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خدا نشان میدھند و بویژه اینکه دیو را ھم یکی از خدایان   ھا میبینیم ایرانیان پیش از زردشت را معتقد به چندین در برخی از نوشته
 .است  این قبیل اظھارنظرھا مسلما از روی ناآگاھی یا از روی غرض بداندیشانه. آنان وانمود میکنند

و برخی کتابھای دیگر،ایرانیان دورهء پیشدادیان و کیان   ھای آویستا و شاھنامه نوشتهزیرا حقیقت امر غیر از این است،یعنی برابر 
آنان از کیومرث سر سلسلهء   قابل توجه اینکه آئین.اند که راھنمای خوشبختی بوده ای داشته اند و آئین بسیار ساده یکتاپرست بوده

فروردین یشت و  ٨٧بند .را مزدا پی برده و مقام پیامبری داشته استبنام اھو  نژاد آریا سرچشمه گرفته که بوجود آفرینندهء جھان
میرسیده و برابر آموزش و دستور اھورا مزدا رفتار   آغاز شاھنامهء فردوسی آشکارا میرساند که بوسیلهء سروش ایزدی باو وحی

  :فروردین یشت ٨٧اینک ترجمهء بند .میکرده است

اھورا مزدا گوش فرا داد،از او خاندان سرزمینھای   کسی که به گفتار و آموزش ستائیم،نخستین فروھر پاک کیومرث را می«
  .»و نژاد آریا پدید آمد،زردشت سپیتامهء پاک و ھمچنین فروھر پاک او را اینک میستائیم)ایران(آریا

ین کسی بود سر سلسلة نژاد آریا نخست  ھای این بند از آویستا آشکارا نشان میدھد کیومرث بینیم،گفته چنانکه می
  در دنبال ستایش کیومرث.سرچشمهء الوھیت آموزش دریافت میداشته است  که بوجود اھورا مزدا پی برده و از آن

 ٨٧شاھنامه نیز که دورنمائی از بند   ھای گفته.گذاری شھرت جھانی دارد ستایش زردشت است که از لحاظ آئین
 .او را با جھان آفرین بخوبی نمایان میسازد فروردین یشت است،مقام پیامبری و ارتباط

  :دیو بچه و سوگوار شدن کیومرث برای فرزندش  اینک اشعاری از این کتاب پر ارزش ملی در بخش کشته شدن سیامک بدست

سپه ساز و   آر ھوش کزین بیش مخروش و باز  نشستند سالی چنین سوگوار پیام آمد از داور کردگار درود آوریدش خجسته سروش
کی نامور سر سوی   بپرداز و پرداخته کن دل ز کین  از آن بد کنش دیو روی زمین  برآور یکی گرد زان انجمن  برکش به فرمان من

  بدان برترین نام یزدانش را بخواند و بپالود مژگانش را  برآورد و بد خواست بر بد گمان  آسمان

بنابراین فعال بھمین .و نیازی به شرح و توضیح ندارد  ام آسمانی کیومرث کامال روشن استمفھوم سرودھای شاھنامه دربارهء مق
سازیم،ولی باید  موکول می  ھای بعدی ارمغان کنیم و بحث بیشتر در مورد پیروی از کیش او را بشماره اندازه که گفته شد اکتفا می

فروردین پشت کیومرث را  ٨٧ھای بند  برسانیم و آن اینست که در گفتهگرامی   در اینجا نکتهء مھم دیگری را ھم بآگاھی خوانندگان
چون کیومرث در ایران بوده و واژهء آریا ھم در . ھای سرزمینھای آریائی را از او میداند سر سلسلهء نژاد آریا میخواند و خانواده

ایرانیان باشند،برخالف   وم میشود آریاھا که ھمانھرودوت نمودار ایرانیان میباشد،بنابراین معل  ھای سرودھای آویستا و در نوشته
مگر اینکه چنین پندارند خود کیومرث ھم از .اند اند و از قدیم االیام در این کشور بوده ھا از جاھای دیگر بایران نیامده برخی نوشته

آید،زیرا این بزرگ  بھای دیگر جور نمیھای آویستا و شاھنامه و کتا خوشبختانه این پندار ھم با نوشته.سرزمینھای دیگر بایران آمده
ھا ھم او را سر سلسلهء پادشاھان پیشدادی میدادند که ھمه  مرد باستانی ایرانی و در ایران بوده و شاھنامه و بیشتر نوشته

  .اند ایرانی و در ایران بوده

  

 


