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  چکیده

آن گونه که از نامش برمی آید موضوع کار خود را ادیان مختلف قرار داده و به رئوس کتاب دبستان المذاهب :  زمینه و هدف
این مقاله بخشی کوچک از این کتاب درباره تولد تا به پیامبري رسیدن زرتشت پیامبر را گزینش و . مطالب آن ها میپردازد

  .  کرده است) متون پهلوي ( تصحیح و مقایسه اي با متن هاي فارسیِ میانه 

  .مبناي مقایسه با متن دبستان المذاهب است 35متن گزیده هاي زاداسپرم از دستنویس ك:  دست مایه ها

  .تصحیح متن دبستان المذاهب، درستیِ روایات در این کتاب با متون پهلوي با اختالفاتی ناچیز:  دست آوردها

  دبستان المذاهب، گزیده هاي زاد اسپرم:  کلید واژه ها
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  بخشی از کتاب دبستان المذاهب

  رضا آقازاده

andaryad@gmail.com 

  دیباچه

به علت . میباشد) ، چاپ نخست1361(علی اصغر مصطفوي  چاپِ "دبستان المذاهب"این برگزیده اي از متن کتاب  ♣
آن است  1که از این کتاب به خاطر اندیشه هاي دساتیري و بر خالف انتقادهاییوجود مطالبی درخور و قابل توجه 

. براي آسان خوانی تقدیم میداردرا گارش تازه اي از آن تصحیح و نآن پیرامون احواالت زرتشت پیامبر بخشی از 
در این تصحیح که  دشوار مینماید، )پیوسته نویسی همخوان ها(خواندن متن اصلی به علت داشتن رسم الخط ویژه 

  . ینویس ها داده شده استروشن گریهايِ الزم در پاو  بوده گونه امروزي به آنکوشش در برگردان 
مطالب عنوان شده در این کتاب با آگاهی هایی که در کتب پهلوي مربوط به زادن تا به پیامبري رسیدن زرتشت  ♣

هفتم میباشد که خوشبختانه از جمله این کتاب ها گزیده هاي زاد اسپرم و دین کرد . موجود میباشد یکی است
    .هست ترجمه هاي فارسی این دو کتاب نیز موجود

به  "ن"پیشوند نفیِ . 2. به واژه هايِ پسین میپیوندد "ب"و  "می"پیشوندهاي  .1 :  نوشتاري این متن ویژگیهايِ ♣
گاو، : د، کاو گوین: کویند : مانند ، نوشته "ك"ها را  "گ"همه . 3. و جدا از واژة پسین نوشته شده است "نه"گونه 

/ گشتاسپ: نوشته شده است  "ب"و گاهی با  "پ"برخی واژه هايِ پارسی گاهی با . 4 .برگها:  برکهاانگبین، : انکبین 
 پارسی امشاسفندان که معرَّبِ امشاسپندانِ: نویسی مانند معرَّب . 5. نوشته شده است "پ"اسپ سراسر با . گشتاسب
برخی ترکیبات از . 7. زراتشت /زردشت/ زرتشت:  ه استشدنوشته  "د"و گاهی با  "ت"نام پیغمبر گاهی با . 6. است

خش.. 8. باطل سکال/ حیله سگالی/ چاره سگالی: این قرارند  ور و گاهی با صفت پیغمبر می زرتشت گاهی با صفت و
/ اوستا به گونه هايِ استا. 10. واژه زند به تنهایی و با اوستا به گونه ژند آمده است. 9. آید که هر دو یک معنی میدهد

یزدان / یاوري ایزدي: مضاف مضاف الیه به گونه مضاف الیه و مضاف آمده . 11 .نگارش شده استاوستا نیز / وستا
از جمله صناعات ادبی به کار رفته در این . 12 .موبدانِ موبد: یزدان سپاس، مقایسه شود در پهلوي مانند / تأیید

هر جا که گرسنه و تشنه و برهنه و بینوا  : ...نوشتار صنعت لف و نشرِ مرتّب است در بخش پانزده سالگیِ زرتشت 
  .یافتی او را خورد و آشام و پوشش و خواسته عنایت فرمودي

نسخه ناقص دستنویس گزیده هايِ زاداسپرم براي مقایسه انتخاب شد و برابر برخی روایت ها نیز براي . 13 :روش ما  ♣
افزوده ها در میانِ دو قالّب . 14. حصل داده شدخوانندگان از ترجمه گزیده هايِ زاد اسپرم چاپ محمد تقی راشد م

مواردي که خوانده نشد با ذکر شماره صفحه کتاب . 16 .دارند/ ؟/مشکوك ها نشانه . 15 .گذاشته شده است[ ] 
را در همه  "ژند". 18. نوشتیم "گ"ها را به گونه  "ك"هر جا الزم بود . 17 .دبستان المذاهب و نشانه ؟ آورده شد

  .نوشتیم "زند"موارد 
  :نام هايِ موبدانی که در این بخش از کتابِ دبستان آمده است  ♣

                                                           
 مقاله استاد پور داود در مقدمه برهان قاطع، ص پنجاه و دو، چاپ امیر کبیر: براي دساتیر نک   ١
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زراتشت بهرام ابنِ  .4. موبد آذر خرّاد، فرزانه بهرام ابنِ فرهاد یزدانی.3. موبد زراتشت بهرام.2. وشِ یزدانیموبد سر.1
 دستور شاه زاده . 5. پژدو

  

  1بستانشیاد تو به بالغ خردان شمع / ستاناي نام تو سر دفتر اطفال دب

  هر چند بدانند کالمِ عربستان/ زبان کام عجم را 2بی نام تو ناگشته

  شاهنشه آرام سریرِ تبرستان/ با یاد تو دل در بدنِ عارف سالک

مطلوبِ/ یوستهر راه که رفتم بسرِ کويِ تو پ تو و هستی طلبستان وجود  

  ادبستان 3تو و گیتی ادیبِ حقْ موبد/ این نیست دریافته دریافت که دریافت جز

  

آورده  "4شارستان"در کتاب  فرهاد یزدانی بهرام ابنِفرزانه  .چهاردهمین نظر از کتاب دبستان در احوال زردشتیان
فرموده بود این ویند ایزد تعالی روح مقدس زردتشت را متعلقِ درختی آفرید که ممکنات اعلی علیین ابداع گدین  هکه علماي بِ

فتند که روح زردشت را بدو پیوسته گرْ و ثمرِ اویند و اینکه اشارتست بعقل اول چه عقل اول درختی است که ممکنات همه ب
رتوي است از خرد نخست  خرد داشت اشارتست بدانکه نفس ناطقه زردشت پ چه کماالت زردشت همه فروغی از آن درخت

چراگاه صبح برون ه یده شد که علماي بِه دین گفته اند که پدر زردشت را  گاوي بود که بشن موبد سروش یزدانیو از  .است
گاو از آن خورد و بعد از این قضیه،  .درختی چند رسید که برگهاي آن فرو ریخته خشک شده بوده قضا روزي ب] از[شدي، 

گویند از آن شیر حاصل شد و پدر زردشت آن شیر را . پیوسته جز آن برگهاي ریختۀ خشک شدة آن شجرستان نمیخورد
غرض ایشان از این تقریر آن است که در خوردن برگ سبز روح نباتی . 6نطفه گشته در رحمِ مادر زردشت قرار گرفت 5بیاشامید

هر چند روح نباتی ادراك اَلَم و . از آن روي گاو برگ خشک شده میخورد تا در آن آسیبِ هیچ روحی نباشد. رسدرا آسیب می
دوشند پستانِ او بدرد آید و در هنگام دوشیدن بدو رنجی نرسد پس ایزد تعالی پیکر همچنین اگر شیر از گاو نَ. لذت نکند

که از  زراتشت بهرامچون این مایه دانسته شد   –نجی به جانداري نرسیده پیغمبر خود را از شیر در پیوست که اصالً در او ر
موبدانِ دین زردشت پیغمبر است گوید که چون عالَم از بدان آشفته گشت و جهان به کامِ دیو شد یزدان خواست که پیغمبري 

پوروشسپ بن پیترسپ دي بود گویند در آن روزگار مر. کسی نشایستی 7ه را جز نژاد فریدونبرانگیزد و این واال عطی

                                                           
  سبستان: در متن  1
 .ناکشته، سرتاسر متن گ ها را به گونه ك نوشته است: در متن  2
 کیتی: در متن  3
  برهان قاطع: نک . و نام کتابی است از تصنیفات فرزانه بهرام که یکی از حکماي عجم است  4
راشد محصل، محمد تقی، : نک . "، بارِ دیگر در وجود آمد)از آن شیر(در شیرِ گاو داده شد، با خوردنِ پدر و مادر ) بود، سپس(که فروهرِ او در هوم "  5

 .55، ص1385
، 1385و نیز ترجمه پارسیِ آن از راشد محصل، محمد تقی، . ، خط نخست81، ص35دستنویسِ ك: رتشت پیش از زادن نک درباره پیدایی نطفه ز  6

 .55ص
شْت پوروشَسپِ فْرَتَراَسپِ: نژاد زرتشت از طرف پدر  7 توخْ رتر ا(ز نوشِ) اَئوروت اسپ(اَئوروت اَسپِ  )سپپیرْ شْ ت هئچت اَسپِ چیخْ و اَرشِپیتَرْاَسپِ اَرِج 

هیس دات( خَرِچرِ سپیتامانِ وسی دات و( رِ  مانوشان رِواكرِ مانوش اورووِ مانوش چیه و از . سنگ فریستک اوهرمزد] ك[مانوشِ نرْیو اَزمِ فْراه اَرجِ دورسرْ
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ایزد متعال این دو تن را صدف گوهر زراتشت . خواندندي که آن عفیفه از تخمه فریدون بود دغدویهجفت او را  فریدون نژاد
، دغدویه شبی در خواب دید که ابري تیره گرد سرايِ او درآمد چنان 1گذشت پنج ماهساخت و چون از آبستن شدن دغدویه 

دي از آن ماه را فرو گرفت و از آن سهمگین سحاب موذیات درنده و پرنده و چرنده همی ببارید و چیره تر د که تابِ مهر و
رو گرد برآمدند دانِ دیگر بدغدویه  میان به چنگالْ شکمِ دغدویه بردرید و بچه را از او کشید و به چنگال همی داشت و د

منست میندیش الجرم لب فرو بست همان گاه درفشنده کوهی دید که از  خواست خروشد زردشت مانع آمده گفت دادار یارِ
ی جوانی برون آمد به دستی شاخی از چون نزدیک شد نوران. آسمان فرود آمده و ابرِ تاریک را بردریده و موذیات رمیدن گرفتند

ون رفتند مگر سه دد که گرگ و پلنگ و کتاب را به سوي ددان انداخت همگی از آن خانه بر. نور، به دست دیگر نامه از دادگر
جوان شاخِ نور را بر آن سه دد زد چنان که بسوختند و آن جوان زردشت را برگرفت و در شکم مادر جا داده با دغدویه . شیر

. پدید گشتپس از نظرِ او نا. گفت میندیش و اندوه مدار که حافظ پسرِ تو یزدان است و این پورِ گرامی پیغمبر دادار خواهد بود
ر پاسخ داد که بدین پورِ. دغدویه بیدار شد و در آن تیره شب برخاست بر خواب گويِ همسایه شتافته خواب بگفت هور دار معب، 

سه روز ر در آن تأمل نموده گفت معب. فرموده را کار بست. برو زایجه طالع خود را بیاور تا در آن بنگرم .جهان از نام تو پر شود
چون دغدویه را دید . روز چهارم نزد اختر شناس شد. چنین کرد. شیده دار چهارم روز نزد من آي پاسخ برگیراین راز پو
خواب فرمود گفت در آن شب که این خواب دیدي که این پور نازاده  تأمل اختر شناسانه به جا آورده توجه به گزارشِ. خندید

اما . دشمنان از او نیست گردند. بود چون به مهد هستی خرامد زراتشت نام نامی او باشد پنج ماه و بیست و سه روزرا 
چنان که از ددان مشاهده . فرو نگذارند و تو از بدکاران بسی رنج بینی] اي[نخست به پیکارِ او کمر بندند و از کوشش دقیقه 

دیگر آن که دیدي جوانی از ششم سپهر با شاخِ . ازان شويسرانجام فیروز و شادان شوي، به این پورِ نازاده ن: بیت . کردي
بدیهاست از زرتشت و آن نبشته که در دست داشت نشانِ پیغمبري  ةه ایزدي است که بازدارندفرّدرخت روشنی نازل شد آن 

ن در تباهیِ است که بر همه از آن فیروزي یابد و آن سه دد که ماند عبارت از دشمنِ قوي باطل سکال باشد که به دستا
رويِ زردشت سرورِ دنیا و آخرت و شاهی خواهد بود که دینِ بِهی را او آشکارا کند و به نی ،انجام ِ کار برافتند. زردشت کوشند

کاش من در آن زمان که او مبعوث شود . کیفرِ سرپیچیدن ازو و اي دغدویه پاداشِ فرمانِ زردشت بهشت است و دوزخْ گردد
ر و شمارندة اختر گفت چگونه از مدت. جانْ سپاري در خدمتش قیام نمودمی بودمی تا به مراسمِ ایامِ آبستنیِ  دغدویه با معب
پس . پاسخ داد که از تنومنديِ دانشِ نجوم و اطالع بر باستانِ نام ها که به وجود مسعود او خبر داده اند من خبر یافتی؟

چون زردشت . سپاس ایزدي بگذاردند به اتفاقْ. داد پیترسپبا ین مژده را باز گفت و ا پوروشسپدغدویه به خانه آمده راز با 
همسایه که در آن انجمن حاضر بودند  چنان چه آوازه خنده او را زنانِ 2د زادن خندیدهستی خرامید به مجرّ ةبه معمور

. پس او را زردشت نام کردند. به دل گفت کاین فره ایزدیست، جز این هر که از مادر آمد گریست پوروشسپشنیدند و 

                                                                                                                                                                                     
گ : طرف مادر  فْرَدوز زوشک فْرَزوشک بیتک اَریک سریتک چِ)فْرِنی آنِ(ویزك ك ارِ هان، کامل میشود) رجای(:دوز پ ونِ اَس مِ ویونگهانِ ] تا[فْرِتُ هانِ ج پ اَس

ورگَهانِ  شیِ) هورگَهان(اوگَهانِ خُ م سیامک فْرَواك نوشته( هوشنگ ك[گایو) در متن میشی [35گزیده هاي زات اسپرم ، دستنویسِ ك:نک . مرْت ،
ر  .71، ص1380، و آموزگار و تفضلی، 55، ص1385محصل، محمد تقی، راشد : و نیز براي خوانش ها نک . به بعد 14، خط81ص در بندهش فصل اَپ

هسات اَیزِمی فرِنِ دوراسروِ : توخْمک او فْرَزندي کَیان چنین آمده  تارِ سپیامانِ وتیراسپِ اَرکیت اَرشِ آرائئت اسپِ چخشنوشِ پ چئپِ پیتْراسبِ هپوروشَس
، از پوروشسپ زرتشت: یدهد مانوش چیهر و سپس ادامه م بندهش ایرانی، : نک . زاد... چِگون پیتراسپ را دو فرزند بود، یکی پوروشَسپ و یکی آراسپ

  .  202، صtd1نسخه 
 .است در متنِ پهلويِ گزیده هايِ زاد اسپرم و دین کرت هفتم نیامده  -دغدویه  -وقایع مربوط به پنج ماهگیِ زرتشت و خواب دیدن مادرِ زرتشت  1
نگام زادن نک  2 تَن "، زیر عنوانِ 4، خط82، ص35گزیده هاي زاد اسپرم، دستنویسِ ك: خندیدن زرتشت در ه ت زوچ پ رنیه د شیشْ اَپر شیکیفتن کوخْ

شْت توخْ ر56، ص1385راشد محصل، محمد تقی، : ، و نیز نک 14و13، خط83، و خندیدنِ زرتشت در همان، ص"اي ز. 
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که  1دوران سروندرست آمد از خوابگو آن سخن و زنان از خنده زردشت رشک بردند و این معجزه آشکار گشت تا به گوش 
و از ظهور زراتشت آگهی داشت و از کاهنان و خسروان آن مرز بود رسید و او به جادوگري و اهرمن پرستی مباهات کردي 

اهرمنی براندازد الجرم شتابان بر بالین زردشت آمده فرمود تا او را از  منجمان شنیده بود که دین بِهی آشکارا سازد و آیینِ
انه برون آمد ناکام رنجور و بیمار از آن خ. گهواره برگرفتند و دست به تیغ یازید خواست او را هالك گرداند دستش خشک شد

و  2الجرم جادوان کوهی از هیمه و نفت زگار جز ایشان کسی نبود هراسیدندکه در آن روو سراسر جادوان و اهرمن پرستان 
به در آن افکندند و به مژده دادن نزد پادشاه خود شتافتند ولیکن  گوگرد اندوده را در آتش زده زردشت را از پدر در ربوده

مادر زراتشت پس از آگاهی در صحرا شتافته . ، زراتشت در خواب شد4تیز چون آب شد، بدو در آتشِهمان :  3ایزدي یاوري
جادوگران و اهرمنان . پس از بسی روزگار، رستنِ زردشت از آتش آشکار شد. گرامی پور را از خاکستر برگرفته نهان به خانه برد

 فرّ با نیرويِ. رده و کوفته شودوان گذشتندي انداخته تا از لگد سپو دیوان زردشت را بردند و در گذرگاه تنگی که از آن جا گا
و هر گاوي که بدانسو گرائیدي او را به شاخ  6پیش آمده زراتشت را در میان دو پا و دست گرفته به ایستاد 5تنومند گاوي

چون این . دغدویه پس از پژوهشِ بسیار گرامی پور را دریافته به خانه برد. چون رمه گذشت گاو سوي گله گام برداشت .راندي
 به. رسید فرمود تا زراتشت را این مرتبه در گذرگاه تنگ تر از سابق که اسپان میگذشتند انداختند دوران سرونخبر به 

رخ زاده را دغدویه پس از تعب بسیار ف. پاس داد] را[زردشت ایستاده و او  ه بر بالینِمادیانی شتافت 8از گله پیشتر 7یزدانی تأیید
آنها را کشته گذاشتند و زردشت را آن  9نامِ گرگانِ درنده رفته بچه هايفرمود تا به کُ دوران سرونین خبر بعد از. به خانه برد

ندجا بیفکندند تا از کین بدر .چون شب خود را کشته و به خون آغشته دیدند و  10گرگان به آرامگاه  بازگشتند بچه گانِ انبوه
دهانِ او فرو . بر دریدن زردشت تاخت ایشان 11چیرتر گرگان و ساالرِ. طفلی گریان یافتند همه همگروه به سوي او شدند

مقارن بدین، دو میش از کوهسار آمده . نداز این معجزه سراسرِ گرگان هراسان شده دایه وار بر بالینِ زردشت نشست. دوخته شد
ر شیر به کامِ زردشت دادند ه[چون سپید. گرگ و میش یک جا شدند. پستانِ پ [جا  مید مادر جویان و پژوهان بدان سهمگیند

چاره  چون جادوان این معجزه بشنیدند اندوهگین گشته. را برگفته یزدانی سپاس بگذارد و به خانه خرامید 12ررسیده واال پیمب

                                                           
کرتیه یزَتیک]ز[اَپر آ"، زیرِ عنوان 13، خط86، ص35گزیده هاي زاد اسپرم، دستنویسِ كاین وقایع در  1 رزو چه تتَش بو ري نیشان  - مائیشْنْ پشْو وخْ

تَش وینهِیت ۀ کرپان بودن "پ خْم در حالی که در . دآمده، ولی نامِ کسی که قصد کشتن زرتشت را دارد نیاورده و تنها گفته یکی از آن پنج برادر که از تُ
گ"بخش  رتَران -اند تْ نیه ایش اُ و وِ کرپ(نام دوران سرون "گُویشْ به خانه ] بود[ دورسروِکرپ نیز که از همان پنج برادران ": را می آورد ) دورسرْ

 :آمده یکی است از آن جمله وقایعی که در دو کتاب . 62راشد محصل، همان، ص : ، نیز نک 16، خط 90، ص35دستنویسِ ك: نک  ".پوروشسپ آمد
د اسپرم آمده انداختن زرتشت زیرِ پايِ گاوان و اسپان و در کنامِ گرگان و شیر دادنِ میش زرتشت را، و روایت انداختنِ زرتشت در هیمۀ آتش که در زا

ت پیچاندن سرِ زرتشت آمده ولی در در زاد اسپرم به عل) دوران سرون ( ولی در دبستان نیامده، و دیگر این که علت خشک شدن دست آن کرپ 
  . دبستان به علت تیغ کشیدن بر زرتشت

 نفط: متن  2
 یاوريِ ایزد 3
 اندر 4
تنومند گاوي: و یا بدین گونه  5  /؟/با نیروي فَرْ
 بایستاد: متن  6
 به تأیید یزدان 7
 جلوتر از گله مادیانی شتافته  8
  بچهايِ: متن  9

 بچکانِ: متن  10
  .دلیر، پیروزمندچیره، : چیر  11
شور نیز گویند/ پیمپر: متن  12 یغامبر، وخْ بر، پ تام ی در پهلوي پ. 
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یِ راي زدن ساختند 1سکال خواندندي به ایشان گفت  2پرتروش ِ دیوران تروشجادوگر نامی که او را . گرد آمدند و انجمنی پ
باشد زردشت را  جبرئیلکه عبارت از  بهمن. شما تباه نگردد چه یزدان او را یاور است و با او فرّ ایزدیست که زردشت به تدبیرِ
یاورِ او گردد  و  شاهی به دینْ دادگرْ. د]ا[یزدان او را بر جماهیرِ اسرار هستی آگاه کرده به پیغمبري فرست نزد خداي تعالی برد

او ما را خبر ده و از رازِ  پرسید که از اخترِ زردشت و پیش آمد پرتروشاز پدر زردشت . پیِ جادوان و دیوان از زمین بریده شود
نگامِ زادنْ آگهی بخش گرد وشپرتر. خندة ه ون یاور اویند و این مولود عاقبتگفت پورِ تو زردشت سرور شود چه همه سعید 

شاه به دینِ  4گشتاسپدیوِ جادو را براندازد و  ،آشکار کند 3"زند و استا"محمود آفریدگانِ یزدان را به راستی رهبري فرماید و 
 نامِ کروس]-گ[برزین بود داناْ  6در آن روزگار بیدارمغزْ هوشیار پیري. خرم گشت 5روشسپوپپس از این مژده . او درآید

بدان داستان  پوروشسپ. دانا به خانه پوروشسپ آمده التماس نمود که زردشت را بپرورد و به دایگیِ او مباهات جوید
رد پپور را بدان پیر س سیدچون زردشت به . همداستان شد گرامیبه خانه او  ندوران سروو  پرتروش 7هفت سالَگی ر

نهراسید و از  8اما زردشت به یزدانی یاوري. آمدند به افسون و جادو و سهم و بیم فزودند چنان که مردم از آن خانه بگریختند
 الجرم جادوگران خائب و خاسر از خانه بیرون شدند پس از یک چند زردشت بیمار شد ازین خبر جادوگران خرم 9خانه نجنبید

را تن . جادوي داروها فراز آورده به منی آغشته، به بالینِ زردشت شد پرتروشِگشتند و مهترِ جادوان  گفت خوردنِ این دارو تُ
با دارو و منی خبر   آن دارو زو ستده بر خاك ریخته از کارِ بد آغشتنِ زردشت روشن ضمیر بدانست،. بِرهی آسان سازد و از رنج

ر شَغبوگر : بیت داد و گفت  نشانِ تو بر من دهد یک خداي، که گیتی به  /تو دگرگونه پوشی سلب، تو را باز گویم من اي پ
گویند در آن روزگار جز جادوئی بهتر آیین . الجرم جادوان از حیله سکالی  باز پشیمان برگشتند. فرمانِ او شد به پاي

ستودند مرْ دیوِ ناپاك : ري را از ابلیس فرا گرفتندي بیت ساح سطهنشمردندي و آشکارا دیو با آن مردم صحبت داشتی و بیوا
و مانند  پوران تروشو  دوران سرون 10روزي پدرِ زردشت. رفتیو پوروشسپ هم بدان راه . را، چنان چون کنون ایزد پاك را

که میرِ جادوان بود  روشپوران تچون از خوان پرداخته شد با . ایشان تنی چند از جادوان را به ضیافت خوانده و او تکلف داد
زردشت از . م نیرنگی ساز که بدان دل شاد و گردن فراز گردیم و امروز همه ساحران را ذات شریف تو پیراسترَگفت که از کَ

رَست دوزخ  12و به کیشِ یزدان گراي انجام 11گرداین برآشفت و با پدر گفت از راه ناصواب باز استماعِ جايِ جادوگر و سحر پ
با من  13ربعِ مسکونزیرکانِ رويِ زمین و بزرگانِ . تو چه باشی و پدرتاز آن سخن برآشفت و با زردشت گفت  پرتروش

                                                           
 .سکال پهلوي است در معناي اندیشه، نیت، و چاره سکال چاره اندیشی است 1
خش باشد که زرتشت را دشمن ترین بود 2 شاید همان تورِ برادر و. 
در سرتاسر متن به جز یکی دو مورد به گونه اوستا و ژند آمده . نوشته شده که همان زند و اوستا میباشد استا و ژند/ اوستا و ژند/ ژند و آستا: در متن  3

  .  است
  همه جا به گونه کشتاسپ: در متن  4
  پروشسپ: متن   5
 پیري بیدار مغزِ هوشیار 6
  .دین کرت هفتم نیامده استاین واقعه مربوط به هفت سالگیِ زرتشت و بیمار شدنش در گزیده هايِ زاد اسپرم و  7
 یاوريِ یزدان 8
 نه جنبید: متن  9

گ"، این واقعه در بخش 16، خط90، ص35در گزیده هايِ زاد اسپرم، دستنویسِ ك  10 رتَران -اند تْ نیه ایش اُ و آمده با این تفاوت که دوران  "گُویشْ
و دور س( سرون   .62و نیز راشد محصل، همان، ص. الف دیگري نیستبه تنهایی به خانه پوروشسپ میرود و ذکري از مخ )رْ

 بازبرگرد: متن   11
  در پارسی سرانجام/ در پهلوي فْرجام 12
 1391فرشید راد، فرشاد، جغرافیايِ کهن و سرزمین هايِ گمشده، : نک . ربع مسکون نگاه بطلمیوسی و یونانی به جهان است: نک  13
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بدین گستاخی بهتان و دروغ ها در حقِ تو به مردم  ؟از من نمی هراسی و از من آگاه نیستی. 1چنین گستاخی نیارند کرد
را از همه خلق کم باد نام، مبیناد : بیت . به بی ادبی کاستی من )2/ 68ص(زِ؟او]آ[چه تو مقدار . بازگویم تا بی فروغ گردي تُ

ر. هرگز دلت هیچ کام م 2زردشت بدو گفت اي خاکسار دروغی که در حقِ من گویی خود را نزد خالق و خلق به رسوایی س 
به فرمان دارندة دادگر، : بیت . گردانمراستی نگویم و به حجج و براهینِ حق تو را عاجز و من در مکافات دربارة تو جز  سازي

ر زیر و زِب رد. کنم کارهايِ تو خجل و منفعل از ایوانِ ایشان  پوران تروش. خیره ماندند 3حاضران و جادوان از آن خرَد بزرگ خُ
 6پانزدهزردشت به  چون گرامی سالِ. در تیمار با او به دارِ جزا شتافتند 5انشه گو شب بیمار گشته و پیوست 4به خانه بشتافت

هراسان و ترسان شب و روز  ،از غضب و شهوت دور و مقدار ننهاد، نگسدنیی و دین وي را رسید دلْ در سرايِ جهان نبست 
رستاريِ و برهنه و بینوا یافتی او را خورد و آشام و پوشش و خواسته عنایت یزدان کوشیده هر جا که گرسنه و تشنه  7در پ
زردشت  9سی سالچون  ،هر چند خویش را پوشیدي. ایت به امانت و دیانت در میانِ گروه مشهور گشتالجرم به غ. 8فرمودي

سید که کشتی نداشت چون زنان را 11ایران گراییدبه  10پیمود با تنی چند از مرد و زن و خویشاوندان و در راه به آبی ر ،
شدن نشاید خاصه نزد غریب، انجمنْ از گذرانیدنِ ایشان به حضورِ همراهان از آب بیندیشیده، الجرم پیش دادار بنالید و از آن 

                                                           
معناي قصد کردن را در خود دارند این چند فعل، فعل پس از خود را به گونه مصدري میبرند که  چند فعل اند که. نیارند کردن درست تر است 1

تو را . نتوانم شدنگفت من از خدا خجل  ": این حالت در آثار ادبیات فارسی رعایت شده است مانند  .خواستن، یارستن، توانستن، بایستن: ند از عبارت
بر این گوهر  نتوانم. گوهري میبینم بس شریف. نهادنزشت  نتوانممن خلق خدا را . د، نیکو آفریده استهمچنین که خدا آفریده است، گرد و مر

  .ولی در متن دبستان این رعایت نشده است. 167مقاالت شمس، ص: نک . کردننقشی 
 قصه و افسانه که در شب بگویند 2
 کودك: خُرد  3
 شتافتند: متن  4
توستاریه/ پیوستکانش: متن   5 تَن، پ توس تَک، پ توس ت، پس تْو در پهلوي پ. 
، ولی 63راشد محصل، همان، ص: و نیز نک . ، آمده16، خط91، ص35سالگیِ زرتشت در گزیده هايِ زاد اسپرم، دستنویسِ ك 15وقایعِ مربوط به  6

تَن ایش گتیک آرزوك "وقایعِ مربوط به  بیست سالگیِ زرتشت زیرِ عنوانِ را در ضمنِ ... کناره گرفتن زرتشت از خانه و کمک به فقیران  اَپر اولْ هیشْ
  .64راشد محصل، همان، ص: نک . ذکر کرده است "گیریفتن ایش اَهراذیه راس

 خدمت کردن: پرستاري  7
  .و برهنه و بینوا با خورد و آشام و پوشش و خواسته در این جا صنعت لف و نشر ِ مرتّب به کار رفته است میانِ واژه هايِ گرسنه و تشنه 8
زرتشت به سرزمینی میرود که در : از آن جمله . ، با اختالفاتی چند آمده است13، خط94، ص35این داستان در گزیده هايِ زاد اسپرم، دستنویسِ ك 9

ان نامِ این سرزمین ایران است و در واقع زرتشت از سرزمینی دیگر به در دبست. روز پس از نوروز جشن بهار بود ولی نامِ این سرزمین را نمینویسد 45آن 
من مردي بودم از اهل آذربایجان از جایی که آفتاب دور : گفت این مرد فاضل که  "صاحب نزهه االرواح در کتابش مینویسد  شهرزوري. ایران می آید

پدر من مرا همراه . به زمین نجران متولد شدم نشو و نما یافتم. پدر من می آمد. ودبود از سمت راس، و بخارات در هم نشسته بود، و برف بسیار آمده ب
تا به حکمت دست پیدا میکند و به آذربایجان بازمیگردد در آن جا اشراف به او حسادت میکنند و درصدد کشتنش بر می آیند زرتشت  ".به نجران برد
تا جایی  ".پس آمدم پیش رستم که سید آزادگان دور آن شهر بود، و عرض کردم در او دین را پس در این هنگام رفتم به طرف مشرق،": ادامه میدهد 

همان گونه که دیده میشود روایت شهرزوري مبهم است نخست . که رستم به او میگوید اگر گشتاسپ که فرمانرواي شرق است پذیرفت من نیز میپذیرم
شهرزوري، شمس الدین، نزهه االرواح و روضه االفراح، : نک ! د که پدر مرا همراه به نجران بردمیگوید که در زمین نجران متولد شدم و سپس میگوی

زرتشت در منزلی از  "دبستان"دیگر این که زرتشت پس از ورود به این سرزمین در دشت به خواب میرود و خوابی میبیند، در . 216و215و214ص
که همچون  "متیوك ماه آراستیکایان"در گزیده هاي زاد اسپرم . یت خواب تقریباً یکی استکیف. منازل آن جا به خواب میرود و خوابی میبیند

که فرشته اي  "سیدومه"آن  نه در خواب بلکه در تعبیرِ خوابِ "دبستان"بود پیشتر از همه به پیشِ زرتشت میرود و در  "پوروشسپ"برادر  "آراست"
پیتر اسپ را دو فرزند بود یکی پوروشسپ و یکی ": نیز چنین آمده  202، ص td1در بندهش نسخه  .است از خادمانِ یزدان به دینِ بِهی میگرود

متیوك ماه ... در ایران ویچ فراز یشت) نخست ( : زرتشت هنگامی که دین آورد نزدیک . آراست، از پوروشسپ زرتشت زاد و از آراست متیوك ماه زاد
روز انیران از ماه اسفند و تاریخِ رفتن ) سرحدات ایران ( تاریخ ورود زرتشت به آن سرزمین . کتاب یکی استتاریخ هايِ ذکر شده در دو . "ازش پذیرفت

  . روزِ دي به مهر از ماه اَردي بهشت است "دائیتیه"به کنارِ 
  خویش اوندان: متن  10
 زرتشت از کجا آمده بود؟  11
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ست کفشِ هیچ کس تَر از آب به نوعی گذش 1انه گستآن به امر ایزدي با رفیقان و پیوبعد از . آبِ دریا گذار ج ت که جز تَه
در آن روزگار ایرانیان را  .که روز آخر هر ماه شمسی است به سرحد ایران در آمد 2انیرانماه روز  اسفندارمذدر انجام . نگشت

ه بدان گرد آمدندي به . از منازل فرو آرمید ]ي[در منزل زردشت بدان سو گرایید و تنها، شب. جشنی بود سترگ که کَه و م
 نآ در هم .برآمده از کینه جویی از هر سوي او را فرو بستند 4یعنی مغرب از باختر 3روان در خواب دیدکه لشگري گشن روشنْ

ذارنده گ .در رسیدند با هم به شمشیر درآمیختند و لشگر باختر منهزم گردیدند 5دیگر از نیمروز یعنی مشرق جاي لشگري
ن بازگردد و تا دینِ بِهی آشکارا سازد دیوان و ت پیش یزدان شده رازها دریابد چوبیر فرمود که چون زردشخواب چنین تع

رخاش جویند و از این حال  رو پ ست آگه شود به دینِ بِهی که فرشته از خادمان یزدان سیدومهجادوان از این خبر شتابان ب
تعبیر به جشن  بعد از دریافت. دیوان و جادوان برمند و گریزان شوند ؛بخوانندبه آواز بلند  "استا و زند" 7زین پذیرايو 6بگرود

ماه  که نامِ روزِ پانزدهمِ 8مهربه دي چون از جشن گاه بازگشت نیمِ ماه اَردي بهشت رفته روزِ . گاه خرامید و خرمی اندوخت
رده کام بر آب نهاد. است رسید 9هیتیئداشمسی است به دریايِ ژرف و پهن و کشیده که در اوستا نامِ آن  خود را به یزدان سپ .

سید، پس تا به زانوش نخست آب دریا تا ساقِ پ آمد، بعد از این تا به میانْ در آب رفت، آخر آب به گردنِ او آمدايِ زردشت ر .
زار سال دینِ بِهی چهار باره تتعبیر چنین کردند که این چار بهره شدن آب  ه ه نخست به دست : ازه شود اشارتست که در نُ
که همه از نژاد  10سوشْیانت، چهارم مرتبه از هشیدرماه، سیوم بار از هشیدرزردشت که به بِه دین مبعوث گردد، دوم ره از 

. هاي پاك مشغولِ نماز گشت ]ه[چون زردشت به کنارِ آب آمد سر و تن را چون دلِ خویش فرو شست با جامِ. زردشت باشند
از زردشت نام . که بزرگترینِ مالئکه است و اهل اسالم او را جبرئیل  نامند بیامد با جامه هايِ نورانی 11بهمنز هم در آن رو

پرسیده گفت از دنیا چه کام جویی؟ زردشت پاسخ داد که مرا جز رضايِ یزدان آرزویی نیست، و غیر از راستی دلِ من نمی 
برخیز تا نزد یزدان شوي و آن چه خواهی از حضرت او سوال : فت گ بهمنپس . پژوهد، و گمانم که تو مرا به نیکی رهنمایی

چون چشم بگشاد . یک لحظه چشم فرو بست بهمنبه فرمودة . پس زردشت برخاست. تو را پاسخِ سودمند دهد مکنی که از کَرَ
انجمن دیگر بیست و چهار  و از این ه از نورِ ایشان سایۀ خود را دیدپس انجمنی مشاهده نمود ک. خود را در روشن مینو یافت

پرستار بود و فرشتگان بیامدند زردشت را گرم پرسیدند و به همدیگر  12؟قدم مسافت بود و هم انجمن دیگر نور سرشت را خور
باید دانست " 15.برد 14به دلْ شادمان و به تن ترسناك نماز نیاز آمود. به پیشِ یزدان رسید 13اسقیمانپورِ نمودند تا گرامی 

                                                           
 پیوستکان: متن   1
  .یخ ها در متن زاداسپرم و دبستان یکی استتار. 14، خط94، ص35در دستنویس ك 2
 بسیار، انبوه: گَشْن، کَشْن  3
وران است یعنی جایی که خور میرود 4 رالبته برخی اَپاختر را غرب مینامند و جغرافیايِ ربع مسکونی را بطلمیوسی و / باختر باال و شمال است، مغرب خو

 .1391فرشید راد، فرشاد، جغرافیايِ کهن و سرزمین هايِ گمشده، : نک . ی دیگر استنگاه یونانی به کره زمین میدانند و نگاه ایران
 . نیمروز پایین و جنوب است و مشرق را خوراسان میگوییم، جایی که خور می آید 5
 36پاورقی: نک  .متیوك ماه آراستیکان است) میگرود ( : نخستین کسی که پیش زرتشت می آید : به بعد  4، خط95، ص35در دستنویس ك 6
  ستا و زند به آوازِ بلند بخوانندو از این پذیرفتن، ا 7
 دي مهر: متن  8
 دابتی : متن  9

 سرساش: متن  10
 16، خط 95ص:  35در دستنویس ك 11
 خورشید؟: شاید خود؟ خور  12
 اسپیتامان، سپیتامان درست است 13
 برهان قاطع: نک . یعنی برآمیخت و بر آراست و ساخت و کرد  14
  در کنار رود دائیتیه نماز برد:  12، خط 96، ص 35در دستنویس ك 15
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دینانِ ظاهر پرست همه برآنند که بهمن بر پیکرِ انسان است و زردشت به جسد عنصري بر آسمان برآمد و بر کیشِ که بِه 
به پیکرِ انسانی و گفتنِ سخنِ مردم آسا، اشارتست بدان که حقیقت آدمی  بهمنچنان است که آمدن  "1آبادي"خردمندانِ 

بر زردشت ظاهر شد و آن چه با زردشت  بهمنیعنی تجرد، ) 69/14ص(؟رنگمجرد است و بسیط نه جسم و جسمانی بدین 
چون روح مجرد شد بر آسمان ها که . تعلقات و ظلمات بدنِ عنصري گفت چشم فروبند، چشم پوشیدن عبارتست از خلعِ

سماوي، پرسیدن  عقولِ انجمن اشارتست به وجود مود. ویه استلَع مینويِ جاودانند برآمد، و انجمن اول ملک عبارت از نفوسِ
سرا به مسافرت و غربت فرو فتاده است و چون مالئکه آنست که چون نفس از جهانِ برین است درین سفلی ذبه بهمن و به ج

شادمانیِ دلِ زردشت از آنست که . بدین خرم شدند پس به عالمِ مجردات برآمدند نزد یزدان رسید سروشانخرد به باال رسید 
پس از دادار پرسید که از بندگانِ زمین بهتر  2".وتنی ترسناك نشانِ جاللِ حضرت حق است ،ف و بیم نیستدر آن عالَم خو

رد، . یزدان پاسخ داد آن که او راستی دارد و راست است 3کیست؟ پ ه سدوم آن کس که با راستی زاد، و کریم باشد و به راستی ر
ش و آب و جانور و جاندار که مردم از این دانش و کَردار از دوزخ رسته در بر آت از کاستی چشم پوشید و سیوم مهربان باشد

رْ و سر . بهشت جاوید پیوسته باشد اي زردشت در سپنجی سراي هر که از بندگانِ ظالم و رنجورسازِ آفریدگانِ ایزد و نافرمان ب
ود این سخن ها با او بگوي که از این سرکشی شنده بکم کباز زرتشت پرسید . اگر باز نماند جاودان در دوزخ جايِ او باشد از ح

یعنی مالئکه هر کسی نزد تو گزیده تر باشد مرا از نامِ ایشان آگهی بخش و از دیدارِ ایشان   4اي دارنده دادگر از امشاسفندان
د کارِ جهان و عاقبت آن و کارِ  و گفتارِ آنان بشنوان و از اهرمنِ بد کیش که به نیکی از منش نگراید، وفرّخی ده  از نیک و ب
و پدید آوردنِ راه نو به نو یعنی حدوث اشیا مرا آگهی فرماي، و همچنین رازهاي نهفته که در دل داشت به  ]ه[چرخِ گردند
د کردن نفرمایم و به شَرّ رضا  پاسخ آمد که فاعلِ. یزدان گفت دي نکنم و بخلق را رنج و . ندهمنیکی و خواهانِ خیر و خوبیم، ب

داشتن بر  5اندومکافات این کَردار ایشان را جاو خیلِ اهرمن که در دوزخ به زیان نرسانم و بدي و شر سراسرْ کارِ اهرمن است 
د کردنِ من گواهی میدهند کواکب و سعد و نحسِ آن  پس زردشت را بر گردشِ. من واجبست و بیهوده بر ب افالك و حرکات

ر نور و حور و قصور و امشاسفندان بدو نمود و عارف کلِّ اسرار و واقف جمیعِ علوم گردانید چنان چه از  دانا گردانید پ و  بهشت
که زردشت را نگریسته برخروشید که از دینِ ایزدي برگرد ؛آغازِ هستی تا اَنجام رازِ همه را دانست و اهرمن را در دوزخِ تیره دید

فروزنده دید به فرمانِ یزدان از آن گذشت بر تنش  6چون زردشت آگاه رازِ یزدان گشت کَده آتشی. تا از گیتی همه کام یابی
دیگر بار . بی کینه اَش، سیم گونه اَش ریختند یک موي از اندامِ او کم نشد دگر ره رويِ بگداخته بسی بر سینۀ. گزندي نیامد

پس دادار با  7راحت التیام پذیرفت و اثري از زخم نماند،شکمش شکافتند آن چه بود بیرون کشیدند و باز بجاي نهاده ج
از دینِ بِهی برگردد و به اهرمن  زرتشت فرمود از کوه آتش گذشتی و شکم دریده یافتی به مردم ببایدت گفتن هر کس که

سید؛ . بگرود از آن گونه خون از تنش ریزند و در آتش جاي یابد و به خرّم بهشت نَرَسد و دیگر رويِ گداخته که بر سینه تو ر
را مضرت نیامد بِهی  نشانِ آنست که قومی به فرمانِ اهرمن از دین سربتابند و از آن پس که در جهان دینِ یخ وار؛ فسرده، تُ

                                                           
و نیز براي / برهان قاطع: نک . امت مه آباد را گویند، و او اولین پیغمبري بوده است که بعجم مبعوث شده، و کتاب او را دساتیر خوانند: آبادیان   1

 .مقاله استاد پور داود ،همان ص پنجاه و دو مقدمه: دساتیر نک 
 .خط هایی که در گیومه گذاشته شده تفسیر نویسنده دبستان المذاهب از پیش آمدهاي زرتشت است 2
 .اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک است 1، خط97، ص35پاسخ این نخستین پرسش در زاداسپرم دستنویس ك 3
 .معرَّبِ امشاسپندان یعنی بیمرگانِ مقدس است 4
 جادوان: متن  5
 آتش کده اي 6
 به بعد 4، خط98، ص35دستنویس ك:  این وقایع در زاداسپرم نیز آمده است، نک  7
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یکارِ ایشان میان بربندد موبدانی به پ بیت . آشکارا شود موبد :د، پس این روي و د،  1دلِ مردم اندر گمانی بو به آمد دانی نشانی ب
ر باد مار اسفند ر تنِ خویش ریزد و از . دهد هر کسی را ز هر گونه پند2آد ب ن زیان نیابد و به دیدن این معجزْآپس آن روي 

را چگونه کنند و قبله . دل و جان راه راست گیرندمردم از  رستندگان ستایش تُ پس از این زردشت از دادگر درخواست که پ
نگامِ پرستشِ من رخ  ایشان چه باشد؟ خداوند پاسخ داد که کافه ناس را آگاه کن که هر چیز که آن روشن فروغ مند است وز ه

 بهشت و حورِ نعیم آفریدم و از ظلمت از نور .هتر از روشنی در جهان وجودي نیستبدانسو آورند تا اهرمن از ایشان بگریزد و ب
پس زردشت اوستا و زند آموخته . سراي ز نورم نبینی تو پردخته جايهر آن جا که باشی به هر دو : بیت . جحیم پدیدار شد

تا مرا نیکو داند، بیدادگر کسی مرا نخواند و گفت این نامۀ نامی را نزد گشتاسب شاه خوان تا بدین دستگاه یابد و بدو گوي 
چون زردشت کامیاب و مراد . پس زردشت بیفزود بر آفرینِ خداي. موبدان و همه مردم را بگوي  تا از دینِ جادو کنار گیرند

پذیره شده گفت گوسفندان و رمۀ  3امشاسفندان که دارنده و ساالر گوسفندانست بهمنِیافته از پیشِ یزدان بازگشت  او را 
 ردم و به موبدان و روان و همه مردم بگو تا اینان را نیکو دارند و منع کن تا کسی گوساله و برّه و گوسفند ایشان را به تو سپ

دان در شت و من گوسفندان را از یزنشاید به اسراف کُ 4همیدون. جوان و همه چارپایان را نکشد که از این ها سود مردم راست
. زردشت ازو پذیرفت. مشمار و به برنا و پیر باز گوي تا اطاعت کنند 5ردخپذیرفتم و تو اکنون از من نماي و سخن هايِ مرا 

کشتن منع نموده عاقل داند که پیر هم نشاید ] از[گویند که چون بهمن چارپايِ جوان را  "یزدانیان"گفتی  موبد سروش
دوم آن که در پیري باز ازو جوان به هم . پرستاري این باشد 7خدمت ها کرده نه مزد یکی آن که در جوانی 6بیجان کرد،

جایز داشته اشارتست بدان که صفات بهیمی را از ) 71/9ص(9؟کشتن زند بار پس بعضی جا که زردشت به غیرِ اسراف. 8میرسد
وجود خود دور کنند و اسراف نکردن در این جا به معنیِ آن است که به تدریج رذایل را از خود دور سازند چنان که پیش 

در باب که خوردن که یکی از اوصاف بهیمی است به یک بار دست از او نتوان کشید، باید به آهستگی خورِش بکاهد چنان 
پیش آمده به زردشت گفت اي پذیرفتۀ یزدان پیامی از من به  اَردي بهشتامشاسفند  بهمنِگفتم بعد از  سهی کیشان

ردم به عزّت براي هر کدام در هر شهري جایها سازند و اوقات تعیین کنند و هیربدان  رو بگو که کارِ آذر به تو سپ گشتاسپ شاه ب
رستشِ او بگمارند که آن نوري از انوارِ یزدانیست، نمیبینی که همه بدو نیازمندند و او از خالیق جز هیزم  10یعنی خادمان بهرِ پ

این عطریات برافروزي دماغِ  نمایانْ چون حقیقت. ز مرگ و ز پیري نترسد تنش، چه هیزم نهادي به پیراهنش: بیت . نمیجوید
رم و همان رساند و رنجِ  11انجمن معطر ساز و از بوي ناخوش رده است من به تو میسپ سرما دور کند چنان که یزدان به من سپ

امشاسفند  شهریورِچون زردشت ازو درگذشت . هر کس سر از پند و نصیحت ما پیچد گرفتار دوزخ آید یزدان از او بیزار شود

                                                           
 فلزِ معروف 1
 .موضوع آدرباد ماراسپندان در گزیده هاي زاداسپرم نیامده است. 70/18بامدادرباو ماراسفند،ص: متن  2
 16، ص1388آموزگار، ژاله، : نک . بهمن موکل و پشتیبان حیوانات سودمند در جهان است  3
 همچنین، نیز: هم ایدون : هم اتُون : پهلوي  4
 کوچک، خوار: خُرد / خورد: متن  5
 .یعنی چهارپايِ پیر را نیز نباید بیجان کرد 6
  مژد: متن  7
  .یعنی دوباره بچه دار میشود  8
 /؟/در کتابِ زند بار یعنی اجازه داده است 9

  خدمت کردن، پرستاري کردن 10
سلسله درسهاي انجمن پهلوي خوانی بنیاد . بذ، اصالً خوب و خوش است و در برابرش گَند است، و ترکیب بوي ناخوش نادرست استبو در پهلوي  11

 .نیشابور
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رین به جهانِ فرودین خرامی به مردمان بگوي که اس کشیده  1لحه را روشن و فسانپیش آمده با زردشت گفت چون از سپهرِ ب
 اسفندارمذپس . و روزِ جنگ جایی نگذارند و به مردي کوشند که جايِ خود به دیگري نتوان سپرد و پیراسته و آماده دارند

رَند که کشت و کار . پیش آمد بعد از درود گفت فرمانِ یزدان آنست که زمین را پاکیزه دارند رده به موضعی ب خون و پلیدي و م
ود آن کسی بهترین، که کوشد به آباد کرد زمین: بیت . نباشد ردادچون زردشت از آن جا روي برکاشت . ز شاهان بپیش  2خو

ردم و به مردم بگو که بیت  آمده بعد از درود گفت آب ها را از آبِ روان و رود و کاریز و جویبار و چاه و جز آن همه را به تو سپ
ر:  رده اَش نیاالیند چه خوردنی . ازو زنده باشد تنِ جانور، وزو تازه باشد همه بوم و ب ردار ازو دور دارند به خون و نسا یعنی م م

زَند ناخوش طعم باشد رها ردادمپس . که ازین آب پ رو را که رستنی و نبات باشد تباه نکنند و از  3پیش آمده با زردشت گفت اُ
خشور 4.، کزو راحت مردم و چارپاستجاي نکَنند شهر و کشور فرست و در هر شهري دانائی را 5و اي و ردموبدان به گ خداي ِ

نشانِ بِه دینی و دین داریست بر میان بندند و را که  کشتی. بدانند اوستابگمار تا ازین سخن ها به مردم خبر دهند و 
همان بِه که پاکیزه دارندشان،  /بدین چار گوهر تنِ جانور، سرشتست دادارِ فیروزگر: مثنوي . بکوشند تا چهار گوهر پاکیزه دارند

از ایزد و زیادتیِ رتبه پس باید دانست که این همه مالیک با زرتشت سخن راندند وحی بود و پیامی . ز انعامِ ایزد شمارندشان
پس زرتشت سراسر رازها از یزدان . آن که خود ایزد متعال بی توسط مالئکه که با زرتشت حرف زد رازِ همۀ هستی با او وانمود

رِ جادوان و مهتر دیوان با لشگرش گفت . با لشگر سهمگین راه او بگرفتندجادوان و نرّه دیوان . یافته سوي گیتیِ عنصري آمد س
زرردشت این گفتار . ما را افسون و تنبل و زرقِ تو در نگیرد اگر ما را بشناسی از این ها برگردي اوستا و زند را نهفته میدارکه 

دیوان از شنیدنِ آن به زیرِ زمین نهان شدند و جادوان بلرزیدند و یک بهره از  از استا و زند به آوازِ بلند خواند 6بشنید یکی در
آمده که  مهین سروشکه گفت در نامه شنیده شد  موبد سروشِ یزدانیاز . ساحران بمردند، بهره دیگر زینهار خواستند

ب نمود در راه او دو پادشاه ظالمِ علمايِ بِه دین گویند چون زردشت بر دیوان فیروزي یافت و عزیمت دیدنِ شهنشاه گشتاس
آن دو ملک سخن زردشت . کافر بودند، زردشت ایشان را به دینِ بِهی دعوت فرمود توجه به خیر و اجتناب از شرّ امر نمود

ق بداشت نپذیرفتند الجرم دعا فرمود تا بادهايِ هایل وزیدن گرفت م گرد مرد. و آن دو پادشاه را از زمین برداشت و در هوا معلّ
آمده از مشاهده آن صورت تعجب میکردند و طیور از اطراف در هوا متوجه آن دو ملک شده به چنگ و منقار گوشت هايِ 

گوید که چون زردشت پس از ظفر به درگاه شهنشه  زراتشت بهرامو . ایشان برکندند و استخوان هايِ ایشان بر زمین افتاد
ستگشتاسب آمد نامِ یزدان برخواند پس نزد خسرو راه ج ردانِ ایران و کشورهايِ دیگر بر . یک نخست صفی دید از مهتران و گُ

چه دانا را  پاي ایستاده و بر فرازِ ایشان دو صف فیلسوفان و دانایان و فرزانگان نشسته که به قدرِ دانش بر یکدگر برتري داشتند
زردشت به زبانِ فصیح بر شهریار آفرین . تاجِ گرانمایه دیدشهنشاه به غایت دوست داشتی، و شاه جهان را بر تخت رفیع با 

آورده که علمايِ بِه دین گویند که چون زرتشت به مجلسِ گشتاسپ  "شارستان"در  فرزانه بهرام ابنِ فرهاد یزدانی. گفت
را نیز نسوزانید، که دست او را نمیسوخت و آن آذر را به دست گشتاسپ داد دست شاه  داشتدرآمد درخشنده آتشی در دست 

دیگران داد ح رقتی ظاهر نشد پس بخسبید و بفرمود تا رويِ گداخته چهار نوبت به سینۀ او ریختند هر چند رويِ به دست

                                                           
چه حاجتی به فسان روز رزم تیغش را، ازآنکه : سنگی که با آن کارد و شمشیر تیز کنند، سان و ساو و فسن و افسان هم گفته شده، مثال از فرخی  1
 .صبا.ف: نک . ینه اعداي اوست سنگ فسانس
 17، ص1388آموزگار، ژاله، : نک . خرداد آب را حمایت میکند و در این جهان، شادابی گیاهان مظهر اوست  2
ر : در پهلوي  3 و گیاه: اور  
 141تفضلی، احمد، ص: نک . ازنايِ یک زمستان که پنج ماه است انجام شدردر گزیده هاي زاداسپرم گفتگوي هفتمی است که در د 4
یامبر: وخشور  5 فرستاده، پ  
 یعنی اندر 6
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خسروِ ایران مقدارِ وخشورِ جهان دریافت و گرم  گوید زراتشت بهرام. گداخته بر سینه اَش رسید مضرتی بر بدنش نیامد
زردشت به فرمانِ جهاندار بر آن . آوردند از دو صف فیلسوفانِ برتر پیش گرانمایه تخت شاه گذاشتندپرسید و فرمود تا کرسی 

مباحثه ] و[حکما و فضال از راسته و چپه برون شده راه مناظره . گرفت و جواهرِ گرامی که در دل داشت آشکارا ساخت ]ي[جا
ردند، اَنجام یک یک ملزم بازگشتند راست جا داشتند از مناظرة زردشت عاجز  گویند در آن روز. سپ سی نفر حکیم که در دست

چنین سی تن از حکما که بر دست چپ می نشستند عاجز و ملزم گردیدند . باز ماندند، بر دانشوريِ او و صدقِ او گواهی دادند
خشورِ دادار و پیش خواند براي  و چون چنین حکیمان که در هفت کشور نظیر نداشتند ملزم شدند خسروِ نامدار

الجرم شهنشاه پیغمبرِ خدا را  یافت 2تسکاز علوم و اخبار از او استفسار نمود سراسر پاسخهاي م ]ساختن[ )73/9ص(1مبین
 در جنبِ سرايِ خویش خانه داد و فیلسوفانِ تنگدل به سرا بازگشتند و تمامِ شب با یکدیگر کتب را مطالعه میکردند و می

خشورِ دادار به خانه آمد به طریق عادت از پرستاري و . بامداد چگونه با زردشت مناظره و مباحثه کننداندیشیدند که تا  چون و
روزِ دوم زردشت و حکما نزد گشتاسب گرد آمدند و سخنی که حکما می گفتند اگر موافقِ . 3نایستاد ستایشِ دادار تا بامداد باز

آوردي و آنچه  خود میفرمود اگر حکیمان برهان خواستندي به صد برهان نقلی  وحق نبودي زردشت در ابطالْ صد دلیلِ عقلی 
خشورِ دادار را پایه افزوده از نام و نسب و شهر پرسید زراتشت یک یک را جواب داده گفت اي  آشکار ساختی الجرم گشتاسب و

فیلسوفان همه حاضر شوند تا همه را مانند این  روز است یعنی اولِ ماه بفرماي تا مهترانِ سپاه گرد آیند، هرمزدشهنشاه فردا 
سکت دهم گشتاسب بدین موجب حکم فرمود بدین . بعد از این پیامی که دارم بگذارم جمع خاموش گردانم و جواب هايِ م

نه مرد شرط به خانه بازگشتند و زرتشت بر آیین خوي و عادت خود در نیایشِ دادار ایستاده و حکما با هم گفتند که این بیگا
رد و نزد پادشاه جا گرفت و با هم در عداوت و ملزم ساختن زردشت راي  دو بهره از ما مردمِ دانا را خوار ساخت و آبِ ما ب

سیوم روز اُمرا و فضال و حکما نزد . بدین شرط هر یک سوي خانه رفت، در اندیشه یک تن در آن شب نخفت: بیت . میزدند
همه ملزم  یز به انجمن خرامید و حکما و علما هر چند به هم پشتی مکابره نمودند، انجامشهنشاه گرد آمدند و زراتشت ن

خشورِ دادار زبان برگشاد و به . چون فیلسوفان را مجالِ دم زدن نماند باال دست همه زردشت را جا دادند. گشتند بعد از این و
را از عدم به  ن آفریده و بنده را بی منّت روزي دادگشتاسب گفت من فرستاده خدایم خدایی که آسمان و زمین و ستارگا و تُ

سانید که شهریارانْ تو فرستاده، پس اوستا و زند را از غالف برکشیده گفت . پرستارِ تو گشتند وجود آورد و به جایی ر مرا نزد
یزدان  اگر به فرمانِ. مردمان فرستادهنامِ اوست به  "استا و زند"این را ایزد به من داده ما را به این فرمانِ واجب االذعان که 

از عاقبت و بهشت جاوید نیز برخوردار سازد و اگر از فرمان سر تابی دادار از تو  ؛دینان که از دنیی ترا کامکار گردانبگردي چ
مکن هیچ بر گفتۀ دیو کار، ازین پس به فرمانِ من : بیت . آزرده گردد و نیز بازارِ تو شکست پذیرد و سرانجام به دوزخ شوي

زردشت گفت یکی از براهینِ  ن دین را بگسترانمهمانا در جها شهنشاه گفت چه برهان داري و معجزِ تو کدام است. گوش دار
و درین نامه رازِ هر دو جهان و علمِ   4بینینودنِ این بعد ازین دیو و جادو نبه ش. حجت ها و معجزات من این کتاب است

ي نزد من جزو 5پادشاه فرمود ازین آسمانی نامه. و هیچ چیز در هستی نیست که درین نباشد گردشِ اختران آشکار است
این به . پس شاه گفت دعوي سترگ کردي. گشتاسپ را در آن ساعت چنان چه باید پسند نیامد. زردشت فصلی بخواند. بخوان

نه . تعجیل راست نیاید پس زردشت بدان خانه . برسم و تو بر عادت خویش می آمده باش "زند و اوستا"من چند روزي به کُ

                                                           
  روشن ساختن: مبین  1
2  ، کَت ساکت کننده، خاموش کننده: ُ  -اسم فاعل از س  
 باز نه ایستاد: متن  3
 نه بینی: متن  4
 نامه آسمانی 5
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چون زردشت از خانه برون شده نزد شاه . و در پیِ کشتنِ زردشت سگالش گرفتند حکما رنجور برون آمدند. آمد که فرمود شاه
ردي رد. آمدي کلید را به دربانِ خسرو سپ خانه را به حکیمان سپ جره . فیلسوفان دربان را فریفته تا نهان کلیدایشان درِ ح

ردگا رد آورده بودند در کیسگشوده چیزهايِ پلید  چون خون و موي و سرِ گربه و سگ و استخوانِ مها  ]ه[ن و امثالِ آن که گ
یمان ستدند ردند و در نهان داشتنِ این راز ازو پ انداخته در زیرِ بالشِ زردشت نهاده در را بستند و کلید را به دربانِ ناپارسا سپ. 

عجب . است "زند و اوستا"زردشت را دیدند که نزد پادشاه نشسته است و خسرو در مطالعه . شاه آمدندپاد پیشِزین سپس 
جادو پرست به نیرويِ نیرنگ  سراسر جادوي است و این مرد "زند و اوستا"حکیمان گفتند که این . مانده در خط و گفتارِ او

 ؟1تیاطحبفرمود تا به سويِ خانه زردشت رفته ا گشتاسپ یاوريِ جادو مکن. جهان بگستراند دلِ ترا نرم کرده تا شور و شر در
مردم رفته آن چه در خانه او یافتند از خوردنی و گستردنی و پوشیدنی و کیسه و جامه دان همه نزد شاه آوردند همه را . کنند

خشورِ . خسرو خشمگین به زردشت گفت جادو کارِ تست. کردة فیلسوفان ناخن و موي و مانند آن پدید آمد نهانْ. بگشودند و
چون دربان را بخواند دربان گفت درِ خانه . پادشاه تحقیق نماید آگهی نیست از دربانْبه شاه گفت مرا ازین . یزدان خیره بماند

شهنشاه برآشفت با زردشت گفت این کیسه ها را از آسمان نیاورده اند و در بالش . 2را زرتشت بست و باد را در او گذر نبود
بی را بدو گماشتند تا وظیفه حاج. به زندان فرستاد 3دپس از خشم اوستا و زند را بینداخت و زردتشت را مقی. پنهان نکرده اند

ساند و پ 4یرا تب شت در بند بود و حاجب یک نان و کوزه آبی می آورد تا یک هفته اس نیکو دارد و چند روز و شب زردبه او ر
چو بر پشت او رزم  :بیت . گویند گشتاسپ را بارة بود کیانی موسوم به اسپِ سیاه، در رزم شهنشاه برو نشستی. برین بگذشت

اسپِ سیاه را بی دست و پا یافت و دست و پايِ  نگاه کرد )75/5ص(؟دمه مزسپیده دمی .ساز آمدي، به فیروزي انجام باز آمدي
یطاران و اطبا و حکما .شتابان صورت واقعه را با خسروِ گیتی گفت. او در شکم فرو شده دید گشتاسپ دژم به پایگاه شتافت و ب

شاه از دلتنگی آن روز چیزي . خواند و چارها و افسون ها چندان که توانستند کردند و کوشیدند سودمند نیفتادو علما را ب
تناول نفرمود و لشگر اندوهگین ماندند و از این غم زردشت را تا شامگاه وظیفه نرسید، گرسنه ماند و شام گذشته حاجب بیامد 

خ. و خورش بیاورد و حقیقت اسپِ سیاه گفت روزِ . این کار کنم فت بامداد با خسرو بگو که من چارةشورِ یزدان با حاجب گو
سانید جهان ر خسروِ گیتی حاجب را فرمود تا زردشت را حاضر سازد و حاجب مژده . دیگر حاجب پیامِ پیغمبرِ یزدان به شاه

سانیدنجات به و یغمبرِ . خشور ر جهان دار را دعا کرد. آمدبعد از غسل نزد گشتاسپ . خدا به گرمابه رفتپ . گشتاسپ او را نزد
یغمبري، مر این اسپ را با صالح آوري: خود جا داده حقیقت اسپ را باز گفت فرمود بیت  زردشت . اگر زان که بی شبهه پ

یمان کنی مر چهار دست و پايِ اسپ آشکار بنگري م است؟ فرمود پذیرفتم آن کدا. گفت هرگاه چهار کار از تو برآید بدین پ
زردشت گفت که زبان را با دل یکی ساز و به زبان  ون به بالینِ اسپ آمدند با شهریارچ. گفت به بالین اسپِ سیاه همه را بسرایم

یغمبر و فرستاده یزدانم5آر و به دل گرو خشورِ یزدان پیشِ . خسرو پذیرفت. ، و بدان که من بی شبهه و شک و گمان پ پس و
بعد ازین به . آفرین گستردند راست اسپ دست مالید دست راست اسپ برون آمد و شاه و لشگري بر مرد دینْدادار بنالید و به 

یمان کند که در آشکار کردنِ دینِ یل اسفندیارپادشاه گفت  و عهد  6دیپیچیزدان کمر بندد، شاه زاده سر ن را بگوي تا با من پ
با من به نزد  پس به پادشاه گفت استواري و امینیتا پايِ راست اسپ برون آمد ، الجرم فرستاده ایزد دعا خواند استوار ساخت

رد دین سپ گفت اي بانويِ  کتایونچون زردشت به مشکوي زرینِ شهنشاه آمد با . خسرو پذیرفت. بانويِ بانوان روان کن تا راه
                                                           

 اختیاط: متن   1
 .یعنی من سخت مراقب خانه زرتشت بودم 2
 دربند 3
 /؟/تعب 4
 بِگراي، گراییدن 5
 نه پیچید: متن  6
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یزدانم و ایزد مرا نزد شاه فرستاده، به  1و من فرستۀ برگزید اسفندیاربانوان از دل ترا یزدان به هم خوابگیِ گشتاسپ و مادريِ 
خشورِ یزدان گر. دینِ بِه درآي بعد . ازین سپس زردشت دعا کرد تا پايِ دیگرِ اسپ برون آمد. یدوبانويِ بانوان از دل و جان به و

دوگري کدام کس به خانه من ازین با شاه گفت اي جهان دار اکنون دربان را طلب فرموده تحقیق باید کرد که آن کااليِ جا
د کیش زنهار . شهنشاه دربان را بخواند از راه ستیز پرسید اگر راست گویی از جان برهی ورنه سر زیرِ پا بینی. آورد آن ب

ستانِ فیلسوفان سراسر بگفت ،خواسته ت و د شو زردشت دعائی . گشتاسپ برآشفت و هر چهار فیلسوف را زنده بر دار کرد. از ر
خسروِ ایران سر و رويِ زردشت را . یزدان آموخته بود خواند تا از شکمِ اسپ دست دیگر برآمده بارة ره نورد بر پاي خواستکه 

خشور را باز داد و همچنین علمايِ دین گفته اند که . بوسیده سويِ تخت برد و بر خود بنشاند و عذرِ گناه بخواست و کااليِ و
تاسپ چنان بیمار شدند که طبیبان از چاره دست کشیدند و به دعاء زردشت شفا یافته ایمان برادرِ گش زریرشاه و  لهراسپ
خشور گفت مرا از ایزد چهار آرزو است سزد که  زراتشت بهرام. آوردند شاه آمد گشتاسپ شاه با و گوید  روزي زرتشت نزد

یغمبر درخواهد  امِ آویزش هیچ زخمی بر من کار نکند تا دینِ بِه را نخست آن که پایه خود را در آن سرا بنگرم، دوم هنگ: پ
و بدانم، چهارم آن که تا رستخیز زوانِ رازِ جهان را کَما ه د زردشت . من از تن جدا نشود 2آشکار گردانم، سیوم آن که نیک و ب

سه / شتن را کنی خواستارولیکن تو باید کزین هر چهار، یکی خوی: نظم . گفت من این هر چهار آرزوي را از یزدان بخواهم
که گوید منم به یک کس مر این هر چهار، از ایرا  3نبخشد/ حاجت ز بهرِ سه کس برگزین، که تا من بخواهم ز دادآفرین

. نمازِ شام زردشت به خانه رفت و نیایش میکرد و خواستارِ آرزويِ شاه بود و نیایش کنان باز خفت. خسرو پذیرفت. کردگار
و بعد از  چون روز شد شاه بر تخت نشست و زرتشت حاضر گشته بر گاه برآمد. ش نمود که پذیرفته گشتیزدان در واقعه ا

شهنشاه . ، ندیدم بدین گونه هرگز سوار4دربانِ شاه تازان آمده بر خسرو گفت چهار سوارِ هراس ده و مهیب بردارند] اي[لمحه
تمام اسلحه شکوه مند بر  سبز پوشبود که هر چهار سوارِ  هنوز سخن تمام نگفته ؟از زردشت پرسید که چه کسان باشند

آذرِ ، سیوم اَردي بهشت، دوم بهمنیکی . تخت رفتند، و این چهار سوار فرشتگانِ مقرّبِ دادار و امشاسفندانِ نامدار بودند
یغمبرِ منست او را به . با پادشاه گفتند ما فرشته و فرستۀ یزدانیم 5آذر گشتاسپ، چهارم خورداد دادار میفرماید که زردشت پ

ري از دوزخ رهی و زردشت را هر زمان درد سر مده و چون ازو  ه سپهمه جهانیان فرستاده ام او را نیکو دار چون به فرمانِ او ر
ردلی  شاه گشتاسپ که. مراد یابی از فرمانِ او سر مپیچ ثباتاز پ بود 6البرز  ایشان از تخت بیفتاد و  سروشاناز شکوه یبت و ه

چون . منم کمترین بنده از بندگان، به فرمانِ تو بسته دارم میان: چون خود را یافت با دادار گفت بیت . بیهوش شد
که فرمانِ تو هست : مثنوي . پوزش کردخسرو لرزان لشگر را . ازین سخن لشگر انبوه شد. امشاسفندان پاسخ شنیدند بازگشتند

خشورِ یزدان گفت ترا . فدايِ تو دارم تن و جان و مال، به فرمانِ دارندة ذوالجالل/ بر جانِ من، روان همچو فرزند یزدانِ من و
یدنِ دعا در یعنی خواندن و دم "یشتنِ درون"پس زردشت فرمود تا براي . مژده باد آرزويِ تو از دادار خواستم پذیرفته گشت

شت"خلوت می و بويِ خوش و شیر و نار نهادند آن را به  ی شته به . ، یعنی بر آن خواند و دمید"7اوستا و زند یِ یپس از آن م
و درین مدت روانش به مینو رفت و حور و قصور و . به مجرد خوردن بیهوش شد و سه روز برنخواست. گشتاسپ شاه دادند

                                                           
 فرستاده 1
بان 2 در پهلوي هوزوان، اوزوان/ ز  
 نه بخشد: متن  3
 خانه، سرا: دار  4
 /؟/و آذرِ گشتاسپ نداریم. آذرِ گشتاسپ جزوِ امشاسپندان نیست 5
 به بزرگی و عظمت البرز بود 6
شت: متن  7 ی اوستاو و زند  
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شته عنایت  پشوتننیکوکاران و درجۀ خویش را دریافت و به  1هايِه هايِ بهشتی و پایوِلدان و غلمان و نعمت  از آن شیرِ ی
ست و زندگیِ جاوید یافت فرمود و چون بخورد از رنجِ مرگ ر . بعضی از عقاليِ یزدانی گفته اند مراد از زندگیِ جاوید معرفت

ذکور است چه شیر غذايِ طفل است و علم غذايِ روح ازین رو علم را ذات خود و نفس است که هرگز فنا نپذیرد و شیر از آن م
ي داد، از آن جمیعِ علوم بر دلِ او پرتو انداخت از آن روزي که او بود، از  جاماسپپس به . به شیر تشبیه کرده اند شته به و از ی

چون بخورد در زمان . داد اسپندیاریک دانه به  یشتۀ ناربعد از آن از آن . اَبد تا رستخیز آن چه شُدنیست سراسر دریافت
که زخمی بدو کار نکردي چون خسروانِ خسرو بیدار گشت به نماز و سپاس ایزدي  روئین تن شد و بدنش سخت گشت

پس بر تخت بنشست و . مشغول گردید زین سپس زردشت را بخواند و از مشاهدات بدو باز نموده به مردم گفت تا دین بپذیرند
خشورِ یزدان نزد شهنشاه فصلی چند از زند بفرمود به شنیدن اوستا دیوان گریزان شدند و به زیرِ زمین نهان . برخواند 2تا و

یربدها گردیدند بعد از این به فرموده شهنشاه موبدان در هر شهر به رعایت آذر پرداختند و گنبدها بر فرازِ آن ساختند و ه
  .گماشتند و اوقات تعیین فرمودند

  

  ندرزِ زردشتا

یبت باري:  اندرزِ زردشت یغامبر با گشتاسپ فصلی از عظمت و هپ تعالی برخواند وزان پس گفت  پس زردشت : چون راه
هرَد و بدین خرّم شود پس از گرفتار شدن به  ،بِهِشت یزدان پذیري خرم بهشت جايِ تست و آن که این ر اهرمن او را به دوزخ ب

یغامِ من به . به دوزخ درافتادي ،بِهِشتیاو گوید که راه یزدان  دادار بر بندگانِ خود بخشود و مرا بدیشان فرستاد و گفت پ
ردم را به یغمبرِ اویم سوي تو تا م کژي بتابند و من پ سان که از راه آفریدگان ر  راست آري چه اثریویه راه هشت است و بحق راه

ه ر نگردید بر آئینِ  پاداش ر ريِ اهرمن دوزخ است و مرا فرمود که به مردم بگو که چون بِه دین شوید بهشت جايِ شماست و سپ
نخست آن که دنیا اهرمن شوید دوزخ ما و او دیگر برهانِ زردشت و معجزِ او شما را در راستیِ دین دلیل بس است و بدانید 
دیگر مرا نفرموده و . جست آخر زن و فرزند و پیوند از خویش بیگانه دید و ایمان را دریافت که ملوك و فقیر بر او یکیست

دکاراجازت نداده که شفیعِ شما باشم و گناه شما را درخوا ب دکاریست و جزا دادن او از دین داري و  هم تا عفو کند چه حمایت ب
رْ که کارند آن بدروند: بیت . فتار و کَردار امید داریدبه گفرمود  در قرآن مجید هم ازین . به گفتار و کَردار دارد اثر، همان ب

ن اذنَ له الرحمنُ و قال ثواباً و در جاي دیگر فرماید انّک ال یوم یقوم الروح و المالئکه صفّاً : معنی خبر میدهد  ال یتکلمونَ اال م
ن احببت ن یشاء و در حدیث آمده که حضرت رسالت پناه محمد ص با فاطمه زهرا فرمود  تهدي م یا فاطمه : ولکن اهللا یهدي م

ال بتکی أنت بنت محمد اعملی اعملی، دیگر حق چنین فرمود که کتابی که فرو فرستاده ام در جهان کسی از فصحا و بلغا و 
ون عاجز شوند دانند که قول یزدانست چنان که در کالم ربانی قرآن علما و حکما چنین سخن نیارد گفت اگر توانند بگویند چ

  . فأتو بسوره من مثله: آمده 

  

  

                                                           
 پایهايِ: متن  1
 ژند: متن  2
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