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  شوديافت نمی ،آزادی ،فروشاندر بازار دين 
  

 انسانی -بلکه بيشترين کسان آزادی شناسند.را نمی خودآزاد بودن  انهمه کس ،ولی  .هر کس آزاد زاييده شده است
يا درازای دار -برگزيدن برده برای ،در آزاد بودن ،انسان ی- آزادی کنند.ديگران برداشت می  يا گفتاررا از پندار 

 .بستگی ندارد ی شرع-قاضی هایشماره تازيانه و شمار سنگ به ديه يا ميزان ی آزادی به- پديده  .نيستآنها  زنجير

  

. انسان خردمند داندنمیهيچ رسولی يا پيامبری  خود را گوسپند و پذيردرا نمی هيچ االهیو احکام انسان آزاده بندگی 
   . يستن حاکم خردمندی -بر انديشه  ،ايمان ست. رمانرواف ی خود انديشه و بر است های هستیبرآمده از پديده

       

اند. -کردهتالش می اجتماعیبرآوردن نيازهای  برای بر اساس بينش خود ،ای از زمان-در هر دوره ،مردمان جهان
در آن  را ی خود-خانوادهتا بتواند بدون ترس  است در اجتماع در جستجوی آرامش، آسايش و همزيستن انسان

 سامان دهد.  تماعاج

  

 وجود آزادی در آن که شودای پديدار می-اند که آرامش و آسايش تنها در جامعه-مردمان امروز به اين برآيند رسيده
رونوشت برداری کرد. آزادی، مانند  از جايی خريد يا از بازاری  ای نيست که بتوان آنرا-آزادی پديدهداشته باشند. 

پرورش  آنهاکوشش  بينش وبا  و شودکاشته می مردمانی آگاه - است که، در زمينه، تخمی فرهنگیهای ديگر ارزش
 هایرشتهيعنی  .شودآميخته  مردمان بينشدر  آنهای شهد ميوه  شود کهزمانی پايدار می درخت آزادی. يابدمی

 د.  نآزادی تنيده شده باش هایاز بافتی آنها انديشه

  

گمان خود  براند و تنها -ی آزادی را نچشيده-آنها مزهاند -از خود بيگانه زيستهمردمی که هزاران سال سرگردان و 
 ی آزادی-يوهگردند که بتوانند ماين است که چنين مردمی بيشتر به دنبال باغی يا باغبانی می .نگارندرا می پديدهآن 

  . برای آنها به بار آورد شناسند،نمی خودشانرا، که 

  

 ،کندُرشد میآزاد ی ا- در زمينه تنها انديشهتخم  ، از سويیآلوده شده است هایينش ما به پليدی ب- زمينه از آنجا که
ی ايرانيان -آزادی در جامعهنهال  ها پاک کنيم-های هزارهی خود را از آلودگی-بينینتوانيم جهان تا زمانی که پس
  رويد.نمی

  

ای را که -پديده ، چگونه بايدشناسيمی آزادی را نمی- پديده ،توانيم آزادانه بينديشيمما خود آزاد نيستيم و نمی
 دانند.چون خود را عبد  هللا می .دانندای که بيشترين شمار مردم آن را سزاور خود نمی-پديده. بيآفرينيم شناسيمنمی
 .يز هستندگان در ستآزاد با آزادی وبينيم که مسلمانان با ايمان در مهد آزادی هم آزاد نيستند حتا آنها می

  

ی آزادی -تواند پديدهسخندانی، دانشدانی، نيک انديشی، بزهکاری، شيادی می دانشمندی، هر آموزگاری، انديشمندی،
 درخت آزادی توانيمنمی هرگز ،مفهوم خودبودن، مفهوم خرد، مفهوم انديشيدن را ندانيم ، تارا برای ما بنگارد ولی ما

 از درون خود که او آزمون کندهای هستی را -و پديده با خرد خودش درآميزد تواندمی کسی آنگاه .پرورش دهيم را
    سازد. بارورورزی، گستاخی و خودآزمايی ی خود را با شکی انديشهها را بيرون بريزد و زمينههای هزارهآلودگی

 همزيستی از راه آموزش يارا  های اندکی دارد که آنهابرای گذراندن زندگی نياز به آگاهی ،انسان ،در سامان اجتماعی 
ما  ؛ ولیشودروان می ی آينده-کرانهبرآمده و در بیهای دور ی است که از گذشت برآيند دانش آگاهی هر گيرد.فرامی

  جامعه همآهنگ بشويم. مردم با بتوانيم تا نياز داريم گستره ز آنتنها به بخشی ا

  

توان از کتابی پنداريم که هر آگاهی را میمی ،هم ، بر اين روندآموزيمیها ماز کتابکاربرد ابزارها را  ما اين رویاز 
ی -همانگونه که بدون پيشدانشی شيوه کنيم.جستجو می هاخود را هم در کتاب خويشتن اين است که .برداشت کرد
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بازشناسی  هم را مانخود ،پيشوايی سوی شناختن چند دستور از از راه که ،بريمايم، گمان میرانندگی را آموخته
 .آوريماست به دست می شده ها پنهانکه در زير خاشاک هزارهرا   "راستی"ی -پديده خواهيم کرد و

  

و  بيآزمايد بسنجد، ،بگوارد ،را خودشتوان درون  ی او آميخته شده است،- دانشی که با هستی ، ازتواندهر کس می
 ". کردبداند که " ديگران هم بکنند آنچه مسيحا می

  

با خرد و نيروی  ،تواندمی  اوست که ی آخوندی يا موبدی انديشه کند.- تواند در مورد گفتار يا عقيدههر کس می
 از بخواهد راستی و درستی را اين که او نه .کندرا ارزيابی  ی ديگرانها-گفتار و عقيدهی هادرستی يا کاستی انديشه،

پرواز زيرا آسمان . ای را در ورای ايمانش شناسايی کند-پديدهواند تآخوند نمی .يا موبدی برداشت کندگفتار آخوندی 
   وبد در تنگنای ايمانش گرفتار است. م ی-بسان عقيدهآخوند ی -عقيدهه است ولی نکرابی ی انسان-انديشه

  

توانيم اميدوار می ند ولیبزداي خودبينی -جهان از به آسانی را ها-هزاره هایآلودگی توانندايرانيان نمی که بايد بپذيريم
بينش  ،کردن و ارزشيابیکردن  شناسايی  در اين راه گام بگذارند. ،نورزی و آزموبا شک ،جويندگان آزادیباشيم که 

آنچه که هستيم و آنچه با  تواند ما رامی  ی که امروز بر ما فرمانروا شده است، نخستين گامی است کهنگرش راستایو 
   .آشنا کند توانيم باشيممی

  

اند. حکومت -حکمرانی کردهی ايران -جامعهسازی بر -های برده-هبا شيو هابيش از دوهزار سال است که واليان مذهب
است که در درون  یی بينش-يده و پروانده شدهيزا کرده است،ی مردم را در سياهچال ستم زندانی -انديشه  که ،اسالمی

  .شده استی آنها حاکم -و بر انديشه فرو رفتههمين مردم 

  

از  ما که  برداشت شده است ستمکارانی هایدروغاز  ،دهندراستای نگرش ما را نشان می ، کهمعيارهای سنجش ما
- شناسيم، به دنبال برده، آزادمنشی را نمیايم-ولی چون ما برده منش پروده شده زار و آزرده هستيم.کردار آنها بی

 تر است، به گردن بگذاريم.م سبکپنداريا، که میگرديم تا زنجير بردگی او رداری مهربان می

  

تر و ه فرسوددارانی - برده ما کنيم بلکهجستجو نمی نوانديشنی تازه و ادار-برده حتا شوربختی در اين است که ما
نج  ر است، فرونشستهپيشين، که امروز  انستمکار خشم از چه که داريم خواهان هستيم. چونتر از آن-پسمانده

  پنداريم.آنها را مهربان و راستکار می از اين روی بريم.نمی

  

پروران -برده در گفتار و کردار ،ی کهيتضادها به دانيمايم، خود را نادان می-از آنجا که از خودبيگانه پرورده شده
، که در  یجويندگی و گستاخ ريم.پندانشان نادانی و ناآگاهی خود می را هاديدن تضاد حتا کنيم.برخورد نمی هست ،کهن

خود را با ورد  ما و شده استها پروری و ترس از ناشناختهگرفتار تننهفته است، در وجود ما  یانسان هر سرشت
 .دهيمدروغوندان فريب می

  

که خود را از  دنو برآن ،اند-دادگری را در احکام اسالمی شناسايی کردهپسماندگی و بی که ،سخن از ايرانيانی است
و بيدار  يشتن بازنگشتهولی اين کسان به خو رها سازند. استخوان آنها رخنه کرده است، ، که تا مغزچنگال اين عقيده

 به پردازند.  دخو شناختن هويت اند که به جستجوی راستی و-نشده

  

ه پندارد، او بداند، او خود را مخلوقی نادان و ناتوان میاو هويت خود را نمی ،شناسدکس که فرهنگ خود را نمی آن
گردد که با خالق او پيوند داشته باشد تا او را رهبری کند. با اين وجود اين کسان در آغاز راه جويندگی می کسیدنبال 

برند که است و نيز گمان می یند که پيروی از اسالم برآيند نادانی و گمراها-. آنها دريافتهاند-و خودآگاهی گام نهاده
  ران روان است.  ايهای فرهنگ -بنمايههويت آنها در 
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 ،به هستی بنگرد ی خودش- آزمون شدهاز ديدگاه  انسان اگراو ست.  ی خود-و انديشه فرهنگی انسان از بينشهويت 
از  پيوند دارد. ،به آنچه که از درون خودش جوشيده است ،هويت او به خويشتن داند.خود را آزاد و آراسته به خرد می

او هويت خود را در بندگی  پنداردمی الهیی ا- خود را بنده دارايمانپس  ديدگاه اسالمی انسان مخلوق هللا است
  .نه در آزادی شناسدمی

  

 پاره شکسته و پارهنهاد اين فرهنگ -هنوز در درون ايرانيان نخشکيده است ولی بن بينیجهانی اين -گرچه ريشه
نماد هستی که هويت انسان را برترين  . فرهنگ ايرانی،پراکنده است دوران زورمندان ستم در زير خاشاک و شده
شناختن  .کنندمی جلوههايی است که در ديدگاه ما واژگون ها و بندادهها، اسطورهافسانهها، در البالی واژه ،داندمی

از  .سايندهری اين فرهنگ را در بر دارند، راهی است دراز و زنجی است ف - هايی، که هسته-و ريزه ها-پيوند اين پاره
  تا کنون کمتر انديشمندی در اين راه گام گذاره است. روی اين

  

ها هاز ژرفای بنداد را بينی-اين جهانهای -ها و ريزه-فسور منوچهر جمالی نخستين پژوهنده ايست که پارهپرُ  بی گمان
ی -سياه شده سيمای گردآوری و ی آن را- ی پراکندهها-ريزه ،های اين فرهنگراه شناسايی بافت از ،و. اکشدبيرون می

 کند.ی میسازايران را باز فرهنگ

  

خودباختگی در  ،اند-نگسسته ی خود-از انديشه را یبه خالقبندهای ايمان  که، هنوز به هر روی سخن از کسانی است
موبدان زرتشتی  افيون گرفتار از دام آخوندها، به جای رهايی ،در اين راه برخی از آنها .کنندمی جستجورا  يشتنخو

  .شونديا می شده

  

. دارندجنبشی بازمیهر اين جويندگان را از  ،خوانندکه خود را واليان زرتشت و انباردار فرهنگ ايران می ،موبدان
اين است  .را برانگيزد آگاهیخودبه  تازه ندارند که جوانان شوريدهو آرمانی  زيرا موبدان فرسودتر از آخوندها هستند

  . اين جويندگانکنندبه بن بست آرزوهای سنگ شده برخورد می  ،موبدان ی-ی انديشه-خانهکتاريدر  ،کسان که اين
  .شوندفرهنگ ايران دور میاز و بيزار خويشتن  از يش از پيشب

  

شده  نگاشتهراستی  برشود که يافت نمی آن از های تاريخ به دروغ آلوده هستند و حتا يک برگدرست است که نوشته 
های و دروغتوان تضادها ، میاند-ها، که آنها هم پاکيزه نماندهها، اسطورهها، افسانهداستان ولی درالبالی باشد.

ما  کند ولیخودآگاهی و خويشتن يابی راهنمايی نمی به گرچه اين شيوه هم ما را نوشتارهای تاريخی را شناسايی کرد.
سازد دروغوند آشنا می کردار موبدان که ما را با رويدادهايی .انگيزدبرمی و راز گشايی ورزی و جويندگیشک را به 
  اند.-گشتهزمان نابود  درازای يا در اند -که نوشته نشده هستند هايیبرگ

  

بر شاهان  است که موبدان زرتشتی حکومت سيمای ،شناسيممی فرهنگ ايرانی -پيشينهبه نام  ندر پندارما که ،آنچه
فرهنگ  بلکه سازداز شناختن فرهنگ ايران دور می را ما نه تنها ار نادرستاين پند ند.ا-هکردساسانی فرمانروايی می

 . کنيمرا فراموش می های اسالم زشتی که دهدمیزشت نشان  زهاايران به آن اند

  

 تا کنندبزرگداشت فردوسی و مولوی و حافظ  را برپا می ،يعنی حکومت اسالمی ،همانگونه که دشمنان انديشه
دام  کافران یانديشه پوششاز  تا پوشاننداسالمی می قبایکافران  بر پيکر اين . آنهادا بپوشاننهای اسالم رزشتی

 ابزاری ،ی زرتشتاز نام و آموزه ،به همين روش هم موبدان .به دام بيندازند را شدگان خامباوران و رميده و بسازند
 جامعهی بر انديشه زرتشتی به نام دين بتوانند ات بسوزانند، در مردمان ی نوانديشی را، که ريشهاند-بوده ساخته

  حکومت کنند. 

  

  :با کردار موبدان گاتاها تضادهای به ای-اشاره
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خردورزی، راستکاری،  تواناز فرهنگ ايران شمرد. راستای اين آموزه را می ای-شاخهتوان ی زرتشت را می-آموزه
 به زيستی و فرشکرد(نوشوندگی) جهان دانست.  

  

  مفهوم  " راست" وی- پديده . مفهومشودآشگار می مفهوم دو واژه بر بيشتر آموزه ياانديشه  اين شکوهارزش و 
سامان و آسايش  ،در اين انديشه گم شده است. ما ايرانيان بينشاز  دو واژه اينگوهر معنای  البته ."دروغ"ی- پديده

 .يابندپيدايش می "دروغ" به همراهبختی و بد ترس و ستمکاری است.اجتماعی را بر بنياد "راستی" استوار 

  

آزادی، دادگستری، پيشرفت،  زرتشت که کردتوان برداشت های گاتا برخورد کنيم میدويعنی اگر به ارزش سر
ديده  نيز به ژرفی .داندمیتنها در پرتّو راستی امکان پذير  را آسايش، شادی، مهر، بزرگی، دانش و ساماندهی کشور

 شگستردروغ  در زهرستمکاری، پسماندگی، بدبختی، رنج، پستی، نادانی ، نابسامانی کشور که زور،  شودمی
 .يابندمی

  
  . ه استبد ترين کارها را برگزيد به ورزيدن، دروغوند ،از آن دو مينو>> 

  )۵، بند٣٠(اهنود گات: يسنای << مينوی فزاينده، که استوارترين آسمانها را بر خود پوشيده است، راستی را
  هيچ کس از دروغوندان گفتارهای نيک را نشنوده است.>> 

 )١٨، بند ٣١(اهنود گات: يسنای << چون او خانه، خاندان، روستا و کشور را در تنگی و مرگ نهاده است.
  

، با شده منش ايرانيان، به ويروس ترس و دروغ، در دوران ساسانيان به کوشش موبدان آغاز ی-داستان آلودگی
 . ه استو تحميل شريعت اسالم، به کوشش اسالمزدگان ايرانی تکامل يافت هجوم تازيان

 کنم.های تاريخ اشاره میبه بخشی از نانوشته در دوران ساسانی موبدان زرتشتی روشن شدن واليتبرای 

  

های بکتا بيشترين های دينی آنها برداشت کرد.توان از کتاببيشتر مردمان جهان را می سوی نگرش و تاريخ فرهنگ
يش از بو برخی  سد سالچند اند که برخی از آنها - شده بازنويسی و دگرگون ايرانيان در دوران ساسانيان ی- دينی

 اند. -هجوم تازيان از پهلوی به فارسی برگردانده شدهپس از  هزارسال

  

 نی است از خدای نامه کهبرگردا ،آيدبشمار می ی جهان- یهای فرهنگکه از زيباترين ارزش ،البته برخی مانند شاهنامه
فارسی  زبان ی از اين شمار پيش از اينکه بهيهاه است. اوستا، بندهش و کتابخود آراست به گوهر هنرآن را  فردوسی

 اند. -فرانسه برگردانده شده بوده به انگليسی و آلمانی يا عربی، به آنها درآيند

  

آنها به دست دشمنان فرهنگی (شايد موبدان  ای-اريخی و اسطورهی تدهند که بنمايهها نشان میی اين کتابدرون مايه
چنگال دشمنان در  هایخراش ی فرهنگ ايران و-شده است. با اين وجود هنوز شيره گاهی واژگون دگرگون زرتشتی)

 های آنها آشگار است.  -البالی اسطوره

  

از  ،هايیداشتديا مکهای بيستون و تخت جمشيد به کپس از رازگشايی از سنگ نوشتهباستان شناسان جهانی،  
، برای مردم شوبا يافتن منشور کور اند.-بردهيونانی و آسوری، به شکوه شاهنشاهی هخامنشی پی نگارانتاريخ

  کند.را به شگفتی وادار می جهان جامعه شناسانشود که آشگار می بينشیبنياد  شناسان،

  

در شاهنامه  .برده نشده استنامی از پادشاهان هخامنشی اند، -زرتشتيان بازمانده، که از یيی نوشتارهادر همه 
از  خورد.انبوه در برابر سپاه اسکندر شکست می ی(برگردانی از خدای نامه) از دارا سخن رانده شده است که با سپاه

 ورزی کينه هرا گمان برد که از فرهنگ ايران و تاريخ ای از-های گم شدهبخش به توانمی های اين کتابهانانوشته
        اند.-نابود شده
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 بينيم. میپيدا کرددر شاهنامه هم  توانها هستند، می، که گردآورندگان اين نوشتهرا موبدانه جويی ستيزدشمنی و 
 اين کسان .کنندستايش می ،اسالم خلفای ی مسلمانان از-چاپلوسی سانب ،حکومت اسکندر را نويسندگاناين  ،که

ی خود را در برابر اسکندر با يک مشت -رنج سرشکستگی گردانند ویمهای ايرانی را به نام اسکندر بر-اسطوره
 . پوشانندمیدروغ 

  

ای، که او در دست داشته است، اسکندر را چنين -کند بلکه در خدای نامهستايش نمی اسکندر را فردوسی خودسرانه
، پس از دوران اشکانيان، در ايرانی خيلی کوتاه ر و کشتار شاهزادگاناسکند ی- کاریبه ستم ند.ا-ستوده بوده

 . شودسرآغاز پيدايش اردشير بابکان اشاره می

  

 .اند-کردهی نوشتارهای تاريخی گم از همه  به خواست واليت موبدان، پيش از هجوم تازيان ،را تاريخ هخامنشی
های بابل، مردوک، خدايان بت شو. کورشودپيدا میش وهای داريوش و کوراين دشمنی در سنگ نوشته ی-انگيزه
رانده هورامزدا سخنی آ کند. در آزاد ساختن مردم بابل هيچ کجا نه از زرتشت و نه از مردمان را ستايش میآشگار 

 است.   شده

  

رمز ی اورمز يا ُه های داريوش هم از زرتشت و آهورامزدا نامی نيست بلکه او خود رابرگزيدهنوشتهدر سنگ
 در زمانی ديرتر،  .دآهورامزدا همانی دا بتوان آنرا به ز با آهورامزدا برابر نيستند کههای اورمَ خواند ويژگیمی

اورَمز = بُن ماه =  شمارند.می آهورامزداهستند که برخی آرميتی را دختر  هورامزداآی -و آرميتی آفريننده زاورمَ 
   . است زهدان ماه

  

و  کاریپيشی تازيان بدون -همانند پيروزی ، به ويژه حکومت يونانيان بر ايران،ی اسکندر- بينيم که پيروزیمی
 به آسانی امکان پذير نبوده است.  دينیدشمنی واليان 

  

از  یاسالم بر ايرانيان نشان ی- هزار و چهارسد ساله هایو نيز حکومت در ايران ياننيونا ی-هسال چند سدحکومت 
يابد که تنها در ترس و فشار حکومتی ساختار می انسان است. از خودبيگان شدن ايران ننه بودن مردمااخودبيگ

ی خود را جايگزين -زورآوران دينی عقيده را مهار شده در دست داشته باشند. اجتماعی انديشه ی بتوانندواليان مذهب
اين است که ايرانيان، هنوز  هند.می کنند و انسان را مانند ابزاری نابخرد و گوش به فرمان پرورشهويت انسان می

  شوند.شرمسار نمی حتا از پست شمردن خود بيگانگانحکومت  از آنها ،نامندزادگان عمامه سياه را سيد میعرب هم

 ولی ازاشکانيان برجای مانده است.  های اندکی ازهای تاريخی و دينی نشانههای تاريخ. در کتاببرگرديم به نانوشته
آزاد   ايران را بيرون رانده و از ايران را هاینيونا اند. آنها-ايرانی بوده توان دريافت که اشکانيانمی هانانوشته
 اند.-ساخته

  

توان برداشت می ،کندخاندان او را کشتار می انهناجوانمرد ،شوردبا نيرنگ بر اردوان می بابکان از اينکه اردشير 
است. زيرا اردوان با اردشير، که خود وجود داشته و کمتر ستمکاری  دادگریکرد که در فرمانروايی اشکانيان بيشتر 

فرمانروايی  روند اشکانيان پذيرد.  پس ازورزد و او را با مهربانی می، دشمنی نمیه استخواند را از نژاد اسفنديار
 . شودمیبه فرمان موبدان زرتشتی نگاشته در ايران 

  

 و افکندن ی اشکانيان ناپيدا است ولی سخن ازچند سد ساله فرمانروايی دوران اند،-به جای ماندهکه  ،یينوشتارهادر
به راستی هيچ   ،شودرانده میسخن از زرتشت  ، کهزمان اين است. در شده کشيدهبه درازا  گسترش دين زرتشتی

  ***کنم)ديرتر اشاره می ه است،زيستکه زرتشت می انیزمنيست. (به نشانی از خود زرتشت 

  

 شدنآواره توان آنها را از که می  برجای مانده است های تاريخ،، در نانوشتههای بسياری از ستمکاری موبداننشانه
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 . های بيگانه شناسايی کردايرانيان در سرزمين

  

 يرانااز اين  اند،-بوده های ديگرپيرو دين بسياری از ايرانيان، که ، بسان دوران واليت فقيه،در دوران واليت موبدان
   ؟اند-شدهاز ايران رانده  ،کردندکه پيروی از موبدان زرتشتی نمی ،چرا ايرانيانیپرسش:  .گريزندمی

 احکام اسالمی، چندان دشوار نيست. امروز ما از پاسخ اين پرسش، با شناخت

  

دريای مازندران، از  در باختر )هاپيروان سکايی ( شايد سيستانی ی-آوارگیاز پناهجويان ميترايی در روم، از فرار و 
 شدن دربدر ، از آوارگی و)سيمرغيان در اروپای باختری(اوکرايين و کشورهای بالکن فرهنگهای -نشانهو  زيستن

  ای وجود دارند که بسيار شنيدنی هستند.-های نانوشتهداستان دگرانديشان

  

ی خود را از -. بيشتر اين فراريان هستیاند-نباختهرسد که هويت خود را کسانی میبه گوش  تنها رگانافرياد اين آو
ی خدايی ند آنها برده و بندها-هدانستمی ( زمين، ماه، مهر، باد، آب و برخی ستارگان)ی خدايان- افشاندن هستی

راز فرار . کنندبايد با جنگ و جهاد با آنها رفتار ند. از ديدگاه ايمانداران " آزادانديشان" جاهل و گمراهند و ا-هنبود
 : که در اين بوده است انيايران

 .بگريزند ی خود از ميهن خودبا انديشه د يانخود بگذری خود از انديشه يا در ميهن

  

ای آنها را بازگو -توان به اندک اشارهستيزی واليان دينی داستان هزاره هاست که نمیداستان انديشه سوزی و انسان
 ی هميناز روند و شيوه آخوندها نيست. بايد شناخت که انآزاديخواه دروغ سزاوار رخاموشی در برابولی  کرد.

زهری است که   افسون آنهاو برآيند  در کشتزار دروغ پرورش يافته است ی هر دو-هسته اند.-شده زاييده موبدان
از  و گريزندمیاز دام آخوند  با گستاخی برای کسانی باشد که هشدار شايد اين .خشکاندبنياد خرد انسان را می

  .شوندموبدان گرفتار می به ورد و فريب خوشباریپروری و يهنم

 

 دست و پا ی پيشينهای بافته شدهدروغ ها درهم موبدان زبان نشناس در برگردان خرده اوستا و يشت زمانهمين 
 يادای يکتا او را خ کنند.می و تفسير ريفحرجمه، تت )های هللاويژگی با (د. "اهورامزدا" را به "خدای بزرگ" زننمی

به  ، بسان علی،ه پيامبری "مبعوث" کرده  و او را در جايیب ، بسان محمد،تشت رارز آنها اند.-بزرگ نام نهادهدانش
نبوت رسول هللا را هم  تفسير و در گاتا ، هجرت و شق القمر راکه اين موبدان است چيزی نمانده .رسانند"شهادت" می

 پيشگويی کنند. 

  

. شوندمیزاييده  ( از آميزش اورمز و آرميتی)اهريمن او  شود که آهورامزدا و همزادديده می هاهمين نوشتهدر 
 .دنديگر کارآيی نداريک، بدون ند. هريک از آنها، بسان دو بال کبوترآهورامزدا ست ،اهريمن همزاد، جفت جدا ناپذير

ی اوستا آهورامزدا خدايان در همه ويی.جه نه در دشمنی و ستيز اين دو همزاد در همياری با يکديگر همآهنگ هستند
 . کندرا ستايش و از همياری آنها سپاسگزاری می بسياری

  

های فرهنگی ايران به ارزش با اين کار ها را به فارسی ترجمه کرده است، بی گمانکه يشت ، پورداوود،استاد بزرگ
- هکردو خورشيد و ستارگان، را پرستش نمی بسان ماه ،طبيعیهای -ايرانيان پديده هيچ گاه فرمايد کهافزوده است، می

  پرستيدند.را می ، خدای يکتا،ند بلکه آنان آهورامزداا

  

های ديگر را از شتيبهمن يشت و... رام يشت، رام يشت، ارت يشت،شت، يشت، مهر يماه  ،باورمندسپس همين 
های از پديده و ستارگان آب و خورشيد و زمين و باد و داند که ماهآيا اين استاد نمی پهلوی به فارسی برگردانده است.

 به نام خدايان رادر شگفت است و آنها  ها-همين پديده از که خود آهورامزدا شناسد. آيا به درستی نمیطبيعی هستند
   کند.ستايش می
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عربی را به خوبی  زبان يژهآيا او که چندين زبان به و کند.اين خدايان را "موکلين" اهورامزدا تفسير می استادالبته 
. در همين گرايدبه کژپنداری می به تورات ايماناز  به ويژه دينداریفهمد يا از ی "موکل" را نمیداند مفهوم کلمهمی

و با خدايان ا .دپذيررا نمیجمشيد برای پرپاساختن بهشت در روی زمين همکاری با آهورامزدا  آمده است که هاشتي
  .بيماری و پيری را از انسان دور بدارندکه  دبندديگر پيمان می

  

آهورا است.  ديگر خدايانی نام ینام "آهورامزدا" آميخته  حتا بيند که اگر کسی راستکاری را از زرتشت ياد بگيرد می
پيش از  خود ،و َمز = َمس = ماه هور = خور = خورستکه  است، بخش، مزدا = ماه دانا-جانيا خورشيد   -= ابر
باشد هنجار فرزند( پسر شايد هم دختر) آهورامزدا  که . آثر يا آذراند-بوده خرد -ی جان و خدايان افشاننده امزداآهور

 . ها بوده استناهنجاری

  

و هيچکدام بر  ندنيست همحتا پيشدان  داندرا نمی چيزه های اين خدايان اين است که هيچکدام از آنها همويژگیاز 
و  پيامبران. ستکند و به ويژه هيچ يک از آنها برای انسان پيامبر يا احکامی را نفرستاده اديگری فرمانروايی نمی

 اند.ی انسان بافته-برای بردگی آنها رازنجيرهايی هستند که  فروشان،دينهای ، از يافتهها و احکامفرشته

  

از سرودهای ی يهاآنها بخشدانند. ای می-رهوبيشتر پژوهشگران فرهنگی زرتشت را انديشمند تاريخی نه اسط(***) 
اند -پيدا نکرده شمارند. اين پژوهشگران زمان زاده شده و زيستن زرتشت رای زرتشت میبرآمده از انديشه را نيز گاتا

در  ،همانديشان و ياران زرتشتکه  ی آنها بر اين باورندولی همه .زنندمیبا تفاوت بيش از هزار سال گمان  و آنرا
  اند.-، در شمار اندک بودهاو نزيست زمان

  

سال پس از زرتشت، در دوران  700روندی است که، دستکم  ندهيشنويم برآآنچه که ما امروز از دين زرتشتی می
هر و  نابودالبته اوستا و حتا گاتاها چند بار  ايران گسترش يافته است.های بخش برخی از ساسانی، آن هم با زور، در

ل بازنويسی شده است. اين نوشتارها يادگارهای فرهنگ ايران هستند و موبدان زرتشتی آنها را پس از چندسد سا بار
س و آفرين مردم ايران شايستهبه راستی اند. از اين ديدگاه -نگه دار کرده ولی آنها وارث و  ؛ی آنهاست-سپا

  فرمانروای فرهنگ ايران نيستند. 

  

هر  اند.-های مولوی نهفته شدهدهوسر در وشتارها و نيز در شاهنامه وفرهنگ ايران در اين ن هایبه هر روی نشانه
ی اين -تواند راهی به سرچشمه های اسالمی پاک کند میی خود را از آلودگی-ی خرد و انديشه-انسانی که زمينه
زرتشت را بفهمد  ی-ند انديشه نبتوا آنهااست که تنها  هريخته نشد انی زرتشت در خون موبد-آموزه فرهنگ پيدا کند.

 و تفسير کند.

  

چون آخوند اسالم فروش  ی اسالم را برای او آشگار سازد.-اميد داشته باشد که آخوندی پسماندگی تواندکسی نمی
س. موبدان زرتشتی هم بيشتر از ديگران چيزی در دست ندارند که بيشتر از ديگران بدانند. دانستن  است نه اسالم شنا

  رود.ار، ُکستی و خرقه به درون کسی فرو نمیاز پيوند عمامه، دست

  

س هم شايسته نيست  که کسی، برای دانستن، پيشوايان مذهبی اگر نادان نباشند بی گمان دروغ پردازند. براين اسا
 داران ايمان گفتار هایها و زشتیکاستی بهخودش تواند خردمندانه هر کس می. بياموزدت از موبدی زرتشديدگاه 

  .ببردپی

  

های ، خودانديشی، خردورزی، آزادی از پديدهدانايی .فروشندفروشان زنجير و ريسمان و احکام بردگی میدر بازار دين
 از اوامر هللا سخن اسالم .آخوند دکاندار اسالم است، اسالم دين رسول هللا است بتوان آنها را خريداری کرد. نيستند که 

   .ر است، سازگاری ندارداکه بر خرد انسان استو ،با فرهنگ ايران اين احکام و راندمی
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فريدون هستند و دشمنی  نابکار اين است که موبدان از بازماندگان اسفنديار، از تخم تور، پسرايرانيان در شور بختی 
و دينی را به نام زرتشت بر  کرده آنها اشکانيان را سرکوب زيرا است. مانده پنهان (فرهنگ ايران) ايرج آنها با

ند. اين بود که ا-هی آهورامزدا درآمد-اند. در زير اين ستم ايرانيان از خويشتن بيگانه شده و به بندگی-هايرانيان افکند
رنگ بگيرد و آنها را به  يا به غنيمت دنساز های فرهنگی را نابودبيشتر ارزش ندوانستتبه آسانی  هم سالمامجاهدين 
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ا يکی از نامهای پُر ارزشی است که به غنيمت هللا در نيامده است. اکنون اسالمزدگان و موبدان سيمای آهورامزد
ی از بخشند و از زرتشت هم يک رسولبا اين دروغ آهورامزدا را با هللا همانی می نگارند.می"آهورامزدا" همانند هللا 

، ها-در بنداده ، دروغ پردازیهاارزش واژگون ساختن رود.نمیفرهنگ  . کسی که با شمشير که به جنگهللا رسوالن
      .بينش آزادگان را کشتار کردتوان میابزارهايی هستند که با آنها  از تحريف و تفسير بينش مردمان

               

  مردو آناهيد

  MarduAnahid@yahoo.de    دريافت بازتاب از ديدگاه خوانندگان: 
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