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کاندید اکادمیسین سیستانی

ستایش آبها ،رودها ،چشمه ها ،کوه ها و گندم زارها
درکتاب اوستا

رودخانه فراه درحد الش وجوین

[تقدیم به داکتر روستائی]

رودخانه خروشان کـُـنر

مقدمه:
یکی از ادیان قبل ازاسالم درکشورما،دین زرتشتی بود ،که هنوز هم پیروان بسیارى در هند و
ایران و سایر کشورهاى جهان دارد .زرتشت ،پیشوای این دین ،در سیستان زاده شده و دربلخ به شهرت
رسید .او صاحب کتاب "اوستا" است که در آن عالی ترین اندیشه های (اندیشه نیک وگفتار نیک
وکردار نیک)از یک متفکر ویک فیلسوف ویک پیشوای مذهبی وطن در ازمنه پیش از اسالم به مردم
ماعرضه شده است .این کتاب بعد از سانسکریت ،دومین کتاب دینی وتاریخی وجغرافیائی اقوام آریائی
است که برای شناخت هویت قومی ما از ارزش واهمیت فراوان برخوردار است.
 زرتشت فرزند آینده نگرودلیر کشورما بود که با اندیشه های عالی (اندیشه نیک وگفتار نیکوکردار نیک) خود انقالبی در طرز تفکر و اندیشه مردم عصر خویش پدید آورد .در نظر زرتشت،
مقصودآفرینش ونتیجه زندگی این است که آدمی در آبادکردن جهان پیرامون وشادمانی خود ودیگران
بکوشد وبا "اندیشه نیک" و"گفتار نیک" و"کردارنیک" خود را به خوشبختی برساند.
 زرتشت اندیشمند مبتکری بود که مردم را از صحراگردی وکوچ نشنی به اسکان در واحدهایروستائی و کشت وزراعت وآبادکردن زمین تشویق وترغیب نمود و باورهای راستی ودرست اندیشی
و یکتا پرستی خود را درقالب سرودهای "گاتا" به یادگارگذاشت.
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 دین زرتشی ،عالوه براینکه دین خدا پرستی است ،دین اختیاروانتخاب هم هست .زرتشت دوراه را به انسان نشان میدهد :یکی راه "راستی ونیکی " است ودیگری و راه " دروغ وبدی" است
ومیگوید :آدم دانا از این دو ،راه راستی ونیکی را برمیگزیند.پس دین زرتشتی  ،دین خرد ورزی
ونیکی گرائی است ،نه دین دروغ پردازی وآتش پرستی.
اهمیت آب نزد آریائیان عصر اوستا :
به زمین عشق ورزیدن ،و آنرا آباد کردن و برای کشت و برز بکار بستن  ،به نهرها و جویها ،به
بارانها و چشمه سارها ،به چش م امی د نگریس تن ،ب ه گل ه ه ا و رم ه ه ا و پ رورش آنه ا اهمی ت و اعتب ار
بخشیدن ،این همه چیزهای بود که در واقع زیر بنای جامعه آریائی را میساخت.
واز همین جهت است که در « اوستا » ،کتاب مقدس زرتشتیان (باقیمانده از نیم ه ه زاره دوم قب ل
از میالد ) این همه از آب ها و رمه ها و مزارع گندم و درختان میوه و ستوران و چراگاه ان خ وب ی اد
شده و در همه جا به نیایش آمده اند .در این سرودها ی کهن هنوز بوی حیات و نشه زن دگی م ی جوش د.
آنجا که میخوانیم « :گله پروری را می ستائیم و از آسمانها آب های بارور و از شما کهه ملهم مادریهد و
از شما شیر گا و که از فقر توجه میکنید .و در میان مشروبات خوبترین و بهترین هسهتید ،مها اسهتها ه
میکنیم .به کوه ها که از باالی آنها آب جاری است درود می فرستیم و به دریاچه ها و استخر ها درود
میفرستیم و به مزارع گندم سود بخش درود میفرستیم]1[».
درعین حالیکه نقطه عطف تمام و یا اکثر سرودهای زرتشت ،ان درز و ترغی ب درراه راس تی و
مب ارزه ب ا دروغ و اه ریمن و زش تی هاس ت  ،آب اد ک ردن زم ین ،محب ت ورزی دن نس بت ب ه حیوان ات و
پرورش گله و گرم داش تن ک انون خ انواده ،ح ادترین آرزوی او نیزهس ت.گاتهها و یشهتها  ،حماس ه ه ای
کش اورزی و راه گش ای جل ب رض ائیت و عنای ت اه ورامزدائی هس تند « .گلههه پههروری رامیسههتائیم  ،و
مزاری گندم سودبخش را می ستائیم  ،رحم و مروت را که غم خوارگی بیچارگان اسهت  ،مهی سهتائیم ،
آب مزدا آفریده مقدس را می ستائیم]2[ ».
« ما آبهای از چشمه جوشنده و باهم جمع شده و جاری را می ستائیم و از شما که مثل مادرید  ،و
از ش ما ش یر گ او ک ه از فق ر توج ه میکنی د  ،و در می ان مش روبات  ،خ وب ت رین و بهت رین هس تید  ،م ا
استغاثه میکنیم  «]3[ ».به کوه ها که از باالی آنها آب جاری است  ،درود میفرستیم وبه دریاچ ه ه ا وب ه
استخرها درود میفرستیم  « ]4[ ».ما نیایش می کنیم اه ورا م زدا را ک ه س تور وراس تی بیافری د  ،آبه ا و
گیاه های خوب بیافرید ،به آفریدگار درود میفرستیم]5[ ».
آریائیان عهد زرتشت ،از تمامی عناصر مادی  ،آب را که آثار آشکارتری در زندگی و
 - 1دکتر حسین لسان  « ،درسی بزرگ از فردوسی » مجله یهما ،شماره نهم  ،سال هفدهم
 - 2دکتر حسین لسان  ،همان منبع
 - 3هفتن یشت کوچک  ،بند۹ ، ۸ ،۷
 - 4هفتن یشت بزرگ،کردۀ 4
 - 5هفتن یشت بزرگ  ،کرده  ،۸بند۲
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کشاورزی دارد ،ارج می نهادند .برای آب ربه النوعی همپایه مهر واهورا مزدا ،قایل بودند .و ب رای او
م عابد عظیم و باشکوهی بر پا میکردند و این الهه را که بصورت زن ی خ وش هیک ل و زیب ا مجس م ش ده
است  ،ستایش میکردند .نام این ربه النوع « اناهیتا» ( ناهید) بود .اهورا مزدا گوید:
« س زاوار اس ت ک ه در ع الم م ادی اناهیت ا را س تایش کنن د  .مقدس یکه ج ان فزاس ت  .مقدس ی ک ه
فزاینده گیتی است ۰مقدسی که فزاینده ثروت است  .مقدسی که فزاینده مملکت است  ....از برای م ن ای
زرتشت اسپنتمان  ،این اناهیتا را بستای  ...من اهورا مزدا « ناهید» را از نیروی خویش پدید آوردم .ت ا
خانه و قریه و ده و مملکت را بپرورانم  ،تا آنها را حمایت کنم  ،حفظ کنم  ،پاسبانی کنم ]6[ »...
« ما به سرچشمه های آب درود می فرستیم و به گذر های آب درود میفرستیم  ]7[».اهورا مزدا ،
در پاسخ این پرسش زرتشت که کجا بیش از همه زمین شاد اس ت میگوی د  « :درآنج ایی ک ه بیش تر از
همه گندم و گی اه ودرخت ان می وه بکارن د ،در آنجاییک ه زم ین خش ک اس ت ،آب رس انند و در آنج ایی ک ه
آبگیر است خشک کنند ]8[ ».
این مطلب میرساند که آریائیان عصر اوستا ،به فن خش ک س اختن باطالقه ا و زراع ت در آنه ا و
فن آبرسانی به زمین های خشک  ،از جمله بوسیله کاریز آشنا بوده اند .بیم و هراس از بی آبی و خشک
سالی از دیر باز در فالت ایران مطرح بوده است و این انگیزه یی برای سرودن چکامه شیوائی چون «
تیریشت » گردیده است .این معنی در کرده یازدهم  ،فقره  ۴۱و  ۴۲اینطور باز تاب شده است:
« تش تر  ،س تاره ش کوهمند را م ی س تائیم ک ه آبه ای ایس تاده و روان و چش مه ه ا و جویب ار ه ا و
باران (همه) شیفته او اند[ .زرتشت از تشتر فرشته نگهبان ب اران م ی پرس د ]:ک ی چش مه ه ای آب دگ ر
باره سترگ تر از نیروی اسپی روان خواهد گردید کی چشمه ها به سوی کشتزار های زیبا و دشت ها
و پایگاه ها روی خواهند آورد و ریشه گیاهان را ازتری نیرومندخویش بهره مندخواهد ساخت »[]9
اهورا مزدا به زرتشت گوید  « :ای زرتشت ! از فروغ و فُر آنان ( مردان نیکوکار و توانا) است
که در روی زمین رودهای پر آب روانس ت و ب رای نگه داری س توران ومردم ان وج انوران پنجگان ه و
مردان پاک سرزمین های ایرانی بر پهنه آن گیاه های گوناگون میروید]10[».
« ای اسپنتمان زرتشت ! هنگامی که آبها با «ف ر» م زدا آفری ده از دری ای «فراخک رت » ( ف را
کران ه دریاچ ه ه امون )س رازیر ش ود « ،فروه ر» ه ای توان ای پارس ایان ب ه پ ا خیزند،چن دین چن دین
صدها  ،چندین چندین هزارها  ،چندین چندین ده هزارها  ...تا هریک برای خ انواده و ش هرو س رزمین
خود در پی بدست آوردن آب براید و چنین گوید  :آیا باید سرزمین ما (ازبی آبی ) ویران گردد و خشک
شود « فروهرها در پهنه رزم برای خانه و سرزمین خود می جنگد  ...هریک ازفروهرها که کامی اب
 - 6هفتن یشت بزرگ  ،کرده  ، ۳بند۱
 - 7آبان یشت  ،کرده ۳- ۱
 - 8هفتن یشت بزرگ  ،کرده ۸
 - 9تیریشت کرده  ۱۱فقره  ۴۱و۴۲
 - 10تیر یشت  ،فقره ۵۱
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گردد  ،آب را به خانه و ده و شهرو سرزمین خود میرساند ومیگوید :سرزمین م ا بای د خ رم و س ر س بز
گردد و {گیاهانش } بروید]11[ ».
دهقان گله پرور ،برترین آفریده :
در روزگار اوستا ،مرد وزن روستائی برترین ارجها را دارند ،چراکه سینه زمین را می شگافند،
گل ه ه ارا ب ه چ را م ی برن د ،درخ ت میکارن د ،ش یر گ او ه ا و گوس پندان را میدوش ند ،آبه ا را درجویه ا
انداخته به کشتزار ها میبرند و آنچه را که با رنج و کوشش خود به دست می آورند ،قدر می نهند و م ی
ستایند « ]12[ .خوشا به شما کشورها که آب جوی های شما بدون مانعی بسوی محص ول و چراگ اه ه ا و
جه ان م ادی روان گ ردد ( ».تیریش ت ) و آری ائی پ اک م نش میس تاید پدی د آورن ده روس تا ه ا و نعم ات
زندگی را  « :فر نیرومند مزدا آفریده بدست نیامدنی را می ستائیم  .آن فر ستوده زبردس ت  ،پرهیزگ ار
کارگر چست را می ستائیم ]13[».
« ای مزدا اهورا ! آنگاه که به چارپایان آزادانه راه دادی تا به کشاورز گرایند یا به چادر نش ینان
پیوندند  ...پس چار پای ان  ،از آن می ان کش اورز گل ه پ رور  ،آن پاس بان م نش نی ک را خ دایگان خ ویش
دانستند « ]14[» .اهورامزدا میگوید  :کسی که گندم میکارد به این میماند که راستی می افشاند و دیهن
مزدیسنا را ازپیش می برد]15[ ».
چادر نشین بیابان گرد (که به کشاوزی نپردازد) هرچند بکوشد  ،از پیام نیک اهورا م زدا  ،به ره
نیابد ]16[.در یسنا( ،هات  )۳۲ب ازهم ب ه کش اورز در ردی ف آزادگ ان ارج گذاش ته ش ده اس ت .آنچ ه در
اوستا آمده ،محتوای زندگی و آرزوی انس ان ف الت در دی رین ت رین روزگ ار ای ن س رزمین اس ت .ب رای
اینکه در یابیم انسان این نجد در آن روزگار  ،تا چه اندازه به خاک بارور ارج می نهاده و کشت و ب رز
را امری بنیادی در زندگی خود میدانسته ،چند فقره از وندیداد در اینجا آورده می شود :
«ای آفریدگار پاک جهان مادی ! در کجا زمین بیش از همه شاد است آنگ اه گف ت  :اه ورا م زدا
راستی ای اسپنتمان زرتشت ! در آنجائی که مرد پاک دینی خانه برپا کنهد و آن خانهه از آتهش و شهیر و
زن و فرزند و گله برخوردار باشد و گاو و راستی و علوفه و سگ و آنچه از برای زندگی مفید باشد ،
در آنجا فراوان باشد ]17[».
این پاسخ نمودار اساسی ترین ض رویات ی ک روس تا ی ا ی ک واح د اقتص ادی در آن زم ان اس ت .
دیگر بار می پرسد زرتشت و اهورامزدا پاسخ میدهد  « :در آنجهائی زمهین شهاد اسهت کهه گلهه و رمهه ،
 - 11فروردین یشت  ،کرده یکم  ،فقره ۱۰
 - 12فروردین یشت  ،بندهای ۶۸ ،۶۷ ،۶۶ ،۶۵
 - 13رضا انصافپور  ،تاریخ زندگی روستائیان و طبقات اجتماعی ایران از دوران قبم التاریخ تا پایان عهد ساسانی  ،طبع تهران ۲۵۳۵ ،
شاهنشاهی  ،ص ۱۳۴
 - 14زامیاد یشت  ،بند۳۰ ،۲۷ ،۲۵ ،۲۱ ،۱۴ ،۹ :
 - 15گاتاها  ،هات  ، ۳۱فقرات ۱۰-۹ :
- 16گاتها ،یسنا ،هات  ، ۳۱فقره ۱۰
 17- 17اولمستد ،تاریخ شاهنشاهی هخامنشی  ،ترجمه دکتر مقدم  ،چاپ تهران  ،۱۳۴۲ ،ص ۳۱۰
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خورد و بزرگ پرورانده شود .و در آنجایی که گله و رمه فراوان باشد ».همچنین اهورامزداگوی د  :ای
اسپنتمان زرتشت ! زمین ناشاد است اگر مدت زمانی شیار نشده بماند  .اگر مردی در روی این زمین با
دست چپ ودست راست خود کشت و کار کند  ،این زمین به او چنین گوید  :ای مرد که در روی م ن ب ا
دست راست و دست چپ کار کردی  ،همواره من بارور خ واهم ب ود ،همیش ه به ره بخ ش خ واهم مان د .
گذشته ازخرمن خوب  ،همه گونه روزی از من برگیرید]18 [».
و برای کسی که بر روی زمین کار نمی کند  ،زمین میگوید  :تو ای کسی که ب ا دس ت راس ت ب ر
در دیگران بپا ایستی و روزی خود را ازآنان گدائی کن ی ،
روی من کار نکردی  ،تو باید در آینده پشت ِ
آری پس مانده و ریزه هایی که از دهان دیگ ران افت اده نص یب ت و خواه د ش د و از خ وان کس انی ک ه ب ه
فراوانی و آسایش و خوشی اندر اند ،چنین چیزی بتو خواهد رسید]19[.
در براب ر ای ن پرس ش زرتش ت ک ه دی ن مزدیس نا از چیس ت اه ورا م زدا پاس خ میده د« :ای
اسپنتمان زرتشت ! دین مزد یسنا وقتی تهذیه و قوت یابهد کهه مهردم بها غیهرت و کوشهش گنهدم بکارنهد،
کسی که گندم میگارد به این میماند که راستی می افشاند و دین مزد یسنا را از پیش می برد] 20 [».
به قول « جورج فوت مور» اوستا شناس امریک ائی « ههی دینهی از ادیهان باسهتان،چنین اهمیتهی
را نسبت به زراعت و کشت وکار قایم نشده که توسعه آنرا در ردیف معتقهدات مهذهبی و اعمهال حسهنه
دینی قرارداده باشد ،مگر دیانت زرتشتی]21[ ».
آگ اهی دادن ب ه جوان ان از ت اریخ ادی ان س ابقو کش ور  ،چ ون :دی ن هن دوئی ،دی ن ب ودائی ،دی ن
زرتشتی ،دین عیس وی و دی ن موس وی(یهودی)  ،ازملزوم ات و ج زئ ج دائی ناپ ذیرتاریخ کش ور اس ت.
دادن چن ین آگ اهی ب رای فهمی دن خط وط کل ی سیراندیش ه وتفک ر درای ن س رزمین ب رای جوان ان از
ضروریات زندگی بشمار میرود و با فهم آن خطوط کلی است که آنها قادرمیشوند تا مزیتها وخوبی های
یک دین را از دین دیگر تمیز بدهند.
دین زرتشت  ،در زمانش یک عامل ترقی بشمار میرفت  ،زیرا که مردم را به اسکان و روستا
نشینی و شهر نشینی و محبت به حیوانات اهلی و گوسفند و گاو و سگ و توجه به منابع آب جهت
زراعت وعمران زمین دعوت میکرد .ستایش از آبهای روان ،چشمه سارها وبارانها وکوه ها ورمه ها
وحیوانات اهلی وتشویق مردم به زراعت وکشت گندم ودیگر حبوبات خوراکی در واقع زیربنای دین
زرتشتی را میسازد .آثار تمدن ومعابد زرتشتی از بلخ تا هرات وسیستان فراوان اند که براثرکاوش
باستان شناسان ایتالوی در نیمه دوم قرن بیستم به ما معرفی شده اند.
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