
 

 

 

 

 

  *سرودهای آسمانی زرتشت
                          

 رابیندرانات تا گور

 ترجمة محمد باقری            
 

 

ترین حقایق تاریخ ایرانیان، اصالحات مذهبی ترین و برجستهمهم زیکی ا

دانیم. او نخستین کسی است که انجام شده توسط زرتشت است. تا جایی که می

معینی برای دین قائل شد و در عین حال به اشاعة و خصلت اخالقی جهت 

عنوان کمک به –تعالیم توحیدی پرداخت که اساس ابدی و واقعی برای نیکی 

کوشیدند تا انسان را به رعایت داشت. همة ادیان بدوی میعرضه می –مطلوب 

شک این ظواهر تأثیری مصنوعی داشت و تصویر تشریفات ظاهری وا دارند. بی

-فروغ آنها، اندیشهداد و حتی پرتو بیدست میمرز میان نیکی و بدی به مبهمی از

ترین پیامبر دنیای کهن آورد. زرتشت برجستهای در بشر پدید میکنندههای گمراه

بود که به انسان راه آزادی را نشان داد؛ آزادی انتخاب مبتنی بر اخالق، آزادی از 

یه، آزادی از پرداختن به معابد متعدد پااطاعت کورکورانه نسبت به دستورات بی

کند. برای اغلب ما، امروزه این که عیادت ما را از حرمت ایثار خالصانه دور می
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نماید که محاسن اخالقی کار نیک، ناشی از درستی اندیشه است. سخن بدیهی می

اما حقیقت این است که زمانی این پیام همچون درخشش نوری در تاریکی بود و 

به همة زوایای پنهان روح بشری راه نیافته است. هنوز در پیرامون خود،  هنوز هم

بینیم که از روی ترس و به امید دست یافتن به امکانات، به راه کسانی را می

ای در ذهن ندارد. این اخالقی زنده أروند که هیچ منشای میتشریفات کورکورانه

که پیرامون او را معتقدان به آندارد. با نکته ما را به درک عظمت زرتشت وا می

تاریک جهل، ندا در داد که های جادویی فرا گرفته بودند، در آن روزهای آیین

حقیقت دین در اهمیت اخالقی آن نهفته است، نه در مراسم ظاهری که ارزش 

موهومی دارند؛ این به معنی پایبندی به پندار، گفتار و کردار نیک در زندگی 

 انسان است.

رونی حقیقت، از طریق درک درونی آن، به پرتو روشن سادگی تجلی ب

حی، یابد. سادگی راستین نشانة کمال است. در مراحل اولیة رشد رودست می

رد، ن داهنگامی که انسان آگاهی اندکی نسبت به رمز جاودانة زندگی خود و جها

و بر خصلت درونی رابطة خود با حقیقت واقف نیست، نخستین احساس او، 

دت ر عبادروی سوی زیادهس یا آزمندی برای دارایی است. این عوامل او را بهتر

که به  کشاند. اما در تعالیم زرتشت،و گرایش نامعقول به تشریفات ظاهری می

ه بستشی های پرندرت ذکری از آیینبهترین وجهی در گاتها نمودار شده است، به

 ستند کهه آرمیتیو  اشا، هومنو آید. تنها رهنمایی و عامالن آن همچونمیان می

 اند.مورد توجه قرار گرفتهاً دتعم

شیوة سنتی عبادت ایرانیان در عهد کهن شامل قربانی کردن جانوران و 

ها بود. منسوخ کردن همة این رسوم، عالوه بر «دیو»هایی به «هئوم»اهدای 
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تعال دهندة قدرت درک او در مورد تجلی معنوی وجود مشهامت زرتشت. نشان

زرتشت به ایرانیان آموخت که »بود. از قول پلوتارخ چنین نقل شده است که: 

میان ایمان به مراسم «. خود را به اهورا مزدا پیشکش کنندهای نذورات و سپاس

های اخالقی و معنوی، فاصلة عظیمی وجود خونین جادوگران و پرورش آرمان

ی بود که این فاصله را با انگیز، نخستین کسای شگفتدارد. زرتشت به شیوه

دمید، پیمود. ایمان می درک روشنی که این چنین در زندگی و سخنانش شور

کرد از هیچ کتابی به عاریت گرفته نشده بود و حقیقتی که ذهن او را سرشار می

های فرمایشی حاصل آموزش هیچ آموزگاری نبود. او از طریق پیروی از راه سنت

یل آمد. حقیقت همچون روشنایی سراسر زندگیش، بر نبود که به این حقیقت نا

او تابید و به صورت ارتباط او با شخصیت درونیش درآمد، آن چنان که در مورد 

 کامالً بالواسطه بودن دانش خود، چنین گفت:

همه  ، ازهنگامی که به تو اندیشیدم، ای مزدا، که آغاز و پایان هر چیزی»

گاه تی، آنداور توانای کردار ما در زندگی هستری، پدر اندیشة نیکویی، ستودنی

گمان، جوشش ( بی31-8)یسنا «. جایی برای تو در دیدگان خویش قائل شدم

 روحی او بود که او را به گفتن این سخنان واداشت:

ة ز مایکنم. سرودهایم را ابدین سان وجودی فراتر از همه را اعالم می»

م. سرایدگان است: در ستایش او میرسان همة زنکه مددکار و بهره حقیقت،

را به منیک  ها گوش فرا دهد، زیرا خردبگذار اهورا مزدا با روح پا ک خود به آن

 «موزد.بیا پرستش او رهنمون شد، بگذار او با دانایی خویش بهترین راه را به من

 (45-6)یسنا 

آن  دست نیامده است، و برای اثباتحقیقتی که از راه استدالل تحلیلی به
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-نیازی به حقایق بیرونی با ایمان رایج و تجربیات مردم نیست؛ حقیقتی که هم

چون الهام، از فراسوی محیط پیرامون نازل شود، با خود این یقیین را به همراه 

دارد که از سوی یک سرچشمة آسمانی خرد فرستاده شده است و کسی که آن را 

است و بنابراین، رسالت پیامبری کند، از میان سایرین برگزیده شده دریافت می

خداوند را برعهده دارد. زرتشت به این وظیفة مقدس خود واقف شد و دریافت 

 که واسطة مستقیم ارتباط با حقیقت آسمانی است.

-می عمات میان بندگانینکنندة تا زمانی که بشر خدای خویش را توزیع

د و رای خود تا او را بکوشیدانند، میدانست که شیوة فرونشاندن خشم او را می

 قی وای که بدان تعلق دارد، حفظ کند. اما با درک مستقیم سرشت اخالقبیله

 هی کهگردد و اندیشة المعنوی خداوند، این دانش بر تمامی بشریت آشکار می

 ردد ونوبخشید، مرزهای نژادی را در میزمانی تنها به افراد خاصی وحدت می

آورد. زرتشت نخستین معنوی وحدت گرد میهمة نوع بشر را در یک حلقة 

ه کدایی نظری انحصارطلبانة خدای قومی، خپیامبری بود که دین را از قید تنگ

ن سر جهاسرا تنها به گروهی از برگزیدگان تعلق دارد، رهانید و آن را از آن مردم

امی ، هنگآید. زرتشتشمار میدانست. این امر، حقیقتی عظیم در تاریخ ادیان به

 که وی بر او فرود آمد، چنین گفت:

، دیشیانیکسره به تو ایمان آوردم، ای اهورا، که پروردگار متعال نیک»

بار  که برای نخستینهنگامی که سروش با اندیشة نیک به سویم آمد، هنگامی

فه وظی سخنانت را شنیدم و به یاری آن از خرد برخوردار شدم! و حتی اگر این

 واهمخها ر به محنت دچار شوم پیام ترا به همة انساندشوار باشد، و حتی اگ

 (43-11)یسنا «. رساند که تو از همه نیکوتری
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 کند:او با مزدا چنین نیایش می

مة هبرای  درستی به من بگویی، ای اهورا، کدام دینخواهم که بهاز تو می»

گار امدینی برپایة حقیقت که مرا از هر لحاظ ک –ها بهترین دین است انسان

به  ا را، رفتارهای مسرودهای آسمانی ديانت کاملخواهد کرد، دینی که به یاری 

وی ترین آزرویش، آرزراه نظم و عدالت خواهد کشاند، دینی که هوشیارانه

 (44-10)یسنا « توست، ای مزدا!

 قیقتحاو با اطمینان خلل ناپذیر و امیدواری کسی که به دیدار مستقیم 

 گوید:به جهانیان مینایل آمده است، خطاب 

ش آیید! گوبه من گوش فرا دهید، ای کسانی که از دور یا نزدیک می»

دقت  ا بادهید که اکنون سخنانی خواهم گفت: به همه چیز بیاندیشید و گفتار مر

واهد ن نخو اندیشة روشن بسنجید. آموزگار دروغ هرگز دوباره این جهان را ویرا

 (45-1یسنا  «)آشکار شده است.کرد؛ زیرا زبانش خموش و عقایدش 

ا بن، که توان گفت که چنین تصور واالیی از دینظر من، بدون تردید میبه

هایی ان نچنین بیان روشن و مثبتی ادا شده است، با اعتقاد راسخ به حقیقت آرم

 اریخکمال که باید بر تمام بشریت، ولو به قیمت شهادت، آشکار گردد، در ت

 مانند است.آغازین تمدن، بیدم دوردست این سپیده

ها خدایان بدوی طبیعت را هنگامی بود که ایرانیان نیز همچون سایر آریایی

ها، به چیزهای خوب زندگی وابسته بودند. اما این پرستیدند که به تصور آنمی

گونه انجام وظایف اخالقی و آیین مهرورزی را دربر نداشت. در تصور، هیچ

کوشید تا از منابع پنهان بدوی روح علمی بود که میحقیقت، این شکل خام و 

تر طبیعت پرده بردارد. اما در خالل آن حتماً جریانی از خواست عمیققدرت در 
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کرده و به جهانی از پرستی مخالفت میوجود داشته که دایماً با کیش قدرت

ه کردهای مادی است، توجه میبهاتر از ثروتهای درونی که بسیار گراننیکی

توجه بودند، اما است. صدای آن در آغاز نیرومند نبود و اکثریت مردم بدان بی

 نهاد. آنگاه آموزگار کبیرهمچون زندگی موجود در دانة گیاه، تأثیر آرام خود را می

شود. ور میآید و در زندگی و اندیشة او آتش پنهان حقیقت، یکباره شعلهمی

پرداخت، تا آن که به نجوا و اشارت میی های دراز گمنامبهترین مردم، در سال

صدای خود را یافت، صدایی که هرگز دوباره خاموش نخواهد شد. زیرا این صدا 

شود. اکنون صدای بشریت است و به عصر خاص یا مردمان خاص منحصر نمی

-سر میهای سکوت و فراموشی، افسردگی و شکست را پشتاین صدا دوران

شود. این صدایی انداز میصورت فریاد پیروزی طنین گذارد و دوباره و دوباره به

است خطاب به مبارزان علیه نادرستی و علیه تمامی آنچه روح انسان را از وظیفة 

کشاند. و اینک هنوز پرستی میهای مادهکند و به دام مردابواالی آزادگی دور می

حقایق  گرانی که باصدای زرتشت زنده است و به موضوع مورد عالقة پژوهش

شود. این صدایی نیست که تنها جمع مردة گذشته سروکار دارند، محدود نمی

ها را در جزئیات روزمرة زندگی هدایت کند. مگر نه اینکه کوچکی از انسان

ایم که زرتشت نخستین همة آموزگاران بود که تعالیم مذهبیش خطاب به دیده

نی بود؟ او به مانند کسی همة نژادهای انسانی در فراسوی فواصل مکانی و زما

-نیست که برحسب تصادف از طرق اصطکاک، چراغی روشن کرده است و می

آید، با این حال از روی خست از آن برای داند که این کار از هر کسی برنمی

ای بود که بر کند. اما زرتشت نگهبان شبانهاستفاده در خانة خویش نگهداری می

تاد و به هنگام برآمدن خورشید از کنارة افق، فراز تنها قلة مشرف به شرق ایس
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سرودهای روشنایی را خطاب به جهان خفته، سرداد. او اعالم کرد که خورشید 

حقیقت برای همه است و پرتو آن برای متحد کردن دور و نزدیک است. چنین 

اند و نفعشان در انگیزد که به شب خو گرفتهپیامی همیشه مخالفت کسانی را برمی

بند ی است. در دوران زندگی این پیامبر، میان پیرون او و کسانی که پایتاریک

نه در حقیقت، جنگ سختی مراسمی بودند که ریشه در خود آنها داشت 

 درگرفت.

ه کو نیز این « زرتشت به یک خانوادة شاهی تعلق داشت»گویند که می

ن، کاهنانخستین کسانی که به کیش وی گرویدند از هیئت حاکمه بودند. اما 

 شدند که حکمرانان را به سوی خوداغلب موفق می (1)هاها و کرپنکوی»

 «بکشند.

یابیم که در این جنگ، شاهزادگان کشور به دو دستة مخالف چنین درمی

پیش آمد.  (2)طور که در هندوستان، در جنگ کوروک شتراتقسیم شدند، همان

ا کردارهای شریرانة خود، انسان ها با شاهزادگان متحد شدند تا بها و کرپنکوی»

در میان کسانی که به عنوان دشمن علیه زرتشت برخاستند، «. را به تباهی بکشند

( از او نام برده شده، باید بوده 49و  2-1قدرتمند هم که در یسنا ) (3)بندوای

آید که او به کافران پیوست. خانواده یا تبار شاهی مذکور باشد. از متن چنین برمی

(. در مورد آنان گفته شده است که 32و  12-14باشد )یسنا  (4)االً باید گرهمااحتم

ها، نیروی خود را برای از پا درآوردن پیامبر و ها و کرپنپس از اتحاد با کوی»

کار گرفتند. در حقیقت، مخالفت میان پرهیزگاران و ناپرهیزگاران، هوادارانش به

رو منتهی شده است. پیامبر با اهورا نیایش مؤمنین و کفار، غالباً به جنگ رو در 
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کند تا در نبرد بین دو سپاه، به او پیروزی اعطا کند و بدین ترتیب بدکاران را می

 به شکست دچار کند و برای آنها جنگ و مزاحمت فراهم آورد.

یی هاهای هندی شواهدی وجود دارد که در هند کهن نیز جنگدر داستان

ز انجام اخاطر پیشة خاص خود، ها که به(5)تی و خشتریهبین نمایندگان ایمان سن

ی این برا تشریفات ظاهری دینی نسبتاً آزاد بودند، درگرفت. دالیل محکم و کافی

 ی درنظر وجود دارد که در آن روزها منشأ و پشتیبان اصلی جنبش دین توحید

 د.هیئت حاکمه بود، هرچند که عدة زیادی از آنان به جنگ با آن برخاستن

و  ام که رشد عناصر اخالقیمن در جای دیگری در این مورد بحث کرده

یی روپامعنوی در دین هند کهن از عهد هند و ایرانی، در کنار اقوام هند و ا

ر سراس ناپذیرش، درام که این مبارزه با نیروی آشتیصورت گرفت و نشان داده

ه ت همرازرتش که با تعالیم ام که انقالبیتاریخ هند تداوم یافته است. نشان داده

نقالب ادنبال داشت، در هند نیز همانندی داشته است: های سخت بهبود و جنگ

 حفظ شده است. (6)های آن هنوز در بهاگاوادگیتادینی هند که آرمان

های یکسان در یک نژاد و در مواضع جالب توجه است که رشد آرمان

شان، از برخی رغم وحدتست که علیبار آورده اجغرافیایی متفاوت، نتایجی به

اند. توحید ایرانی بیشتر جنبة اخالقی دارد و توحیدی هندی بیشتر ها متفاوتجنبه

شک دارای خصلت ماورای طبیعی است. چنین تفاوتی در تکامل معنوی آنها، بی

مربوط است به نیروی فعال زندگی در ایران قدیم و آرامش معنوی اندیشه در نزد 

ز شرایط آب و هوایی دو کشور است. این تمایز تا حد زیادی ناشی اهندوان. 

های وسیع در شمال هند با هیچ مشکل سهولت استفاده از زمین و وجود دشت

همیشگی از سوی قوای مادی طبیعت که انسان هر روزه با آن درگیر باشد همراه 
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موارتر است. تر و سطح زمین آن ناهنیست، درحالی که آب و هوای ایران پر توان

هاست و خود در این مبارزه در کنار مکتب زرتشت معتقد به مبارزه علیه پلیدی

گیرد. در هند، با آنکه از جنبة اخالقی اهورا مزدای بزرگ، نیک و خردمند قرار می

فروگذار نشده است، بیشترین تأکید بر اشراق ذهنی از طریق امساک پرهیزگارانة 

پوشی از همة عوامل غم وسیلة چشممل ذهنی بهتمایالت و نیل به آرامش کا

-ها ذهن مردم را در تشدید درونوشادی، قرار دارد. در اینجا، فکری که سال

داشت، این بود که انسان به عنوان یک موجود گرایانة سکوت به خود مشغول می

معنوی باید از طریق دریدن حجاب نفس به درک حقیقت نایل آید. همة 

کنند، آزادی معنوی را از او حساساتی که هستی او را محدود میها و ادرخواست

 سازند.دور می

 صورتدر انسان، روح آفرینش منتظر است که رهایی نهایی خود را به

یانی پایتابش ناگفتنی حقیقت بیابد. آمال هند این است که در روح انسان به ب

 دست یابد.

خصاً زرتشتی در ایران مشدانم، مکتب از سوی دیگر، تا آنجا که من می

وح ر با رخواند تا در کنار یکدیگپی اخالق است. این مکتب مردم را فرا میدر

 مالتجاودانة نیکی برای گسترش و بقای خشتره، فرمانروایی حق، علیه همة ح

ه تا ب آوردصورت همکارانی درمینیروهای پلیدی بکوشند. این آرمان ما را به

 برکات او در سراسر جهان بکوشیم.همراه خداوند در گسترش 

اندیشد، آشکار دقت میهمة اینها برای انسان خردمند و انسانی که به»

خیزد،  کسی که با است؛ کسی که با تمام توان خود به پشتیبانی از حقیقت برمی
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راستی آورد، او بهعمل میگفتار و کردار خود بیشترین حمایت را از حقیقت به

 (31-22)یسنا  «مزدا!ا ت، ای اهوربهترین مددکار اس

نگ در حقیقت، این امر برای ما بسیار مهم است که جهان بشری پهنة ج

 ه ورطةخواهند ما را بدهندة ما و عواملی است که میدایمی بین عوامل نجات

 ر کنارا  دتباهی بکشانند. تنها امید ما در این حقیقت نهفته است که اهورا مزد

ی ما راه درست را درپیش بگیریم. این جنگ قوانین جدماست، به شرطی که 

از  یکهیچ»گوید: خاص خود را دارد و سازش را در آن راه نیست. زرتشت می

 ورت،صشما نباید به تعالیم و دستورات نیروهای بدی گردن نهد، زیرا در آن 

غان ارم اندوه و مرگ را برای خانواده و روستای خود و سرزمین و مردم خود به

یسنا « )د!د و آنان را سرنگون کنییدست بگیرخواهد آورد! نه، شمشیر خود را به

 (31و  18

ای در جنگ، یادآور روح پیمان کهن است. جنبة چنین موضع سرسختانه

های خود مردم است، که پس از آن، قهرمانانة فعال این دین، بازتابی از خصلت

ها را به نیروی شمشیر ن حکومتتریهای پهناوری را فتح کردند و بزرگسرزمین

هایش پذیرا شدند. آنان شوق به خود برپا داشتند. آنان این جهان را با همة سختی

زیستند و تأثیر زندگی و اتکا به نیروی خود داشتند. آنها در نیمة غربی آسیا می

های همجوار در هند و به قارة غرب راه یافت. آرمان شان به سراسر تمدنعظیم

 خردادنستند بر اآرمان جنگاوری بود و به نیروی اراده و فداکاری توآنها، 

)جاودانگی در جهان دیگر( چیرگی یابند. این  امرداد)تندرستی در این جهان( و 

آرمان بزرگ غرب و حقیقت عظیم مبارزه است. زیرا بهشت باید از طریق 
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د، که در این دست آید. این هدف مقدس، پیش روی قهرمانان قرار دارپیروزی به

 نبرد باید جانب نیکی را بگیرند و به سالح نیکی مجهز شوند.
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