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 م٣٠/٠٦/٢٠٠٨                             کانديدای اکادميسين سيستانی
 

 زرتشت، کيش زرتشتى و خاستگاه آن
 

 : زرتشت 
 و بنياد گذار دين مزديسنا، که هنوز پيروان بسيارى در هند و ايران و ساير کشورهاى اوستازرتشت ، صاحب کتاب 

 که با عالى ترين مفکوره و انديشه و اصول اخالقى جهان دارد، يکی از متفکران بزرگ عهدباستان کشورما است
در واقع بر ضد تمام اوهام و خرافات و بيهودگى )  انديشه نيک و گفتار نيک و کردار نيک( براى بشريت 

زمان خويش قيام نمود و با جسارتى نبوغ آميز با خدايان چند گانه طبيعون به جنگ برخاست و پرستش آنان و پيروى 
اگون و قربانى گاو و نوشيدن شراب را مضموم و ناپسند اعالن نمود و همه را به پرستش خداى يگانه و از مراسم گون

علم حقيقت جوئى و راستى شناسى دعوت کرد و در اين راه نوين وعالى اخالقى با وجود محروميت هاى پى در پى تا 
  .آنجا مقاومت نمود که برسر اين عقيده جان خويش را فدا کرد

حدود (نه تنها در دين قديم باشندگان آريانا، اصالحاتى پديد آورد، بلکه به تاريخ و فرهنگ و تماميت ارضى زرُتشت 
و ) طال(» زر«، مرکب از دو جزء " زرُتشت"نام . آريانا خدمات گرانبهايى انجام داده است) و وسعت قلمرو

 را برخى از پژوهشگران در نيمه دوم هزاره دوره حيات زرُتشت. است ) معنى ستاره طالئى (به ) ستاره(» ُتشتر«
 )  ١. (تصور کرده اند)  ق م ٨٠٠- ٦٠٠بين (دوم پيش از ميالد و برخی در دوران هزاره اول 

با مرگ کيخسرو، دوره مجدوعظمت کيانی به پايان ميرسد ودر دوره های :کريستن سن،دانشمند دنمارکی مينويسد که
کوی يا کی "مسلمًا تحت اطاعت شاهان کوچکی درآمدند که همگی عنوان ) تانافغانس(بعدی سرزمين های شرق ايران

: وعالوه ميکند. است که حامی زرتشت وپذيرنده دين او بود" کوی ويشتاسپ يا کی گشتاسپ"داشتندويکی از آنان" 
يک شهريار يا آنطوريکه زرتشت از او و وزيرش جاماسپ درگاتها نام می برد، ابدًا جايی برای ترديد نيست که او 

مشکلی که در سر تعيين زمان زرتشت موجود است، ) ٢. (امير واقعی تاريخی در سيستان يا بلخ بوده است
برخی عهد زرتشت را اواسط قرن ششم قبل از ميالد معين کرده . برسرتعيين عهد شهريارمعاصر او نيزوجود دارد

گروهی از .  تاريخی عصر هخامنشی روبرو ميسازدولی ظهور زرتشت دراين عهد ما را به اشکاالت پيچيده. اند
 ٧١٣(دانشمندان ومورخين ومستشرقين عقيده دارند که زرتشت پيش از سلطنت مادها که درمغرب ايران درحدود سال

بنابرين کی ).٣.(تعيين ميکنند)قم١٢٠٠٠ -٨٠٠(تشکيل يافته، ميزيسته است وزمان زرتشت را ميان سالهای) م.ق
  .ميزيسته است)  ق م١٢٠٠ – ٨٠٠ (گشتاسپ نيز ميان

بهروز از روى گاهشمارى ، زمان هللا ذبيح ا: مينويسد » پيام زرتشت « آقاى دکتر على اکبر جعفرى در کتاب 
 سال قبل از ميالد مسيح استخراج کرده، ولى آقايان پور داؤود و داال ، زمان زرتشت را کما بيش ١٧٠٠زرتشت را 

 سال قبل از مسيح ١٧٠٠آقاى جعفرى همين تاريخ . پيش از مسيح بر آورد کرده اندهزار سال تا هزار و پانصد سال 
  )۴.(را براى دوران حيات زرتشت معتبر مى شمارد و در سخنرانى هايش برآن استناد و تکيه مى کند

 چون پرسش من از آقای ذبيح اهللا بهروزو آنانی که تاريخ او را برای دوران زرتشت معتبر ميدانند،اين است که
زرتشت در عهد کى گشتاسپ ميزيست و کى گشتاسپ آخرين فرد از دودمان سلطنتى کيانى است که وجودش 

 سال پيش از ميالد برفالت آريانا حکمروائى داشته ١٧٠٠اگر بپذيريم که کى گشتاسپ در . بنابراوستا محقق است
ن و سلسله پادشاهى هخامنشيان در قرن  سال بين دو سلسله پادشاهى کيانيا١١٠٠است ، يک خالى تاريخى به طول

بهروز و ديگران چگونه اينخالء تاريخى را پرمى هللا ششم قبل از ميالد بوجود مى آيد که معلوم نيست آقايان ذبيح ا
م . ق١٢٠٠ تا ٨٠٠يعنی بين )قم٧١٣در(نمايند ؟ اما اگرحيات زرتشت راپيش از تاسيس دولت ماد درغرب ايران 

 .يخی تقريبًا ازميان ميرودتصورکنيم،اين خالی تار
اين دوران داراى اهميت زياد « آمده است که ) تاليف نيچه، فيلسوف آلمانی" (وچنين گفت زرتشت"در مقدمه کتاب 

اضطرابات ناشى از دگرگونى هاى . زيرا در اين سده ها انسان در آستانه تحوالت عظيم اجتماعى قرار داشت . است
همانطور که از تغييرات و تبدالت اليه هاى زمين کوه زاده . يک قانون نياز داشت اجتماعى به يک توجيه مرامى و 

در اين دوره .  حيات مى بخشد- يعنى پيامبران و قانون گذاران -مى شود، تحوالت اجتماعى نيز به شارحين مرامى 
در اين زمان بود که . از تاريخ بشر بقدرى پيامبر پيداشده است که به حق مى توان آن را عصر پيامبران ناميد

باز در . را تبليغ کرد) روشنگرى و خدمت بمردم : (در اياالت چين به سياحت پرداخت و اصول خود» کنفسيوس«
در هندوستان به تبعيد گردن ) نام دارد" سه سبد دانش" کتاب مقدس او - ق م ٦٠٠( » گوتامابودا«اين زمان بود که 
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 قبل از مسيح ، آئين ٦٠٠او در .را بنياد نهادJainismآئين جين » ماهاويرا «و. نهاد و بودائيسم را بنياد گذاشت 
احترام و ستايش زندگى را پيش کرد و گياه خورى ، ضديت با جنگ ، رياضت ، آرامش و دير خشمى از اصول آن 

جانشين (» يوشع«. به يک سياست تمرکز مذهبى در بابل پرداخت ) ق م٥٥٥- ٥٣٨(شاه اصالح طلب » نبونيد«.است
در ميدان ) يکى از نخستين پيامبران عهد عتيق( »عاموس«و ) يکى از پيامبران بنى اسرائيل(» ارمياء«و) موسى

هاى اورشليم موجى از نفرين و تهديد فروريختند و کوتاه زمانى بعد در اواسط قرن پنجم پيش از مسيح ، عزراء بنام 
زندگينامه اکثر پيامبران که غالبًا اسطوره . اقدام کرد» تورات «ه موساى نبى ، به تدوين نخستين بخش اسفار پنجگان

آميز هستند، با وجود تنوع بر تم واحدى دور مى زنند ، يعنى نخست راندن مرد حقيقت از معرکه جهل و بسط يافتن 
 ) ۵(» .نفرت عمومى نسبت به او وسپس استقبال از وى به عنوان مرجع الهامات آسمانى 

ز متفکران ديگر زمانش در اين بود که وى را جع به علل آفرينش حوادث و اتفاقات طبيعى در جهان تفاوت زرتشت ا
به تحقيق برخاست و درصدد بر آمد تا براى رفتار انسانى در رابطه با همنوع خويش قواعد و دستورها و شعارهايى 

 دغل بازى در اجتماع جلو گيرى کند و به وضع کند که در آن انسان بتواند از بى نظمى و نا امنى و دروغ و فريب و
  ) ۶. (خوشبختى و سعادت برسد

  

  :پيام  زرتشت
درگاتاها که بخشی از سروده های شخص زرُتشت است، زرتشت همه جا ازخداى يگانه ، از صفات او و از فلسفه 

يکوئى ، از رسائى و نيکى و بدى، از جهان مينوئى و مادى ، از درستکارى و کارهاى آبادانى ، از پارسائى و ن
 . جاودانى  سخن ميراند

بنابر گاتاها، اهورا مزدا، هستی بخش بزرگ ودانائی است که ابدی وازلی است وسرآغاز وسرانجام همه، ازهمه 
آفريننده . تغيير نمی پذيرد وهميشه يکسان است، داننده کل است وهيچ رازی از او پوشيده نيست.بزرگتر و برتر است
 پدراشا و وهمن يعنی راستی ومنش نيک است، جهان وهرچه دراوست با اعمال وحرکات شان کل است وبخصوص

  .مانند زمين واسمان وآفتاب  وماهتاب  وستارگان ونورافشانی وسيروحرکت آنان همه بفرمان اواست
تی بيافريد بنابر گاتها، اوست نخستين انديشه گری که با نورخوداقالک را درخشان ساخت وبانيروی خرد خويش راس

ای خداوندجان وخرد، وای کسی که هميشه ودر هرحال يکسانی با روح مقدست . تا نيک انديشان رايارو پشتيبان باشد
  ) ٧/ ٣١يسنا!(فروغ ايمان را درقلب ما برافروز

ه توئی ای مزداهنگامی که که تورا با ديده دل نگريستم، درانديشه خوددريافتم که توئی سرآغاز، که توئی سرانجام، ک
   )٨/ ٣١يسنای .(پدرمنش پاک، که توئی آفريننده راستی، که توئی داور ودادگرکارهای جانی

از هرانديشه وکردار اشکار ونهان واز هرکار زشت، هرچند بسيار کوچک، که شايسته بزرگترين توبه است، ای 
ودر يسناى يکم ) ١٣/ ١٣يسنای .(نیوبرابرقانون اشا بدقت مراقبت ميک. مزدا تو با ديدگان روشن بين خود می بينی

من « :  و غيره موارد گاتها ، اهورا مزدا چنين تعريف شده ٦ بند ٣١ و يسناى ٨ بند ٥٨بند يکم و همچنان يسناى 
معرفى ميکنم ، نيايش ميکنم آفريده گار را ، اهورا مزدا را ، برجسته و تابان ، بزرگترين ، زيباترين ، توانا ترين ، 

 برترين وجود پاک را ، اعطا کننده فراوانى ، بخشاينده فرخندگى بى پايان که ما را آفريده ، که براى ما دانا ترين و
  » . آماده ميکند ، که براى ما پرورش ميدهد، خجسته ترين روان ما

  را تشکيل داده است وبنابرين او يک روح استاهورامزداآنچه که درفوق اشاره شد، صفات اصلی است که طبيعت 
گويائی وشنوائی وبينائی متصف است ولی جسم نيست که قابل : اگرچه او به صفاتی مثل. که غير قابل رويت ميباشد
 .رويت باشد يا لمس شود

) آفريدگار جهان  " (  اهورا مزدا" زرتشت با زبان شاعرانه ، در توجيه قدرت خداى يکتا و يگانه سخن گفته و از 
 : اينطور مى پرسد 

 !  اهورا مزدا بگو بمن اى
 بهشت چيست و براى چه آفريده شده است ؟ 

 کيست که آفتاب و ستاره ها را در راه سير شان قرار داده ؟ 
 از چيست که ماه گهى مى افزايد و گاهى ميکاهد ؟ 

  کيست که گياهان و آبها را آفريد ؟ 
 کيست که زمين خجسته را درپائين و آسمان را در باال نگاه ميدارد ؟ 

 ت که به باد و ابر تند روى آموخت ؟کيس
 کيست آفريننده روشنائى و تاريکى ؟ 

 چه کس سپيده دم ، نيم روز ، و غروب را آفريده است ؟ 
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 چه کسى خواب و بيدارى آورد ؟ 
 )٤٤در يسناى ..(  .کيست که عقل و دانائى آفريد و محبت پسر را دردل پدر نهاد ؟

 در دين آريائى اصالحات نوينى بميان آورد و افکار و فلسفه تازه اى بيان تزرتشدر پاسخ به اين پرسشها است که 
من ميخواهم ترا خرد کل بنامم اى مزدا ، همچون خالق وجود و بخشنده ترين : "کرد و به نتيجه رسيد که بگويد 

 ) ٧ /٤٤يسناى " (.روان
وبه تلفظ (  ، و کردار نيک انديشه نيک،گفتار نيک:سيستم بکر اخالقيات زرتشت که بر روى سه اصل 

 پايه گذارى شده ، در حقيقت يک معيار Hurshtah، هورشته Hukhtah، هوخته Humtah هومته: اوستائى 
مشخص و روشن از عظمت و ارج اخالقيات کيش زرتشت است که انديشه در باره گناه را با انجام آن در يک ترازو 

عم از نيک و زشت در فکر است و اين انديشه نيک يا بد است که مقدمه دانسته و معتقد است که ريشه تمام عمليات ، ا
به عقيده اوستا شناس . گفتار و کردار نيک و بد ميگردد و بنابرين بايد قبل از همه به تهذيب فکر و پندار پرداخت 

ميدهد ، با همين تابلوى سه کلمه ئى که اساس اخالقيات و اصالحات زرتشت را تشکيل « :ژرف نگر آلمانى گيگر
واال ترين و پر ارج ترين قسمت هاى کتاب عهد قديم و عميق ترين موارد اخالقى قابل درک مسيح قابل مقايسه و بلکه 

 ) ٦(»  . برتر و سنجيده تراست 
با توجه بمطالب فوق زرتشت شالوده عالى ترين اصول اخالقى را به ساده ترين وجهى بنيان گذاشت که ارزش 

ا با وجود گذشت سه هزار سال تا هنوز از دست نداده و در کليه اديان بزرگ و کوچک از آن جاويدانگى خود ر
در ديانت باستانى شرق مخصوصًا آريائيان ، مردم درمقابل دو راه مشخص خوبى و بدى ، راستى . تکريم مى شود

چنين راهى قرار ميدهد، آنجا چنانکه زرتشت نيز مردم را در برابر . وکژى ، روشنائى و تاريکى قرار ميگرفته اند
  :که ميگويد 

خود تميز دهيد پيش ) دروغ و راستى ( ميان دوآئين . به سخنان مهين گوش فرا دهيد ، با انديشه روشن به آن بنگريد«
 يسناى (».از آنکه روز واپسين فرارسد ،هرکسى به شخصه دين خود اختيار کند ، بشود که در سرانجام کامرواگرديم

٢ /٣٠(  
آن «: درجاى ديگرى از گاتاها ، انتخاب راه درست و تشخيص نيکى از بدى دليل فهم مرد محسوب شده است و 

دوگوهر همزادى که در آغاز در عالم تصور ظهور نمودند يکى از آن نيکىاست در انديشه و گفتار و کردار و ديگر 
 ».  مرد دانا بايد خوب را برگزيند نه زشت رااز ميان اين دو ،) . در انديشه وگفتارو کردار ( ى از آن بدى است 

  )٣ /٣٠يسناى (
بدين ترتيب فردى که به پيام اهورا مزدا از زبان زرتشت گوش فرا داده و قلب خود را بدان مى گشايد ، در آستانه 

ارى ابدى و اين انتخاب بين نيک وبد ، بين نيروى ايزدى و قواى اهريمنى ، بين رستگ. تصميم و انتخابى قرار ميگيرد
 .قهر و محکوميت دايمى است 

مذهب : آنچنان در اصول مذهب زرتشتى داراى اهميت ميباشد که به جرئت ميتوان گفت ) يا اختيار(مساله انتخاب 
سپنتا (خوب ومقدس يکى ) Mainyu مينيو( وى بطور صريح از دو روان . است "مذهب انتخاب" ، زرتشت 
Spenta (  بد و خبيث و ديگرى) انگرهAngra (  صحبت ميدارد که در آغاز زندگى هريک جهت و طرقى را
 ) ٢ ، بند ٤٥، و يسناى ٣ بند ٣٠گاتاها ، يسناى . (گزيدند 

زرتشت در عين حال تعليم ميدهد که اهورا مزدا ، خالق همه چيز خوب است و انگره مينيو به وجود آورنده بدى و 
 .انتخاب خود در آغاز جهت بدى و پليدى را برگزيد پليدى است، زيرا او بود که باختيار و 

هدف زرتشت از اين تصوير و تمثيل يعنى از بيان وجود دو روح نيک و بد و طريق و جهتى که هريک انتخاب 
نموده اند، آن بوده که وجود بدى و پليدى را درجهان توجيه نمايد و نشان دهد که تاچه حد ، براى او مسئاله انتخاب و 

تمام موجودات به انتخاب بپردازند ، حايز اهميت بوده است ، نه اينکه هدف زرتشت از بيان دو روان نيک و بد اينکه 
نه هرگز چنين چيزى در گاتاها که سرودهاى خود زرتشت است . ، اعتقاد او به دوگانه پرستى يا ثنويت بوده است 

وحدانيت و الشريکى اهورا مزدا در گاتاها پا فشارى سراغ نمى شود و اگرغير از اين بود لزومى نداشت آنقدر روى 
 ) ٨. (و تاکيد شود

 در آئين زرتشتى است که دانشمند پر توان آلمانى داکتر گيگر ابراز آزادى اراده و انتخاببا در نظر داشت اهميت 
يروان خود بسوى آن چنان مذهبى که مقصودو منظور خود را از راه ايجاد استقالل فکرى در مغز پ« : عقيده ميکند

آزادى عملى که قوه دراکه او هادى آنست به پيش ببرد ، اساسى ترين و مهمترين قدم ممکن را در طول زندگى مذهبى 
 ) ٩(» .خود برداشته است

نيکى و بدى مينوئى اند و وابسته « : مى نويسد که " ٣ بند ٣٠يسنا" دانشمند ايرانى دکتر على اکبر جعفرى در تفسير
يعنى نيک و بد را انديشه روشن انسانى است که مى سنجد و اين دو وجود . يا نيروى انديشه ميباشند» Manمن« به 
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خارجى ندارند، بلکه بسته به انديشه يى هستند که يک کس ميکند و بسا که آنرا روى زبان مى آورد و يا در نتيجه 
باز مى افزايد از اين دو ، آن کس که .  بد است او ميگويد که از اين دو يکى نيک و ديگرى. کارى را انجام ميدهد 

زرتشت در يک بند ديگر که داراى شش . دانا ست ، درست را بر مى گزيند و آن کس که بد انديش است ، نادرست را
 :  واژه است چندين نکته را روشن مى سازد ٣٥مصرع و 

 .  نيکى و بدى ، جز سنجش فکرى ، چيز ديگرى نيست - ١
 . ار ونتيجه کار خود آزاد اند هردو در ک-٢
 .  اگر از انديشه بگذرند، در صورت گفتار و يا از آنهم بيشتر در کردار آشکار مى شوند-٣
 . گزينش درست کار دانايان است -٤

يکى براى بشر مايه پيشرفت شده ، او را از خوبيهاى . در بند دوم نتيجه بهم رسيدن اين دو مينيو را نشان ميدهد
هره مند ساخته ، زندگى مى بخشد و ديگرى باعث خمودگى او گرديده ، تباهى او را فراهم ميسازد و زندگى گوناگون ب

 »نيکى کن و نتيجه نيک بدست آر و بدى کن و نتيجه بد بدست آر« قانون زرتشت مى گويد که . را از او بر ميگيرد
 ) ١٠. (تا روزى که بشر در جهان هست ، استوار خواهد بود

در گاتها هيچ هياهوئى در باره نيروى زبردستى که در برابر اهورا مزدا قد برافرازد و هر کار : مى افزايد جعفرى 
گفتيم زرتشت جايگاه سنجش نيکى وبدى را انديشه . اهورا مزدا را خراب گرداند، به هيچ صورتى ديده نمى شود

انديشه مردم است و نتيجه کار هم بسته به خود هرچه هست در . نيکى و بدى وجود خارجى ندارند. مردم قرار ميدهد
  ) ١١(»... مردم دارد 

هر دانايى بايد ديگران را از دانش خود « : يکى ازعالى ترين پيام هاى زرتشت به دانشمندان و خبره گان اين است که
يان اين است که در ميان زيرا بدترين رنج براى دانا) ١٢(» چه بيش از اين نشايد نادان سرگشته بماند . بهره مند سازد

مشتى نادان بسر برند و بزرگترين خوشبختى براى آنان هنگامى فراهم ميشود که اطرافيانش آنهارا درک کنند و گفتار 
  .شان را به جان ودل بپذيرند

 

 : آتش درکيش زرُتشتى 
ش زرتشتى به آتش احترام و از اين رو پيروان کي. در کيش زرُتشتى آنچه آفريده اهورا مزدا است ، بايد تعظيم شود
شعله اش را ياد آور فروغ ايزدى خواندند و آتشدان . عالقه خاص پيدا کردندو آنرا جلوه و موهبت خداوندى دانستند 

مطلبى است که از لحاظ ) ٤٣يسناى (در اشتوت گات . فروزان را در پرستشگاه ها به منزله محراب قرار دادند
در هوا زبانه ] اى اهورا مزدا [تا مدتى که آتش تو «: آنجا که زرُتشت گويد . ت چگونگى پرستش آتش بسيار مهم اس

 )٩/ ٤٣يسناى  (».کشد و من درمقابل آن ستايش کنان فديه آورم، پيرو راستى خواهم بود
آيه يى است که در ضمن بيان قدرت خداوندى به فضيلت و اهميت آتش اشاره شده است ) سوره ياسين (در قرآن مجيد 

همان که از براى شما از درخت سبز آتشى پديد کرد (»   الذى جعل لکم من الشجر االخضر نارافا ذانتم منه توقدون «:
  ) ٨٠ ، آيه ٣٦سوره ياسين ، .) (که از آن مى افروزد 

خداى ) ٢٤سفر االويان، آيه ( نيز از آتش بخوبى ياد شده و در) عهد جديد( و انجيل ) عهد عتيق (همچنان در تورات 
همچنان حضرت موسى در وادى طور از دور . تعالى آتش را نشان رضامندى خود و تشويق خداترسان قرار داد 

 ) ١٩باب سوم ، سفر خروج و باب . ( شعله آتش را ديد و از ميان شعله بدو ندا در رسيد و به پيغمبرى مبعوث گشت
)١٣ ( 

ا هيچکس را سراغ نداريم که بجاى روشنى ، تاريکى و يا بجاى م... « : دکتر على اکبر جعفرى در اين مورد مينويسد
پس آتش همواره نمودار و مظهر خداى بوده و اينجا بايد خاطر نشان . نور ، ظلمت را بهترين نمودار خداى خود گويد

ا عکس هرکس دوست دارد نگاره ياپيکره ي. ساخت که نمودار جز انگار يا نگارى از آن چيزى که ما ميخواهيم نيست 
و تصويرى از خود، ازخويشاوندان خود، از دوستان خود و از گرامى داشتگان خود نگهدارد و برديوارخانه خود 

پس آتش . پيکره را نگهداشتن پيکره پرستى نيست ، بلکه بزرگ داشتن آن کس است که پيکره از آن اوست .  بياويزد
 آمدن ، آتش پرستى نيست بلکه گرامى داشتن خداى بزرگ را فروزان نگهداشتن و به آن نگريستن و به ستايش اندر

 : زرتشت گويد . است و نماز بردن باو 
آن نيرو منداست و آشکارا به نيکان ، کمک .ما، اى اهورا خواهان آتش تو مى باشيم که از پرتو راستى تواناست« 

از گرماى « ) ٤/ ،٤٣يسناى (» . داردولی اى اهورا مزدا ، آزار بدخواهان را ، يکدم برمي.ميکند وشادى مى بخشد
 )٤ /٤٣يسناى (» . آتش تو که از راستى نيرومند است ، منش نيک روى بمن مى کند

پيداست که آتش زرتشت ، آن گرما ، آن حرارت ، آن روشنى ، آن نور ، آن پرتوى مينوئى است که از اهورا مزدا 
  ) ١۴(» .سر چشمه ميگيرد و بس 
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يم که آتش در نزد زرتشتيان بمنزله خداى مستقل ، نبوده و نيست ، بلکه همانگونه که کعبه از اينجا ملتفت مى شو
مورد ستايش و تقديس مسلمانانست ، آتش مورد توجه و احترام مزد يسنا قرار گرفته و مقصود از آتش پرستى نيز 

فردوسى اين معنى را در  . پرستش آتش نيست ، بلکه سمبول عبوديت اهورا مزدا به منزله محراب مسلمانان است
 : ابيات زير بخوبى بيان کرده است 

 بيک هفته بر پيش يزدان بدند        مپندار کاتش پرستان بدند
 که آتش بدانگاه محراب بود         پرستنده را ديده پرآب بود

 : و در جاى ديگرى گويد 
  )١۵(گبـــدانگه بـُـدى آتش خوبرنگ        چو مرتـازيان را محراب سن

 
  : در ادبيات پارسى ، آتش را قبله زرتشت خوانده اند ، امير معزى گويد 

 
  اى روى تـــو رخــشنــده تر از قبلۀ زرتــشت

  )١۶(بى روى تو چون زلف تو کوژست مرا پشت 
 

بنابر ) ١٧(» .زرتشت آتش را تعظيم نهاد به پرستيدن و قبله ساختن« : در مجمل التواريخ والقصص نوشته شده است 
 : شاهنامه ، نخستين کسى که آتش را مقدس شمرد ، هوشنگ شهريار قديم آريانا بود

 )١٨(بسنگ انــدر آتش از او شد پديد          کـزو روشنى در جهان گستريد 
 : از آن پس ، کيخسرو آتشکده آذرگشسپ را بنياد نهاد 

  )١٩(شسپ فرازندۀ جـوشن و زين و اسپ         فــروزنده فــــرخ آذرُگ
بگفته نظامى گنجوى ، محل اين آتشکده شهر بلخ بود که بعد هابه فرمان اسکندر تمام دارائى و گنجينه هايش تاراج 

. سيستان سراغ داده اند» کرکوى «اما دانشمند فقيد ايران سعيد نفيسى ، محل اين آتشکده را در شهر ) ٢٠. (گرديد
اين داستان از روى کتاب . در تاريخ سيستان خيلى خوب سر ميخوردکه با داستان پديد آمدن آتش کرکوى ) ٢١(

 .گشتاسپ نامه بوالمؤيدبلخى متعلق به اوايل قرن چهارم هجرى نقل شده است که اصل آن فعًال در دست من نيست 
رنبغ آذرف"يکى آن آتشکده . در عهد ساسانيان ، سه آتشکده منسوب به سه طبقۀ اجتماعى بيشتر معروف و مشهور بود

واقع در جلگه نيشاپورو ديگر ) ياريوند(واقع در کوه رشن در سرزمين کابلستان يا کنارنگ ) يعنى آتش روحانيون " (
متعلق به شاه و جنگجويان واقع در محل کرکوى سيستان يا بلخ که پادشاهان ) يا آتش سلطنتى"(آذرگشسپ "آن آتشکده 

ه اين معبد ميرفتند و براى اقبال و پيروزى خود در پاى آن فديه و نذرها هنگام جلوس به تخت سلطنت غالبًا پاى پياده ب
بود که بنابرشاهنامه فردوسی در شهر بلخ از ساخته هاى ) آتش کشاورزان" (آذربرزين مهر" سوم آتشکده . ميکردند

 ) ٢٢. (بود) کى گشتاسپ(حامى و پذيرنده کيش زرتشت يعنى 
 مهم و مشهور ، در محالت کوچک و بزرگ معابد و آتشکده هايى وجود داشت بايد گفت که عالوه براين سه آتشکده

و آتش . ميگفتند» مانبذ«و محافظ آن را » آذران« آتش خانه يا قريه را . که همواره با آتش مقدس گرم و روشن بود
و ) هيربد( ى دو نفر روحان» آذران «مى ناميدند که براى حراست آتش » ورهران يا ورهرام «بلوک و ايالت را 

مقدس ترين اين آتش ها ، . هيئتى از هيربدان تحت نظرو سر پرستى يک نفرموبد، مامور بودند» ورهرام «براى آتش 
آتش ورهرام بود که از ترکيب دوازده آتش شعله ور ميشد و آتش قريه و خانه را کم از کم از ترکيب سه آتش شعله 

 ) ٢٣. (نواع خوشبوئى ها معطر مى نمودندور ميساختند و معموًال آتشکده ها را با ا
زرتشتيان سيستان در عصر ساسانيان و قرون نخستين اسالمى در آتشکده کرکويه ، هنگام نيايش در برابر آتش مقدس 

 : ، اين سرود را زمزمه ميکردند
 روش      خنيده گرشاسپ، هوش! فـُرخته بـــادا

 همى پرست از جوش      انــوش کن مى ، انوش
 وســت بــدا گــــوش      بــه آفـــرين نه ، گوشد

 همـيشه نيکى ، کوش      که دى گذشت و دوش
 !خدايگانا ! شاها 

 )٢۴(به آفرين شاهى 
اى برترين آفريده ! درود به تو اى آتش « : و امروز زرتشتيان ،بگفته علی اکبرجعفری، آتش را چنين نيايش ميکنند 

خرسندى براى . ه خشنودى اهورا مزدا راستى ، بهترين نيکى است ، خرسندى استب. سزاوار ستايش اهورا مزدا
برمى گزينم که مزدا پرست زرتشتى باشم ) سه بارخوانده مى شود. ( کسى که راستى را براى بهترين راستى بخواند

امزدا، خشنودى و ستايش به تو اى آتش، اى پرتو اهور. و خداوندان پندارى را زدوده، تنها به اهورا باور داشته باشم
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افروخته باش در اين خانه ، پيوسته افروخته باش در اين خانه ،فروزان باش در اين . آفريدگار و آفريدگانش برساد
بمن . خانه ، تا دير زمان افزاينده باش در اين خانه ، افزاينده باش در اين خانه تا رستخيز، تا رستخيز بزرگ و نيک 

 پرتو اهورا مزدا ، آسايش آسان ، پناه آسان ، زندگى آسان ، آسايش فراوان ، پناه فراوان ، ارزانى ده اى آتش ، اى
زندگانى فراوان ، فرزانگى ، افزونى ، شيوائى زبان و هوشيارى روان و پس از آن خرد وبزرگ نيک وبي زيان ، و 

 کاردان ، کشوردار و انجمن آرا، بالنده پس از آن دليرى مردانه ، استوارى ، هوشيارى و بيدارى و فرزندان برومند و
نيک کردار، آزادى بخش و جوانمرد، که خانه مرا و ده مرا و شهر مرا و کشور مرا آباد سازند و انجمن برادرى 

راستى ، بهترين نيکى است ، خرسندى است ، خرسندى براى کسى که . کشورها و همبستگى جهان را فروغ بخشند
  ) ٢۵(» .  بخواهد راستى براى بهترين راستى

  
  باقی دارد

 
 
 


