

   
    است  نيکويی  و  نوازيدن   زمهتر         زکهتر پرستيدن و خوش خويی است             

  
  .  يعنی خويشکاری فرودستان خدمت کردن و خوشخويی؛ و خويشکاری بزرگان نواختن و نيکويی کردن است

    
  ن و خم شدن در برابر کسی هم آمده است :  همچنين به چم کرنش کرد

  می گويد :   فرخی در اين زمينه
  

 بپرستيدن هر کس نکنم پشت دو تاه          من که معروف شدستم به پرستيدن او                     
  

  باز می گويد : 
  

 تاه      دو      پشت        او    بپرستيدن           شاه محمود که شاهان زبر دست کنند                      



  
  بچم ورزيدن و بکار بردن چيزی هم آمده است ؛ برای نمونه فردوسی می گويد : 

  مخور     انده   و   مپرست    نيز آز   تو               پسر  ای  بر نماند  جهان چون براو                  
       

  :   می گويدبچم دوست گرفتن و دوست داشتن هم آمده است ؛ باز فردوسی 
 روان      بجای   را پرستد  تن   که                  دگر گفت کانرا تو دانا مخوان                  

  
  يعنی کسی که تن را بيش از روان بپرستد ؛ يا دوست داشته باشد ؛ آدم خردمند ی نمی تواند بود 

  در همين راستا فرخی نيز می گويد : 
 را ستايی   گر سخا   ستا  را   کفش             ست ار خرد را پرستیدلش را پر                

  
  هستی ؛ و دست دهشمندش را بستا اگر ستاينده ی داد هستی .  يعنی دوستی با دلش کن اگر خردمند

  اسفنديار به رستم می گويد :    و بچم فرمانبرداری و اطاعت کردن هم آمده است ؛
 که تا پيش شاهت برم بسته دست              و فرمان پرستبزنهار پيش آی                 

  
زنهار واژه ی پهلوی است بچم امان ؛ پناه ؛ مهلت ؛ و عهد و پيمان . می گويد : با فرمانبرداری از فرمان شاه ؛ در پناه من 

  خواهی بود ؛ اگر بگذاری که من ترا دست بسته بپيشگاه شاهت برم . 
  ی شود ؛ آنجا که هوشنگ :  بنا بر اين بروشنی ديده م

   بخردی    اگر   بايد   پرستيد »  «                بگفتا فروغی است اين ايزدی                
  

پاکيزه نگهداشتن   ؛ يعنی نگهداری کردن ؛ پاسداری کردن ؛ ارج گذاشتن ؛ ستودن ؛ و  »   « پرستيدن آتش   می گويد :
 . امروز از خود بپرسيد ؛ آيا چنين نيست ؟؟   ن خويشکاری آدمی استآتش ؛ واال ترين و خردمندانه تري

   
و چنين بينديشيد که « آتش » را از    فرو بنديد  چشمان خود را  اين سخن را دريابيد ؛ يک دم  برای اينکه درستی و ژرفای

بيکران هيچ چيز بجا نخواهد  ؛ بيدرنگ خواهيد ديد که کاخ هستی فرو خواهد ريخت واز هستی    جهان هستی برداشته اند
 ماند . 

  
بيرون بکشيد ؛ باز بيدرنگ خواهيد ديد که در يک آن   بنای فرهنگ وتمدن آدمی  « آتش » را از زير  در جهان انديشه  و يا

ويی با بوزينه ها و گاو وحشی و بز کوهی همپا و برابر می شويم . آنچه که نردبان فراپ  به دوران کيومرثی بر می گرديم و
نيست ؛ و همه ی    ؛ و زندگانی آسوده تر فراهم آورده است ؛ بيشک چيزی بجز « آتش »  ما را بسوی جهانی برتر وباالتر

 ديگر کارمايه های فراپويی آدمی بر آمده از آتش اند . 
  

ستی ؛ سخن نا بخردانه ای با اين سخن در می يابيم که بد نام کردن زرتشيان ؛ که نژاده ترين تبار ايرانزمين اند ؛ به آتش پر
که سزاوار     است که تنها از ذهن بيمار و ناتوان تازيان و تازی پرستان و عمامه داران بر می خيزد ؛ وگرنه خدای زرتشت

و   دانش بزرگ است ؛ خدايی که می توانيم او را در تکه تکه های جهان هستی دريابيم  پرستيدن است ؛ همان « مزدا »
ی که در برگ برگ هر درخت ؛ و در موج موج هر دريا ؛ در دانه دانه های هر شبنم ؛ در نغمه های پرندگان بشناسيم ؛ خداي

 ؛ در سوسوی ستارگان ؛ و در خش خش ماسه های بيابان ديده و شنيده می شود . 
  

زير تابش خورشيد دست خدايی است که به فراز آيد ترا بتمامی ؛ و نازکترين شاخه های هستی ات را که در    خدای زرتشت
افشانی می کنند ؛ با دستهای مهربان و نوازشگر خود می نوازد ؛ و هم به ژرفايت فرو می رود بتمامی ؛ تا سخت ترين ريشه  

 هايت را که در دل خاکند به لرزش آورد از بن .  
  

او می داند که از ناچيز ؛ چيز که مزدا اهورا ناميده می شود سرچشمه ی کران ناپذير دانش و مهر است ؛    خدای زرتشت
آفريده نمی شود ؛ و هستی نا کرانمند ؛ با يک سخن پديد نمی آيد ؛ خدای زرتشت دادار است ؛ از آنچه که دارد می بخشد و 

دگر گونش می کند ؛ پس در انديشه ی زرتشت ؛   جهان هستی را پديد می آورد و دم به دم از چهره ای بچهره ای ديگر
از خدا جدا نيست ؛ و هر تکه ای از هستی ؛ تکه ای از خدا ؛ و خود همان خدا است ؛ دين زرتشت از باال ؛ و هستی کيهانی 

از آسمان نمی آيد ؛ دين زرتشت از درون جان می جوشد و از ژرفای دل می خروشد ؛ دين زرتشت لحظه های زندگانی را به  
زرتشت همه ی لحظه های   ينک زمان کار است و اينک زمان دعا ...دو بخش نمی کند ؛ که اين برای من ؛ اين برای خدا ؛ ا

زندگانی را از آن خدا می داند ؛ پس همه ی لحظه های زندگی از آن اواست ؛ به سخن ديگر ؛ خدا خود همان « لحظه 
 است .    « دريا »   همان  است ؛ خود  »   موج    است ؛ خود همان «   »
  

شش آدمی را بخش بندی نمی کند که اين برای خداوند ؛ اين برای من ؛ آن يکی برای ( دين زرتشت دستاوردهای کار و کو
جان ) ؛ و اين يکی برای ( تن ) . زرتشت جهان را تکه تکه نمی کند و جان و تن و خدا و آدمی و آب و خاک و گياه و 

است که    تی و همان « دانش بزرگی »جانور را از هم جدا نمی سازد ؛ خدا در انديشه ی زرتشت ؛ پيکر کران ناپذير هس



هستی استوار و ايستاده به او است ؛و هر يک از ما باشندگان ؛ اندامی هستيم در اين پيکر ؛ و اين همان رازی است که  
  منصور حالج در يافت و گفت : 

  
 و من ؛ يا من تويی با توام من ؛ يا ت                  من توام يا تو منی ؛ چند از دويی                     

  
را در آسمان   خود  هللا »  و ديديم که تازی پرستان اهرمن خو که با چنين خدای يگانه با هستی بيگانه بودند و جايگاه «

و    هفتم می دانستند ؛ سخن اين فرزانه ی بزرگ ايرانی را ( کفر ) شمردند و با پاهای بسته بزنجير ؛ و اندامی تکه پاره ؛
؛ بر باالی دار بردندش . درود به روان منصور حالج ؛ و    و چشمانی کنده شده از کاسه   از دهان بيرون ؛  زبانی کشيده

  نفرين جاودانه باد : 
  

 بهرگان     بی    شرم    و    دانايی  ز          چهرگان     اهرمن  خوار  مار   براين                       
  

بتوانی پرهيزکاری را همانند يک جامه ی فاخر بتن کنی و نگذاری   ه برای فريب ديگراننه آنگونه دين است ک  دين زرتشت
 پوست تنت را نوازش کند .    که دست نوازشگر باد ؛ از ورای آن جامه ی ننگين

  
فراخ دين زرتشت کعبه و کنشت و زيارتگاه ندارد ؛ برای پيروان راستين زرتشت ؛ زندگی به بلندای هر روز نيايشگاهی است 

  ؛ و زندگی خود همين دين است ؛ آيين است و آيينه ای ايست که خدا را در هر کرانه اش می توانی ديد .   و بيکرانه
آتشکده ها هم بر آمده از انديشه های بلند زرتشت نيستند ؛ اينها نماد آتش اند که خود گوهر و بنمايه ی زندگانی است ؛ از  

است سر باسمان کشيده در آتشگاه درون ؛ و زندگانی به بلندای هر روز آتشکده ای است ديدگاه زرتشت ؛ وجدان آدمی آتشی 
برای نيايش هستی ؛ برای نيايش آب و خاک و گياه و جانور ؛ برای نيايش خورشيد و مهر و ماه ؛ برای نيايش آن نيروی 

کارد ؛ برای کار و کوشش ؛ برای بنا کردن شگفت انگيزی که گياه را از زمين می روياند ؛ و مهر پدر را در دل فرزند می 
خانمانها ؛ و روستاها و شهرها و کشوری آباد و نو کردن جهان ؛ برای ستايش و نيايش شادمانی و جشن و سرور ... که  

 زندگی ؛ هر لحظه اش جشن است و سزاوار ستايش .  
  

؛ بايد   انديشه را در برابر خورشيد خرد بشويی هنگامی که می خواهی به اين به اين آتشکده در آيی ؛ بايد تن و روان و
خرافه پنداری ؛ چرک آبه های ترس و آز و نياز و خشم و کينه را از دل بزدايی ؛ بايد با ژاله های مهر و داد و   چرک

بازی ؛ به پيرامون خود بنگر ؛ آيا او را در   دهشمندی ؛ تن شويی کنی ؛ و آنگاه اگر براستی خواستار ديدن خدا هستی
کودکانت نمی بينی ؟ آيا در چشمان مهربان همسرت خدا خانه ندارد ؟ آيا اين او نيست که پابپای برگ برگ هر درخت ؛ با 

نغمه ی باد دست افشانی می کند ؛ آيا اين همو نيست که بر ابر ها می گذرد و با دانه دانه های باران فرو می بارد ؟؟ و چه با 
شد در خورشيد و می جهد با آذرخش . خدای زرتشت در لبان هر گل می خندد ؛ در رگ هر شکوه است هنگامی که می درخ

   برگ می لرزد ؛ و همراه با کودکان بازيگوشمان قهقه سر می دهد .
  

  هستی پديد آمده از گوهر او است .     دين زرتشت دين پرستش و ستايش آن دانش بزرگی است که
انيان را در يک زمينه ی فراخدامن به بر رسی خواهيم نشست ؛ يکبار ديگر شما در نشست آينده جستار آتش پرستی اير

آينده ی همه ی شما ايرانياران گرامی را بدست توانای   ياران خوب شنوده را به شنيدن اين جستار فرا می خوانم وتا نشست
    .   مزدا اهورا می سپارم . کامتان شيرين و روزگارتان پيروز گر باد
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