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 زدان بدنديپاک  ه
  يفردوس

 اند اند، پرستار آتش بوده

خود به آن،  يرو يکردن از آتش و دادن زرد
 يمل يها سپنتا، مسئول بخش جشنن يدکتر شاه

آتش را  يدن از رويداده و پر يسور بر حرام بودن مراسم چهارشنبه
را  ‘‘تو از من يو سرخمن از تو  يزرد‘‘همچون 

ها توسط آتش انجام  يديها و پل ين جشن تنها به نشانه زدودن ناپاک

 يمراسم چهارشنبه سور يبرگزار يسال برا

جشن  يها شهير. ميداشته باش ين جشن نگاهيا يها
  ير مسال برگزا يانيپنج روز پا گردد که در يباز م’’ 

آوردند و  يخانه بود، گرد هم م ين جايزم را بر فراز بام خانه که بلندتر
 نيچون باور داشتند که در چن. کردند يبام خانه روشن م

هکه آتش پرستان بدند، پرستند يينگو

اند، پرستار آتش بوده پرست نبوده چگاه آتشيان ه
کردن از آتش و دادن زرد يآن و طلب سرخ يدن از رويافروختن آتش و پر

دکتر شاه. است يسور هزاران سال است که جزو مراسم چهارشنبه
 .ديگو ين ميين آيا ي اد پاسارگاد، از فلسفه

بر حرام بودن مراسم چهارشنبه يمبن ييگرا فتواها ون اصولياز روحان
همچون  ين خواندن اشعاريهمچن. اند عنوان کرده يپرست مصداق آتش
  .اند از آتش دانسته ي

ن جشن تنها به نشانه زدودن ناپاکيد ايگو ي، ميمل يها نيين سپنتا، پژوهشگر آ
  .ندارد يگريد ي

سال برا ي ن چهارشنبهيدکتر سپنتا، چرا آخر يآقا: 
  انتخاب شده است؟
ها شهين سوال بهتر است ابتدا به ريپاسخ به ا يبرا :ن سپنتا

’’ انبار پنجه گاه’’ن يا آخريانبار سال  ن گاهيبه جشن آخر ي
زم را بر فراز بام خانه که بلندتريه يريانبار پنجه، مقاد ن روز گاهيان در آخر

بام خانه روشن م يرا بر رو يده دم روز بعد آتش

  

ان هيرانيا
 

افروختن آتش و پر
هزاران سال است که جزو مراسم چهارشنبه

اد پاسارگاد، از فلسفهيبن
 
از روحان يرا بعضياخ

مصداق آتش
يخواه حاجت

ن سپنتا، پژوهشگر آيدکتر شاه
يشود و معنا يم

 
آقا: وله چهيدو

انتخاب شده است؟
ن سپنتايدکتر شاه
يسور چهارشنبه

ان در آخريرانيا .شد
ده دم روز بعد آتشيدر سپ
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 ي ن جشن در آستانهيقت ايدر حق .زنند يها به خانه سرم آن يشن و شادشرکت در ج يدرگذشتگان برا’’ وهر فره’’ ييروزها
ن جشن ياکان بوده، اما در گذر زمان اين يها يکيش نيپس از مرگ و ستا يان به زندگيرانياز باور ا يا عت نشانهيز طبيرستاخ

هفته  يروزها ي اگرچه همهران ين باشد که در فرهنگ ايد ايعلت آن هم شا. ت شديسال تثب ي ن چهارشنبهيدر شب آخر
  .و شور و سرور بوده است يرباز گاه شادمانيژه داشته و از ديگاه ويک جايان چهارشنبه ين ميدر ا يفرخنده هستند، ول

 
د يگردد که روز بعد، از زمان غروب خورش يبرم يقمر يشتر به ماههايک روز خاص، بيشب  ي هين قضيا

. د روز چهارشنبه باشديد قاعدتا شب چهارشنبه باشد، بلکه بايانب يشمس يدر مورد ماهها. شود يشروع م
  چرا شب چهارشنبه؟

ن به يين آيبعد که ا. شد ين روز پنجه برگزار ميده دم آخريدر سپ يافروز ان، آتشيرانين اييهمان طور که گفتم، در آ
ن يدر شب آخر يافروز آتشخودش را به  يج جايدم بتدر دهيدر سپ يافروز ت شد، آتشيآخر سال تثب ي چهارشنبه
نکه يا يبه جا يعني. شود يزودتر انجام م يافروز ن آتشيين مراسم و آيا يقت چند ساعتيدر حق يعني. سال داد ي چهارشنبه

  .روند يشواز نوروز مين کار به پيدهند و با ا يده دم انجام دهند، در شب قبل از چهارشنبه انجام ميآن را در سپ
 

تو از  يسرخ‘‘چون  يآتش و خواندن شعر يدن از روزيست؟ پريچ يافروز ن آتشيين آيخود ا و فلسفه 
  شود؟ يل انجام ميبه چه دل’’ من از تو يمن، زرد

و  يافروز کردند و آتش يسال برگزار م يان باستان در طيرانيهست که ا ييا سورهايها  از شمار جشن يسور جشن چهارشنبه
در گرداگرد  يا شادمانيگذر از آتش . ها بوده است ن جشنيا يها يژگياز و يکيا ز يدر کنار آتش پاک و زندگ يشادمان

  .شده است يروان و تن انجام م يها يزدودن ناپاک ي آتش پاک به نشانه
 

  اند ندارد؟ را گفتهيها اخ يآن طور که بعض يپرست با آتش ين ارتباطيپس ا
چون آتش نزد . اند آتش بوده ي اما همواره پرستار آتش و نگهدارندهاند،  پرست نبوده خ آتشيان در طول تاريرانيچ گاه ايه
 .کردند يها استفاده م يش پاکيها و افزا يکيزدودن تار يستوده و ارجمند بوده و از آن برا يا دهيان پديرانيا

 
ک جور طلب و يقت يدر حق» تو از من يمن از تو، سرخ يزرد«شود خواندن شعر  ين که گفته ميا ايآ

مسلمانان منافات داشته باشد،  ينيل ممکن است با اعتقادات دين دليخواستن از آتش است و به ا حاجت
  به نظر شما درست است؟

د يدان يم. زاست يمن و تبرک از آتش پاک و زندگيت ي ها همه به نشانه نيشود، ا يکه در کنار آتش خوانده م يين سرودهايا
قت يدر حق «تو از من يمن از تو، سرخ يزرد«شود  يگفته م ياما وقت. اند قائل بوده يآتش احترام خاص يها هم برا يرانيکه ا

ط باشم و يمح ي بخشنده يگرم. خواهم همچون تو پاک باشم يمن هم م! آتش پاک يام را نهفته در خودش دارد که اين پيا
ن گونه است که ين طلب را به ايقت ما ايقدر ح. ز داشته باشميمن، ستياهر يها ياهيها و س يديهمه جا را روشن کنم و با پل

  .ميکن يمطرح م
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هم دارد، مثل  يگريد يها ن اشعار، رسميآتش و خواندن ا يدن از روير از پريغ يسور چهارشنبه
شان  ن که از قبل بوده و فلسفهيا اين اضافه شده يين آيها بعدا به ا نيا ايآ. زدن ستادن و قاشقيگوش ا فال
  ست؟يچ

گشا،  ن مشکليريل شيکوزه، آج ، فاليزن ، قاشقيانداز ، شاليگوش، کجاوه انداز با مثل فاليز يها نيين آيا ي همه
کهن  يشه در باورهايها همه ر نينها، ايغذاها مثل آش رشته، رشته پلو و ا ي، پختن برخييگشا گشودن، قفل ، گرهيشکن کوزه

 ي ها به نشانه نيا ي همه. شوند يط و نظر مردم برگزار ميشرا مختلف متناسب با يها ران به شکليدارد و در مناطق مختلف ا
 ي ن است که ما در آستانهيا ين برايهمچن. کتا و بعد از همنوع استير و برکت، اول از پروردگار يمن و تبرک و طلب خيت

  .ميرا داشته باش يم و سال پربارتريها برو يکيم و به دنبال نييرا بزدا يمنف يها شهيسال نو اند
 
شود، هرچند که ممکن  يران برگزار مين در ايين آيش از هزاران سال است که ايدکتر سپنتا، ب يآقا

ا ممکن است با فشار، سرکوب و ممانعت از يد آيکن يفکر م. ر کرده باشدييا تغياست ظاهرش عوض شده 
رد و يخطر قرار گها در معرض  نيين گونه مراسم و آيج در جامعه، ايرا يحوصلگ يا با بيآن  يبرگزار

  مضمحل شود؟ يروز
ن که همان طور که يبه خاطر ا. ک ملت پاک کرديها را بتوان از روان  ن جشنيها ا ين سادگيکنم که به ا يمن فکر نم

د ياما شا. دار خواهند ماندياند و همچنان هم پا ها از کوران حوادث جان سالم به در برده ن جشنيد، ايخودتان هم گفت
م و به يها را درست برگزار نکن م و آنيها را درست نشناس آن يبايز ي ن باشد که ما فلسفهيا يرانيا يها نييت آن آفيبزرگتر
ز يرستاخ ي است و همان طور که گفتم، در آستانه يک جشن معنوي يسور جشن چهارشنبه. مينکن يان درست معرفيجهان
ن يپاسداشت ا ين است که برايپس بهتر ا. شده است يا برگزار ماکان مين يها ييکويها و ن يکيش نيستا ي عت به نشانهيطب
. اند شده يگذار هيها پا آن ي هيها بر پا ن جشنيکه ا ييبايز يها فلسفه. ميبا وفادار بمانيز يها با ما همچنان به آن فلسفهين زييآ

 .ميبا بپردازيز يها به آن فلسفهشتر يم و بيدور کن يکم يزدگ  استيروزمره و س ياهوهايها را از ه  م که آنيکن يسع

 يترا شجاعيم: گر مصاحبه

 وله آلمان دويچه
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5360316,00.html  

  
  
  
  
  

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5360316,00.html
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  يسور جشن چهارشنبه ي شناس؛ در باره رانيزاد؛ ا وگو با پوران فرخ گفت

  اند ايرانيان کهن؛ آتش پريستار بوده
  ينو صابريم

نام . است» يسور چهارشنبه«کند که نام آن  يشرکت م يکه دارد در جشن يطيفراخور شرا آخر سال، هر کس به ي شنبه در سه
  .ن جشن استينفک ايوند خورده است و آتش، جزء اليبا آتش افروختن پ يسور چهارشنبه
آتش  يمثال از رو يبرا. ر استيمغاچه که از ابتدا بوده  با آن يم تا حدوديکن يبرگزار م يسور که ما در چهارشنبه ياما رسوم

که امروزه  يدر حال. شود ين به آتش محسوب ميان توهيدگاه زرتشتي؛ از د»تو از من يمن از تو؛ سرخ يزرد«دن و گفتن يپر
 !ج استيار راين جمله بسيگفتن ا

 يرانيا يها با جشن که يگران و کسان پژوهش يها هيد و نظريم؛ عقاين جشن نزد عموم مردم که بگذرياز بحث شناخت ا
  .ز متفاوت استيدارند ن ييآشنا يخوب به
  

  :ميشو يآشنا م يسور جشن چهارشنبه ي زاد در باره خانم پوران فرخ يها دگاهين برنامه با ديدر ا
  
خواهم  يم؛ ميشنو يم يسور قدمت جشن چهارشنبه ي در باره يکه نظرات متفاوت نيبا توجه به ا -
  .بدانم يرانيکهن ا يها شناس و آشنا با جشن رانياعنوان  دگاه شما را بهيد

ندارد و در واقع  يعمر دراز يسور شنوم که چهارشنبه يم يجمع يها ن چند روز از رسانهيم که ايد بگويبا کمال تاسف با
  .جوان هست
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ما در  يند وليگو يدرست م! هبل» يسور چهارشنبه«البته به نام . کنند يکنند اشتباه م ين نظر را ابراز ميکه ا ينظر من کسان به
هم که از آن نام برده  يين جايتر معروف بوده و کهن» سور«ن جشن آتش به نام يا. ميا دور جشن آتش داشته يها گذشته

ترجمه شده  ياست که در حدود قرن سوم نوشته شده و حدود قرن ششم به فارس» خ بخارايتار«ما؛ در  يشده؛ در زبان امروز
  .است

  .است؛ در قرن پنجم» يامام محمد غزال« يها م در نوشتهيکن يدا ميپ يگريد ي خ بخارا نمونهيتارر از يغ به
  .ده استين مراسم را کوبيشدت ا بوده و به يشياند مرد تنگ يداشته ول يآگاه» فقه«دانشمند بوده و به علم  يامام محمد غزال
  :نوشته است يا با لحن کوبنده يدر کتاب يامام محمد غزال

رقصند و  يها م ابانيکنند و در خ يرا منفجر م ييها آورند و کوزه يصدا در م ها را به شوند و بوق ين روز مردم جمع ميدر ا«
  »...کنند يآتش روشن م

  
مانند چهار . داشته است ياريبس يران باستان ارج و بهايدر ا» آتش«م که يد بدانيم؛ بايها هم توجه نکن ن نوشتهياما اگر ما به ا

شدند؛  يک ميدان نزد موبدان به آتش يکه وقت اد بوده است چنانيار زيکه ارزش آتش بس. »خاک«، »آب«، »باد«گر؛ ينصر دع
  .شان آتش را آلوده کند زدند تا مبادا نفَس يشان م و دهان ينيب يبه جلو» پنام«نام  به يک نقابي

 يها است و زندگ آن ي دهيعت زائين عناصر چهارگانه که طبيآل به ااند و اصو ن احترام را به باد و آب و خاک هم داشتهيالبته ا
اها و يها و در انوسياق يها مان هم آب اکانياعتنا به ن يعکس امروز ماکه ب درست به. گذاشتند يها است؛ احترام م وابسته به آن

  .ميا هست را آلوده کرده يها و هرجا که آب روان يجو
ار و يکفش و پوست خربزه و هندوانه و خ يها دن لنگهيم؛ از ديندازيآب ب يها يها و جو نالها و کا به رودخانه ياگر نگاه

ن و يکه با خاک و آب و زم يگريد يم و کارهايا مان دور شده م که ما چقدر از آداب و رسوم گذشتهيشو يزده م ره؛ شرميغ
  .ميبر ين ميعت را از بيم طبيدر واقع دار. ميا جو کرده

 ي ا در گذشته مسئلهيگو. جشن است يبه معنا» سور«. دهم ين باره ادامه مياست فقط در ا» آتش«ورد نظر ما چون موضوع م
گر يد يها که تمام جشن چنان. شده يهم انجام م يادين جشن مطرح بوده و با شکوه زياما ا. مطرح نبوده است» چهارشنبه«

  .ها بام پشت يا رويکردند و  يها برافروخته م دانيم ا دريها را  ن آتشيبا آتش همراه بوده است که ا ييايآر
اش  کرده از ابهت و شکوه ياز دور نگاه م يداده و اگر کس يرا به شهر م ييبايار زيبس ي ها منظره ن آتشيجشن، ا يها شب
  .شده است ير ميمتح

  
ح ين باره توضيا در الطف. ياد شده است يسور د که در آن از چهارشنبهيخ بخارا اشاره فرموديبه تار -

  .ديده
بار  کيان بوده و يمول يرود که جو يم يا به منطقه» منصوربن نوح«به نام  ياز پادشاهان سامان يکيخ بخارا نوشته شده يدر تار

 ير را وادار کرده که به بخارا برگردد؛ وقتيسروده و آن ام -يد هميان آيمول يجو يبو–باشکوه را  ي دهيآن قص» يرودک«
 ير به سرايگاه ام آن«: ديگو ين ميد نوروز و چنيرسد به دو، سه شب به ع يماند تا م يم يرود؛ مدت يجا م وح به آنمنصوربن ن
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آتش  ي پاره. م افروختنديعظ يم است آتشيکه عادت قد چنان» يسور«هنوز سال تمام نشده بود که چون شب . بنشست
  »...در گرفت يبجست و سقف سرا

هم معتقدند که  يبرخ. يسور م چهارشنبهييگو يشود و ما به آن م يرگزار مشنبه شب ب ن جشن سهيا -
ره يشنبه و چهارشنبه و غ ان باستان روزها را بر حسب سهيرانياست و ا يک روز عربياصآل چهارشنبه 

چه بوده  ين شبيکه اصوآل منظور از برپا کردن آتش در چن نيگر ايد ي و نکته. کردند ينم يگذار نام
  شان مقدس بوده؟ يا برايدند يپرست يان آتش را ميرانيکه ا نيگر اياست؟ و د

د در يشا. وجود آمده باشد ن چهارشنبه بهيران؛ اين اسالم و عوض شدن فرهنگ ايرفتن ديد، ممکن است؛ که بعد از پذيشا
دار يند و به ديآ ين ميائپ يد چند شبيش از عيگفتند ارواح پ يان ميرانيا -ن هنگام بازآمدن ارواح مردگانيريد يها زمان

خاطر آمدن نوروز آتش برپا  د هم بهيشا. کردند يرا به افتخار آن ارواح روشن م ن آتشيد ايشا -روند يشان م بستگان
  .کردند يم
ن روز يا بعد از اسالم ايحاال آ. ار باشکوه و مورد توجه مردم بوده استين جشن بسيشده و ا ين آتش برپا ميهر حال ا به

  به به آن اضافه شده؟چهارشن
ها را رصد  که ستاره يطور وارد بودند به يشناس م به ستارهيان قديرانيکنم که ا يطور فکر م نين مسئله ايمن در مورد ا

  .کردند که آثارش هنوز هم هست يم
روزها هر کدام در روزگاران باستان . داشتند که آن سرشت را به روزها نسبت داده بودند يک سرشتيها هرکدام  ن ستارهيا
  .داشتند يتيک خاصيک نام و ي

منظور چهارشنبه بود  يعنيبود  يسور اگر شب چهارشنبه. ميکن يشنبه توجه نم و اصآل به سه يسور م شب چهارشنبهيگوئ يما م
وب اما چون ما از غر. کنند يبه بعد را روز حساب م ١٢شد چون از ساعت  يبه بعد انجام م ١٢د مراسم جشن از ساعت يبا

  .شنبه است م پس مربوط به روز سهيکن يشنبه آتش روشن م سه
هستند که  ييها ها ستاره نيکه ا» مارس«ا ي» خيمر«ا ي» بهرام«داشته که مربوط بوده به  يشنبه رنگ نارنج ن فرهنگ روز سهيدر ا

  .رفتندگ يروزها در نظر م آن يها را برا ن ستارهيدادند و خواص ا يها ارتباط م روزها را به آن
ان باور يرانيو ا -اند مارس درست کرده يمرض را از رو ي ها کلمه که عرب–مارس . خ؛ جنگ استيا مريخواص بهرام 
. ديآ يم يدتيعق يها جنگ. ديآ يم ييزرد رو. ديآ يم يمارياست که ب يست و روز نحسين يشنبه روز خوش داشتند که سه

روز بعدش که روز چهارشنبه هست  يول. دانستند ين روز را نحس مين؛ ايابر ابن. افتديتن ممکن است اتفاق ب به جنگ تن يحت
 ي ستاره يعني. است يک روز فرهنگيروز چهارشنبه . »عطارد«ا ي» ريت« ي که رنگ آن سرخ است مربوط است به ستاره

  .سندگان و اهل تفکر است و مربوط به عطارد و روز چهارشنبه استيدانشمندان، شاعران، نو
  .رفته نشوديد هم پذيرفته شود و شايد پذيدارم که شا يا هيدگاه و نظريک ديکنم و  يش خودم فکر ميمن پ

چهارشنبه آماده  ين روز را با آتش برقرار کنند و خودشان را برايا يخواستند نحس يان ميرانيد اين است که شايموضوع ا
و  يو بد يماريو ب ينظر و ناهمسان ن روز اختالفيت باس يک پاراداکسيدر واقع  يعني. کنند که روز فرهنگ بوده است

  .گونه بوده است نيد ايشا. به اسم چهارشنبه ييک روز اهوراي؛ با يمنياهر
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را  نيان ايرانيده دارند که ايگران ما، دانشمندان ما عق از پژوهش يا عده. دانند يها روز چهارشنبه را بد م که مثآل عرب نيحال ا
مان  آتش آخر سال ن جشنيم ايائيدانستند گفتند حاال ما ب يها روز چهارشنبه را بد و نحس م خاطر که عربن يقبول کردند به ا

  .ميريشنبه جشن بگ ها و سه عرب ي م گردن چهارشنبهياندايرا ب
  م؟يريد امروز جشن بگياست ما چرا با يه اصآل غلط است چون اگر روز بعد روز نحسين نظريا

روز بعد که روز  يرا برا م و خودمانيريگ ين روز نحس را جشن ميان ايتر باشد که ما پا حينگاه من صحکنم؛  ين فکر ميبنابرا
  .ميکن يوران و روز تفکر هست آماده م شهياست و روز اند يهست روز مقدس يياهورا

  .د هم نباشديشا. باشد د حق با منيشا. کنند يشتريب يها يبررس يا گران را جلب کند و عدهين نگاه من توجه ديدورام ايام
  .ن بوده استيچن نيدر گذشته هم ا. گذارم يدانم و به آن احترام م يهمه من آتش را مقدس م نيبا ا
. اند يک اشتباه بزرگ است پرست بوده شود زرتشتيان يا گبرها يا ايرانيان قديم آتش که گفته مي اين
 .گذاشتند کردند و به آتش احترام مي واظبت مييعني از آتش مراقبت و م. اند بوده» آتش پريستار«ها  آن
  .مين است که به آتش همان احترام را بگذاريما هم ا ي فهيوظ

  راديو زمانه
http://zamaaneh.com/saberi/2010/03/post_114.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zamaaneh.com/saberi/2010/03/post_114.html


- 8 - 
 

يعنی چه؟» پرست آتش«  

( ٩٥١، رويه ١٣٦١، فروردين ٨چيستا، سال نخست، شماره   نشريه ) 

 

دهند و مفهومي تازه به خود  شوند، و برخي نيز معناي خويش را از دست مي ها در درازناي تاريخ دگرگون مي واژهبرخي از 
 .دارند هاي ترکيبي معناي اصلي خويش را نگه مي شوند، اما در واژه گيرند، و برخي اگر چه خود در معني ديگرگون مي مي

شد، در فارسي دري باد، در کهکيلويه و نيشابور  ر پهلوي وات خوانده ميهاي گروه نخست، واييتي اوستايي را که د از واژه
اين واژه همان است که در مفهومي ديگر در همه جاي ايران، در ترکيب . خوانند کردستان وا مي» اورامي«باي، و در گويش 

خوانده » ويند«ه در انگليسي و نيز همين است ک... شود تلفظ ميواي به صورت » واي من«، يا »واي بر تو«، يا »اي واي«
هاي آريايي باستان به گونه وايو  به معناي فرشته موکل بر باد در کيش» واي«! گويند مي» وان«شود و در زبان فرانسه بدان  مي

و به شکل فرشته موکل بر باد و هوا در . نامه ديني هندوان به همين صورت آمده و ستايش شده» ريگ ودا«شود و در  تلفظ مي
هاي گروه  اما نمونه واژه. گفتند ضمن آنکه به خود باد، چنان که گذشت وايتي مي ]١[شود خوانده مي» وايو«ها نيز  تيش

سي دري تا قرن هشتم به معني ريشخند و تمسخر ديده شده هاي باستاني از پهلوي و فار افسوس است که در تمام نوشته... دوم
  .و ابراز اندوه به کار مي رود... کم معني خويش را از دست داد، و به معني دريغ است، اما کم

  .شود هاي نشان دهنده افسوس و فسوس بسيار زياد است و براي آگاهي از چند شعر و جمله در اين جا ياد کرده مي نمونه

  :به زبان پهلوي» آتورپات مانسپندان« از پند نامه

  .]۲[بر کسي نيز افسوس مکنيد، چون افسوسگر، افسوس بر باشد

  :از چاماسب نامه

  ».]۴[فسوس بيش کنند. ، بر دين دستوران»بدآگاهان«يا »  ]۳[.مردمان بيشتر به فسوسگري و نابکاري گروند«

  :از رودکي

  که جهان نيست، جز فسانه و باد /شـاد زي با سياه چشمــان شــاد 

  بــاده پيـش آر، هر چـه بـادا باد/  فسوسبا دو ابر است اين جهان 
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  :الدين به شروانشاه از نامه به جالل

  » ]۵[.تا شير شرزه، مملکت را از دم دمنه صيانت کرد، و از دم فسوس و فسوس آزاد گردانيد«

  :از منوچهري دامغاني

  کار، بوبکر ربابي دارد و طنز جحي/  فسوساندرين ايام ما، بازار هزل است 

  :از فردوسي، در خواستاري توس از دختر رستم  

  فسوستهمتن بدو کرد چندي / به داماديش کس فرستاد توس 

  :خر سده ششمدر اوا شيخ اشراقاز سهروردي،   

پيش آورد، و سفاهيت آغاز نهاد و عاقبت دست به سيلي    پيش آورد، و سفاهيت افسوسبر من بخنديد و . همراه نا اهل بود«
  ]۶[.»...دراز کرد

  :از سعدي، قرن هفتم

  ».]۷[نباشد فسوسچنان که اگر جاي ديگر باز گويند، طاعنان را مجال . يده گوي و معني دارسخن انديش«

  :و از حافظ در سده هشتم

  !ابت هست؟گفت کاي عاشق شوريده من خو! / کنان افسوسجوي و لبش  نرگسش عربده

  .است کمربند، و کمر، ميانبهترين نمونه از گروه سوم، سه واژه   

  :ميان که امروز معني بين، يا وسط را به خود گرفته بخشي از پيکر است

  باشد ميانکمتر از مويي و مويت تا ميانت/ را و مويت را اگر صدبار پيمايي  ميانت

  :بوده است» کمر«شود  بندي که به ميان بسته مي

  سـخـــن گفـت با مـن، چــو شـيــــر ژيان/ بر مــيــان  کـمــــرســياوش بيــامــد                        
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بندد، اما خدمتکاران و بندگان، بنا به موقعيتي  از اين شعر پيداست که شخصي که آهنگ انجام کاري را دارد، کمر به ميان مي
  :اند داده هاي او نشان مي خويش را در بند يا مقيد فرمانکه در خدمت سردار خويش بودند داشته اند به چند گونه 

  :کرده اند، که من دست بسته و فرمانبر توام دختران دست بند به دست مي       -١
  به پيش دل افروز تخت بلند/ پرستـار، پنجاه، با دست بند 

  ):دستوار(يا هنگام به بند کشيدن زال در زمان بهمن و بردن او با دست بند            

  ]۸[بيامد چنين خوار، با دستوار/ که پيش تو دستان سام سوار 

  :بسته اند که ما گوش به فرمان توايم دختران و پسران گوشواره به گوش مي       -٢
  گيو گوهر نگار همان ياره/ همان طوق کيخسرو و گوشوار 

  .]۹[بستن طوق به گردن، که گردن ما در فرمان تست، و مثال آن هم در شعر پيش آمده-۳
  .يا خلخال بدان بدان معني که پاي ما، در بند تست اورنجنبا بستن پاي  -۴
  .]۱۰[تن کمر در خدمت سردار، که ما همواره آماده خدمت هستيمبس -۵

  بسته کمـرپدر پيش فرزند، / تو فرزند من باشي و من پدر 
  :يا

  ــرکم ببندمزبهــر پرستش / مرا گـر پذيري تو با پير ســر 

  .هر دو شعر از پيام و نامه افراسياب به سياوش براي پذيرفتن او در توران زمين

بندد، بنده و خدمت گذار است و در اين شعر معروف باستاني اين معني به خوبي، خويش را نشان  پس آن کسي که کمر مي
  :دهد مي

  و غالم کمربندبنده و موالي هستند و / اي اميري که اميران جهانت خاص و عام 

  .که درآن، کمربند به معني بنده همراه با سه واژه مترادف خود آمده

و عالمت بندگي يا کمر را هنوز در . برجاي ماندهحلقه به گوش عالمت بندگي با داشتن گوشوار، هنوز در عبارت غالم 
هاي مرکب در فارسي بسيار است که به کمک آن  و از اين عبارات، واژه! ]۱۱[آوريم به زبان مي نوکر کمربستهعبارت 

  .توان پي به معني اصل و ريشه آن برد مي

***  
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ني خويش هايي که در فارسي معني معادل خويش را تقريبا از دست داده پرستيدن است که آن هم، مع ها يا فعل يکي از واژه
  .به خوبي حفظ کرده است پرستاررا هنوز در واژه 

  :آيد چونان اسم فاعل پديد مي» ار«از ريشه گذشته فعل با افزودن پسوند          

  خريدار                         خريد           خريدن

  آموختار                 آموخت         آموختن

آمده است، و چون پرستار به معني خدمت گذار است  پديدپرستار و به همين شيوه، در زمان باستان از پرستيدن، اسم فاعل 
  .بايستي که اصل فعل يعني پرستيدن، به معني خدمت کردن بوده باشد پس مي

  :در يکي از شعرهاي پيشين از پرستان با دستبند از پرستاران با دستبند ياد کرده شد، و اينست چند نمونه ديگر

  دست کرده به کشبر شاه بر، / وش  پرستاربه کاخ اندرون شد، 

   فردوسي

  :و نيز اين شعر از نظامي

  پرسـتاربه گستاخي پديد آيد / چو باشد گفتگوي خواجه بسيار 

  سياست بايد اينجا، يا خموشي/ چه کوشي  پرستارانبه گفتن، با   

  :و اين گفتار بحيي معاذ رازي عارف بزرگ ري باستان، به روايت عطار نيشابوري  

  »]۱۲[.خدمت، پرستاران و بندگان کنند، و اصحاب آخرت را، خدمت، احرار و بزرگواران کنندگفت، اصحاب دنيا را، «

نيز » نده«ز ريشه فعل با افزودن ا. که در اين سخن، پرستار و بنده در کنار هم و به يک معني در برابر آزاد و بزرگوار آمده
  .آيد صفت فاعلي، يا اسم فاعل پديد مي

  گوينده                         گوي               گفتن
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و . او خدمت کردن است؛ بوده باشد) وظيفه(بايستي به همين معني پرستار يعني کسي که خويشکاري  نيز مي پرستندهپس 
  :اين شعر از پندهاي بزرگمهر است به انوشيروان

  نخواهند تن و زندگاني و گنج/ شاه بدخور ز رنج  ندهپرست

  :گذارد هنگامي که راز دلدادگي خويش را به زال، با آنان درميان مي. و نيز اين شعر گفتگوي رودابه است با خدمتگزارانش

  و مهـــربان بنـده بود پرســـتنده/ بود  پرسـتندهورا، پنج ترک 

  د خواهم، نهان از نهفتبگشا: که/ بـدان بندگان خـردمند گفت 

  و غمــگســـار منيــد پرســـتنده/ شما يک به يک راز دار منيد 

پس پرستش نيز . شود، که آن هم به همان معني مصدر است اسم مصدر پيدا مي» ش«همچنين از ريشه فعل با افزودن   
  :ديديمبايستي که معني خدمت کردن، در ادبيات فارسي دري آمده باشد، و پيش از اين  مي

  ز بهر پرستش ببندم کمر/ مــرا کـه پذيري تو با پيـر ســر                                            
  :بايستي که خود مصدر نيز به همين معني آمده باشد، و چنين است و اگر چنين است پس مي

  !بد اندر پرستيدن شهريار/ به باالي سرو و به رخ چون بهار                                                                      

دهد و گاه براي نشان دادن  آيد که گاه معني کوچکتر را مي در پهلوي و فارسي دري نام ديگري پديد مي» ک«از نام پسوند   
تبديل شده است، يا به هر دو » ه«هاي فارسي دري به  پسر، پسرک، يا مرد، مردک اين ک در بخي واژه: دوستي است، چونان

به معني خدمتگذار محبوب، يا کوچک » پرستاره«بايستي  پس از پرستار نيز مي. ادهپسر، پسره، آزاد، آز. شود صورت تلفظ مي
  :ساخته شده باشد، و اينست بخشي از شعري که در ستايش خداي، در شاهنامه آمده

  شفق، دردي آشام، از جام اوي/ شب عـنبرين، هنــدوي بام اوي 

  ]۱۳[ـينچـــار بالـش نش پرســتاره/ خور از روي خوبي، چو خوبان 

  به گوش اندرون، حلقـه بندگي/ مـه نـو، ز راه ســر افکنـــدگـي 
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يه شده، و در شعر داده اند تشب ها پاسداري مي به غالمان هندو نژاد که شبانگاهان بر بام» شب سياه رنگ«که در شعر نخست 
ها فرمان  ها و کهکشان که بر تمام جهان و آسمان بزرگي استپرستاره پادشاهي دوم خورشيد، با آن همه خوبي و زيبايي 

  .راند مي

باز در بيت سوم ماه نو به بنده حلقه به دوش او مانند شده، و در هر سه بيت اين بندگي تکرار گرديده، که برابراست با پرستار، 
  .تارهو پرس

ناميده پرستارزاده و در چنين پيوند فرزندان آنان ... آمدند گاهي دخترکان پرستار به همسري خواجگان خود در مي
دارد و  را براي خواستاري دختر خاقان چين گسيل ميمهران ستاد گردد که  شدند، و اين سروده فردوسي به زماني باز مي مي

  :ان را برگزين که فرزند خاتون و ملکه باشد، و نه فرزند پرستاران خاقانکند از ميان دختران خاقان، آن گوشزد مي

  اگر چند باشد، پدر شهريار/ نيايد به کار  پرستار زاده

  :نويسد مي» الهجين«ميداني نيشابوري در فرهنگ السامي في االسامي زير واژه   

آنکه پدر آزاد بود، : نويسد لبلغه زير همين واژه ميو نيز اديب يعقوب کردي نيشابوري در ا. کي مادر بنده باشد، پدر آزاد
  ]۱۴[.است پرستاردر کتاب ميداني، به معني » القينه«در بلغه به معني بنده و بنده زاده و » القن«نيز واژه !. مادر بنده

که در فرهنگ فارسي برابر » االمه«هاي سامي با کمي اختالف به يکديگر ماننده و همين واژه  ها در زبان نيم که واژهمي دا
، و ]۱۵[شده است گويش مي > Amat---Amwatدر عبري  Amtaدر آرامي  Ameltuپرستار آمده، در زبان اکدي 

که بر دست منتهي االدب فرهنگ .آمده کنيزک پرستارتمام اين واژه ها، به اضافه چند واژه ديگر همهدر برابر هزوارش 
، زيرا ]۱۶[را آورده است خادممعني » امه«هاي اخير نوشته شده در برابر واژه  عبدالرحيم ابن عبدالکريم صفي پور، در سده

نيز ديگر شده بوده است اما همين خادم نيز در اصل معناي    که در زمان او واژه پرستار کم کم متروک شده، و معني پرستيدن
هاي  رستيدن و پرستار و پرستنده روشن شد، به واژهاکنون معني پ! آن را که خدمت کردن باشد، روشن نگاه داشته است

  .ترکيبي که از آن پديد آمده بنگريم

  :شود، در شعر نظامي واژه اي که امروز خدمتکار، يا کلفت خوانده ميپرستار خانه، 

  کا ميکن، که بدين کارم/ من اين خانه را پرستارم : گو
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کند، در شعري که در باره تخت تا قديس و جايگاه مهتران و  ميبه معني کسي که خدمت بزرگ تر از خود را مهرپرست 
  :کهتران در آن تخت آمده

  مهتر پرستخردمند بودي و / چو بر تخت پيروزه؛ بودي 

  :و باز

  بفرمود، تا اسب او را ببست/ مهترپرست بيايد يکي مرد 

  :رساندآمده است ن خسرو پرويز را ميبندگان و خدمت کاران ويژه پادشاه، در سروده اي که به شکار رفت خسرو پرست

  پياده همي رفت، ژوبين به دست/ خسروپرست هزار و صد شست 
  :به همان معني در هفت پيکر نظامي شه پرست

  شرح و بسطي تمام داد بر او/ نامـه را مهـر خـود نهــاد بر او 

  تا برندش چنـان که بايد برد/ به پرستنــگان خـويش سپــرد 

  هاي نغز بشنيدند وان سـخن/ مهر شه ديدند  که شه پرسـتان

  صورت شاه نو نهاده به پيش/ باز گشتند، سوي خانه خويش 

در پرست به معني خدمت گذاران دربار در شعري که درباره داد بهرام گور، و پخش کردن گنج جمشيد به ارزانيان   
  :آمده) مستحقان، در خوران(

  ما درپرستانو از    ز دهقان/ هر آنگه که از زير دستان ما 

  مبادا سـر و افسـر و گنج ما/ بنالـد يکـي کهتـر از رنج ما 

  :سردار رشيد در بند ايران آمدهسوفزاي و باز در سروده اي که درباره خيزش ايرانيان در برابر قباد، و به ياري 

  يارند با او همه تيسفون: که/ چنين گفت پس شاه، با رهنمون 

  ما درپرستانزدهقـان و از / ستــان مـا همـــه لشگــر و زيرد
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  :سپارد به معني باغبان، در شعري که فرانک فرزند خردسال خود فريدون را از ترس ستم ضحاک به او مي پرستنده بيشه

  چنين داد پاسخ بدان پاک مغز/ و گــاو نغــز  پرستنــده بيشــه

  ببـاشــــم پـذيرنـــده پنــد تـو/ که چون بنده در پيش فرزند تو 

زيرا که هر دو براي برجاي ماندن نياز به پرستاري يا ... و هم به گاو. گردد که در اين شعر به ويژه پرستنده هم به بيشه بر مي  
  .خدمت دارند

  :خدمت کند، تا آن به کار رسد بايد به خم مي يا کسي که مي مي پرست

  پرست خواست از مي يکي جام مي/ از آنجا بيامد به جاي نشست 

و نيز در داستان پذيرايي ماهيار از بهرام گور که به ناشناس به خانه او رفته بود، و او ندانسته شب دوش را با بهرام رامش کرده 
  :بود

  پرسـت چرا گشتم و دخترم مي/ که من دوش پيش شهنشاه، مست 

  :بايستي به به گلستان خدمت کند، تا گل به بار آيد يا کسي که مي گل پرست

  !که اند گل پرستانکاين : بپرسيد/ نگــه کـرد دستــان ز تخـت بلنـد 

  :، در شعري در وصف انوشيروان]۱۷[کند هاي دور ايرانيان از ميهمان پرستاري مي ، يا کسي که در برابر آيينمهمان پرست

  مهمان پرستبه بزم اندرون گرم و / به رزم اندرون، ژنده پيل است، مست 

  :يا در شعر نظامي در پرستش خسرو از شکر سپهاني

  به خلوت با چو من مهمـان نشـستي؟/ مهمــان پرســتي بپرسيــدش کـه تو 

کردند چرا که بت نياز به خاک روبي، نظافت،  ها را مي ها نگهداري و خدمت بت ر بت خانه، يا کسي که دبت پرست  
خوانده، و  هنگامي که مهراب او را براي رامش به خان خود فرا مي. و اين شعر از داستان زال و مهراب است! دارد.... تعمير

  :گويد زال مي
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  شنود داستانهمان شاه، چون ب/ نباشـد بـدين گـفته همـــداستان 

  شويم بت پرستانسوي خانه / که مامي گساريم و مستان شويم 

***  

با اينهمه گفتار، جاي براي براي گفتاري ديگر نمي نماند که آنچه که به پرستش و خدمت نياز داشته است پرستار و پرستنده 
پرداخته اند، تا  تش و مراقبت آتش ميها به پرس و آتش پرست لقب کساني بوده است که در آتشکده. خواسته است اي نيز مي

  !و آتش پرست پاژ نام ايرانيان پيش از اسالم، يا پاژ نام زرتشتيان نيست... مبادا خاموش شود

  :به اين بيت از دقيقي که خود کيش زرتشتي داشته بنگريد

  به آذرپرستان دهيد ]۱۸[گزيتي/                      چو پيروزي شاهتان بشنويد

  !ها کمک مالي کنيد اي مردمان زرتشتي ايران، شما هنگام شنيدن داستان پيروزي شاه خويش، به آذزپرستان و آتشکده....

بيند که از سه آتشکده  خواب مي و اين بيت در داستان اردشير بابکان از فردوسي است، هنگامي که ساسان سومين شب در
  :برد هاي سه گانه را پيش مي ماموري، آتش» برزين مهر«و » و فرنبغ«و » آذرگشسب«بزرگ 

  سه آتش فروزان ببردي به دست/ چنان ديد در خواب کاتش پرست 

و باز .... واندشد، هيچگاه آن ديگري را آتش پرست نمي خ که اکر خود ساسان نيز که زرتشتي بود آتش پرست شمرده مي
  :در اين شعر در داد و چگونگي کشور داري اردشير

  همان جاي آتش پرستان بدي/ به هر برزني بر، دبستان بدي 

بودند، بايسته نبود که در برزن  که اگر همه ايرانيان آتش پرست مي... يعني در هر برزن، دبستان و آتشکده بنا کرده بود
  .بود شد همه جاي ايران جاي آتش پرستان مي که اگر چنان مي...بسازند جايگاه ويژه اي براي پرستاران آتش

***  

هاي خشک عربستان هر جا، آبي هرچند کم، يا گل آلوده باشد، واحه  اين ديگر روشن تر از آفتاب است که اگر در بيابان
شود؛ در  ون آن پايدار ميشود و زندگي مردمان و چارپايان در پيرام بر گرد آن تشکيل مي) زيستگاه اعراب تازي(اي

  !هندوستان چنين نيست، زيرا که در همه جا آب هست و جريان زندگي به موقعيت، يا موهبت طبيعي ديگري وابسته است
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هاي  از نظر سرماي زمستان و تابستان و برف. ها ايران که نخستين مراکز زندگي ايرانيان بوده است ها و کوه پايه کوهستان
هاي هميشگي و سوز بادها در اين زمان هم که همه وسايل گرمازا در دسترس هست، چيزي نيست که از  سنگين و و يخ بندي

و نيز » مينوي خرد«خواندند، و در کتاب  مي» زمستان ديو«ايرانيان باستان زمستان را با نام . ديده هيچکس پوشيده باشد
  :آمده است که» ونديداد«

 ۲ماه زمستان و  ۱۰که به ايران ويج ) است(پيدا است ) چنين(، و از دين )حکمفرما(پادشاه تر. ]۱۹[زمستان ديو به ايران ويج«
  »....زمستان ]۲۱[آن دو ماه تابستان نيز سرد آب، سرد زمين، سرد گياه، و بر آنان پتياره. ]۲۰[ماه هامين

اما همين زمان هم در ... را آغاز نکرده بوده اندهاي جنوبي  و اين مربوط به زماني است که آرياييان هنوز کوچ به دشت
بايستي که در اطاق در  کوهستانهاي کردستان و لرستان هنوز جاهايي هست که در آن تنها دو ماه تابستان باشد، آن هم مي

ش در و چنين بوده است که اگر آت... خوابيده، يا در بخاري و منقل، همواره آتش سرخ نگه داشت) لحاف(بستر با دواج 
  !مرگ همه ساکنان آنرا به همراه داشت... شد روستايي خاموش مي

هاي بسيار پيش تر از آن که سنگ آتش زنه نيز  و در زمان. آتش هم، چنان امروز، با کبريت و فندک روشن نمي شده است
  .برداشته شده استآتش فشان  يو نخستين آتش ها، از گدازه ها. کرده اند ها را از يکديگر روشن مي آتش. پيدا شود

خوانيم که وي روزي در دکان نانوايي کودکي را ديد که براي گرفتن قدري آتش آمد که هيزم  در سرگذشت ابن سينا مي
برخي : چرا جايگاهي براي بردن آتش نياوردي؟ کودک پاسخ داد: پور يسنا بدو گفت«. خانه خود را با آن روشن کند
و ابن سينا از ! برم تا گرمي آن به دستم آسيب نرساند هاي آتش را روي آن مي هريزم و گداز خاکستر روي کف دستم مي

  »!هوش آن کودم به شگفتا اندر شد، و وي را زير بال خويش گرفت و با نگرش و آموزش به او، از وي استادي بپرورد

  !ر بکار گرفتن کبريت جريان داردگرفت، و در روستاها نيز براي کمت اين کار حتي تا بيست سي سال پيش در شهرها انجام مي

که ... تا آتش نميرد. ها همواره از آتش پرستاري شود زندگي اجتماعي کم کم به افراد فهماند که بايسته نيست در همه خانه
 ها و در اين آتشکده... در هر روستا، يا شهر خانه اي را براي نگاه داري هميشگي آتش در نظر گرفتند، يا خانه آتش گذاشتند

کنند، تا جان و روان  و اينانند که با پرستش آتش از آن نگاهداري مي... افرادي را به پرستاري و پرستيدن آتش گماردند
  !مردمان شهر و روستا از ديو زمستان گزند نبيند

و ايرانيان اين وديعه گرمي بخش و . گرديد؛ و ويژه زمان اشورزرتشت نيست ]۲۲[آيين نگاهداري آتش از زمان هوشنگ
زندگي ساز را که نگاه بان جان همه جانداران در برابر سرماي سخت کوهساران بوده است، وديعه اي ايزدي دانسته اند که از 

  .رسد و جانداران مي   سوي جهان آفرين به مردمان

  .شود به گرماي تن مردم وگوسفند گفته مي hu frayan» هو فريان«ن پهلوي واژه در زبا
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  .خوب» هو«، و واژه ]۲۳[است» ج«در اين واژه همان » ي«واک 

پس بر روي هم اين واژه گرماي ... »فراروي«و » فردا«و » فرجام«دهد چونان  مي نيز جنبش به سوي پيش را نشان» فر«پيشوند 
و اگر اين گرما در تن جانداران نباشد، جان درآن نيست و جان همان چيزي است که به ... است» نيک روان به سوي جان«

، پس گرامي تر از آن چيست که همراه با روان خدا در ]۲۴[گفته قرآن کريم، با روان خداوند در تن انسان دميده شده است
  انسان جريان پيدا کند؟

به گمان پيشينيان، جهان از چهار آخشيج آب و خاک و باد و آتش درست شده است و به ترتيب، کره خاک در پايين جاي 
و آتش که آخشيجي نرمتر از همه است باالتر همه است، و از ترکيب اين چهار آخشيج است که جانداران به وجود ... دارد
  .آيند، و آتش در ترکيب باشندگان همان گرماي تن جانداران است مي

بدان  در قرآن نيز روشن است که آتش برتر از خاک است، آنجا که خداوند پس از ساختن انسان از گل، از روح خويش
. کند دهد که او را، که خليفه و جانشين خدا در زمين است سجده کنند، و ابليس سرکشي مي دمد و به فرشتگان فرمان مي مي

گويد آيا من که گوهرم از عنصر آتش است، اوراکه گوهرش از  و او مي   پرسد که چرا سجده نمي کني؟ خداوند از او مي
  !شود و بدين سان از بهشت رانده مي... ؟]۲۵[عنصر خاک است سجده کنم

اما از ديدگاه خداوند، که هر چهار آخشيج را آفريده، خاک و آتش نبايد دگرگوني داشته باشد، و به همين روي است که 
در دين عيسي . کنند خاک بيت المقدس است ايي که براي پرستش خدا، روي بدان مييا ج» قبله«دردين موسي کليم اله 

کنند و در دين اسالم قبله نخست، همان بيت المقدس بود و پس از مدتي خانه  روي به تنديس مسيح، يا روي به آسمان مي
  .ها مهراب آنان است نيز آتش آتشکدهايستند، و  و ايرانيان زرتشتي براي نماز رو به نور مي. کعبه به جاي آن قرار گرفت

ها را همه در  دانستند، و آتشکده هاي جهان بزرگ را که خمير مايه آفرينش است مقدس مي ايرانيان به جز از آتش همه نيرو
ساخته اند که چشمه آبي نيز در آن باشد، و بدين سان نمودهاي خاک، و نيز هوا و باد همراه با آتش و آب همه  جاهايي مي

  .گرفتند آمدند و همه مورد ستايش قرار مي ر يک جا گرد ميد

و ... هاي گسترده مزدا داده و چکاد کوه البرز و نيز دشت... يعني آب ]۲۶[»اردوي سور آناهيتا«در نمازهاي زرتشتيان 
ها با  وتنها به آتش روي نمي کردند مگر آن که همه آخشيج. وآتش همگي مورد ستايش بوده اند... و باد... و باد... نآسما

شوند به جز از آتش که پاک ترين آخشيجان است و هر گونه پليدي در برخورد با آن پاک  برخورد با پليدي آلوده مي
  ...شود مي
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ها چون انگبين و شير و آب به عنوان  و ديگر خوردني) ار، انجير، انگور، زيتونان(ها  در دين اسالم نيز ثمرات و ميوه
بايستي قدر آنها را بدانند، و با سپاس از خداوند آنها  که مردمان مي. هايي از جانب پروردگار براي آدميان به شمار رفته برکت

  .آورد بيعت اوست که آنها را پديد ميهاي گوناگون ط همين سپاس در دين مزدايي براي جلوه...را به کار گيرند

    

  يزش و نيايش

و از آنجايي که يکي از ... است) خداوندگار و صاحب(با معبود ) بنده(در دين اسالم پيوند انسان با خدا، پيوند عبد 
. هاي هر عبد و بنده، خدمتکاري صاحب و خداوندگار نيز هست، کم کم پرستش که معني خدمت کردن را دارد خويشکاري

ها و  در حالي که آفريدگار آسمان... آيد به جاي واژه عبادت در فارسي به کار گرفته شد و امروز نيز همين معني از آن بر مي
ها وآفريننده خرد و جان و جنبش و روان نياز به خدمت يا پرستش انسان کوچکي که در برابر بزرگي بي کرانه او  کهکشان

يستي سخت انديشيد و پرسيدکه از دست ما براي پروردگاري که دو ميليارد کهکشان او با... آيد، ندارد هيچ به شمار مي
و نور با سرعت ... ]۲۷[برابر خورشيد نور و گرما دارد ۲۵۰۰۰تاکنون ديده شده و ستاره يدالجوزا او در همين کهکشان ما 

و در روي کره ... خواهد کيلومتر در ثانيه براي رفتن از يک کهکشان به کهکشان ديگر پنج ميليون سال زمان مي ۳۰۰۰۰۰
ها سال است  ها ميليون و امواج کشتي شکن اقيانوس... نوع خستر آفريده است که يکي ازآن انئاع پشه است   خاک پنج ميليون

گرفته تا شير و ... و در ميان جان همه آفريدگانش از پروانه و گل... کوبند هاي دور دست مي اي کرانهکه تن بر تخته سنگه
زند، و همه جهان لبريز از  مهر و عشق و پيوند، موج مي... ها و شاهين ها و کرکس... ها ها و باکتري و ويروس... پلنگ و ببر

  ...آيد چه بر مي شور و غوغاي زندگي و جاودانگي و شور و شراره است،

بلکه واژه اي که . پيش از زرتشت پرستش براي آفريدگار به کار نمي رود   اينست که در دين زرتشتي و ديگر اديان آريايي
  !معرف حالت بين آفريدگار و آفريده است يزش، و نيايش است

ها که در آغاز نامه از آن ياد شد، به  رفته همانست که بر اثر قانون تطور واژه يزش به پهلوي يزشن، يا ايزشن بر زبان مي
هايي بوده  آيين   هاي ايراني، و جشن. نيز به همان معني است» جشن«به کار رفته، و نيز واژه ... هاي يشت، يسن، يسنا صورت

  .پرداخته اند مي) سرور خردمند، يا خرد هستي بخش(هاي معين، ايرانيان به يزش و ستودن اهورا مزدا  است که در هنگام

گرفته  يزشپهلوي و از همان  ايزشننيز از  ايزددرباره ايزدان به رفته، و خود واژه  يزشزرتشت نيز همين  اشوپيش از 
  .نيز چنين است يزدانو واژه  ستايش شده که در خور

است نسبت  گفتار ديگري که در برابر عبادت عربي از آن نام بردم نيايش است، و نيايش خواندن سرودها و نمازهاي آفريده
  .که آن هم مورد نياز آفريدگار نيست که نياز دروني مردمان است نسبت به او. به آفريدگار
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و همواره از سوي دلداده به دلداراست بنابر اين در عرفان . دهد سنجش واژه نياز با نيايش، خود همبستگي آن دو را نشان مي
نام معشوق ياد شده است، و اگر چه در آغاز بسياري از عارفان ايراني،  ايراني پس از اسالم هميشه از آفريدگار و پروردگار به

يا عاشقان بي پاي و سر راه حق، به دستور خلفاي عرب بر سر دار رفتند، اما باالخره سختگير ترين قاضيان و مفتيان نتوانسته اند 
ها و روزگارهايي دارد که ممکن  بر آن، حالتکه هر معشوق، معبود نيز هست و افزون . در برابر اين موج عظيم پايداري کنند

  :است معبود نداشته باشد

  زجر حاجت نبود عاشق جان فشان را/ جان بيگانه ستاند ملک الموت به زجر 
  سعدي

  اي زنده معشـوق است و عاشق مرده/ اي  جمــله معشوق است و عـاشق پرده
  مولوي

  با خويشــتن  است، بايارو که شـرک / اگــر يـاري ، از خـويشــتن دم مــــزن 
  سعدي

  وراي عــالــم جـــان و تــن آمــــد/ ره عــشــــاق ، بــي مـا و مــن آمــــد 
  عطار

  چشم کور است،گوش کر، چه کنم/ همــــه عــالــم جمـــال و آواز اســت 
  عطار

  به جـان و دل غم عشقـش خـريديم/ چــو عشـــق او جهــان بفــروخت بر ما 
  ز نـــور حـضـــــرت او نـاپــديـدم/ ـــر معشــوق ما، با ماسـت، ليــکـن مگ

  عطار
  عارف عاشق شوريده سـرگردان را/ چشـم همت نه به دنيا، که به عقبي نبود 

  سعدي
  به صحرا بنـگــرم، صحرا ته وينــم/ بـه دريـا بنـــگـــــرم دريـا تـه وينــــم 

  نشـــان از قامـت رعناي ته وينـــم                                   ــا بنـگــــرم کوه و درودشتبـه هـرج                                       
  عريانطاهر  بابا

شوند، يعني ستاينده مزدا، و ستاينده خرد حاکم  چنين است که يزش و نيايش در کيش زرتشتي، زرتشتيان، مزديسن ناميده مي
  .بر گيتي و ستاينده خداوند جان و خرد

نامند ، که معناي ستاينده  کرده اند ديويسن مي ني که انديشه پيشين آريايي يعني ستايش نيروهاي جهاني را ميدر برابر به کسا
بينيم در هيچ کتاب باستاني ايران از پرستش خدا پرستاري کردن از خدا نام برده نشده اما واژه  دهد، و چنانچه مي ديو را مي

  .ست که بت نياز به پرستش و خدمت داردبت پرست چنانچه ديديم هست و آن هم براي آن

ايستند تا در تمام دوران زمستان اجاق و  هاي دراز نفت مي و چون سخن به اينجا رسيد بايد افزود تمام کساني که در صف
 کنند که آرياييان باستاني براي روشن نگاه داشتن اجاق خانه همه همان کاري را مي... چراغ و بخاري خانه شان روشن بماند
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کردند و اگر آن کار گناه بوده است همه کساني که جان خود را در کنار بخاري و شوفاژ و اجاق از گزند سرما در  خود مي
  !دارند، کناهکارند آسايش نگاه مي

به پرستش و ... ها  ها و پااليشگاها، سدها، توربين گاز رساني، نفت،گازوييل،کارکنان پمپ...هاي گاز امروز تمام شرکت
و کاربري آن در ... وهمه ابرها از ديدگاه واژه... آورند به نفت و گاز و وسايلي هستند که آتش و گرما و نور پديد ميخدمت 

  !در حالي که همگان ستاينده و نيايش کننده خداوند جان و جهان و خرد هستند... انديشه ايراني، آتش پرستند

***  

از آن دوره در خويش اندريافت ننگ و سرشکستگي کنند، و همان دوره جاهليت ويژه اعراب است و بر آنان است که 
ره که و در همان دو... ]۲۸[کند از آنان ياد مي» شديدترين منافقان و کافران جهان«تازيان که خداوند در قرآن کريم با عنوان 

آفريدگار جهان، از سوي ... پرستيدند شد، و بت مي در عرب، دزدي و حيزي و پستي و روسپي گري و آدم کشي سپري مي
  :گرفت ايرانيان چنين مورد ستايش قرار مي

ت خواهم که با کارهاي راس از تو مي. اي اهورا مزدا، اي خداوند جان و خرد، سرم در نمازت خم است و دست هايم افراشته«
واين »  ]۲۹[.گيرند، جهان را آباد، و جهانيان را شاد سازم و درست و پاک خود، که از روي خرد و با دانش نيک انجام مي

  ...بند از گات ها

پاک به من روي آورد، و نور حقيقت و ) انديشه(و مقدس شناختم که منش  اي خداوند جان و خردو آنگاه تو را پاک«
  ]۳۰[»...معرفت به قلبم راه يافت

  يا

  ]۳۱[»...پاداش مزدااهورا از براي کردار آگاهم من به ياد سپرده ام که روان را با همراهي منش نيک نگهباني کنم، چه از«

  :کرده است اين همان ايراني است که از چند هزار سال پيش خداوند جان و خرد را اين گونه ستايش مي

  که او داد بـر آفـرين دستگــــاه/ به نام خـــداوند خورشيد و ماه 

  از او نيسـت پيدا و نهـان، نهفـت/ يار و انباز و جفت  خـــداوند بي

  به فـــرمان او دان نشيب و فـراز/ جهـــــــــان آفــريننده بي نيــاز 

  وز او دارد آرام، خـاک سيــــاه/ روان شد به فرمان او هـور مـــاه 
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شام/ وزه فـــام فــرازنــده طــاق فــير يوان  زا ح،ا صب   برآرنده 

  شفق دردي آشام ازجام اواست/ شــب عنبرين هندوي بام اوست 

  پرستـــاره چـــار بالــش نشيـن/ خور از راه خوبي، چو خوبان چين 

  بگـوش اندرون، حلقــه بندگي/ مــه نــو ز راه ســـرافـــکندگي 

  :يا

  ستايش گـــزين تا که اندر خرد /تــو بـر کــردگــار روان و خــــرد 

  که چون بايد، اورا ستودن توان؟/ ببــين اي خــــردمنـد روشــن روان 

  !به بيچارگــان بر، ببايد گريست! / گيســت چـاره همه دانـش ما به بي

  روان و خــرد را جـــز راه نيست/ هميدان تو اورا کــه هست و يکـي 

  که او برتر از نـام و از جــــايگاه/ ه خــداوند کيهان و خــورشيد و ما

    

  بهرام روز بهمن ماه

۳۰/۱۱/۱۳۶۰  
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  :توضيحات
 

وايو يا فرشته باد به . اخير اوستا آمده ها و ملحقات از فرشته موکل برباد در گاثاهاي زرتشت ياد نشده و در يشت -]١[
کرده است تا در جنگ پيروز شوند، و مسلم است که در جنگ هاي بلستان باد از پشت سر هر سپاه که  جنگاوران ياري مي

 رود، يعني وايو در برابر تو قرار گيرد و تو عبارت واي بر تو هنوز به همن معني به کار مي. وزيد، آن سپاه پيروز بود مي
يعني کسي که خود براي انجام کار کوشش نکرده . نيز نظر به همين معني دارد« باد به پشتش خورده»عبارت . شکست بخوري

 .و همواره از ياوري وايو برخوردار بوده است

  :سعدي نيز

  چه غم دارد بميرد چراغ پيرزني                     فرشته اي که مقيم است بر خزاين باد

شود؛ و معني يزت در برگهاي آينده روشن خواهد شد، اما اينجا  وايو با صفت يزت خوانده مي آنچه که مهم است آنست که
 ۹در قرآن فرستادن باد در جنگ براي شکست کافران از عقوبت هاي خدا است و در آيه . فعال آنرا به فرشته ترجمه کردم
ذ جاءتکم جنود فارسلنا عليهم ريحا و يا ايها الذين آمنوا اذکروا نعمه اهللا ا :سوره احزاب بدان اشاره شده

: ي اهل ايمان نعمت هاي خدا را که به شما عطا کرده ياد آوريدا«: جنودا لم تروها و کان اهللا بما تعملون بصيرا
پس ما عليه آنان بادي تند و لشگري از فرشتگان که ديده نمي    هنگامي که لشکرهاي دشمنان عليه شما جمع شما جمع شدند،

 ۱۶سوره هاي فصلت و قمر و الذاريات به ترتيب در آيه هاي  در و نيز» .کنيد آگاه بوده تاديم و خدا بر آنچه که ميشدند فرس
در سوره هاي انبيا و جن، باد را به فرمان . مالک قوم عاد با بادي که خداوند فرستاده است صورت گرفته است ۴۱و  ۱۹و 

باران زا و حرکت ابرها و غرق، يا حرکت و سکون کشتي به وسيله باد از  در سوره هاي ديگر نيز بادهاي. سليمان آورده
  .فرمان هاي خدا آمده است

  .از واژه هاي آتورپات مانسپندان ١٦٠چمله . متن هاي پهلوي ١٠٢صفحه  -]٢[

  .يادداشت هاي پراکنده صادق هدايت ٤٣٨صفحه . جاماسب نامه ١٧بند  -]٣[

  ٤٤٥تاب صفحه همان ک -]٤[

  ٣٢٢منشآت خاقاني صفحه  -]٥[

  ٢٥٣مصنفات شيخ اشراق صفحه  في حاله الطفوليه، از مجموعه -]٦[

  .از کليات سعدي چاپ محمد حسن علمي ٥٨صفحه . نصيحت الملوک سعدي -]٧[
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  :دستوار، يعني بار دست عموما به معني عصا است -]٨[

  ز شمشير کرده يکي دستوار/ همي رفت بر خاک بر، خوارخوار 

  .اما در اين جا به معني دستبند هم آمده

پادشاهان نيز براي ابراز بندگي به خداوند آنرا به تاج . شده گوشوار يا بارگوش نيز براي ابراز بندگي به گوش بسته مي -]٩[
در بيت پيش منظور از طوق کيخسرو همان طوق زرين، يا گردن بند امروزي بوده است که بيژن به . آويختند خويش مي

  .گوشوار نيز نشانه فرمانبري از کيخسرو بود. کرده خود حمل مي عنوان فرمانبرداري کيخسرو، از او گرفته و با

ناي به مع. نهاده اند يکي دست گذاشت به روي چشم است از بنهاي ديگر که به عنوان بندگي و فرمانبري برخورد مي -]١٠[
دست را براي نشان دادن آن به . و چون برا چشم نمي توانستند حلقه بندگي بسازند. گذارم آنکه فرمانت را بر روي چشم مي

شود خود يکي از اين  به گمان من دست گذاشتن روي دهان، که در تنديس هاي تخت جمشيد ديده مي.گرفته اند کار مي
انهاي تو بسته است اين دست گذاشتن را ديگران چنين تصور کرده اند که براي زبانم در برابر فرم. دهد بندها را نشان مي

داشته اند که آن پارچه اي پنام اما ايرانيان باستان براي اين کار . جلوگيري از ريختن آب دهان يا بخار دهان جلو شاه بوده
  .گرفته اند بوده است که جلو دهان و بيني را با آن مي

هشدار به دختران و بانواني که شتاب سير نشدني براي بسن گوشواره و گردن بند و دست بند، و زنجير پا و کمر بند  -]١١[
اينان اگر چه در ظاهر خويش را !..... نيز باشند دهند، و مفتخر که با همه اين بندگي خويش را به مرد نشان مي.... تزييني دارند

تواند با آن اين وسايل بندگي و فرودستي آنان  بنده مرد نمي دانند، اما در درون خويش بنده پول و ثروتي هستند که مرد مي
  !را فراهم آورد

  .تذکره االوليا شيخ عطار ٣٦٦صفحه  -]١٢[

  .رود چاربالش، يا چهار به معني تخت پادشاه است و پاربالش نشين هم پادشاه به شمار مي -]١٣[

در زبان فارسي فقط همين يک واژه پرستار زاده هست، اما در عربي براي انواع بنده زادگي : ادامه از رويه پيش -]١٤[
. ادرانش پرستار بوده باشدنامهاي گوناگون هست، از جمله، المقرت آنکه مادر آزاد باشد پدر بنده، المکرکس، آن که م

نگاه کنيد به ... الفلقس آن که دو مادرش، يا سه، پرستار بوده باشند. الحبوس، آن که مادر مادر، و مادر پدر پرستار بوده باشند
  .٦٢، و البلغه صفحه ٢٢٧و  ٢٢٦السامي في االسامي صفحه 

  .٤٩تا  ٢٤سطر هاي  ٩٥فرهنگ هزوارش هاي پهلوي، به کوشش محمد جواد مشکور صفحه  -]١٥[

  .سطر چهارم» ام م«ير واژه ستون نخست، ز ٣٨صفحه  – ٢و  ١منتهي االدب جلد  -]١٦[
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ها و دين هاي پس از خود تاثير گذشته  پرستش يکي از آيين هاي دوره مادر ساالري در ايران است که در همه کيش -]١٧[
نگاه کنيد به کتاب مهاجرن نژاد آريا . به معني سرور و بزرگ خانه تشکيل شده است» مان«و    »مه«اين واژه از دو بهر . است

  .نوشته فريدون جنيدي

  .گزيت که معرب آن جزيه است معني ماليات را دارد -]١٨[

  .يعني مرکز و هسته و نخستين تجمع آرياييان» ايرانويج«ويج به معني هسته و تخمه و بيضه است و  -]١٩[

  .اين واژه کردي هاوين تلفظ ميشود. هامين در پهلوي به معني تابستان، و در بلوچي نيز به همين معني است -]٢٠[

  .يين بوده، و کم کم کعني فحشي را به خود گرفتهپتياره در اصل به معني مخالف و مخالف آ -]٢١[

ها  هوشنگ نام دوره اي است که در آن مردمان به ساختن خانه هاي دستکرد آغاز کردند، و از ميان غارها به آن خانه -]٢٢[
  .نگاه کنيد به زندگي و مهاجرت نژاد آريا–آمدند 

  .توان ديد را در واژه هاي يوسف، و جوزف مي» ي«به » ج«تبديل  -]٢٣[

و پس از آنکه او . آفريديم) يا صلصال(که انسان را از گل (گويد  سوره الحجر در اين باره مي ٣٢سوره ص و  ٧٤آيه  -]٢٤[
  ))فاذاسويته و نفخت فيه من روحي(دميديم « را آراستيم از روح خود درآ

يعني ابليس . قال انا خير منه خلقتني من نار و خلقته من طين: از سوره ص در اين باره، چنين است  ٧٦آيه  -]٢٥[
گز به من هر: گويد سوره الحجر نيز چنين مي ٣٣در آيه ! گفت که من از او بهترم که مرا از آتش و او را از گل آفريده اي

  !بشري که از گل و الي آفريده اي سجده نمي کنم

  .اردوي سور آناهيتا يعني رود بالنده قوي پاک، و به معني همه آب هاي جان نيز به کار رفته است -]٢٦[

گرماي آن کره شگفت به . درجه سانتيگراد است ٦٠٠٠پس اگر گرماي رويه خورشيد برابر محاسبه دانشمندان  -]٢٧[
  گنجد؟ کشد، مي ند و ميسوزا درجه حرارت او را مي ١٠٠آيا اين به عقل آدمي که آب !!... رسد درجه مي ١٥٠٠٠٠٠٠٠

االعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر الّا يعلموا حدود ما : در شان اعراب آمده ٩٧اين آيه در سوره توبه آيه  -]٢٨[
ترين کافران و منافقانند، و شايسته ترين مردمان اند بدان که حدود آن چه را که يعني اعراب شديد. انزل اهللا علي رسوله

  .خداوند به رسولش فرستاده ندانند

  .کبر جعفريستون يسن، از سرودهاي زرتشت، به کوشش علي ا ١١٩صفحه  -]٢٩[
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  .٣٥گات ها، سروده هاي زردشت به کوشش موبد فيروز آذرگشسب جلد دوم صفحه  -]٣٠[

  .٦٤گاثاها، گزارش پور داود صفحه  -]٣١[
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