
  جشن « يلدا » و پيشينه ی آن. بخش سوم

  

  
  ادامه ی انديشه های زروانی در آيين ميترايی 
   

  شب يلدای ميهن روز گردد         چو مهر ميهنت افروز گردد
  دسپيدی چيره و پيروز گرد         رسد دوران اهريمن به پايان

  شب نيزسدای پای خورشيد آيد         آيد  زرتشت بيا که با تو اميد
  آيد  طواف تخت جمشيد  آدم به         تاريخ اگر دوباره تکرار شود

  
ريشه ی بدبينی و سرنوشت باوری برخی از ايرانيان را که در آيين زروانی بروشنی ديده می   بسياری از پژوهشگران،

شالوده ی جهان بينی ايرانيان بر اين بنياد استوار بود که   ندر می دانند، پيش از يورش اسکندر،يورش اسک  پی آيند  شود،
در جنگ کيهانی نيک و بد ، پيروزی فرجامين از آن اورمزد خواهد بود، و دست اهريمن تبهکار برای هميشه از جهان 

ب سپاهيان آهن پوش بيگانه شد، هنگامی که در پی کوتاه خواهد گرديد ، ولی هنگامی که خاک ايرانزمين لگد کو  اهورايی
پتيارگيهای اسکندر و سپاهيان اهرمن خوی او، زبانه های سرکش آتش در تخت جمشيد سر برآسمان کشيدند ، هنگامی که 

  نخواستند بباورند که اين شکست  ايرانيان مانند هميشه  آتشکده ها ويران و نغمه ی های نيايش يزدان خاموش گرديدند،
و چون آن زمان هنوز   نه برتری نيروهای بيگانه،  فرومايگيهای برخی از فرمانروايان خودی بوده است،  برآمده از

انگلستان سری در ميان سر ها در نياورده بود تا وزارت مستعمراتی پديد آورد و کمپانی هند شرقی را برای استعمار ملت 
تبهکاريها را   ناگزير گناه همه ی اين  جويدن مغزهای ايرانی راه بيندازد،برای  BBCايران پی ريزی کند و راديويی بنام 

نخواستند که جای پای خودی های بد تر از بيگانه را   بگردن « زروان » يا روزگار و سرنوشت انداختند وهرگز نکوشيدند يا
  جستجو کنند.

  
دو نمونه از انگيزه   ی بيجا نخواهد بود که اگر به يکیدر اينجا اگر چه اندکی از زمينه ی پژوهش خود دور خواهيم افتاد ول

  های شکست ايرانيان و چيرگی بيگانگان نگاهی بيندازيم و گناه را از گردن زروان برداريم!!
  

کوروش بزرگ يکی   بفرمان  پ.م  ۵۴۶  درسال  جا گرفته بود،  ميان بابل و آشور و يونان  شهرباستانی سارد که در
فرانروايی ايرانيان   سال پس ازآن ، يعنی تا يورش اسکندر يکی از کانونهای ٢١٢مند ايران گرديد و تا ازاستانهای نيرو

     بود.
  

از شهر افسس آغاز می شد و از سارد   بزرگترين شاهراه ايران در آن روزگار که هرودت آنرا « راه شاهی » ناميده است،
  رماق ) کاپادوکيه و کيليکيه به شوش می رسيد. رود هاليس (قزل اي   می گذشت، و از راه فريگيه،

  
» پيوند دارند )  Mithra  و « ميثرَ   (که هر دو نام با « مهر»  (ميثرن يا مهرن)  پ. م ٣٣۴به هنگام يورش اسکندر 

ن به هراس  اين فرمانده ی فرومايه ی ايرانی همين که سپاه اسکندر را از دور بديد ، آنچنا   فرمانروا و استاندار سارد بود.
که دروازه های شهر را گشود و به همراه سپاهيانش به پيشباز اسکندر شتافت، فرومايگی اين فرماندار پشت به ميهن   افتاد

  کرده آنچنان بود که اسکندررا شگفت زده کرد.
  
ستوار و نيرومند، به  اين ديو زاده ی ترسو اگر کمترين بويی از جوانمردی و واالمنشی برده بود، با در دست داشتن ارکی ا 

آسانی می توانست در برابر سپاهيان اسکندر پايداری کند تا زمانی که سپاهيان ايران از ديگر بخشهای آن سرزمين پهناور 
بجای هرگونه پايداری و از خود گذشتگی که شايسته    بياريش بشتابند و آنجا را گورستان اسکندر کنند ، ولی او چنين نکرد،

بدست خود شهر را به اسکندر سپرد وزمينه شکست ايرانيان و فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی را فراهم   هر سپهبد است
  بر او وبر همه ی پشت به ميهن کرده های همتای او باد .  آورد. براستی که ننگ جاودانه

  
به    وندان «سارد»« وقتی موکب پرشکوه شاهانه به هفت مايلی شهر نزديک شد، يکی از دروازه های شهر باز شد، شهر

سوی پادشاه روان شدند تا شهر را به او تسليم کنند. وقتی با هم رو در رو شدند، معلوم شد که هدايت اين رژه ی صلح آميز 
را فرمانده ی پارسی «سارد» يعنی «ميتر ِ ِنس»، ساتراپ «ليديا» به عهده دارد. ساتراپ مزبور آماده بود بدون پيکار، دژ 

  هايش تحويل اسکندر دهد.را با همگی گنج 
  

مالحظاتی را باعث   براستی که چنين صحنه ای در ذهن متالطم اسکندر بايستی چه گردابی از احساسات و تأمالت، ايده ها و
شده باشد. برخورد او اکنون بايد چگونه باشد؟ غرور چه تأثيری می گذارد، شدت عمل چه تأثيری دارد؟ آيا اين «ميتر ِ ِنس» 

ائن به سرور و پادشاهش محسوب نمی شود؟ آيا کسی که امروز با ادای احترام او را پذيرا می شود، فردا به او  نهايتاً خ
  خيانت نخواهد کرد؟ اما باز به اين می انديشيد که اين مرد چقدر برايش باعث صرفه جوئی در نيروها و زمان شده بود! 



ئنان را پاداش دهند تا مبادا چنين پيشه ای که برای فرمانروايان تا اين و مگر نه اين که از دير باز، رسم شاهان بوده که خا
  پايه سودمند و در عين حال خطرناک است، جاذبه ی خود را از دست ندهد؟ 

  
و آيا اين «ميتر ِ ِنس» با اين همه، آدم عاقلی بشمار نمی رود که خونريزی ِ بی چشم اندازی را مانع شده بود که تنها بخاطر 

  رستيژ به بهای نابودی بيهوده ی جان انسان ها تمام می شد؟  حفظ پ
  

شايد هم در اين لحظه به ذهن اين قهرمان پر شکوه خطور کرده باشد که ديگر پول چندانی در خزانه موجود نيست. فتح 
     امپراتوری اش را با هفتاد «تالِنت» خشک و خالی آغاز کرده بود.

  بخش چهارم ) -سالک -برگردان دکتر ع –ن اسکندر يا دگرگونی جها -(پيتر بم
  
استاد فقيد محمد قزوينی ، ضمن انتقاد بر مقاله ی يکی از فضال در شفق سرخ ، به بعضی از علل و عوامل تسلط اعراب   «

نا می کند ، و از شاعر و نويسنده ی بيچاره ای که جز قلم و دوات و کاغذ سالحی ندارد و به حکم ضرورت،   برايران اشاره
چار است لغات عربی را در محاورات و مکاتبات معمولی به کار برد، تا حدی دفاع می نمايد و می نويسد : ( ... اگر تقصيری 

در تاراج زبان عربی بر زبان فارسی بر کسی متوجه است، می دانيد بگردن کيست؟ اول بگردن خليفه ی ثانی، عمر ابن 
سوق داد ، دوم به گردن يزگرد سوم و سرداران قشون او که با آنهمه قوت و خطاب است که قشون عرب را به طرف ايران 

قدرت و جاه و جالل و جبروت و تمدن و ثروت که يراق اسبشان از نقره بود و نيزه هاشان از طال يا برعکس ، نتوانستند 
خائِن ِ عرب ماب آن وقت شبيه به  سدی در مقابل خروج آن عربهای فقير سروپا برهنه ببندند ، سوم به گردن بعضی ايرانيان 

از اوليای امور   فرنگی مابان روس و انگليس پرستان امروزه که بالشک نسبت اينها به خط مستقيم به آنها منتهی می شود
و قشون   و حکام واليات و مرزبانان اطراف که به محض اينکه حس می کردند که در ارکان دولت ساسانی تزلزلی روی داده،

دوسه واقعه از قشون عرب شکست خورده اند، خود را فورا به دامان عربها انداختند و نه فقط آنها را در  ايران در
بلکه سرداران عرب را به تسخير سايراراضی که در قلمرو آنها بود   و راه و چاه را به آنها نمودند،  فتوحاتشان کمک کردند،

و کليد قالع و خزاين را دو دستی تسليم آنها نمودند بشرط آنکه   ردند،بود دعوت ک  و هنوز قشون عرب به آنجا جمله نکرده
عربها آنها را به حکومت آن نواحی باقی بگذارند. کتب تواريخ بخصوص فتوح البلدان بالذری از اسامی شوم آنها پر است و  

در زمان علی به کوفه آمد و مرزبان مرو، قاتل يزدگرد است که بعد ها    يکی از معروف ترين آنها ( ماهويه ی سوری)
می بايست جزيه وماليات قلمرو خود را به او بپردازند   حضرت امير به دهاقين و اساوره ی خراسان حکمی نوشت که جميعا

، و همچنين بعضی از ايرانيهای ديگر که در بسط نفوذ عرب و زبان عرب فوق العاده مساعدت کردند ، مثل آن ايرانی بی 
رب به حجاج ابن يوسف دواوين ادارات حکومتی را که تا آنوقت به فارسی ( يعنی به پهلوی ) بود به عربی حميت که برای تق

تبديل کرد ، يا مثل ( خواجه ء بزرگ شيخ جليل شمس الکفات) احمد ابن الحسين الميمندی ، وزير سلطان محمود ، که پس از 
و تازه آقای کافی   و نواحی شرقی آن چنان اقدامی کرد، چهار صد سال از هجرت و خاموش شدن دولت عرب، در خراسان

ابولعباس   الکفات از جمله کفايتهايی که به خرج داد، يکی اين بود که دواوين ادارات دولت غزنوی را که وزير قبل ازاو،
  به فارسی تبديل نموده بود ، دو باره به عربی تحويل کرد .   فضل بن احمد اسفراينی،

  
ه ای از ايرانيان به محض قبول دين اسالم گويا از تمام وجدانيات انسانی و عواطف طبيعی که منافات با هيچ فی الواقع پار

قتيبه بن مسلم باهلی ، سردار معروف حجاج که چندين هزار نفر از ايرانيان را در خراسان   دينی هم ندارد منسلخ می شوند!!
به سبب سوگندی که خورده بود ، اينقدر از ايرانيان کشت که به تمام معنی   و در يکی از جنگها  و ماوراء النهر کشتار کرد،

کلمه از خون آنها آسياب روان گردانيد و گندم آرد کرد، و از آن آرد نان پخت و تناول نمود، و زنها و دخترهای آنها را در 
کشته شدنش زيارتگاه قرار داددند!! و ايرانيان قبر اين شقی ازل و ابد را پس از   حضور آنها به لشکر عرب قسمت کرد،

ولی بزرگترين شاعر ايران و بانی رفيع   همه برای تقرب به خدا و قضای حاجات « تربت آن شهيد !!» را زيارت می کردند،
ترين بنای مجد و شرف ملی ايران يعنی فردوسی را بعوض اينکه قبه و بارگاه بر سر قبر او بنا کنند معاصرين قدر شناس او 

! حتی جسدش را نگذاشتند در قبرستان مسلمانان دفن نمايند ، مقتدای آنها شيخ ابوالقاسم گرکانی گفت : او ستايشگر گبران !
  و کافران بوده است !! . 

  ). ۵۴پوشنه دوم رويه   –تاريخ اجتماعی ايران  –(مرتضی راوندی 
       

زشتکاريهای خود را بنگريم و شايست و ناشايست را در انديشه   شوربختانه ما ايرانيان هنوز هم آن اندازه رشد نکرده ايم که
گناه هر شکست و تيره روزگاری خود را بگردن اين و آن می اندازيم،   و گفتار و کردار خود به داوری بنشينيم ، هنوزهم

ميشه فرا دست ما  واگر کسی را پيدا نکرديم که بگناه زشتکاريهايمان بر چليپايش کشيم ، زروان و روزگار و سرنوشت ه
  :   هستند تا همانند نويسنده ی (مينوخرد) بگوييم

  
« هيچ نيرويی را در کار تقدير و سرنوشت نمی توان کارساز دانست ، قضا و قدر حتمی است . چون قدر فرا رسد ، دانا و 

پيش برد ، چون قضا وسرنوشت شود و چه بسا نادان و ناتوانايی که کار خود را به خوبی   توانايی در کار خود درمانده می
وارون همه ی کوشش ها و نبرد ها به انجام خواهد رسيد.   فرارسد ، عقل و انديشه را درآن تدبيری نيست ، و آنچه بايستی

  )٧/٢٣- ۴( مينو خرد فصل 
  
  



  چگونه زروان به مهرابه ها راه پيدا می کند
  

و    که آفريدگار آسمان ها و زمين باشد،  شد تا کسی را بيافريندپيش از اينکه جهان استومند کالبد هستی يابد زروان برآن 
  نيايش نشست.    سال به ١٠٠٠برای رسيدن به اين آرمان 

  
نيايش برای نرم کردن دل پروردگار يا االهان ديگری نبود، تنها برای نيايش بود ، نيايشی بر بيکران هستی ، آن هستی   اين

که اهورا مزدا   نيايش که در جهان استوره ای ما جايگاه بسيار ويژه ای دارد، آنگونه نيايشکه هنوزکالبد نيافته بود، آنگونه 
جهان استومند را آفريد. اهورا مزدا پيش از آفريدن جهان بسودنی ، نخست بيارمندی امشاسپندان « که نمايشی   بيارمندی آن

م نيمروز که بهترين زمان استوره ای شناخته می شد ، از خود او هستند » مينو ، يا ايزد نيايش را آفريد و سپس بهنگا
  جهان را به کالبد هستی درآورد.

  
خود ايزدی بود از تبار ايزدان    ديو خشکسالی را برانداخت. « تيشتر» يا « تير»  بيارمندی آن  آنگونه نيايش که « تشتر»
زمين از جوشش مهر او    يزدی که باروری و سرسبزیباال بلندی از تبار باال بلندان عشق، ا  بلند پايه و سرچشمه باران،

تا به   با ساز و برگ زرين،  زيبا ، سپيد پيکر و زرين موی،  بود، جنگاور دليری که خود را به پيکر اسبی در آورد،
په اوشه  سهمناکی و هراس آوری( ا  پرواز کند و به هماوردی اپه اوشه ( ديو خشکی ) بر خيزد، ولی با ديدن  باالترين باال

پس به اهورا مزا گله   که به پيکر اسبی سياه و بريده گوش درآمده بود، به بيمناک شد و او را از خود نيرومند تر يافت،   )
برد که مردمان آنچنان که بايد نيايش نکرده و نام اورا به شايستگی نبرده اند ، و چون بفرمان اهورا مزدا نيايش بجای آورده 

و اين بار اين تيشتر بود که ديو خشکی   جوان، ده شتر ، ده گاو ، ده کوه ، و ده رود به او بخشيده شد، شد ، نيروی ده مرد
را شکست داد و او را هزار کام از دريا دور کرد ، آب را از دريا گرفت ، ابرهای باران زا را از کرانه ای به کرانه ای  

و چکه های باران به بزرگی سر گاو و سر آدمی بر هفت کشور روی گرز آتشين خود را بر آتش درون ابرها کوبيد   راند،
  ، اينهمه از نيروی نياش بود .   فرو باريدن گرفتند  زمين

  
که از روی نياز هستند به روزگار پريشانی ، بلکه نيايشی   نيايش زروان از اينگونه نيايش ها بود، نه از آن گونه نيايش ها

  . بود از روی بی نيازی و سرخوشی
  
پس از هزار سال نيايش تخم اهورا مزدا در زهدان زروان پديد آمد ، ولی زروان بهنگام نيايش دمی شک ورزيد که مبادا اين  

  او بسته شد!! .  آرزو به فرجام ننشيند ، پس بيدرنگ تخم اهريمن نيز در زهدان 
  

داستان چنين است که در زمان هيروديس فرمانروای رومی در يهوديه « هم    چنين داستانی در انجيل هم ديده می شود.
، کاهنی بنام زکريا بی آنکه فرزندی پيدا کرده باشد به سن کهولت رسيد ، روزی بهنگام زمان با زمان زاده شدن عيسی» 

برآورده شد و   ای زکريا ترسان مباش زيرا دعای تو  گردد و می گويد:بر او پديدار می دعا و سوزاندن بخور جبرييل 
و     خواهی گذاشت ، ( اين کودک همان يحيای تعميد دهنده است )  همسرت برای تو فرزند ی خواهد زاييد و نامش را يحيی

      ترا خوشی و شادی رخ خواهد نمود.
  

فرشته در پاسخ می گويد : « من    پير هستم و همسرم ديرينه سال.من    نه می شود؟؟زکريا به فرشته می گويد : اين چگو
و اينک فرستاده شدم تا ترا از آنچه رخ خواهدنمود آگاه سازم، ولی چون تو   جبرييل هستم که در پيشگاه خداوند می ايستم،

  ت!! (انجيل لوقا باب يکم.) گفتن نخواهی داش شک کردی!! تا زمانی که اين فرزند زاييده نشود الل خواهی بود و يارای سخن
آمده  ٣٧٨اين جبرييل انگاری که نافش را با خشم و خروش و جنگ و کشت وکشتار بريده اند. در تاريخ يعقوبی رويه ی 

رای است : ورقه بن نوفل به خديجه همسر پيامبر گفت : از او بپرس اين کسی که نزد او می آيد کيست؟ اگر ميکاييل باشد ، ب
يش و آرامش و نرمی ، و اگر جبرييل باشد فرمان کشتن و برده گرفتن و ويرانگری آورده است . خديجه از او دستور آسا

  رسول خدا پرسيد ؛ و رسول پاسخ داد جبرييل است ، پس خديجه بر پيشانی خود زد!!
  

زروان ( شک )   ودنی.از گناهان نابخش شک سرآغاز دانايی شمرده نمی شود، بلکه گناهی است بزرگ  در جهان دين باوران
ورزيد، و پاد افره اين شک همان تخم اهريمن بود که در زهدانش پديد آمد!! زکريا شک ورزيد و بيدرنگ الل شد!! در ميدان 

ن موسی و ديگر فرزندا   هنگامی که می گويند به فرمان موسی دريا شکافته شد،  دين نبايد شک کنی يا بپرسی، بايد بباوری.
ان از سه ميليون هم فزونتر بود از ميان دو ديواره ی آب گذشتند، ولی فرعون و سپاهيانش با اسبها و يعقوب که شمارش

    ارابه هايشان گرفتارخيزابه های آن شدند، تو نبايد هيچ بپرسی که اين چگونه می شود؟؟ تو بايد بباوری!!
  

به آسمان    مردگان برخاست و با پيکر خاکیاز مرگش از ميان سومين روز پس   هنگامی که می گويند عيسای مسيح در
پرواز کرد تا در دست راست پدر بنشيند؛ تو نبايد بپرسی که آن پيکر خاکی به چه درد پدر می خورد که آن بيچاره می بايست 

انه ی و شايد هم در مي ميليونها سال نوری با خود از اين کهکشان به آن کهکشان بکشاند  آن تن خونين و تکه پاره شده را
  راه خانه ی پدر را گم کند! تو نبايد اين چيزها را بپرسی تو بايد بباوری.

  



  
  هنگامی که می گويند :  

  
  که نگين پادشاهی دهد از کرم گدا را         برو ای گدای مسکين در خانه ی علی زن

  
ی خود شما در زير فشار گرسنگی خود نبود که بگفته  تو نبايد بپرسی که از کدام علی سخن می گوييد ، مگر اين همان علی

و يارانش سنگ به شکم می بستند، و خرمايی را از دهانی به دهانی فرو می بردند ؛ مگر اين همان علی نبود که بگفته ی 
يورش اينک چه شد که پس از   خود شما برای يهوديان مدينه آب کشی می کرد و بابت هر يک دلو آب يک خرما می ستاند؟

ناگهان بجايی رسيد که يک نگين   و غارت دارش و دسترنج ايرانيان در تيسفون،  بانگرد به نيابوم اهورايی ما،تازيان بيا
تو نبايد بپرسی که علی آن را از کجا آورده بود؟؟   به گدايی بخشيد !!  انگشتری را که بهای آن برابر خراج دو سال شام بود

    يا نمی دانست؟؟. ی آنرا می دانستتو نبايد بپرسی که آيا بها
  

  ( دو قرن سکوت ) می نويسد : ۶٩عبدالحسين زرين کوب در رويه ی 
تازيان به تيسفون درآمدند و غارت و کشتن پيش گرفتند... بدين گونه بود که تيسفون با کاخهای شاهنشاهی و گنجهای 

و توفير بهای   از کافور نمی شناختند، کسانی که نمک راگرانبهای چهارصد ساله ی خاندان ساسانی به دست عربان افتاد و 
سيم و زر را نمی دانستند ، از آن قصر های افسانه آميز جز ويرانی هيچ بر جای نگذاشتند . نوشته اند که در آنجا فرش 

آن ميان ( از    ران قومبزرگی به مدينه آوردند که از بزرگی جايی نبود که آن را بتوان افکند ، پاره پاره اش کردند !! و بر س
مال و متاع و ظرف و اسباب و زر و گوهر که    از آن را بعد ها بيست هزار درم فروختند...  علی ) بخش نمودند ، پاره ای

ايرانيان از خود بجا گذاشته بودند بسيار بود ، به يک روايت سه هزار هزار هزار درهم در خزانه بود که نيم آن بجای مانده 
  سته ی بسيار بدست عربان افتاد ...ن روی گنج و خوابود از اي

  
باز می نويسد : فاتحان گريختگان را پی گرفتند کشتار بی شمار و تاراج گيری به اندازه ای بود که تنها سيصد هزار زن و 

رالخالفه به همراه نهصد بار شتری سيم و زر بابت خمس به دا  را  دختر به بند کشيده شدند ؛ شصت هزار تن از آنان
و در بازارهای برده فروشی اسالمی به فروش رسانيدند، با زنان در بند بنوبت   ند ( پيدا کنيد سهم علی را!! )فرستاد

( پيدا کنيد اين گروه از فرزندان پدر ناشناخته را    همخوابه شدند و فرزندان پدر ناشناخته ی بسيار از خود برجای گذاشتند.
ش عمر رسيد دستها را بهم کوفت و گفت: از دست اين فرزندان پدر ناشناخته به  که اين خبر بگو در ايران امروز ) هنگامی

علی همين کار را هم نکرد !! بلکه سردارانش را برای سرکوبی ايرانيان فرستاد تا آنچه را که عربها در    هللا پناه می برم .
های ايرانی فرو گذار کرده بودند به انجامی  ختران و پسر بچهزمان خالفت عمر از کشتن و بردن و تجاوز کردن به زنان و د

  اسالمی برسانند.
  

از پوشنه ی دوم تاريخ اجتماعی ايران می نويسد: اعراب در تيسفون غنايم فراوان بدست  ۵٠مرتضی راوندی در رويه ی 
متی، پارچه های وان و سنگهای قيآوردند که عبارت بود از مقادير زيادی ظرف طال و نقره ی منقوش به صورت انسان و حي

و اموال فراوان ديگر. سطح فرهنگ و تربيت سپاهيان عرب و   ابريشمی، زربفت، قاليهای زيبا، بردگان بسيار از زن و مرد،
حتی سرداران بزرگ ايشان به قدری نازل بود که از درک چيزهای که با چنان هنرمندی و چيره دستی ساخته شده بود عاجز 

ه غنايم را تقسيم می کردند!! بدين سببب بود که ظروف زيبای طال و نقره را که از لحاظ هنری بق سوره ی مربوطبودند و ط
( نگين های   بی بديل بودند ، ذوب کردند و به شمش مبدل ساخته و پارچه های زربفت زيبا را قطعه قطعه کردند و ...

  .  شيدند!!)گدايان سامره بخانگشتری را بگمان اينکه سنگ پاره ای بيش نيستند به 
   

و اگر می دانست، آيا آن گدا هم می    آيا علی براستی می دانست آن نگين انگشری چيست و چه اندازه می ارزد؟؟
می دانست ، آيا بهتر    اگر علی ارزش راستين آن انگشتری را ( که گفته اند برابر خراج دو سال شام بوده است )   دانست؟؟

سرمايه گزاری می کرد تا سراسر عربستان   يی که در برابر يک کاسه آش از دست می داد،ی بخشيدن به گدانبود که آنرا بجا
همچنانکه محمد   تو بايد بباوری!!  را از نکبت و گرسنگی رهايی بخشد؟؟ ولی در ميدان دين تو نبايد اين چيزها را بپرسی!!

   ر خانه ی علی راهنمايی کرد !!.ايان جهان را بدو گد  حسين شهريار، سراينده ی اين چامه نيز نپرسيد،
  که برو ای گدای مسکين در خانه ی علی زن!!

  
و پس از هزار سال از ته چاه ديگری در   هنگامی که بتو می گويند: امام زمان در پنج سالگی به ته چاهی فرو رفت،

می کرده است؟؟ تو نبايد بپرسی درته چاه چه  جمکران قم سر برون کشيد!! تو نبايد بپرسی که حضرت امام در اين هزارسال
که آيا بهتر نبود که حضرت امام بجای چاه نشينی در ميان امت خود می نشست و آنان را از اين تيره روزگاری رهايی می 

ی پس از هزار سال خودش را از ژرفای چاهی بيرون بکشد و جامی از چشمه    بخشيد ؟؟ تو نبايد بپرسی امامی که نتوانسته
د و جانش را ترو تازگی بخشد، چگونه خواهد توانست اين جهان دردمند را از دست دو ديو گردن فراز آز و خورشيد بنوش

زيباييهای خورشيد   نياز رهايی بخشد. آيا پس از هزار سال که از ژرفای آن چاه تاريک سر برون آورد چشمانش يارای ديدن
  تو بايد بباوری !!را بپرسی !!  ولی تونيايد اين چيزها  را خواهند داشت؟

  
هنگامی که می گويند حضرت عبدالبها بپاس خدمات شايسته ای!! که انجام داده بود از دست ملکه ی انگليس بدريافت لقب 



Sir ،تو نبايد بپرسی که چرا ملکه ی انگليس؟؟ چه پيوندی ميان اين مرد خدا و آن زن که در ميان بسياری از   مفتخر گرديد
هريمن شمرده می شود بر پا بود ه است؟؟ آيا در زير آفتاب کس ديگری نبود که چنين تاج افتخاری بر ی جهان نماد املتها

سر اين مرد خدا بگذارد و راه يک دين تازه را هموار گرداند؟؟ ولی تو نبايد اينها را بپرسی، تو بايد بباوری، وگرنه بر تو 
  فت .و زکريا ر  همان خواهد رفت که بر زروان

  
  تخم اهريمن در کنار تخم اهورا در زهدانش بسته شد.  شک کرد و در پی اين شک نا بهنگام  س از هزار سال نيايشزروان پ

دو خدايی در آيين زرتشت پنداشته و يکسره به بيراهه رفته اند، زرتشت در سراسر سرودهای   برخی اين پديده را بنياد
( اشا = هنجار   -( مزداهورا )   -  اهورا مزدا )  رده است . او(به ميان نياو خود هرگز نامی از اهريمن  جهان آرای

را می شناسد ولی با اهريمن هيچ ميانه ای ندارد و نامش را هم نمی داند!!   انديشه ی نيک)  ( وهومن = –)   هستی
  همچنانکه جهنم را نمی داندکجا است و نامش را هم نمی داند!! 

  
( دو   و  بسيار شيوای خود سروده و برخی از پژوهشگران کم مايه آنرا به ( دو آليسم!!)زبان فلسفی و آنچه که زرتشت با 

  برگردان کرده اند در آغاز سرود سوم آمده و چنين است :  خدايی!!)
  

  اينک سخن می دارم،
  برای شما ای خواستاران،  

  و برای شما ای دانايان، 
  از دو نهاده ی بزرگ، 

  ه ی نيک را، اهورا و انديشو می ستايم 
  و دانش نيک و آيين راستی را، 
  تا فروغ و روشنايی را دريابيد، 
  و به رسايی و شادمانی رسيد .

٢/٣  
  پس، 

  بهترين گفته ها را به گوش بشنويد، 
  و با انديشه ی روشن بنگريد ،

  و هر يک از شما برای خويشتن ، 
  از اين دو راه يکی را برگزينيد،

٣/٣   
   اينک،

  وی همزاد» که در آغاز، آن « دو مين
  در انديشه و انگار پديدار شدند، ( نه در زهدان زروان )، 

  يکی نيکی را می نمايد و آن ديگری بدی را، 
  و از اين دو،  

  دانا راستی و درستی را بر می گزيند ، نه نادان .
۴/٣   
   

    وآنگاه،
  که در آغاز، 

  آن دو مينو به هم رسيدند ، 
  يد آوردند، نازندگی را پدزندگی و

  و تا پايان هستی چنين باشد که 
  بد ترين منشها از آن پيروان دروغ، 

  از آن پيروان راستی خواهد بود .   و بهترين منشها
۵/٣  

  از اين دو مينو،  
  پيرو دروغ بدترين کردارها را بر می گزيند،

  و آنکه پاکترين انديشه ها را دارد، 
  ر است، و آراسته به فروغ پايدا

  ه با باور استوار و کردار درست،و آنک
  مزدا اهورا را خشنود می سازد راستی را . 

۶/٣   
  از آن دو، 

  کژ انديشان راستی را بر نمی گزينند، 



  زيرا هنگامی که دو دلند، 
  فريب بر آنها فراز آيد، 

  و از اين رو،  
  به بد ترين انديشه ها می گرايند،

  و به سوی خشم می شتابند،  
  ن را به تباهی می کشانند .و زندگی مردما

٧/٣   
  و به آنکه راه نيک را برگزيند،

  توانايی مينوی و انديشه ی نيک و راستی فرا رسد ( نه بهشت و حور و غلمان )
  و پارسايی به کالبد او پايداری و استواری بخشد .

   
ر انديشه و انگار آدمی است، نه اهورا د  نيک و بد »يا « دو گوهر   چنانچه بروشنی ديده می شود، سخن بر سر ( دو مينو)

  و اهريمن در بيرون از هستی آدمی .
  

در جهان پر از   خوبی و بدی را  در داستان زروان دو گوهر نيکی و بدی يا اورمزد و اهريمن در کنار هم رشد می کنند تا
  ناسازی و ناسانی به هستی در آورند . 

  
فرزند می زايد ؛ يکی زيبا و خوشبو بنام اورمزد ، و ديگری زشت و بد بو بنام رومند بود دو زروان که خدايی ني  سرانجام
و اهريمن پشتيبان دروغ و پيش   اين دو در توانايی برابر بودند اورمزد پشتيبان راستی و پيش برنده ی نيکی،  اهريمن،

  برنده ی بدی ها بود . 
  

در دست اورمزد می گذارد تا با آن به   ه خود نماد چيرگی است)آذرخش را ( ک تندر و  زروان که خود هوادار اورمزد بود،
« غاری » بر چکاد     جنگ اهريمن بپردازد ؛ از برخورد اين جنگ ابزار با سنگ مرمر سپيد رنگی در درون گاباره ای

دسامبر   25امروز و   م ژانويه،دسامبر و گاه بنا درست شش 22دماوند ؛ در آغاز چله زمستان ؛ در روز يکم ديماه برابر 
  ادامه دارد  می بخشد...  مهر زاده می شود. بدين ترتيب نخست به درون گاباره ی تاريک و سپس به سراسر جهان روشنايی
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