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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ اکتوبر ٢٧
  

  زردشت، واقعيت يا افسانه؟
  قسمت پنجم

  

زيرا دقت در . کار وی در نوشته ھای قبلی تثبيت وجود حقيقی و تاريخی زردشت بود، نه تأئيد افهھدف اصلی و اولي

آنچه امروز به نام بخشی از آئين زردشتی باقی مانده و به زبان فارسی ترجمه شده است، ھر انسان عاقل را متقاعد می 

ًسازد که سخنان  زردشت  پيرامون خيلی از مسائل را، که اصال مطابقت با عقل و خرد انسانی ندارد، مردود و مطرود 

  . بداند

نچه زردشت تبليغ کرد مخالف نيستم، زيرا ھر اعتقادی را که بتواند به نوعی مردمانی را آنگونه به من با دين بودن آ

اين نوع . دنبال خود بکشد، که در ھيچ حرف آن کمترين شک و شبھه ای نداشته باشند، به نوعی می توان دين تلقی کرد

ه نسبت به آنچه خوانده يا شنيده می شود، ب) غيردينیاستدالل، منطق، آگاھی وعلم (ًاعتقاد غالبا بدون تفکر از بيرون 

اما، کار يک محقيق يا تحليل گر اين نيست که به شکل کورکورانه و بدون تفکر روی آنچه شنيده يا ديده و . وجود می آيد

  . يا خوانده، يا بدون تثبيت صدق و کذب آنچه شنيده، خوانده يا ديده، موضوعی را بپذيرد

خلق کرد، حرفی است که برای يک انسان صاحب عقل و خرد و تميز به ھيچ وجه " گاو"ه خاطر خدا ھمه چيز را ب

را خلق کرد ] زمين[ آمده است که مزدا نخست گاو را آفريد و آنگاه ارمتی ۴٧در بند سوم از يسنای . قابل پذيرش نيست

  . کار آيده تا برای چرا خوار گاو ب

 اندازه ای است که با خواندن آن ھا بعضی اوقات انسان به اين فکر فرو می رود از اين گونه سخنان در آئين زردشت به

که آيا پيروان اين دين برای يک لحظه ھم از آنچه خدا يا طبيعت به ايشان اعطاء کرده است و اين ھا آن را عقل می 

  ! ا خير؟نامند، پيرامون صحت و سقم يا مدلل بودن و مدلل نبودن چنين سخنانی کار می گيرند، ي

را به پاس گاو ] و به دنبال آن ھمه آنچه در زمين به وجود می آيد[اھورامزدا زمين . ئين زردشت مقدس استآگاو در 

 گاو نر ۀبرخيز، برخيز ای ماه که تخم«: در بند نه فصل بيست و يکم در مورد پيدائش گاو چنين آمده است. خلق می کند

  »...در تو جای گرفته است 

 مقدس بودن گاو، نمی دانم پيروان زردشت چگونه اوستا را بر روی پوست دوازه ھزار گاو نوشته اند؟ گفته با اين ھمه

می شود وقتی اسکندر اسطخر را تسخير کرد دوازده ھزار پوست گاو را که ھمۀ اوستا با آب طال بر روی آن نوشته 

   !شده بود، به آتش کشيد و از بين برد
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يد کشته می شد، اين دوازده ھزار پوست گاو که روی آن تعاليم زردشتی نوشته شده بود، از اگر گاو مقدس بود، و نبا

  ! کجا شدند؟

در دين اسالم گوشت خوک، چيزی که حرام خوانده شده  است، پس از ھزار و چھار صد سال، ھنوز حرام است، و 

مسلمانان ازخوردن آن خود داری خواھند  د دارد،وجواسالم مسلمانان از خوردن آن امتناع می کنند، و به يقين تا که دين 

گاو با وجودی که مقدس است بعد از مدتی ارزش آن از ارزش انسان و ارزش . اما در دين زردشت اينطور نيست. کرد

  :زمين ناچيزتر شمرده می شود

عھد و «و ). ل چھاربند سه فص(» .عھد و پيمان به ارزش يک انسان، اثرات پيمان به ارزش گاو را از بين می برد«

  ).بند چھار فصل چھار(» .برد پيمان به ارزش يک قطعه زمين آباد، اثرات پيمان به ارزش يک انسان را از ميان می

نوشته ھا و قوانين زردشت آنچنان نامشخص و نامعين و متناقض است که فھميده نمی شود باالخره گاو نزد زردشتيان 

) در ضمن قدرت اھريمن( به برشی از يک مقاله در مورد تقدس و اھميت گاو .دارای ارزش خاصی بوده است، يا نه

  :در آئين زردشت توجه کنيد

از اھورامزدا ) گوشورون(روان گاو . بنددشود و چشم از جھان فرو می اين گاو با حملۀ اھريمن بيمار می «

 نوع غله و ۵۵ اعضای گاو نخستين شود و سپس از ھر يک ازظھورمردی را که حامی حيوانات باشد، خواستار می

گيرند و از اين نطفه يک جفت ھا شکوه خود را از نطفۀ گاو نخستين می اين رستنی.  رويددوازده نوع گياه شفابخش می

نقل از مقالۀ » . شوند جفت از ھر يک از حيوانات روی زمين ظاھر می٢٨٢آيد و به دنبال آن گاو نر و ماده پديد می 

  . نوشتۀ افسانه سراجی» لوه ھای اسطورۀ گاو در عصر باستانمظاھر و ج«

يکی نيک و مفيد و زيبا؛ و ديگری بد و : مخلوقات به دو دسته تقسيم شده اند. در آئين زردشت آفريدگار يکی نيست

طور ه ب. نيکان و زيبايان و عناصر مفيد را اھورامزدا می آفريند و بدان و موذيان و زشتان را اھريمن. مضر و زشت

نوشتۀ "  قوانين زردشت يا ونديداد اوستاۀمجموع"مثال در بند پنجم فصل اول کتاب ونديداد اوستا به نقل از کتاب 

من اھورامزدا، دومين کشور با نزھت که آفريدم دشتی است که اقوام دارمستتر، ترجمۀ دکتر موسی جوان آمده است که 

اين آفت برای گياھان زيان بخش و برای .  آن آفت ملخ پديد آورد ضدهاھريمن پرمرگ ب. سغد در آن سکونت دارند

سومين کشور با نزھت که من اھورامزدا آفريدم و در بند بعد از بند باال آمده است که .  باشد رمه و ستوران کشنده می

   . ضد آن آفت غارت و رفتار خالف ادب در آن پديد آوردهاھريمن پرمرگ ب. مرو توانا و خوش قلب است

به ھمين ترتيب اھريمن پرمرک در چھارمين کشوری با نزھت، که اھورامزدای توانا آفريده بود، يعنی در بلخ، مورچه 

  ...و سوراخ مورچه را خلق کرد و

نام ونديداد موجود است، سخنانی از اين قبيل وجود دارند که از وجود دو آفريدگار، يکی برای آفرينش ه  آنچه بۀدر ھم

  ! يکی خدای خير و ديگری خدای شر.  و ديگری برای آفرينش موجودات بد و مضر خبر می دھد و مفيدموجودات نيک 

 ضد هھر کاری که اھورامزدا می کند، اھريمن ب. اھورامزدا در دين زردشت در برابر اھريمن زبون و ناتوان است

ند، اھريمن در برابرش قرار گرفته شب را وقتی اھورامزدا روز را می آفري. اھورامزدا خالف آن کار را انجام می دھد

يکی سبب صحت و سالمتی می شود، ديگر عامل بروز . يکی زندگی را می آفريند، ديگری مرگ را. وجود می آورده ب

وجود می آورد، و ديگری زمستان ه يکی بھار و زيبائی و شادابی و سبزه و گل و ھوای لطيف را ب. بيماری و رنجوری

.  را...بندان و پژمردگی و زردی گياه و سبزه، و برف و باران و آسمان مکدر و خار و بوی بد وو سردی و يخ و يخ

اھورامزدا اگر اعتماد را می آفريند، اھريمن بی اعتمادی و گناه بی توبه و جادوگری و نخوت و غرور و شک و ترديد 

  !او اشگ و سوگواری و تجاوزات بيگانه و  ديو،  و در ھند، گرمای شديد ر
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در !  برای آموختن قانون وی ساخته و آماده است، يا نه"جم"اھورامزدای زردشت با ھمه دانش و علم نمی داند که آيا 

من اھورامزدا ای زردشت، به وی گفتم، ای جم پسر ديو جھان، آيا «: بند سوم فصل دوم کتاب ياد شده چنين آمده است

جم زيبا، ای زردشت پاسخ داد که من برای حمل قانون تو و . نون باشیمايل ھستی قانون مرا تعليم دھی و حامل اين قا

 و دارای  چگونه، چه،خدائی که متصف با بی خبری باشد، و نداند که کی» .آموختن و تعليم دادن آن ساخته و آماده نيستم

  !    و ھنری است، آيا می تواند خدا باشدچه توان

، ديگر جائی برای حيوانات ريز و درشت و مردم "جم"د سال از پادشاھی مطابق به تعاليم زردشت بعد از گذشت سه ص

  : گويد  می"جم"اھورامزدا برای رفع اين مشکل به . و سگ و پرنده و آتش سرخ در روی زمين باقی نمی ماند

ای جم زيبا و پسر ديو جھان، زمين از چارپايان ريز و درشت و از مردم و سگ و پرنده و آتش سرخ و سوزان پر «

 زيبا مطابق بند دھم "جم"و .)   فصل دوم کتاب مذکور٩بند (» .شده و برای سکونت آنان جای خالی باقی نمانده است

 زرين را به زمين می فشارد و زمين ۀ رود و حلقسوی جنوب پيش میه در روشنائی و طريق خورشيد بھمين فصل 

خاطر دوستی و ه کنم ب  خواھش می Spenta Armaitiای اسفندارمذ «: را با شمشير سوراخ می نمايد و می گويد

  .  گشاد شو و پھن شو، ريز و درشت و مردمان را در تو جای دھمۀکه رم برای اين

  :  بھتر است اين سخن را ھم از زبان اوستای زردشت بشنويم! گرددبدين گونه مشکل جمعيت و کمبود اراضی رفع می 

ميل خود ه از اين راه بود که جمشيد يک سوم بيشتر از آنچه بود گشاده تر ساخت و چارپايان ريز و درشت و مردمان ب«

  ».رفت و آمد و سير و گشت پرداختنده ميل جم در آن جای گرفتند و به و ب

 آنچه در ونديداد آمده است، ھر چند صد سال بعد، به نسبت ازدياد حيوانات ريز و درشت و گشاده ساختن زمين بر وفق

، بار دوم "جم"بار اول سه صد سال بعد از پادشاھی (ًدو بار ديگر، جمعا سه بار در طول ھيجده صد سال ... انسان و

دازۀ سه برابر زمين اوليه صورت می و به ان) شش صد سال بعد از بار اول، و بار سوم نه صد سال بعد از بار دوم

  . گيرد

ًدر بند چھل و دوم ھمين فصل به يکی از عجايب ديگر در آئين زردشت بر می خوريم که ذيال آن را خدمت خوانندگان 

  :نقل می کنم

. دکن  ساخته با خود حمل می"جم" جھان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم،  کيست که دين مزدا را در غار ۀای آفرينند«

در پاورقی صفحه ای که اين بند در آن وجود » .، ای زردشت مقدسkarshiptanاھورامزدا پاسخ داد، مرغ کرشيپتان 

اين مرغ بر طبق مندرجات بند ھش و مينوخرد در غار جم «: دارد، دارمستتر در مورد اين مرغ چنين توضيح می دھد

 زبان مرغان خوانده میه اوستا در اين غار ب. ا تبليغ نمايدتوانست سخن بگويد و دين مزدا ر ناطق و گويا بوده و می

  ».شد

 با گلی که با پای خود لگد کرده به اندازۀ يک ميدان اسب دوانی اعمار می کند که به سه ناحيه تقسيم "جم"و اين غار را 

و، نه بد اندام از عقب، نه نه بد اندام از جلدر اين غار بايد يک ھزار و ھشتصد انسان، زن و مرد، کسانی که  . می شود

ناتوان، نه بدکار، نه فريبکار، نه ناقص، نه حسود، نه مرد بد دندان، نه جذامی که بايد از ديگران جداگانه نگھداری 

، زندگی کنند ـ البته با تعدادی از کدام وجود نداشته باشد  اھريمنی، ھيچۀ ھر گونه عالمت و نشانۀشود، و نه دارند

  .وس تنھا خواندن اوستا و بازگفتن تعاليم زردشت برای مردم در غار استکار خر! حيوانات

  . دفن انسان يا سگ در زمين در آئين زردشت به ھمان اندازه گناه بزرگ و نابخشونی است که آوردن شرک در اسالم
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 ۀای آفرينند«: نيمبرای اطالع از حکم  اھورامزدا در اين باب به بند سی و ھشت فصل سوم کتاب ياد شده مراجعه می ک

  سک را در زمين دفن کند و دو سال بگذرد بی آنۀ انسان و يا الشۀجھان جسمانی و ای مقدس، بگو بدانم کسی که جناز

  ». وی چه خواھد بود و يا چگونه پاک يا طاھر می شودۀکه جسد را از زير خاک بيرون آورد جريمه يا کفار

نه جريمه، نه کفاره، نه تطھير . گناه وی برای ھميشه بی توبه خواھد بود«: تجواب اھورامزدا در بند بعدی اين گونه اس

  » .خواھد داشت

نا گفته نماند که طبق تعاليم زردشت اين دستور تنھا شامل حال گنھکارانی است که مزداپرست باشند و در اين دين تعليم 

  . يافته باشند

يک است که من ھمۀ آن ھا را برای مطالعۀ خوانندگان گرامی نقل لب ترين قسمت، بند ھای چھل و پنج تا بند پنجا و اج

  :می کنم

 مزدا پرست باردار شود و يکماه، دو ۀ جھان جسمانی و ای مقدس، بگو بدانم، ھرگاه يک زن در خانۀ ـ ای آفرينند۴۵

دنيا بياورد ه کودک مرده بما، سه ماه، چار ماه، پنج ماه، شش ماه، ھفت ماه، ھشت ماه، نه ماه، ده ماه بگذرد و اين زن 

  .مزداپرستان چه وظيفه خواھد داشت

 ريز و درشت، آتش ۀباشد اما رم  ـ اھورامزدا پاسخ داد و گفت، مکان اين خانه مزدائی و زمين آن خشک و پاک می۴۶

  .اھورامزدا، شاخه ھای ھيزم و مرد پارسا کمتر از آنجا عبور خواھند نمود

  .بايد از آتش چه فاصله داشته باشد) اين خانه(ی و ای مقدس، بگو بدانم  جھان جسمانۀ ـ ای آفرينند۴٧

برسم آنگونه که در متون [ ـ اھورامزدا پاسخ داد و گفت، از آتش بايد سی گام، از آب بايد سی گام، از شاخه برسم ۴٨

 معبد به منزلۀ ھيزم يا اوستائی آمده است، نام شاخه ھای کوچک درخت است که به يکديگر بسته می شوند و در آتشدان

  .سی گام و از مرد پارسا سه گام فاصله داشته باشد] استفاده می شود" درگران"به اصطالح ما 

 ـ در اين مکان است که بايد مزداپرستان يک حصار بنا کنند و اين زن را ھمراه خوراک و پوشاک خود در آن جای ۴٩

  .دھند

  .بگو بدانم، نخستين خوراک و غذای اين زن چه خواھد بود جھان جسمانی و ای مقدس، ۀ ـ ای آفرينن۵٠

 سه لقمه، شش لقمه يا نه ۀاندازه  ـ اھورامزدا پاسخ داد و گفت، اين زن بايد يک مقدار خاکستر آميخته با شاش گاو ب۵١

داپرستان جدا و گفت، نه شب بايد بگذرد و وی در اين نه شب از مز. ...  شکم خود وارد نمايدۀلقمه ميل کند و در دخم

پس از اين نه شب است که تن خود را، پوشاک خود را . جدا در مسکن، جدا در خوراک و جدا در پوشاک. خواھد بود

  ).۵۶(شو دھد، پاک و طاھر خواھد شد  و بايد با شاش گاو آميخته با آب شست

يست که بايد چنين عذاب شود؟ لباسی طبيعيست که در آن زمان کسی ھم نبود که از اين آقا بپرسد در اين کار گناه زن چ

  !ھم که شسته می شود نبايد برای ھيچ امر مھمی مورد استفاده قرار گيرد

  : به اين پرسش و پاسخ زردشت و اھورامزدا که در آغاز فصل ھفت آمده است، توجه کنيد

ای مقدس، بگو بدانم، دروج  جھان جسمانی و ای خرد نيکو کار و ۀ ـ زردشت از اھورامزدا پرسيد و گفت ای آفرينند١

ھنگام مرگ انسان در چه .] نام ديو ناپاکی که تماس وی برای انسان بسيار خطرناک می باشد و عواقب وخيم دارد[ناسو 

  .وقت بر وی حمله می کند

شکل ه که از تن وی جدا شد دروج ناسو از مناطق شمال ب محض اينه  ـ اھورامزدا پاسخ داد و گفت، روان آدمی ب٢

و با ) حشرات(عقب خم شده باشد مانند کثيف ترين خرفسترھا ه جلو و دم به حالتی که زانو به ک مگس خشمناک بي

  .کند سروصدای بسيار بر وی حمله می
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 ـ دروج ناسو در جسد مرده می ماند تا وقتی که چشم سگ بر وی افتد و يا جسد را سگ پاره کند و يا پرندگان ٣

تی جسد را سگ ديد يا وی را پاره کرد و يا ددان گوشتخوار بر وی تاختند، دروج ناسو به وق. الشخوار بر آن بتازند

عقب خم شده باشد با سروصدای بسيار مانند ناپاک ترين ه جلو و دم به حالتی که زانو به شکل يک مگس خشمناک ب

  .ريزدگمناطق شمال می ه خرفسترھا ب

بود که طبق اسناد و مدارک متعدد و تحقيقات مداوم انديشمندان و خلص کالم اين که موجوديت تاريخی زردشت امری 

محققين نمی شود آن را انکار کرد، اما آئين او را با آن ھمه سخنان عجيب و غريب و متناقض و دور از عقل پذيرفتن 

ی شد، بدون اگر تمام محتويات کتاب به ارزيابی گرفته م. مھری خواھد بود که انسان بر جبين خرد خويش خواھد زد

ترديد سخن به حدی زياد می شد که نه من قادر به نوشتن آن می شدم و نه خوانند حوصله ای برای خواندن آن می 

  . حيث مشت نمونۀ خروار بپذيريد آنچه را که نوشته شد من. داشت

تنھا تثبيت . بوده استگاھی بر سر تثبيت آئين زردشت به عنوان دين الھی ن بحث من در چھار بخش پيشين اين مقاله ھيچ

  !! و بس. وجود تاريخی زردشت و کتاب اوستا بود

٢۶/١٠/٢٠١۵  

  

  

  

   

 
 


