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 یش درآمدهاپ
 شادباش به سیاوش اوستا

 دكتر كورش آریامنش

 

یو آواي      باس راد سن ع قاي ح ستي آ به سرپر یران  سیاوش »ا

 .در فرانسه، گام به هشتمین سال خود گذاشت« اوستا

باشند، به خوبي  هاي گروهي مي انهاندر كار رس دست هكساني ك 

سائي  شواریهاي توانفر چه د با  یو  یك راد ندن  كه گردا ند  میدان

از این رو كسیكه سالها بتواند در برون از كشور . همراه است

انگاري هم میهنان، رادیوئي سرپرستي نماید،  بي هاین همو با 

 .كارش ستایش انگیز است

به دوست گرانمایه مان  گذاري این رادیو را ما سالگرد پایه 

سي  سن عبا قاي ح ستا»آ شتكار دار و « سیاوش او یاران پ مه  و ه

شادباش مي كاپویش  ین  پرت كه ا سد  یدواریم روزي بر گوئیم و ام

 .رادیو را در ایران سرپرستي نماید

ساله نوشتار زیرر برراي در   0777به پاداش مهرش به تاریخ  

 .در تاریخ پیشكش میشود

 

 

 نمان و ایرانمان را بشناسیمخودمان ، نیاكا

تا از بردگي و خواري و سرسپردگي به بیگانگان دست بكشیم و 

 بر سر وروي و واالیي خویش برگردیم

 

از این نیست كه كسي همه چیز  ورترآهیچ دردي بدتر و رنج  

 :گدایي كند: داشته باشد، با این رو نداند و با خواري وپستي

 دايپناه میبرم از جهل عالمي به خ 

 خویشتن جاهل اربه مقدكه عالمست و  

امروز اگر بند بردگي تازیان برگردن بسیاري از هم میهنان  

مان بریده و ما  ماست، براي آن است كه پیوند ما را با گذشته

تاریخ كرده بي  منش و  بي  ند را  تاریخ را . ا كه  ست  ین رو از ا

گر برگزیده شهري دی به  شهري  تازي از  یك  یز  ند و هم، گر  ا

آنكه بدانند چرا باید چنین تاریخي را به كار  ایرانیان هم بي

هایشان به كار میبرند و در گفتارشان  گیرند، همه جا در نامه

ند مي سخن . آور ناكش  شته تاب كه از گذ نگ دارد  ني ن گویي ایرا

یان آورد؟  به م یادي  نایش  ند و دا كان نیروم ید و از نیا بگو

، سرگردان و درمانده و بي  چنین است كه بسیاري از هم میهنان

پي پي در  شتن،  نه   خوی یا آن بیگا نه  ین بیگا ستان ا سربرآ

آبرویرري، بنررد بردگرري آنرران را بررر گررردن  میسررایند وبررا  بي

 .آویزند و بر پایشان میافتند و ستایششان میكنند مي
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 هنر ایراني در هشتهزار سال پیش در موزه لوور پاریس،

ها  در ته بیشتر كاسه« یانمیترا و درفش كاو»هاي  نشانه

 نمایانند

 

نمایشرگاههاي ( بیركرلد)، دبیرر یكرم Pierre Amietپیر آمیره  

كه موزه ( كتابي)در پیشگفتار نسكي ( ها موزه)باستاني پاریس 

نام  یر  سیح»لوور ز پیش از م تاریخ  سال  شهزار  با « شوش، ش

سانده  چاپ ر به  شورانگیز  شین و  سیار دلن گین ب هاي رن فرتور

 :مینویسداست، 

ما بي اندازه سرفرازیم كه میتوانیم در موزه بزرگ خود، » 

شه مه ری كه ه هیم  شان د شوري را ن هانگیر ك مي ج شه مرد هاي  اندی

 «.اند شهریگري و فرهنگ ما از آنجا سرچشمه گرفته

ندمانهاي   كه ما ست  مده ا سك، آ مین ن شتم ه ست وه یه بی در رو

ت كم تاریخ بیش از ند، دسا هنري كه از این شهر به دست آمده

 .ششهزار سال پیش از زادروز مسیح را نشان میدهند

، اسررتاد دانشررگاه كامبیررا در  Edith PORADAادیرت پررورادا  

نام  یر  خود ز سك  شگفتار ن ستان»پی یران با پر از « ا كه 

خود  هاي  با هنر یان،  كه ایران سد  ست مینوی هاي زیبا فرتور

 .ران دیده میشونداند كه كمتر در نزد دیگ شاهكارهایي آفریده

نام   یر  خود ز شته  سوي در نو سبك فران پا  تر  ترین »دك به

یادآوري میكند كه ایرانیان ششهزار سال پیش، گندم « خوراكیها

.  كاري را به جهانیان آموختند و شیوه كشاورزي را یاد دادند

ترین  كه به شد  مي با شگر مرد ید ستای مروز با هان ا ین رو ج از ا

 .ارزاني داشتند پیشكش را به مردم جهان

 

 ندا ایرانیان آفریننده چاپ سنگي

 كه این دستگاه در موزه لوور پاریس است

 

كه   سه  ند آوازه فران شناس و با سنده سر مالرو، نوی ندره  آ

وزیر فرهنگ و هنر ژنرال دوگل بود در گفتگوي خود با شادروان 

 :محمدرضا شاه چنین میگوید

نگي یافت میشود كه در موزه لوور پاریس كي دستگاه چاپ س» 

 «.دوره هخامنشیان میباشد از

 :آندره مالرو به دنباله نوشته خود چنین مینویسد 

گه  مه ر جان از ه كه ذوق و هی مد  شور آ به  نان  شاه چ هاي  پاد

ساره ند رخ شم میخورد به چ شادي . اش  شگفتي و  با  ین رو  از ا

 «پرسید

 به راستي یك دستگاه چاپ در موزه لوور از ما؟ -

 :الرو میافزاید كه پاسخ دادمآندره م

اي سنگي است كه بر یك  آري ، این دستگاه چاپ، استوانه -

موار  یه ه صاف)رو ستوانه (  صفحه  ین ا بر ا غزد و  میا

اند كه چون میان استوانه  كنده شده( حرفهایي)واتهایي 

یه شود و  با رو شته  غذي گذا خورد، كا كان نمی كه ت اي 

بر آن باغزاند ، یك آغشته را ( مركب)استوانه به دوده 

 .برگ چاپ شده به دبیره میخي به دست شما میدهد

آري شاهنشاها، این دستگاه چاپ هخامنشي ، نیاي چاپ دستگاه 

گوتمبرگ بوده است كه ما آنرا در موزه لوور پاریس نگهداري 

 «.كینم مي
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 :آندره مالرو به دنباله این سخنان میافزاید 

اخت، با شور و شادماني پادشاه ایران كه سر از پا نمیشن -

سپس  كرد و سگزاري می من سپا پي از  پي در  ني،  باور نكرد

 :گفت

مرا  - ستگاه  ین د كه از ا سیار دارم  سهاي ب ستاد سپا از ا

زیرا مرا بیش از پیش درباره تاریخ هنر و . آگاه كردند

 «.اید ایران به اندیشه واداشته( تمدن)فرهنگ و شهریگري 
با گ گویي  مالرو در گفت ندره  سانهآ شگران ر هي  زار هاي گرو

 :درباره هنر پیكرتراشي ایرانیان گفته است

شان و چهره - ستین پیكرترا یان ، نخ سته  ایران گاران برج ن

 «.جهانند

 

 پایتخت فرانسه سرفراز است: ژنرال دوگل

 كند كه نمایشگاه بزرگ هنر ایران را برپا مي

 

( كترا )در پیشرگفتار نسرك  1691ژنرال دوگل در سوم اكتبر  

 :مینویسد: هفتهزار سال هنر و فرهنگ ایران»

برره سرررفرازي دیررداري كرره شاهنشرراه ایررران از فرانسرره  -

اند، پاریس پایتخت فرانسه سرباند است كه نمایشگاه  كرده

 «.هنر و فرهنگ ایران را بازگشائي نماید

 :گوید او به دنباله این نوشته خود چنین مي

در درازاي  ایررران، چهررار راه جهرران اسررت، از ایررن رو» -

ها، هم همیشه در زیر تازش بیگانگان بوده و هم بر  سده

شانه شورها ن مه ك شته  روي ه جاي گذا به  سیارژرف  هایي ب

.  ولي همیشه خرد سرشار ایراني بخشندگي داشته است. است

ست شیده ا كرده، بخ فت  كه دریا چه  بیش از آن یرا  . ز

شا هاي روشن آن كورش بزرگ، داریوش بزرگ و خشایار نمونه

همین بخشندگي و واالیي، مایه و پایه بزرگي . و دیگرانند

 .و شكوه این كشور شده است

گي  مین بزر كردن ه شكار  شان دادن و آ براي ن شگاه  ین نمای ا

ست خاوري، از . ا سرزمینهاي  یژه  به و هان ،  شورهاي ج مه ك ه

شیان و  یژه در دوره هخامن به و یران  نگ ا شهریگري و فره

شده بزرگ  یوش  بزرگ . اند دار پل  یران  سانیان ا مان سا در ز

 .پیوند میان رم با آسیا و هند و چین شد

ایران در زمان چیرگي اسالم، نیز از پاي درنیامد و چهره  

نري را  شان داد و ه خویش را ن توان  نگ پر شان اد  و فره درخ

سر آ بر سرا شد و  شادي میبخ شور و  ها را  كه روان كرد  شكار 

امروز، كشور . شكوه میافكندجهان به ویژه خاورزمین، سایه 

.  همتاي خود را نشان میدهد ایران همچون گذشته، ارزشهاي بي

 2577فرانسه به خود میبالد كه ایران كه اكنرون بزرگداشرت 

سالگي شاهنشاهي ایران را برگزار میكند، گواه مردمي بودن 

 «.همتا میباشند و رادمردي مردمي آزاده است كه در جهان بي

مالرو   ندره  گاه آ كه هر سد  سك مینوی مین ن شگفتار ه در پی

ستین واژه شود، نخ برده  ني  یران و ایرا كه در  نام ا اي 

 .است( تمدن )اندیشه راه مییابد، شهریگري 

 :او میافزاید 
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یده - یران، پد شهریگري ا نگ و  نر و فره پذیر  ه ست نا هاي شك

این كشورند كه از آسیاي میانه تا ژرفناي آفریقا و از 

 .اند روپا را در بر گرفتههند تا همه ا

گیرشررمن، باسررتان شررناس بانررد آوازه و دانشررمند سرشررناس 

ندوكاو زده بود،  فرانسوي كه در شوش از دیرزمان دست به ك

در این شهر، مینویسد كه ( سند) با یافتن یك استوارنامه 

را ( جدول ضر )ایرانیان نخستین مردم جهانند كه شمار زني 

فریدند، زیرا در آآن دست بیابد، پیش از آنكه فیثاغورس به

 .45/3=153/1: روي یك تخته سنگ دیده بود كه نوشته بودند 

شورمداران   شمندان و ك گان و دان سخنان بزر یده  ها چك این

نیرومند سرزمینهاي بودند كه با خواندن آنها، خون در رگ و 

جوش مي به  ستي  یران پر هر ا شه  شي  ری گران من ید و در او  آ

 .و گسترده آفریده میشوندوبالیدني ژرف 

هنگامي كه ما از بزرگي و واالیي خود سخن میگوییم، برخي  

خود را  نام  كه  ستي  خواري و پ پذیرفتگان  گان و  از خودباخت

سر بر آستان بیگانگان میسایند، اینها  ایراني نهاده اند و

ولي این با ایران پرستان است كه . را به ریشخند میگیرند

ند  شان بكوب كه بر دهان ند  خو بران ها را از  ین انیران و ا

سناك  ني هرا یران و ایرا براي ا گان  كه بیگان پیش از آن

 .آور و نابكارند آور و دلهره باشند، این بیخردان، ترس
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 !اوستا و شاعران

 دكتر خوشنام آوازه

 

ستا »  یین او یران  –آ شینه ( با)ا ساله پی هزار  فت  ه

معرف عشق و ارادت پیش از هرچیز  «حسن عباسي»، نوشته «تمدن

یران  اي ا طور ك به  ترا و  شت و می به زرت سنده  نده نوی توف

ست –و حتي ایران پیش از تاریخ  –باستان  «  حسن عباسي». ا

در این عشق آنچنان سرو جان باخته است كه نام خود را به 

برگردانررده و از آن گذشررته بررا حسررا  و « سرریاوش اوسررتا»

اي وضع كرده كه بسیار  تازه« تقویم»هاي ویژة تاریخي،  كتا 

تر از  شاهي»فرا قویم . مي رود« تاریخ شاهن ین ت ساس ا برا

 0729نام گرفته، ما اینكره در سرال « میترایي –ریائي آ»كه

 !بریم به سر مي

ستا» - شت را « او ئین زرت ئي»آ ئي و خردگرا « مذهب واقعگرا

هجوم و ( شاید بر اساس همان خردگرائي)گوید  داند و مي مي

زرتشت متوجه روحانیان است كه از آنها به حماه اساسي 

 «.كند یاد مي« دیو»عنوان 

كه گویا همان روحانیون باشند  –از جماه درجائي به دیوان 

طا  مي – كه خ ند  شت و »: ك كردار ز تار و  شه و گف با اندی شما 

نده باه كن ندگي  ت مردم را از ز خت،  شما آمو به  هریمن  كه ا اي 

اوستا، اینها « .دهید و فریب ميكنید  خو  و جاوداني گمراه مي

گوید ولي در مقاالت دیگري كه در مجموعه آمده، ریشه همه  را مي

مان  كه ه چه را  یوان»آن قول او « د به  یان»یا  ، « روحان

هاي دیگر از  دهند و در دین دستاویز نیرنگ و فریب خود قرار مي

یدا مي هم پ شت  ئین زرت مده، در آ یز آ سالم ن اه ا ثل  جم ند م ك

هد» یل و م صراط، جبرائ پل  تا  «...ویت،  ستا»، ك ئین او «  آ

ته ستجوي نك شش در ج نده كو شان ده چه ن باط  اگر تازه در ارت هاي 

هرراي باسررتاني ایرانیرران اسررت، ولرري اینجررا و آنجررا  بررا كیش

مي تناقض ید  شي را پد سیاوش  هاي فاح خود  شاید  ها  كه تن آورد 

 !اوستا بتواند آنها را از میان ببرد

 

از مقاالت مجموعه، نویسنده دقتي به كار زده اما در یكي  -

است در نگاه به شعر برخي از شاعران معروف پس از اسالم 

و حتي )با حفظ شعائر اسالمي، در درون »كه به گفته او 

در سخن و كالم و چكامه سرائي پیرو اوستا بودند و ( گاه

ین  سیاري از ا یاران»ب بان  شه « مهر جان را در راه اندی

ن سنده « ...دخود نهاد ته نوی به گف كه  شاعران  كي از  ی

به »او . است« دقیقي»داده، « جان در راه اندیشه اوستا»

شاهنامه مي سرودن  به  شروع  كه  حض آن  ند م تواي « ك به ف

شته مي جواني ك ها در  نین . شود فق شت را چ قي، زرت دقی

 :ستوده است

شت » - نام او زرد پي و  سته  كنش را / خج بد  هریمن  كه ا

 «بكشت

بررا دسررترس داشررتن برره بخشرري از اوسررتا كرره « وسرريفرد» -

او : شاهنامه را پدید آورد« هاي كهن آریائي بود افسانه

 .«اوستا باور داشت و اسالم دین ظاهري او بود»نیز به 
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هاي  ُمباغ اندیشه»را نیز « ناصرخسرو قبادیاني»نویسنده  -

ستائي مي سالمي را  او هان ا ند او فقی ها»دا یده « اژد نام

 :است

كز بیم مور در دهن / شاه زي فقیه چنان بود رفتنم از » -

 «!اژدها شدم

بدار  - یز جان گر را ن شاعران دی سیاري از  ستا، ب كیش »او

را به این دلیل « اي اوحدي مراغه»از جماه . داند مي« مهر

كافر از بهر چنین بت كه توئي نیست عجب »: كه سروده است

«  شرواني خاقاني». «كز پرستیدن خورشید و قمر بازآید/ 

اكنون همه / خورشید پرست بودم اول »: را چون گفته است

ست به جوزا من  یل  ین ! « م به ا یز  ماني را ن جوي كر خوا

 :دلیل كه سروده است
هنداونند همه،  –دلم از زلف كرت جان نبرد، زانكه در او »

 «كافر خورشید پرست

، فخرالدین عراقي، ساماس ساوجي، «مولوي»، « صائب تبریزي»

مي گنجرروي، ابوسررعیدابوالخیر، امیررر معررزي و حترري نظررا

عبیدزاكاني و شاه نعمت هللا ولي و عارف قزویني هم هر یك به 

 –و كرریش مهررر )شرركاي پیوسررتگي خررود را برره آئررین اوسررتا 

 !آند اعالم كرده( خورشیدپرستي

ستا را  خدائي»عارف ، او بار  ستور در هین د یده و از « ب نام

ست سروده ا اه  خون دل »: جم شادم به  ست  ین زی یم، ز كه / ز

 !«زرتشتي بود خون وتبارم

ستجوي  ستا»ج كرده و در « او یدا  میم پ یز تع ما ن مان  به ز

شعرهاي مهدي اخوان ثالث و فریدون مشیري نیز عشق به زرتشت 

هر پیرو /  تر فزونگرانمایه زرتشت را من »: را پیدا كرده است

 (اخوان)« پیغام بر دوست دارم

آیت هللا عالمه »ویسنده یكي هم این است كه از كشفیات جالب ن

نیز در پایان عمر متوجه آئین مهر و اوستا شده و « طباطبائي

 !ارمغان كرده است« جهان آریائي»را به « كیش مهر»شعر 

چرا از  ستا،  سیاوش او كه  سید  ست بپر كن ا بزرگ»مم « حافظ 

چنین كرده ولي آن را به دلیل اهمیت !! چرا! یادي نكرده است

اي دیگر آورده است كه ما نیز باید  گستردگي مطاب در مقاله و

گر صتي دی براي فر گذاریم  سي آن را ب ین را از . وار عال ا ف

شهیدان و  چون  یز  كه او ن شید  شته با حافظ دا له  نه مقا پایا

فرهیختگان بسیار دیگر مانند عین القضات، سهروردي، ابن مقفع 

بري رو... و  به ره ضائیه  قوه ق كم  پي ح به در  سالمي  حانیون ا

 !قتل رسیده است
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 المعارف آئین اوستا دائره

 

 امان منطقي

 (عر و كارگردان سینماشا: نویسنده) 

  

كنرروني، از مررن ( سرریاوش اوسررتاي)آقرراي حسررن عباسرري  

سته مه خوا تا   اند مقد بر ك خود  هارنظر  مراه اظ ئین ) اي ه آ

ظهار با اینكه به هیچ وجه خود را نسبت به ا. بنویسم( اوستا

چه میتوانم، كرد كه سخت . نظر بر آثار دیگران ذیصالح نمیدانم

گوشي ایشان سرانجام مرا وادار بكاري كرد، كه همواره از آن 

 .ام گریزان بوده

در حقیقت یك جزوه بود كه « »اوستا»كتا  آیین اوستاي آقاي 

 منبه ي ایشان  سالها پیش منتشر شده، و در همان زمان بوسیاه

شد هداء  چه  .ا یآن جزوه  ادبه  لب آن  كه، مطا ست  ین ا دارم ا

نه بود و زمی تراكم  شرده و م سیار ف بر  ب سیعي را در  هاي و

آئین »عالوه بر آن نویسنده از متن موضوع عنوان جزوه . میگرفت

خار  شده و بسیاري موارد تاریخي دیگر را پیش كشیده « اوستا

 .آنهم موضوعاتي بسیار مهم. بودند

ارفي داشت، كه در آن بطور به دایره المع این جزوه شباهت

هاي متداول نوشته شده بود از آنجا كه  بر مفاد تاریخ اختصار

ي اسناد و مدارك الزم را نداشت، اینطور  آن جزوه گنجایش ارائه

نظر میرسید كه مقداري از مطالب مندرجه، از كشفیات شخصي  به

 .میباشد (اوستاسیاوش )آقاي 

صت  ه»فر ماژري چ ساعتهفرس  شت  ظر « ل و ه هار ن هت اظ كه ج

نگارنده . ساخت  برایم تعیین كرده بودند، كار را دشوار تر مي

جزوه كردم  ستجو  ها ج یان كتاب چه در م ستاي »ي  هر ئین او آ

هدائي ته « ا ستا گف قاي او چون آ یافتم، و  بازخواني ن براي  را 

اي آن باقي  بودند، چاپ سوم كتا  مزبور تمام شده و فقط مقدمه

قرر ما ساعت م چار در  ست، نا ماه »نده ا هم  شنبه ن شب یك خر  آ

مطاب زیر را با توجه بره آنچره كره از مرتن « 2774فوریه سال 

 .مهات مقرر تهیه نمودم رد داشتم   ادبه یجزوه 

ه مي آقاي اوستا كه درخواست ارسال مقد در جوا  تافن شبانه 

 .را نمودند اظهار داشتم

اد صفحات جزوه طوالني شده متاسفانه مقدمه، نسبت به تعد -

 .و دیگر فرصت تعویض و تاخیص آنرا ندارم
 :ایشان با خوشحالي گفتند

خیاي هم بهتر شد، زیرا چاپ سوم تاریخ اوستا به سیصد  -

 !!صفحه رسیده است

مان  به ه بوط  یر، مر شرح ز اص ب ظر مخ هار ن ین اظ بر ا نا  ب

بل  جزوه سال ق ظات چند ست و محفو اي ا ني قب مان یع ي از ه

اي  و من هنوز چاپ سوم سیصد صفحه !! ي چاپ اول است العهمط

كرده یت ن تي رو چاپ اول . ام را، ح یز  ندگان عز چه خوان چنان

آنرا در اختیار دارند بهتر است مطالب زیر را به آن الصاق 

 .فرمایند

 

*** 

  

تایش، در میرران سرري  شرري شایسررتهبدر سررالهاي اخیررر جن 

صا در دا ني خصو جوان ایرا شمندان  مده دان جود آ شور، بو خل ك
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هدف از این رستاخیز ماي، مبارزه با تحریفات فرهنگي و . است

سیاه كه بو ست  هن ا یران ك تواریخ  تاریخي ا بي در  مورخین غر ي 

ست شده ا مال  شته، اع شمندي را . گذ ثار ارز شمندان آ ین دان ا

 .اند  ي تحریر در آورده براي آگاهي هموطنان به رشته

این نشریات جاب نظر میكند، احساسات اي كه در  مهمترین نكته

میهن دوستي و عشق به ایران است كه در البالي جمالت نوشته شده 

 .در كتابها به چشم میخورد

پیمایند،  را پیموده و مي ههم همین را« سیاوش اوستا»آقاي 

هاي مكتبي  البته بعضي از گرایش. توفیق ایشان را آرزو میكنم

رفته میتواند بعنوان عقاید شخصي و سیاسي كه مورد طرح قرار گ

 .ایشان محسو  گردد

تاریخ،  گواهي  یان»به  گاه در «ایران قرار  شرایطي، هر

اند، كه روند فرهنگي و سیاسي در كشورشان دچار تحویاي  گرفته

اي را  نگ تحمی با فره ستقیم  بارزه م كان م شده و ام سته  ناخوا

شته خود مي ندا هن  تاریخ ك به  ند  پرش با یك  با  ندپ اند  .  یوند

دوباره نام زرتشت و كوروش و داریوش بر زبانها جاري میگردد، 

ي ایران زینت لباسها میشود، افتخارات  شكل قره و هره و نقشه

شاهنامه شعار  شده، ا شیده  پیش ك شته  مه  دوران گذ سي زمز ي فردو

سخن از  شود و  یان ميو « خرد»می به م ئي  ید خردگرا هاي . آ نام

ستفاده از شخ با ا كان  گردد و  صیتكود خا  می ساطیري انت هاي ا

 .ها و موسسات تجاري و شخصي رنگ ماي میگیرد حتي نام شركت

به گواهي تاریخ ایرانیان در مقابل هر نوع شكست نظامي و 

سته و  اه برخا به مقاب شاري  شهامت وپاف با  گي،  هاجمي فرهن ت

اي را بررا شرركوفائي و درخشررندگي بیشررتري آغرراز  زنرردگي تررازه

ني این خیزش فرهنگي و میهني، مقاومت در برابر مع. اند نموده

 .خطري است كه مایت ایراني را تهدید میكند

كشورمان به نكاتي ( ي ده هزار ساله)با تجربه تحایل تاریخ 

یران را  جاودانگي ا پائي و  كه راز دیر نیم  خورد میك لب بر جا

اكنون با یك بررسي كوتاه و متناسب با ظرفیت . روشن میسازد

با دوران كهن « پیوند ایرانیان»به شرح دالئل این  این كتا 

 .خود اشاراتي میكنم

ي فرهنگي بسیار كهن، داراي چهار  با سابقه( ایران)كشور ما 

 :ي تاریخي به شرح زیر است ي مشخص و جداگانه دوره

 

 هزار سال پیش دوري اول تاریخ ایران از دوازده هزار، تا هفت

ستا دوره  تب با كه در ك ند ي اول،  یران مان ستا )ني ا بن  –او

هش  یده –َد سپرم  گز اوي و  –هاي زاد ا یات په خرد و روا نوي  می

اوي تون په سال (سایر م هزار  هان، در دوازده  قت ج مده و خا ، آ

متعاق به ده هزار « سكیومر»پیش، و نخستین آدم و شاه ایران 

تاریخي و  یاي  ترین جغراف قدیمي  ست و  شده ا كر  بل ذ سال ق

ها ساطیري ج یده و ا شف گرد تاكنون ك كه  شود،  سو  می به ن مح

 .مختاف مورد ترجمه قرار گرفته است ايزبانه

هاي اخیر موید مفاد این  كتیبه ها و آثار كشف شده در دهه 

شد ها میبا ثار گرانب هان . آ تاریخ ج یا و  ثار، جغراف ین آ در ا

سیاه عالم، بو قت  غاز خا مزد )ي  از آ مز –اور شرح داده ( هر

هم شود و م بزرگ  می یان  مذهبي اد تب  یه ك كه در كا ست  اینجا

ستا » قرآن –توراه  –او باالخره  قدس و  تا  م تاریخ ( ك موارد 

 .اساطیري این آثار، با تفاوتي بسیار اندك عینا نقل شده است
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نوح   فان  شت و دوزخ  –ماجراي طو قر –به سكندر ذوال ین و نا

نا در عبور از ظامات در جستجوي آ  حیات و زندگي جاویدان عی

حوادث  ین  نان ا نام قهرما قط  شده و ف كر  یران ذ هن ا ثار ك آ

 .تغییر یافته

در آن دوران بسرریار دور، ترراریخ زمانهرراي كهررن را برره   

ظیم ( ها هزاره) حول ع یك ت سرآغاز  هزاره را  هر  كرده و  سیم  تق

در ضمن هر هزاره را با نام . اند در سراسر عالم محسو  داشته

در این تقسیم بندي اشاره میشود . ندا مشخصي نام گذاري نموده

 :كه

خت و زمین به  در هزاره... » - ي هفتم اهریمن بر زمین تا

كه در  ند  مي خواند پاره را اقای ست و هر پاره بگس فت  ه

اوي  شور»په پاره« ك شود،  نده می ندازه خوا به ا كه  ي  اي 

ي دیگر در  ي دیگر بود در میان، و شش پاره ي شش پاره همه

 پیرامرررررررررررررررررررون آن قررررررررررررررررررررار

ي بررزرگ  پرراره................................ گرفررت

(خونیرث)میانه را 
از ...... نام نهادنرد( ایرانشهر)و  1

شي» شیانه»و « َم هان « َم مرد ج ستین زن و  هاي نخ و نژاد

هاي مختاف آدمي پدید آمد كه شش نژاد و  گوناگون و گونه

ها در  نه از آن شهر –خوني رس »گو شدند « ایران ساكن 

....» 

ي تاریخي ذكر این موضوع بسیار مهم است  منظور از این اشاره

نام  یران»كه  شهر»و « ا سال « ایران هزار  بیش از ده  حداقل 

تا داشته باشید  اهمین جاین نكته را ». ي تاریخي دارد سابقه

 «آن گفتگو شود هدربار

ستین دوره ین نخ بر ا نا  ین دوران  ب شامل ا یران  تاریخ ا ي 

سال  رهفت هزادوازده هزار سال پیش تا »اول ي  یعني از هزاره

 .میشود« قبل میالد مهر یا میترا

هاي عظیمي  در این دوران سراسر خاك اروپا هنوز در زیر توده

 –خرروني رس »هرراي آدمرري فقررط در  از یررخ مرردفون برروده و نژاد

هاي شش كشور كه در پیرامون  نام. اند زندگي میكرده« ایرانشهر

شهر» ش« ایران شاهان قرار دا شده، و  بت  یر ث شرح ز به  ته 

تاریخ . اند داوري میكرده« هفت كشور»پیشدادي و كیاني بر آن 

صص  تواریخ و الق مل ال تا  مج شورها در ك ین ك مدن ا جود آ به و

 :چنین آمده است

اند آباد عالم را، وزمین ایران در میان و  هفت كشور نهاده»

سان پري  مون آن  ها پیرا شور ه.... دیگر ستین ك ست نخ  –ندوان ا

چهارم ایران  –سوم كشور بربریان است  –دوم كشور تازیان است 

ششم كشور خزر و ترك و هفتم  –پنجم كشور روموسقال   –شهر است 

 .چین و تبت

حد زمین ایران كه میان جهان است از میان رود باخ است، از 

كنار جیحون تا آذرآبادگان و ارمنیه تا به قادسیه و فرات و 

حریمن، ستان و  ب بل و طخار به كا تا  كران  پارس و م یاي  و در

 .تر ي زمین ایت و گزیده طبرستان و این سره

 :در اوستا نام این هفت كشور بشرح زیر آمده است

در آثار پهاوي بجاي ارزهي، ارزه نوشته شرده » Arzahiارزهي 

اب واژه یان اغ كه در پا شد  ندیان میبا جه ه خاطر له ین ب ها  و ا

 «اضافه میكنند را« هي»پسوند 

 Khvanirath« خوني رس»خونیرث 
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 «در آثار پهاوي نوشته شده، اسوه» Savahiسََوهي 

 Faradazafshuفرد ذفشو 

 Veiryarshtiونیري ارشتي 

 Vidazafshuوید ذفشو 

 Vourudjareshtiو نور و جرشتي 

هم  ست و ن گرد بی نین در فر هش»همچ نام « بن د شور  فت ك از ه

ضافه گرد شده و ا شروها داراي برده  یك ك یك از  هر  كه در  یده 

«َرد»یك 
در ایرن . اند و اسامي ایرن ردان قیرد گردیرده  بوده 2

كه  شده  ید  سناد تاك شهر « رد»ا یا ایران خوني رس،  شور  ك

 .بوده است« زرتشت»

آمده است « Bon Daaheshبن دهش »از آنجا كه این مطالب كه در 

اورمزد « ش و عطايبنیاد بخش»و معني نام این كتا  بسیار كهن 

عالم  فرینش  غاز آ به آ بوط  یدادها مر ین رو مان ا شد و ز میبا

سابقه شت  ئین زرت نام و آ كه  شود  اوم می ست، مع سیار  ا اي ب

شت»تر از  قدیمي شو زرت یران و « شت ا بزرگ ا یامبر  ند »پ فرز

خرداد »دارد كه زرتشتیان عالم زاد روز آن بزرگوار را « دغدو

گرد« روز ماه یزد ستاني  فروردین  ساني»با گرد سا اول « نه یزد

ي دهم و برابر با هزار و هفتصد وشصت سال قبل از میالد  هزاره

.حضرت عیسي میدانند
3

 

و « ایران زمین»دراین دوران اول، پیشدادیان و كیانیان بر 

 .اند و كیومرس نخستین پادشاه میباشد هفت كشور ، پادشاه بوده

ن بشر و نخستین پادشاه در اوستا از كیومرس به عنوان نخستی

 :یاد شده است

نخستین كسي كه ».... ستائیم فروهر كیومرس پاك را مي..... »

هرراي اهررورامزدا گرروش فرررا داد، از او  برره گفتررار و آموزش

 .و نژاد آریا بوجود آمد« ایران»ي كشورهاي آریا  خانواده

 :چنین یاد میكند كیومرسفردوسي بزرگ در شاهنامه از 

نخستین به كوه اندرون ساخت   جهان كدخداي كیومرس شد بر

 جاي

 پانگینه پوشید خود با گروه  سرتخت و بختش برآمد زكوه

نه    از او اندر آمد همي پرورش بد، و  نه  شیدني  كه پو

 خورش

 :حكیم توس در این ابیات اشاره میفرماید كه

یارانش از ) باس او و  كرده و ل غاز  شیني را آ یومرس، غارن ك

بو نگ  ست پا شته و پو تن ندا بر  سي  یان لبا بل از او آدم ده و ق

.اند دانسته ي تهیه غذا را نمي شیوه
4

 

 

سال  دوره صد  هزار و پان تا دو هزار  یران از هفت تاریخ ا ي دوم 

 پیش

شیانه  یورش وح یران در  تاریخ ا هن  ثار ك سته  آ سكندر گج ي ا

شده و  ستاده  نان فر به یو هاني از آن  سخه  ته، و ن سرقت رف ب

تر سیاه م ناني بو سال »جمین یو ست  طي دوی نش را  مدن و دا كه ت

 .ترجمه شده است« گذشته از ایرانیان آموخته بودند

متاسفانه این مترجمین به عات ناآشنائي به عاوم مختاف در  

سته مان نتوان ند آنز مه كن ستي ترج به در ثار را  ین آ در . اند ا

ین برگردان ا ا اوم مخت یاد ع صول و بن ها ا نه تن شیانه  ف هاي نا

شیوه كه  ته با یان رف سي  از م سي»ي عددنوی یان را « هند ایران

 .اند بیاموزند نتوانسته
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سیاه  گر، بو بار دی كه  سي  سي هند بزرگ  عددنوی شمند  ي دان

سال سیصد و . )سال قبل از درگذشتش كشف شد سي« خورزمي»ایراني 

پنجاه و هفت قمري برابر با سیصد و چهل و شش شمسي و نهصد و 

كه  يورز غربي مورخین غرض  ، متاسفانه بوسیاه(ديشصت و نه میال

در هراسرند،« ایرران»همواره از به میران آوردن نرام 
5

بعارت  

هندسي و »ي  تشابه تحریر با رسم الخط فارسي در میان دو واژه

ندي خارجي « ه تب  مام ك ندي»در ت سي ه شده در « عدد نوی شته  نو

شیوه ع پیش،  قرن  هار  تا چ ندیان  ثار ه كه در آ سي حالی ددنوی

شا قرن  سي از  سي هند بوده و عددنوی شكال  صورت ا میالدي نب زدهم 

 .هنرمندان ایراني متداول شده است قاز طریدر هندوستان آنهم 

ایرانیان از دوران به قدرت رسیدن قوم سومري در ایران، با  

شته مل دا شناي كا سي آ نوع عددنوی صورت . اند دو  نوع اول ب

امور جاري كشور و نوع دوم عدد  دهگاني براي تمام محاسبات در

 .نویسي ششگاني براي محاسبات عاوم وجومي

هاي حیرررت  الزم برره یررادآوري اسررت كرره در آن دوران پیشرررفت 

یزي در  میانگ یران ز بوده نا شده  جومي  مور ن سال . در ا ها  آن

سبه با محا پنج روز،  صت و  صد و ش سي را سی سه  شم سالهاي كبی ي 

كرده بوده یین  عالوه تع ند و  ماه و  ا سال را دوازده  هر  بر آن 

قه و  صت دقی به ش ساعت را  هر  ساعت،  هار  ست و چ هر روز را بی

دقیقه را به شصت ثانیه و هر ثانیه را به شصت واحد یك شصتم 

ضمنًا فرمولي براي تبدیل این دو . اند ثانیه، تقسیم كرده بوده

شیوه عددنویسي به یكدیگر وجود داشته كه اخیرًا این فورمول 

 .شف شده استك

سي را   سي هند سي فار چي»عددنوی نارد و داوین سال « لئو در 

آموزد و موفق  هزار و دویست میالدي از مسامانان اسپانیائي مي

به حروف التین میگردد، ولي كایساي رم این نوع  نآبه تبدیل 

نوع  ترویج آن مم شته و  عالم دا حاد ا فر و ال سي را ك عدد نوی

 !!میگردد

اه  فتن كتا ي  سخن از حم تارا  ر به  سكندر و  شمار  ا هاي بی

ضي بي، ریا مي، ط ئین   عا اه آ اوم، از جم سایر ع جومي و  و ن

شور داري  سیقي و »سخنوري، ك یان ..... شعر ، مو نزد ایران

سیاه. بود شته بو قرن گذ نیم  كه در  شفیاتي  شبختانه در ك ي  خو

 ي سیاك كاشان و فیروزآباد فارس و تل كاشفین آمریكائي در تپه

پرده شده از  هان  سرار ن سیاري از ا فت ، ب صورت گر فول  ي  دز

محقق فرانسوي « لوئي گارنه»اسرار خار  شده است تا آنجا كه 

 :نویسد در كتا  خود مي

قب » - به ع اوم را  تاریخ ع سال  هزار  حداقل دو یان  یونان

«.كشیدند
9

 

غارت آثار عامي و كتا  سوزاندن اسكندر و اختفاي حقیقت در 

 .ساوكیدها و حتي اشكانیان ادامه داشته است دوران حكومت

مه  صل  پس از ترج ناني ا بان یو به ز ني  تو  ایرا ثار مك ي آ

ها در  شت»كتاب ند« دژنب في میما نان . مخ سخیر یو پس از ت لي  و

افتد ولي باز  ي رومیان این كتب بدست فاتحین رومي مي بوسیاه

 .آید هم از افشاي این راز جاوگیري به عمل مي

به جمرع آوري ( میالدي 78تا  54)ن پادشاهي بالش اول در دورا 

ستا» گذار « او یان  كان بن شیر باب مان ارد شد، و در ز قدام  ا

با مرمت و اصرالح ( میالدي 247تا  222)ي ساساني در ایران  ساساه

 .هیربد هیربدان به پایان رسید Tansarو یاري تنسر
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تاریخي  ي كتا  اوستاي باستاني و سایر كتب عامي و درباره 

تا   یران در ك بار»ا ین االخ شید « ز ساطنت عبدالر مان  كه در ز

سیاه نوي، بو سعود غز سر م بن  پ ضحاك  بن ال سعیدعبدالحي  ي ابو

 :محمود یزدگردي نوشته شده چنین آمده است

سكندر ابن فیاقوس..... » 
پادشاهي بگرفرت و از ایرانیران   0

ایشان كند  بسیار بكشت و جایهایشان را ویران كرد و حصارهاي

هاي  و خرا  كرد، عام
ایشران كره مررا ایشران را هاربردان  8

6
 

ها كه اندر دین مغان زرتشتي بود  خوانند همه را بكشت و كتا 

گر عام سا  و دی جوم و ح طب و ن چه در  سوخت و آن مه ب بود،  ه ها 

مه  ستاد و ه به روم فر ند و  مه كرد مه را ترج تا آنه مود  فر

ش یران را بردا اوك ا هاي م مل . ت گنج كرد، ح ست  مل توان چه ح آن

كرد و به روم فرستاد و آنچه نتوانست هم به ایرانشهر، اندر 

بان و كوه هاي بیا ها  ها و جاي زمین كرد و گنج فن  كم د هاي مح

ها كرد، كه كس را دست بدان نرسد و به استخر رفت  ساخت و طاسم

و آنجا مردم بسیار گرد آمده بودند از روزگار هماي بنت بهمن 

كجائي  و ندروي  هبو د تب ا ني دارالك ندي یع شت گفت نرا دژ نب آ

بسیار كتا  ود از عام دین زرتشتي و فاسفه و حسا  و هندسه و 

مي بروم . هر عا ند و  مه كرد مه ترج تا آنه مود  سكندر بفر ا

و آن مجهوالن مانده بود  بنیادندفرستاد و فرمود به مقدونیها 

 (10ص ............. )هاي والیت  اندر زاویه

شاپوربن اردشریر................. » 
قصرد .............  17

یان  ندر م سان ا شنیدند ك یت ب هل آن ناح چون ا كرد و  سطنطنیه  ق

كردند و با وي صاح كردند و گزید
 .بر ایشان نهاد 11

مه   كرد، آنه مه  برد و ترج به روم  سكندر  كه ا ها  و كتاب

ها را قسطنتین كتا 
 یركبره نزدو  ماك بر سرتوران برار كررد 12

(22ص .....)شاپور فرستاد بر وجه هدیه 
13

 

بزرگ دانشگاه گندي  متاسفان این كتابها كه در كتابخانه  ي 

ضافه به ا مان  شاپور،  بود در ز جود  گر مو تا  دی هزاران ك ي 

شد و بار دیگر تاریخ ایران كهن و   ي اعرا  همه سوزانده ساطه

 .سایر عاوم ایرانیان از میان رفت

سفا  شیانهمتا نون وح نه نه ج سوزاندن كتابخا ترین  ي  ها، بزرگ

مصیبت براي عالم بشریت، خصوصا بوده  است و پس از اعرا  هم 

سوزاندن  به  ها  قدرت، بار صاحب  گان  سایر دیوان غوالن و  م

 .اند ها و كتب ایراني اقدام نموده كتابخانه

همانطور كه اشاره شد كشفیات نیم قرن گذشته پرده از اسرار  

شت وتار یران بردا یان در آیخي ا نده از ایران جاي ما ثار ب

یان رودان  شتهاي م ماق د تا اع فارس  ایج  شمالي خ شاخ  ناطق  ) م

نوني هرین ك نه( بین الن شوش و دام ناطق  گرس  هاي كوه و م هاي زا

كه ( زاغ رس ، به معني خاك رس سفید و زرد میباشد= زا  رس )

ي  تاریخ این دروه متعاق به هفتهزار و پانصد سال پیش بوده ،

 .ایران را روشن ساخت

با بررسي حوادث مهم این دوره متوجه میشویم، مردم ایران  

به   طي قرن یادي را تجر شیرین ز اخ و  حوادث ت مادي  هاي مت

ند كرده چون . ا سرزمینها، هم ین  بزرگ در ا سرداران  حات  فتو

اقوام آریائي، كاداني، سومري، آكدي، باباي، آسوري ، ایالمي 

نهو  سترش دام نان انگیزه گ شائي آ هان گ نه و  ي ج هر ورزا هاي م

هرراي زروانرري و مهرسررتاني  انسرران دوسررتانه، بررویژه در آئین

و از سوي دیگر و متعاقب آن پیروزیها و شكستهاي « میترائیسم»
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 نایران زمیدین گرایان زیاده رو، موجب جنبشهاي ثمر بخشي در 

نه كه نمو یده،  شاني از آن  گرد مورابي ستل»ي درخ عروف ح «  م

كه در  ست  شته ا قرن گذ هل و دو  به چ اق  شده، « شوش»متع شف  ك

قوانین حمورابي آنچنان قانون گرایانه و بشر دوستانه است كه 

مشرق بعضي از مواد آزادي بخش آن هنوز در بسیاري از كشورهاي 

.و بعضي از كشورهاي غربي مورد اجرا قرار نگرفته است نزمی
14

 

شر   یر و  یان رودان جدال اخ هرین»در م نان « بین الن همچ

یابد و منجر به ظهور شت اشو زرتشت در دو قرن پس از  تداوم مي

حمورابي میگردد
و باالخره نماد راستین افكار زرتشت با ظهور  15

تازه صل  شود و سرف عالمگیر می بزرگ  هان  كورش  تاریخ ج اي در 

 .گشوده میگردد

 

 

 

 و پانصد سال پیش تاكنوني سوم تاریخ ایران از دوهزار  دوره

هراي  دگرگوني( قبل از میالد 537تا  584)با ظهور كوروش بزرگ  

ست قوع پیو هان بو تاریخ ج مي در  سیار مه مام . ب مان ت در آنز

كه  قاره سیا  پا قاره»ي آ اي ارو قاره !!( ي جع مین  جزو ه هم 

محسو  میگردد
از جماره تمرام )جزو قامرو ایران بروده اسرت  19

هائي كه  و سرزمین« بحرالجزایر»ایر دریاي اژه جزایر و شبه جز

دویست و پنجاه و دو سال پس از كوروش بزرگ، براي اولین بار 

پدر فرضي »در تاریخ براي بخشي از آن كه تحت تساط فیایپ دوم 

.یونان به آن مناق داده شده)درآمد، نام « اسكندر
10

 

پس از درگذشت طبیعي كوروش بزرگ  
18

فري خبرر ایرن حادثره مخ 

نه بي مدتي، هیچگو ند و تا نین  میما شور و همچ مور ك مي در ا نظ

پیش نمي مي  هاي رز ضعیت نیرو ید،  و كوروش»آ سر  یه پ به « كمبوج

باز مي یران  تر او»گردد و  ا برادر بزرگ یا،  كت « برد مور مما ا

 .را در دست داشته است

سه سال بعد كامبوجیه مصر را تسخیر میكند ولي حوادثي كه  

از سوي »میدهد و منجر به انتخا  داریوش كبیر  پس از آن روي

ستان من مه هان در آن « انج ضع ج به و سامان دادن  سرو  براي 

قایق  یرا ح یاز دارد، ز فراوان ن حث  به ب خود  شود،  گار می روز

 .ي ابهام باقي مانده است زیادي دراین باره در پرده

از آنجا كه مورخین غربي قصد پنهان كاري در تاریخ ایران  

اند بسیاري از حوادث واقعي در این دو هزار و پانصد  داشتهرا 

سال مورد تردید است و به همین مناسبت بین مورخین غربي در 

 .طول زمان اختالف نظرهائي وجود داشته كه هنوز هم ادامه دارد

ي اسكندر گجسته تا قرن  سخت كوشي مورخین غربي از زمان فتنه 

كرره ترراریخ دوران حاضررر آنچنرران مصرررانه تررداوم یافترره 

دوهزار و سیصد سال براي « هخامنشیان، ساوكیدها، و اشكانیان»

مقفع و محمدبن جهم برمكي و زاویه پسرشاهویه و در سایر  نبا

نوشررته شررده، نررامي از  كتابهررائي كرره در مررورد مارروك عجررم،

ي  در شاهنامهآید و بالطبع  نمي انبه میها  پادشاهان این ساساه

شاه خي،  مد با صور ابوالمح شاهنامه ابومن خي،  بوعاي با نامه ا

محمد ابن عبدالرزاق، شاهنامه منظوم مسعودي مروزي، شاهنامه 

كه قبل از « منثور و منظوم»هاي  منظوم دقیقي و تمام شاهنامه

ساه سه سا ین  نامي از ا شده،  یه  سي ته سي تو بزرگ در  فردو ي 

ز ایران برده نشده و تمام شاهنامه نویسان، تاریخ ایران را ا
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شاهي  یومرس»پاد ختم « ك خود  مان  شاه ز به پاد كرده و  غاز  آ

 .آند نموده

تر و  ها دقیررق ي فردوسرري كرره از تمررام شرراهنامه در شرراهنامه 

هاي هخامنشي و ساوكي  به نظم در آمده از ساساه« تر حكیمانه»
16

 

فردوسي تنها از اشكانیان در بیست بیت . نامي برده نشده است

همین بیست بیت نشان میدهد كه حكیم  یاد كرده و نام میبرد و

توس با تاریخ این ساساه آشنائي كامل داشته و بدون تردید به 

دلیل توافقات سیاسي ساطان محمود غزنوي با خافاي عباسي كه 

ضت مام نه یت  از ت شتیباني و حما نوعي پ به  یران  بي ا هاي انقال

ه میكرده و از نفاق و تفرقه افكني در میان آنان سوء استفاد

پوشي كرده  ، فردوسي احتماالً از ذكر این وقایع چشم!اند مینموده

 .است

نگارنده تحقیقات بسیاري در این زمینه كرده است و احتمال » 

ي آن حماسه سراي بزرگ وجود  تغییر دادن اشعار شاهنامه بوسیاه

هد . دارد قدام خوا چاپ آن ا به  سبت  شد ن باقي با مري  چه ع چنان

 «.نمود

تاریخ ایران را از پادشاهي كیومرس شروع كرده  فردوسي توسي 

ختم میكند، ولي قبل از شرح كوتاه « دارا »پسر « دارا»و به 

شاهي  پدرش «دارا»پاد با « دارا »، از  كه  ید  شنك»میگو =  « رو

سانا» تر « رك مي»دخ قوس رو باردار « فیا شنك  كرده و رو ازدوا  

یب، اسكندر به این ترت. در روم متولد میگردد« اسكندر»شده و 

گردد مداد می ني قا سب و ایرا سر گشتا سفندیار پ سل ا سپس . از ن

سمت  ین ق شود در ا قرنین می سكندر ذوال به ا بدیل  شاهنامه ت در 

سانه سایر اف مات و  به ظا فتن  یات و ر ستجوي آ  ح هاي  ماجراي ج

ند  ني مان قوم »ایرا مانروائي  مان فر به ز بوط  مش، مر یل گ گ

 يبا بعضي اندك به نظم درآمده، ، با تغییرات«سومري در ایران

سكندر،  مرگ ا با  باالخره  شود و  غام می سكندر اد حات ا از فتو

توس،  مار  گاه مع سد و آن یان میر به پا شاهنامه  ساطیري  سمت ا ق

باره یت در ست ب شكانیان»ي  بی ساه« ا به سا ساني  سروده و  ي سا

یران  تواریخ ا با  ساله  ین دوران چارصد تواریخ ا كه  سد  میر

سان و هم شاهنامه هم ساني  گرد سا شدن یزد شته  با ك ست،  نگ ا اه

 .یابد خاتمه مي

شاهنامه  هم در  موارد م كي از  نام  ی ستفاده از  سي ا ي فردو

 .پادشاهان اشكاني براي قهرمانان ماي و حماسي میباشد

فاد   قًا، م یران دقی تاریخ ا ناي  شاهنامه مب ظم  پس از ن

ني شاهنامه مورخین ایرا سایر  گردد و  سي می یل ي فردو  :از قب

ني  حان بیرو بري  –ابوری بیش، از  –ط كم و  گران  سعودي و دی م

نام برده ها  یومرس برآن شاهي ك شور و پاد فت ك نان  ه ند، و همچ ا

به میان نیامده اما از ي هخامنشي و ساوكیدها سخني  از ساساه

اشكانیان و نام پادشاهان اشكاني بطور خالصه و اختالف منقوالت 

 .یاد شده است

قاجار باقي میماند و تواریخ  رتا اواخها  هان كارياین پن 

شده و  غاز  یومرس آ شاهي ك یام از پاد یران در آن ا به ا بوط  مر

البته ». یافته است با نام و تمثال احمد شاه قاجار خاتمه مي

 .«ي بزرگ با حذف نامهاي همان سه ساساه

شنفكران و   ید رو فرار و تبع شروطیت و  قال  م یرو دار ان در گ

گر آزاد شورهاي دی به ك هان  بان و آیخوا با ز یان  شنایي ایران

فرهنگ اروپائي، و همچنین دسترسي آنان به كتب و تواریخ غر ، 

.  توجه بعضي از آنان به دوران شاهنشاهي هخامنشي جاب میگردد
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عجب اینجاست كه نام این پادشاهان و خدمات هخامنشیان، خصوصا 

هد  تا  ع هود، در ك قوم ی به  یر  یق كوروش كب با « توراه»عت

فراوان سگزاري  خاص و سپا شندگي  لي از . درخ ست، و ته ا سخن رف

سوي یهودیان ایراني كه كوروش بزرگ را در حد یك پیامبر مورد 

به  بزرگ  ساه  ین سا ساندن ا مورد شنا ند در  قرار میده ستایش 

 .ایرانیان اقدامي صورت نگرفته است

كه « ن كرمانيآقاخا»ي  در كتا  خود درباره« فریدون آدمیت» 

فجیررع و  رزبرره طرردر زمرران ولیعهرردي محمرردعاي شرراه قاجررار 

رسیده، یاد میكند كه ضمن یك سخنراني  تلبه قاي  ناجوانمردانه

ساه ین سا ني از ا هان ایرا طالبي  براي آزادیخوا مدار م ي نا

براي  بزرگ  هاي  ین دودمان مل ا شت كا لي سرگذ ند، و یراد میك ا

ند و در كایه كتابهاي درسي عموم مردم ایران مكتوم باقي میما

سي  شاهنامه فردو شده در  برده  نام  شاهان  سامي پاد مان ا از ه

 .یاد میشود

اي بزرگ در تاریخ ایران روي میدهد و در سال  ناگهان حادثه 

شاه  ضا  شاهي ر سال پاد مین  سي، هفت یازده شم صد و  هزار و سی یك

ن حس»تالیف شادروان « تاریخ ایران باستان»فقید، كتا  بزرگ 

در سه جاد، شامل دوهزار و دویست ( مشیرالدوله سابق)پیرنیا 

شر  شه منت صویر و دو نق هل و چهارت صفحه و چ سه  تاد و  و هف

 .میگردد

ي توانا سالهاي زیادي از عمر گران بهاي خود  این نویسنده  

ي زحمات  ي تواریخ مختاف نموده و نتیجه را صرف ترجمه و مقاباه

خ ایران باستان است كه به هم میهنان فرساي او همین تاری طاقت

 .خود تقدیم نموده است

مشیرالدوله، حسن پیرنیا، عالوه بر زبان و ادبیات فارسي و  

او در . عربي به زبانهاي روسي و فرانسه تساط كامل داشته است

چهارده سالگي پس از پایان تحصیالت متوسطه، به روسیه رفته و 

شته سپس ر ظامي و  صیالت ن قو تح به ي ح سكو  شگاه م ق را در دان

اي سفارت ایران  پایان میرساند و پس از اتمام تحصیالت، وابسته

مریالدي بره ترتیرب مشراغل  1866در پطرزبورگ میشود و از سرال 

 :دار میشود مشروحه زیر را عهده

 –ریاست كابینه وزارت امور خارجه  –منشي وزیر امور خارجه  

شیرال قب م با ل ظم  صدر اع صوص  شي مخ كاري  –ماك من كار و هم ابت

سه سیس مدر سي  در تا اوم سیا سه –ي ع ستادي در مدر ست و ا ي  ریا

سي  پا  –سیا شاه در ارو ترجم مظفرالدین یران در  –م سفیر ا

بورگ  غاز  –پترز یران در آ سي ا قانون اسا تدوین  شركت در 

دریافررت نشرران سررن ژرژ از ادوارد هفررتم پادشرراه  –مشررروطیت 

ستان  مور خار –انگا یر ا نهوز صرالماك  جه در كابی یر  –ي نا وز

مجددا  –نخست وزیر و وزیر جنگ در زمان احمدشاه  –دادگستري 

نخست وزیر بعد  –نخست وزیر و استعفا قبل از كودتاي رضاشاه 

این مرد برزرگ . ي، پایان كار سیاسيسشم 1375از كودتا در سال 

 .میالدي میباشد 1620= قمري 1345در سال 

یرنیا، بقیه عمر خود را صرف تكمیل كتا  مشیرالدوله حسن پ 

میهن و  به  خدمت او  ترین  كه بزرگ ند  ستان میك یران با تاریخ ا

 1314تاریخ درگذشت او بیست و نهم آبران . )هم میهنانش میباشد

سره سرال قبرل از . میباشرد( مریالدي 1635= قمري  1353= شمسي 

ران درگذشت او به همت استاد باستاني پاریزي، كتا  تاریخ ای

مات  جه زح یا نتی سن پیرن شادروان ح ساند و  چاپ میر به  ستان  با
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 1311سال)تاریخ چاپ اول و انتشار كتا  . خود را مشاهده میكند

 .میباشد( میالدي  1632= شمسي 

شده  هان  تاریخ ن سرار  ترین ا پرده از روي بزرگ بار  ین  ي  ا

شود نده می یران برافك عه. ا با  با مطال یان  تا  ایران ین ك ي ا

پي نی تاریخي  هاي  به راز شدند و  شنا  خود آ خارآفرین  كان افت ا

بردند كه دوهزار و سیصد سال از آنان مخفي نگاه داشته شده 

 .بود، پي بردند

لین و   ست، او شده ا چاپ  ید  ها تجد كه بار یا،  تاریخ پیرن

ي ایران باستان به چاپ رسیده  ترین تاریخي است كه درباره كامل

شكا شاهي ا یان پاد تا پا مه ميو  بد نیان خات خود . یا سالت  او ر

 «داستان گیل گمش». را به بهترین نحوي به پایان رسانیده است

در مدت هفتاد سالي كه از زمان انتشار كتا  ایران باستان  

گذرد كتا  ست می سیده ا چاپ ر به  نه  ین زمی شماري در ا .  هاي بی

شته  شمارگذ تا  را خال ياز  مین ك فاد ه كه م سندگان  ه صاز نوی

یه مودهن ند، بق عي  ا نوان منب یا را بع تا  پیرن هم ك مورخین  ي 

 .اند هاي فراوان برده مطمئن شناخته و از آن بهره

 

 ي مهاجرت آریایي درباره

باره  كه در طالبي  یانآهاي  ي مهاجرت م تا   ریائ ئین )در ك آ

هاي  نوشته شده كامال صحیح است و خوشبختانه اخیرا كتا ( اوستا

سیاه عددي بو شده و دروغ ي د مت شته  ني نو جوان ایرا شمندان  ان

شته پردازي بي را  هاي گذ مورخین غر عالم  ايبه كي  مردود ا

 .اند نموده

تا    هاي »در ك هوا و دریا گونگي آ  و  یان و چ هاجرت آریای م

یران ستاني ا گارش « با مرادي غیاث»پژوهش و ن ضا  بادي ر به « آ

سیاه شده بو شر  ثار منت سیاري از آ شمن ب سایر دان ني ي  دان ایرا

هه ستفاده در دو د مورد ا شده و  شاره  یر ا سنده  ي اخ ین نوی ي ا

ها و  فراتر گرفته است، این نویسنده با ذكر ماخذ و چاپ نقشه

نمودارهاي مستند و جالب توجه، در مقدمه این كتا  تحت عنوان 

 (طرح مسئاه)

 

 .فروغ از شرق است

ن خاستگاه اغاب متون تاریخي معاصر، ای................ » 

و این مهاجرت بزرگ را تنها با چند جماه و عبارت مبهم و غیر 

في  قًا معر هاجرت را دقی بادي م ین م سانده و ا یان ر به پا یق  دق

قرار نداده یل  حث و تحا مورد ب كافي  طور  نرا ب كرده و آ ند ن . ا

اي با چند فاش بزرگ اكتفا شده  در این متون اغاب به رسم نقشه

سیبر قاط  كه از ن ست  به ا ندران  یاي ماز ست در چپ و را ي و از 

 .ي ایران زمین كشیده شده است میانه

، Leibnitzبسیاري از دانشمندان از جماره البینیرتس  هیا اینك 

، Renan، ارنسرت رنران Youngاس یانگ )، تو Schlegelفردریك شاگل 

 De، داربرو دوژوبنویرل  Muller، ماكس مولر Pictetآدولف پیكته 

jubainville هرا اعتقراد  ر مسیر مهاجرتي بر خرالف جهرت ایرن فاشب

ضر  شتند، و  ست»المثل  دا شرق ا ند « فروغ از  بازگو میكرد را 

 (23تا  15مالوري )

اما متاسفانه این نكته ي مهم مورد توجه دانشمندان قرار  

سف فت و تا به آن  انگیز نگر یز  ني ن قان ایرا تي محق كه، ح تر این

ند و از  بي شان داد نایي ن ستگاهي اعت صحبت از خا نان  اه همچ جم
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در  Afanasievoو آفنسریف  Andronovoبنام فرهنگ آندرونو « خیالي»

ها با  روزه تفاوت این فرهنگمدر حالیكه ا. جنو  سیبري نمودند

ست شده ا شن  پیش رو بیش از  ني  نگ ایرا پر مالوري و . )فره كیم

بره ایرران  5«آریائیران»ایرانیان و ( ................. 871

یان  كوچ نكرده مان ایران اه ه یان از جم ین آریائ كه ا ند، با ا

به نقاط مختاف ایران بزرگ و سایر مناطق جهان كوچ »هستند كه 

 «.اند كرده

چرا   كه  شود  شكار می خوبي آ فوق ب موارد  به  شاره  با ا

خود مي هن  نگ ك مدن و فره تاریخ و ت به  یان  ند و  ایران بال

مین  طري را در ك گاه خ ند، و هر نهمیناز نگ دیری خویش  فره ي 

ند شمن میتاز بر د ند و  مي افراز بر  مت  ند قا ساس میكن . اح

سربازان جانباز ایراني براي دفاع از هویت ماي خویش همواره 

سطح  هر  مان و در  شه و آر نه اندی قه و هرگو هر طب ند از  بیدار

 .فكر و دانشي كه باشند

 به امید پیروزي و بهروزي هم میهنان عزیز

 امان منطقي 

 

سیاري از واژه -1 ند ب ین واژه مان سفانه ا گر  متا هاي دی
سیاه سي بو بري  پار چون ط سالم هم پس از ا مورخین   –ي 

مسعودي و دیگران، معر  شده و مانند بسیاري  –بیروني 
گر از واژه ین واژه دی اوي ا سي په جاي   هاي فار هم ب را 

اند و به این ترتیب معني واژه  نوشته« ث»با « سین»حرف 
امالي درست و فارسي . ط و نامفهوم گردیده استبكاي مغاو

نگ را « خوني رس»آن  سرخ ر خاك رس  ني  كه مع شد  میبا
این الیه قشري عظیم از دریاي بزرگ مركزي بوده . میدهد

. است كه صنعت سفالگري با استفاده از آن آغاز شده است
این الیه در سرتاسر دریاي بزرگ مركزي از مغر  چین تا 

شرق د كوه یاي هاي م شمال از در سمت  سرخ و در  یاي  ر
كه در  ندران  ماماز حدوده نآن ز سیعتر از م سیار و ي  ب

هاي اورال و رضررائیه را در  كنرروني برروده و دریاچرره
برداشته و از جنو  به سواحل اقیانوس هند كه به تازگي 

پس از خشك . از زمین بیرون آمده بوده منتهي میشده است
خرو  فالت ایران از زیر شدن دریاي مركزي به سبب تداوم 

پر از  سرزمینهاي  صورت  ست ب هاي آن، نخ آ ، و تبخیرآب
هاي بیشمار درآمده و  زار و جزایر و باطالق جنگل و سبزه

بي شك و  هاي خ به كویر تدریج  بدل  به  نوني م اف ك آ  و ع
 .گردیده است

مان واژه« َرد»ي  ه واژ -2 اوي، ه بان په سي « راد»ي  در ز فار
 –جوانمرد  –بخشنده  –سختي = آن  كنوني است، كه معني

.  شجاع و دلیر و حكیم و خردمند میباشد –كریم  –نجیب 
 .تافظ میشده است« آ»بصورت « آ»ي پهاوي حرف  در لهجه

ي دانشمند فقید  رجوع شود به كتا  تقویم و تاریخ نوشته -3
سانه تا  اف هروز و ك بیح هللا ب ثر  ذ ستا ا هن در او هاي ك

 .ساسانفر« آبتین»كتر عباس فاضل گرانمایه استاد د
نده  - قات نگار سبتدر تحقی ید  ن با ق تاریخ  ین  صحت ا به 

ست طرح ا سئواالتي م یاط  ساتید . احت كه ا جود این با و
سیار  سبات ب عات و محا با مطال بور را  تاریخ مز نامبرده 

نه تنها با توجه به سالها و »دقیق و زحماتي طاقت فرسا 
ها  اعات و باالخره دقیقهها باكه با احتسا  روزها و س ماه

طري هرزاران سرال گذشرته محاسربه و تعیرین « ها و ثانیره
اند، ولي متاسفانه فیض دیدار استاد ساسا نفر بیش  نموده

تا در  ست  سر نشده ا نب می كه براي اینجا ست  سال ا یك  از 
 .نمایم  این باره استفسار بیشتري مي

در بعضرري از كتابهرراي ترراریخ ایررران بیررت زیررر را از  -4
شتهفر سي نو سي طو ست دو شتباه ا كه ا ساني : اند  و از ك

 .مروزي میباشد
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سرپادشررراهان كیرررومرس   نخستین خدیوي كه كشور گشود»
 «بود

بر  -5 سیا را در  خاك آ سر  كه سرا بر این عالوه  یران  نام ا
سه  بر  كه  ست  بزرگ ا نگ  یك فره عرف  گواه و م ته،  میگرف

اسررتوار میباشررد و « نیكرري و زیبررائي –راسررتي »اصررل، 
شان در غرب مال و آرزوهای مام آ كه ت پول)یان  و ( طال و 

صه  یات خال شود سایر ماد شان  ومی سربازان مزدور مواره  ه
خود  شور  بر ضدك تي  نه ح لك بیگا نان»براي مما « یو

فوذ  جنگیده مي خود از ن پرور  یاتور  نگ گالد با فره ند،  ا
شت بوده ني در وح نگ ایرا ند فره ست . ا سبت ا مین منا به ه

از « ایران»غربي بجاي بكار بردن نام  كه در تمام كتب
اي از تاریخ بر قسمت مهمي از خاك  نام اقوامي كه دوره

سومریان »مانند . اند، یاد میكنند ده ایران حكومت میكر
یان  – سوریان  –آكت یان  –آ ها  –بابائ شیان  –ماد هخامن

و برررررررررراالخره صررررررررررفاریان ............... 
صفویان و اف...................  یه و و  شاریه و زند

در حالیكه در تواریخ غربیان به نام هیچ ایل و « ....
و انگاستان و  او ایتالیكنیم یونان  تباري برخورد نمي

مروز مي كه ا بوده  مین  شان ه شه نام یره، همی سیم غ . شنا
صفحات  عداد  صت و ت ست و فر سیار ا نه ب ین زمی حرف در ا

یتوانیم اگر ادعا نكنیم در تمام طول تاریخ، م. محدود
مام  شته، ت تاریخ گذ مان در  طول ز صد  نود در گوئیم در  ب

ي آسیا جزو قامرو شاهنشاهي ایران بوده است و از  قاره
سعه ثر تو پیش در ا قرن  مه دو  خاك  ي برنا ستعماري  هاي ا

 .ایران بزرگ قطعه قطعه شده است
لرروئي گارانیرره، دانشررمند فرانسرروي معاصررر دركتررا   -9

 ,L.Gernet.Les Grecs Sans M Iracleیونانیرران برردون معجررزه 
Maspero,1993 

 :مینویسد
«  ژني یوناني»ي  گزافه گوئي درباره..................»
ناني» - جاز یو ناني» -« اع قل یو ناني»و « ع مت یو « عظ

و دروغ پردازي تاریخ نویسان قرن نوزدهم « خرافات»جزو 
برگزیررده و تاخرریص از كتررا  )« ................اسررت

 .(ریدون آدمیتفي  نوشته« كرتاریخ ف»
 اسكندر پسر فیایپ دوم مقدوني -0
 .سرداران و برجستگان -8
 .هیربدان -6

 شاپور یكم پسر اردشیر ساساني -17
 گزید و گزیت كه معر  آن جزیه است -11
كره دیرن عیسروي را در 7كنسانتین امپراتور روم شررقي  -12

 میالدي 325( اروپا رسمي اعالم كرد
 27نقل از سهند شماره  -13
كه در شروش كشرف « Setelمثل »ل این استوانه ه اصنمتاسفا -14

موزه لب  شده در  مدل قا شود و  هداري می پاریس نگ لوور  ي 
 !!ي ایران باستان است گیري شده از آن در موزه 
. در مورد میالد زرتشت، اختالف نظرهاي زیادي وجود دارد -15

پنج افالطون تولد این پیامبر و فیاسوف بزرگ ایراني را 
در یونرران اسرراطیري « تررروآ»نررگ سررال قبررل از ج رهررزا

نگ  ند، ج بق « تروآ»میدا ست وط نان ا تاریخ یو ناي  مب
قبل از میالد  از هفتصد تا هزار سال« هومر»هاي  افسانه

این جنگ مورد تردید  مو سقاتفاق افتاده است ولي صحت 
شد لد . میبا تاریخ تو ین  بي ا مورخین غر یادي از  عده ز

ید نموده شت را تای ند زرت ث. ا لي فی شمند و اغورس دان
سانه میالد  اف بل  شم ق قرن ش حدود  كه در  ناني  اي یو

یران  به ا كه  سافرتي  كه، در م ست  شده ا مدعي  سته  میزی
 !!.كرده با زرتشت مالقات نموده است

اي از شمال غربي آسیا  اروپا یك قاره نیست، باكه منطقه -19
شد طالق . میبا گي ا سیار بزر سرزمین ب به  قاره  اي  طور ك ب

ام پیرامررون آنرررا، آبهرراي بیكررران میگررردد كرره تمرر
ند قاره شد، مان كرده با طه  سها احا گر در  اقیانو هاي دی
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قه كه منط سیاه  حالی شرق، بو هت م پا از ج خط  ي ارو یك  ي 
فرضي از مرزهاي شمال ایران ضاع غربي دریاي مازندران 

پیچ و خم تا  با  سیه  خاك رو كه در  قراردادي  طب هاي  ق
م قاره هادا یك  نوان  به ع عالم  دارد،  یاي  به جغراف

ایرانیرران كهررن ایررن سرررزمینها را . تحمیررل شررده اسررت
سكونت» بل  یر قا طو  و غ هاي مر ني زمین یا، بمع «  اوراز

شررت اشررو زرتشررت ایررن منرراطق شررمار . انررد مینامیده
الزم برره . شررمارد را سرررزمین اهریمنرران مي« ایرانشررهر»

یران  شمال ا سر  ساكنین سرتا كه  ست  شمال »یادآوري ا از 
ناطق  ستان،تم لي  اجیك ستاا ستان و  نشمال قزاق و تركمن

سیبریه خزر و  یاي  شمالي در هاي  نوني مرز یل «ي ك ، قبا
نام  گردي ب بان  شي و بیا شي »وح « ها سگ= سكاهاي وح

یل هنوز مسئاه بوده ي ازدوا  و خانواده  اند در این قبا
مطرح نبوده و مراسم تولید مثل، آنها در جشنهاي مذهبي 

صورت ع تدائي و ب ته اب جام میگرف عي ان سته جم شقبازي د
آنرران بیمرراران و افررراد پیررر قبایررل خررود را . اسررت
این وحشیان مردگان  خود راهم، . اند زنده میخورده زنده

 .اند طي تشریفاتي میخورده
خود را مي ستان  یك پ قوام  ین ا هاي ا تا  بریده زن ند ،  ا

ند ندازي نمای خود تیرا تدائي  هاي اب با كمان ند  .  بتوان
سانه غرض ورز  اف جاع و  مورخین  كه  بارههائي  بي  در  ي غر

كه كوروش از ما ستگاري  ساله و »ي  خوا هار  جاه و چ پن
ستان تك ساژت« !!پ ساخته ما سكائي  قد  ايبه كاند،  هاي  فا

ست  مورد در د ین  في در ا كافي وا ئل  ست و دال ارزش ا
 .میباشد

مرد  ین بزرگ ندگي ا حوادث دوران ز بزرگ و  كوروش  ندگي  ز
كه . است رو آشكازمان بندي دقیق كامال روشن تاریخ با 

آنچه در این . شرح آن به یك كتا  جداگانه احتیا  دارد
ترین  كي از بزرگ كوروش ی كه  ست  فت این توان گ صر می مخت

 .انسانهاي تاریخ است
داشته كه قبل از « بنام طكاسان دان همسركوروش فقط یك 

به او درگذشت كوورش از جهان رفته است و كورش همواره 
بوده و او ر فادار  ست او شته ا یاد دا سانه. به  ي  اف

هاي تاریخي  را باید جزو دروغ« آمیس تیس»ازدوا  او با 
كرد مداد  جواني . قا كه در دوران  سي  یب ك ین ترت به ا

و سراسر خاك آسیا را تسخیر كرده « بعدي»تمام اروپاي 
و به صدها هزار پریروي زیباي غربي و شرقي توجه شخصي 

كرد ناقص ن یك زن  شق  هان عا ست، ناگ كن ا نه مم ه، چگو
ست سر بی كه پ شود  قه  ساله و جنگ الخا وي او در جو چهار

مین  ست و در ه كرده ا شي  شده و خودك سیر  نگ ا یدان ج م
دوران كوروشي كه مردي تقریبًا سالخورده بوده، به این 

و پیررر و  يو وحشررمررادر دالور و پهارروان و تررك پسررتان 
خو خوني  شمن  غدار و د ید و او دا شنهاد ازدوا  نما د پی

هم كه اصال از موضوع عماي بنام ازدوا  هیچگونه اطالعي 
كرده و این خواستگاري ماوكانه را قبول !! نداشته ناز

 !!.نكند
شرح  -10 كه  ست  سیار ا گو ب باره گفت ین  صت  را نآدرا به فر

 .مناسب دیگر موكول میكنم
در  در این قسمت از تاریخ ایران و تناقضات قابل توجه -18

شكوك و دور  كامالً م جود دارد و  اف و مورخین مخت یات  روا
 .از حقیقت بنظر میرسد

شان  -16 كه نام ساوكیه  با  ساوكیدها  كه  شت  جه دا ید تو با
نام وماخ پس از « ساوكوس»ذ از  كه  ست،  سكندر ا سردار ا

مرگ اسكندر بر غر  ایران و قسمتهائي از آسیاي صغیر و 
یان رودان  هرین»م مانروا« بین الن چون فر لي  كرده و ئي 

بوده،  Apameaآ  ي ایراني بنام آپامه همسر او یك شاهزاده
رویهم توجه زیادي نسبت به ایرانیان مبذول میداشته، و 

ت عادل  هرف ضمن  كاردان و در  یق و  سرداران ال كي از  ی
ایرانیان به این سردار مقدوني مهر . اسكندر بوده است

ند ورزیده مي سرش آنتی. ا مرگ او پ خوس اول پس از  ني 
شود شین او می ني . جان خود را ایرا جوان  شاه  ین پاد ا
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خود را از نواده مادر  یار و  مام ع یر  ت یوش كب هاي دار
و آورد و از مغان  معرفي میكند، و به مهرپرستي روي مي

. ئررین زرتشررتي حمایررت بسرریار مینمایرردآ نطرفرردارا
آنتونیخوس اول قصر با شكوهي به پیروي از بناي جهاني 

ي  هاي سنگتراشي شده ساخته و كتیبه« تخت جمشید» آپادان
ها بسیاري از قوانین  در این كتیبه. آن به خط میخي است

پیش  هزار  حدود ده  به  اق  كه متع ني  ئین زروا و آدا  آ
ست ست .ا شده ا ضبط  خي  خط می ستین . به  ني نخ یین زروا آ

معتقد بر این  نآن زمادین در جهان است و ایرانیان در 
ضد و ». آیند لم از بر خورد دو ضد بوجود ميهاي عا اصل 
تر و سنتز، كه غربیان آنرا به كارل ماركس منسو   آنتي

ند  نموده یام در !!. ا مر خ كیم ع كه ح ست  ضیح ا به تو الزم 
ساله ضاد في)ي  ر ضروره الت قا ال بر و الب عالم الج (  ال

جه ضداد  و نتی خورد ا شروح بر طور م به  ب كه  بر  ین ن ي ا
«  .است هرا دادمنجر میشود توضیحات الزم ها  هستي پدیده

پس از آنتیخوس اول پسر و سپس نوادگانش بنام پادشاهان 
ایرانرري بررر قسررمتهاي غررر  ایررران و آسرریاي صررغیر 
فرمانروائي میكنند و سرانجام بوسیاه اشكانیان منقرض 

 .میشوند
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 !شناسم سیاوش اوستا را هزاران سال است كه مي

 

 مسعود سپند

 (شاعر و برنامه تاویزیونينویسنده و) 

 آمریكا -سن خوزه 

 

شناسم و ما  سال است كه مي 0777سیاوش را بیشتر و پیشتر از  

باكه  وبا اایم نه  پیش از آنكه تاریخ نوشته شود آشنا بوده

مه سیاوش با ه ستم ها و كورش ي  بودهآ ها ها و ر هم  شنا  ام و او 

مرا مي یده  یامنش ر ند كورش آر هم  با  شناختیم ،  ا ميشناخت و 

شید را مي خت جم هم  ت شهد را  بان م ته خیا ما  تي  شناختیم ح

توس  مي یارت پیر به ز نیم  كدیگر را ببی كه ی بي آن ما  شناختیم، 

آموختیم ما با  رفتیم و درس ایرانشناسي را در بارگاه او مي مي

بوده كالس  لوي آایم و  هم هم سعدي و مو حافظ و  ما  گاران  موز

ن بوده ما در میخا ند  یام مي ها چه  ي خ هم در كو با  شیده و  نو

قدم زده باغ شابور  ما آواي گام هاي نی یم و  كدیگر را  ا هاي ی

 .هاي غربت شناسیم و حتي در خیابان مي

اید عطر تیل مشهد را در  دانم شما تیل مشهد را بوییده نمي 

شه شه  شی طاري و در اندی هیچ ع ازاري نمي ي  هیچ گ فت و  ي  توان یا

ین سیاوش ا یده من و  طر را بوی سارا و  ع سیاوش و  من و  ایم 

شنا هستیم حتي ننه ي آاحسان و دشتبان شهرآباد با این بود 

آمد  كرد وقتي به خانه ي ما مي عاي كه در شهر آباد زندگي مي

داد و پس از چند روز  چارقدش بوي گال  نه ببخشید بوي تیال  مي

راي بوي تیل دانست كه دلش ب كرد چیزي كم دارد و نمي احساس مي

 .تنگ شده

زند براي دشتبان  حاال دل من و سیاوش براي بوي تیل مشهد مي 

یران مي شهرآباد مي براي ا توس  براي  ند  نه ز گور ن براي  ند  ي  ز

 .عاي میزند

برد و از گرو ننه عاي  و اینجاست كه سیاوش دست به قام مي 

ه زند به توس و از آنجا به تخت جمشید و بعد میرود ب نقبي مي

كند و خرد را  سراغ كتا  اوستا و تا گاتاهاي زرتشت پرواز مي

را  يیابد و انسان را و انسان دوست در آسمان ایران باستان مي

شت مي مات زرت عد آ از كا ستي  جایزه... موزد و ب سان دو را  يان

به او مي سه  ند  در فران یده باني  نو ا سیاوش از مهر جایزه را 

وس از درخت دوستي حافظ، از عشق ننه عاي از شاهنامه استاد ت

 .موالنا از آموزشهاي زرتشت دارد

شده  يانسان دوستي  ي جایزه درود بر سیاوش اوستا كه برنده 

من  كه  ستا  ئین او مین آ اه ه ست از  جم شته ا ها نو ست و كتاب ا

 .كنم سرودة من آریائیم را نیز به او پیشكش مي

 

 من آریاییم

 

 آریاییم –من 

 از نسل آفتا 

 شهد ماهتا  از

 هاي سرافراز از او  قاه

 هاي دل افروز از قعر دره

 

 خاك وجود من
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 هاست ي قرن انبوهي از غبار تمامي

 ها  كز گرد باد حادثه

 .جان گرفته است     

 

 گرماي دست من

 آلود هاي تب از هرم دشت

 .مانده است     

 

 برق نگاه من

 یین مهر راآ

 هاي صفا بخش از چشم چشمه

 .ه استخواند    

 

 من آریاییم

 رد منخدر باغ 

 زرد و سیاه و سرخ

 اند همه گاهاي هستي    

 

 سرداشتن اگر چه كاه

 نشاني ز سروریست    

 

 ......اما

 در فكر و ذكر من   

 عیار بزرگي و برتري ست.... انسانیت    

 ي كتا  دلم شیرازه

 عشق و زندگي ست   

 من دشمنم

 به هرچه غالمي و بندگیست   

 

 آریاییم من

 از نسل آفتا 

 خورشید نور را

 من  در چارسوي سینه

 زند جار مي......................... 

 هركس به وسع خویش

 مهر از صفا و سادگیم

 زند بار مي    

 

 من آریاییم

 توس و خجند و كابل و شیراز و قونیه

 هستند هركدام یكي جان پناه من

 زرتشت با سه پند

 شده قباه گاه من    

 

 من آریاییم

 هاي حافظ است قرآن من كتا  غزل

 ي فرهنگي من است شهنامه او  پشتوانه

 برد نماز ي دل مي اسالم من به كعبه

 ایمان من به دار ان الحق در اهتزاز
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 من آریاییم

 برند در هركجا ز میهن من نام مي

 رود ختیار بر رخ من اشك ميابي 

 رام و نرم و گرمآ

 ي كویر نهههوان گم شده در پآچون 

 

 زند در اشك من همیشه شفق مو  مي

 ..............من سالهاست

 ام ي خود خو گرفته با این شرا  كهنه

 ............پیوند من به میهن من ناگسستني ست

 ...........................من 

 .آریائیم

 

 هاي سیاوش اوستا در میان ایرانیان ثیر اندیشهأت

 

 دكتر شاهرخ احكامي

 (آمریكا –س مركز پزشكي و سردبیر میراث ایران رئی)

 

خارات و موهبت  كي از افت یراث  ی اه م شار مج با انت كه  هائي 

سرال گذشرته، نصریب مرن گشرته، آشرنایي برا  6ایران در ظرف 

صیت ستعدادها و شخ یران  ا سان و ا یران شنا گي، ا بارز فرهن هاي 

ترین و  دوستان واقعي است به جرات میتوان گفت كه یكي از شاخص

صیت ین شخ كارترین ا ماهاي  پر ستا  لاز  سیاوش او شته  جان گذ و 

سي) سن عبا تر ح ست( دك صداي . ا هان  سر ج كه در سرتا ندگاني  بین

شنیده یده و  جذا  او را د سیماي  كه  گرم و  ندگاني  اند  خوان

شنه  ستني –ت ته یادگرفتن دان یین  هاي ناگف ین و آ باره د اي در

یك سر یان ن ساله ایران ندهزار  شته –شت چ هاي او در  به نو

آگاه بر این  –اند  هاي پرشمار وي انس گرفته ها و كتا  روزنامه

شته  سال گذ ند  ست و چ ستا در بی سیاوش او كه  ستند  یت ه  –واقع

هاي جامعه ایراني در  ها ویادگیري سزایي در فراخواني تاثیر به

 .غربت داشته است

هر ایراني به را من كه داشتن آن  هاي مورد عالقه یكي از كتا  

سرال پیشرینه  0777ایرران  ،كنم آئین اوستا ميسیرتي سفارش  نیك

مدن مي یادي  ت ستا و ز سیاوش او مت  با ه شبختانه  كه خو شد  با

هاي كتا   یكي از بخش. درخواست خوانندگان مجددًا به چاپ میرسد

هزار سال پیش از افالطون میباشد كه  درباره نخستین زرتشت شش

باره اخ ین  لد و در  تالفدر ا تاریخ تو عددي در  سیار مت هاي  نظر

محل تولد وي بین محققین و مورخین برجسته موجود ست بنا به 

كنند  گفته سیاوش اوستا و مراجعي كه ایشان از آن نقل قول مي

هزار سال پیش از مسیح نسبت میدهند و  تاریخ زرتشت را به هفت

در ایام حكومت هاي دیگران كه معتقد بودند زرتشت  بنا به گفته

روایتري در حردود ه ب قبل از میالد و بنا 536 – 337هخامنشیان 

سال پیش در آسیا  Eurasia 5777 – 3777آسیا  –عصر برنز در اروپا 

سال پیش در اروپا بوده است اما به عبارت دیگر  2877 – 4577و 

سال پیش و دانشمندان اخیررا  3177 – 3077تولد زرتشت در حدود 

 .سال پیش بوده است 3377 – 3477ه معتقدند ك
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ین   نابر ا كب مانطوري  شتار و  هه چون نو تاریخي  هر  در 

اختالف نظرهاي متعددي بر مبدا و  –اي مستند باقي مانده  كتیبه

بایستي به تالش و . ستا دتاریخ این رویدادهاي مهم بشري موجو

ها  سعي خستگي ناپذیر سیاوش اوستا ار  فراوان گذاشت و نوشته

هایش را به همه عالقمندان فرهنگ و تاریخ ایران توصیه  كتا و 

 .كرد
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 نوروز ماندگار است

 

 عایرضا میبدي

 (شاعر، نویسنده و برنامه ساز رادیو تاویزیون )

 

عزیز پس از اسالم، در رابطه با كتاب  يسیاوش اوستا ، عباس

خواندني آیین اوستا و چاپ تازه آن كلي وارسي كردم چیزي 

اهل خانه كه مرا مردد دیدند فرمان . ایت پیدا كنممناسب بر

را بفرست كه هم با این ایام مناسبت دارد « نوروز»دادند كه 

و هم اینكه عباسي چندین بار ( چون چیزي به نوروز باقي نیست)

دوست  !عالقه نیست به آن این شعر را زمزمه كرده و البد بي

 .آریایي خداقوت

 .اند من را به عشق عادت داده

 اي رفتم كه شاگردانش همه عاشق بودند من به مكتب خانه

 هائي رو به قرص ماه داشت مكتیاي رفتم كه ن من به مكتب خانه

 و مدیرش از اهالي قونیه بود

نده كه پر ستم  سرزمیني زی نه در  قار  هایش دا به من شق  هاي ع

 داشتند

كوهش دادگر و  –خاكش دادگر  –در سرزمیني كه زمینش دادگر 

 ش دادگر بوددریای

 گذشت رعنایش مي ردر سرزمیني كه هفت هزار سال از عم

 كه هفت هزار سال عاشق بود

 كه هفت هزار سال عاشق ماند

 من پدرم ایراني ست

 مادرم ایراني است

 ام ها با حكمت عشق بر زمین زیسته و هزاره

 هاي ما همه ایراني بودند همسایه

 ام همه ایراني ست گذشته

 ستادم كه ایراني بودمن در باراني ای

 در آفتابي دراز كشیدم كه ایراني بود

 عساي را چشیدم كه ایراني بود

 هائي را شنیدم كه ایراني بود غزل

 چشمان سیاهي را خوا  دیدم كه ایراني بود

 از قناتي آ  نوشیدم كه ایراني بود

 دستي را بوسیدم كه ایراني بود

 خداوندي را پرستیدم كه ایراني بود

 

 هاي من همه در ایران گذشت كودكي

 هاي من همه در ایران گذشت جواني

 ؟....هاي من اما پیري

 كسي چه میداند؟    

 عایرضا میبدي          

 

 نوروز ماندگار است تا یك جوانه باقیست

 

 ماندگار است، تا یك جوانه باقیست« نوروز»

 باقیست جمع جانان، تا این یگانه باقیست

 !نواش اما بار دگر بریدند ناي و

 این ساز مینوازد، تا یك ترانه باقیست
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 سینه به سینه گفتند كوتاه تا شود شب

 كوتاه میشود شب، وقتي فسانه باقیست

 عید است و نامه دارم از من رسان سالمي

 بشتا  اي كبوتر، تا آشیانه باقیست

 نشانیش یك كوچه تا جواني! گم كردمش

 پیداش كن پرنده تا این نشانه باقیست

 یچینمت دوباره از آسمان كرمانم

 تا بام خانه باقیست! پرواز كن ستاره

 نگاه كوروش بر بردگان بابل رنو

 بعد از هزارها سال در هگمتانه باقیست

 «تبریز»هاي  زیباست حرف یاران در كوچه

 آواز مولوي هست تا یك چغانه باقیست

 دود اجاق و صفي كو در سفر برافراشت

 اخ و بانه باقیستبعد از هزار منزل در ب

 در حیرتم كه بعد از كشتار عشق اینك

 در زیر سقف تاریخ عطر زنانه باقیست

 تازي و كینه توزي، جهل و سیاه روزي

 نفرین بر آن كه عدلش با تازیانه باقیست

 عصر دگر برآید، این نیز هم سرآید

 گر نیستت یقیني، حدس و گمانه باقیست

 یغمائیان ربودند محصول عمر ما را

 بشتا  و كشت میكن تا چنددانه باقیست

 ط كرد تفریط این ساربان گمراهاافر

 راه میانه باقیست! اي كاروان سفر خوش

 عایرضا میبدي
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 آیین اوستا نتیجه سالها تالش و پژوهش

 

 فریدون توفیقي

 (برنامه ساز رادیو و تاویزیون)

 

سرزمین ایران در طي قرون متمادي از لحاظ اد  و فرهنگ  

یررین یكتاپرسررتي كرره همانررا اهررورامزدا باشررد در جهرران و آ

صوص چهره ست بخ شیده ا نه میدرخ شاني در زمی مي،  هاي درخ هاي عا

 ...اند فاسفي و نجوم و شعر از این سرزمین برخاسته

سا    به ح شورها  ترین ك مره بزرگ گاري در ز ما روز یران  ا

اما رفته رفته تمدن فراگیر ایران هزاران ساله  .میامده است

ر طول سالیان دراز و پرآشو  و بروز حوادثي تاخ و اندوهبار، 

ید  قف گرد شانیش متو یورش ... شكوفایي و درخ پس از  یژه   به و

عده با و كه  یان  ضي  تاز ست بع كرد نادر ته عما غین و الب هاي درو

نري و  مي و ه ستاوردهاي عا هن و د یران ك مدن ا ها، ت از ایرانی

نه ترین كتابخا بزرگ مجهز كز  به  ها و مرا یان  ست تاز به د مي  عا

 .آتش كشیده شده و نابود شدند

ضرورت شناخت تمدن ایران باستان در این عصر و زمان براي 

ما ایرانیان حایز اهمیت میباشد اگر با تمام وجود و عالقه به 

س عه و برر چ يمطال ستان و آن یران با مدن ا نگ و ت كان  هفره نیا

سرزمین كرده ین  سرفرازي ا براي  پر ما  ند ب به ا قت  دازیم آنو

 !درستي در خواهیم یافت كه بر سر ما چه آمده است

 نمتاسفانه براي شناخت تمدن ایران باستان خود ما ایرانیا

ایم درباره پیشرفت این سرزمین  كوتاهي و كم كاري فراوان كرده

ظر  خود را در ن سرزمین  نافع  كه م با آن ني  مورخین غیرایرا

شته ته دا یاد اند نك تي را  سفانه  آوري كردههاي مثب ما متا ند ا ا

 .اند  نویسندگان و مورخین ایراني كمتر به آن توجه نموده

سل   گاهي ن براي آ گر  باري د كه  ند  جا  میك ضرورت ای نك  ای

هم و  فه م ین وظی ند زد ا قم خواه یران را ر فرداي ا كه  جوان 

باني  با ز ني  گاه ایرا شگران آ سندگان و پژوه سط نوی یاتي تو ح

راي نسل جوان ایران و شناخت درست آنها از ساده وقابل  درك ب

 .این فرهنگ بزرگ به رشته تحریر درآید

سانه فه ر سویي وظی ست  از  سیمائي ا تاري و  شتاري و گف هاي نو

كه از  مروز  شرایط ا ستاني در  بزرگ با مدن  سایي ت براي شنا تا 

حساسیتي خاص برخوردار میباشد تالش كنند زیرا چگونگي آنچه در 

م مت  شته و دوران حكو یران گذ شور ا یز و ك مردم عز بر  ذهبي 

شده ساد  به ف لوده  مذهبي آ كومتگران  نه ح مه چگو هاي  اند و برنا

براي  ند  كرده و میكن بال  ستعمارگران را دن گر ا یران ویران ا

 .آگاهي مات شریف ایران روشن گردد

شه  با اندی مروز  ني ا جوان ایرا سل  كه دارد   ن شني  رو

مذهبي و شناختي درست از این نوع آمادگي براي دگرگوني حكومت 

 .حكومت ویرانگر به دست آورده است

مت  كه حكو ماني  ند از ز خوبي میدان یران ب مردم ا مروز  ا

آخوندي در ایران به قدرت رسید كشور ما سیر عقبگرایي آغاز 

برده  پیش  تي  ما را در جه شور  نوني ، ك مان ك ست حاك مود سیا ن

كه روزي شورهایي  قه از ك كه در منط ست  گاري آرزوي  ا و روز

شته یران را دا شرایط ا به  سیدن  نده ر قب ما شده اند ع ایم و  تر 

ین  بر ا ند در برا نده بود قب ما ها ع كه آنزمان شورها  خود آن ك

انررد و  حكومررت بیخرررد مررذهبي پیشرررفتهاي شررگرفي بدسررت آورده



37 

 

 

شده حروم  ها م سیاري نعمت یران از ب مردم ا سفانه  غارت  متا اند 

این حكومت   منابع طبیعي و فساد گسترده ثروتهاي ماي و نابودي

فاجعه  زكشور ما را در سراشیبي و ویراني قرار داده است و ا

هیچ  گاه  یرد از ن جام میگ گان ان ست بیگان كه بد تاراجي  بزرگ 

 .پنهان نیست يا انسان آگاه و فرهیخته

مت  ستهاي حكو كه از سیا گي  قي و فرهن سقوط اخال شوربختانه 

نان ادامه داشته باشد ایران ما سالیان مذهبي میباشد اگر همچ

 .متمادي باید در حسرت آزادي و عدالت اجتماعي بسوزد و بماند

براي جاوگیري از این فاجعه ماي میبایست همه تالش كنیم تا 

ید  نیم و با في ك مان معر به مردم خود را  خار  شینه پرافت پی

صیات  او از خصو شن مم فرداي رو یران،  فرداي ا كه  بود  یدوار  ام

 .اخالقي فرهنگي ایران باستان باشد

جود  ني و عه ایرا یار جام ناتي در اخت مروز امكا شبختانه ا خو

 همخصوصا در خار  از ایران كه هموطنان ما با استفاد –دارد 

تازه به  تي  به راح مدرن  لوژي  سي  از تكنو یدادها دستر ترین رو

نگاهي آموزنده به فرهنگ و اندیشه و تمدن  تدارند پس میبایس

 يان هفتهزار ساله داشت و فرهنگ و تمدن باستاني را سرمشایر

ب مود و مروز ن ندگي ا شندگي  از یایي و درخ هت پو شیاري در ج هو

 يفرهنگ خرد و خردورز. این فرهنگ انسان ساز ایراني تالش نمود

یران  جوان ا مروز و  سل ا مادگي در ن ین آ كرد ا یغ  ید تبا را با

ست مده ا جود آ یان د. بو یورش تاز گر در  بك ا چون با ني  لیرا

مت  بر حكو ند و در برا قدعام كرد ستاني  یار طبر مدین و ماز خر

شبختانه  مروز خو ند ا جان باخت ند و  یداري نمود یان پا تاز

اند  هزاران هزار بابك و مازیار در سرزمین ایران قدعام كرده

اه  به مقاب ني  شه ایرا با اندی كه  شجاع  سل  ین ن جود ا با و و 

سته كومتگر برخا یان ح یران ان تاز شریف ا ات  شتیباني م با پ د و

شا شن و سر یي رو یران فردا فرداي ا كه  بود  یدوار  ید ام از  ربا

 .ایران باستان باشد يخصوصیات اخالقي و فرهنگ

یرانیان باید در حال و هواي تازه و با تكیه ابي گمان ما 

به فرهنگ ایراني تنفس كنیم و فضایي تازه باید ایجاد نمود و 

میشود مگر با تالش و كوشش تمامي ایرانیان این آسان و میسر ن

ني  سان ایرا مك ان به ك ید  ني با بارور ایرا شه  ین اندی و ا

 .بیاید

تا   ستا»ك یین او گراي « آ شه خرد ستا»و اندی در « سیاوش او

 .این راستا بهترین راهنماي ایرانیان میباشد

 یز و خردچاین شگفتي بین كه در جسمي چنین نا

 و دنیا ستانآتشي گشته نهان پاینده 

 نیروي تسخیر دنیا جسم تاباینده نیست

 نیروي اندیشه است این آري آري بیگمان

 فكر انسانیت این كافكند بر گردن عنان

 كیهان حكمرانه فكر انسانیست كو گشته ب

 نیروي اندیشه چون مو  افكند در راه او 

 زندگي از كندي آید سوي تندي ناگهان

 ذردچرخ دوران با جهشهاي پیاپي بگ

 شگفتیها كز و آید پدید اندر زمان سب

 اي آن داستان را كز گذشته روزگار خوانده

 اي شد شادمان ماتي از تابش اندیشه

 لیك ایراني بیاید خصاتش دیگر شود

 جامه سازد از خصال كوروش و نوشه روان
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 از درستي مایه ها باید گرفتن در منش

 وز دلیري بي سپر باید شدن پیش سنان

 د روانها را برافروزد چو مهرآتشي بای

 جنبشي باید چو مزدا آسمان ایجاد كن

 خصاتي باید چو رستم جاودانه پهاوان

 چون چنین شد آري آري نام خوشبختي بیار

 چون چنین شد شادماني را به باغ انداز خوان

 گر جهاني خصم تو شد فكر تو یار تو باد

 زندگي تیغ ار زند اندیشه باشد مهربان

 ي بجا و نام انسان زنده بادنسل انسان

 شادماني جاودانه مردمانرا پاسبان

 مهر آزادي به ایران ویچ پرتوساز باد

 ....شعر ایراني روانبخش جوانسال و كالن

آرش كمانگیراست، همان  هقصیده باند دربار كاین قسمتي از ی

 .آرشي كه برگزیده مزدا بود براي رهایي ایران

خرد همی كه از  بود  مردي  هره آرش  سي ب یي ب یدار مزدا شه ب

.  داشت، او میدانست كه چه میكند و فرجام كارش چه خواهد بود

این بود كه گفت اي سرداران و این مردم مرا زخم و مرضي نیست 

 يولي یقین دارم كه پس از انداختن تیز قطعه قطعه شده و فدا

شما خواهم گردید، آنگاه بر فراز تخته سنگي قرار گرفت جامه 

نه  خود را مادر بره كه از  نه  شد بدانگو نه  به درآورد بره

كرد از  اكمان را ره هاي ك آرش در همان لحظه. زاییده شده بود

پیكر روح افزایش جز مشتي خاكستر بر جاي نماند، او وجود خود 

ستاده  حون فر به جی سپرده و  یر  به ت یران  براي آزادي ا را 

 ....بود

ستان  ند وآدا مه میدان مانگیر را ه ید  زبا رش ك كرار با ت

نده .... كرد هزاران آرش پرورا خود  من  ما در دا مروز  یران ا ا

 ....است كه آماده جانبازي در راه رهایي كشور میباشند

 

كه سالهاي عمر « سیاوش اوستا»با آرزوي سرفرازي براي جنا  

پربار خود را صرف نوشتن و گفتن درباره فرهنگ و تمدن ایران 

ت ها ك موده و ده ستان ن كرده با خود  نان  قدیم هموط پرارزش ت ا  

ضر  تا  حا ست و ك ستا)ا ئین او جه ( آ ید نتی ست دار كه در د را 

 .سالها تالش و كوشش سیاوش اوستا میباشد

پاي  گز از  ني هر شجاع ایرا نا و  سنده توا قق و نوی ین مح ا

ننشسته و تا آنجائي كه من به یاد دارم وي با عشق به ایران 

شور اهورایي همواره در تالش بوده و و تمدن و فرهنگ كهن این ك

 ...اي آرام نگرفته است لحظه

 هبنام یك ایراني از تالشها و گزینشهاي این محقق و نویسند

سپا كنم و  قدرداني می ني  ناي ایرا شان و  ستوا براي ای دارم 

سال از مهر اهورامزدا برخوردار باشد  نامیدوارم كه او سالیا

به خود  ني  شن ایرا شه رو با اندی شتي  و  سیاهي و ز با  برد  ن

با درودي فراوان و سپاس فراوان به سیاوش اوستا . ادامه دهد

ست و  میهن پر بارز و  صیت م ین شخ سالمتي ا سعادت و  با آرزوي  و 

 آگاه و با تقدیم و احترام



32 

 

 

 

 آئین اوستا تنها رهنما

 سپهبد حسن منیعي

 (معاون وزارت جنگ)

 

تازه  ستا و  سیاوش او توان از  ت نمی ستا ترین ك ئین او ا  او آ

هاي او  شه و نوپردازی خود او و اندی كه از  بدون این فت  سخن گ

جا  صًا آن یاوریم خصو یان ن به م ثي را  ئي كبح شه خردگرا ه از ری

 :سخن میگوید

  

 اوستا نخستین اندیشه خردگرا

شه  یان اندی سفه در م تاریخ  هائي ها و فا طول  مواره در  كه ه

اندیشه بسیار قدیمي كه  ذهن بشر را بخود مشغول داشته است،

هزا فت  تر از ه به فرا مر آن  س رع به را سد  پیش میر  تيسال 

، چگونگي و جود ذهني و عیني  اتوانسته است چندگانگي انسان ر

آفرینش ، خالقیت ، ایستائي ، فاسفه هستي و آفرینش را بگونه 

براي  شد  یاني با ما و بن شه راهن ند و اندی شریح ك گرا ت خرد

 .آمده است اوكه پس از  ئي ها دیان و فاسفهتمامي تفكرات و ا

بوده است كه در روزگاران كهن « آئین اوستا»این اندیشه ،  

ه بر  ادر دل كیم  شت ح مان زرت بود و در ز ته  مردم نهف هان  و اذ

 ....یكصد و بیست پوشینه نوشته شده بوده 

 

 اوستا ریشه ادیان جهاني

 

خاسته از بدین فاسفه بودا و دیگر تفكرات چیني و ژاپني بر 

ائي  اندیشه است و دیگر ادیان نیز باندازه و به نحوي برگرفته

 .از این اندیشه كهن را دارا هستند

«  میترررا و مهررر»هرراي پیشررین  ایررن اندیشرره را در هزاره 

هاني  نامیده مدرن و ج هره  شتي چ لب زرت پس از آن در قا كه  ند  ا

 .به خود گرفته است

هزادة ایراني بود كه تا  و شایسته یادآوریست كه بودا، شا 

را رها نموده و تالش میكند بازگشت به خویشتن،  يتخت و پادشاه

 .با نوپردازي در شیوة عماي. میترائي زرتشتي به نماید

سر   سیحیت در سرا یدایش م سوم پ سدة دوم و  تا  ترا  ئین می آ

شریت  گي از ب خش بزر براي ب نة  ئین یگا بوده و آ یر  پا فراگ ارو

معابد بسیاري در ایتالیا، آلمان، انگاستان،  بشمار میامده و

بود شده  ساخته  ترا  نام می سه ب سپانیا و فران پي . ا ما در  ا

اینك بخشي دیگر  –ظهور مسیحیت در غر  به فراموشي سپرده شد 

 .از اقتباس دیگر از اوستا را شرح میدهیم

 

 

 

 اوستا در آئین عیسوي

را با عنوان سال پیش آغاز زمستان  رریائیان از هفت هزاآ 

شب و  ندترین  ترا»با شن میگرفته« زادروز می شب  ج نرا  ند و آ ا

ادا مي ست و  ی جائي در بی ند روز جاب با چ شن  مین ج ند ه نامید

از چند سده پس از  –پنجم دسامبر بعنوان زاد روز زایش مسیح 

شود  ته می شن گرف سیح ج یش م صل  وزا سیحي وا پاك م ید  شن ع ج

سیزدهمین روز از ئي آن ،  یان از  میترا ست و میتراگرا هار ا ب
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بدر  سیزده  ند و روز  شن میگرفت مدت دوازده روز ج هار ب غاز ب آ

ها برره درمرران طبیعررت و فضرراي سرربز  را در خررار  از خانرره

 .اند میرفته

 

 كتا  سیاوش اوستا 00تا  05برگرفته از صفحات 

 

 ایران سرزمین زرتشت و شاهان بزرگ

 تاریخچه

 فر و شكوه ایران باستان

 

ط  نا در  ستان را ب یاي با تاریخي و دن حان  قرن فات ول ده 

اند، شاهنشاهي بسیار گسترده در دنیاي كهن با اشرافیت  نهاده

«  سوزان مانند آتش» جنگجویانه و فاسفة بسیار نوراني و روشن

همه این كارهاي بزرگ و تاریخي بوسیاه عده محدودي انسانهاي 

 !!شجاع وبا تدبیر آغاز میشود

مان ما  ها و فرهنگمرور ز نان ر ت سوده  اهاي آ نه و فر كه

آور جز ویراني و  چشمگیر و بناهاي شگفت يمیكند، از معماري ها

انسررانها، »خاكسررتر چیررزي برراقي نمیگررذارد، امررا همررواره 

یادگارهاي گذشتگاني را كه با جرأت و جسارت مبارزه نموده و 

 «.اند در سینه خود نگهمیدارند با فهم و تدبیر زیسته

اق ایران  خدایان تع یت  مورد عنا تاز  ساهاي مم ین ن با ا یان 

شعاه نان  مان آ طول ز ند، در  قدرت  دار فروزان  سانهاي »هاي  ان

 .را ادامه میدهند« برتر

ین   كه د ستند  حاني ه ستادان رو یوش ا كوروش و دار تش،  شت زر

انررد و شاهنشرراهي ایررران باسررتان  جاویررداني را پیررروي كرده

 .زرگ جهان میباشندحكمفرمایان اولین شاهنشاهي ب

قدرت رسیده اند و مردان استثنائي  –آنان از تیره اشرافي  

هسررتند كرره فكررر و روح و تمرردن جهرران باسررتان را شررعاه ور 

آنان . و نظیر و مانندي ندارند زمیسازند، و دور دنیاي آن رو

را بنررا « پرسررپولیس»آثررار ترراریخي بزرگرري نظیررر سررتونهاي 

ند  نا  –مینمای پر از زر كار  خزائن  فتن ب ها در ر ند، آن دار

هرراي  كاشررت و برداشررت فرآورده»بررردن شمشرریر و در عررین حررال 

... و استخرا  معادن فیروزه و مس و آهن و نقره و « كشاورزي 

 .«مهارت دارند

یامبران   نگ و پ مداران آزادي و فره ستان، پرچ یان با ایران

ستكاري بوده هائي در ند  ر ندي و  –ا كي و ارجم سترش نی نان گ آ

سه ر ستن  كار ب به ب مان را  ندگاني مرد مودن ز تازه ن ستي و  ا

برره « اندیشرره و گفتررار و كررردار نیررك»دسررتور بسرریار سرراده 

 .آریائیان آموختند

به جهان « گاتها»در سرودهاي مقدس « پیامبر بزرگ»پیام این  

ست سیده ا مروز ر شهاي . ا ساس آموز شت»بر ا ست « زرت ترین خوا به

تررا هررر كررس نخسررت در راه  گسررترش نیكرري اسررت« اهررورامزدا»

شید بود بخ نوكردن و به باداني و  ندگي و آ ندگاني  نافزای به ز

هاي پایدي و تباهي و ویرانگري را  مردمان گام بردارد و ریشه

 «.نابود كند

 

 اردوگاه ایرانیان –پاسارگاد 
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قب   پارس، ما ستان  شدن آن در ا قع  حل وا ین م خا  ا ات انت ع

ني سل او یع هد ن یران و م شور ا قوام  ك بدلیآا شد و  ین میبا  لر

خت سنتي شاهنشاهي هخامنشي تاین سوابق تاریخي براي بناي پای

شید» خت جم م« در ت به فر سپولیس  ست، پر سبي ا حل منا كوروش  انم

متر و عرض  577 ولكبیر روي سطح وسیع سنگي یك سكوي بزرگي به ط

معرروف  سباسرتانش اسرا ولمتر احداث گردیرده اسرت بره قر 377

ر ربرررت برروالنژه مثررل اینكرره بوسرریاه ارتشرري از فرانسرروي د

با تراشیدن صخره « ها یا رستم« هركول»مانند   پهاوانان افسانه

«  تاالر آپادانا»سنگي عظیمي تاالر بسیار جالب و گستردة بنام 

پا  نوروزي بر شنهاي  مدعوین ج فر  هزاران ن گذاري  براي بر را 

اشور و بابل  قبل از او هیچیك از پادشاهان هكاري ك. اند كرده

كوهي  نه  شیدن بد با ترا نرا  یر آ ستند نظ صر، نتوان نة م و فراع

یكصرد و « دیردن»قرن  25اكنون نیز پس از گذشت  –انجام دهند 

اه فة  یازده پ هار طر سنگي چ شدة « هاي  نده  قش ك به ن مزین  كه 

و براي رفت و برگشت سواره نظام گارد « گارد جاویدان»سربازان

 .ینندگان را به طپش میاوردجاویدان میباشد، قاب ب

عروف   مورخ م شگر و  شمن»پژوه مان گیر سد« ر نر »: مینوی ه

زیرا « هخامنشي درخشندگي اخالقي و رفتار انساني ایرانیان است

بیست و هشت مات از سراسر  اندر مراسم عید نوروز به نمایندگ

یژه  یش و كاله و ارا باس و  با ل سته  هر د شاهي  طوري شاهن امپرا

ید  سرزمینخود و با یژة  صوالت و طه، در  هدایا و مح هاي مربو

ضور مي شاهانه ح بزرگ  ماني  ات  مه شاهان و م شاه  به  ند و  یاب

 «ایران اداي احترام و ابراز وفاداري مینمایند

سترده   شاهي گ ین شاهن سیس ا خود را در تا گي  ها هم ین مات ا

بنابراین هنر هخامنشي نشانگر وحدت  –شریك و سهیم میشمارند 

صمیمت ساه  و  ین سا بزرگ  ا شاهان  قي پاد سئولیت اخال ساس م و اح

 .در مقابل ماتهاي تابعه خودمیباشد

نر»  هاي  و ه ها و پا جاد راه شي ای خالق هخامن شندگي ا درخ

 يدل مشغول -« ایران است ريارتباطي بین خاور و باختر به رهب

ند  گان نبود یا مرد خدایان  شي،  با  –شاهان هخامن نان  كه آ با

وین و پیشرفتة خود، بیشتر به آسایش و رفاه حال نحوه تفكر ن»

 «.زندگاني مي پرداختند
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 «آیین اوستا»ي خالق كتاب  سخني كوتاه درباره

 داوود رمزي

 (تاویزیون و ساز رادیو نویسنده ، شاعر و برنامه)

 لوس آنجاس -2774انویه ژ

 

 

، همانند رودي غران و «آیین اوستا»سیاوش اوستا، در كتا   

.  غاطد و پیش میرود  ها، مي ها و پیچ و خم از البالي سنگشتابان 

نایي، مي شیرین دا شرا   لب از  مي لبا ند خ سخن  همان شد و  جو

ید و مي مي یق مي گو سد و تحق سترده نوی خرد گ بان  ند و از نرد ي  ك

فردا مي یروز و  بام د به  پاي  ات . گذارد خویش  یروز م ندگي د ز

به یران را از ال یرون  ا ها، ب بارش الي كتاب ام پر با ق شد و  میك

 .كند تفسیر مي

ها، از افتررادن و  هررا وشررادیها ، از دردهررا و لررذت از رنج 

سرفرازي ستن ، از  ها، از پیروزي برخا ست ها و تحقیر ها،  ها و شك

ها و تحقیرهررا، از  ها، از سرررفرازي هررا و برخاسررتن از افتادن

ست پیروزي شق ها و شك خرد، از ع هل و  و  ها ها و فراق ها، از ج

ن مسرانجا تاریخ و فره سال  هزار  فت  ید،  گاز ه سرزمین اجداد

غان مي مي سد و ف ند و بي نوی با بال تا  مي ك شوده شود و  ي  هاي گ

خویش   طق  ستدالل و من یال و ا قا  خ ها ع سته يدر تاریخ را  ب ي 

شان  مي تا  درخ پذیر آف ماي دل شاید و گر هر»گ بدرون « م را 

 .گستراند ي مادري، مي خانهي  هاي نمناك و غبار گرفته اطاقك

ست  سنج و نقاد ته  شمند و نك یزبین و هو ستا، ت . سیاوش او

طرفرري برره داوري  هررا و بررا بي نقرردهایش پربررار از واقررع نگري

 .هاست نشستن

، به زندگي «فراز»ها و از  مردیست از دیار بیداري« سیاوش» 

 .گذشته و حال و آینده به مات ایران نگریستن

و  كبا ار و مصالحه ناپذیر و ساحشور و بيخردمند یست بي قر 

ته شیدا و دلباخ شق و  نگ  ي سخنور و عا هزار ر نگ  تاریخ و فره

 !مادري

سبز  پذیرد و  سرزنده و آرام نا سته و  ست خج نان  ،عارفی چو

 .هاي گیالن و مازندران دشت

ي بیداري  ي آیین كهنسال فاسفه سیاوش اوستا شیفته و دلباخته 

شت» ست« زرت ست. ا به دانا كه از ال سل  بور ع نان زن هاي  الي برگ چو

شیره مان،  ِل ز خت پرُگ كد و در  در خویش را میم فت  یت و معر ي ما

اش، عسل عشق به فرهنگ هفت هزار  درون ذهن پویا وشعور بالنده

 .چكاند هایش مي ي اندیشه«شانه»ي كشورش را در  ساله

یاري واژه  به  یاري  او  به  شاعران  شعار  یاري ا به  ها، 

آیین »هاي مفسران و به یاري افسونگري قام خویش، كتا   تهنوش

 :ست را نوشته و ماندگار ساخته« اوستا

شته  هاي افرا پرچم  شار از  تابي سر بودن   ك ني  به ایرا خر  ي ف

 .خویش

ایست دلپذیر و  ، مجموعه«ي تمدن هفت هزار سال پیشینه»كتا   

 .امیراجذا ، همانند درختي باند باال و قطور و پرمیوه و ن

تا    ستا»ك یین او اه كتا « آ گوهره و  از جم كه  ست  هایي 

یررین و تفكررر و هویررت آو  و فرهنررگي شخصرریت و تمرردن  جرروهره

ندني جزو خوا ید  هد و با شان مید یان را ن هاي  ترین كتا  ایران

 .درسي نوجوانان قرار گیرد
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سیاوش اوستا، با قام موشكاف و جذا  و   و سرانجام اینكه، 

خویش، از گاه  فه آ مرو خرا صب قا یت  ها ونابخردي ها و تع ها و وال

ها، گذر كرده و به فراخناي روشنایي، آزادي و استقالل و  فقیه

 .هاي دانایي رسیده است برافروختن مشعل
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 خطوط نفوذي فرهنگ و تمدن ایران در جهان

 استاد هوشنگ سیحون

 ... (رئیس و استاد دانشگاه، آرشیتكت، نقاش )

 

ب  تا   باره ك ستا»ا ارزش در یین او من «آ كه  چه را  ، آن

میتوانم اضافه كنم به فرهنگ و تمدن كهن و غني ایران مربوط 

ماري نر مع نه ه یژه در زمی به و شود  پیش از  ،می سال  هزاران 

شان و فوق ماري درخ یك مع ما  سالم  عاده ا شته  ال چه در  اي دا ایم 

ی بي نظ ما  ماري  سانیان، مع مان سا چه در ز شیان،  مان هخامن  رز

 .بوده است

نر در آن   ین ه كه ا ست  ساني این ماري سا یده مع ترین پد مهم

ما خود  نز ها در  نه تن كه  ست  بوده ا شان  شكوفا و درخ طور  ب

هاي  یق راه كه از طر شته با یي دا قام واال جه و م یك در یران  ا

مختاف این معماري به غر  و ممالك اروپایي تا اسپانیا نفوذ 

 .كرده بود

لب است اینست كه این معماري از راهها بسیار جا هنكته اي ك 

و خطوط مختافي به سراسر جهان نفوذ نموده و تاثیرات فراواني 

 .بر تمدنهاي اروپائي نهاده است

كز   سفون مر ست تی شده ا غاز  سون آ طوط از تی ین خ كي از ا ی

هاي  است، یعني كاخ مداین كه یكي از پدیده نساسانیان آن زما

ایست كه در یك خط نفوذي  است نشانه واال و بزرگ معماري ساساني

تا  ند  طي میك ناتولي را  خط آ ند و  كت میك یه حر طرف ترك به 

میرسد به قسطنطنیه یا به قول فرنگیها كنسانتینپل و در آنجا 

ما كه در آن ز مي  ناني و رو ماري یو ست ،  نبا مع بوده ا مول  مع

خورد دو  ست بر بوده ا فول  حال ا ها در  مار آن ند مع خورد میك بر

اش این میشود كه معماري بیزانس  اري ساساني و رومي نتیجهمعم

یادي  جود ب نه )بو سان بیگا تاریخ نوی عي  یات قط مه نظر ها ه این

 .(اند است كه به این حقایق اعتراف نموده

ماري   ین مع ست ا هم ا قدر م اب چ ین مط كه ا ید  جه بفرمای تو

ست  صوفیه ا بد ایا اورش در مع یزانس تب سالم )ب ستقرار ا پس از ا

شد و از ا بدیل  سالمي ت سجدي ا به م سالمي،  مت ا بد در حكو ین مع

 (.حالت معبد یا بازیایك بیرون آمد

اش تمدن بیزانس  در همجوشي دو معماري رومي و ساساني نتیجه 

اي آغاز میشود كه به طرف غر  در  از اینجا خط تازه ومیشود 

 .كند حركت مي نجهت خط تجاري آن زما

بق می  جاري منط خط ت ین  كه راه ا شم  خط راه ابری شود روي 

ابریشم از ایران هم عبور میكرده و بعد به طرف غر  میرود و 

یك و از  یاي آدریات به در یرود  عد م ند ب طي میك یاي اژه را  در

سردرمیاورد و از آنجا میرود به طرف شمال اكستراشاپل « ونیز»

شناسد و اطالع  جاهائیكه خود سیاوش اوستا بهتر مي... )فرانسه

 (اردد

این خط پیش میرود تا میرسد به ممالك اسكاندیناوي و حتي  

میشود به  رنواحي جنوبي بریتانیاي كبیر را طي میكند و سرازی

ثار  رفط ها و آ بد، بازیایك سیر معا خط  ین  كه در ا سپانیا  ا

ما  یا  اه در راون ایتال كه از جم ید  جود میا صاي بو سیار مف ب

 .ر خط اسپانیا استآثار ساساني را میبینیم و خالصه آخ

سه   نویس فران تاریخ  گان  كي از بزر فوذي را ی خط ن یك  ین  ا

نام  تا  « شوازي»ب كه ك گاه  ست آن كرده ا سیم  با تر سیار زی ب

كه  مود  ید فر شاهده خواه ید م یدا كرد نه پ شوازي را در كتابخا
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عینا صحبتهاي من در آنجا ذكر شده و بخصوص كه نقشه اروپا و 

شیده كه از تیسفون چگونه به اسپانیا این خطوط نفوذي را هم ك

 .میرود

یرود  شمال م طرف  به  غر   جاي  خط دوم ب ما  ستان و . و ا ارمن

نواحي افغانستان را طي میكند و از سواحل شمالي دریاي سیاه 

تا  ند   كت میك ماني حر طرف رو به  سیه  نوبي رو نواحي ج و از 

رسد پیوندد به خط اولي و همان حركت را ادامه میدهد تا می مي

 .به اسپانیا

خط سوم نفوذي تمدن و معماري ایران در جهان، برعكس میرود  

به طرف جنو ، سواحل شمالي آفریقا و سواحل جنوبي مدیترانه، 

از اینجا تمام خط ساحاي شمال آفریقا را طي میكند تا میرسد 

سیل و  كي سی شود ی خط می جا دو  سیل، در آن یزه سی موازات جز به 

بر»نواحي  مان را د« كال به ه خود را  ند و  طي میك یا  ر ایتال

مه  خود را ادا كت  شعبه دوم حر ساند و  طوط اول و دوم میر خ

 رفمیدهد تا میرسد به تنگه جبل الطارق و از آنجا سرباال به ط

 ...اسپانیا میرود

ست   فوذي ا خط ن سه  ها  چه ... این ما  كه  ید  جه دار نك تو ای

)  ي و هنر جهان تاثیر بزرگ و با ارزشي در تاریخ مدون معمار

سالم بل از ا شته( ق ندني .... ایم  دا جاي ما شكوه و ب با  تاثیر 

... 

جز   گري ب سئاه دی به م مان را  گر نگاه كه ا ته دوم این نك

معماري و شهرسازي ایراني متوجه كنیم و بخواهیم با اندیشه و 

ما نش آن ز مي ندا پردازیم  في  ب شهاي مختا ما دان كه  بینیم 

 .ایم داشته

نظیري در زمان انوشیروان در  العاده بي ز عامي فوقما یك مرك 

شاپور كه  ایم بنام دانشگاه یا مركز عامي جندي خوزستان داشته

ند و  جا میرفت به آن ني  شجویان ایرا شمندان و دان ها دان نه تن

اندوختند، باكه از جاهاي دیگر دنیا حتي از یونان و  دانش مي

یك مركز بزرگ عامي سراسر جهان به این مركز میرفتند و آنجا 

و آموزشرري بررود، بیمارسررتانهاي مختاررف آنجررا تاسرریس شررد و 

دانشمندان بسیاري در آنجا فعالیت داشتند و آموزشهاي پزشكي 

 ....نمودند اي را در آنجا تدریس مي العاده پیشرفته فوق

شاني   شته درخ نین گذ كه چ نیم  خار ك ید افت ما با نابراین  ب

شته ام. ایم دا نش و ع ظر دا بودیم،  از ن قدرت  یك ابر عا  ما واق

كت  نان حر ني یو گر یع قدرت دی پاي ابر به  پا  كه  قدرتي  ابر

ست  لب ا اي جا ین خی كردیم و ا نین ... می سف چ مال تا با ك لي  و

اي را از دست دادیم تا كار به امروز میكشد  پشتوانه و گذشته

فظ  خود ح براي  ئي را  عزت و آبرو نین  ید چ كه با ما  شور  كه ك

 ....هاي خیاي پایینتر قرار گرفته است در رده امروزه. میكرد

 

 !و اما در رابطه با نسل نو و جوان امروز ما 

ظر عامي وفرهنگي   من اصالً نمیخواهم وارد سیاست بشوم، از ن

مین  نیم در ه گاه میك هان ن كل ج ما در  تي  كه وق كنم  عرض می

فرانسه میبینیم كه اصال جوانان ایراني از نظر  رآمریكا یا د

ستندفرا مي در راس ه شرفتهاي عا مادگي و پی یري و آ ما در . گ

ثل  كه م نیم  مي را میبی سیار ك فراد ب هان ا گر ج ال دی یان م م

ایرانیها اینقدر باهوش باشند و اینقدر بتوانند مسائل عامي 

 ...را درك كنند و بشكافند و نوپردازي كنند
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نچه را كه امروز میتوانیم به نسل جوان و فرهیخته ایران آ 

هاي  ستاوردها و موقعیت مه د كه از اینه ست  ین ا كنم ا صیه  تو

ی یژه با یران  دو فر ا مت و  گي و عظ هت بزر شود و در ج ستفاده  ا

 ..خودمان كار بشود

 

فاق مي  اي ات لك  شوربختانه خی جذ  مما ما  نان  كه جوا تد  اف

من دلم میخواهد این دانشي را كه ! مغر  زمین میشوند و حیف

ند در خدمت خودمان قرار بدهند، توجه فرزندان ما بدست میاور

بفرمائیررد كرره در خیارري از كشررورها شرراگردان اول و نخبرره 

ستند ني ه شگاهها، ایرا كت . دان فع مما به ن گر  ها را ا این

هم اكنون هم میهنان . خودمان استفاده بكنیم چقدر جالب میشود

مثل )ما طراحان بزرگ فضانوردي و سفر به مریخ و ماه هستند، 

ه ارسال روبو به ژوز نادریها در ناسا كه مدیر پرودكتر فیر

العاده  اینها نتیجه فراست و هوش خیاي فوق.( كره مریخ میباشد

لك  خدمت مما ین در  كه ا ست  سف ا جاي تا ست و  ما ایرانیها

یرد قرار بگ ني  ها . غیرایرا ما ایرانی گر  شد ا خو  می اي  خی

نش خود میتوانستیم از این فرصت استفاده بكنیم و دومرتبه دا

بودیم سالم  پیش از ا كه  سیم  جایي بر به آن بریم و  باال ب . را 

یر و  شهاي فراگ ین دان كه ا ست  ها این براي ایرانی من  یام  پ

عاده فوق یار  ال ند در اخت سب میكن هان ك سر ج كه در سرا اي را 

مان  شور عزیز خدمت ك ند در  قرار بده شان  سرزمین خود مردم و 

 .ایران، كه واقعًا براي من مقدس است

چون   شي  با ارز هاي  كه كتاب كنم  صیه می مه تو به ه یین »من  آ

 .تر مطالعه كنند را بیشتر و عمیق« اوستا
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 آئین اوستا و معیارهاي آزادگي

 دكتر مسعود میرشاهي

 (استاد دانشگاههاي پاریس)

 

ایم و با میل و  قرنهاست كه ما پستي و پایدي را پذیرفته» 

ایم و  انگان وتازیان شدهبیگ    رسوماترقبت تسایم تفكرات و 

نده یه و ب كردن تق نه  خویش را از  با بها ماني  كاري ، نافر ا ن

كرده فن  تاریخ د صحراگردان در  ساني  كرات غیران شوق  تف ایم و م

هرچندي كه دالوراني براي  زایم و ا ویرانگران سرزمین خود شده

سته و رهایي  زاديآ هاي  ها برخوا تاران تن سم تا یر  اند را در ز

ها كرده تن ها  كف زده ر نه  براي    بیگا به  ایم و  هم  یم و آن ا

كتا  ....! این چه زنده ماندن ننگیني است! بهاي زنده ماندن

خورد  ني بر مروز ایرا عه ا با جام شي  نین نگر با چ ستا  ئین او آ

كند و میخواهد او را از خرابي و خواري از سكوت و فراموشي  مي

سا هزار  ندین  مدن چ ني و ت ند و ایرا قع  لهبرها كه در وا اش 

نست را بشناساند و بدین سبب پي آنیاكان و باشندگان امروزي 

در پرري سرریاوش اوسررتا معیارهرراي آزادگرري را نررزد ایرانیرران 

در نتیجه نویسنده آن . برمیشمرد و بر آن همه گنجینه میبالد

ستجو شواهدي  تاریخ ج جهرا در  به نتی ند  تا بتوا ست  اي  كرده ا

 .كه میخواهد برسد

وش اوستا در این كتا  به دیدگاههاي گوناگون مذهبي و سیا 

شمه سترس  تاریخي از سرچ چه را در د ته و آن اف پرداخ هاي مخت

ائي در اختیار خواننده قرار داده است  بوده است به زبان ساده

سبت  گري را ن یدگاه دی تا  د ین ك ندن ا با خوا ني  نده ایرا خوان

پرسشهاي گوناگون  به ارزشهاي فرهنگي كشور فرا خواهد گرفت و

شد هد  طرح خوا برایش م یز  ته . ن كاوي افروخ ین كنج كه ا شد  با

ید آورد و ا شه او پد شتر در اندی پژوهش بی براي  نه را   ززمی

افتخارات در ایراني كه مایه سرشتگي همه ایرانیان آزاده است 

 .بیش از پیش بپرهیزیم
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 «سیاوش»به « خرم»پیام 

 

 خرم راشدي

  یه فرانسه زباننویسنده و سردبیر نشر

 «سرزمینهاي هزار و یكشب»

 

ساده   مه  ین دو كا هوم ا به مف مان  هر ز و « سیاوش »من 

ستا» یاورد و « او پیش م برایم  تاریخي  خاطراتي  كنم  كر می ف

جهرراني از زیبررایي برره ذهررنم میرسررد كرره گویرراي بسرریاري از 

كه  ست  یدادهایي ا شاهد آن  آ رو ها  ما قرن یز  ات عز خاك و م و 

است كه « سیاوش»در میان هزاران خاطره مسئاه خون . بوده است

یادآور این نظر مشهور است، دیدي چگونه خون ناحق پروانه شمع 

 .را مهات نداد تا شب را سحر كند

مه  ستا»كا كه از « او تابي  یان ك ما ایران قدس  تا  م ین ك ا

هزاران سال پیش سرمشق تربیت، اد ، رفتار و كردار و اندیشه 

تا جاییكه براي ایراني دروغ گفتن شرم اور و ما ایرانیان شد 

شد گین  به .... نن یاورد  خاطر م شت را ب صاه زرت كه بالفا ستا  او

نوبه خود تجسم تمام زیبایي فكر و اندیشه نیاكان ماست چرا 

كر  كرد، ف یامبري ن عاي پ گز اد كه هر بزرگ  مرد  ین راد كه ا

انسررانها را آزاد گذاشررت تررا همانگونرره كرره احسرراي میكننررد 

 .دیشه، رفتار و كرداري داشته باشندان

ستا»  هوم « او با مف لي  ساده و تاه و  اه كو سه جم كه در 

یك،  خارق تار ن با گف سان  كه ان شود  یادآور می ما  به  عاده  ال

 .كردار نیك و پندار نیك میتواند عنصري كامل و فرهیخته باشد

نیاكان ما نیازي نداشتند تا قوانیني را وضع كنند كه در  

صي، خانوادگي و اجتماعي مردم دخالتي مستقیم داشته زندگي شخ

 .باشد

از طریق اوستا و زرتشت بود كه نیاكان ما در هزاران سال  

هر  ند  مع آزاد ها و جوا ها و تاریخ مه مات كه ه ند  پیش آموخت

 .آنچه را كه دوست دارند بپرستند

فر و   به دوران  ست  تر، كافی ئي به خورداري از فردا براي بر

یز هخامنشیان فكر كنیم به دوراني كه امپراتوري شكوه غرورآم

پارس از رود جیحون تا هند و از بابل تا مصر و لیبي گسترده 

كشور حكمراني میكرد به  132بود و بر اساس نوشته عهد عتیق بر 

دوراني كه ساتراپهاي پارس بر جهان حكومت میكردند بخصوص به 

مه ماتها را آزاد آور صاح و عدالت ه دوراني كه كورش این پیام

كه  هایي را  شت و آن ستین آگذا كرد و نخ ند را آزاد  زاد نبود

 .اعالمیه حقوق بشر را نوشت

نام  هاین مقدمه چیني به این خاطر بود تا بگویم كساني ك 

خود را شخصا انتخا  میكنند از طریق آن نام پیامي را به دوش 

آشنا شدم هایش  قاي حسن عباسي از طریق نوشتهآمن با . میكشند

و دهها كتا  از او خواندم این نویسنده بزرگ و ایران دوست و 

كش این نام را از آن نظر انتخا  كرده است كه هم معرف  زحمت

باشد بنظر من اگر یك دهم از مات ما « سیاوش»و هم « اوستا»

ند  ستا»بمان ما « سیاوش او بار  نگ پر تاریخ و فره مدن و  سنگ ت

با  ما  ند  سینه میزد به  عرق را  تاریخي و  سابقه  نین  شتن چ دا

صطال به ا ین  گر ا تادیم و ا مي اف سیه روزي ن ین  به ا اي   حم

قدرتمندان كنوني كشور اهورایي ما بجاي بكارگیري قدرت سیاسي 

كاري و مرده پرستي بمانند  و دسني خود در راه ویراني، ندانم
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سیاوش اوستا و دیگر ایرانیان مسئول به آینده درخشان ایران 

به میان خدمت  بت را در راه  ستعدادهاي مث مامي ا شیدند و ت دی

جزو  مروزه  ما ا ند،  كار میگرفت یران ب شرافتمند ا ات  میهن و م

شرفته كي از پی ما  ی بودیم ا مروز می مدن ا هان مت هاي ج ترین مات

 !!هزاران افسوس

و در پایان این را یادآور شوم كه براي همگان روشن است كه  

ه پشت ابرهاي تیره نخواهد ماند و براي همیش  آفتا  عالم تا

یا سرفراز نما ایران یره و  هاي ت ندگي ابر شاهد پراك  يبزودي 

 .مات ایران و طاوع مجدد خورشید درخشان خواهیم بود
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 آیین اوستاي سیاوش اوستا

 دكتر ناصر انقطاع

 (ساز رادیو و تاویزیون نویسنده و برنامه)

 

شته  پیش نو ندي  به د چ ستا  سیاوش او نام  تمساي از  سید، ب ر

ستا» یین او گاهي« آ كه با آ شناختي  شیو و  ین  ةاز  شیدن ا اندی

ي این نوشته  ت گرامي داشتم برایم روشن بود كه درونمایهسدو

 .ي فرهنگ توانا و پویاي ایراني است درباره( كتا )

یاي بي  ست در در سالها ا خود  كه  نگ  با این بان و فره كران ز

ته مي خویش غو هین واالي  شته خورم م مه در نو سیاوش  بااینه ي 

اي برخوردم كه در خور اندیشیدن بسیار  هاي تازه اوستا به نكته

یایي سرزمین ن به  سنده  ستگي نوی گوییم از دلب گر ن اش  بود و ا

ریشه گرفته است، باید بگوییم كه دست كم اندكي ازپي ورزي و 

 .ي آن سرزمین خدایي ریشه گرفته است گرایش سخت وي به گذشته

سترش سی  شناخت و گ ست در راه  سالها ا سالها و  ستا،  اوش او

سي مي ني و پار بان ایرا نگ و اد  و ز شد فره توانم  و نمي. كو

بگویم كه خوشبختانه یا بدبختانه راه درازي را سیاوش اوستا 

كوشند، در پیش دارند  و كساني كه چون سیاوش كه در این راه مي

گز  شاید هر ند و  ست یاب فاي آن د به ژر فا و تا  به ژر پي  هم 

 هاي بارور آن نبرند هاي تاریك این فرهنگ و آیین گوشه

هرروي   شش»ب یروزي را كو ید پ ند ها دندانه كا بر « ا ین  و ا

همگان است كه در این راه چون سیاوش بكوشند، تا هرچه بیشتر 

مده جا آ ستیم، و از ك كي ه كه  تاریخ  بدانیم  جاي  ایم و در ك

ستاده ی. ایم ای یروزي و كام ستا را پ سیاوش او شتر  چه بی ابي هر

 .خواهانم 
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 «به بهانه چاپ تازه آئین اوستا»

 پرویز صیاد

 (نویسنده، كارگردان و بازیگر سینما و تئاتر)

 آمریكا –برنامه تاویزیون شبكه پارس  - 2774ژانویه 

 

 

پس از   ست و  ها روي آورده ا ما ایرانی به  شانس  ها  ین روز ا

خا براي  بل  شیریننجایزه نو شهره  م  خانم  نامزدي  بادي و  ع

نك  سكار ای براي ا شاو  سم آآغدا با ا كه  سي  سن عبا قاي ح

شان  ستا»مستعار ستید « سیاوش او شنا ه ما آ یي»حت حه طال «  لو

بزرگ  جایزه  یا  فرانس  مانیتر دو  ندپري او بزرگ گرا جایزه 

 .فرانسه را دریافت كرده است يانسان دوست

تافني با او صحبت  يمن از این خبر بسیار خوشحال شدم و وقت 

یادآوري كرد كه قبل  منكردم تا به او تبریك بگویم فورا به 

از هرچیز باید به تو بگویم كه این جایزه از یكصد و دوازده 

سال پیش توسط استادان دانشگاه سوربن در فرانسه پایه گذاري 

ث ندارد، م سي  تي و سیا به دول جه جن به هیچو كه شده و  ل این

ستا» ند « سیاوش او كر میك كه ف جوایزي  به  صي دارد  سیت خا حسا

 .حتما پشتش باید نیروهاي سیاسي و دولتي دستي داشته باشد

به هر تقدیر در گزارشها و روي سایتهاي خبري متعدد راجع  

ست سان دو جایزه ان به  يبه  ستا»كه  ست « سیاوش او شده ا داده 

ها بداعات و كار كه از ا ست  طالبي ه كه م ني  سیاوش »ي فراوا

در كشررور میزبررانش انجررام داده اسررت و مررا خبررر « اوسررتا

 .ایم، آگاه میشویم نداشته

مده.......   كار ع حال  هر  من  به  ظر  به ن كه  سیاوش »اي 

 .از مبتكران آن است این سالنامه آریایي میترایي است« اوستا

كه   ندارم  یاد  به  ستا،  سیاوش او قدام  پیش از ا صا  من شخ

هزاسالنا فت  شد و  رمه ه شته با جود دا یي و یایي میترا ساله آر

 .هر سال نیز در سراسر جهان منتشر بشود

هد   شان مید كه ن ست  مداركي ا سناد و  به ا ني  قویم مبت ین ت ا

سال پیش برمیگرردد  0729ما به  يپیشینه تاریخي ما و سال نگار

 .و نام این تاریخ آریایي میترایي است

تا   ته  یآالب من ب كه  جا  سناد و ن سي ا قاي عبا اد دارم آ

مداركي را در مقاالت و كتابهاي خودشان طي مباحث مختافي مطرح 

اند و جا دارد وقتیكه هرسال درسراسر جهان این  كرده و نوشته

اي هم هست، پخش میشود الاقل بطور خالصه  سالنامه كه كار ارزنده

را براي ایرانیان اسناد و مداركي را كه وجود چنین سالنگاري 

لین  براي او سانیكه  براي ك صوص  تداي آن بخ ند در اب ید میك تای

 .بار این تقویم را میبینید نقل كنند

پیش از شصت جاد كتا  نوشته است كه « سیاوش اوستا»به هرحال 

ستند  شنا ه اي آ ها خی صوص ایرانی ها بخ ضي از آن ین  وبا بع ا

سي در  بان فار به ز كه  ست  هایي ا شترین كتاب ها از پرفرو كتاب

 .خار  از كشور منتشر شده است

در معرفي « سیاوش اوستا»از جماه كتابهاي جالب و خواندني  

از میترا ترا محمرد، : ساله ایران میتوان  0777فرهنگ و تمدن 

سروده قرآن  یي،  نداري و خردگرا س  دی به  نین  بكاي  سي و همچ پار

به چاپ ( آیین اوستا)یین اوستا نام برد كه این كتا  آخر آ

 .ترین چاپ آن است رسیده است و آنچه در دست دارید تازهچندم 
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 «آئین اوستا روان و دلپسند » 

 كیوان دشتي

 (نویسنده و سردبیر مجاه ایرانمهر)

 میترایي 072 9دي ماه

 بنام ایران

ندم  ستاد ارجم ستا»ا ست « سیاوش او سته ا من خوا چیز نااز 

آیین »اش،  ي دفتر ایران پرستي قامم را در سرآغاز چاپ دوباره

برره نوشررتن وادارم ودیرردگاهم را در ایررن برراره بررا « اوسررتا

 .خوانندگان این دفتر ارزشمند در میان نهم

شكاري   ین خوی چه، ا سئولیت)اگر ست( م شواري ا بر . د من  ما  ا

مي ستاد دارم دا خود  به ا كه  گي  شت ار  بزر به پاسدا كه  .  نم 

كه ازا ید دارم  شوم وام پذیرا  جان دل  با  كار را  ین  فه ا

ضافه) سودمند ( ا یز  ندگان ن براي خوان ستاد،  شنودي ا بر خو

 .افتد

را ، سالها پیش، از ( سیاوش اوستا)استاد دكتر حسن عباسي  

سردار خردگرایي، زنده یاد دكتر كوروش آریامنش، ( طریق)راه 

كه آن زمان « پیام ما آزادگان»هاي  در یكي از شماره. شناختم

یامنش یاد آر نده  سردبیري ز خش مي به  چاپ و پ پاریس  شد،  در 

ته  شاد جانباخ با روان نه  نه و خردگرایا یران خواها شتاري ا نو

هاي دكتر عباسي  دكتر آریامنش، تماس برقرار نموده و از نشاني

شدم سان  سرفرازي . پر كه  بود  مده  یان نیا به پا خار)روز  ( افت

گو و  ین گفت شادي ا ته و  ستا را یاف سیاوش او ستاد  با ا گو  گفت

ماس ر ندهت شور فزای با  یادم   ا  نده  سر ز به هم «  سودابه»یي 

گاهي دادم ستاد . آ پس ا ستا)از آن  سودابه، ( او من و  بر 

مهنامه « ایرانیان»همچنین بر انبوه خوانندگان و خواهندگان 

سال سردبیرش بودم و در ونكوركانرادا بره  6یي كه خودم براي 

نت مي مي اپچ سید م شماره از آ ر هر  براي  ند و  سانهنهاد ي  ن ر

 .داشتند خردگرا، نوشتارهاي سودمند روانه مي

همنشیني با استاد عباسي، در دیدارشان از كانادا، شادي و  

تر  مرد افزون ین بزرگ نش ا یاي دا مرا، از در یري  خواهش فراگ

یك خردورز فرزانه ( عامي)او، نه تنها یك استاد دانشي . ساخت

تری بل، به ست،  یي ا شگر راه خردگرا یك پوی ست و  برادر و دو ن 

شتني ست»ترین  دا ست« دو ني ا ته. هر ایرا ندها و گف مش آهاي  پ را

ي او براي بازیافت تندرستي  ریاي او، یاري همه جانبه بخش و بي

نازنین سودابه گار . ي  ماري چن نگ بی تار ( سرطان)كه در ج گرف

 .هیچگاه از یاد من و سودابه نرفته و نخواهد رفت. آمده بود

در راه گسترش « سیاوش اوستا»شگرف و ستودني  تالش و پشتكار 

گویم بي گر ن یران، ا نگ ا ند  فروغ فره یر بي)مان ند ( نظ كم مان

ست شي، . ا هاي پژوه سراها، و تاالر بالي كتاب كاوش در ال كاش و  كن

هاي خانوادگي،  ي خویشكاري هاي پیگیر، در كنار همه داري شب زنده

سوي  از او چهره ظار»یي فرا پ« انت ستساخته و  در . رورده ا

فراخوان، . ، گردهمایيت، نشس«كنفرانس»، «تاویزیون»، «رادیو»

و هرجا، كه گفتگو بر سر ایران و ایراني و پاسداشت « اعتراض»

هره ست، چ بوده و ه یران  نگ ا ستجوگر  فره ندان و ج سیاوش »ي خ

خداي ایران گواه است، كه زنده یاد . هم بوده و هست« اوستا

چون  نه  یامنش را،  شهآر یر اندی بر و پ كه راه ین  یي  براي ا

یدتي) بود( عق نه  مي. من  مودن دردا شنا ن براي آ بل  ستایم، 

 .یي چون سیاوش اوستا، همیشه نیایشگرم فرزانه



49 

 

 

سروده»  س قرآن،  به  سي بكاي  یي»، «فار نداري و خردگرا ، «دی

مد» تا مح ترا  سدها « از می شتار و  ها نو گزارش، ( صدها)و ده

 .ست« یین اوستاآ»ن دفتر استاد تری پیش درآمد تازه

(  خورم غبطه مي)برم  اش، رشك مي بر شور و شیداي ایران پرستي 

یران مي خداي ا م و از  یاور و راهن مواره  كه او را ه  اخواهم 

(  جوهر)اش، گوهر  هاي خردورز و ایران خواهانه باشد، و بر خامه

ید شتارهاي  .بیافزا ستا»نو نه« سیاوش او كه  به گو ست  یي ا

فت در مه( درك)یا براي ه سان مي آن را  ید گان، آ روان و . نما

گفتني بسیار دارد، از اینرو در تالش . دلپسند و آموزنده است 

براي پرداختن به آنچه « كتابش»از ( صفحه)است كه از هر رویه 

باء و آ)كه ایرانیان باید از تاریخ و فرهنگ سرزمین نیاخاك 

 .را ببردبیشترین بهره . خودبدانند( اجدادي

تازه  ین  كردن ا شكش  ندن و پی یدن، خوا تر  خر سیاوش »ترین دف

ستا مه -« او ستا و ه یین او گروه  آ به  شتارهاي او را،  ي نو

ي  ي آنهایي كه به دنبال بازیافت شناسه ایرانیان خردگرا و همه

 .كنم  مي( سفارش) رشو تاریخي خویش هستند، سپا( ماي)میهني 
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 آیین اوستا را بخوانید

 الدین نبوي تفرشي روفسور سیفپ

 

مجموعه جامع و كاماي ( سیاوش اوستا)جنا  آقاي حسن عباسي  

نوان  با ع گارش فرمودهآ»كه  ستا، ن ست  یین او تابي ا ید ك ا

تي كه ادیان أتحقیقاتي با بررسیهاي كنجكاوانه، در راستاي نش

نه یا از گنجی هم دن مذاهب م ني  و  ماعي و دی گي، اجت هاي فرهن

اند كه به زبان ساده و رسا میتوان گفت  تنساخ نمودهیكدیگر اس

این ابتكار فرهنگي ، دانشي و اجتماعي جنابعالي، آقاي عباسي 

 .نوعي پژوهش نوین و چندبعدي میباشد( سیاوش اوستا )

وار و شیرین و گیرا مطالبي را حالجي  شما در كتا  خود جنگ 

یه كرده نموده تابي هد ندگان ك به خوان ید و  ید  ا یات ا كه محتو

 .جذا  آن بیانگر حقایق جالبي است

كه   شد  نوپرداز میبا تي  كري ذهنی سانات ف مل نو تا  مك ین ك ا

 .نویسنده با شجاعت تمام لب كالم را رقم زده است

قادي و   ماعي، انت گي، اجت عه فرهن ین مجمو عه ا نب مطال اینجا

 .آئیني را به جویندگان دانستنیهاي اجتماع توصیه میكنم

 سیف الدین نبوي تفرشيپروفسور 

 استاد بیماریهاي قلبي دانشگاههاي ایران، فرانسه و بروكسل

 نامزد دائمي جایزه نوبل

 دبیر انتخابي انجمن تاریخ طب ایران
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 ...  ینرسیاوش اوستا پركارت

 همایونفر هللا دكتر عزت

 ژنو - 2774زمستان 

 

صیت  كارترین شخ اه پر بارز  از جم سي »هاي م گي –سیا در « فرهن

این روزگار وانفساي بیست و پنج سال حكومت مالها كه  باید به 

باشد  ، یكي هم دكتر سیاوش اوستا مي«گفت« وباي تاریخ مان»آن 

كه آخرین تالیفش به نام آئین اوستا نشر و پخش شده و مورد 

 .اقبال قرار گرفت

« بخرش –عنروان »صفحه و داراي یكصد و نود دو  377كتا  در  

 .باشد مي

هائي را دارند كه  ها حكم دریچه هاي كوتاه و بخش نوان و شرحع 

كشاند تا با  هاي گذشته ایران مي ما را به تمامي صحنه و صحنه

ضا تاریخي ایران عاو حوال  شویم و ا شناتر  ها و . مان آ عیار

. مان را بشناسیم هاي گوناگون جامعه كهن سال ها و ارزش اندازه

ائي جاي گرفته ایم كه ما را ه درست مثل اینكه در پشت پنجره

اش به درازاي فریاد  كشاند كه محدوده زمیني به تماشاي باغي مي

ماني حدوده ز ست و م به  تاریخ ا گار»اش  حدوده « سرحد روز و م

 «سقف كائنات»اش به  آسماني

كند  در چنین باغي است كه زردشت به كمك اوستایش باغباني مي 

(  ین پنج روز و شش باشدكه هم)و بر شاخه هرگیاه به جاي گل 

هائي مي به  گوهر سان  ترام ان ستي و اح طر انساندو كه ع شاند  ن

دهند و فضا را نور گفتار نیك و رفتار نیك و اندیشه  انسان مي

 .نمایند نیك روشن و نوراني مي

  Beau Sejourاز گوشه بیمارستان  –ژنو 

 همایونفر –هللا  دكتر عزت 2774چهاردهم فوریه 

كه ویران شده را به بهانه چاپ سوم آئین اوستا شعر این ماك 

 .كنم به سیاوش اوستا پیشكش مي

 

 !این ملك كه ویران شده

 

شده  یران  كه و اك  ین م ا

 ایررررران شررررما نیسررررت

شیطان بدي آن شیخك مشهور 

ندي بود  به ه شما  یران  ا

 پرررر از خنرررده و شرررادي

شته و  جم دا كه  اك  ین م ا

 نرررررررادر ویعقرررررررو 

آن شعر بني آدم سعدیش به 

 اقررررررررررررررررررررعو

برس پنجره فروكررده بخرون 

 شرررررررریخك هنرررررررردي

خرراموش شررده مرررغ حررق از 

 گفرررررتن یرررررا حرررررق

فرین  یدن ون ستن و نال بنش

 برررررررره اجانررررررررب

نه  مت مردا ني ه كه ك ید  با

 چررررررررو یعقررررررررو 

بود و   شیطان  كار ز  ین  ا

 كررررار خرررردا نیسررررت

كو رهبر ما بود ولي رهبر 

 مرررررررررا نیسرررررررررت

امروز بجز ناله و جز اشك 

 و عرررررررزا نیسرررررررت

این و مه و نع ستوجب عما  م

 عبررررررررا نیسررررررررت

انگشررتر صرراحي اسررت كرره 

 محتررررا  جررررال نیسررررت

رنگین شده انگشتاش و الزم 

 بررررره حنرررررا نیسرررررت

گوش  كه  سته  یز بدان او ن

 شررررررررنوا نیسررررررررت

از بهر وطن دارو درمان و 

 دوا نیسررررررررررررررررت

همت به عمل باشد با حرف 
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 «گاتاها»
 هاي زرتشت  سروده

 

«مررزدا»اي     
1

برره هنگررام نیررایش بررا دسررتهاي ! 

«سپند مینو»رافراشته براي همه آفرینش ب
2

خواسرتار  

 .رامش و پناه و شادمانیم

«اردیبهشت»اي     
3

«بهمرن»كره ( خواستار آنهم) 
4

و  

«گوشورون»
5

 .را خشنود توانم ساخت 

2 
هورا»اي       ستیاري ! «مزدا ا شت»به د  -« اردیبه

آبادي دو جهان  –گشایش دهد  نكه به پاكان و نیكا

خاكي و مینوي 
9

را به من كه با منش نیك به تو روي  

 .میاورم، ارزاني دار

3 
« مزدا اهورا»و « بهمن»ترا و ! «اردیبهشت»اي     

«سپندارمذ»و 
0

را كره برراي پاكران و دینرداران ،  

به شیوه نو آیین سرود  –كشور جاوداني را بیاراید 

.میگویم ددرو و  

 

از گررزارش اسررتاد . خررواه نگررارش جایررل دوسررت *

 .م پور داودابراهی

 

 

 گاتاها –هاي زرتشت  سروده

 

 و ادا نیسررررررررررررررت 
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یاري      مرا  خوانم  یاري  به  شما را  كه  گاه  آن

 .دهید

4 

روان« بهمرن»من برآنم كه به یاري     
8 

مرردم را  

براي كردار « مزدااهورا»نگاهباني كنم، چه از پاداش

 .نیك ، آگاهم

تا بدان هنگام كه تا  و توان دارم مردمان را     

 .تین رهنمون خواهم بودبه آیین راس

5 
كرري فرررا میرسررد آن روزي كرره مررن بترروانم     

و بارگرراه پررر فررر و شرركوه « بهمررن»و « اردیبهشررت»

و پیروان و فرمانبران مزدا را به دیدگان « اهورا»

 خود بنگرم؟

من بدین مهین گفتار، زیانكاران ودیوپرستان را     

 .به راه آورم تا به دین راستین بگروند

9 
ین     یدار ! «مزدا» ا شایش پا یك و بخ منش ن یا  ب

 .ارزاني دار« زرتشت»راستي از گفتار خویش به 

پناه و یاور نیرومند وزبردستي ! «اهورا »این     

 .به ما بخش تا در ستیزه با دشمن چیره شویم

0 
بهرو پاداش و شادكامي منش ! « اردیبهشت»این     

«گشتاسب»نیك به 
6
 .ارزاني دار 

 .خواهش و نیاز او را برآور! « ندارمذسپ»این     

اي پادشاه به پیامبر خویش یارائي ! «مزدا»اي     

 .آن ده كه سرود ستایش ترا روا كند

 

8 
ي با «اهورا»اي . از تو بهتري خواستارم! اي بهتر

«فرشوشتر»براي ! بهترین راستي دمساز
17
دلیر و براي  

نیك خویش و براي هرآن كس كه او را ببخشائي، منش 

 .هماره جاودان خواستار

6 
شت»اي ! «مزدا اهورا»اي      !  «بهمن»اي ! «اردیبه

نباید از براي این منش نیك كه خواستار آنیم، شما 

 .را آزرده كنیم

شكش      خویش را پی ستایش  سود و  كه  شیم  ید بكو با

 .شما سازیم

كامروا      مان را  مه، مرد پیش از ه كه  شمائید 

 .نوي برخوردار میكنیدمیسازید و از جهان می
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17 

آن دانایاني را كه در راستي ! « مزدا اهورا»اي   

كامروا  بر آور و  شناختي، آرزو  سزاوار  یك  منش ن و 

كن؛ چه میدانم سخن و خواهش براي رستگاري نزد تو 

 .كارساز و سود بخش است

11 

چون من راستي و منش نیك را جاودان ! «مزدا»اي     

تو  شت،  خواهم دا گاه  من ن به  خویش  خرد  با  یز  ن

بیاموز و به زبان خود بازگوي و مرا آگاه ساز كه 

 .جهان نخستین چگونه است

12 

«گوشورون»    
11 

به بارگاه آفریدگار روي آورد و 

 :خروش برداشت و بنالید كه

مرا به چه كار آفریدید؟ كیست آن كس كه مرا »    

 پدید آورد؟

زور مرا به خشم و ستم و سنگدلي و گستاخي و     

 !ستوده آورد

 !اي آفریدگار    

 مرا جز تو نگاهبان دیگري نیست؛    

ورزي و شادكامي برزیگران را به من  اینك بهره    

 «!ارزاني دار

13 

« اردیبهشت»آنگاه، آفریدگار چارپایان از     

 :پرسید

كدامین كس را میشناسي كه بتواند براي »    

اوار پدید آورد و از چارپایان چراگاه و كشتزاري سز

 آنان پاسداري كند؟

چه كسي را براي نگاهباني چارپایان بر میگزیني     

 «كه بتواند دروغ و خشم را باز دارد؟

14 

 :به آفریدگار پاسخ داد« اردیبهشت»    

آزار و  در جهان براي چارپایان نگاهبان بي»    

 !آیین شناسي نیست

با ( باید)مردمان نمیتوانند دریابند كه     

 .زیردستان رفتاري بسزا كنند

كه      ست  مه آن ندتر از ه مان، نیروم یان مرد در م

 ...مرا بخواند و من به یاري او بشتابم

16 

 :گفت« بهمن»    
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سم »     من میشنا كه  سي  نه ك ما را  –یگا یین  كه آ

« سپیتمان –زرتشت » -پذیرفته 
12

 .است 

 !«مزدا»اي     

ما و     شه  كه اندی ست  هان  او ستي را در ج ین را د

 «.از این رو گفتاري دلپذیر بدو دادیم. بگستراند

27 

 :بنالید كه« گوشورون»    

چگونه بجاي شهریاري توانا كه آرزوي منست، به »    

 آواي نارساي یك نگاهبان ناتوان دل خوش دارم؟

یاوري      مرا  كه  گام  سید آن هن هد ر فرا خوا كي 

 «زبردست پدیدار گردد؟

21 

 )گفت« زرتشت»)    

!  «بهمررن»ایررن ! «اردیبهشررت»اي ! «اهررورا»اي »    

توانائي را بر  چارپایان را نیرومند گردانید و مرد

مش و  خو  و را مان  ند خان كه بتوا ید  ها بگمار آن

 .آسودگي پدید آورد

 !«مزدا»اي     

من نیز برآنم كه تو نخستین پدید آورنده چنین     

 .مردي هستي

22 

 و منش نیك و شهریاري كجاست؟راستي     

مردم! هان     مرا ! اي  بزرگ  یین  ید و آ مرا بپذیر

 دریابید تا راستي و 

 .منش نیك و شهریاري به شما روي آورد    

 !«اهورا»اي     

اكنررون بررراي پاسررداري خواسررت تررو بررر پرراي     

 «.ام ایستاده

23 

اینك آنچه را كه هر مرد دانائي باید به یاد     

براي آنان كه گوش شنوا دارند و خواستار  بسپارد،

شنیدند باز میگویم
12 

 

سخن « بهمن»و آفرین « اهورا»نیایش  از ستایش و    

 .گویم مي

از رستگاري و شادماني آن كسي كه سخنم را خو      

به یاد سپارد و بكار بندد سخن میگویم كه به دیدار 

 .راستي و فروغ مینوي كامیا  خواهد شد

24 

ست پیش ا تر ا چه را به ستاخیز آن سیدن روز ر فرا ر ز 

یین  یان دو آ گانگي م شنوید و دو خویش ب شهاي  با گو
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را با منش روشن باز ( «اهریمن»و كیش « مزدا»آیین )

شناسید و دریابید كه سرانجام گردش روزگار به سود 

 .ما پایان خواهد پذیرفت

25 

در آغاز دو گوهر همزاد    
13

در اندیشه و گفترار و  

شدندك یدار  بد پد یك و  یك . ردار ن یان، ن ین م در ا

شان  ند و بداندی ستین را برگزید گوهر را شان  اندی

 .گوهر دروغین را

 

29 

چون این دو گوهر به هم رسیدند از گوهر نخستین،    

سراي  مین،  شد و از دو شته  ستي برافرا شكوه ه كاخ پر

 .تیره نیستي بنیان گرفت

ان راستي و نیكي در پایان روزگار نیز دوستدار    

یا  مكا« اهورا»در بارگاه مینوي از بخشایش و فروغ 

سیاه و  بدي در دوزخ  یروان دروغ و  شد و پ ند  خواه

 .تیرگي اهریمني فرو خواهند افتاد

20 

كه گوئي  -« سپندمینو»از این دو گوهر آغازین،    

ئي است رسا بر باالي برازنده او  كرانه جامه آسمان بي

ه شادمانه به آیین بهي در آیند و و همه آنان ك –

خویش  ستوده  كردار  هورا»با  شنود « مزدا ا را خ

« اهریمن»سازند، راستي و كردار نیك را برگزیدند و 

 .دروغ پرور، دروغ و كردار بد را برگزید

28 

دیرروان    
14
نیررز برردي را از نیكرري و دروغ را از  

فت و  هم درگ با  كه  گامي  شناختند و هن باز ن ستي  را

بودند، فریب در آنان راه یافت بد انسان كه  شنود

 .منش بد را برگزیدند

خشم روي آوردند تا ( دیو)آنگاه همه با هم به     

 .زندگي مردم را تباه كنند( به دستیاري وي)

كسرري كرره برره گرروهر راسررتي و نیكرري بگرررود،     

«شهریور»
15

او « سپندارمذ»و « اردیبهشت»و « بهمن»و  

ستواري  یاري و ا ستي را  شش در راه را ند و در كو ده

كه  نان  شند، چ ناه وي با شت و پ نداختن دروغ، پ وبرا

در روز پسین از آزمایش آهرن
19

دو در  سررافراز بررآي

برابر دروغ پرستان ، نخستین كسي باشد كه به سوي 

 .بهشت جاودان گام بردارد

26 

 !«مزدا»اي    
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در آن زمان كه هنگام بسزا رسیدن گناهكاران و     

سد، در فرا میر ستان  من»وغ پر جاوداني « به شور  ك

مینوي ترا براي پاداش كساني كه در برانداختن دروغ 

اند میگسترد و  و بدي و پیروزي راستي و نیكي كوشیده

 .آراید مي

31 

 !«مزدا»اي     

( را)ما خواستاریم از آن كسان باشیم كه زندگي     

 .دگرگون كنند

 !شتگاناي میهن فر! «اردیبهشت»اي     

به     تان را  هي و یاوری ید؛  ما همرا ني دار ارزا

هماهنگ بماند و دو دلي ( ما ي)ها  آنچنان كه اندیشه

 .در ما راه نیابد و همگان نیك را از بد بازشناسند

32 

آري در آن هنگام كه راستي پیروز گردد و دروغ     

 شكست خورد؛

 آنان كه نیكنامي جستند، به پاداشي كه بدیشان    

و « مزدا»و « بهمن»نوید داده شده است در سراي نیك 

 .به یكدیگر پیوندند« اردیبهشت»

23 

 !هان اي مردم    

را دریابید و از « مزدا»اگر آیین فرو فرستادة     

آسایش و رامش جاوداني پیروان راستي و نیكي و رنج 

و زیان دیرپاي دروغ پرستان آگاه شوید؛ آینده به 

 .دكام شما خواهد بو

34 

 !(این مهین فرشتگان! «مزدا»اي )    

به یاد فرمان شما سخناني را كه براي دروغ     

پرستان و تباه كنندگان جهان راستي تاخ و ناگوار 

خوشایند و گوارا است، باز « مزدا»وبراي دلدادگان 

 :خواهم گفت

35 

 !هان اي مردم    

چون شما خود راه راست را نتوانید دید و     

مزدا )مرا داور هر دو گروه « »مزدا اهورا»د، برگزی

برانگیخت و به سوي شما فرستاد ( پرستان ودیوپرستان

تا راه راست را به شما بنمایم و همه با هم زندگي 

 .را بر پایه دین راستین بسر بریم

خود مرا میشناسد و گواه درستي « مزدا اهورا»    

 .آیین منست
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39 

 !«مزدا»اي     

ا زبان خویش سزایي كه در آیین راستین تو خود ب   

اي برگوي تا  براي نیكوكاران و گناهكاران باز نهاده

بدانم و همه زنگان را به آیین پاكان و راستان فرا 

 .خوانم

30 

 !«بهمن»اي     

و « مزدا»و « اردیبهشت»( كه)هر آنگاه     

«اشي»و « سپندارمذ»
10

و همه مهین فرشتگان به یاري  

شهریاري ( یك)د؛ براي خود خواستار خوانده شون

نیرومندم تا از پرتو فره و فزایش آن بر دروغ چیره 

 .شوم

38 

 !«بهمن»اي 

مرا از بهترین پاداشي كه از دین راستین به من 

خواهید داد آگاه ساز تا دریابم و به یاد سپارم كه 

 .چرا به من رشك میبرند

 !«مزدااهورا»اي 

ه نخواهد شد مرا از آنچه خواهد شد و آنچ

 .بیاگاهان

36 

مرا از  كه  باد  ند  ني آن خردم پاداش ارزا ترین  به

شور  جاودانگي ك سائي و  بارة ر ستین در ین را تار د گف

من»كه  -« مزدا» خت « به هد برافرا  –براي او خوا

 .آگاه سازد

47 

فروغ  فردوس پر ستن  به آرا غاز  كه در آ كه  –آن 

كه از  بیندیشید؛ كسي است –بهترین سرشت را داراست 

 .خرد خویش آفریدگار راستي است

 !«مزدا»اي 

 .تو فردوس را با نیروي مینوي خویش برافرازي

 !«اهورا»اي 

تو در پایان زندگي گیتي نیز چناني كه در آغاز 

 آفرینش بودي

41 

 !«مزدا»اي 

هاد  یافتم، در ن خود در شمان  به چ ترا  كه  گاه  آن

هستي  كه توئي نخستین و پسین: دمیخویش به تو اندیش
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و پدر منش نیك؛ كه توئي دادار درستین ؛ كه توئي 

 .داور كردارهاي جهان

42 

 !«مزدا اهورا»اي 

به  تا  نه راه دادي  یان آزادا به چارپا كه  گاه  آن

كشرراورز گراینررد یررا برره چادرنشررینان پیوندنررد؛ 

و خرد مینوي پدید آوردندة چارپایان از « سپندارمذ»

 .آن تو بود

43 

یان)پس  پرور از آ( چارپا اه  شاورز گ یان، ك  –ن م

 .را خدایگان خویش دانستند –آن پاسبان منش نیك 

44 

 !« مزدا»اي 

آنگاه كه تو در آغاز جهان روان ما را آفریدي و 

از منش خویش به ما خرد بخشیدي، آنگاه كه جان در 

آنگاه كه پیام ایزدي و كردار نیك . كالبد ما دمیدي

 آیین پذیرد؛را به م نمودي تا هر كس آزادانه 

45 

نادان  تار و  ست گف سان را تار ب گاه دروغ گف مان  ه

مانند دانا از درون منش خویش بانگ برداشت و هر یك 

از آن دو گرروهر مررردم را برره آیررین و كرریش خررویش 

 .فراخواند

همرراره از روان آن كررس كرره هنرروز « سررپندارمذ»

سرگردان است و در برگزیدن آیین دلي استوار ندارد، 

 .و به یاري او میرسد در پرسش است

49 

 !«مزدا»اي 

كه در روز  هان  شكار و ن كردار آ هر آن  تو از 

بازخواست پرسند یا هر آن گناه خورد و ناچیز كه از 

با آپي آن از گاهي و  ستي آ به در ند  هایي جوی یش ر ال

 .دیدگان روشن خویش نگران آني

40 

 !«اهورا»اي 

، از آنچه رفت و آنچه خواهد آمد: از تو میپرسم 

كه  مزدي  ید و  كدین را با كه پا شي  از درود و نیای

 .پاكان و ناپاكان را شاید

 !«مزدا»اي 

 این همه در روز پسین چگونه خواهد بود؟

48 

 !«مزدا»اي 
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سم تو میپر پاك : از  ست نا كه دروغ پر كس  سزاي آن 

 را به شهریاري برساند چیست؟

 1«اهورا»اي 
سم) تو میپر ی(از  كه ما شي  ة پادافراة آن بدكن

زندگي خویش را جز به آزار كشاورزان درست كردار و 

 چارپایان بدست نیاورد، چیست؟

46 

 !«مزدا اهورا»اي 

سم تو میپر ستي : از  كه برا شي  یك اندی یا آن ن آ

ستا و  مان و رو یروي خان به ن شیدن  ني بخ براي افزو

 كشور كوشاست، مانند تو خواهد شد؟

 !«مزدا اهورا»اي 

در كدامین هنگام چنین  آن كس به كدامین كردار و

 خواهد شد؟

57 

 !«اهورا»اي 

برترین پیرو راستي و بزرگترین گرایندة به دروغ 

 كیست؟

ید  نائي با سخ ( تا)دا سش پا بدین پر نائي را  دا

مباد كه ازین پس نادان كسي را . گوید و بیاگاهاند

 !بفریبد

 !«مزدا»اي 

 .تو ما را آموزگار منش نیك باش

51 

شما  سي از  بادا ك ست م موزش دروغپر تار و آ به گف

به خانمان و روستا ( آن سیاهكار)گوش فرا دهد؛ چه 

 .و كشور ویراني و تباهي رساند

 (!هان اي مردم)

ید و  برد كن ستان)ساز ن نگ )را ( دروغ پر با ج

 !از مرز و بوم خویش برانید( وستیز

52 

 !«اهورا»اي 

تار)به  به ( گف كه  فرا داد  گوش  ید  سي با آن ك

یشیده است؛ بدان خردمندي كه درمان بخش راستي اند

زندگي است؛ بدان كس كه تواند در برابر آذر فروزان 

بان  بر ز ستوار  ست و ا سخن را ید،  كه با سان  بدان

 .راند

 !«مزدا»اي 

پرراداش و پررادافرة مزادپرسررتان و دیوپرسررتان را 

 !بهنگام بخش كن
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53 

نده از  ید درآی ستي آ یرو را سوي پ به  كه  كس  آن 

«  دریغا»و تیرگي دیرپاي ناگوار و بانگ  نگون بختي

 .بدور ماند

 !اي پیروان دروغ( هان)

چنین است روزگارتان؛ اگر كردار و دین شما ، شما 

 !را بدانجا كشاند

54 

هورا» خویش و « مزدا ا ساي  خدایگاني ر شاهي و  پاد

دمسازي پایدار با رسائي و راستي و توانائي و منش 

ش سي بخ به ك جاودانگي را  یك و  شه و ن كه در اندی د 

 .كردار ، دوست و یاور اوست

55 

این نیك اندیش
18

در برابر كسي كه با منش خویش از  

اوست كه با گفتار . او آگاه شود، پیدا و آشكار است

« مزدا»و كردار خویش، راستي و كشور جاوداني مینوي 

 .را نگاهباني میكند

 !«مزدا اهورا»اي 

 .هد بوداوست كه كارگزارترین یاور تو خوا

59 

اي ! اي پیشرروایان! اي برزیگررران! اي آزادگرران

 !دیوان

شنودي  شادماني و خ هورا»براي  به « مزدا ا ید  با

 .گفتار و آموزش من گوش فرا دهید و فرمانبر باشید

آزادگرران و برزیگررران و پیشرروایان برره پاسررخ )

 )میگویند« زرتشت»

برآنیم كه بسان گماشتگان و فرمانبران ( اما) -

 .هان و ناپاكان را دور برانیمتو، بدخوا

50 

آن خداوند یگانة داراي منش نیك،  -« مزدااهورا»

از توانائي خویش  –آن یار نیك، آن راستي درخشان 

 :بدانان پاسخ گفت

ید  - كه دار شي  بي آالی سائي  ید پار شما را با

 .ما باشید( ویژگان)برگزیدیم كه از 

58 

 !اي دیوان

«منش زشت»شما همه از تخمة 
16

تید و آن كسي كره هس 

ستائي  ستد از دروغ و خود شما را میپر ماني  دیرز

ست تان در . ا بدین كردار باز  مین »شما از دیر هفت

«بوم
27
 .نامبردار شدید 
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56 

بدترین  ید،  مان میران شما فر كه  گام  از آن هن

 .فرمانها را روا میدارید

آن كسرران را كرره مررنش نیررك دور شرروند و از خرررد 

دوستان »برتابند باید  و راستي روي« مزدااهورا»

 .نام نهاد« دیوان

97 

 !این دیوان

باه  شت و ت كردار ز تار و  شه و گف با اندی شما 

نده كه  كن هریمن»ئي  یروان دروغ « ا شما و پ به 

مراه  جاوداني گ خو  و  ندگي  مردم را از ز خت،  آمو

 !میكنید و فریب میدهید

91 

 !«اهورا»اي 

(«گِرهمَ »)هر چند 
21

د آوازه از بسریارِي گنراه بانر 

گردید؛ تو پاداش و پادافرة هركس را به یادداري 

 .و یا بهترین منش از آن آگاهي

 !«مزدا»اي 

ستین  ین را تو و د مان  سین)فر شور ( در روز پ در ك

 .مینوي داده خواهد شد

92 

ست ( مرد) هان د یك از گنا هیچ  به  ید  نا نبا دا

وري از پاداش نیك، چنان كه  رستگاري و بهره. یازد

آهررن گداخترره( آزمررایش)اند، برره  نیدههمگرران شرر
22 

 .بازبسته است

 !«مزدا اهورا»اي 

 .تو از سرانجام گناهكاران ، آگاهتري

93 

جرررم »( یكررري)از گناهكررراران شرررناخته شرررده، 

«ویوَنَگهبان
23

كسي كه برراي خوشرنودي مرردم  –است  

- گوشت خوردن بدانان آموخت

 !«مزدا»اي 

چنان كه من 
24

و از گروه  از این گناهكاران نباشم 

 .بزهگران بدور مانم

94 

بدآموزي  با  ند و باه میك تار را ت بد، گف گار  آموز

یك  منش ن با  كه  ین  ندگي را از ا خرد ز خویش، 

ترروانگر گررردد و ار  و شرركوه یابررد، برراز برراز 

 .میدارد

 !«اردیبهشت»اي  1«مزدا»اي 
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نزد  به  ید  بر میا جانم  كه از دل و  سخنان  بدین 

 .شما گاه گزارم

95 

اوست
25 

كه گفتار را تبراه كنرد؛ كره از چارپرا و 

ند یاد ك شتي  به ز شید  یده )خور با دو د كه  نان  چ

كه بخرد و دانا را پیرو دروغ شمارد؛ ( توان دیدن

كه زمین كشت شده را بسان بیابان كند؛ كه بر روي 

 .پیرو راستي تبرزین كشد

99 

ند  باه كن ندگي را ت كه ز ستانند  سي ( و)دروغ پر ب

انوان و كدخدایان را از رسیدن به اندیشند تا كدب

 .بخشایش ایزدي باز دارند

 !«مزدا»اي 

گردان  منش رو ترین  ستي را از به یروان را نان پ آ

 .سازند

90 

كردار  ترین  شان از به تار  با گف مردم را  نان  آ

 .روگردان كنند

به آنان كه چارپا را با خروش شادماني به « مزدا»

 .خون میكشند، نفرین میفرستد

«ِرهمَ گ»آنان 
29

«َكَرَپن»و یاران وي و  
20

و شرهریاري  

خواسررتاران دروغ را برگزیررده و برره خررود برتررري 

 .اند داده

98 

سد  فرا ر ستاخیز  گران « گِرهمَ »چون ر مه ویران و ه

 .جهان به دوزخ آن سراي اندیشه ناپاك فرود آیند

 !«مزدا»اي 

آنگاه این ناپاكان به آرزوي رسیدن پیامبر تو     

نان  – شت كه آ به به ستن  ستي)را از نگری ( سراي را

 .ناله و خروش برآورند –بازخواهد داشت 

96 

هرا«َكرو»دیرزماني است كه گرهَم و  
28

برراي سرتم و  

فرو  خویش را  گاه  خرد و پای به وي  سانیدن  آزار ر

ست را  نهاده كه دروغ پر سرند  بر آن  نان  چه آ ند؛  ا

 .یاري كنند

ن وادار آنرران پیروانشرران را برره كشررتن چارپایررا 

خونین ،  شكش  بدین پی كه  ند  ند و میگوی وم)میكن ( َه

 .انگیزند مرگ زداي را به یاري بر مي

07 
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َرَپن»  وي»ها و «َك ساني «َك مان ك سین از ه ها در روزپ

زادشان آكه امروز به آزارشان میكوشند و در زندگي 

به  ستمدیدگان  ید وآن  ند د سیب خواه ند آ نمیگذار

 .خواهند یافت راه( بهشت)خانمان منش نیك 

01 

موزش مرد پارسائي است كه از روي آبهترین چیزها  

 .دریافت و تیزهوشي باشد

 !«مزدا اهورا»اي  

مرا بر آن كسي كه به آزار بیمم دهد توانائي ده  

یروان دروغ را از آزار  و چیره كه پ نان  گردان؛ آنچ

 .رسانیدن به یارانم باز توانم داشت

 33هات . یسنا

02 

در )ه در آیینِ نخستینِ زندگي آمده است، آنچنان ك 

سین یرو دروغ و آن ( روز پ ستي و پ یرو را با پ داور 

ته  هم آمیخ ست ب ست و نادر كردار در نزد وي  كه در 

ست با در ستي و داد و  ست، از روي را كردار  ا ترین 

 .رفتار كند

 

03 

آن كسي كه با اندیشه و گفتار و كردارش به دروغ  

آن كه پیرو دروغ پرستان را پرستان زیان رساند یا 

كام و  گردد،  مون  ستي رهن ین را به د موزد و  كي آ نی

 .را برآورد« مزدا اهورا»خواست 

04 

آزادگرران و  –آن كررس كرره بررراي پیررروان راسررتي  

شبانان  شاورزان و  شوایان و ك كي و  –پی ستار نی خوا

منش  ستي و  من را به چ سرانجام روزي  شد،  تري با به

نیك
31

 راه خواهد یافت 

05 

 !«مزدا»اي  

نافرماني و بدمنشي ( زنگار)منم كه با پرستش تو  

خیررره ( چنررگ)زاده را از آدلهررا بررزدایم و( از)را 

سران و كشاورز را از همسایگان دروغ پرست و پیشوا 

یان و  من چارپا گران چ سرزنش  ندگان و  را از نكوه

زار را از دسررت گماشررتگان بیرردادگر و نابكررار  كشررت

 .برهانم

09 

 !«زدام»اي  
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منش   شور  ستي و ك ست را كه در راه در گام  در آن هن

كه  ساني  نزد ك یك،  هورا»ن ست« مزداا شین آنها . همن

«سروش»زندگي جاودان یام؛ 
32

از همه بزرگتِر ترا بره  

 .یاري خوانم

00 

ست را   ستین، راه در یین را به آ كه  شوا  منم آن پی

خواسررتار « بهمررن»اینررك از ( برره مررردم بیرراموختم)

زیگریم تا با منش نیك بدان كار دست در آموختن بر

 .زنم

 !«مزدا اهورا»اي  

« اردیبهشت»و « بهمن»بدین امید، مرا آرزوست كه  

 .را دیدار كنم و با ایشان به گفتگو بنشینیم

08 

اي ! «بهمرررن»اي ! «اردیبهشرررت»اي ! «مرررزدا»اي  

 !بهتران

خود را آشكار كنید تا ( فروغ)به سوي من آیید و  

جز  غان»ب فرا  «م گوش  من  تار  به گف یز  گر ن مردم دی

ي نیایشگران در ( و بزرگواریها)باید رادیها . دهند

 .میان ما آشكار و پیدا باشد

06 

 !اي بهمن 

 .دادخواهي مرا كه به سوي تو میاورم ، فراشناس

 !«اردیبهشت»اي  1«مزدا»اي 

فرین)درود   یاورم ( و آ شما م شگاه  به پی كه  مرا 

 !باز شناسید

!«دادخر»اي  
33
!«امرداد»اي  

34
 

بخشررایش پایرردارتان را برره سررتایش و نیررایش مررن  

 !ارزاني دارید

87 

 !«مزدا»اي  

تو ( پاك)خرد   فزاي  ستي ا یار را مش دو  تو و را

به آن كس كه از آیین من پیروي ( خرداد و امرداد)

كند و راه نیكي و راستي در پیش گیرد، بهترین منش 

 .را ارزاني دارند

( خرداد و امرداد)از یاوري آن دو ( نانپاكدی)ما  

 .برخوردار گردیم –كه روانشان یگانه است  –

81 

 !«مزدا»اي  
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شیها   مه خو شادكامیها)ه كه از آن ( و  ندگي را  ز

، به خواست (آنها كه بود و هست و خواهد بود)تست 

 .همین جهان به ما ببخش( در)خود 

 .ما را بر افزاي  خوشي«بهمن»به دستیاري  

ستیابي ب  شت»و « شهریور»ه د ما را « اردیبه تن 

 .رستگار گردان

82 

هورا»اي   ناتر« مزدا ا اي ! «سپندارمذ»اي ! ي توا

 !«شهریور»اي ! «بهمن»اي ! جهان افزاي« اردیبهشت»

 :من گوش فرا دهید( گفتار)به  

آنگاه كه هنگام پاداش هركسي فرا رسد، از آمرزش  

 !و بخشایش دریغ مورزید

ه هنگام پاداش هر كسي فرا رسد، از آمرزش آنگاه ك 

 !و بخشایش دریغ مورزید

83 

 !«اهورا»اي  

توش و توانم ده؛ « سپندارمذ»از : ورآبه من روي  

مرا  پاكتر روان  یك  –از  پاداش ن یرو  –به  زور و ن

نیرومنرردترین زبردسررتي و از « اردیبهشررت»ده؛ از 

 !بخشایش به من ده« بهمن»

84 

برره سرشررت، راسررتي « سررپندارمذ»اي ! «اهررورا»اي  

 (!گان)اي درو بینند! آموز

جهان )براي نگاهداري من چیزهاي بیمانند كشورتان  

 .را چون منش نیك به من ارزاني دارید( مینوي

85 

زندگي و اندیشه و گفتار و كردار نیك و « زرتشت» 

برگزیدة خود و فرمانبري و توانائي دین راستین را 

 .ش میكندپیشك« مزدا»به بارگاه 

89 

 !«مزدا»اي 

ما خواستاریم كه اندیشه و گفتار و كرداري كه تو  

ندگي)بدانها  هان)جاوداني و ( ز شور ( ج ستي و ك را

 .رسائي ارزاني خواهي داشت به ما ببخشي

80 

 !«مزدا»اي  

مرد پارسا 
35 

كه روانرش بره راسرتي پیوسرته اسرت، 

با  كدین را  منش و پا یك  مردم ن كردار  شه و  اندی

 .دهاي ستایش به پیشگاه نیایش تو آوردسرو

88 
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 !«اردیبهشت»اي ! «اهورا»اي  

«َمیَزد»شما را  
39

با نیایش پیشكش آوریرم ترا همره  

جاوداني بهره شور  یك در ك منش ن یان را از  ند  جهان م

 .سازید

 !«مزدا»اي  

 .نیك اندیش هماره از بخشایش تو برخوردار است 

86 

 !«اهورا»اي  

ور است، از  از نیروي راستي بهرهتو كه « آذر»از  

مان  كه در فر ندي  ستین)آن نیروم ست، ( را شده ا یاد 

(  و شادكامي)خواستاریم كه آشكارا به دوستان رامش 

نج  شمنان را ر تو د ست  به خوا هد و  كام)د (  و نا

 .رساند

67 

 !«بهمن»اي ! «اردیبهشت»اي ! «مزدا»اي  

ب  شیدن  ناه بخ براي پ ستم،  شما پیو به  كه  نك  ه ای

 بینوایان چه شهریاري و توانگریئي در كردار دارید؟

مردم   یوان و  كاران و د مه زیان ست)ما ه ( دروغ پر

 .را رها كردیم و از ایشان جدا شدیم

61 

 !«بهمن»اي « اردیبهشت»اي « مزدا»از  

ستي   شما برا ند)چون  نا و نیروم ین ( توا ستید، ا ه

جهان براي من نشانة آنست كه خواهم توانست كار این 

را برگردانم و دگرگون سازم؛ آنچنان كه شادمانتر و 

 .با پرستش و نیایش به سوي شما آیم

62 

 !«مزدا»اي 

تو   مردان  به  –راد  كه  شي  یك من سان ن مان شنا پی

شیاري از  به هو شمنان،مردم را  نج د مه آزار و ر ه

 كدامند؟ –ور سازند  آموزش دین راستین بهره

 !«اردیبهشت»اي  

و همه نیك اندیشان )مرا . اسمنرا نشجز تو كسي  

 .پناه ده( را

63 

 !«مزدا»اي  

ستان)  شوایان دیوپر ند ( پی سیب و گز كردار پرآ به 

 .را بیم دهند( مزداپرستان)خویش، ما 

ستان)  شواي دیوپر با ( پی ست و  ناتر ا من توا از 

 .آیین تو دشمني میورزد



95 

 

آنان كه به دین راستین نیندیشند در روز پسین از  

 .بدورند( هشت جاودانب)

64 

 !«مزدا»اي  

كه نزد دانا ارجمند  –را « سپندارمذ»آن كسان كه  

ست  گوار ا بر  –و بزر ند،  ستوده بیازار كردار نا با 

ندان از  ستین، چ یین را ند و آ ست نیاب یك د منش ن

 .ایشان دور است كه ددان از ما

65 

 !«مزدااهورا»اي  

ند   من( ما را)خردم كردار و  فت  یك و به دریا ش ن

ساز « سپندارمذ»( ستایش) ستي  –كار یاِر را و  –آن 

 .امید به كشور مینوي تو، اندرز داد

69 

 (!«اهورامزدا»اي ) 

یي    چو نیرو هان  تو در دو ج جاودانگي  سائي و  ر

 .مینوي بكار آید

« سررپندارمذ»و « اردیبهشررت»و « بهمررن»كشررورهاي  

 .استواري و نیرو برافرازند

 !«مزدا»اي  

كس را كه با بد خواه تو در نبرد و ستیز تو آن  

 .است بدینسان پیروز میگرداني

60 

 !«مزدا»اي  

آیین تو چیست؟ خواست تو چیست؟ ستایش و پرستش تو  

 كدامست؟

 !بشنوند( مردم)این همه را فراگوي تا  

خواهررد ( برره كسرران) « اشرري»اداشرري را كرره پ آن 

 !دادبازگوي

 !ساز ما را از راه هموار منش نیك آگاه 

68 

 !«اهورا»اي  

!( بازنماي)كه به من گفتي ( را)آن راه منش نیك  

كه روان  – ستي  شده را ساخته  خو   موار و  آن راه ه

«سوشیانتها»
30

از آن به سروي پاداشري كره بره نیرك  

شده  ید داده  شان نو ست)اندی شش ت كه بخ شي  ( پادا

 .خواهند خرامید

66 

 !«مزدا»آري، اي  
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شده ر  پاداش آرزو  ین  یك در ا منش ن كنش و  ا از 

زندگي جهاني به آنان كه برزیگرند و گاه و رمة خو  

 .پرورند، ارزاني خواهي داشت

ست اي   یین ت ین در آ هورا»چه ا یین  –! «ا آن آ

برزیگررران   كرره از راسررتي گشررایش دهنرردة –بخررردي 

 .است( وشبانان)

177 

 !«مزدا»اي  

 !مرا از بهترین گفتارها و كردارها بیاگاهان 

 !«اردیبهشت»اي ! «بهمن»اي ! «اهورا»اي  

مرا با توانائي خود از آن ستایشي كه وام بندگان  

خرم و  شما  ست  به خوا ندگي  تا ز سازید  گاه  ست، آ ا

 .تازه گردد

171 

ي برآوردندة «مزدا اهورا»به كام دل خواهانم كه  

ني  ست، ارزا ستار ا چه را خوا كس، آن هر  به  ها  آرزو

 .دارد

 !«سپندارمذ»اي  

ور بودن  به نیروي پایدار رسیدن و از راستي بهره 

ندگي  پاداش و ز شكوه  من ( با)و  به  یك را  منش ن

 .ببخش

172 

 !«مزدا»اي  

ترین خرد آگاه  آن را كه آرزوي فردوس است، از پاك 

مه  چه از ه باد و آن ني  فردوس ارزا یز)تو  تر ( چ به

بخشش منش نیك و شادماني زندگي دیرپاي كه تو : است

خواهي داد، از « راستي»همه روز به دستیاري ( زرو)

 !آن او باد

173 

تر»به « به»از   ین « به كه در ا مردي  یاد آن  گرا

زندگي مینوي ما را به راه ( آن)زندگي جهاني و در 

رهنمون گردید( بخش)راست سود 
38

( كره)راه درسرتي :  

و آفریررردگان پررراك وي « اهرررورا»در سررررانجام آن 

 .آند آرمیده

 !«امزد»اي 

آن راد مردي كه بسان تو خو  شناسا و پاك است،  

 .ما شد( راهنماي)

174 

 !«مزدا»اي 

 .توانا و پاك شناختم( در جهان مینوي)ترا  
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به دست بر میگیري و ( و پادافره)آنگاه كه پاداش  

« آذر»به پیرو راستي و پیرو دروغ میدهي، از گرماي 

ه من روي كه نیرویش از راستي نیروي منش نیك ب –تو 

 .خواهد نمود

175 

 !«مزدااهورا»اي 

آنگرراه كرره نخسررتین بررار ترررا در جهرران مینرروي  

كه چگونه كردارها ( و دانستم)نگریستم، پاك شناختم 

گفتار )پاداش نیك به : و گفتارها را مزد خواهي داد

كردار به ( و  بد  پادافرة  یك و  كردار)ن تار و  ( گف

 .بد

بدان را )ر خویش تو در پایان گردش آفرینش، با هن 

 .(از نیكان باز خواهي شناخت

179 

 !«مزدا»اي  

با   تو  سد،  فرا ر سین روز  باز پ كه  گام  در آن هن

كه از كردارش در « بهمن»و « شهریور»و « سپندمینو»

 .بدر خواهي آمد –افزاید  جهان راستي مي

مردمان را از فرا رسیدن هنگام داوري « سپندارمذ» 

كه هیچكس « سپندمینو»داوري آن  –آگاه خواهد ساخت 

 .نتواند فریبي در آن راه دهد

170 

 !«مزدااهورا»اي  

به سوي من آمد و از من « بهمن»در آن هنگام كه  

 :پرسید

سته»   باز ب كس  كدامین  به  ستي و  اي و در روز  كی

خود را  ندگي  خود و ز شان،  كدامین ن با  سین  بازپ

 ،«خواهي شناساند؟

 .ترا پاك شناختم 

178 

 :گاه بدو گفتمآن 

كه دشمن دروغ پرست و پناه نیرومند « زرتشت»منم » 

شور  ستاخیز ك تا در روز ر بود  خواهم  ستي  یرو را پ

 «.دلخواه جاوداني از آن من گردد

 !«مزدا»اي 

سرایم   ستایم و می كه می گامي  شمن )تا هن نان د همچ

 .(دروغ و یاور راستیم

 

176 

 !«مزدااهورا»اي  
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به سوي من آمد و از من « بهمن»در آن هنگام كه  

 :پرسید

چگونررره در روز بازپسرررین خرررود رابرررازخواهي » 

 ،«شناساند؟

 )و بدو پاسخ گفتم)ترا پاك شناختم  

هش »  یایش ( آن)با د نزد ( كه)ن تو « آذرِ »به 

گزارم) ستي .( می به را توانم  كه ب گام  بدان هن تا 

شید  باز ( و)خواهم اندی ستین  ین را به د خود را 

 .خواهم شناساند

117 

 (!«زرتشت»اي ) 

آنرا « سپندارمذ»دین راستین مرا بنگر كه من و  

 .همي خوانیم تا به نزد ما آید

اینك ، آنچه را خواهي پرسید از ما بپرس كه پرسش  

تو از )نیرومندي است و آن كس كه ( مرد)تو ، پرسش 

( پرسررندة)تررو ( كرره)توانررائي دارد ( او میپرسرري

 .كامروا كند( پاسخ گوید و )نیرومند را 

111 

 !«مزدااهورا»اي 

(  بار)به سوي من آمد و نخستین « بهمن»آنگاه كه  

شناختم پاك  ترا  یافتم،  موزش  تو آ سخنان  یا . از  آ

دلدادگي من به هنگام رسانیدن آیین تو به ( شور و )

آن آییني كه به من گفتي بهترین ایین است  –مردمان 

 مایه رنج و آزار من خواهد گشت؟ –

112 

 :آنگاه كه به من فرمان دادي 

ستي »  به را پاخیز و  ستین ب ین را موختن د براي آ

 «!گراي

(  و پیش از آن كه)پیش از آراسته شدن كشور مینوي  

ید و پاداش آتوانگر بدر« اشي»به به همراه « سروش»

بي ساند،  گران ر كاران و بزه به نیكو پادافره  هیچ  و 

 .نافرماني به راستي گرویدم

113 

 !«ااهورامزد»اي  

كه   گاه  من»آن من « به خواهش  شناختن  از )براي باز

 .به سوي من آمد، ترا پاك شناختم( تو

 !«مزدا»اي 

جاودان   ندگي  شش آن  –آن ز به بخ ترا  هیچكس  كه 

كرد  یرناگز ند  كه در  –نتوا شده را  ستي آرزو  آن ه
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تو نوید داده شده است، به من ارزاني ( مینوي)كشور 

 .دار

114 

همین جهان خاكي یاري و پناه ایزدي تو ( در)اگر  

ستیاري  به د شود و  یغ  ن من در شت»از  از « اردیبه

شهریاري و توانائي مینوي برخوردار گردم، بپاخیزم 

یروانم  مه پ با ه تو  –و  سماني  مان آ به فر گوش  كه 

ند  یین  –دار ندگان آ بدخواهان و خواردار بر  در برا

 .تو بایستم و در برانداختن آنان بكوشم

115 

 !«مزدا»اي 

«توشنامئیتي»و « بهمن»در آن هنگام كه 
36

به سروي  

 :من آمدند و به من بیاموختند

مبادا چنان رفتار كني كه پیروان دروغ را خوش و »

 ،«پیروان راستي را ناخوش آید

 .ترا پاك شناختم

 

119 

 !«مزدااهورا»اي 

 .خردپاك ترا براي خویش برگزید« زرتشت»

روان پرراك ( برتابنررد آنرران كرره از دروغ روي)

به پیكر آراسته و از زندگي و  –برگزیدة راستي را 

خوردار  یرو بر سان  –ن شید  شور خور «  سپندارمذ»در ك

 .دریابند

به كردارهائي كه از منش نیك ( سپندارمذ)باشد كه 

 .مایه گرفته است، پاداش دهد

 44هات . یستا 

110 

 !«اهورا»اي 

یایش  باره ن كه  –در شي  نان نیای سي آنچ براي ك از 

از تو میپرسم ؛ به من پاسخ  –است ( شایسته)چون تو 

 !گوي

 !«مزدا»اي 

به دوستي چون ( چنین نیایشي را)كسي چون تو باید 

ستیاري  به د یاموزد و  شت»من ب ما « اردیبه ند،  ارجم

 .نزد ما فرود آیده را یاري كند تا منش نیك ب

118 

 !«اهورا»اي 

من  به  ستي  به در سم؛  تو میپر گواز  نه : بر چگو

منررد  مردمرران در جهرران از پرراداش كررردار نیررك بهره
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ند  یا  خواه یار و كام ستي بخت یا برا شد و آ ند  خواه

 گردید؟

 !«راستي»اي ! «مزدا»اي 

آن مرد پراك
47

، آن دوسرت و درمران بخرش زنردگي،  

 (و مردم نوید رستگاري میدهد)نگران روز پسین است 

116 

 !«اهورا»اي 

م  به  سم ؛  تو میپر پدر از  فرینش،  گو؛ در آ ن بر

تران را  شید و اخ كه خور ست  ست؟ كی ستي كی ستین را نخ

كیست كه ماه میفزاید ( نیروي)به گردش درآورد؟ از 

 و دیگرباره میكاهد؟

 !«مزدا»اي  

ستارم   ین ( كه)خوا مه)ا هاي)و ( ه سا چیز گر ( ب دی

 .بدانم( را)

127 

 !«اهورا»اي 

ین را در از تو میپرسم ؛ به من برگو ؛ چه كس زم

زیررر و آسررمانها را برفررراز نگاهررداش كرره فرررو 

چه  نمي ید؟  ها را بیافزا ها و گیاه كس آب چه  ند؟  افت

 كس به بادها و ابرها تندي و شتا  بخشید؟

 دادار نیك منش؟! «مزدا»هان اي 

121 

 !«اهورا»اي  

كیست كه روشنائي خو  : از تو میپرسم؛ به من برگو 

ت كه خوا  خو  كنش و كنش و تاریكي را بیافرید؟ كیس

بیداري را بیافرید؟ كیست كه بامداد و نیمروز و شب 

 –كرره برگزیرردگان را پیمرران فرایرراد آورد  –را 

 بیافرید؟

 

122 

 !«اهورا»اي  

آیا براستي چنانست : از تو میپرسم؛ به من برگو 

و « اردیبهشت»نوید میدهم؟ آیا ( به مردمان)كه من 

خود « سپندارمذ» كردار  ك)با  یاري ( دینان راپا

( مینوي)از سوي تو ، كشور « بهمن»خواهند كرد؟ آیا 

 خواهد شناخت؟( از آنِ ما)ترا 

 !(«مزدا»هان اي ) 

 براي چه كس چارپاي بارور خرمي بخش آفریدي؟ 

123 

 !«اهورا»اي  
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گو  من بر به  سم؛  تو میپر كس : از  و « شهریور»چه 

نگي ارجمند را بیافرید؟ چه كس با فرزا« سپندارمذ»

 پدر را دوستار پسر كرد؟

پاك را آفریدگار « سپندمینوي»من بر آنم كه تو و  

 .همه اینها بشناسم

124 

 !«اهورا»اي 

گو  من بر به  سم؛  تو میپر به : از  من  نه روان  چگو

شادي  شایش  ست؟  –بخ هد پیو یز خوا موزش ( من) -انگ آ

كه از  ندگي را  یین ز سپرد و آ خواهم  یاد  به  ترا 

شت» من»و « اردیبه خواهم « به ستي در به در سم  میپر

 .یافت

125 

 !«اهورا»اي  

آیا من كه دین مردم : به من برگو: از تو میپرسم 

نیك اندیش را از آالیش گناه میپردازم و آنان را به 

راسررتي رهنمررون هسررتم، خررواهم توانسررت از سرروي 

شور  ندگار ك نوي)خداو كه ( می سرائي  به آن  مردم را 

در « بهمن»و « اردیبهشت» با« مزدا»كسي چون تو اي 

 آن غنوده است، نوید دهم؟

129 

 !«اهورا»اي  

بدرستي ( مردم)آیا : از تو میپرسم؛ به من برگو 

من  ین  به د كردار  تار و  ستي  –با گف با را ین  د

شد  ني بخ یان فزو به جهان كه  من  ستة  ند  –پیو خواه

 نگریست یا به امید بخشایشهاي تو؟

120 

 !«اهورا»اي  

آیا آنچنان خواهد شد : سم، به من برگواز تو میپر 

به آن كسان كه دین ترا ( و فرمانبري)كه پارسائي 

 بدیشان آموختم، راه یابد؟

همه . منم نخستین كسي كه به پیامبري برگزیده شدم 

گران را  ستند)دی ستین ه ین را شمن د یده ( كه د به د

 .بدخواهي خواهم نگریست

128 

 !«اهورا»اي  

به   سم،  تو میپر گواز  كه : من بر هي  یان گرو در م

ست و  ستي ا یرو را كه پ ست  گویم، كی سخن می شان  بدی

دشمن ( از آنان)كیست كه پیرو دروغ است؟ كدام یك 

من  با  تو  شایش  براي بخ كه  ستي  ست؟ آن دروغ پر ا
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شمار  به  شمن  ید او را د یا نبا ست؟ آ ند كی ستیزه ك

 آورد؟

126 

 !«اهورا»اي  

دروغ را ( دیو)ونه چگ: از تو میپرسم؛ به من برگو 

كه ( تیره دالني)از خود دور توانیم كرد و به سوي 

شته  ند دا ستي پیو با را ند  ماني نمیخواه از نافر

 باشند و از منش نیك اندرز بشنوند، توانیم راند؟

137 

 !«اهورا»اي  

گو  من بر به  سم؛  تو میپر به : از  نه دروغ را  چگو

ستهاي  ناي)د نرا ( توا تا آ سپرد  توانم  ستي  به را

به دروغ ند و  تو برافك یین  ستور آ ستي  د ستان شك پر

 سترك دهد و براي آنان رنجها و ستیزها ببار آورد؟

131 

 !«اهورا»اي  

آیا تو آن توانائي : از تو میپرسم؛ به من برگو 

را داري كه چون دو سپاه ناسازگار
41

بهم رسرند، بره  

 مرا پناه دهي؟« اردیبهشت»دستیاري 

 !«مزدا»اي 

یماني كه تو برآن استواري به كدام یك از روي پ

 از دو سپاه پیروزي خواهي بخشید؟

132 

 !«اهورا»اي  

كیست آن پیروزگري : از تو میپرسم، به من برگو 

 كه پیروان آیین ترا پشت و پناهست؟

 !«مزدا»اي  

خش   مان ب سرور در شتن آن  به برگما شكار  مرا آ

شده  زندگي، آن كه فرمانبري و منش نیك دو روي آور

 .است، آن كه تو خواستار اویي، آگاه ساز

133 

 !«اهورا»اي  

چگونه كام دلم از : از تو میپرسم ؛ به من برگو 

 پیوستن به تو بر آید؟ چگونه رفتارم كارساز شود؟

یا از روي آیین تو رسائي و جاودانگي با آن كس كه آ

 .ور است، درآمیزد از راستي بهره

134 

 !«اهورا»اي 

چگونه آن مزد كه به : سم؛ به من برگواز تو میپر

ده مادیان و ده اسب و یك  –من نوید داده شده است 
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اشتر
42

بسران رسرائي و جراودانگي در بخشرش ترو بره  

 به من ارزاني خواهد شد؟« اردیبهشت»دستیاري 

135 

 !«اهورا»اي 

گو من بر به  سم؛  تو میپر مزدي را : از  كه  كس  آن 

در این )سزاي او  نوید دهد و آن را ارزاني ندارد،

 چیست؟( جهان

هد  نوي خوا هان می سي را در ج نین ك كه چ سزائي  از 

 .بود آگاهم

139 

خوبي بوده ندگاران  ها، خداو گز دیو یا هر ند؟  آ ا

«َكرَرَپن»بینند كره چگونره  آنان مي
43

«اوسریج»و  
44

و  

«َكوي»
45

 .چارپایان را برایشان به خون میكشند 

یین را یان را از روي آ نان چارپا براي ای ستین 

 .پرورند گشایش بخشیدن به كشت و ورز نمي

130 

سخن مي  نك  كه از دور و  ای ساني  هان اي ك گویم، 

ستین  ین را موزش د ستار آ مده، خوا فراهم آ یك  نزد

هستید، گوش فرا دهید و سخن مرا بشنوید و به یاد 

 :گفتار من آشكار و هویداست! بسپارید

بد   گار  كه آموز باد  ك –م ست  مردم )ه آن دروغ پر

زندگي  –با زبان خویش به كیش بد فرا میخواند ( را

 .را دیگرباره تباه كند

138 

اینك از آن گوهر
49 

 :آغازین زندگي سخن میگویم

نه منش، نه آموزش ، : گوهر پاك به گوهر پاید گفت 

نه خرد و آیین، نه گفتار و كردار و دین و نه روان 

 .ما با هم سازگار است

136 

چه   هورامز»از آن به «دا ا ندگي  غاز ز نا در آ ي دا

 :من گفت، سخن میگویم

بد  شما،  یان  كه در م نان  شم و آآ من اندی كه  یین 

ندگي بهره یان ز ند در پا یغ و  گویم، نگرو شان در

 !افسوس خواهد بود

147 

 .از آنچه براي جهان بهتر است، سخن میگویم 

 !«مزدا»اي  

 :به آیین راستین بیاموختم( من) 

جهان را بیافرید پدر برزیگر نیك منش آن كس كه  

است و زمین دختر نیك كنش 
40

 .هموست 
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 !ي بر همه نگران را نتوان فریفت«اهورا» 

141 

چه   هورا»از آن سخن «مزدا ا فت  من گ به  پاكتر  ي 

 : -سخني كه شنیدنش براي مردم بهتر است  –میگویم 

مرررن ( خشرررنودي)آنررران كررره برررراي  
48

از او  
46
 

منش نیك به رسائي ( و)از كردار  فرمانبرداري كنند

 .و جاودانگي رسند

 .گویم از آن كه از همه بزرگتر است سخن مي 

 !«اردیبهشت»اي  

او را كررره نیرررك خرررواه  –ام  او را سرررتاینده 

- آفریدگانست

با روان پاك خود، نیایشي را كه من « مزدااهورا» 

 .(و بپذیرد)از منش نیك بیاموختم، بشنود 

رد خویش مرا از آنچه بهتر است باشد كه او با خ 

 !بیاگاهاند

142 

آنان كه بودند و خواهند بود   همة زندگان و همة 

ئي كره در دسرت اوسرت از پاداش و پادافره
57
خواهنرد  

شه  ستي همی یرو را جاودانگي، روان پ كه در  ست  دان

(روان)و ( و شادمان)كامروا 
51

( پیوسرته)دروغ پرست  

 .در رنج خواهد بود

از كشررور مینرروي خررویش « زدا اهررورامرر»ایررن را  

 .بیافریند

143 

 .را با ستایش و نیایش دریا ( پاداش نیك) 

آري اینك خواستارم كه با چشم خویش بر راه كشور  

 .مینوي، راه اندیشه و گفتار و كردار نیك، بنگرم

، « اردیبشرررهت»از آن پرررس كررره بررره دسرررتیاري  

را شررناختیم، نیایشررهاي خررود را بررا « مزدااهررورا»

 !دربارگاه ستایش او فرو نهیم

144 

ساز ( «مزدا»)  شنود  یك خ منش ن با  (  «مزدا») –را 

كه به خواست خویش به ما بهروزي و تیره روزي دهد
 52

 

از راه شناسائي خو  ما به « مزدا اهورا»باشد كه  

منش نیك و به میانجي دین راستین و توانائي خویش 

یان و  به چارپا تا  هد  كار د شت و  ما ك سانمان به  ك

 .گشایش دهیم

145 

آن كس را  –را با درودپارسائي بزرگ دار « مزدا») 

شه  هورا»كه همی شود « مزداا نده  چه او از  –خوا
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شت» من»و « اردیبه كه در « به ید داد  ما نو به  خود 

كشور مینوي وي از رسائي و جاودانگي و دربار گاهش 

 .مند خواهیم بود از نیرو و پایداري بهره

149 

 !«مزدااهورا»پس از  

آن كس كه از این پس دیوان و مردمان بداندیش را  

كه به خواري بدو مینگرند، پست شمارد، دین پاك و 

رهانندة آن سرور
53

دسوت و بررادر و پردر وي خواهرد  

 .بود

 49هات . یسنا 

140 

به كدامین مرز و بوم روي آورم؟ به كجا، به كدام  

 سرزمین بروم؟

مررن دوري گزیننررد و  سررپاهیان و پیشرروایان از 

 .دي من نگردندوبرزیگران مایة خوشن

بررا مررن سررتیزه )فرمانروایرران دروغ پرسررت كشررور  

 .(ورزند

 !«مزدااهورا»اي  

برگو، چگونه ترا خشنود توانم ساخت؟ 
54

 

148 

 !«مزدا»اي  

و )من خواسته : آگاهم كه چرا ناتوانم( خود)من  

 ناچیزي دارم و كسانم اندك شمارند؟( دارائي

 !«اهورا»اي  

یاورم( نزد)به   اه م خود . تو گ من)تو  كار  (  در

یاري )آنچنان كه یك دوست  –یاري بخش ( مرا)بنگر و 

 به دوستش ارزاني دارد( خود را

یك   منش ن سرمایة  چه  ستین، از آن ین را مرا از د

 !                 است، بیاگاهان

146 

 !«مزدا»اي 

مداد روز   ستگاري)كي با س( ر هان ( كه)د فرا میر ج

موزش  ین ابا آ ندگان، د خرد رهان پر  خش  فزایش ب

 راستین بپذیرد؟

 به یاریشان خواهد شتافت؟« بهمن»كیانند آنان كه  

 !«اهورا»اي  

 .من ترا براي آگاه شدن خویش برگزیدم 

157 
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دروغ پرسررت 
55

راهبررران دیررن  –آن برردنام تبهكررار  

شو یا ك ستا  یان در رو پروردن چارپا ستین را از  ر را

 .باز میدارد

 !«مزدا»اي  

ستار)  سي ( خوا ستم)ك ست»كه ( ه را از ( دروغ پر

ند شهریاري بي هره ك شروان . ب كس از پی ندگي)آن  (  ز

 (و هموار سازد)است كه راه آیین نیك را بیاراید 

151 

ست،   ستین ا ین را یرو د خود پ كه  نائي،  گر دا ا

بتواند كسي از پیروان دروغ پرستان را به راه راست 

گي را آو هداري او آزاده و بزر براي نگا ید  رد، با

یده  ستین گرو یین را به آ مرد  بدان  تا  سازد  گاه  آ

پنرراه دهررد و نگررذارد همكیشرران دیرررینش برردو آزار 

 .رسانند

152 

گر آن   شده آا ناه دادن  ست پ كه از او درخوا زاده 

است، به یاري برنخیزد و از پناه دادن دریغ ورزد، 

ره به آفریدگان دروغ خواهد با(دیگر)گمان آن مرد  بي

خود دروغ چه او  ست،  یك پیو ست و ن به دروغ  پر خواه 

 .پرستان است

 !«اهورا»اي  

از همان نخستین روزي كه دین بیافریدي، یك راستي  

 .پرست دوست یك راستي پرست است

153 

 !«مزدا»اي  

«آذر»جررز  
59
تررو، كرره دیررن راسررتین از « بهمررن»و  

ید، هد گرد سا خوا شان ر كه دروغ كردار گاه  ست  آن پر

براي آزردن من آماده شود، چه كس یاور و پشتیبان 

 من خواهد بود؟

 !«اهورا»اي 

 !نهاد مرا از این دستور آگاه ساز 

154 

 !«مزدا»اي 

مبادا از كردار آن كس كه در سر دارد به هستي من  

 !آسیب رساند، به من رنجي رسد

كه   شد  بان)با سد( ز بدو ر گردد و  كردار بر ، آن 

و به زندگي  بهره ماند آنچنان كه از زندگي خویش بي

 .بددچار آید

155 
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كیست آن رادمردي كه نخستین بار به ما آموخت تا  

یدگار)تو  كردار را ( آفر ست  پاك در ساز و داور  كار

 بزرگ بداریم؟

سخنان ( مردم)  كه  ستارند  شت»خوا تو و « اردیبه

«گوشررورون»آنچرره را 
50

 گفررت و از« اردیبهشررت»برره  

 .پرسید، بشنوند« بهمن»

159 

 !«مزدااهورا»اي  

تر   هان به براي ج تو  چه را  كه آن ني  یا ز مرد  آن 

شت  جاي آورد، به ستي ب ست ( جاودان)دان پاداش در به 

 !كرداري وي بدو ارزاني باد

من با همه آن كساني كه به نیایش تو برگمارم، از  

«چینَوت»پل 
58

 .خواهم گذشت 

«َكَرَپن» 
56

«َكوي»ها و 
97

آنان كه روان و نهادشان  -ها

تاد؛  هد اف هراس خوا نَوت در  پل چی به  سیدن  گام ر هن

آنان كه همواره تا جاودان ، یراران خانمران دروغ
91
 

براي تباه كردن زندگي ، مردم را به  –خواهند بود 

 .كردارهاي بد وادار میكنند

150 

كوشرررش ( پرترررو)از « اردیبهشرررت»هنگرررامي كررره  

شایش ب -« سپندارمذ» ستي گ گان و  –خش ه به نواد

«فریان»خویشان نامور 
92

« بهمرن»تروراني روي كنرد،  

در روز پسین بدیشان « مزدااهورا»آنان را بپذیرد و 

 .رامش بخشد

158 

را از « سپیتمان زرتشت»كیست در میان مردم آن كه  

خشنود كند؟ ( براي گسترش آیین راستین)آمادگي خود 

. ه و نامبردار شودچنین كسي برازنده است كه پرآواز

هورا» شد« مزداا جاودان بخ ندگي  من». به وي ز «  به

ین  خو  د ست  ما او را دو ید و  ستي او را برافزا ه

 .راستین شناسیم

156 

 !«زرتشت»این 

كه در  كدیني  ست آن پا سترش)كی مغ، ( گ بزرگ  یین  آ

 تست؟( و یاور)دوست 

كیست آن كس كه خواستار است بدین نام باند آوازه  

 گردد؟

(  از)در پایان كار ( كه)است « گشتاسب»ن كي ای -

 .دین راستین پشتیباني خواهد كرد

 !«مزدااهورا»اي 
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گرد ( سراي جاوداني فردوس)من كساني را كه تو در  

 .خوانم منش نیك، همي( و)هم خواهي آورد، با گفتار 

197 

«َهچَتسپیان»اي  
93

!«سَپیتمانیان»اي  
94

 

 !نادان باز شناسیدگویم كه دانا را از  به شما مي 

 .............................................

............
95

 

خود   به  ستي را  شما را كه  ست  كردار ا ین  از ا

«  اهورا»ارزاني دارید، آنچنان كه در نخستین آیین 

 .ست

191 

!«َفرشوشَتر ُهوَگو»اي 
99

 

با این رادمردان  
90

روي ( سوي بهشرت جراوداني)به  

 .آور

دو ماهر 
98 

خروش و ( در آنجرا)خواستاریم كه آنران 

 .شادكام باشند

آن جررا كرره راسررتي و پارسررائي پیوسررته و كشررور  

«  مزدااهورا»جائي كه . جاوداني به كام منش نیك است

 .براي افزایش آرام دارد

192 

«جاماسررب ُهوَگررو»جررائي كرره مررن از تررو اي  
96

و از  

(  نيبراي جانفشا)آمادگي تو ( و)فرمانبري و نیایش 

نزد  ستین ،  یین را هورا»در راه آ به  -« مزداا كه 

اندرزگر كارآگاه، دانا را از « اردیبهشت»دستیاري 

سررنجیده سررخن خررواهم گفررت نرره  –نررادان بازشناسررد 

 .ناسنجیده

من پایدار است، من ( پیروي از آئین)آن كس كه در  

یك  منش ن ستیاري  به د خویش را  ئي  ترین دارا یز به ن

 .بدو نوید دهم

كرده دارا آن  ستیزه  ما سر با  كه  ( سزاوار) كس 

 .(است)ستیزه 

 !«اردیبهشت»اي ! «مزدا»اي 

خشنود ( برآوردم و شما را)سان خواست شما را  بدین

 .سازم

 !این است فرمان خرد و منش من 

193 

ست از   سازگارتر ا من  كام  به  چه را  كه آن كس  آن 

پاداش  سزاوار  جاي آورد ،  من ب براي  ست  ین در روي د

 .ستا
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در )آن كس كه جهان دیگر به وي ارزاني شده است،  

هان از ین ج چه ( ا بارور و هرآن پاي  فت چار یك ج

 !(مند باد بهره)آرزومند است 

 !«مزدا»اي  

كه چاره  سي  ین ! سازتري اي ك تو از ( آرزو)ا را 

 !براي من بر میاوري

194 

و دین راستین، « سپندمینو»( نزد)به ( آن كس كه) 

تررار و كررردار نیررك پیشرركش آورد، اندیشرره و گف

رسررائي و جرراودانگي و توانررائي برردو « مزدااهررورا»

 .خواهد بخشید

195 

براي   چه را از  با « سپندمینو»آن ید  ست با تر ا به

بدین . بجاي آورد( ستوده)گفتار و منش نیك و كردار 

است كه مردم خود را ( اندیشه و گفتار و كردار نیك)

ستي  -« مزدا»به  شا –پدر را ند و ن ( مزدا)ن میده

 .ایشان را باز میشناسد

199 

 !«مزدا»اي  

كسي كه از پس پرسش و  -« سپندمینو»توئي پدر پاك  

با  سخ  من»پا ید «به ما پد براي  خش  مي ب پاي خر ، چار

 .آورد

برراي كشرتزارش« سپندار مرذ»آنگاه  
07

بردو رامرش  

 .بخشید

190 

 !«مزدا»اي  

پیچیدند نه سر« سپندمینو»فرمان )دروغ پرستان از  

 .راستي پرستان

تواناست باید ( خرسند و)آن كس كه به بیش و كم  

ست  بدخواه دروغ پر ند و  باني ك ست مهر ستي پر به را

 .باشد

198 

 !«مزدااهورا»اي  

، آنچه را بهتر است به «سپندمینو»تو به دستیاري  

یددادي ست نو ستي پر یا دروغ. را ست  آ با  –پر كه  آن 

سر م شت ب منش ز برد كردار و  تو از  –ی ست  بي خوا

 ور خواهد شد؟ بهره( پاداش آن نوید)

196 

 !«مزدااهورا»اي  
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به آیین راستین بگروند و ( خواهند)بسا كسان كه  

كه  شنوند  ستارند ب به ( در)خوا مایش آذر  گام آز هن

و « سرررپندارمذ»و دسرررتیاري « سرررپندمینو»یررراري 

شت» ستان و دروغ « اردیبه ستي پر پاافرة را پاداش و 

 .تان را چگونه خواهي دادپرس

107 

 !«اهورا»اي  

شمار   سد و)چون روز  یره ( فرار بر دروغ چ ستي  را

مان  –گردد  ها و مرد به دیو كه  سان  كارو )آن گناه

یرو دروغ شده ( پ گاهي داده  باز آ كه از دیر فري  كی

آن كس كه نیایشگر تست از بخشایش تو  –است، برسد 

 .برخوردار گردد

101 

 !«اهورا»اي  

 :آگاهي، آگاه گردان( بدان)از آنچه تو  مرا 

یا   كه)آ بود  ند  سیدن روز ( توا فرا ر پیش از 

نوي،  هان می ست در ج یافتن دروغ پر فر  سین و كی بازپ

 پرست را شكست دهد؟ دروغ( در همین جهان)پیرو راستي 

یك)  ین ( ن سخ ا كه پا ست  شكار ا سش)آ هان را ( پر ج

 .پیام نیكي است

102 

براي   موزش  ترین آ كه به ست  نا آن هورا»دا ي «ا

 .نیكخواه پاك به میانجي دین راستین بیاموزد

 !«مزدا»اي  

به دستیاري خردمنش نیك، ایین نهاني ( دانا باید) 

 .دریابد( ترا)

103 

 !«مزدا»اي  

آن كس كه گاه اندیشه و گفتار و كردار نیك و گاه  

ماني  شد، ز یرو با بد را پ كردار  تار و  شه و گف اندی

یین را غین به آ كیش درو به  گاري  گرود و روز ستین ب

از دیگررر )روي آورد، در روز پسررین برره خواسررت تررو 

و )جدا گردد ( مردمان كه به بهشت یا دوزخ درآیند

او را به َهَمسَتكان
02 

 .(درآورند

104 

 !«سپندارمذ»اي  

شهریاران خو  با كردار و آیین نیك ( چنان كن كه ) 

 .پادشاهي كنند

 .بد به ما پادشاهي كنندمباد كه شهریاران  

 !«سپندارمذ»اي  
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كه)  كن  نان  تر و ( چ ندگي به نه و ز مردم خا براي 

 .براي چارپایان چمن و چراگاه خوش فراهم آید

105 

به ما خانمان خو  و پایداري و ( «سپندارمذ»)آري  

ارجمند براي چارپا چمن و چراگاه »بهم»نیرو داد و 

 .پدید آورد

هورا»  غاز آ« مزداا ستیاري در آ به د تي  فرینش گی

ها « اردیبهشت» و چراگاهها را )برویانید ( را)گیاه

 (بگسترانید

109 

!  هان اي كساني كه خواستار پاداش منش نیك هستید 

 –كه مرد پاك یاور آنست  –به دستیاري دین راستین 

 .خشم را براندازید و ستم را از خود دور سازید

 !«اهورامزدا»اي  

كه  یدگاني  نین آفر ند  چ منش نیك نه)داراي  (  جاودا

 .در سراي تو خواهند زیست

100 

 !«مزدا»اي  

بخشش كشور نیك تو كدام است؟ پاداش تو كدام است؟  

من اي  - براي  پاداش  هورا»آري  ست آن  –! «ا كدام ا

؟ كدام است «اردیبهشت»داوري آشكاراي تو به میانجي 

یاوري  به  ها  سنجیدن كردار من»آن  سایان « به كه پار

 زومند آنند؟آر

108 

 !«اردیبهشت»اي ! «مزدا»اي  

كي خواهم دانست كه شما تواناتر از هر كسي هستید  

 تواناتر از آن كه مرا به آسیب بیم دهد؟ –

 !را آشكارا به من باز گویید« بهمن»داوري  

رهاننده 
03

برراي دیرن )باید بداند كره پراداش وي  

 .چه سان خواهد بود( گستري

106 

 !«مزدا»اي  

 خواهند شناخت؟( مرا)كي مردم پیام  

كي پایدي این مي 
04 

«َكرَرَپن»كره  –را 
05

هرا از روي  

بد نگ  سرزمینها را : كین و آه سروران  شهریاران و 

 خواهي برانداخت؟ –بدان میفریبند 

187 

 !«مزدا»اي  

شتزارهاي   پر از ك شور  سائي و ك ستي و پار كي را

 واهد شد؟باد و خان و مان خو  پدیدار خآگسترده و
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در برابر دروغ پرستان خونخوار ( مارا)كیانند كه  

 رامش خواهند داد؟

 كیانند كساني كه منش نیك را باز خواهند شناخت؟ 

181 

 !«مزدا»اي  

اینانند 
09

رهانندگان كشورها كه براي خشنودي آیین  

اینان . تو از منش و كردار نیك و راستي پیروي كنند

شم  ندگان خ تاه )برافكن ستم  –و كو ست  ندگان د كن

 .(وزورند

182 

«ِبندوَ »اكنون دیرگاهي است كه  
00 

بزرگتررین سرتیزه 

مني كه خواستارم گمراهان را از  –جوي با من است 

 راستي خشنود گردانم 

 !«مزدا»اي 

 !با پاداش نیك به سوي من اي و مرا پناه بخش

 !«بهمن»اي 

 !را گرفتار مرگ ساز( «ِبندوَ »)

183 

گاه  نون دیر كه اك ست  ندو»ي ا گار  -« ب ین آموز ا

شه  ست و در اندی سرپیچیده ا ستي  كه از را غین  درو

كه  با « سپندارمذ»ندارد  هد و خود راه د به  را 

من» یزد « به سخ برخ سش و پا من  –به پر سر راه  در 

 .مانده است

184 

 !«مزدا»اي  

ستي»  شده « را هاده  ما ن یین  شیدن در آ براي سودبخ

 .سانیدن به كیش دروغینبراي زیان ر« دروغ»است و 

برره مررنش نیررك ( همرره گمراهرران)آرزو دارم كرره  

 .پیوندند

سان را از)من   باز ( ك ستان  با دروغ پر یزش  آم

 .میدارم

185 

شبانان   یان  ستند و در م شبان نی كه  شاني  آن بدمن

بسر میبرند و با زبان خویش خشم و ستم میپرورند، 

ازپسین كردار بد نزد ایشان افزونتر است و در روز ب

از آن  –كه جایگاه دروغ پرستان است  –خانمان دیو 

 .ایشان خواهد بود

189 

 !«مزدا»اي  



83 

 

شایش   یابي و گ ندگي)كام كه ( در ز باد  سي  از آن ك

با  خویش را  من»روان  یانجي « به به م هد و  ند د پیو

 .شناسا شود« سپندارمذ»با « اردیبهشت»

 !«اهورا»اي  

 .تو درآییم( يمینو)به كشور ( چنین كساني)با  

180 

 !«اردیبهشت»اي ! «مزدا»اي  

شما   خرد  شة  چه اندی فتن آن به گ یاي )شما را  گو

برانگیزم تا درست بازشناسم كه چگونه باید ( آنست

 .(بگسترم)دین شما را 

188 

 !«مزدا»اي  

ین   من»را ( سخن)ا شت»و « به شنوند« اردیبه تو ! ب

یز اي  هورا»خود ن فراده « ا شوا و كدام پی –! گوش 

پذیرش )است كه با ( و آیین پذیر)كدام سپاهي دادور 

ین شاورز ( د ستین )به ك ین را به د یدن  ( براي گرو

 نیك دهد؟ آوازة

186 

 !اي هماره جاودان! «مزدااهورا»اي  

«فرشوشرتر»از تو خواهرانم بره  
08

پیوسرتگي شرادي  

بخشي و به من كشور نیك مینوي « اردیبهشت»تر با  بخش

 .خویش را

 !«اهورا»اي  

شتر)من و   تو ( فرشو ستادگان  كه از فر ستاریم  خوا

 .بشمار آییم

 

 

167 

«جاماسب» 
06

كه از ( و یاور دین راستین)نگاهبان  – 

ست  شده ا یده  سانیدن آفر سود ر ها را  –براي  فرمان

راست گفتار با دروغ پرست در نیامیزد و در ! بشنود

ترین ستگان از به ستي پیو به را هاي  سین روان  روز پ

 .ور گردد پاداش بهره

161 

 !اي تواناي بزرگ« مزدا»اي  

منش نیك و روان پیرو راستي و نیایش و پارسائي و  

با  تو  تا  كنم  هداري  تو نگا گاه  شش را در بار كو

 .بر آن پاسباني كني( خویش)نیروي پایدار 

162 



84 

 

 

ند ،   بدگردن نه شهریاران  مان  به فر كه  سان  آن ك

 !بدمنش و بدگفتار و بدكردارند

آن ( ي دیگر گناهكاران)روانها ( در پایان زندگي) 

آنان . پیروان دروغ را با خورشهاي پاید پذیره شوند

 .درآیند –خانمان دروغ  –آشكارا به دوزخ 

163 

 !«اردیبهشت»اي  

 یاوري تو كدام است؟ 

 !«بهمن»اي  

تو براي من كه زرتشتم و ترا ( و پشتیباني)یاري  

 ؟به یاري همي خوانم چیست

 !«مزدااهورا»اي  

به تو آفرین خوانم، ( ي خویش)من كه با ستایشها  

 .این یاوري را از تو خواستارم

 .بهتر است( از همه چیز )چیزي كه در بخشش تو  -

 57هات . سنا

 

164 

روان من از یاوري كسي ( پس از پایان زندگي)آیا  

 برخوردار تواند بود؟

 !«بهمن»اي ! «اردیبهشت»اي  

كه من شما را به یاري همي خوانم، جز شما آنگاه  

هورا»و  ست  -« مزداا شده ا شناخته  ستي  به در  –كه 

 نگاهدار منست؟( یاور و)كیست كه 

 

165 

 !«مزدا»اي  

نه   حال)چگو ست  مي ( ا پاي خر ستار چار كه خوا سي  ك

شتزار  پا و ك كه آن چار ست و آرزو دارد  خش ا ي )ب

شود( خرم ین: از آن او  كه از روي د سي  ستین،  ك را

شید  به خور كه  سیاري  یان ب ند در م ندگي ك ست ز در

 نگرند؟

سررراي  –تررو در روز شررمار آنرران را در بهشررت  

 .جاي دهي –هوشیاران 

169 

 !«مزدا»اي  

و برره میررانجي « اردیبهشررت»آنچرره برره دسررتیاري  

نویرد دادي، از آن او« بهمن»و « شهریور»
87 

 –! براد

«اشي»آن مردي كه به نیروي 
81

را در ( سرتیندیرن را) 



85 

 

از )و هستي را ( بگسترد)سرزمین همسایه دروغ پرست 

 .(ور سازد آباداني بهره

160 

هورا»اي   شت»اي ! «مزداا من»اي ! «اردیبه اي ! «به

 !«شهریور»

(  پیكر)اكنون شما را ستایش كنان پرستش میكنم تا  

 –كه رادمردان در آرزوي آنند  –( كردارها) نمایندة

برره سرروي ( آیررین راسررتین) در راه فرمررانبرداران

 .بایستد( َگرَزمان»

168 

 !«اردیبهشت»اي ! «مزدا اهورا»آري، اي  

شش)از   یام ( بخ به پ شما  چه  شوم؛  خوردار  شما بر

آور خویش مهربانید و با یاري آشكار، به یك جنبش 

 .به ارزاني دارید( را)دست، فردوس 

166 

 !«مزدا»اي  

ن دوست راستي آ«زرتشت» -( تو)پیامبر نیایش گزار  

 :بانگ برآورده است

،آیین « بهمن»بشو كه آفریدگار خرد، به میانجي   -

جز به راستي )بیاموزد تا زبانم ( را به من)خویش 

  (نگردد و سخن نگوید

277 

 !«بهمن»اي ! «اردیبهشت»اي ! «مزدا»اي  

با   نك  كاور و ( ستایش و )ای سبان ت شما، ا یایش  ن

نا برا ناورد و توا ست و په فراز چ بدانها  تا  یزم  نگ

 !آیید و به یاري من شتابید

271 

 !«اردیبهشت»اي ! «مزدا»اي  

( من) كه به كوشش ( ئي)با سرودهاي باند آوازه  

یایش  شته و ن ستهاي برافرا با د ست و  شته ا یدار گ پد

پارسایان و هر آنچه از هنر منش نیك به شمار آید، 

 .به شما روي آورم

272 

 !«یبهشتارد»اي ! «مزدا»اي  

با   یابم  ست  خود د خواه  پاداش دل با  كه  گاه  آن

كردار و منش نیك و پرستش، ستایش كنان به سوي شما 

 .آیم

پیرو دین راستین )ن پس بكوشم تا نیك اندیش آاز  

 .برگیرد( بهره)از پاداش نیك ( نیز

273 



89 

 

 

 !«بهمن»اي ! «اردیبهشت»اي ! «مزدااهورا»اي  

ام و خواهم ورزید و  هر آن كردار نیكي كه ورزیده 

چه  تي)هر آن یدگان ( در گی و )ارزش دارد ( من)به د

ست غز ا با و ن فروغ ( زی ناك)چون  شید و ( تاب خور

 .سپیدة بامداد، همه براي نیایش شماست

274 

 !«اردیبهشت»اي ! «مزدا»اي  

خواستارم كه ستایشگر شما خوانده شوم و تا بدان  

 .هنگام كه تا  و توان دارم چنین باشم

كه   ند  نان ك منش چ هان از  یان)داداِر ج هر ( جهان

جاي  ست ب ست، در سازگارتر ا ست وي  به خوا چه را  آن

بره داوِر  6نیرك اندیشران و بردكرداران را. )آورند

داناي درست كردار
82 

واگذار كرد، نیایش بگزارد، بره 

مند خواهد  بهره( «مزدا»پاداش و بخشایش )راستي از 

 .شد

 

 

275 

هنگام پایان گردش گیتي، آنچه را  به« مزدااهورا» 

ست وي را  كه خوا شد  سي بخ به ك ست  تر ا یك نیك از ن

بدتر است به آن كس دهد كه  برآورد و آنچه را از بد

 .وي را خشنود نسازد

279 

! آفریدي( را)اي آن كه جانوران و آبها و گیاهان  

ستیاري  من « سپندمینو»به د به  سائي  جاودانگي و ر

 .بخش

 !«مزدا»اي  

ترروان وپایررداري در داوري « بهمررن»برره میررانجي  

 (واپسین به من بخش،)

270 

 !«مزدا»اي  

گویم   سخن می یز  نون از دو چ ید آن را  –اك چه با

 :-گفت ( باز)دانائي ( هر)به

سید و آن   - هد ر ست خوا ستي پر به را كه  شي  آن خو

 .(خواهد بود)بدي كه براي پیرو دروغ 

ست  شاد ا یامبر  به ( ند بتوا)كه . آري پ ین را  د

 .دانائي بنماید( هر)

278 

 !«مزدا»اي 

276 



80 

 

 !«مزدا»اي 

 6ترین بهرة راسرتي شایان( )تو)كشور نیك برگزیدة  
از آن كسرري خواهررد بررود كرره كوشررش ورزد تررا در 

 .كردارهایش بهتري بجاي آورد

ست   ین خوا كه ا نم  سر آ بر  نون  سان  )اك را ( ك

 .برآورم

217 

 !«سپیندارمذ»اي ! «بهشتاردی»اي ! «مزداهورا»اي  

شور   نوي )ك ست  –تان را ( می ئي شما به  –كه دارا

(  شما)به من و هر آن كس كه نیایشگر « بهمن»میانجي 

 .ست، بنمایید

211 

 !«اردیبهشت»اي ! «اهورا»اي  

گوشهاي شما باید به كساني باشد كه در گفتار و  

 .كردارشان به گفتارهاي شما پیوستند

 !«مزدا»اي  

 .نخستین آموزگار آنان هستید« بهمن»و تو  

212 

 !«مزدا»اي  

رنج دیدگان در كجا پاداش یابند و آمرزیده شوند؟  

مان) با ( مرد جا  شت»در ك و « سپندارمذ»و « اردیبه

 تو دمساز خواهند گردید؟« شهریور»و « بهمن»

213 

و با خرد، آن كسي را كه  اگر برزیگر نیك رفتار 

 .دداوري میان خود تباه كر

سرپل   ها در  شدن كردار یدا  گام هو به هن نش  روا

« چینوت»
83

( آور)به هراس افتد، چه با كرردار زیران 

 .خویش از راه راستي برگشت

214 

زاري كه از گفتار و كردار خویش آها براي « َكَرَپن» 

ستور و داد  مانبردار د سانند فر یان میر به چارپا

 .برزیگري نیستند

 !«مزدا»اي  

خان و مان ( بارة)كه در پایان در ( را)آن داوري  

 .دروغ خواهي كرد، اكنون بجاي آور

215 

«مغران»برراي « زرتشرت»كره ( و پاداشي)مزد  
84
و ) 

(  درآمرردن برره) نویررد داد ( پیررروان دیررن راسررتین

«گرزمان»
85 

مرزدا »نسرختین برار ( آنجا كه) –( است)

 .(و پرتو افكند) بدان درآمد « اهورا



88 

 

 

كه  ستگاري  ست آن ر یك و  این منش ن تو  من از پر

 .راستي به شما نوید میدهم

219 

«كي گشتاسب» 
89

« مغران»آیرین ( خرویش)با شهریاري  

موزش  یك و آ منش ن هورا»پذیرفت و راه  پاك «مزدا ي 

 .راستي اندیش را برگزید

 .بدین سان كار به كام ماانجام گیرد 

 

210 

«فروشوشتر هوگو» 
80

.پیكر بزرگواري به من بنمود 
88

 

آن سزائي كه با آذر فروزان و آهن گداختهاز  
86 

به 

خررواهي داد، ( مزداپرسررتان و دیوپرسررتان)دو گررروه 

گذار ها ب شاني در جان ستي و : ن یرو را براي پ سود 

 !زیان براي پیرودروغ

218 

 !«مزدا»اي  

( َكوي)جز  
67

و بدخواه مردمران « اهریمین»كه زادة  

ساختن  باه  ستار ت كس خوا چه  ست  س( كار)ا ت؟ من ا

را به سوي خویش فراخوانم تا با پاداش « اردیبهشت»

 .نیك از پي در رسد

216 

 !«مزدا»اي  

 است؟« سپیتمان زرتشت»كیست آن مردي كه دوست  

 كیست آن كه از دین راستین اندرز پذیرد؟ 

كیست آن درست كرداري كه از منش نیك به آیین مغ  

 اندیشد؟

 ؟«سپندارمذ»كیست  

227 

«َكروي»چاكر فرومایة  
61
را كره « زرتشرت سرپیتمان» 

«گذرزمستان»در
62

و ) اسبانش از سرما لررزان بودنرد  

 .(و پناه نداد)خشنود نساخت ( ناچار فرود آمده بود

 

221 

پرست بدین سان نهاد دروغ 
63

پاداش آشكار راه درسرت  

ي توانا آنچه را او خواستار « مزدااهورا»را براي 

از توانگري راستي  است براي دین نیكش بدو ببخشد تا

 .برخوردار گردد

222 



86 

 

«جاماسب ُهوگوَ » 
64

را چونران ( راسرتین)ایرن آیرین  

ید)فر ( كه از)توانگرییي  یزدي برآ خود ( ة ا براي 

 .آري او كشور بهمن را جویاست. برگزید

 !«اهورا»اي  

این بخشش را به مرن ارزانري دار كره آنران  
65
در  

 .پناه تو باشند

223 

« انمرردیوماه سررپیتم» 
69

در ( خررود)از آن پررس كرره  

نهادش كسي را كه در جهان میكوشد 
60

بشناخت، برر آن  

یین  چه را از آ كه آن ست  هاي « مزدا»سر ا در كردار

به مرد بیاموزد و ایشان را از )بیند  زندگي بهتر مي

 .بیاگاهاند( آن

224 

اي كسرراني كرره همرره بررا هررم همگررم هسررتید 
68 

بررا 

 !«دارمذسپن»با « بهمن»با « اردیبهشت»

به   چون  كه  ید  ني دار ما ارزا به  شش را  ین بخ ا

ستاییم،  شما را  یایش  گام ن كه « مزدا»هن سان  بدان

 .نوید داده شده است یاري بخشد

225 

مرد از پارسائي پاك گردد و از اندیشه و گفتار و  

و دین راستین گسترش )كردار و دینش راستي برافزاید 

مینوي )كشور« نبهم»به میانجي « مزدا اهورا»( یابد

 .بدین مرد ارزاني دارد( خویش را

 .این پاداش نیك را آرزو میكنم 

229 

آن كس را كه ستایش وي از روي راستي « مزدااهورا» 

 .بهتر است، میشناسد

كه بوده  نان را  ستاییم و  آ نام می به  ستند  ند وه ا

 .با درود بدانان نزدیك میشویم

 

 
همه « اهورا مزدا»و « و مزدا اهورا« اهورا»و « مزدا» -1

است كه در « زرتشت»نام خداوند و پروردگار  بزرگ آیین 
« گاتاها»در . ایزدان جاي دارد سرهمه مهین فرشتگان و

ست ته ا كار رف نام ب ین  ستین از ا صورت نخ سه  ها  .  تن
 .داناست« سرور»در لغت به معني « اهورا مزدا»

م گاه این نامه در سر نا .خرد پاك آفریدگار: سپندمینو -2
 .جاي میگیرد( امشاسپندان)مهین فرشتگان 

نام دومین تن از مهین فرشتگان است كه نمایندگي راستي  -3
پاكي  مزدا»و  هورا  تش « ا باني آ نوي و نگاه هان می در ج

 . در روي زمین بر دوش اوست
نام یكمین تن از مهین فرشتگان است كه نماینده اندیشه  -4

هده هورامزدا و ع نائي ا خرد و دا یك و  موختن  دار ن آ
 .گفتار نیك به انسان است
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شته -5 با فر یان  یان  روان چارپا باني چارپا كه نگاه ئي 
 .سودمند با اوست

نوي -9 هان می مي : ج كه آد هاني  برین، ج هان ز گر، ج هان دی ج
 .پس از مرگ بدان میرسد

نام چهارمین . گوئیم« اسفند»كه در فارسي « سپندارمذ» -0
ست شتگان ا هین فر نام . تن از م ین  ني ا سائي و پا»مع ر

پاك ني  ست« فروت نده . ا نوي نمای هان می شته در ج ین فر ا
ني  باري و فروت ستداري و برد هورامزدا»دو هان « ا و در ج
مي و مین و خر نان ز ست و او را آخاكي نگاهبا باداني آن

كار  به  مردم  ساختن  گرم  براي دل  شته  نه پندا مادی
اند  خوانده« اهورامزدا»باداني زمین، دختر آكشاورزي و

را هم براي ار  گذاشتن و بزرگ داشتن، « آذر»كه  چنان
 .اند نامیده« اهورا مزدا»پسر 

یكي از نیروهاي پنجگانة آدمي است كه پس از : روان  -8
 .مرگ نیز جاودان میماند

یكي از پادشاهان دودمان كیانیان بوده كه بنا بر  -6
هم زمان با « اوستا»هاي  داستانهاي شاهنامه و نوشته

 .ده و یاري كننده آیین وي بوده استو پذیرن« زرتشت»
17- FARASUSTAR : یكي  -« جاماسب»وزیر گشتاسب، برادر

« زرتشت»و یكي از یاوران  –دیگر از وزیران گشتاسب 
 .بوده است

 32نگاه كن به ص  -11
 گوید  سخن مي« زرتشت» -12
كه دو گوهر آغازین جهان هستي « اهریمن»و « سپند مینو» -13

نیكي و راستي و پاكي بشمار میایند و نخستین، سرچشمة 
 .و دومین ، مایه بدي و دروغ و پایدي است

است اما « پروردگار»و « خداوند»در اصل به معني « دیو» -14
گروه خداوندان آریائي پیش از خود را كه « زرتشت»

خواند واز « دیو»آیینشان با آیین وي ناسازگار بود 
 .بشمار آورد« اهریمن»پیروان 

است كه ( امشاسپندان)تگان نام سومین تن از مهین فرش -15
در جهان مینوي و « مزدا»نمایندگي شهریاري و توانائي 

پاسداري فازها و دستگیري و فریادرسي بینوایان بر روي 
 .زمین كار اوست

زمایشي است كه در روز آآزمایش آهن و آذر فروزان، -19
رستاخیز براي بازشناختن مزداپرست از دیو پرست صورت 

 .میگیرد
10- Asi :وانگري و پاداش استفرشتة ت .Art  وard  صورتهاي

 .دیگري از همین نام است
 .است« زرتشت »مقصود از نیك اندیش  -18
 انگره مینو با اهریمن -16
بنا بر اعتقاد پیشینیان، جهان هفت اقایم یا بوم یا  -27

كشور داشته و چنان كه در مقدمه شاهنامة ابومنصوري و 
شمار جاهاي دیگر آمده، سرزمین ایران هفتمین بوم ب

 .میامده است
21- Graham : یكي از پیشوایان كیش دیوپرستي یا پیامبر دروغ

 .پرستان بوده است
 47نگاه كن به ص  -22
23- Vivangahan  براي داستان جمشید . است« جمشید»نام پدر

 به بعد  264نگاه كن به ص 
 زرتشت -24
 آموزگار بد -25
  48نگاه كن به ص  -29
20- Karapan :است نام گروهي از پیشوایان دیوپرستان بوده 
28- Kavi : به معني خدیو و سردار و فرمانده است و در اینجا

ریائیان دیوپرست را بدین نام آسران و بزرگان « زرتشت»
 .میخواند

 «زرتشت» -26



61 

 

37- Haoma ( برابرsoma در نزد هندوان )ئي اسرت  نام نوشرابه
نام میگرفته مین  به ه یاهي  شنها و  كه از گ ند و درج ا

شیده ني مینو شهاي دی ش نیای كه از  ابهاند و نو ست  ئي ا
انررد و در جشررنها و  گیرراهي برره همررین نررام میگرفته

. صفت آنست« مرگ زداي»اند و  شهاي دیني مینوشیده شنیای
پیداست كه هوم را نیز بسان ایزدان و فرشتگاه به یاري 

از این نوشابه به زشتي « زرتشت»در اینجا .اند میخوانده
 113ص ) 6یاد میكند و آنرا مینكوهد اما در یسرنا هرات 

تا مین ك كه ( ه ید  ین « هوم»خواهیم د شود  ا ستایش می
سوم  خي از آدا  و ر فوذ بر ثر ن بر ا نًا  گوني یقی دگر
دیرین آریائي است در آیین زرتشت كه در زماني دیگر پس 

 .صورت گرفته است« زرتشت»از 
 جهان مینوي -31
ایزد فرمانبري و شنوائي است و پارسباني آفریدگان نیك  -32

 .ام شب با اوستبه هنگ« مزدا»
و نام پنجمین تن « رسائي و برازندگي»به معني « خرداد» -33

است كه در جهان مینوي ( امشاسپندان)از مهین فرشتگان 
و در جهرران خرراكي « اهررورا»نماینرردگي كمررال و رسررائي 
ناگفته نماند كه از نظر . )نگاهباني آ  بر عهده اوست

بان دی یزدان نگاه شتگان و ا كه آ  دارد فر تي  گري اهمی
اند كه از آنها گفتگو  نیز به نگاهباني آن گماشته شده

 (خواهیم كرد
و نام ششمین « جاودانگي و بي مرگي»به معني « امرداد» -34

شتگان  هین فر سپندان)تن از م هان ( امشا كه در ج ست  ا
جاودانگي  ندگي دوام و  نوي نمای هان « مزدا»می و در ج

 .زیرین پاسداري از گیاه كار اوست
 زرتشت -35
39- mayazd : پیشكشهاي خشك و غیر آبكي كره برراي ایرزدان و

 .فرشتگان میبردند
30- Sasyant  برره معنرري رهاننررده و نررام سرره تررن از واپسررین

كه در  ست  سومین آنها یژه  به و ستي  یین را ندگان آ رهان
از تخمه وي « زرتشت»هاي یكم و دوم و سوم پس از  هزاره

به جهان خواهند آمد و جهان را از آسیب و گزند اهریمن 
در اینجام این واژه به معني كاي . رهائي خواهند بخشید

نده» یژه آن « رهان نام و ني  به مع نه  ست  ته ا كار رف ب
 .رهانندگان سه گانه

 .است« زرتشت»مقصود  -38
36- Tusnamaiti فرشته نماینده منش آرام. 
 .زرتشت -47
 مزداپرستان و دیوپرستان -41
ظاهرًا مزدي بوده كه باید . ي این مزد روشن نیستگچگون -42

 .داده میشده است« زرتشت»رابر كاري به در ب
 57نگاه كن به ص  -43
44- Usij :از پیشوایان دیوپرستان است. 
 57نگاه كن به ص  -45
 .سپندمینو واهریمن -49
  32نگاه كن به ص . سپندارمذ -40
 مزدا -48
 زرتشت -46
 مزدا -57
 33نگاه كن به ص  -51
 .روز رستاخیز را میگوید پاداش و پادافره -52
 زرتشت -53
ستیزه جوئي دیوان و از تبهكاري و « زرتشت»در این هات  -54

یین  یروي از آ مان در پ ستواري مرد ستان و ناا دروغ پر
 .یاري میخواهد« مزدا»راستین وي گاه میكند و از 

 .یكي از پیشوایان دروغ پرستان را میگویند -55
 و -59
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 32نگاه كن به ص  -50
58- Cinvat  یاcinvad  در لغت به معني آزماینده وبازشناسرنده

یین  صطالح آ شت»ودر ا اي « زرت كه روان در نام پ ست  ا
یا  شت  به به گذرد و  مرگ از روي آن می پس از  شتگان  گذ

سد پل را .  دوزخ میر ین  سالم ا هود و ا ین ی « صراط»در د
 .اند  نامیده

 57نگاه كن به ص  -56
 57نگاه كن به ص  -97
 دوزخ -91
92- faryan : نام یرك خانردان تروراني اسرت كره پیررو آیرین

 .اند  بوده« زرتشت»
93- Hactasp  : بروده و ظراهرًا « زرتشرت»نام چهرارمین نیراي

 .اند بستگان وي بوده« هچتسپیان»
94- Sapitaman  : بررروده و « زرتشرررت»نرررام نهمرررین نیررراي

 .اند  خویشان و كسان وي بوده» سپیتمانیان»
 .یك شعر افتاده است -95
99- Farasustar  : 34نگاه به ص 
 .كساني كه در بند پیش سخن از ایشان بود -90
 «زرتشت»و « مزدا» -98
96- Iamasb  بروده اسرت« زرتشرت»و داماد « فرشوشتر»برادر .

نرام  hvogvaاند و  این هر دو برادر وزیران گشتاسب بوده
 .خانوادگي آنهاست

پا در آن  -07 ست و چار كه از آن چارپا شتزاري  براي ك ني  یع
 .میچرد

 .32نگاه كن به ص  -01
02- Hamastakan  :برزخ، اعراف، جائي میان دوزخ وبهشت 
 .میخواند« رهاننده»خود را « زرتشت» -03
 57به ص نگاه  -04
 57نگاه كن به ص  -05
 كساني كه در بند پیش سخن از ایشان رفت  -09
00- Bandva  و از دشمنان زرتشرت « دیویسنا»یكي از شهریاران

 .و آیین وي بوده است
 34نگاه كن به ص  -08
 87نگاه كن به ص  -06
 .ظاهرًا كي گشتاسب را میگوید -87
 .42نگاه به ص  -81
یك  -82 پاداش ن سین  كه در روز پ كردار  ست  ناي در داور دا

مود ان هد ن باز خوا كرداران را  بد  پادافرة  شان و دی
 .است« زرتشت »

 08نگاه كن به ص  -83
مینامیدنررد ودر « مغرران»را « زرتشررت»پیشرروایان دیررن  -84

یروان  مه پ ني ه به مع ین واژه  سي ا یات فار یین آادب
 .آمده است« زرتشت»

 62نگاه كن به ص  -85
 33نگاه كن به ص  -89
 87و 34نگاه به ص  -80
او « زرتشت»است كه  hvoviنام به « فرشوشتر»دختر  مقصود -88

 .را به همسر برگزید
 47نگاه كن به ص  -86
 57نگاه كن به ص  -67
مورد نظر است « كوي»یكي از گماشتگان و دست نشاندگان  -61

برگرداندیم در اوستا « چاكر فرومایه»ئي كه به  واژه. 
ني  بار»به مع ست « غالم سزاي )ا كه  شود  ته  ست گف بجا

 (ي گفتگو استمرگ ب« زرتشت»غالمباره در آیین 
 از آن میگذشته« زرتشت»نام جائي است كه : گذر مستان -62
 .«كوي»همان گماشته  -63
 87نگاه كن به ص  -64
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 جاماسب و دیگر یاوران بزرگ دین -65
69- Madyumah  و ( «زرتشررت»خانرردان )« سررپیتمان»از خانرردان

مومي  سر ع سنتي پ یت  نابر روا شت»ب كي « زرت  ازبوده و ی
 .ر میامده استبه شما« زرتشت»نخستین یاوران دین 

 .است« زرتشت »مقصود  -60
 .است( امشاسپندان)مقصود مهین فرشتگان  -68
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 ساله 0777جیرفت و كشف آثار 

 

هاي  در اكثرر رسرانه 2773سپتامبر و اكتبر سال  

  فرانسرروي خبررر بسرریار مهمرري از كشررف آخرررین و

 .جدیدترین آثار باستاني در ایران منتشر شد

به این مسئاه اي را  برخي از نشریات صفحات ویژه 

اختصاص داده بودند و برخي دیگر با پخش تیترهاي 

 :خبري، این كشف جدید اعالم داشتند

در ایران یك تمدن كهنه  2771كه در پي سیل سال  

ساله) هزار  فت  تا ه پنج  سر ( بین  خاك  یر  از ز

 !برآورده است

بم،   شهر  له  پس از زلز شود  ته می كه گف همچنان

 ...بم كشف شده است آثار باارزش تاریخي در ارگ

نشریات فرانسوي نوشتند كه كشفیات جیرفت جهان  

حول مي داده تاریخي را مت پس  هاي  ین  سازد و از ا

هرگاه بخواهیم از تاریخ تمدن جهان سخن بگوئیم 

باید بدانیم كه تاریخي پیش از كشف جیرفت نوشته 

ید  فت با ثار جیر شف آ پس از ك تاریخي  ست و  شده ا

ین  شود و ا شته  صالت نو به ا تازه  نوین و  گارش  ن

 .اولیه تمدن انساني در جهان مربوط میشود

كشفیات تازه در جیرفت یكبار دیگر ما را مطمئن  

بین  مي مدن  مادر ت یران  فالت ا جه  كه ن سازد 

 .النهرین بوده است

را كه تاكنون مادر تمدن سازي شرق  روشيشیوه و  

پس  ایم را باید فراموش كنیم و از این دانسته مي

 .سخن بگوئیم« سبك تمدن جیرفت»بایست از  مي

 2773مجاه باستانشاسي فرانسه كه شماره اكتبرر  

ست و  صاص داده ا فت اخت مدن جیر شف ت به ك خود را 

یر  ني و غ سان ایرا سیاري را از ایرانشنا قاالت ب م

ست مي موده ا ني در  ن سد ایرا ثار : نوی نوع آ كه 

ب فت  شده در جیر یدا  كه  ما ميه پ موزد  مدن آ ت

بین  یان و  مدن ایالم مادر ت ند  كه میتوا فت  جیر

النهرین باشد از پرستیژ و شكوه خاصي برخوردار 

 .بوده است

اي دیگر با  وي در مقالهسي فرانسانمجاه باستانش 

 :عنوان

 

كنیم زایش نیافته  تمدن در آنجائیكه ما گمان مي»

 !است
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پیرردایش تمرردني بررا : نویسررد مررارتین گرروزالن مي 

سررال در ایررران تمررامي  0777راتررر از پیشررینه ف

هاي باستانشاس جهان را دیگرگون ساخته است  داده

سومریان  جز  ته ب مدن و فرهیخ با ت هاني  ني ج یع

ست شته ا جود دا ست! و فت ا فت ! كه آن جیر به جیر

ند  سانهاي هنرم ستین ان مدن نخ شتهاي ت دره و د

 !وفیاسوف خوش آمدید

میان برف اي گم شده در جنو  ایران در  در دوره 

جاودان جبل بارز و تنگه هرمز در خایج فارس، یك 

 ....شكار میشودآراز 

هفته پیش بسیار محكم و متعصبانه گمان  دتا چن 

میگردیم كه تمدن بشري از سومر شروع شده است و 

بناگاه یك ! یا در بین النهرین زایش یافته است

ست مي نداز ا مان برا كه خان هاني از  سیل  ید و ج آ

مدن د ما ت براي  ته را  با و فرهیخ شمند، زی ان

! تر است كند كه از تمدن سومر هم قدیمي هدیده مي

فت  مدن جیر بدان  داده!! ت سالها  كه  هائي را 

بودیم را مي سته  ب دلب ید  گذاریم و ه با ناري ب ك

كتابهاي تاریخ را از نو نگارش كنیم و آنچه را 

كه تا دیروز صددرصد بدان باور داشتیم و مطمئن 

خطي  م را باید بدور بریزیم و كتابها را خطبودی

اگر سیل سال ! كنیم و تاریخ را از نو بنویسیم 

آمد در جاري شدن آبهاي سبز آسرمان آبري  نمي 2771

از تمدن بزرگ جیرفت همچنان ! جیرفت را نداشتیم

هاي  این سي موجب شد تا داده! ماندیم بي خبر مي

به ما را  سربرآوردند و  خاك  سیاري اززیر شف  ب ك

 !هماي رهنمون سازند»تمدن فرهیخته 

خاك   ماق  به اع ني را  سمهاي فراوا كه ج هائي  گور

مان  ستان كر شوند و در ا شوده می ند گ برده بود

اي به داده نویني نقاشي  آسمان جهان به رنگ تازه

كررردیم  تمرردن از آنجائیكرره گمرران مي! میشررود

 !برنخاسته است

ش  پرو باستان قاي ژان  گري در رانآ با اس دی طه  ب

 :نویسد كه آخرین كشفیات جیرفت مي

پژوهش روي  سي و  په آ برر شهداد و ت كه در  ثاري 

ثابت  مایحیي در استان كرمان كشف شده است به 

كند كه در جنو  شرقي ایران كنوني یك پایگاه  مي

سال پیش وجود داشرته  0777بسیار بزرگ فرهنگي در 

كه كشفیات تازه در جیرفت نیازمند آن است . است

قًا با بینشي نوین به پیدایش تاریخ فكر  ما عمی
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هزار  جخواهد آموخت كه چهار و پن ماكنیم كه به 

اي در كرمان بوده  سال پیش از میالد تمدن فرهیخته

است بر همین اساس از این پس تاریخ را باید با 

در جیرفرت  2771نگاهي پیش و پس از كشف آثار سال 

 .بررسي كرد و نوشت
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 «هاي اوستایي نیایش»

 

 نیایش یار مهربان

 

با   ستي را  تو ه كه  یدهیم  گواهي م گارا  پرورد

اندیشه و خرد پاك آفریدي و ما هستي را با خرد 

 .نگریم و ترا بادل مي

گر و   شكنجه  تو  كه  یدهیم  گواهي م هورامزدا  ا

سيرزارآ ستي و ك ع سان نی تش  ا  نميذرا  هي و آ د

 .اي براي سوزاندن ما فراهم نكرده

گواهي میدهیم كه تو هیچ نیازي ! زدان پرمهری 

 .ما نداري شبه ما و نیایش ما و آزمای

مهربانترین مهربانان گواهي میدهیم كه تو بدي،  

ناپرراكي، شرررارت و اهررریمن را فرررار راه مررا 

 .نگذاشتي و تو جز پاكي و نیكي و مهر نیافریدي

یدهی  گواهي م بزرگ  گار  شم را  مپرورد تو خ كه 

سي و نمي شم نمي شنا گز خ مین هر ما و ز ني و  به  ك

 .هرگز عذابمان نمیدهي

زاد آپروردگررارا تررو زن و مرررد را یكسرران و  

ته و  قرار گرف خود  گاه  یك در جای هر  تا  یدي  آفر

شا  نت كو سازي جها سان در به مراه و هم تا و ه هم

شند هر روز . با تو  یده  سان آفر گارا ان پرورد

از پیر افزاید و هرجواني داناتر  بردانش خود مي

مروز  جوان ا تر از  به  یري پرتجر هر پ یروز و  د

ست به . ا با تجر تازه را  نائي  تا دا كن  یاري 

مواره  جوان، ه هائي  با دل هیم و  ند د یروز پیو د

 !!پیرانمان تازه و نو باشند و جوانان پرتجربه

خداوند بزرگ راستي و مهرورزي با یاران دوستي  

شمن تا د كن  یاري  ما را  یدارد  یدار م ان را پا

دوست نما را بشناسیم ویاران خود را پاس داریم 

و پنررد یرراران را بشررنویم و از پنررد دشررمنان 

 !بگریزیم هرچند به آنها گوش دهیم

شمانمان   كه چ كور  شقهاي  ما را از ع گارا  پرورد

كند رهائي بخش  را در برابر عیبهاي معشوق كور مي

. 

پس   ست  جدان ما هنم و كه ج یدانیم  پاك م یزدان 

 .ا را همواره آسوده بدار وجدان م

 

 نیایش بامدادي
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روان و  ماگوئیم كه به  پروردگارا ترا سپاس مي -

خرد پاك دادي تا با اندیشه و گفتار و كردار 

هان  هرورزي را در ج سایش و م شادماني و آ یك  ن

 .بگسترانیم

سپاس مي - ترا  گارا  توان  پرورد ما  به  كه  گوئیم 

ا دادي و باورمرران را اسررتوار سرراختي تررا برر

اهررریمن و سررپاهیان او كرره برردي و ناپرراكي و 

ستمكاري پایدار در جهان است همواره در ستیز 

 !باشیم
ي، تو یاران و خویشانمان تندرس ماپروردگارا به 

نامي،  ئي، نیك یروز، دارا یداري، پ فر، پا شكوه و 

 .زندگاني دراز، جهاني روشن، ارزاني دار

نائي  نائي و توا ند دا هورامزدا خداو ین سرزم !ا

ما و تمامي سرزمینها را از درد و رنج و شكنج و 

 !ناداني رهائي بخش

هاي دیگر را از  یزدان پاك سرزمین ما و سرزمین 

ها و خونریزیها و بالها بدور بدار  افریت شوم جنگ

پاك  مردان  نان و  تالش ز با  سودگي را  سایش و آ و آ

 !اندیش به انسان ارزاني دار

اندیشه ! دم روز نو هپروردگارا را در این سپید 

با  مواره  ساز و ه یز نو ما را ن تار  كردار و گف  ،

 .نیكي و پاكي همراه كن

 سیاوش اوستا
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 نیایش شامگاهي

 

گوئیم كه یك روز دیگر  پروردگارا ترا سپاس مي -

سودي و آسایش آزندگاني بخشیدي تا با  مابه 

شبانه را به ... و یاران   در كنار خانواده

 .نیمسپیدي بامداد برسا

گوئیم كه یاراي ما  اهورامزدا ترا سپاس مي -

هستي در تالش هر روزمان تا بهترین و برترین 

امكانات زندگاني را براي خویش و خانواده و 

 .یاران و با تالش خردمندانه خود تامین نمائیم

ما را یاري كن تا هر ! دادار بزرگ جهان -

ما نیرو و ه روزمان بهتر از دیروزمان باشد وب

و  زو اراده آهنین ببخش تا در برابر فرا توان

 .هاي روزانه پایدار و پایور باشیم نشیب

یزدان پاك شبانه ما را كه هنگام آسایش و  -

سرگرمي در كنار خویشاوندان و یاران است را 

به خوبي و نیكي به بامدادي رهبري كن تا روزي 

دیگر را با نیكي در پندار و كردار و گفتار 

 .هسازي جهان تو آغاز كنیمبه نیایش تو و ب
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 نیایش زایش

 

 اهورامزداي بزرگ و پروردگار مهربان و پردهش

سپاس مي غوش  ترا  گر را در آ كودكي دی كه  گوئیم 

كي در  به نی جز  شبانه روز  كه  مادري  پدر و  هر  پرم

كوشند، جاي دادي تا او خود  كردا و گفتار نمي پندار،

فرهیخته و نیز نشاني باشد از انسان پاك وپرمهر و 

خردمند و مهرورز و تندرست و جهانساز و كوشنده در 

راه آرمانهاي اوستائي كه جز نیكي در پندار، گفتار 

 . و كردار نیست

پروردگارا این زایش را كوه استواري قرار ده تا 

پدر و مادر با تكیه بر آن زندگاني را پر پیوندتر، 

 .پرمهرتر، پرعشق و شورتر از پیش دنبال كنند

ترا آادار و د ما  بزرگ  ناي  نا و توا نده بی فرین

گوئیم كه به این خانواده امكان وتوان دادي  سپاس مي

تا نامي نیك براي این نوزاد برگزینند تا همین نام 

شد و  شانه ر یك ن قي تن شد در و ر فرداي او با پرواز 

این جهان رنگارنگ كه رنگهایش با اراده تو میتواند 

س ستي و تندر سیر بهزی قرار در م گان  یروزي هم تي و پ

 .بگیرد

 سیاوش اوستا
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 نیایش درگذشتگان

 

سوده و  سم فر گري از ج بزرگ روان دی هورامزداي  ا

 .ناتوان جدا میشود

گوئیم كه به این روان توان دادي تا  ترا سپاس مي

سپاس مي ند،  سپري ك ني را  پاك دورا سمي  گوئیم  در ج

اند او  دهرا به جهان آور نپدر و مادري كه این انسا

كردار  ندار،  كي در پ با نی تا  ند،  پرورش داد را 

  ...گفتار همواره سر به راه نیك تو بسپارد

بانترین  شاینده، مهر ترین بخ كه بر تو  نك  ای

 مهربانان

ترین پاداش دهندگاني، بدیها را بر این  ده و پاداش

  روان از دست رفته ببخش و با مهرباني روانش را در

ئي كه خود میداني در تداوم و بهترین جایگاه و فضا

 .جاودانگي مستقر و پایدار ساز

 سیاوش اوستا
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 نیایش پیوند زناشوئي

 

سپاس مي  ترا  ما،  ناي  نا و توا گار دا گوئیم  پرورد

یاكه  بوتر و ین دو ك تا  ربه ا كان دادي  بان ام مهر

 .زندگاني مهربانانه و پاك خود را بیاغازند

شمني ها، ناپاكي سختي  شكنج نجها، ر ها، د هاي  ها و 

هرراي نیكرري ،  زمانرره را از آنهررا دورسرراز و دروازه

 !بهزیستي و خوشبختي را بروي آنها بگشاي

نه و  - گرم و مهربانا مروز  چون ا شان را  هر روز

 شادمان ساز

سررفره زنرردگاني آنهررا را همررواره پربركررت و  -

 گسترده بدار

به آنان فرزنداني ببخش تا با نیكي در پندار  -

تا كردار و گف هان و  خانواده و ج بود  ر در به

 ...خویش كوشا باشند

عشق و مهر این خانواده را به استواري كوه ،  -

لي  به زال شید  شنائي خور ها و رو فت گا به لطا

به  هاري  سیم ب به ن باران  طراوت  به  ها  دریا

 سرسبزي جهان همواره استوار و پایدار بدار

ستي،  - ترام، دو عزت، اح شق،  جام ع گارا ،  پرورد

شررت ، همرردردي، همراهرري، همسررازي، پیررروي، گذ

شكن و آن را  یار ن ین دو  یان ا هرورزي را م م

 ...همواره زیبا و پایدار نگه دار 

 سیاوش اوستا
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 هاي پاك نیایش نشانه

 

مي  ستایش  ترا  هورامزدا،  تو و روان  ا به  كنیم و 

 .فرستیم پاك تمامي اندیشمندان و خردمندان درود مي

برترررین و بهترررین فرسررتیم كرره  درود مي ترروبرره  

ها را دارا هستي و خواهان آني كه ما نیز با  نشانه

برخورداري از صفات نیك تو، جهان را زیستگاهي نیكو 

و برره سررازیم و بهزیسررتي را در همرره جرراي جهرران 

بگسررترانیم، تررو اهررورامزدا و پروردگررار و دادار 

داناي روان پاك تندرستي بخش شادي آفرین بخشاینده، 

ناي  ند بی مددكار نگاهفرهم ندیش  یاز دورا بان  بي ن

نده و آ یب نده هان، فر شاه ج ساز وپاد شبخت  گاه خو

ستي و  یدگار ه ها و آفر نده رنج خورده دور كن یب ن فر

هان  نش ج ستي و دا خرد ه سان و  سود ر خش و  سایش ب آ

هررا و اشرروي  ها و پایرردیها و ناپاكي وپاكسرراز زشررتي

 !همتاي مهربان هستي آزار بي پاداش دهنده بي

 اوش اوستاسی
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 نیایش داور و دادگر جهان

 

ستر  ستي گ ستي و را گر و دادار را ! اي داور وداد

گواهي میدهیم بر عدالت تو كه هرگز كسي را بركسي 

یده خود آفر تو  چه را  یدهي و آن تري نم ستور  بر اي د

 .پنهان نمیدهي

اي عدالت گستر هستي، تو حیات بخشي و زندگاني را  

مي ست  گز ن دو جاني از داري و هر ساني  كه ان خواهي  می

یرد ساني را بگ جان ! ان تو  چون  تا  كن  یاري  ما را 

 !بخش و زندگاني ده باشیم و از میراندن بگریزیم

ما   سودگي  شادي، از آ ما  شادي  تو از  گارا  پرورد

اي از سیري ما سیري از مهرورزي ما خرسندي از  آسوده

 پایكوبي ما شادماني پس ما را همواره اینچنین بدار

 !!اي كه خود خواسته

پروردگررارا چشررمان برردي كرره پیرررو اهررریمن اسررت  

اه مارا از پ ند  بر  میتوا شد و  پائین بك پرواز  هاي 

بد شمان  بد ، چ مان بكو باال ي زمین یائي و  كه پو را 

ما دوخته فتن  س ر كن و كور  ند را  هریمن را پا اه ا

 .نابود ساز

اهورامزداي بزرگ اگر مهر و مهرورزي تو نباشد هر  

ید لح خواهیم لغز ما  هر دم  گاه و  سو ظه هر اه پبه 

باش  ما  با  مواره  تو ه پس  ست ،  خواهیم پیو هریمن  ا

هردم، هرگاه و هر لحظه از ما دور مشو كه ما همیشه 

 .نیازمندیم توبه 
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 گري میانجي ينیایش ب

 

اهورامزدا سرپرست كسانیست كه به نور و روشنائي  

كردار و گف ندار و  كي در پ پاكي و نی باور و تار 

ها  دارند و آنگاه كه ما بخواهیم تو ما را از سیاهي

آوري و بسوي پاكي وپویائي رهنمون  و تباهي بیرون مي

میشوي پروردگارا سپاه اهریمن را از ما دور ساز كه 

 .ما را با او هیچ میل و آشنائي نیست

ها، كردار و  پروردگارا سپاه اهریمن را از اندیشه 

ما دو هر روز  تار  سمان گف نان آ مواره چو ساز و ه ر 

مهر و پاكي را بر سرما چون سرپرستي جاودان ، آبي

 .نگهدار

ئي   توان و نیرو هیچ  كه  باور دارم  من  گارا  پرورد

ندار و  جود  هان و تو در ج یروي  توان و ن تر از  بر

آنگاه كه ما سپاهیان پرمهر و عاشق تو بتوانیم بر 

سازیم و  جهانت را به مي! سپاه اهریمن پیروز شویم

 .جز نیكي و بهي را در جائي نخواهیم یافت

ها من  یزدان پاك و اي شنونده تمامي دلها و نیایش 

گواهي میدهم كه تو هیچ فردي را بر نگزیدي و هیچ 

و هرریچ قررومي را برتررر  فكررري را برترررین نخوانرردي

نپنداشررتي و هرریچ میررانجي و واسررطاه ورابررط و 

ی ساني ر ماپ كردي ار گا! مامور ن باور پرورد من  را 

بي  ستقیم و ما م با  تو  باط  ماس و ارت كه ت دارم 

 !واسطه و بي جایگاه و بي مكان است میانجي و بي

تو همه جا هستي همه جا خانة تست و همه انسانها  

 !!فرزندان ویاران و پیام گیران تو هستند

 سیاوش اوستا
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 نیایش مهرجوئي

 

 اي پروردگار بزرگ وتوانا 

 ها اندیشهاي پاكساز هستي و  

 اي خرد فرهیخته و دانش جهان 

 اي دادار مهرباني و دوستي 

 ها اي پاسدار شادیها و بهزیستي 

 اي پادشاه عشق و لطافت و صمیمیت 

 .تا یار زندگاني خویش را بیابم! مرا یاري كن  

مرا یاري كن تا كبوتر مهرباني و همراه و همسر  

اپایدار دان در این جهان ناوخود را براي پروازي ج

 .بیابم

خویش   تاي  هر هم نه پرم به رودخا تا  كن  یاریم 

بپیوندم تا فرزنداني فرهیخته، مهربان ، خداشناس و 

دانش پژوه و مهربان و انساندوست به جهان زیباي تو 

 .ارزاني كنیم

با  مرا  خش و  هائي ب هائي ر مرا از تن گارا   پرورد

س گام و  يك مراه و هم مر ه یان ع تا پا كه  كن  مراه  ه

! تاي هم باشیم و شادي و عشق و آسایش و مهرباني هم

. ستارگان آسمان آبي و روشن عشق جاودان ما باشند

 .پروردگارا یارم را به یاریم بفرست

 سیاوش اوستا 
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 ها نیایش دوستي ساز دشمني

 

 اي مهربانترین مهربانان 

 اي باوفاترین یاران 

 اي پرشكوهترین دوستداران 

 اني من به دوستي برگرداندشمنان مرا با مهرب 

باني   به مهر من  شت  شكیبائي و گذ با  مرا  شمنان  د

 برسان

دشمنان مرا با توان بزرگ تو و اراده  آهنین من 

 .به دوستي بكشان

نه  بر كی شمم را  پاك چ نادان مي یزدان  ندم  توزي  ب

چشمان او را هم ببند و مهر را و دوستي را در میان 

 .ما استوار كن

یك دشمن از سپاهي دوست  !دهنده بزرگدادار فریب ن 

ها را از من و ما دور كن و  پس دشمني! خطرناكتر است

بودش را  ست  هریمن ا مراه ا ست و ه كور ا شمن  گر د ا

بردار و هر وسوسه اهریمن را بر باد ده تا جهانت 

 ...نیك باشد و جهانیانت جز به نیكي ره نپیمایند

اني ترا اهورامزدا تو هماني هستي كه هرگاه انس 

یاري او مي هد به یاري بخوا تو  ند واز  شتابي  بخوا

كني  ها را از او دور مي ها و دشمني وبدیها و ناپاكي

به یاري ما بشتا  و جز نیكي و پاكي و بهرورزي از 

 .آن ما مباد

 

 

 سیاوش اوستا
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 نیایش دانش اندوزي

 

 اي بزرگترین و با شكوهترین اندیشمند هستي 

بات  پاكترین وزی شم را در اي  ستر، دان نش گ رین دا

هنم را  بر، ذ باال ب پیش دارم  كه در  شي  بر آزمای برا

سیاهي شاي  شه بگ خالي اندی قاط  سپید و  ها و ن ام را 

 .پرساز

ام را توانائي تمركز بخش تا دانشها را با   اندیشه 

كنم و  شته  خود انبا غز  نه در م شرح خردمندا شیوه و 

ستادانه بدهم و بتوانم به پرسشهاي استاد پاسخهاي ا

مه  ین هنگا گاهي ! در ا به جای فتن  باال ر پرواز و 

بنرردم و  آن خررود سررازم، چشررمانم را مي زدیگررر را ا

گشایم و در هر دو هنگامه دانش را كه  چشمانم را مي

ته برگ  فرا گرف بر  سآام  مایش ا نده تز اد و آزمای

سخ مي ترین پا ها  گذارم و به ترین جایگاه ها را در به

تو  كه  یدهم  ترین آاي م نا به نا و توا یدگار دا فر

 !ها وبرترین پاسخوران هستي  پاسخ دهنده

شبي   به  كه  هر روزي را  تا  كن  یاریم  گارا  پرورد

هر  مي شم و  ته با فرا گرف نویني را  هاي  سپارم، چیز

شه شة اندی سازم روز تو تر  تر و دارا و از . ام را بر

 كني هزاران دهش مي منایكه براي زیستن به  هر هنگامه

چیررز بیرراموزم كرره تررو بهترررین و توانمنرردترین 

 ...آموزگاراني و مهربانترین آموزگاران

 سیاوش اوستا
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 نیایش كاریابي

 

اهورامزدا، خداوند دانا و توانا كه هستي به  

و توان تست، یاریم كن تا به كاري  هو اراد انفرم

و هم بتوانم نیاز دنیاي  گمارده شوم تا هم بیاموزم

تو خود . هترین شرایط تامین كنمخویش را در ب

تا به كاري گمارده  شنگهبان گزینش و گزیدن من با

تر، پردرآمدتر و پر  سودهآشوم تا فردائي بهتر، 

 .تر را بدنبال داشته باشم رافتخا

پروردگارا براي آغاز تالشم هر راهي را كه در پیش  

نهم تا هر  رویم بگشائي پذیرا هستم و بدان گردن مي

كارگري و كارمندي  زو ا متجربیاتم بیافزایروز بر 

و كارپردازي به پاسخوري و سرپرستي باال روم در این 

اي ناغزم و هرگز خود  باال رفتن یاورم باش تا هنگامه

در پندار و كردار و  يرا فراموش نكنم و جز نیك

گفتار یار و یاورم نباش و چتر پشتیباني تو همواره 

 .رده باشدبرفراز زندگانیم باز و گست

 سیاوش اوستا 
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 نیایش خورشید

 

خش   باد آذر ستوار  مواره ا جاودان و ه یدار و  پا

 .خورشید

بي مرگ باد خورشید درخشان كه زندگاني و بودن ما 

 .به بود تو و توان و درخشش تست

اهررورامزداي بررزرگ توسررن تیزپرراي زنرردگاني بخررش  

 .پایدار دار هخورشید درخشان را هموار

شانه و  تش ن مین را  آ بر روي ز شید  گار خور یاد

یدیها ،  سوزندة پا تا  یداریم  پاس م ته و  برافروخ

 .هاي اهریمن باشد ها و وسوسه ناپاكي

 سیاوش اوستا

 

 ش اوستا و سرگذشت اووایس

 

آریرایي  9606سیاوش اوسرتا در مردادمراه سرال     

غوش  یي و در آ هرا میرزا بانو ز مان  یي در دا میترا

عباس عباسي در محل نوغان مشهد چشم به جهان گشوده 

 .است

هاي خراسران،  سالگي نوشتن را در روزنامه 14از     

 .ستما، آفتا  شرق و كاریكاتور آغاز كرده ا نبرد

سالگي رئیس سرازمان دانرش آمروزان حرز   19در     

 .مردم به دبیر كاي ناصر عامري بوده است

« هاي شهر مرا مسخره»سالگي نخستین كتابش  10در     

 .منتشر شده است

نشررریه »سررالگي بنیانگررذار و سررردبیر  21در     

 .بوده است« ارشاد

شرریعه پیشررتاز »سررالگي دومررین كتررا  وي  22در     

 .به بازار آمده است« ات خاقمبارز

اسررتاد محمرردتقي ( ترراریخ و فاسررفه)وي شرراگرد    

شریعتي و شیخ عاي تهراني و در دو سال نخست انقال  

...در امور سیاسي بوده است ، مشاور این دو   

سالگي مجبور به تررك مریهن میشرود و  24وي در     

پس از آن  موده و  صیل ن سوریه تح نان و  مدتي در لب

 .ریس میشودمقیم پا

گذار و رئیس انجمن فرهنگي  پایه« سیاوش اوستا»    

توال  شریات ا سه، ن یران وفران سوي)ا شهر (فران  ،

.  فرنررگ، همررا، كیهرران جهرراني در پرراریس میباشررد
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«  سیاوش بشیري»و « دكتر كوروش آریامنش»روانشادان 

 ...از یاران و همكاران وي بودند

با كامپیوتر  گذار خدمات تبایغات وي در فرانسه پایه

شد نت مي و كافي ها . با نده ده یه كن ستا ته سیاوش او

مه شنامه و برنا ست نمای بوده ا نري  اه .  هاي ه از جم

اثر ایر  جنتي عطایي « رستمي دیگر اسفندیاري دیگر»

كه هنرمنداني چون بهروز وثوقي، ماك جهان خزایي، 

نفر دیگرر در آن فعالیرت  10اسفندیار منفردزاده و 

این نمایشنامه در اروپا و كانادا به مدت داشتند و 

 .ماه در گردش بود 2

سالگي نخسرتین رادیروي پارسري زبران  37وي در     

(  بدون وابستگي به هیچ دولتي)« آواي ایران»مستقل 

سه پایه ستین  را در فران براي نخ مو  كرد و ه گذاري 

شنوندگان  به  ني  هان ایرا یویي ج تاریخ راد بار در 

 .قیمًا روي آنت سخن بگویندامكان داد تا مست

سالگي بعنوان برنامره سراز  31سیاوش اوستا از     

 ICI&MAINTENANT« اینجرا و حراال»فرانسروي رادیوي 

بال  سوي دن بان فران به ز خود را  یویي  یت راد فعال

 .كرد

هاي رادیرررو و تاویزیررروني برررا  در برنامررره وي   

شخصرریتهاي فراوانرري گفتگررو نمرروده اسررت آنهررم در 

كه هیچیك از شخصیتهاي سیاسي داخل ایران  يا هنگامه

هاي خررارجي را  امكرران و اجررازه گفتگررو بررا رسررانه

سته و  جو را شك ین  بار ا ستین  براي نخ شتند، وي  ندا

ندس  هر، مه یوش فرو شاد دار چون روان فرادي  با ا

بازرگان، دكتر یزدي، مهدوي كني، حسینعاي منتظري، 

ي و دهها ا خامنه سیدعاي خواهرشوهرشیخ عاي تهراني 

سانه سط ر شیوه تو ین  كه ا كرد  گو  گر گفت هاي  تن دی

شد بال  هان دن سر ج ني در سرا گر ایرا سیاري از . دی ب

صاحبه لت  م فراد حا خود ا ته  به گف ستا  سیاوش او هاي 

كه مهندس بازرگان طي  اي محاكمه داشته است، بگونه

باند خود با سیاوش اوستا، اسالم سیاسي را  يگفتگو

بود را  كرده  بارزه  برایش م سال  جاه  بیش از پن كه 

اسالم نیامده است تا به »: نفي نموده و اعالم كرد كه

سازي و  نه  شپزي، خا ست، آ ندگي، سیا ...  ما درس ز

 !!«بدهد

شخصیتهاي فرانسوي بسیاري نیز از سناتور، وزیر     

مه مان برنا یره میه ستا  و غ سیاوش او یویي  هاي راد

سررناتور هررانري كایرراوه پرردر خردگرایرري : انررد بوده

هوري  ئیس جم شاور ر پاریس م هانري  نرال  سه، ژ فران
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ضد  عات و  سازمان اطال ئیس  ماریون ر یر  سه، پ فران

یر  ستالیه وز سواز او سه، فران سي فران موزش و آجاسو

پرورش فرانسه، روالن دوما وزیر امور خارجه فرانسه، 

یل سندیكاي  دان ئیس  بووه ر شه، ژوزه  نر پی لن ه ژ

 ...كشاورزان فرانسه و 

سالگي با اینترنت آشنا شده  30سیاوش اوستا از     

یق در  ین طر خود را از ا سي  گي، سیا شهاي فرهن و تال

شگاه  شایش آموز با گ موده، وي  بال ن هان دن سر ج سرا

كه  بود  یاني  ستین ایران پاریس از نخ نت در  اینتر

صیتها و همو با شخ هان  سر ج سیاري را در سرا نان ب ط

 ...پدیده اینترنت آشنا نمود

سالگي تاویزیون جهاني مهرر و رادیرو  45وي در     

ساعته اینترنتري آوا ایرران دات كرام را پایره  24

 ...نهاد 

سراعت برنامره  177سیاوش اوستا تراكنون حردود     

ساعت برنامه رادیویي به زبانهاي  2577تاویزیوني ، 

 2777و فرانسوي تهیه نمروده اسرت و بریش از پارسي 

 .مقاله نوشته است

ساله آریایي و زنده سراز  0777وي مبتكر تاریخ     

شد، از  شده میبا موش  نوین وفرا سوژه و واژه  ها  ده

یي سي، خردگرا سالم سیا اه ا مدني جم عه  یر جام ، تغی

وي نخستین برگزار كننده جشنهاي ... نامها به پارسي

 .ار  از كشور میباشدكهن ایراني در خ

جاد كتا  به زبانهراي پارسري،  95سیاوش اوستا     

سوي  بي، فران سي وعر تا   انگای خرین ك ست، آ شته ا نو

سه  بان فران به ز سيزن »او  سالم سیا نگ در ا با « و ج

سناتور هانري كایاوه  امبه قپیش درآمدي مهربانانه 

كرره پرردر خردگرایرري و انساندوسررتي فرانسرره بشررمار 

این كتا  توسط یكي از مشهورترین سازمانهاي . میاید

انتشرراراتي فرانسرره برره بررازار آمررده اسررت و چرراپ 

سرال  0777آیین اوستا جهان آریائي با بریش از »سوم

 امبه قاي  با پیش درآمدهاي مهربانانه« پیشینه تمدن

سیاوش اوستا ... شخصیتهاي بزرگ و فرهیخته ایراني 

فت  به دریا خر  حه طال»تاكنون مفت بزرگ لو جایزه  یي 

مدال نقره و طالیي شایستگي » ،« فرانسه يانسان دوست

سه سپاس فران سه»« و  نش و اد  فران نر، دا «  مدال ه

 .شده است
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