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تقدیــم به بزرگــوارى ارجمند، اســتاد ادیب برومند 

براى چکامه هاى دلنشــین و میهن پرستانه شــان و با 

گرامـى داشـت خاطرات دیرین خانوادگى و همجوارى

شگفتى آفرینى ها در زندگى اساطیرى زردشت
پیش و پس از زایش تا رسیدن به پیامبرى

آیا رگه اى از هفت مرحله مى توان یافت؟

دکتر ژاله آموزگار

استاد دانشگاه تهران

قرار  از اسطوره  در هاله اى  برجسته همیشه  و  بزرگ  پیامبران و شخصیت هاى  راستین  تاریخ 

مى گیرد و الیه هایى که در طى سده ها بر این اسطوره ها افزوده مى شوند، چنان جذابیتى بدانها 

مى بخشند که کم کم زندگى نامۀ واقعِى این شخصیت ها تحت الشعاع روایت هاى اساطیرى قرار 

مى گیرد.

     زردشت نیز از این قاعده مستثنى نیست. شکى نیست که زردشت جایگاهى واقعى و ارزنده 

در تاریخ بشرى دارد و دربارة زندگى، زمان، زادگاه و شخصیت تاریخى او بحث ها و تحقیقاِت 

بسط  و  شرح  ما  سعى  و  است  اساطیرى  مقاله  این  دیدگاه  اما  است1،  گرفته  انجام  فراوانى 

1 براى دست یابى به چکیدة این مطاب نک: ژاله آموزگار، احمد تفضلى، اسطورة زندگى زردشت، نشر چشمه، چاپ هفتم، 
1385، ص 27-15.



رویدادهاى شگفت انگیز و خطراتى است که بنا به متون اوستایى و پهلوى و فارسى و عربى1  

پیش و پس از تولد زردشت تا زمان رسیدن او به پیامبرى بر سر راهش قرار مى گیرند و این 

که او چگونه این ناگوارى ها را معجزه آسا و به یارى اهوره مزدا، امشاسپندان و ایزدان پشت سر 

مى گذارد تا زمان عرضۀ دین مزدیسنایى فرا رسد.

     رخدادهاى مربوط به این دوران را در دو بخش پیش و پس از زایش بررسى مى کنیم:

الف: رویدادهاى پیش از زایش

دوغدو مادر زردشت با پوروَشسب، پدر زردشت که هر دو به خاندان سپیتمان تعلق دارند، پیوند 

زناشویى مى بندد. زردشت ثمرة این پیوند خواهد بود.

     تکوین هر انسانى بنا بر روایت هاى اساطیرى ایران با گردآمدن سه عنصر اصلى فّر یا فّره، 

َفرَوَهر و گوهر تن صورت مى پذیرد و این فرایند در مورد زردشت صورتى ویژه دارد.2  

از طریق نورهاى بى پایان در وجود دوغدو متجلى مى شد؛ چنان که در  او       فّرة پیامبرى 

درازناى زندگى تا زردشت زاده شود، نور از وجود او مى تابید.3  

    براى مراحل بعدِى تکوین او، ایزدان نماد این جهانى فروهر زردشت را در ساقۀ گیاه هوم4  

جاى دادند و پوروشسب را به چیدن آن راهنمایى کردند. 

     گوهر تن او نیز از طریق باران هایى که به فرمان اهوره مزدا و امشاسپندان از دنیاى مینوى5  

به زمین فرستاده شد، گیاهان خاصى در چراگاه به بار آمدند. پوروشسب دو گاو برگزیده را به 

آن چراگاه برد، گوهر تن زردشت از این راه وارد شیر این گاوها شد. دوغدو شیر این گاوها را 

دوشید و با شیرة هومى که پوروشسب چیده بود، آمیخت و معجونى ساخت تا زن و شوهر آن را 

بنوشند و هم آغوشى کنند و سه عنصر در وجود دوغدو جمع گردد و به زادن زردشت منجر شود.6 

1. براى مشخصات این متون نک: اسطورة زندگى زردشت، ص 53-49.

2. فّر یا فّره موهبتى ایزدى است که تجلى ظاهرى آن نور است. فروهر، همزاد آن جهانى انسان و پاسبان اوست. جوهر یا 

گوهر تن صورت مادى یا جسم آدمى است. براى توضیحات بیشتر در این مورد نک: ژاله آموزگار، تاریخ اساطیرى ایران، 

انتشارات سمت، چاپ چهاردهم، 1391، ص 87 به بعد.
3. دینکرد پنجم فصل 2، بند 2؛ دینکرد هفتم فصل 2، بندهاى 3-5. نک:

Madan, D.M. Dinkart, Bombay, 1911. P. 434, 601

براى توضیحات بیشتر در مورد این معجزات نک: اسطورة زندگى زردشت، ص 59 به بعد.. 
4. هوم گیاه مقدسى است که شیرة فشردة آن در آیین هاى دینى زردشتى کاربرد بسیار دارد.

5. دنیاى مینوى یعنى دنیاى نامرئى و نامحسوس و فراسویى.
6. دینکرد هفتم، فصل 2، بندهاى 33-34، دینکرد مدن ص 607.
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     اهریمن و دیوان کوشیدند که این معجون را که دوغدو فراهم کرده و در ظرفى بر تنۀ درخِت 

تنومندى آویخته بود از میان ببرند و از ترکیب این سه عنصر جلوگیرى کنند. از این رو به فرمان 

اهریمن، دیوى َچشَمک نام که ایجادکنندة زلزله و بادهاى سهمگین بود به دِه آنها تاخت. همۀ 

درخت ها برافتادند، خانه ها فروریختند اما به یارى ایزدان، درختى که ظرِف حاوى معجون بر آن 

آویخته بود، از این یورش در امان ماند. دوغدو و پوروشسب آن را نوشیدند و هم آغوشى کردند 

و نطفۀ زردشت آن چنان که خواستۀ اهوره مزدا و امشاسپندان بود تکوین یافت.1 این یکى از 

معجزات پیش از زایش زردشت بود.

     شگفتى دیگر در دوران باردارى دوغدو پیش آمد. این بار دیوان تالش کردند که به نطفۀ 

زردشت در زهدان مادر آسیب برسانند. آنها دوغدو را به تب تند و آزاردهنده اى دچار کردند و 

چون دوغدو خواست که پیِش پزشِک جادوگر ده برود، ایزدان او را از این کار بازداشتند و براى 

رهایى از این درد، بدو کارهاى آیینى آموختند؛ بدین صورت که دست شوید و هیزم برگیرد و 

بوى خوش بر آتش نهد و روغن بر شکم بمالد و آن بوى خوش را بر تن بگذراند و در بستر 

بیارامد. دوغدو چنین کرد و فرزند به دنیا نیامده از این خطر مصون ماند.2 

     سرانجام زمان تولد زردشت فرارسید. از سه روز مانده به زایش او، از همۀ جوانِب خانۀ 

پوروشسب نور برمى تافت، آن چنان که ساکنان ده گمان بردند که بَر ِده آتش افتاده است و 

بزرگان و اسب سواران بسیارى گریختند و چون بازگشتند دریافتند که آتشى در کار نبوده است 

و این روشنِى بازتاِب فرة نوزادى بوده است که در خانۀ پوروشسب زاده شده است.3 

     زایش او نیروهاى زندگى بخش و مرگ آور را به رویارویى واداشت. نیروى شر سعى در 

نابودى او داشت و نیروى خیر به محافظت او مى پرداخت و سرانجام زردشت توانست از میان 

بالیا سر برآورد تا همگان دریابند که این موجود استثنایى به پیامبرى برگزیده شده است. 

 از این پس معجزات به پس از زایش او تعلق دارند.

ب: رویدادهاى پس از زایش

از زایش زردشت تا رسیدن او به دوران وحى را شاید بتوان در هفت مرحله  رخداد هاى پس 

دسته بندى کرد:

1. دینکرد هفتم، فصل 2، بندهاى 43-53، دینکرد مدن ص 609-608.
2. دینکرد هفتم، فصل 2، بندهاى 53-56 دینکرد مدن ص 609.

3. همان، بندهاى 56 به بعد.
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1. در زمان تولد او به فرمان اهوره مزدا، اَردوى سور اَناهیتا (= ایزدبانوى آب ها) و اَهریشَونگ 

یا اَشى خوب (= ایزدبانوى برکت و ثروت) و ایزدبانوان دیگر به صورت مینوى (= روحانى و 

فراسویى) حضور داشتند تا در برابر بدخواهى هاى اهریمن و گروه دیوان این نوزاد را در امان 

بدارند.1 اهریمن سپاهى از دیوان را براى نابودى او روانه کرد و ایزدان به یارى فّرة او که چون 

آتشى درخشان بود به مقابلۀ دیوان پرداختند و اهریمن و یارانش شکست خوردند. اهریمن براى 

جبران این شکست دیو اَکوَمن (= دیو اندیشۀ بد) را فرستاد تا اندیشۀ زردشت را در همان لحظۀ 

تولد تباه کند و اهوره مزدا به مقابلۀ او بهمن، امشاسپند موکل بر اندیشۀ نیک را گسیل کرد. 

بهمن در اندیشۀ زردشت درآمد و با او درآمیخت و اندیشۀ بد را براند. بهمِن شادى آفرین لبخند 

بر لبان زردشت آورد و از این رو زردشت به هنگام تولد خندید.2 

     این نخستین معجزة او پس از تولدش بود. 

2. در هنگام تولد او هفت َجهى (= زن بدکار و جادوگر) نیز پیرامون او بودند و تولد معجزه آمیز 

همراه با لبخند او را دیدند و ترسیدند و شتافتند که این خبر را به محفل جادوگران برسانند. پیش 

از آنها پوروشسب خبر خنده به لب زاده شدن نوزاد را به دوَرسَرو نامى ترین جادوگر ده رساند و او 

را به بالین زردشت آورد. دوَرسَرو از دیدن او آزرده شد. چون دریافت که آمدن او سرآغاز نابودِى 

دیوان و جادوگران است. از این رو دست پیش برد که سِر نرِم آن کودك را بفشارد و نابودش 

کند، اما بر اثر معجزة ایزدان دست آن نابکار برجاى خشک شد و تا پایان عمر فلج ماند.3  

     این دومین معجزة زردشت پس از تولدش بود.

3. دوَرسَرو کینه از نوزاد به دل گرفت و پوروشسب را از پى آمدهاى تولد این نوزاِد خارق العاده 

سخت ترساند و اندیشۀ او را چنان تباه کرد که پوروشسب از خوِد آن جادوگر براى از میان بردن 

نوزاد چاره جویى کرد. دوَرسَرو به او گفت که هیزم فراوانى گرد آورند و آتشى برافروزند و نوزاد 

را در میان آن قرار دهند. در اینجا شگفتِى بزرگى پیش آمد. آتش در هیزم نگرفت و به روایتى 

آتش او را نسوزاند. مادر زردشت او را برگرفت و به جاى امنى برد.4 

     این سومین معجزة زرتشت پس از تولدش بود.

تاریخ زندگى زردشت»  زردشت نک: ژاله آموزگار، «جلوه هاى زن در  تولد  در لحظۀ  این ایزدبانوان  1. در مورد حضور 
جشن نامۀ دکتر بدرالزمان قریب، به کوشش زهره زرشناس، دکتر ویدا نداف، انتشارات طهورى، 1387، ص 27-19.

2. گزیده هاى زادسپرم، فصل 8، بندهاى 8 به بعد؛ اسطورة زندگى زردشت، ص 123.
3. دینکرد هفتم، فصل 2، بندهاى 2-8؛ اسطورة زندگى زردشت، ص 74 به بعد شرح این معجزات است.

4. دینکرد هفتم، فصل سوم، بندهاى 8-11، دینکرد مدن ص 615.
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4. پوروشسب، دوَرسَرو را آگاه کرد که آتش نوزاد را نسوزاند. دوَرَسرو چاره اى دیگر اندیشید و 

چنین راهنمایى کرد که زردشت را در گذرى تنگ بیفکنند و گاواِن بسیار را بر آن گذر روانه کنند 

تا نوزاد در زیر سم گاوان لگدمال شود. پوروشسب چنین کرد و شگفتِى دیگرى پیش آمد. به 

نیروى ایزدان گاِو شاخدارى که از دیگر گاوان بزرگ تر بود، به گله پیشى گرفت، پیِش زردشت 

ایستاد. همۀ روز او را در پناه گرفت. پیش از همۀ گاوان به بالین او رسید و پس از رفتن همۀ 

گاوان او را ترك کرد. مادر زردشت او را برگرفت و به جاى امنى برد.1 

     این چهارمین معجزة زردشت پس از تولدش بود. 

5. دیگر بار پوروشسب پیش دوَرسَرو رفت و به او گفت که گاوها او را لگدمال نکردند. دوَرسَرو 

جادوگر چاره اى دیگر اندیشید و به او گفت که زردشت را در سِر راِه گلۀ اسبان که به آبشخور 

مى روند قرار دهند تا زیر سم اسبان نابود شود. پوروشسب چنین کرد و بار دیگر شگفتِى دیگرى 

پیش آمد. اسب زرد گوشى که سم هایش از دیگر اسبان ستبرتر بود بر دیگران پیشى گرفت. 

پیش زردشت ایستاد، پیش از همۀ اسبان بدان جا رفت و پس از آن که تازش اسبان به پایان 

رسید آنجا را ترك گفت.2 مادر زردشت او را برگرفت و به جاى امنى برد.

     این پنجمین معجزة زردشت پس از تولدش بود.

6. دگربار پوروشسب دوَرسَرو را آگاهى داد که اسبان نیز به او آسیب نرساندند. دوَرسَرو این بار 

چارة مرگ آورترى اندیشید. به پوروشسب گفت که زردشت را در النۀ گرگى که بچه هایش را 

کشته اند بیفکند تا گرگ برسد و بچه ها را کشته ببیند و به کین آن بچه ها، زردشت را بدرد. 

پوروشسب چنین کرد اما به خواست ایزدان شگفتِى دیگرى پیش آمد. گرگ چون به نزدیک 

زردشت رسید، از پیش رفتن بازایستاد و پوزه اش خشک شد. ایزدان میش بزرگى را به بالین 

زردشت فرستادند. آن میش او را سراسر شب دایگى کرد و سپیده دم النه را ترك گفت. مادر 

زردشت سراسیمه شتافت و چون او را زنده یافت، بانگ برآورد که دیگر او را از دست نخواهد 

داد.3  

     این ششمین معجزة زردشت پس از تولدش بود.

7. دوَرسَرو درمانده از مقابله با شگفتى هایى که در زندگى زردشت پیش آمد، با دیگر جادوگران 

انجمن کرد و به صداى بلند اعالم کرد که در این سه روزى که فرزند پوروشسب زاده شده 

1. همان، بندهاى 11-13، دینکرد مدن ص 616.

2. همان، بندهاى 13-15، دینکرد مدن ص 616.

3. همان، بندهاى 15-19، دینکرد مدن ص 617.
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او نافرجام ماند. در او نشانه هاى فرمانروایى نیک و  است، همۀ تالش هاى من براى نابودى 

برکت مى بینم. پیش بینى مى کنم که بهمن امشاسپند به دیدار او خواهد آمد و او را به هم سخنى 

اورمزد خواهد برد و دینى که او عرضه خواهد کرد به هفت کشور زمین خواهد رسید. من در 

نابود کردن او ناتوانم و به پوروشسب اقرار کرد که من به فرزند تو چشم بد بردم ولى نتوانستم 

بر او پیروز شوم. مقام و مرتبت او در آسمان ها بر من آشکار شد. 

     دوَرسَرو همچنان در اندیشۀ نابودى زردشت و یا جلب او به سوى خود بود. در هفت سالگى 

او به سروقتش آمد که ترس در دل او افکند و او را به اندیشۀ دیوى متمایل سازد ولى نتوانست. 

سپس به آیین ها متوسل شد. پوروشسب را وادار کرد که او را به غذایى آیینى به سراى خود 

فراخواند. پوروشسب َدلوى را از شیر اسب لبریز کرد و همه را به خوردن فراخواند و از دوَرسَرو 

خواست که بیش از خوردن نیایشى بر این خوراکى به جاى آورد.1 زردشت با وجود سن کمى 

که داشت اعتراض کرد که من باید این یَِزش را به جاى آورم و چون نپذیرفتند بر ایستاد و 

با پاى راست آن دلو را شکست.2 دوَرسَرو خشمگین با او به پیکار لفظى پرداخت. زردشت به 

مقابله با او برخاست و چشم بر او دوخت و بر اثر آن دوَرسَرو مدت زمانى که یک شیردوشنده 

از ده اسب پرشیر، شیر بدوشد بى هوش ماند3، و چون به هوش آمد دومین پرسش و پاسخ میان 

او و زردشت درگرفت و بار دیگر زردشت بر او چشم دوخت و این بار دوَرسَرو مدت زمانى که 

و سومین بار همین ماجرا  ماند  از بیست اسب پرشیر، شیر بدوشد بى هوش  یک شیردوشنده 

تکرار شد و این بار دوَرسَرو مدت زمانى که یک شیردوشنده از سى اسب پرشیر، شیر بدوشد 

بى هوش ماند و سرانجام چون به هوش آمد خشمگین گفت که اسب بیاورند و بر گردونۀ او 

ببندند و به راه افتاد. این بار شگفتِى دیگرى پیش آمد. مسافتى دور نشده بود که دردى بر او 

رسید، پهلویش شکست و از ران گسسته شد. او فرو مرد و فرزندانش و فرزنداِن فرزندانش نیز 

همگى نابود شدند.4 

     این هفتمین و مهم ترین معجزة زردشت پس از تولدش بود، پیش از این که به سى سالگى 

برسد و به دیدار بهمن امشاسپند نائل آید و همراه او به هم سخنى اهوره مزدا برسد.

1. شباهتى میان این رسم و دعایى که مسیحیان مؤمن پیش از خوردن غذا مى خوانند هست. آیا زیربناى آیین تبّرك غذا 
پیش از خوردن را مى توان در آیین هاى کهن ایرانى جست؟

2. شکستنى بودن ظرف شیر را شاید بتوان دلیلى بر قدمت زمان این روایت دانست، یعنى دوران پیش از فلز.
3. در این عبارت و در دو عبارت بعدى نمونۀ بسیار جالب توجهى از معیار سنجش زمان را مى توان دید و همچنین جاى 

پاى فرهنگ شبانى را مشاهده کرد که خود دلیل دیگرى بر کهن بودن این روایت است.
4. دینکرد هفتم فصل سوم، بندهاى 20-46، دینکرد مدن ص 622-618.
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     در دوران پس از وحى نیز رویدادهایى پیش مى آید که به معجزاتى مى انجامد و دشمنانى 

در برابرش مى ایستند. اهریمن تالش مى کند اغوایش کند و او با به زبان آوردن کالم مقدس 

او را مى راند و بسیارى حوادث دیگر اتفاق مى افتد که در فرصتى دیگر بدانها اشاره خواهد شد.

     آنچه در این نوشتار بدان پرداخته شد نوعى تنظیم و تقسیم بندِى رویدادها بود که چگونه 

مرحله به مرحله سعى در اثبات حقانیت پیامبرى اوست و دادن نوعى مشروعیت به شایستگى 

او در برگزیده شدن به مقام رسالت، با گذشتن از نوعى َور یا آزمایش هاى دینى. 

     ما با این گونه مراحل که معموًال در پایه هاى هفت گانه صورت مى گیرد، در سنت هاى ادبى، 

حماسى– عرفانى، دینى و فرهنگى خود آشنا هستیم.1 مراحلى که گاهى خامى را پخته مى کند، 

پهلوانى را به هدف غایى مى رساند. تشرف یافته اى را پله پله باال مى برد.

     رستم پهلوان و اسفندیاِر شاهزاده در شاهنامه هر کدام هفت خانى را پشت سر مى گذارند تا 

سرانجام به هدف نهایى خود برسند. در هفت مرحلۀ عرفان از طلب آغاز مى کنیم و پس از طى 

مراحل عشق، معرفت، استغنا، توحید و حیرت به فنا مى رسیم.

     در هفت مرحلۀ فتوت: وفا، صدق، امن، سخا، تواضع، فضیلت و هدایت را در پیش مى گیریم. 

نائل  بهشت  درجۀ  آخرین  گروتمان،  به  تا  کرد  طى  را  هفت آسمان  باید  مزدیسنانى  آیین  در 

شد. تشرف یافتگان در آیین مهر هفت مرحله در پیش دارند و در آیین مانى اورمزدبغ، انسان 

دنیاى  در  جایش  تا  مى دهد  پاسخ  او  به  بار  هفت  بانگ مى زند و مهرایزد  بار  هفت  نخستین 

تاریکى یافت شود.

     پس براى زردشت هم شاید بتوان این رویدادها را نوعى مراحل هفتگانه مانند دانست.

1. براى اطالعات بیشتر در این مورد نک: دکتر محمد معین، «شمارة هفت و هفت پیکر نظامى»، مجموعه مقاالت، به 
کوشش مهدخت معین، انتشارات معین، 1368، جلد اول، ص 334-253.

شگفتى آفرینى ها در زندگى اساطیرى زردشت ❖ 35


	0
	0
	da
	1 (2)


	- (2)

