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درس چهارده

پیشازبحِثاصلی،الزممیدانمپرسشیراپاسخگویمکهشایدشمانیزدرذهِنخویشتنپروردهایدویااینجاوآنجااحساساشکردهاید.

ثبات و تغییر ناپذیری، یعنی جمود و تحجر 

ماکهبهثابتبودِنجهتوروحومبانِیاساسِیاسالممعتقدیمآیابایدازاعتقادمانمالکیبسازیمبرایتوجیهِجمودوتوقف؟وسالحیبرایمبارزه
باهرگونهنوآوریوتحولوتکامل؟

بیشکچنیننیست،کهاسالمیاقرآننیز،حقیقتوواقعیتیاستچونطبیعت؛طبیعت،واقعیِتثابتیاست،اماماانسانها،درطوِلتاریخ،در
طبیعتودررابطٔهباطبیعت،ودرفهِمطبیعتاستکهتکاملیافتهایم،وبهعنواِنیکمسلماننیز،بایددرارتباطباواقعیِتثابِت"قرآن"و"اسالم"،
ودرتلقیوفهموانطباقِشانبانیازهایزماِنخویش،تحولوتکاملبیابیم.وهرتکاملوتحولی،الزمهاشپذیرِشاصِلتغییراست،کهنههاراـکه
یاعوضشدهاست،ویاغلطاستـفروریختنورهاکردن،وآنچهراکهدرستتراستوبانیازِکنونیِمانمنطبق،برویرانههایکهنهبناکردن،این

استمعنایتغییر.

همکاریداشتیمکهبامنمیانٔهخوبینداشت،وچونشنیدهبودکهگفتهام:"علمدرحاِلتغییروتحولاست.وهرسالنباید،حرفهایساِل
پیشراتکرارکرد"،درانتقادازمنمیگفت:تاریخکهتازگیوکهنگیندارد.حوادثیاستکهدرگذشتهاتفاقافتادهاست،وهمیشهنیزناگزیراز
گفتِنهمانهائیمکهپیشترگفتهایم،مثالًاگردرتاریخنوشتهاست:"شاهاسماعیِلصفویازاسبافتادومرد"،اینچیزینیستکهپارسالگفتهایم

وامسالنبایدبگوئیم،واکنونمثالًچونقرِنبیستماست،بگوئیم:"جِتشاهاسماعیلمنفجرشدودراقیانوِساطلسسقوطکرد".
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میبینیدکهانتقادِهمکارمپُربیراهنیست،اگرمرادمازتغییروتحولهمانباشدکهاوپنداشتهاستوحالآنکهاودرنتیجٔهصغری،کبریچیدنی
غلطبهنتیجهایغلطتررسیدهاست،کهتاریخـواقعیتهایتاریخیـثابتاستونمیتوانعوضاشکرد،امامِنتاریخشناس،مورخویامطالعهکنندٔه
تاریخ،بایدهرسالدرفهِمتاریخوبرداشتوتجزیهوتحلیِلمسائِلتاریخی،وکشِفقوانینوحرکِتزمان،تغییرکنموتکاملبیابم؛اگرمورخیِنساِل
پیشگفتهاند"شاهاسماعیلازاسبافتادهومردهاست"منامسالآنراعوضنمیکنم،کهمثالًازجتوموشکاشپرتابکنمتابمیرد!امااینرا
درمییابیمکهسخنچینیرا،نقالهادرقهوهخانهمیگویند،اینتاریخنیست.درعوضبهروشنکردِناینمینشینم،کهپدیدهایبهنامِشاهاسماعیل
چیستوجوانینوبالغچوناو،چگونهمیتواندقدرِتملیتونیرویمذهبرااستخدامکندوچناننهضتیبهوجودآورد؟ونهضتاش،درتحوِلجامعٔه

ایرانوشکلگرفتِنتاریِخمعاصرِایران،چهنقشیداشته،ودراندیشههایمذهبِیاکنونچهتأثیریگذاشتهاست؟

اینتحولدرتاریخاست،وبدینمعنانیستکهواقعیتهایتاریخیرامطابِقبازمانومِدروزعوضکنیم،بلکهتوجهبهاینواقعیتاستکهمِن
انسان،دربرابرِواقعیِتثابت،واقعیتیمتغیرم،وثابت،درمِنمتغیر،هرلحظهرنگومعناییمییابد،کهجلوهایدیگرشمیدهد.

درگذشته،جامعٔهما،جامعهایبستهبود.جامعٔهبسته،جهانبینیوتاریِخبستهدارد،ودنیایشبستهوکوچکومحدوداست.ومذهبوخداوهمٔه
مقدساتاشراکهدرذهنتجسممیدهد،همهدرجهانیـدرستهماننِدپوشهایچلوکبابیـبستهوکوچکومحدوداستوسروتهاشمشخص

ومعلوم.

وازنظرِجهانبینِیبسته،یاباز،کوچکیاوسیع،تفاوتینمیکندکهمسلمانباشدیامسیحی،بودائیباشدیاغیربودائی،کافرباشدیامسلمان.

درگذشتهـمثالًصدسال،دویستساِلپیشـکهجهانبینیمانبستهبود،مرکزِعالمراکشورِخودمانمیدانستیموچندکشورِهمسایه،وپایاِن
دنیاراهمهندوستانمیگرفتیم،کهمرکزِاساطیروافسانههاوتخیالِتمابود.وداستانسراهاکهمیخواستندقهرمانانِشانرابهدنیایدیگر،دنیای

متافیزیکببرند،بههندوستانرویمیآوردند.
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درجهانبینِیبسته،تاریخهمبستهبود.ازآدمشروعمیشدـبهقوِلناسخالتواریخ،هفتهزارساِلپیش!ـوبهزماِنخودشانختم.اکنوننیزدر
ذهِنآدمهایبسته،تاریخهمیناست،وازآدمتاخود،سلسلهنسبیچنانمرتبداشتندودارند،کهیکیکرامیتوانستندنامببرند!ومرکزِعالَمشان
همهمینجاهاستـدوروبرِخاورمیانهـوتاریِخاسالموتشیعهمبسته،کهمیبینیمدرذهِنتودٔهما،ازابتدایمحرموحرکِتامامحسینازمدینه،
آغازمیشودودرعصرِعاشورا،تاریخپایانمیگیردوبقیهاشهمگریهوگریه،ودیگرهیچحادثهاینیست؛آنهاکهکشتهشدندبهصورِتضریحهایی
مقدسدرذهنمانهستند،وکسانیهمکهکشتهنشدندـچونامامِچهارموحضرِتزینبـوزندهماندند،ازکربالحرکتمیکنندودیگرکسی
سراغِشانرانمیگیرد.هماکنوناگرازکسانیکهتمامِعمرشانبهگریهکردنوگریاندنبرایحضرِتزینبگذشتهاستوگریهبرزینبحرفهِشان
است،بپرسیکهبعدازظهرِعاشورا،حضرِتزینبچهشدوکجارفت،پاسخینداردجزاینکهبعدازسیچهلروزدرشامودرحادثهایتراژیک،سخنی

اززینبمیرود،وبعدازآندیگردرتاریخخبرینیست،نههیچحادثهایبهوجودمیآیدونههیچحرکتوتحولی.

جهانی تنگ تر از یک شهر 

دنیانیزهمیناستوبیرونازاینسرزمینوحوادثوشخصیتهاکافرستاناستوظلمات.

اینجهانبینِیبستهاست،وبستهترازاین،جهانبینیایاستکهدرهمینتهرانمیبینیم.دادوبیدادمیکنمکهدنیاچنینوچناناستوانساِن
قرِنبیستم،بعدازجنِگبینالملِلدوم،داردنوِعتازهایراابرازمیکند.تحولوروِحجدیدوفرهنگوتمدنتازهایـدراینده،پانزدهساِلاخیرـدارد

بهوجودمیآوردو...واوتعجبمیکندکهچهمیگویم.

چراکهجهانبینیاشبهوسعِتتهرانهمنیست،اگردرجوادیهیاسلسبیلویادربازار،زندگیمیکند،ازامیرآبادوتخِتجمشیدـمثالًـبیخبر
استونمیداندکهدرآنجاهاچهمیگذردوچهکسانیزندگیمیکنند.
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دانشگاهرانمیشناسد،گاهیمیبیندکهبچهاشمیرودومیآید،امانمیداندکجاوچرا؟درآنجاچگونهمیاندیشندوچهمسائلیمطرحاست؟
دوکیلومترباالترازمحلاش،دنیاتماممیشود،واگربگوییدرفالنجاها،مذهببهکلیداردفراموشمیشودوعواملیعلیهِهمٔهاعتقاداِتماتجهیز
شدهاند،وهمدستوهمداستاِنقدرتهایبزرِگجهانی،میخواهندهرچهراکهداریازمیانبردارند،اندکیتکانبخور...،تعجبمیکندومیگوید:
چرابیجهتتهمتمیزنی؟مسجِدسرِمحلآباداست،زماِناخویوابوینیزچنینبودوزماِنبندههمهمچنان،بااینتفاوتکهپولودرآمِدمن
بیشتراست،آنچنانکهابویگاهینانواشکنهمیخوردوماحاالبهبرکِتسیدالشهدانانومرغمیخوریم!چهچیزازبینرفتهاست؟عفتوعصمت
درستاستومردمهمهمومن،وجوانهاهمبهسینهزنیمیآیندوُشلهمیخورندوابرازِاحساساتمیکنند،اصالًمعلومنیستکهچهچیزمتزلزل

شدهاست،اینهامیخواهندبیخودمردمرابترسانند!

خدا فقط خدای سامیان 

اینجهانبینِیتنگوبستٔهعامهاست؛وتازهآنهاییکهازلحاِظفکریدرسطحباالیندوازلحاِظعلمیومذهبیدرجهانیبزرگترووسیعترزندگی
میکنند،چنینمیپندارندکهتمامِدنیاوبشریت،عبارتازقومیاستکهنسلبهنسلدربینالنهرینواطراِفبینالنهرینزیستهاند،وفرستادگاِنخدا
نیز،فقطسلسلٔهپیامبراِنبینالنهرینوحواشِیآناستکهاسامیِشانمشخصاست،وپیامبراِنخدافقطبرایهمیناقوامکهاکثریِتشانسامیاند
مبعوثشدهاند،ورابطٔهخداوخلق،محدوداستبهرابطٔهخداوسامیها،وپیامبراِندیگرهمهدروغاند،وملتهایدیگرـباتمدنوتاریخوفرهنگی
بهمراتبقدیمیتروباشکوهترووسیعترونیرومندترـهمهازجانِبآسمانعاقشدهاندودرهایوحیبهرویشان،بستهاست،وخدا،بهحاِلخود
رهاشانکردهاست!پسبههوشباشیمکهچونازتاریِخهندوچینوایرانـیاهرجایدیگرـسخنمیگوئیموازملتهاییکهسههزارسال،چهار
یاپنجهزارسال،تاریخوتمدنوفرهنگومذهبدارند،وازرهبرانوبنیانگذاراِنادیانشانناممیبریم،"لعنتاللهعلیهماجمعین"رافراموشنکنیم!
چراکهطبِقاعتقادِمافقطوفقطپیامبراِنسامیاندکهفرستادگانخدایند،وملتهاییکهازجانِبخداوندبرگزیدهشدهاندومخاطِبخدایندـچهبا
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نامِانسانوچه"ناس"وچهدرمعنایکلِی"بشر"ـسامیهایند!

اسالم دینی جهانی 

پیغمبرِاسالم،بیشکازقبیلهوملتونژادِخاصیاست،امارسالتاشخطاببههمٔهانسانهاوملتهااست.درهمانابتدااعالممیکندکهنهتنها
برایقریشوعربنیامده،کهبرایسامیوشرقینیزنیامدهاست،بلکهبرایبشراستکهمبعوثشدهاست.

ازهماناول"خلق االنسان من علق"استوخلقِتنوِعبشرورابطٔهخالقومخلوق،وقلموسیلٔهتعلیِمخداستبهانسان.دراولینپیاماشنمیگوید،
یا ایها العرب، یا ایها القریش، یا ایها السامی،بلکهمیگوید،یا ایها الناس،پیامیبهجهانومردمِجهان،نهسرزمینومردمیخاص.

اماپیامبراِنپیشین،رسالتیچنینجهانینداشتند.مسیح،موعودِقومِیهوداست،نهموعودِملتهایدیگر،وموسیمبعوثاستتابنیاسرائیلرااز
اسارِتفرعونوقبطیاننجاتدهد،وبهارِضموعودهدایتِشانکندودرآنجا،جامعهایآزادرابناگذارد،رسالتاشهمکهآغازشدوانجامگرفتجز
آنکارینکرد.موسی،هرگزرسالِتآزادکردِنهمٔهبندگاِنجهانرانداشت،سبطیاستدربرابرقبطی،دریکمحدودٔهخاِصزمانی؛طرفهامعلومو

صحنٔهجنگهممحدود،خودِتوراتنشانمیدهدکهکتاِبقومِیهوداستوبراساِسنیازهایآنهابهوجودآمدهاست.

پیامبراِندیگرنیزرسماًـهیچکدامـبراینجاِتهمٔهانسانهامبعوثنشدند.طبیعیهمهست،چراکهدرگذشته،جامعْهمحدودوبستهاست،
برخالِفحال،کهروابِطجمعی،فرهنِگجهانی،وطبقهوتمدنوارتباِطجهانی،مللواقوامرابهصورِتیکملتبزرگدرآورد،وطبیعتاًوقتیدریک
گوشٔهجهاِنامروز،نهضتیپدیدمیآید،امواجاشدامنگستر،پیشمیرودوبنابرایندرقرِنفکروکتابوانتشارِتعلیموتربیت،میتواندیکرسالِت

جهانیوجودداشتهباشد،رسالتیبرایهمٔهانسانهاوهمٔهنژادها.

اسالم،دورهایاستکهتمدنهامحدودوبستههستند،وهرجامعه،همسایهاشرانهتنهانمیشناسد،بلکهبهصورِتدیواش ازپیغمبرِ پیش
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میبیند.شاهنامهراببینیدکهنهتنهاملتهایدوردستراـدرغربیادرقطِبشمالوآفریقاـبیگانهمیبیند،بلکهتمامِشمالیهارانیز،نهتنها
ایرانینمیداند،بلکهازجنِسانسانهانمیشناسد،دیواِن"گیلومازند"میخوانِدشان،ورستمکهبهجنِگقهرمانیازقهرماناِنبزرِگمازندرانمیرود،
میگویدبهجنِگدیوِسپیدرفتهاست.مسلماًآنهاهمساکناناینسوراـایرانیاِناینطرِفمرزراـچنینمیدیدند،وشایدبدترازاین.درچنین
عصریطبیعیاستکهرسالِتپیامبرانمحدودبهجامعٔهبستٔهخودشانباشد،یابهجهاِنبستٔهخودشان،کهنیازهاوشرایطیخاصدارندکهباشرایط

ونیازهایدیگرانمتفاوتاست.

رسالِت پیامبر و فیلسوف

براییکفیلسوفـمثالًارسطوـمهمنیستکهفلسفهاشبهکارِملتیمیآیدیانه،مردمآنرامیفهمندیانه،برایشتفاوتنمیکندکهراجِع
بهاینجامعهواینزندگیباشدیانباشد.میگویدامروزنفهمیدند،صدساِلدیگرمیفهمند،یونانیهادرکنکردند،ملتهایدیگردرکمیکنند،من
فیلسوفامچهکاریبهکارِمردمدارم؟!اماپیامبربهمردمکاردارد.اونمیتواندحقایِقجهانیرابههرشکلیکهخواست،بیانکند،وظیفهداردکه
یقٔهقوماشراـازلحاِظشعوروزندگیدرهرسطحیکههستـبگیرد،تکانشبدهدوبفماندونجاتشببخشد.بنابرایندردورههاییکههنوزجامعٔه

جهانیوجودندارد،بایدرسالتاشبومیباشد.

ایناستکهجزپیغمبرِاسالمـکهرسالتاشجهانیاستوازهمانابتدایاعالم،حرفونوِعجنساشهممعلوماستـهمهموقتیومحدود
بهقومِخاِصخویشاندوهمههستندوراستاند،امادراندیشههایبستهوتنگ،همٔهاقواممحدودندبهسامی،وجزپیامبراِنسامی،پیامبرِراستینی
نیست.پنداریکهخدابااقوامِدیگرقهراستکهدراندیشٔهنجاتوهدایتِشاننیست،وگرنهچگونهمیشودکهخدابرایبنیاسرائیل،بهاندازهایپیامبر
بفرستدکهتورمِپیغمبرپیداکنند)!(،آنقدرکهبنیاسرائیلمیاِنطلوِعصبِحکاذبوصادقـکهچنددقیقهبیشترنیستـهفتادپیغمبرمیکشندوبه

سرِکارشانمیآیند!
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ومانیزغافلازقرآن،وگرفتارِدردیکهپیامبروقرآنبرایاقوامِدیگرمینالندـکهکتاِبخودرافراموشکردهبودندوبهسراغاشنمیرفتند.و
متِنقرآنوروایاترافراموشکردهایم،وگرنه،نشانمیدهند اندیشهوافکارِشانراازرهبرانوقدرتمندانوشخصیتهایموجهومتنفذشانمیگرفتندـ
کههمٔهاقوامِجهانرسالتیداشتهاندوپیامبرانیوکتابی،وچشمبستنبهاینحقیقتودردنیائیچنینبستهوتنگزیستنودرمحدودٔهسطحیو
متعصبانٔهزندگِیدینیوفکرِیخودبودنواعتقادیچنینداشتنکهتنهااینانپیامبرندوجزاینهاهمهکافرودروغ،مارابهلحظهایمیرساندکهپس
ازاندکیتاریخوجغرافیخواندنوگذشتهوتمدنهاراشناختن،وفهِماینکهجاهایفراواِندیگریبودهاستوتمدنهاواندیشههاوملتهاییبزرگ،
بهاصِلرسالتونبوتدرتاریخواصالِتاینمکتبهادرتاریِخانبیاءهمشکمیکنیموبدبینمیشویم،چراکهمسالهبهصورِتنژادیمطرحمیشود،
ومیاندیشیمکهفقطاینقومِخاصچنینعادتیداشتهاندومسالهبهصورِتمحلیونژادیمطرحمیشود،وجنبٔهانسانیوکلیاشرادررابطٔهخدا
وانسانازدستمیدهد.درحالیکهایناصلدرخودِقرآن،مکررذکرشدهاستکه:"هرقومیراازمیاِنخودشان،رسولیفرستادیم"،"... و ان من امه 
اال خال فیها نذیر ...")وهیچامتینبودهجزآنکهدرمیانِشانترسانندهورهنمائیبودهاست(،"و لکل قوم هاد")وبرایهرقومیهدایتکنندهایست(ودر

نهجالبالغهخطبٔهبسیارروشنودقیقوقاطعیاستدربارٔهرسالِتانبیاءوکتِبآسمانی،دراقوامِغیرِسامی.

زبانیصریحترازقرآنوعلیکجابیابیم؟آیاقرآن،قلدرهاوالدنگهاوقدارهبندهایتاریِخملتهایدیگرراهادیمینامد،یابهپیامبراِنبرحق
"نذیر"و"هادی"میگوید؟واینعیِنمتِننهجالبالغهاست،کهتوجیهکنندگانوتاویلگراننیزباتمامِیمهارتشانـکهآیاتراتوجیهوتأویِلعجیب

وغریبمیکنندـدرتوجیهِاینخطبهُکِمیتشانلنگاست.

چه؟ از نگذاشته( خالی و است نکرده رهـا و راـطرد سـامی قـومِ راـنه خویش خلِق سبحان خداونِد ( نبی مرسل" لم یخل سبحانه خلقه من  "و 

"من نبی مرسل")ازپیغمبرِمرسل("اوکتابمنزل")یاکتابیکهازطرِفخدانازلشدهدرمیانشان(" اوحجه الزمه او محجه قائمه"ـکهمحجهبهمعنای

راهِاستوارومستقیماست،وحجهبهمعناییکمالکوحجتاستکهدرزماِنماهست،وآنمیزانیکهبرایهدایِتافرادالزماستـهیچملتیو
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هیچخلِقخودشرارهانکرده،مگرحجٔهالزمومحجٔهقائم،کتاِبمُنزل،یانبِیُمرسل،برایشانفرستادهاست.

"رسل التقصر بهم قله عددهم و الکثره المکذبین لهم")یاپیغمبرانیکهکمِیعددوپیروانشانآنهاراضعیفوکوتاهدستنکرده،وهمچنینکثرِت

تکذیبکنندگانِشان("من سابق سمی له من بعده او غابر غرفه من قبله علی ذلک نسلت القرون")واینسنِتتاریخاست،نسلبهنسلوقرنبهقرِنتاریِخبشر
چنینگذشته("و مضیت الدهور")وزمانهاطیشدهوسپریگشتهاست(ـببینیدکهاینجهانبینِیتاریخیچقدرانسانیوبزرگاستکههیچسخنی
ازنژاددرآننیست!"وسلفت االباء وخلقت االبناء" )پدرانرفتندوپسرانبهجاشانآمدند(درچنینسنِتتاریخی،اینبعثتهادرهمٔهاقوامودرطوِل
قرنهاونسلهابهوجودآمدوکتابهانازلشدونهضتهاازطرِفخداوندپدیدارشد،درهرملتی،وهرقومی،وهرنسلی،وهرقرنیوتاریخاین
چنینطیشد،وزماناینچنینگذشت،تارسیدبه: الی ان بعث الله سبحانه"ـببینیدکهخاتمیترادرچهفضایتاریخیعظیمیمطرحمیکند،غیر
ازسلسلٔهخاصسامیـ"محمد رسول الله النجاز عدته و اتمام نبوته")تااینکهمحمدبنعبداللهرافرستاد،تابهوعدهایکهبرایهدایِتهمٔهخلق،واینکه

آخرینموعودرابرایانسانبفرستد،وفاکندونهضِتمکتِبنبوتراتمامکند(.

این،برداشتوتاریخوامثاِلاینهانیست،متناست.پسپیغمبرِاسالم،آخرینپیغمبرازسلسلٔهپیغمبراِنسامینیست،بلکهآخرینپیغمبرازسلسلٔه
نبوتدرتاریِخاقوامِبشریازنژادهایگوناگونوملتهاوعصرهایگوناگونونسلهایمختلفدرشرقوغرباستومسلماستکهنمیتوانیمملتیرا
بیابیمکهایننهضتدرمیانِشانبهوجودنیامدهباشد،ورسولیوکتابیبهزباِنخودشاننداشتهباشند،ودیگراینکهخاتمیتبهمعنایخاتمیِتنبوت

ورسالتدرتاریِخبشریاست،نهدرتسلسِلانبیاءِسامی.

دوستیداشتمکهمقالهایـیاکتابیـنوشتهبود،ودرنوشتهاشبهیکیازخلفادشنامهادادهبود.منکهبیشازنویسندهبدانخلیفهکینهداشتم،
واگرکینٔهنویسندهفقطاختالِفاعتقادِدینیبود،منکینهایهمهجانبهوعمیقـحتیشخصیـداشتم،بااینهمهپرسیدم،چراخلیفهرادشنامهایی
دادهایکهراستنیست؟گفت:خودشاننوشتهاند،یکیازاهِلتسنننوشتهاست،دیگرچهکارداریمبهراستودروغبودنش؟!گفتم:باشد،کتابسند
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نیست،ازخودشانهمکهباشدهمینکهسندنیستوصحتوسقماشنامعلوماست،نبایدموردِاستفادهِمانقرارگیرد؛ایندرستنیستکهتادیدیم
کسیداردهمکیشاِنخودشرامیکوبد،ماهمازهمانهااستفادهکنیم،وسندقرارشاندهیم.

فقطبهدلیِلاینکهیکبودائیکتابیدرموردِ"بودا"نوشتهاست،یایکبرهمنراجعبهدیِن"ودا"،یایککشیشراجعبهمسیحومسیحیتیا
یکیازاهِلتسننراجعبهخلیفهـوغیرِمنطقیومخالِفتاریخوسندـدرستنیستکهسندشقراردهیموشروعکنیمبهحملهکردنوهوکردن؛
باچنینعلمیشایدازلحاِظعقدههایفرقهایوروانیاشباعشویم؛اماازلحاِظعلمینهتنهاخیانتبهعلماست،بلکهخیانتبهحقیقتیاستکهبدان

معتقدیموبرایآنبااینجناحهاومکتبهاوشخصیتهامبارزهمیکنیم.

کسیمیتواندازمذهباشدفاعکندکهوقتیبهمخالفیِنمذهب،یاشخصیتهایموردِاعتقاِدشان،حملهمیکند،براساِسمنطقواستداللباشد،
وگرنه"علی"چهنیازیداردبهمدافعیکهنهبهسندوصحتوسقمومنطقیبودِنمسالهکارداردونهدغدغٔهحقوباطلاشهست،ونههیچاندیشٔه

دیگر،وفقطبهعقدهگشاییمیاندیشد.علینهتنهابهچنینمدافعینیازشنیست،بلکهبزرگتریندشمناشنیزهمیناست.

بااینچنینحملههاودفاعهانمیتواندرجهانودرتصادمِاندیشهها،ازیکشخصیت،یایکحقیقتینگاهبانیکرد،بهخصوصاگرمکتبیاینگونه
منطقواستداللیداردواینهمهسندیتوافتخار،چهنیازیبهاینجعلیاتومسائلیاستکهوقتیدشمنازلحاِظتاریخیومنطقیباطلبودنِشان

راثابتکرد،صورِتمسالهوادعا،وهمٔهمذهبِمانازپایهبلرزد؟

مثالً،منمیتوانستم،"وندیداد"راـکهفصلیازکتاِباوستااستـانتخابکنم،وهمینجاتکهتکهاشرانقلکنم،وبهجاِیتاریِخادیان،یک"شو"
اجراکنم،چراکهاینفصلسختخندهدارومضحکاستودیگرجاییبرایمبارزهوپاسخگوئیومخالفتنمیگذارد.امااگربهچنینکاریدستبزنم،
بهعنواِنمعلمنهتنهابهتعلیموعلمخیانتکردهام،بلکهبهخودِحقیقتینیزکهبایدمدافعاشمیبودم،خیانتکردهام،چونروشنفکریکهمیخواهد
مذهِبمرانیزموردِانتقادقراردهد،کافیستبهبازارِتهرانوپایتخِتدینومذهببرودوازکتابفروشیهایرسمی،کتابهایظاهراًاسالمیودینی
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تهیهکندـکهازنویسندگاِنرسمیومبلغینومدافعیِندیِناسالموتشیِععلویهستندـوبهمیاِنجمعِشانببرد،وکِرکِرخندٔهمردمرابلندکند،و
اگرمنبگویمکهاینهاجعلیاستنهاصلی،وبعدهاچنینمطالبیرابهاسالمافزودهاندوبهتشیع،حقداردکهدرجوابمبگوید،چراوقتیتومذاهِب
دیگررانقدمیکنی،بهاصلوفرعوباطلوراستوسندوغیرِسند،کارتنیستوهیچضابطهاینداری؛بجایخواندِن"گاتها"،باآنهمهزیبائی،
بهسراِغ"وندیداد"میرویوچونمحققینمیگویند،"اینـوندیدادـدرزماِنساسانیانبهوسیلٔهموبدان،بهاوستاافزودهشدهاست،وسندنیست،
زبان،زباِناوستانیستوبینشوعقایدشمغایرباروحوفکرِومکتِبزرتشتاست"،تومیگویی:"بهاینهاکاریندارم،همینقدرکهموبداِنرسمی
نوشتهاندبرایمنکافیاست؛بهعنواِنیکمتِنزرتشتیمیخوانمومسخرهمیکنم".امااینبرایتبلیغوتحریِکافکارِعمومیوجمعکردِنمریدو

مجلسسازیشایدخوبباشد،ولیبهعنواِنیککارِمنطقیوعلمیصحیحنیست.

پساگرمن،درموردِمذاهِبدیگردستبهچنینکارینمیزنم،برایایناستکهروشنفکرِضِدمذهبیدرمخالفِتبامذهب،بهچنینعملیدست
نیازدونرودکتابیتهیهکندکهنویسندهاشظاهراًجزءِشخصیتهایمذهبیاستوکتاباشراهمبهتازگینوشتهاستوهرچههمخواسته،ودر

افکارواذهاِنمردمهمبوده،جمعوجورکردهوکتابیمغایربااصلوروحونظمونثرِقرآنبهوجودآوردهاست.

واگرچنینکاریبکندوچناناثریرابهعنواِنکاریاسالمیموردِاستفادهقراردهد،میتوانماعتراضکنمکهدرستاستکهاینمتنراخودِ
"ما"نوشتهایم،امابرخالِفخودِماست.درغیرِاینصورتنخواهمتوانستنتیجهایراکهمیخواهمازاینمقدمهبگیرم.

ایناستکهدرجلسٔهپیشبااستفادهازمتونیکهبهنامِزرتشتدرهندوایرانواروپاچاپیاترجمهشدهاست،چهرٔهزرتشتراترسیمکردم،
وبعدبهاینلحظٔهتردیدرسیدمکهآیازرتشتدوخداییاستیایکخدایی،ثنویاستیاموحد،چراکهدرجاییازیکخداـاهورامزداـسخن
میگویدودرجاییدیگر"اهورامزدا"رادرکنارِ"اهریمن"مینشاند.وبعدبهشباهِتفلسفٔهخلقِتزرتشتیـکهابتدا"اهورامزدا"،"وهومن"رامیسازد
و"وهومن"مخلوفاتراـوفلسفٔهخلقِتاسالمیـکهخدا"هیولی"رامیسازد،و"هیولی"منشاءِمخلوقاِتدیگرمیشودـوشباهتهاوتفاوتهایی
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کهایندو،بامذهِب"بودا"دارند،رسیدم.

واینهمهرابراساِسمتوِنپهلوِیزرتشتیایکهدردسترسِمانهست،گفتم،واینتردیدهمازمطالعٔهاینمتونزائیدهشد،آیااکنونبراین
اساسمیتوانمحکمکنم؟

آیابرمبنایُکتبیکهبهنامِیهودیتومسیحیتواسالمدردسترِسبشرهست،نمیتوانحکمبهمشرکبودِناینادیانکرد؟میشود،اگرفقط
تکیهبراینکتابهاداشتهباشیم.

درکتِبیهودی،خداپسردارد)"عزیز"پسرِ"یهوه"است(،پسدیِنیهود،دیِنشرکاست)مثِلزئوسکهدختروپسردارد(ومسیحیکیاست
وسهتا،درابتدا،سهچهرٔهیکحقیقتاستـکهمیشودبهنوعیتوجیهاشکردـامابعد،تبدیلمیشودبهسهاُقنومـسهذاِتاصلیومجزاازذاِت

دیگرـپدروپسروروحالقدس،یعنیسهخدا،پسمذهِبتثلثیتاست.

ودراسالمـآخرینمذهِبتوحیدیوکاملترینشانـتشبیهوتجسِمخدابهوجودمیآید،وبسیاریازفرقههاچونمجسمهومشبهههستندکهبه
ظاهرمسلمانند،امادراعتقاداتِشانشرکموجمیزند.دربسیاریازشعبههایانحرافِیتشیع،امامهیأِتذاِتازلیوابدیمیگیردوجانشیِن"ایزدان"

وهمچون"امشاسپندان"میشود؛ذاتهایماوراءالطبیعِیغیرِانسانیایمیشوندکهازعالَِمدیگریهستند،وازجنِسهورقلیاوعالَمهورقلیائی.

ارادٔه و فرمان تحِت و وموجودات،هریکخدائیکوچک پدیدههایطبیعت و همچنانکهدرمذاهِبشرک،خدایخدایانیـزئوسـهست،
خدایبزرگ،شخصیتهایبزرِگاسالمِیمانیزتحِتتأثیرِمذاهِبانحرافِیشرکآلود،بهشخصیتهاییتبدیلمیشوندکهجانشیِنربالنوعهایندو
دستاندرکارِخلقِتانسانوتدبیرِجهان،ونامِمذهبیچنیننیزاسالماست.وچونمیپرسیواعتراضمیکنی،توجیهمیکنندکه:فقطخداستکه

واحداست،امابهدستورِخودِخداوندوتحِتاجازٔهخودِاواینهادستاندرکارِخلقتوتدبیرند!
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اینها،شرکاست،کهشرکانباشتهازخدایانیاستباسلسلهمراتب،بعضیکارمندندوبعضیمدیرِکل!بعضیرئیساندوبعضیوزیرو...

قرینه های عقلی، در شناخِت راستیِن زرتشت

بنابراینوقتیمیبینیمکهدرمتِناوستا،آیاتبسیاریهستکهبهصراحت"اهورامزدا"راخالِقهمهچیزوهمهکس،وبدونیکونوروظلمت
میداندوموجودیازلیوابدیاشمیشناسدو"سپنتامئینو"و"انگرمئینو"رابهصراحتمخلوِق"اهورامزدا"میداند،زبانواندیشهراتوحیدمییابم،
اماچونمتنهایدیگروفصلهایدیگرِ"اوستا"رامطالعهمیکنم،میبینم"اهورامزدا"دربرابرِ"اهریمن"وهردوازلیوابدی؛یکیخداینورونیکی

استویکیخدایتاریکیوبدی.اینجااستکهبویشرکمیدهد.

امکاننداردکهدریککتاب،فیلسوفومتفکروشخصیِتبزرگیبهنامِزرتشت،همموحدباشدوهممشرک،پسیکیازایندواستکهصحیح
است،نههردو.برایفهِماینمطلببهقدیمیترینمتونمراجعهمیکنیم؛اگردرمتنهایقدیمیآیاِتتوحیدییافتیم،دلیلمیشودکهآیاِتشرک،
افزودٔهعوامِلشرکپرسِتجامعهـقدرتمندانواستحمارگرانواستبدادگرانـاست،چراکهتوحیدهموارهبهزیاِناینتفرقهجوهاوگروهپرستهاو
نژادپرستهاوطبقهپرستهابودهاست،وگرنهتاهنگامیکهدیْنزاللاستوبهصورِتیکنهضِتخودآگاهانٔهنخستیندرذهِنیکبنیانگزارِبزرِگ
انقالبیاست،توحیداست.وبعدکهدردسِتحکومتهاوگروههایرسمِیروحانیتوامثاِلاینهامیافتد،بهصورِتیکسنتدرمیآیدوجنبٔهانحرافی

پیدامیکند،وشرکدرآنراهمییابد.اینقرینٔهعقلیاست.قرینٔهنقلیاشروشنتراست.

قرینه های نقلی در شناخِت راستیِن زرتشت

کتاِباوستا،ششفصلاست.اگرازابتدابهانتهاورقبزنیمچناناستکهاززماِنقدیمبهجدیدمیآییم.اولینفصل،"گاتها"است،کهبهعقیدٔه
زبانشناساِنبزرگیچون"بنونیست"،اثرِخودِزرتشتاستکهبهنامِسرودهایدینیخطاببه"اهورامزدا"سرودهاست.زبانشناسان،زباِناینسرودها
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راکهنهترینزبانیمیدانندکهدرمیاِنماوجوددارد،وازلحاِظمفاهیمنیزبههمچنین.

بر"گاتها"سرودهاییافزودهاندکهمجموعٔه"گاتها"واضافات،"یسنا"رامیسازند،کهسرودهاییاستمربوطبهعدالتوپرستِشخدا.

آنچهبر"گاتها"افزودهشدهاست،زباِنجدیدیداردکهازلحاِظزبانشناسیمتعلقبهدورٔههخامنشیاست،وبعدبه"ویسپرد"و"وندیداد"
میرسیم،کهازنظرِزبانشناسیبهاواخرِدورٔهساسانیـونهحتیاوائل،ونهحتیدورٔهاشکانیانوهخامنشیانـمربوطاست.

پسازنظرِزمانی،اوستااززماِنزرتشتآغازمیشودـگاتهاـوبهپایاِندورٔهساسانی)زماِنانوشیروان(وآستانٔهظهورِاسالممیرسد.

اینازلحاِظسالهایتألیفوکتابتیاتدوینوخلِقکتاب،اماازلحاِظتوحید:

سیِر توحید در اوستا

درمطالعٔهاوستا،هرچهاز"گاتها"دورمیشویم،ازتوحیدولحِناهورامزدایواحدویگانه،وزرتشتیکه"اهورامزدا"راخالقهمهچیزـنور
وظلمتونیکیوبدی،وزشتیوزیبائیـخطابمیکند،فاصلهمیگیریموبهاواخرِکتابکهمیرسیم،بهطورِروشنومشخصی،جهانبهدونیم
میشود.دوکشور،دومرز،دونژادودورئیسپیدامیکند،کههردوِشانهمشأنوهمنیرویندودربرابرهم،سویی"اهورامزدا"ستوسویدیگر
"اهریمن"یعنیخدایواحدیکهخالِقشیطانویزدانبودوخیروشر،خوْدنزولکردهاستوبهدونیمشدهاستـنیمیخیرونیمیشرـوخود

دربرابرِنیمٔهبِدخویشایستادهاست.کامالًروشنومشخصاستکهثنویتودوگانهپرستیاست.

بنابراین،اوستایقدیم،یکمتِندینِیتوحیدیاست،وهرچهپیشمیآییموبهروزگارِساسانیاننزدیکترمیشویم،بهشرکیمیرسیمکهبراساِس
دوگانهپرستِیبسیارمشخصوغیرِقابِلتوجیهوتفسیریاستواراست.
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قرآن، حریمی خلل ناپذیر 

دشمناِنتوحید،نهتنهابا"اوستا"،کهباهرکتابیاینمعاملهراکردند،تایاراِناستحمارگرشانراراهبگشایند.امابهحریِمقرآننتوانستندراهبیابند،
وتوحیِداسالمیرادرقرآننتوانستندبهشرک،بیاالیند،چراکهقرآندرششصدودهمیالدیوجودپیداکردهواین،دورهایاستکهتمدنهایبزرگ

ایرانورومویونانوچینوهندومصربهوجودآمدهاست،دورٔهکتابِتعمومیوتمدِنجهانی.

بااینکهنگاهباناِنقرآننهیکاقلیِتتوسریخوردهوغارتشده،بلکهقدرتمندانیبودندکهسرنوشِتجهانراتعیینمیکردند،نتوانستندیکسطر
اینکتابرادگرگونکنند.

قرآننوترینکتاِبدینیدنیاستوپیامبرِاسالم،تنهاپیامبریاستکهشخصیِتتاریخِیمسجلوغیرِقابلتردیدیدارد.دروجودِزرتشتوموسی
ومسیحـحتیـتردیدهاشدهاست،امادرموردِپیامبرِاسالمکسینتوانستهتردیدبهخودراهدهد،چراکهدردورٔهروشنایِیتاریخاستوپسازاو

بالفاصلهبراساِسکتاباشـقرآنـتعلیموتربیتیدرسطِحجهانیپدیدآمدهاست.

اوستا،ازبدوِپیدایش،تااواخرِساسانیان،فقطچندنسخهاستکههریکدرگوشهایومعبدینگاهداریمیشود،اماقرآننهدرانحصارِمعبدو
کلیساومحرابوآخوندوحکومتیخاص،کهدراختیارودسترِسهمهاست.

هرخانوادهاینسخهایداردـالاقلـودائماًموردِمطالعٔههمهاست،وتعلیموتربیتدراسالمـبرخالِفادیاِندیگرـمنحصربهروحانیتنبوده
است.هردهاتیزادهایمیتوانستهازدِلکویر،بهبزرگترینحوزههایعلمیوعالیترینمکتبهابیایدودرمحضرِبزرگتریناستاداِنتاریخ،درسبخواند،

بیآنکهبهاسمنویسیونظاموظیفهوشناسنامهورونوشتـوبهچنینسنگهایسرِراهیـنیازمندباشد.

ایناستکهقرآندرمیاِنقومیدرسخواندهوتعلیمیافتهبهسرعتتکثیرمیشودوتوسعهمییابد.بااینهمهنمیتوانندذرهایبهحریماشتجاوز
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کنند،امابهقلمروِبینشوطرزِتفکرِمسلمین،نسبتبهتوحیدوعظمتوارزِشمکتِبمذهبیشان،راهمیجویندآنچنانکهکتاِبدستنخورده،کنار
گذاشتهمیشودوشناخِتشاننسبتبهشخصیتهایمذهبی،وحتیشخصیتهاییکهبهجایستایش،موردِپرستششانقرارمیگیرند،دگرگون

میشودآنچنانکهدیگرآنانرانمیشناسندوحوادِثبزرگیکهتاریِخبزرِگمذهِبشانراتکوینکردهاست،فراموشکردهاند.

یعنیدستهاوگروههاوباندهایخاصوقدرتهایفریبوزروزور،دشمناِنخارجیوحسدوانحرافاِتداخلی،همهدستبهدستهمدادهاندتا
کتاِبروشنوتاریِخمشخصوآثاریراکههرکسیمیتواندبهسادگیبازکندوبخواند،وشخصیتهاییراکههمٔهجهانمیشناسند،بهاینصورِت

وحشتناکمسخکنند،وکردهاند.اکنونآیامنصفانهاستکهکسیبراساِساینچهرههایمسخشدٔهوحشتناک،اسالمرابشناسدوبشناساند؟

وبازآیامنصفانهاستکهبراساِسآثاریکهساسانیاِنمجعوِلَجعالوموبداِنهمدسِتساسانیـآدمکشاِنوحشتناکیکهدریکروزهزارانایرانی
راقتلِعاممیکنندـبهوجودآوردهاندوبراوستایزرتشتافزودهاند،دیِنزرتشترامحاکمهومحکومکنیم؟

وقتیصفویهوروحانیوِنوابستهبدانحکومت،ازاسالموتوحیدوامامتوعلیوانتظارومکتِباهِلبیت،چنینچهرههاییمیسازند،وقتیتاریِخ
مشخص،رهبرورهبراِنمشخصومعروفومعلومِاسالمراـکهاروپائیهابهترازخودِمامیشناسندوآثاریکهمینویسند،بهترازآثارِماستـاین
همهمنحرفکردهباشند،آنوقتدردورهایکهخطوکتابتوجودنداشتهودینبهسادگی،درهمٔهابعادوسیلٔهدسِتقدرتمنداِنحاکممیشدهاست،
چگونهممکناستکهساسانیانـصفویاِنعهِدباستانـوموبدان،دینیراسالمگذاشتهباشند؟براساِسساختههایموبداِنساسانیچگونهمیشود
زرتشتراشناختوقضاوتکرد؟آیااین،یکنوعخودگولزدن،واگرنه،دیگرانراگولزدنوبههرحالبهحقیقتیکهوجودداشته،خیانتکردن
نیست؟بهخصوصکه،بههماناندازهکهمتِن"وندیداد"ـیاکتابهایدیگریکهبهوسیلٔهموبدانبهعنواِنکتابهایکالمیدرمذهِبزرتشتنوشته
شدهاستـخندهآورووحشتناکاست.در"گاتها"رگههاییازیکتوحیِدزالل،ازیکاحساِسپرستِشبسیارمتعالیوازسخِنعاشقانٔهروحیکهبر

علیهِعصرِخودومذهِبمنحِطزماناشوعلیهِجهانیکهبهشکِلشرکبرمردمتحمیلکردهبودند،برشوریده،دیدهمیشود.
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روحانیوِن رسمی، حافظاِن متوِن مذهبِی قدیم

بهقوِلیکیازمستشرقین،اساساًجزدرسومروآکاد،یعنیدرجنوِببینالنهرین،درآسیایمیانهـحتیایرانوهندـکتِبدینیوآثارِبزرِگ
مذهبی،نوشتهنمیشد.عادتبراینبودکهروحانیوِنرسمی،اسنادومتوِنمقدسراحفظکنندودرمراسِمدینیوشعائرونمازهایعمومیبخوانند.
اینبودکهحافظهیکیازاستعدادهایخاِصروحانیونبود،وبزرگترینعالمِتشخصیِتدینیوروحانیوعلمِیشخص،حفظبودِنمتوِنمقدسبود،
وبزرگترینگناه،غلطخواندِنیکمتنـیاحتییکتُُپقـبود،چراکهمتوِنمقدسراازذاِتخدامیدانستندومیگفتندهرکهغلطبخواندبهذاِت
خدااهانتکردهاست.همینرسماستکههنوزهممیاِنماهست،کهمعتقدنداگرکسیقرآنراغلطبخواندبایدـمثالًـشالقاشبزنند!وهمین

باعثشدهاستکهکسینخواندتاغلطخواندنوشالقخوردن،نباشد.

سنت های دخیل

اینها،سنتهاییاستکهازاجدادِقبلازاسالمِمانبهارثبردهایمودرعقایِداسالمیِمانریختهایم،وآدمیباشهامتوبیباکوحقیقتپرست
میخواهد،تاشجرهنامٔهاینعقایِدانحرافیراـکهازمیاِنعواموازکانوِناعتقاداِتزرتشتیواردِفرهنِگاسالمیشدهـبیابد،وازمیاِناینمعجوِن

هفتجوش،آنگوهرهایعظیموباارزِشانسانیرابیرونبکشدورهائیشانبخشدورهامانکند.

درمطالعٔهاسالم،هرچهازآنسرچشمٔهزاللفاصلهمیگیریموازاسنادِدسِتاولِمانفرودمیآییم،رسوِخاعتقاداِتغیرِاسالمیبهجایاینکهکمتر
شود،بیشترمیشود.چراکهدرآنآغاز،اگرمیخواستیروایتینقلکنی،بایدسلسلٔهسندرامعلوممیکردی،وهنگامیمیتوانستیحدیثینقلکنی
کهازمجتهدومورخیبزرگاجازهنامهمیداشتی.لیکنامروزبرایرانندگیتصدیقالزماست،امابراینقِلاحادیثوعقایِددینیومقدساتـوامثاِل

اینهاـفقطاندکیاستعدادِآرایشگریوگریم،کافیاست!
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معتبرترینفصِل"اوستا"خوشبختانهوجوددارد،واگرمیگویم"خوشبختانه"،بهایندلیلاستکهبهآنچهداریممعتقدیم،وایماندارمکهازهر
لحاظدرمرتبٔهاعالییاست.پسچهبیمم،کهاعتقادمرودررویاعتقادیدیگرقرارگیرد؟وچراخوشبختنباشم،کهمتِناصیِلیکمذهبـمذهبی
کهبرایجمِعروشنفکری)!(هنوزجاذبهداردـرافرارویدارمومیتوانمبهاستنادِآنچهکهاصلاستوموردِاعتقاد،تجزیهوتحلیلاشکنموبهمقایسه
دستبیازم؟کهمعتقدم،بهجایمبارزهوصرِفوقتوکاروتحقیقومطالعه،براینفِیفالنفرقه،بایدمطالِبواقعیواصلیوحقیقِیهمانفرقهرابه
خطوخرِجخود،چاپوپخشکنیم؛آنوقتهرکسکهکتابرابگشایدومطالبیازایندستبخواندکه"...هرچهـمثِلمیوهوتخممرغـازخراسان
برسدحراماست"،بایددیوانهباشدکهبهچنینکتابیاعتقادپیداکند.اماوقتیکهازچاپونشرِکتابجلوگیریمیکنیم،مبلغینشان،نخبههاودست

چینهارابهمردممیگویند،وبعضیرامعتقدمیکنند،همچنانکهاکنونروشنفکراِنماراتحِتتأثیرِمنتخباِتمذهبوفرقهِشانقراردادهاند.

فریادزدندکه:"افسوس،مسلمانانآمدندوتمامِکتابخانههاراازبینبردندوتمامِیکتابِهاماننابودشدوحتینامهانیزنماند"!دردنیامغزشوئی
کردندکه،هرچهفکرمیکنیم،کسیبهیادِماننمیآیدجز"بزرگمهرِحکیم"!خوشبختانهازقرِنهجدهم،اروپائیهاهمٔهآثارونسخههاییراکهوجود
داشتـبهخصوصازفرهنِگپهلوِیاوستائیوزرتشتیـجمعکردند،همهرادقیقاًتصحیحوترجمهکردند،کتیبههایاوستائیوپهلوِیاشکانیو
پهلوِیساسانیرابهدقتخواندندوبهزبانهایفرانسهوانگلیسییاآلمانیوهلندیبرگرداندند،واکنونآنهمهبهزباِنفارسینیزترجمهشدهاست،

ونتیجهاین:"...حسرِتمانهمهاینبودکهچراازبینرفتند،واکنونحسرِتمانهمهاین،کهچراماندند!..."1

درهرصورتمتِناصلیومتوِنبدلی،موجوداستومیتوانیمتجزیهوتحلیلکنیموبهمقایسهدستبزنیم.من،فقطعناصرِاساسیایکهازمجموعٔه
اینفرهنگدرمیآید،تیترمیکنمومیگویم؛جزئیاِتعباداتواعمالومجموعٔهاعتقاداتشانرانمیگویم،کهمیتوانیددرکتابهاشانببینید.

مذهِب زرتشت و مذهِب زرتشتی 

همچنانکهتشیعبردوگونهاستـتشیِععلویوتشیِعصفویـمذهِبزرتشتنیزدوگانهاست:یکیمذهبیاستکهزرتشتآوردهاستودیگری
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مذهبیکهجانشیناِنزرتشتـحکاموموبدانـساختهاند.مستشرقیِناروپائیخودمتوجٔهایندوگانگیشدهاندکهگاهی"زراستریسم"میگویندو
مرادِشانمذهِبزرتشتیاست.وزمانی"زراتشتریسم"ومقصودِشانمذهِبزرتشتاست."زراتشتریسم"یامذهِبزرتشت،مجموعٔهاسنادیاستکه
میتواندمحققرابهچهرٔهواقعِیزرتشتنزدیککند،و"زراستریسم"مجموعٔهاینکتاِب"اوستا"ستـهمچنینکههستـبهاضافٔه"دینکرد"وکتِب

دیگرِزرتشتی،کهدرطوِلتاریخ،پیشازاسالموحتیپسازاسالم،درقرنهایپنجوشش،تاقرِننه،بهدسِتموبداننوشتهشدهاست.

اززرتشتوچهرٔهاصلیاش،جزآنچهگفتم،چیزینمیدانم،وآنچهپسازاینمیگویمازمذهِبزرتشتیاست.

اصالِت طبقات

همچنانکهدربحِثمذهِبودائیگفتم،کهاصالتازآِنطبقهاست،وخدایانبراساِسطبقاِتاجتماعیتقسیممیشوند،وطبقاتبراساِستناسْخ
توجیهِفلسفیودینیمییابند،درمذهِبزرتشتینیز،طبقاْتزیربنایدینیپیدامیکنند.

دربحِث"جامعهشناسِیشرک"ـسخنرانیایدردانشکدٔهادبیاتوعلومانسانیتهرانـودرسخنرانِی"میعادباابراهیم"ـدرحسینیٔهارشادـگفتم
که:درجامعهشناسِیشرک،چندخداییزیربنایفکریبودهاست،برایتوجیهِزیربنایاجتماعی.یعنیچندخداییبدینمعنااستکهچندگروهی،
چندنژادیوچندطبقهایدرجامعه،پدیدهایجهانی،طبیعی،الهی،ازلیوالیتغیراست،چراکهوقتیخدایانرابهباالوپائین،وبزرگوکوچک
تقسیممیکنند،تقسیمشدِنبندگانرانیزبهکوچکوبزرگ،وباالوپائین،توجیهیخدائیمیسازند.مبارزهباشرک،مبارزهباچندمجسمهاینیست
کهگروهیخرافیخداشانمیپندارندـخوب،حاالیکآدمِمتفکرمیفهماندشانکهبتهاخدانیستند،دیگرکسیچنینخیالینمیکندـبلکهباید

ابراهیمواربازیربنایفکرِیشرکجنگید.
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طبقاتدرمذهِبزرتشتی،بهشدِتمذهِبودائیتقسیمنشدهاست،امابههرحالطبقهبندِیاجتماعیزیربنایالهییافتهاست.درادیاِنهندی
وایرانیـپیشازتقسیمـدوخداوجوددارد:یکی"وارونا"خدایآسمان،ویکی"میترا"خدایمحبتورحمتومهروخدایزمین."وارونا"مظهرِ
حکومتهاوقدرتمنداِنجامعهاست،و"میترا"ـدراوستائی"میثره"،همان"مهر"ـخدایروحانیتوموبدانومغانوبرهمنان.وایندوخدا،رابطٔه

"موبد"و"خسرو"ـیا"راجه"و"برهمن"درهندـصاحِبنفوذِدینیوقدرِتسیاسیراتوجیهمیکنند.

درجایی،اول"اگنی"استـخدایآتشـوازخدایآتشدوخداساختهمیشوند،یکی"مِهر"یا"میترا"ویکی"وارونا".پسمعلوممیشودکه
دوقدرِتسیاسیودینی،هردوازیکمنشاءمنبعثشدهاند..

ودرجاییدیگربهجایاینکهگفتهشود،"میترا"و"وارونا"درادارٔهجهانباهماندوهمداستان،خدا،"میتراوارونا"یا"وارونامیترا"ست.هردوچنان
ادغامشدهدرهمندکهگویییکیهستند،واین،ارتباطوتجانسوحتیهمذاتیوهمسرنوشتیووحدِتمنشاءِدوقدرِتسیاسیودینِیحاکمرا

توجیهمیکند.

وخدایسوم"ایندرا"ست،کهخدایجنگوخدایقهرمانانوپهلوانانوزورمندانوسپاهیانواشرافـصاحباِناسبوشمشیرـاست.

ببینیدکهجهانچهآگاهانهتقسیمشدهاست!"میترا"زمینراادارهمیکندو"وارونا"ـبهمعنِیقدرِتحاکمـآسمانرا،و"ایندرا"میاِنزمینو
آسماندرنوساناست،یعنیقدرِتشمشیرِاشرافیْتمیاِندوقطِبرسمِیدینودنیا،میاِننیروئیکهبهنامِدینحکومتمیکردهـموبدانوبرهمنان،
یاهراسِمدیگرـونیروئیکهبهنامِسیاستیااقتصادیابههرصورتیکههستدرنوسانبودهاست،گاهابزارِدسِتاینمیشدهاستوگاهآن،وزمانی

اینراآلِتدسِتخودمیساختهاستوزمانیآنرا.

وچهارمینخدا،خدایدهقانانوکشاورزاناستکهخرمیهارادرجهانمیآفریند.
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راتو

"میترا"و"وارونا"نگهباِن"راتو"اند."راتو"یعنینظاموناموِسکائنات،یعنینظم.نظمدرتاریخ،عبارتبودهاستازروابِطاجتماعیایکهبهنامِ
دینتقدسپیدامیکردهاست،تاهرکسدرآننظم،حساِبکارشراببیند،وهرکهوهرطبقه،جایخویشرادرزندگِیاجتماعیبشناسدوتکان

همنخورد.

نظمـیاقانون،عدل،اعتدال،یابهمعنایکلِیآنچهکهخدای"راتو"مظهرِآناستـنوعیشبکهبندِیجامعهوگروههاوطبقاِتانسانیاست،و
نگاهباناِناینشبکهبندی،راتو،خدای"مهر"وخدای"وارونا"است.میبینیدکههمینخدایاِندروغین،کهنیستند،چقدرراستاندوهستندوبهدردِ

تحقیقمیخورند.

اینخدابندیوطبقهبندیـکهتوجیهِطبقهبندِیاجتماعیاستـدرزماِنساسانیانبهشکِلدیگریدرمیآید.زرتشتهمٔهخدایانرابیرونرانده
بودوازیکخداویک"اهورامزدا"گفتهبود،کهیگانهاست،وخدایفقیروغنی،موبدوغیرِموبدـهمهوهمهـفقطیکخداونداست:اهورامزدا.
اماموبدانخداییگانٔهزرتشتراتجلِیتثلیثیدادند.گفتندکه:زرتشتخودفرموده!کهآتش،رمزواشارهایازجهاِنملکوتِیاهورائیاستوباید

آتشراتقدیسکردواحترامشگذاشت.

آنگاهموبدان،آتشـرمزواشارٔهاهورائیـرابهسهقسمتکردندوسهآتشساختند:یکیدراستخرـفارسـکهآتِشروحانیانوموبدانبود،و
یکیدرآذربایجان،کهآتِششاهزادگانوجنگجویان،وسومینآتش"ریوند"کهآتِشدهقانانوکشاورزانبود.

بنابراین،موبداْنتوحیِدزرتشترابهصورِتیکزیربنایشرکدرآوردندوایندیگرمهارِتشگفتانگیزیاست؛پیامبرکهشرکرانابودکردهبود،
دربرابرِاینشرِکمونتاژشدهدرلباِستوحید،نتوانستکاریبکند،شرکیکهعلیدربرابرششکستخوردوقربانِیاینشرکشد؛تمامِرهبراندر

اینجناِحدوماستکهاحساِسضعفوناامیدیمیکنند،چراکهمبارزهبااینشرکبسیارمشکلاست.
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اصالِت روحانیت

مقامِ"موبدی"مقامیموروثیبود.موبدزاده،چهبدوچهخوب،جانشیِنپدرمیشد؛فقطکافیبودکهمقداریقوانینوحرکاتورسومیرابیاموزد.
برایموبدشدن،وبهجامٔهروحانیِتزرتشتیدرآمدن،علِمشناخِتدینالزمنیست؛فقطبایدمراسِمپیچیدٔهنذروقربانیوتشریفاِتعمومیرادانست

وادعیهایحفظداشت.همین.

ایناستکهدراینمذهبومذاهِببوداویهودومسیحو...موبدیاکشیشیابرهمنیامُعین،کسانینیستندکهدیِنخودشانرابهعنواِنیک
جهانبینی،یکایدئولوژیویکفلسفهمیشناسندوشعورشاننسبتبهحقیقتوواقعیتوجهِتدینشانزیاداست،بلکهروحانیوِنبزرگیاندکه
دستوپاشانسبکاست!نوروروشنائیوتقدسدارند،اماسوادشاننیستـاینهمکهمهمنیست!بهقوِل"یاور"،بقیهاشراکهدارد!پسبیست
نده،نوزدهبده!ـاینجاستکهبامقایسه،بهارزِشاسالموقوفمییابیم،کهاسالمبهجایروحانیت،علمرامینشاند،وقرآنبرتفکرِدردینتأکید
میکند،یعنیآگاهیوروشنائیوشعوریافتنوشناختِندرسِتدین،وفقهیعنیدینشناسی،تنهایادگرفتِنرسومواحکاموقوانینومراسمواعماِل
دینیـمثالًاحکامِارث،قربانی،یانمازهایگوناگونو...ـنیستکهاینهاراهرکسیبهترتیبیمیتواندفرابگیرد.اماشناختآناحساسخودآگاهی

وشعورودرِکدرسِتدینیوشناختوهدایتجهتاساسی،کهدینبرآنپایهاستواراست،فقهنامدارد،وکارِهرکسهمنیست.

دردیِنزرتشت،هرطبقهخدایخاِصخویشدارد،وروحانیونخدایروحانی!ومنکهازطبقهایدیگرم،نهقدرِتبیرونآمدنازطبقهامرادارم
ونهراهِواردشدنبهطبقهایدیگررا؛توحیدبهمعنایفروریختِنایندیوارهایطبقاتیوخاکیوخونیوگروهیاست.

زرتشت پیامبِر راستین و اوستا کتاِب آسمانی 

یشتها،سرودهایتوحیداستـکهمیگویندخودِزرتشتگفتهاستـ،کهبعضیباکلمٔه"یاسین"درقرآنیکیاشدانستهاند،چوناینکلمه
قرائتهایمختلفیداردوبهصورِت"یشمه"و"یشما"و"یسن"و"یسنا"...همنوشتهشدهاست.2
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روایاتیاز"بحار"ومقداریهمازجانِبآقایطباطبائیـدرتقسیرِالمیزانـجمعکردهام،کهازحضرِتامیرپرسیدند:"مجوساهِلکتاباندیانه؟
"وبهصراحتپاسخمیدهندکه:"...مجوساهِلکتاباند،وپیغمبریداشتندکهکشتندشوکتابیکهسوختندش..."ووقوِعهردوحادثهدرتاریخ

ثبتاست،کهزرتشتدرشورشیبهدسِتتورانیانکشتهشد،و"اوستا"بهوسیلٔهاسکندرسوختهشد.

درروایتیدیگر،حضرِتامیرنقلمیکنندکه:"...کتاِبزرتشتبردوازدههزارپوسِتگاونوشتهشدهبودـمستشرقینوتاریِخزرتشتنیزچنین
مینویسندـتااینکهپادشاهی،گناهیکردوموردِاعتراِضموبدانودینشناساِنراستینقرارگرفت،واو،کتابرانابودکردواحکاموقوانیِندیِن
زرتشترادگرگونکردوبهصورِتفعلیدرآورد..."دراینجاحضرِتعلیانحراِفمذهِبزرتشتراچنینتحلیلمیکنندکه:مذهبیبودهاستدارای

کتابورسالتوحق،کهبادستهایقدرتمنِدطماعومظاهرِزوردرتاریختحریفشدهاست.

"حجر"ـدرجنوِبیمنـمحِلسکونِتایرانیاِنزرتشتیبود.بعدازفتِحیمن،بهدسِتمسلمین،بهدستورِخودِپیامبر،بامجوسان،زرتشتیاِنحجر،
معاملٔهاهِلکتابکردندوازآنهاجزیهگرفتند.ومیدانیمکهاسالم،تنهاازموحدوازکسانیکهاهِلکتابومذهِبراستیِنتوحیدیاند،ولومنحرف
شدهباشند،جزیهمیگیرد.بنابراینپیغمبر،شرِکمجوسراازنوِعشرِکیهودومسیحیتتلقیمیکندودیِنزرتشترانهمذهِبشرک،کهمجوسان

رامذهبِیمشرک،میخواند.

" اهورا مزدا"، خدای دور و دست نیافتنی

درمذهِبزرتشتی،اهورامزدا،خدایبسیاربزرگیاستکهدردسترِسانسانهایمعمولینیستونمیتوانبهاوتقربوتوسلجستوپرستش
کردوچیزیخواست.اینایزدانوخدایاِنکوچکاندکهدمِدستاندوپاسخگوینیازِمردمان.ایناستکهمعابدازاینهاست،از"سروش"،از"آگنی"،

از"ناهید"،از"مهر"و"میترا".
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درستاستکهدرکوههایبلندودربرابرِخورشید،خدارابهنیایشمیایستادند،امامعبدیکهمیساختندازایزدانبود،نهاز"اهورامزدا".

الله، خدایی نزدیک و اکنون این چنین دور

...وبازعوامِماازمذهِبزرتشتیتأثیرپذیرفتهاندکهبیشتْرشخصیتهایمذهبیدرمسیرِخواستواحساسونیایِشآنهاستتا"الله".درنزدیکِی
مشهد،کسیمدفوناستبهنامِ"خواجهمراد"کهاصالًمعلومنیستکهکیست.بعضیهانوکرِاماماشمیگویند،وبعضیهمراهومریدش.جمعیمیگویند
مأموروجاسوِسخلیفهبودهاستودستدرکارِقتِلامام.باالخرههرچهوهرکههست،درهمینحدوداست.آنوقتمشهدِیمذهبی،چوننیازیدارد
وچیزیطلبمیکند،درشبهایجمعهوروزهایمقدس،فرسنگهاراهمیرودوخاکمیخورد،تابهزیارِتخواجهمرادبرودوهرچهمیخواهدازاو
طلبکند،درحالیکهکافیاستازخانهدرآید،تادرآستانٔه"حضرِترضا"چشمبگشاید،ونزدیکترازاین،کافیاستدرهمانخانهچشِمدیدنبیابد،
تا"اللِه"اسالمرادرخودوخانٔهخودببیند.اماچهکندکهنظامِاشرافیت،دربینِشمذهبیاشنیزتجلییافته،ودربرابرِشکوهوجاللوکبکبهودبدبٔه
"بارگاهِحضرِترضا"،ودربرابرِ"والیتمدارالسلطانعلیبنالرضاسلطانارضطوس"و...واینهمهمقامات،خویشتنرارعیتیمیبیندکهبدانکاخ
راهندارد!پسبهجایرفتنبهسراِغرئیسومدیر،سراِغکارمندوفراشومستخدمرامیگیرد،وبهجایخدا،به"خواجهمراد"رومیکند.درصورتی
کهدراسالمـاسالمیکهبودـخدا،دوستبودولقباشرفیقـالی رفیق االعلیـرفیقیکهدرقرآن،چنانباخلقسخنمیگویدکهپنداریدوسِت
انساناست،وبایدیاریاشکنیتایاریاتکند،وبههنگامِفرماندادن،بهجایاینکهچون"یهوه"بگوید:برو!نرو!بکن!نکن!...استداللمیکند،که
حکماشچهفوایدیوچهنتایجیدارد.وایننهایِتصمیمیتونزدیکِیخداوخلقرامیرساند؛بعدهاستکهشخصیتهایمذهبیدرذهنهامانجای

خدارامیگیرند،وخوددراندیشههایماسلسلهمراتبمییابند.اینهابینشهایقبلازاسالماستکهواردِاسالممیشود.

پرستِش هر چه خوب است، نه پرستِش خدا

دراسالمپرستْشخاِصخداستـ"ایاک نعبد و ایاک نستعین...توراعبادتمیکنیموازتواستعانتمیجوئیم"ـکهاویکتاستوماموحد،امادر



25

مذهِبزرتشتبااینکهخدایکیاست،استعانتوپرستشخاِصاونیستبلکههرچهخوبوزیباومفیدومتعالیاست،پرستشمیشود.تمامِ"یشتها"
سلسلهفصلهاییاستدرستایِشتمامِچیزهایخوبواهورایی،حتیمثالًگاووآتش.

آنچنانکهدرگاتهامیبینیم،اردیبهشت،خرداد،اسپندـنامهایامشاسپندانـصفاِتاهورامزدااست،نهنامهایخاص.امادردورههایبعداین
صفات،ازموصوْفمجردمیشوندوجداازذاِتاهورا،بهصورِتشخصیتهاوایزدانوفرشتگاِنمقرِبخدادرمیآیندوچوناینهاصفاِتواجِبالوجود
وذاِتازلیوابدیـیعنیخداـاست،جداهمکهمیشوندـیعنیبهصورِتفرشتگاِنمستقلدرمیآیندـهمچنانجاودانگیشانراحفظمیکنند،

وایندیگرشرکاست.

خدایاِن دیگر 

درمذهِبزرتشتی،غیرازامشاسپندان،خدایاِندیگرینیزوجوددارند:

1ـسروش:مظهرِاطاعتوتقویوعبودیِتانساناست،ومظهرِروحانیونیکهتبلیغکنندگاِناطاعتوعبادِتخداینددرزمین.

2ـفََرهِایزدی:روِحمقدسیاستکهبرکتوتقدسایجادمیکنندوواردِهرروحوجانیکهبشود،توفیقپیدامیکندوبهعافیتوسالمتیابه
سلطنتومقاموقدرتمیرسد،ودردنیاوآخرت،نجاتمییابد.

بانیایشوپرستِشاهورامزدا،میتوانفرهِایزدییافت،وفرهِایزدیاگرواردِروحیبشود،صاحِبآنروحسعیدمیشود،واگرنه،شقیمیماند.

3ـمَنتر:اینهمانکلمهایاستکههنوزهمهست.میگوییم"منترشدهاست"یا"منترشکردهاند"!

مَنترعبارتبودهاستازکلماِتمقدسواورادودعاهاییکهمیبایستبازبانودهانولباسودستوپاو...پاک،خواندهمیشد،یابعضیاز
حاالتومراسِمخاِصمذهبیوروحانیبودکهمیبایستبهوسیلٔهموبِدرسمیباقرائتوآهنِگخاص،القاءوبیانمیشد.
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اینکلمات،چونکلماِتاهورائِیمرموزیتلقیمیشدندکهدردرونشان"مانا"وروِحغیبیومرموزیوجودداشتوچونازراهِگوشواردِروحو
قلِبشنوندهمیشد،همانکاریرامیکردکهنانوشراِبمتبرکدرعشایربانِیمسیحیتمیکند.

تکرارِاینکلماِتمتبرِکمقدِسمرموز،ثوابداردوباارزشاست،حتیاگرمعنایینداشتهباشند.تالوِتاینکلماِتوردمانندـنهخواندنبهعنواِنیک
متن،برایفهمیدنـاستکهاثربخشاست.وتقدِسغیبیومرموزیداردوانسانرابیشازشایستگیاشـدردنیاوآخرتـپاداشهاییمیدهد.

میبینیدکهاین،چقدرشبیهاستبهثوابهاییکهدرحاشیٔهکتاِبدعاهایمامینویسند؟درحالیکهخودِقرآنوخودِدعاهایاسالمیآنچنان
پرارزشاستکهبهثوابنیازینیست،مثالً،زیارِتوارثراهرآدمیکهبخواند.شعوروشرفمییابدوجهانبینیوفلسفٔهتاریخیپیدامیکندوبه
نیروییدستمییابدکههمهچیزرامیفهمد.آنوقتبهجایپرداختنبهاینباالبرندٔهشعورِانسانی،میگوید:هرکسایندعاراسهمرتبهدرروز،روبه
قبلهبخواند،هفتادهزارحوریه،یکبارهدربغلاشمیریزند!آخراینهمهرامیخواهمچهکنم؟یاازگناهاناشـاگربهاندازٔهکِفدریاوریِگبیابانو
ستارٔهآسمانهمباشندـپاکمیشوند!اللهاکبر،اگرآدمعمرِنوحداشتهباشدویکلحظههمبیگناهکردنزندگینکند،بازهمگناهکممیآورد!آخر

اینکلماتچهاثرِجادویییدارندکهدرکائناتوحیاتاینهمهتأثیراِتعجیبیمیگذارندوترازویعدِلپروردگارراازکارمیاندازند!؟

قیامت، در مذهِب زرتشتی

اعتقادبهقیامتدراسنادِاولیهایکهازمذهِبزرتشتداریموجودندارد،امادراسنادِدورٔهساسانیـواواخرِحکومِتاینسلسلهـپیدامیشود.
منفکرمیکنمکهمسألٔهقیامت،وتقسیِمدنیابه"گیتی"و"مینو"ـیعنیجهاِندنیاوآخرتـوبعدمسالٔهترازوودوزخوبهشتویامسائلیاز
قبیِلمسالٔهتحریِمازدواجبانزدیکان.مسائلیباشندکهدرمذهِبزرتشِتقدیم،وجودداشتهاستگرچهممکناستدرمذهِبزرتشتوجودنداشته
باشد.ولیبعدهادرتماسبافرهنِگاسرائیلیوفرهنِگآریائیـدربینالنهرینـوفرهنگاسالمی،بهتدریجپیداشدهاست،وایندرستبرخالِف
گفتٔهمستشرقینیاستکهباحقبازِیعجیبی،تاریِختولِدزرتشترااز329تا600پیشازمیالد،به6000سالپیشازمیالدـوحتی6000
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سالپیشازحملٔهاسکندرـعقبمیبرند،تابهیکنتیجهگیرِینژادیدستبزنند!چراکهاروپاییـهردینومذهبومکتبیداشتهباشدـبانوعی
"اگوسانتریسم"ـخودپرستیـخودرامنشاءودلیِلوجودِیهرمذهبومکتبوفلسفهایمیداند.ایناستکهدرکتابهائیکهبرایبچههاـو
حتیدانشگاهیانمانـمینویسند،همٔهعلوم،همٔهفلسفهها،همٔهاندیشهها،همٔهاخالقها،همٔهنبوغهاوهمٔههنرها،ازیونانوآتنشروعمیشوند،و

بهپاریس،یالندنـبستهبهاینکهمستشرقاش،ازکجایاروپاباشدـختممیشوند.

دراینمورداشتباهنکنیدکهبعضیازمستشرقینکهمثالًرویابوعلیسیناکارمیکنند،میگوینداونبوِغبزرگیبودهاست،یااسالمبرایاولین
بارفالنمسالٔهبزرگرابهوجودآوردهاست،یاالکلرارازیکشفکردهویاشکسِتنوررااولینبارابِنهیثمکشفکردهاستوجبرومقابلهرا
خیامابداعکرده.اینهادرکتِبدرسِیاروپائیهانیست،استاداِندانشگاه،مبلغین،سخنرانانونویسندگانچنینچیزهاییرانمیگویند،بلکهعدهای
مستشرِقگوشهگیرودورازفرهنگوتعلیموتربیِترسمیودانشگاههاواستادهادراروپاهستندـوگاهیدریکدانشگاهیایککشورچندنفربیشتر
نیستندـکهتحِتتأثیرِتخصِصخاِصخودشاننتیجهگیریهایشخصیمیکنند؛بعضیهامنصفانهتحِتتأثیرِشرقوفلسفهومذهبواخالقوهنرو
...شرقیاندوبعضیهامأموریتیدارندکه"هندوانهایزیرِبغلبگذارند"!)خیلیهمنبایدممنونشانبود!(ولیفرهنِگعمومِیاروپایی)چههگلباشد،
چهارنسترنان،چهزیگموندفرویدوچه...(خودپرستانه)اگوسانتریسم(است،چهبهصورتیکهیونانرااصلمیدانستندوبقیهرابربرووحشی،و
چهبهصورِتکنونیاشکهاروپارااصلمیشناسندودارایتمدِنبشریوبشر،وبقیهرابومیوشرقیواحساساتیمیدانندوهرجاکهاروپاراعقب

ببینندباجهشیریاکارانهبهپیشمیرانندوجلوافتادههارابهعقبمیکشند.

امادرمسألٔهتوحیدـکهیکیازافتخاراِتبزرِگتاریِخادیانوتحوِلاندیشٔهبشریاستـمیبینندکهیکاِشکالپیداشدهاست:

اروپائیهادرمقابِلغرب،شرقراتحقیرمیکنند.ودراینصورتهمسامیتحقیرشدهاست،همآریائیها،همعربها،همترکها،هممغول.هم
چینیوهمهندی؛همهبهعنواِن"نژادِدسِتدوم"تحقیرمیشویم.
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امروزجهانبینِیغربغیرازجهانبینِیقرِننوزدهماست،جهانبینِیتنگیکهدنیاراازاروپابهیونانوازیونانبهاروپاخالصهکند؛زیراهمان
دانشجویاروپاییهموقتیکهبهایران،اسالم،هند،و...میرسد،میبیندکهزمانیکهاجدادِآنهاهنوزدمِشاننیفتادهبود)!(،اینجاتمدنهاوفرهنگهای

عظیمداشتهاند.

با بینالنهرینـکهدرمقایسه آرامیهای ازسامیهاو باشندـبعد ایرانیهاوهندیها آریائیهاـکه نگاهکنید،میبینیدکه نژادهاراکه تاریِخ
آریائیهاینجیبوشریفوُگِلسرسبِدبشریت،نژادیکهبهقوِل"هگل"،"حتیخداوندبرایرسیدنبهخودآگاهیبهاواحتیاجدارد")!(،نژادِپستتری
استـبهتوحیدرسیدهاند،چراکهبزرگترینپیامبریکهدرمیاِنآریائیهامیتوانموحدشخواند،زرتشتاست،امابنیانگذارِمکتِبصریِحتوحیدکه
تبررابرداشتهودرمعبد،بتهارایکبهیکشکستهاست،ابراهیماستکهمتعلقبهبیشاز1800سالقبلازمیالداست،یعنی1200سالپیش
ازتولِدزرتشت.)کنفوسیوسوبوداومهاویراونانکو...رانیزنمیتوانموحددانستوفقطزرتشترامیتوانازلحاِظنژادیدرمقابِلآنهاگذاشتو
بهنحویموحدششناخت(.بعدازابراهیمهم،موسیوعیسیوپیغمبرِاسالم)ازهمینسلسله(آمدهاندکهابراهیموموسیقبلاززرتشتبودهاند.

پسچهبایدکرد؟بایدبرایزرتشت"کبرِسن"گرفت!بنابرایناوراهشتهزارودویستسالبهعقببردهاندتاافتخارِتوحیدراازنژادِسامیبگیرند
وبهنژادِآریاببخشند!
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"ماه بنامِ هست رسالهای 1ـ
فروردین،روزخرداد"؛آنرامطالعه
همزادِ چگونه ببینید تا کنید
ماـکهبرتریننژادِآریاییدرجهان
هستیم!ـگاواست!باگاوباهمبه
دنیاآمدهایم،اخویِمانگاواست!
ادیان همٔه برسرِ همانبالییکه
آوردهاندـهمانعدهـبرسرِدیِن
زرتشتنیزآوردند،منتهیبدترو
کهنهتر چون است، آمیزتر فاجعه

است.

ادعیهای و سرودها یشتها 2ـ
ایزد ایزدانـکه استدرستایِش
"یسنا" استـکه "یزد" ریشٔه از
ریشٔه همه "یزدان" و "یشت" و
معنای به دارندکه "یزد" مشترِك

ستایشوپرستشاست.
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