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   سازی درمتدن آن وسهم  یايران فرهنگ گيهایويژ

توسط جمموعۀ عناصر فرهنگیِ برخاسته از  بە باستاندينی در ميان هر قومی در جهاِنهر 
گذاريهای  بر مبنای ارزش کە بينی آن قوم شکل گرفت، سپس دستگاه دينی با احکامی جهان

 يک ، ما وقتی فرهنِگرو  ايناز.  حتکيم و تثبيِت آن عناصر فرهنگی شدآن قوم وضع کرد سببِ
 آن باورهای دينیِون اين مطالعه را از در کە کنيم ناگزيريم قوم در جهان باستان را مطالعه می

نگریِ آن  ، و بەياد داشته باشيم کە آئينها و باورهای دينی از فرهنگ و جهانقوم اجنام دهيم
ەگونگیِ نگرشِ آن قوم بەجهان و دهندۀ چ کننده و بازتاب قوم برخاسته بوده و تعريف و تبيين

  . انسان بوده است
 کە ضمن سخن از زرتشت و شاهنشاهی هخامنشی بسياری از عناصر فرهنگ قوم ايرانی

از فرهنگ ايرانی برخاسته بود  کە دينی کە ديديم. دين ايرانی از آن برخاسته بود را شناختيم
 هدفش ساخنت انساهنای فرزانه ۔يی خالف ديگر اديان خاورميانه به کە ۔نگر،دينی بود دنيا

مهراه  کە شد ايرانی سبب  فرهنِگدنيانگریِ. در خدمت سعادت جامعۀ انسانی باشند کە بود
 مشردهحتولی بديع در جهان باستان  کە با تشکيل شاهنشاهی ايران متدنی شکل بگيرد

نگری  انسانحالت دنيايی و  بەنگری اين حتولْ چرخشِ متدن از حالت دينی و آخرت. شد می
 کە يیِ ماقبل هخامنشی دولتهائی بودند در خدمت دين مهۀ دولتهای خاورميانه کە ديديم. بود

و ديدگاِن انسان را متوجِه جهاِن موهومِ پس از مرگ خدمت خدا و معبد درآورده  بەانسان را
 خدايان  ساخنت معابد و خشنود کردِنرِفاين دولتها کليۀ تالشهای متدنی را َص. بودندکرده 

در رأس هرکدام از اين دولتها يک . کردند  انسان میزندگیِ موهومِ اخرویِهدف ساخنتِ بە
خدا او را برگزيده و سلطنت داده بود تا دين و پرستش  کە ايستاده بود) پيامربشاه(منايندۀ خدا 

 لذا جهاد. او را در جهان گسترش دهد و دينهای ديگر و پرستش خدايان ديگر را براندازد
 هدف اوليۀ کليۀ  خودی بر مهگانْبرای براندازی خدايان و دينهای غيرخودی و حتميل دينِ

کشتارها و ختريبها و تاراجها  کە نتيجۀ اين جهاد نيز با مثاهلای گوناگون ديديم. اين دولتها بود
   .گرفت توسط گزيدگان خداياِن متخاصم اجنام می کە پايان بود و ستمهای بی
عرصۀ  بەهستی پا بە نگرش نوينی نسبتم با  ايرانی از آغاز سدۀ ششم پقوم کە و ديديم
 اساس اين نگرش را احترام. زمان برای مهۀ اقوام جهان ناشناخته بود تا آن کە جهانی هناد

داد،  آزادی انسان در انتخاب دين و عقيدۀ خويش شکل می بەباورحيثيت و منزلِت انسان و بە
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کرد، و هدف دولت را فراهم آوردِن کليۀ امکاالت الزم برای  ی میکلی نف بەاصل جهاِد دينی را
آميز مهۀ اقوام و ملل و اديان و عقايِد گوناگون در زير چتر  مهزيستی برادرانه و مساملت

بر . قرار داده بود) شد  ناميده میخَشتَرچە کە در دينِ ايرانی  آن(گستر  حاکميت مقتدرِ عدالت
مفهوم امروزينش،  بە،شاهنشاهیِ ايراندولت دستگاِه ديديم  کە  بودشالودۀ فکریمهين 

ديدۀ احترام  بەمهۀ فرهنگها و زباهنا و اديان و عقايد و باورها کە بەدولتی سکوالر بود
   .کرد شد فرهنگها در سرزمينهای زيرسلطۀ خويش کمک میر  بەنگريست و می

در ديگر  کە هائی داشتچنين متدنی را تشکيل داده بود جمموعۀ خصلت کە قوم ايرانی
تر از متدن  متدن بسيار کهن کە بسيار بودند اقوامی. اقوام جهان باستان ديده نشده است
از بينش تنِگ  کە زمان نتوانسته بود کدام از آهنا تا آن ايرانی داشتند، ولی دولت در هيچ

هی ايران در شاهنشا کە زمانی. نگر شود  جهاننگرْی جای قبيله بەيی رهايی يابد، و قبيله
 هزار رودان و مصر در اوج شکوه بود، و جتربۀ دو م تشکيل شد، متدن ميان اواخر سدۀ هفتم پ

هايش در خدمِت خدايان خودی و   سازنده را در کنار خود داشت، ولی مهۀ جتربهسال فعاليِت
تها انسان در اين دول کە و مهين سبب شده بود. معابِد خودی بود نه در خدمت سعادت انسان

َبردۀ معبد و پيامربشاه باشد و تالش متدنيش را در پای معبد فدا کند، مهۀ عمرش را در نوعی 
پس از مرگش در  کە اين خوش باشد بە تلف کند و دلش دينْیبردگی برای پيامربشاه و دستگاِه

   .سعادت جاويد خواهد رسيد بە آمسانی در ملک پيامربشاهباغهای سرسبزِ
ترين سهم  سازنده کە  آن را داشتآمادگیِ کە گ ويژۀ خويش قومی بودايرانی نيز با فرهن

شناسی در بابل   طب و رياضيات و هندسه و کيهانزمان علومِ در آن.  ايفا کندرا در متدن جهانی
علوم را کاهنان و . ترين حد رسيده بود؛ ولی مهه در خدمت معبد بود رفته  بەپيشو مصر
پای معبد  بە خويش راآوردهای علمیِ ش داشتند، و دست معابد در احنصار خويمتولياِن

 هخامنشی اين وضع تغيير کرد؛ علوم از احنصار  جهانیِاما با تشکيل شاهنشاهیِ. ريختند می
شاهنشاهان ايران در بابل و مصر  کە معبد بيرون آمد و مهگانی شد؛ مؤسسات علمی و فرهنگی

 و ديديم. ويش را در خدمت بشريت قرار دهندعلوم خ کە کرد دائر کردند کاهنان را موظف می
اذهان  کە کردند از آجنا در مصر برای ايرانيان مزدوری می کە مشار بسياری از يونانيانیکە 

 يونان بردند؛ و ديديم بە خويش راهای علمیِ مستعد داشتند نزد مصريان آموزش ديدند و يافته
آموختگان دوران  ان شهرت دارند دانشنام بزرگان علم در يونان باست کە بەمهۀ کسانیکە 

کرد و نزد مصريان  فروشی می افالطون در مصر روغن کە ديديم. هخامنشی در مصر و بابل بودند
هزاران سند از  کە اکنون. بابل رفت بەاو برای يادگيری فنون اخترشناسی نيز. ديد آموزش می
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 افالطون را در کنار اين اسناد »تيمايوس «رسالۀعلوم بابلی کشف و ترمجه شده است ما وقتی 
؛ و آجنا کە  بابلی است ترمجۀ ناقصی از اخترشناسیِخبشی از آن کە شويم گذاريم متوجه می می

. کند های او خودمنايی می ی ايرانی ۔آشکارا۔ در نوشته»وهومَنە«سخن از آفرينش است نيز 
تقال دادِن خبشی از علمِ طبِ ؛ يعنی انبينيم در رياضيات و طبِ يونانی نيز مهين موضوع را می

با متدن ايرانی آشنايی نزديک  کە بينيم می» الکبيادس«افالطون را در رسالۀ . مصری بەيونان
يونانيان را با اين عناصر  کە کوشد شناسد و می دارد، و بسياری از عناصر فرهنگ ايرانی را می

 کە اکنون.  پزشکیِ مصر بودآموختگان مدارس بقراط نيز از دانش. واال و ارمجند آشنا کند
نامهای  بەدو رسالۀ او کە شود  می ماهای مصريان کشف و ترمجه شده است معلومِ نوشته

 کە های مصری است  دقيقی از رسالهًتاترمجۀ نسب» دربارۀ کارد پزشکی«و » بيماريهای واگير«
 يل کرده بود وهراکليتوس نيز در بابل حتص.  استچندين سده پيش از بقراط تأليف شده بوده

گير شدِن علوم و فنون  و اين مهه . بودمنداِن بابلی آموخته دانشنوشت و انتشار داد از چە کە  آن
  . دارِ شاهنشاهیِ هخامنشی بود نتيجۀ آزاد شدِن اين علوم و فنون در سايۀ اصالحاِت دامنه

ريوش بزرگ و فرمان دا بە مصری و بابلی نتيجۀ آزادسازی علمگير شدن علوم و فنوِن مهه
ترين  در جای خود از نوشتۀ يکی از بلندپايه.  از احنصار معبد بودبابلجانشينانش در مصر و 
مرکز بزرگ آموزش علم  کە او فرمان داد چەگونه بەداريوش بزرگ کە کاهنان مصری خوانديم

  اين.اين علم بپردازد بەمندان آموزش دادن عالقه بە تأسيس کند ودولتطب در مصر با هزينۀ 
 گذشته  و احنصاریِمعنای صدور فرمان مهگانی شدن علم و بيرون آمدن آن از حالت رازآميزبە

. معبد و پيامربشاه بود بە قرار داشت، و برای خدمتاسرارش فقط در دست کاهنان کە بود
سعادت و هبزيستی بشريت  بەآوردهای متدنیِ بشر را برای خدمت فرهنگ ايرانی دست

ان مند  بەدانشان ايرانیگر حکومتدربار ايران و  کە ا و نوازشهائیتشويقه. خواست می
خدمت  بەتوسط ايرانيان کە های يونانيانی خوانديم هايش از نوشته کردند را نيز منونه می

مهين  بەآموزندگاِن علوم و فنون کە تواند دربارۀ مصريان و بابليان و اين می. گرفته شده بودند
   .شتر بوده باشديونانيان بودند بسيار بي

 فرمان شاهنشاهان هخامنشی دنيای نوينی را در جلوِ بە علوم از احنصار معبدآزادسازیِ
 نزد مصريان و گيری آموزش بە مستعد وقتی شروعاِن دارای اذهاِنيوناني.  بشريت گشودگاِنديد

 آهنا.  بودذهنشان نرسيده بەتا پيش از آن کە رو شدند بابليان کردند با شگفتيهای نوينی روبه
 داشتند اين شگفتيها را نيز در اشانه ها و آموخته يادداشت کردِن ديده  بەعادتکە  چون

های هرودوت و افالطون و ديگر  در نوشته. اند رجا هنادهاشان برای ما به  نوشتهالبەالی
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 با ما را کە ها است  گوناگون بيان شده است؛ و مهين نوشتهاَشکالِ بەزدگی يونانيان اين شگفت
 کە دفهماَن ما میبعالوه بەسازد؛  هائی از فرهنگ ايرانيان و کلدانيان و مصريان آشنا می جنبه

. يونان انتقال يافت بەیائزماهن چە کسانی و در چە و توسط چەگونه علوم بابلی و مصری
مطمئن شويم او و استادش  کە کند ما کمک می بەهای افالطون در اين زمينه بيش از مهه نوشته

شان، از طب و اخترشناسی و رياضيات و موسيقی، را نزد  های علمی قراط مهۀ دانستهس
» ُمثُل«بدانيم افالطون نظريۀ  کە کند ما کمک می بەها مهين نوشته. مصريان و بابليان آموختند

شراقی افالطون ناميده فلسفۀ ِاچە   آن خير و شر را نزد ايرانيان آموخت، و دياليتيِکنيزو 
  . و از ايرانيان گرفته بودشود ا می

آموختگان دوران آزادسازی علوم و فنون   دانش يونانْیآهنگان علوم و فنوِن مهۀ پيش
در يونان انتشار دادند بازنويسی و چە   آنمصری و بابلی از احنصار معبد و کاهنان بودند، و

در جای خود . ی بود هنر بزرگش ۔البته۔خود نوبۀ بەها بود؛ و اين  اين آموختهتدوين و تنظيمِ
 کار انتقال علوم و فنون بەمشار از يونانيان دست چە بعد بەاز زمان داريوش بزرگ کە ديديم

   .گذاری کردند يونان و تدوين اين علوم و فنون شدند و متدن يونانی را پايهبە
 کارِ کە بەکرد  فرهنگی و عناصر متدنی توجه میارزشهایآن خبش از  بەقوم ايرانی

در ايران مورد توجه بود توسعۀ اقتصادی و رفاه چە   آنآمد؛ يعنی  آباد کردن جهان میساخنت و
آن و نيز توسعۀ  بە مربوطمرانیِ ع توسعۀ کشاورزی و اقداماِتتوانست از راِه می کە مردم بود
شد عناصر مادی   در ايران هبا داده میچە  بەآنعبارت ديگر، بە. حتقق يابدبازرگانیصنايع و 
کشاورزی در ايران امهيت خاصی داده  بە.در ارتباط با زندگی عملی قرار داشت کە ودمتدن ب

کشاورزی و  کە  زرتشت مورد تأکيد قرار گرفته بود، تعاليمیشد، و اين امهيت در تعاليمِ می
موجب خشنودی خدا بود و انسان را  کە مشرد کاری را در زمرۀ کارهای نيکی می درخت

آشنايی بسياری دربارۀ ايران داشته از زبان استادش سقراط  کە فونگزينو. داد رستگاری می
ی از دار پاسارتش برای  کە بەمهان اندازه بەشاهان ايران کە نوشتهيکی از يونانيان  بەخطاب

مناطق ا بەآهنا، هم شخًص کە رو است از اين. گذارند کشاورزی امهيت می بەدهند، دولت هبا می
 امور زمينها و امور بازرسیِئی را برای  ند و هم مأموران ويژهکن  کشور سرکشی میگوناگوِن

 اختيار خودشان زيرِکشت و زرع را در زمينهای  کە کارگزارانی بەآهنا. کنند کشاورزی گسيل می
ولی اگر متوجه . دهند رونق بيشتری داده و درختان زيادی کاشته باشند پاداش درخور می

های نامناسبِ  يها و شيوهگير سخت و منودهتوجهی  ن امر کماي بەشانيکی از کارگزاران کە شوند
مجعيت و دارای زمينهای باير بسيار باشد، چنين   کماش  زيرِ سلطه کە سرزمينِاو سبب شده
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 کە گونه  شاهان ايران مهاننيز،. دهند ديگری می بەکنند و جايش را کارگزاری را برکنار می
زمينهای  بەکسانی کە دهند، کنند پاداش می می کە یخاطر فداکاريهائ بەافسران دلير ارتشبە

   ١.دهند  میی آباد کرده باشند پاداشدار باغوسيعی را با کشاورزی و 
 يکی از شهرهای يونانی اميرِ بەشهريار پارسیِ غرب اناتولی کە نيز در جای خود ديديم

   .ی او خواهد گماشتجا بەيا سرزمينهای زير حاکميتش را آباد کند يا ديگری را کە فرمان داد
های ادارۀ کشور در  برنامه خنستينِ اندازِ چشم  انسانْ سعاِتهدِف بە جهانآبادسازیِ
 دستگاه تعاليم دين ايرانی بر دوش کە  هخامنشی بود، و اين مسئوليتی بوددستگاه دولتیِ

 و بەعبارِت ديگر، دستگاههای دولتی برای شاهنشاهاِن هخامنشی .دولتی ايران هناده بود
کارگزاراِن بلندپايۀ ايرانْی ابزاری برای توليد سعادت و شادی و خوشی برای بشريت بود؛ و 

  . عمالً هم دولت در زمان هخامنشی تبديل بەاين ابزار شده بود
در کَلَده و مصر  کە گزاران گويان و جادوگران و خواب بينان و غيب  اختربينان و فالفنوِن

دار نداشت؛ زيرا  دارانش مهگان بودند، در ايران طرف فرواج داشت و در يونان نيز طر
خدا در طبيعت  کە سنتهايی کە  آموخته بودندهای زرتشت  و آموزهايرانيان بنابر تعاليم دينشان

در آهنا دخل و تصرفی  کە تواند گوئی نه می بين و غيب ؛ و هيچ فال استهناده است تغييرناپذير
کسی از انساهنا  کە ايرانيان عقيده نداشتند. غيبی پی بربدازهای ر بە کە تواند کند و نه می

 ، يا بتواند ازشود آگاهپروردگار است دخالت کند يا از اسرار آن  بەمربوط کە بتواند در اموری
 بينان و جادوگران را دانی و فال  غيبمدعياِنايرانيها سبب هم  مهين بە.باخرب شودارادۀ خدا 

ناميدند و مسخره  دادند را جاهل می آهنا عقيده نشان میکە بەکسانی گرفتند و  چيزی منیبە
در اوستا آمده بود آشکارا از جادوگران و جادوگری  کە شان کردند؛ و حتی در تعاليم دينی می

بانگ بلند از جادوگران و  بەصراحت و بە)۱۲ َيسَنە(در اوستا  کە ديديم. شد ابراز نفرت می
 سقراط مهين باورها را از ايرانيان گرفته بود و کوشيد. ده بودان جادوگران ابراز انزجار شوپير
. تکفير و اعدام او اجناميد کە بەدر يونان انتشار دهد، و تالش برای انتشار اين باورها بودکە 

انساهنا خنواهند  کە برای نشر اين باورها و القای اين فکر کە ولی شاگردش افالطون کوشيد
   .تری عمل کند تر و باتدبيرانه های نرم شيوه بە بشناسندارادۀ خدايان را کە توانست

، زيرا اينها هنادند ارجِ بسيار میان گر صنعتپزشکان و معماران و مهندسان و  بەايرانيان
و . کردند  کمک می و توليِد ثروت و سعادت و خوشیساخنت جهان برای انسان بەماتشانبا خد
. اف جهان در ايران گرد آمده و مشغول خدمت بودندچنين انساهنائی از اطراف و اکن کە ديديم
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فايده   بیان و بزرگاِن ايران مباحث نظریِگر حکومتدر يونان فلسفه ناميده شد را چە   آنولی
 توانست رو فلسفه منی از اين. خوَرد و نتيجۀ عملی ندارد کار قيل و قال می کە بەکردند تلقی می

ايرانيانْ مرد عمل بودند نه مرد سخن و قيل و . ت آوَرددس بەگونه محايتی را در ايران هيچکە 
پرداختند، و  ساختند و می  بشر بود می طبعِمقبولِکە  چنانآنان با عمل خودشان جهان را . قال

های پنجم و  حتی در سده.  فلسفی نيازمند باشندمباحِثفلسفه و  کە بەکردند احساس منی
 عرصۀ وجود هنادند در ايران جز بەی پادار نامران و در يونان فيلسوفان و سخن کە م چهارم پ

علوم و فنونشان را از مصر و بابل  کە  يونانیپزشکان و مهندسان و نگارگران و پيکرتراشاِنبە
مردانی  کە شد، و کارهائی ديگر علوم و فنون يونانی توجهی داده منی بەاخذ کرده بودند،

سازان  داران و جهان نظر جهان بەکردند مهچون سوفسطائيان و سقراط و شاگردان آهنا می
 گفنت و شنيدن آهنا نه تنها برای مردم هيچ سودی کە شد کن تلقی می تلف  وقتوايرانی بيهوده 

گيرد و مردم را از کار و   مردم را بيهوده میبار نيز هست؛ زيرا وقِت زيانکە   بلندارددر بر 
  آنآمدهای پیخاورميانه و  بەکندر مقدونی اين نظر با يورش اسدرستیِ. دارد سازندگی بازمی

 کشورِ هپناورِ هخامنشی که گرفته بودند را در ادارۀ خويش  ناتوانیِاثبات رسيد، و يونانيانْبە
ترين حنوی نشان دادند، خاورميانه را وارد دوران درازی از آشوب و ناامنی کردند، و  وشنر بە

دن و فرهنگ خاورميانه وارد آوردند؛ و معلوم متدن ايرانی و کل مت بەناپذيری زياهنای جربان
داری و  درد جهان بەان يونان پرداخته بودنددار  کە نام فلسفیهای نظريهمهه  آن کە شد

اگر ) در زماِن ما(اکنون . متدن بشری خدمت کند کە بەتواند خوَرد، و منی سازی منی جهان
 يونان باستان در غرب نتايج بزرِگ فيلسوفان های سياسیِ  ديگرگونه شده و از انديشهجهانْ

گونۀ ديگری بود و تراوشات  بەروزگارِ ديرينه جهان عملی بيرون کشيده شده است، در آن
هزارۀ  بەجهان در آستانۀ وارد شدن کە اکنون. خورد داریِ روزگار منی  جهاندرِد بەذهنی آهنا

در ايراِن هخامنشی و بينش مسلط  بەسوم مسيحی است بار ديگر متدن جهانی در حال برگشت
. مثرِ فلسفۀ نظری است خبش و دور شدن از مباحث بی فعاليتهای مادیِ سعادت بەآوری روی

خود رهاشدِن بسياری از مباحث فلسفۀ نظری، و  بەشايد سدۀ خنست هزارۀ سوم مسيحی سدۀ
امنشی ايرانيان در زمان هخ کە گرايانه باشد سازانه و عمل دوران مسلط شدن مهان بينش جهان

 ناميده متدن و فرهنگ آمريکايیچە کە   آن شدِنگير جهانبا  کە رسد نظر می بە.داشتند
 بينیِ جهان بە بازگشتراهدر  )هزارۀ سوم مسيحی( در سدۀ خنسِت هزارۀ آينده شود، ما می

کە دستگاِه سلطه  قرار گيريم، و دستگاههای دولتی بەجای آنبينیِ ايران هخامنشی  شبيه جهان
   .ابزارِ توليد سعادت و خوشی برای بشريت گردد  باشد تبديل بهو زور
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 اجتماعی و برای ادارۀ برای زندگیِ کە آموختند تعاليمی بود ايرانيان میچە   آنو اما
آموختند و چنان تربيت  فرزندانشان مهۀ صفتهای نيکو می بەآهنا. جامعه کارآيی داشت

 از پيراِن کە آموختند  از کودکی میها بچه بە.خصلتهای بد در آهنا شکل نگيرد کە کردند می
آهنا  بەکارآزموده اطاعت کنند، و در نوجوانی فنون سوارکاری و شکارگری و مقابله با خطر

البته خبشی از زندگی روزمرۀ مردم سراسر کشور بود و  کە کشاورزی و آبياری. آموختند می
آب بود  ايران يک سرزمين کمکە  ن آحکمِ بەايرانيان از کودکی با آن سروکار داشتند؛ و

مهانا ايجاد کََهن  کە های آبياری  استفاده از آهبای زيرزمينی و ايجاد شبکهکارآمدترين فنوِن
 اجتماعی ضرورت داشت و برای زندگیِ کە اينها آموزشهائی بود. بود را ابداع کردند) قنات(

ِن کشور عالوه بر اين آموزشها بزرگا. داشتند آهنا توجه بسيار مبذول می بەعموم ايرانيان
   .کردند دهی و ادارۀ امور آشنا می های دادگری و سازمان فرزندانشان را از نوجوانی با شيوه

کودکان  کە نوشتهگزينوفون .  عملی بود نه نظریآموزش اخالق نيز نزد ايرانيان آموزشِ
 کودکان برای فراگيری روند، و اگر در يونان مدرسه می بەايرانی برای فراگرفنت امور عملی

شوند ايرانيان در مدارسشان فنون عدالت و قضاوت و  مدرسه فرستاده می بەخواندن و نوشنت
مترين  بە را برای شاگردانگوناگونمعلمان در اين مدارس قضايای . آموزند اداره می

و کاری و تعدی  خواری و تغلب زنی و رشوه گذارند، اهتامات فرضی ازقبيل دزدی و راه می
د و از کنن آموزان مطرح می افتد را برضد برخی از دانش  در جامعه اتفاق میالًمعمو کە اموری
.  چنين بزههائی را کيفر دهندخواهند تا دربارۀ آهنا حکم داده مرتکبِ آموزاِن ديگر می دانش

جۀ چنين درنتي. زنند کيفر دهند ديگران می بەاهتام ناروا کە کسانی کە بەگيرند آهنا ياد مینيز، 
 آشنا )رذيلتها و فضيلتها (آموزشهائی کودکاِن ايرانی از سنينِ اوليۀ عمرشان با بديها و نيکيها

  کردارهبترين خصلتها بيارايند و در آينده مرتکبِ بەخودشان را کە کوشند شوند و می می
 دارد  سودمندی برای ديگرانتواِن اجنام کارِ کە کسی کە آموزند آهنا حتی می. خالف نشوند

 کار نيک در ؛ زيرا خودداری از اجنامِکيفر برسانند بەورزد را نيز ولی از اجنامش خودداری می
مشارند، و ناشکری را درخور کيفر   نعمتهای خدا میدر برابرعين تواِن اجنام آن را ناشکری 

اش در  هادای وظيف بە ناشکر نسبتانساِن کە آهنا عقيده دارند کە رو است اين از آن. دانند می
در اجنام کسی کە کند؛ و  قبال پدر و مادر و اطرافيان و جامعه و کشورش سستی و امهال می

ممکن است مرتکب هر کار خالف اخالقی  کە شرمی است اش امهال کند انسان بی وظيفه
شود تسلط بر نفس و نظارت  کودکان داده می بەدر اين مدارس کە از ديگر آموزشهائی. بشود

.  کهتران از مهتران و کارديدگان است نظارت بر کردارهای ديگران، و اطاعِت ونتبر خويش



۵۹۸ پنجم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

 در خورد و نوْش جانب اعتدال را مراعات کنند؛ کە چەگونه آموزند کودکان می بەايرانياننيز، 
خورند، و غذا را نيز  با آموزگارانشان غذا می کە آموزان نه با مادرانشان مهين جهت، دانشبە

افکنی و فنون  در کنار اين آموزشها تيراندازی و زوبين. آورند  با خودشان میاشانه آهنا از خانه
  سالگی۱۶ و ۱۵تا سنين  کە اينها آموزشهائی است. شود بەکودکان آموزش داده مینربد 

آهنا  بەشوند و چيزهائی  آهنا وارد دوران جوانی میسپسشود،  کودکان و نوجوانان داده میبە
   ١. استساالن صوص بزرگخم کە شود آموخته می

 و سوارکاری کە نوشتهآموزشهای کودکان و نوجوانان ايرانی  بەهرودوت ضمن اشاره
   ٢. است آموزش نزد ايرانيانتيراندازی و نيکوکاری اساسِ

 ۱۴آموزند؛ در  سواری می سالگی اسپ زادگان ايرانی در هفت بزرگ کە نوشتهافالطون 
خردمندترين آموزگار . شوند  آموزشِ آهنا گماشته میسالگی چهار آموزگارِ فرزانه برای

 )ماگيای زرتشت: تعبير افالطون به(اوستا ی را از روی گر حکومتهای خداپرستی و امور  شيوه
گو و  در مهۀ زندگی راست کە آموزد آهنا می بەکارترين آموزگار دهد؛ درست آهنا آموزش میبە

آموزد؛ و  آهنا می بەهای حکومت بر خويشنت را هکردار باشند؛ خوددارترين آموزگار شيو راست
اگر خبواهيم اين آموزشها را  ٣. باشندباک دلير و بی کە آموزد آهنا می بەدليرترين آموزگار

شويم کە در مدارس ايرانی تفسير خشتره و وهومَنە و اَرَتە و  بەزبان اوستا بيان کنيم، متوجه می
کودکان ايرانی زمان  بەدر آموزش دادنيعنی . اندندآموز آرَمئيتی و َهورَوتات بەکودکان می

: شده است ی زرتشت مترکز می شده در گاَتە  فضيلت واالی تعريفپنجهخامنشی بر روی 
 برای آشنايی با عدالت و اجرای اَرتَە ؛کرداری انديشی و راست  تعليم نيک برایوهومنە
منشی و ادارۀ  بزرگخنت اصول  برای آموخشترَ ؛يشنت برای تسلط بر خوآرمئيتی ؛ آنصحيحِ

  . ورزی  برای آموخنتِ راه و رسم استواری و پايداری در نيکیهَوروَتات؛ و خويشنت و جهان
در  کە در اين مکتب تربيت يافته بودند کوروش کهتر بود کە يک منونه از جوانانی

ارۀ کوروش گزينوفون درب. جوانيش شهرياری ليِدَيە را داشت، و او را در جای خود شناختيم
کسانی جهت  داد، و از اين وفايی نشان منی هد و پيمانی بیهيچ ع بەگاه او هيچ کە نوشتهکهتر 

قول و قرارها و تعهدهايش اعتماد کامل داشتند و از او احساس امان  بە او بودند نيزدمشنِکە 
هتای هنفته ثرو کە کوشيد اموال ديگران نداشت و مهواره می بەگاه چشم طمع او هيچ. کردند می
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او . )توليِد ثروت کند (راه بر ثروهتای خودش بيفزايد در زير زمين را استخراج کند و از اين
کسانی کە کرد و  کردند عدل و انصاْف مطالبه می در دستگاهش کار میکسانی کە مهيشه از 

   ١.داد  میپيشه و باانصاف بودند را مورد نوازش قرار داده پاداشِ شايسته عدالت
ترين گناه  زرگايرانيان دروغ را ب کە نوشتهوت در سخن از خصلتهای ايرانيان هرود

 کە رو بد و ناپسند است داری از اين گويند وام مشارند، و می داری را ننگ می دانند، و وام می
کار شدن  رو مهواره از ننِگ بده دروغ بگويد؛ از اين کە شود کار باشد جمبور می بدهکسی کە 

تر باشد بيشتر  مهسايه نزديک هرچە گزارند، مهسايه احترام بسيار می بەايرانيان. پرهيزند می
.  متقابل قرار دارندتری از احترامِ  پائين دور و دورتر در مراتبِمورد توجه است و مهسايگاِن

 ادبی  را بیچنين کاریاندارند و   منی) دهانآبِ(ُتف گاه در حضور ديگران  ايرانيان هيچ
کنند و اين عمل نزد آهنا از  گاه در حضور ديگران پيشاب منی کنند؛ آهنا هيچ ی میديگران تلقبە

روی  گاه چنان زياده کنند و هيچ  تعادل را مراعات مینوشی بادهدر . منهيات مؤکد است
 ايرانيان روزِ. عقلشان را از دست بدهندکنترلِ جمبور شوند استفراغ کنند يا  کە کنند منی

های  کنند و سفره مشارند و در آن روز مهمانی و جشن برپا می بزرگ میتولدشان را بسيار 
صدقه (کنند  برند و گوشت در ميان ديگران خبش می ی مکشند، گاو و گوسفند سر گوناگون می

اندازند  کنند و جسم ناپاک در آب جاری منی گاه در آبِ جاری پيشاب منی آهنا هيچ). دهند می
شود  سبب آلوده شدن آب جاری می کە رو کنند؛ و اينها را از آن و در آبِ جاری استحمام منی

   ٢.دانند  میگناه
. بينيم، آلوده کردن آب رودخانه يکی از منهيات مؤکد در دين ايرانی است میکە  چنان

ضمن سخن از زرتشت . داشت حرمِت درخت و گياه نيز خبشی از تعاليم زرتشت است نگاه
شوند؛ و   باغستان را منهدم کنند بدترين گناهان را مرتکب میکشتزار و کە کسانی کە خوانديم
کردن زمين را زرتشت ازمجلۀ کارهای نيک و مورد  کاری و کشاورزی و آباد درخت کە ديديم

   .خشنودی اهورامزدا اعالم کرده بود
آموخته ) شان بود نگری  و جهانبرخاسته از فرهنگ کە دينی(ايرانيان از تعاليم دينشان 

فرهنگ و آداب و رسوم مهۀ اقوام جهان احترام بگذارند، و درعين حال برای  کە بەبودند
هرودوت . ديگران پرورده بودند آمادگی داشتند کە ئی پذيرش هر عنصر سودمند متدنی

 اقوام ديگر  ارزشهای متدنیِ عناصر وايرانيان بيش از هر قوم ديگری آمادگی پذيرشِ کە نوشته
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است؛ زيرا ايرانيان تنها قومی و قابل ديدن گر  خوبی جلوه بە متدن ايرانی اين امر در١.را دارند
خرج  بەفرهنگها و اديان اقوام زيرِ سلطه تساهلی درحد ستايش بەنسبت کە در جهان بودند

 و بابل اقتباس کردند و بر اساس آن خط و خوزيەايرانيان خط و نگارش را از . دادند می
تر و کارآمدتر بود ترتيب  رفته پيش و بابلی خوزی نويسۀ بەبتنس کە  خودشان راويژۀنگارشِ 
  بەمشاری استفاده کردند و سال را  برای گاه)کلدانی ( بابلی اخترشناسیِ فنِايرانيان از. دادند

 روز تقسيم کردند و بر هر يک از ماههای سال نام يکی از ايزدان کهن ايرانی ۳۶۵ ماه و ۱۲
   .اند تا امروز بر ماههای ايرانی مانده است ولی کە در تلفشان يافته و اين نامها با حت٢؛هنادند

از مهندسان و و پلها ها  جاده ايرانيان در ساخنت کاخها و کوشکها و شهرها و راهها و
 بابل و مصر استفاده کردند و جتارب  خوزيە ومعماران و نگارگران و پيکرتراشان و هنرآفريناِن

دادند  آموزشهای عملی توجه نشان می کە بەولی از آجنا. ال دادنددرون ايران انتق بەآهنا را
 آن يک  در ايران جائی نگشود؛ و در عوضِ بەشيوۀ يونانيانيژه فلسفهو  بەعلوم عقلی

و در آينده افکار  کە اشراقی مبتنی بر تعاليم زرتشت در ايران شکل گرفت  عرفانیبينیِ جهان
ر قرارداده حتولی اساسی در دينها و فرهنگهای جوامع دينی خاورميانه را زير تأثيباورهای 
ستيز جنات   بشرگونه و انسان را از خدايان جبارِيی يی ايجاد کرد و اقوام خاورميانه خاورميانه

   . رهنمون شدمشول  جهانسوی عقيدۀ توحيدیِ بەداده
واحِد مشول  خدای جهان کە بەم تنها قومی در کل جهان بودند ايرانيان در سدۀ ششم پ

 اهوَرَمزدا خدای مورد پرستش ايرانيان ٣.چون اعتقاد داشتند مهتای بی غيرجمسمِ جمرِد بی
رسان، ناظر کردار و رفتار انسان و خالق مهۀ  تنها خدای جهان، آفريدگار، پروردگار، روزی

دل در  کە دوست بود و َتَجلّی او نوری بود اهوَرَمزدا مهرورز و انسان. شد نيکيها دانسته می
 کە نوشتههرودوت . ساختند ايرانيان برای اهوَرَمزدا معبد و پيکره منی. مؤمنان جای داشت

                                                 
  .۱۳۵مهان، . 1
ها کە از تغيير و حتول در فصول سال  از نامهای کهن ماهدر پارس،  بزرگ داريوشروزگارِ سلطنتتا . 2

تا  ۹ نامهای کهن .بينيم نبشتۀ داريوش می را ما در سنگ ، و اينندا هکرد اقتباس شده بود استفاده می
دانيم کە نامهای اوستايی ماهها   نيز، ما بەدرستی منی.آمده است اونبشتۀ  از ماههای سال در سنگ

  . تاز چە زمانی در کشورمان عموميت يافته اس
ی بود کە ي خدايی بود، ولی خدای يهود خدای خاص قبيله قوم يهود نيز در آن زمان دينشان تک. 3

و تعاليم دين يهود ر ن، از اي داشت و خدای ديگران نبوداسرائيل۔  اختصاص بەقوم خودش ۔بنی
. ذاردشدند۔ اثر بگ ئی ۔که دمشناِن خدای يهود پنداشته می توانست کە در اقوام خاورميانه منی

 . ايرانی مقايسه کرد با دين توحيدی رايیِ اسرائيليان  دين قبيلهتوان کە   منیجهت، بەمهين



۶۰۱ درخاورميانه باستان ايران متدن نقش

گاه بنا کنند، و در عقيدۀ آهنا  برای خدايشان پيکره و معبد و قربان کە رسم ايرانيان نيست
  يونانيانمهچونآهنا  کە رو است ند؛ و اين از آنشو  مشرده میخرد چنين کنند بیکسانی کە 

قربانی کردن برای خدا نزد ايرانيان يک امر  کە افزودهاو . دهند خدا جتسم انسانی منیبە
ولی برای اين . دهند معمولی است، و برای خورشيد و ماه و زمين و آتش و آب نيز قربانی می

زنند، باده بر زمين   منیبانگخدايان  بەهنگام قربانی کردنْ بە ندارند وويژه گاِه قربانکار 
فضای باز  کە جائی بەقربانی بدهند حيوان راکە خواهند  وقتی می. نوازند زند و ساز منیري منی

حسنات را برای  کە کردن نيز رسم نيست در دعا. کنند درگاه خدا دعا می بەبرند، آنگا است می
کنند و خودشان را نيز يکی  برای شاه و مهۀ مردم کشور دعا میکە   بل بطلبند،خويشنتشخصِ 
 کنند، تکه می  نرم تکهوقتی حيوان را قربانی کردند گوشتش را روی علِف. مشارند ا میاز اينه

   ١.کنند  می)تقسيم(هبره خواند، سپس گوشت را  آيد و دعا می مغ میگاه  آن
چهار سده پس از  کە استرابو. م بود سخنان هرودوت دربارۀ دين ايرانی در سدۀ پنجم پ

تراشند و  ايرانيان برای خدايشان پيکره منی کە نوشتهرانيان زيسته، دربارۀ دين اي هرودوت می
 زمين و آب و نيزو  کنند و ميتَر و اَناهيَتە آهنا خدای آمسان را عبادت می. معبد و مذبح ندارند

 هبره قربانی را کنند و گوشِت  را در جاهای پاک قربانی میجانورانآهنا . ستايند آتش را می
چە بەخدا  د کە آنگوين يرا میخدا داد، ز بەبايد چيزی از آن راکە  کنند و عقيده ندارند می
   ٢. اوسازد روح قربانی است نه گوشت  میخشنودخدا را رسد و  می

ئی از يک  ايرانيان قطعه کە  عقيده دارندکسانیولی « کە شده يادآوراسترابو در مهينجا 
است توضيح خمتصری دربارۀ اين شايسته  .»هنند آتش می  قربانی را برای خدا برجانورِجای 

سوزاندن و خاکستر کردِن هر جسم حيوانی در آذرگاه در دين :  استرابو بدهمخبش از گزارش
آن اشاره دارد،  بەاسترابو در اينجاچە   آن.رفت مشار می بەايرانيان حرام و از گناهان کبيره

ينشان مذبح داشتند و پيه و طبق تعاليم د کە رودان بوده  ميانبومیِ رسوم دينی مجاعات احتًم
اين امر خدا را خشنود  کە هنادند و عقيده داشتند  قربانی را در معبد بر آتش میچربیِ

حيواناتی را در مذبح برای خدايشان سر  کە  قربانی داشتندچندين مراسمِنيز يهودان . سازد می
خدايشان  بەتا دود و بويشسوزاندند  بريدند، و خبشهائی از جسم آهنا را بر آذرگاِه معبد می می

. بود» ها خيمه«و » اسابيع«و » فطير« عيدهای اسرائيليانْترين مراسم قربانی  معروف. برسد
 هرماه و در هر روزِشنبه قربانی داده خبشی از قربانی را در مذبح در آغازِ کە نيز بر آهنا مقرر بود
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خدايانشان با خدای ۔گرچە وری نيز  اقوامِ کلدانی و آش١. شودبر آتش هنند تا بسوزد و خاکستر
 با مراسم دينی يهود مهسان بود، و هردوشان اشان اساًس  مراسم دينی۔ تفاوت داشتنديهودان

شان را با خود کشيده  از هم جدا شده بودند بسياری از مراسم کهنِ دينی کە از روزگارانی پيشتر
رودان در زمان  اقوام ميان بەنجا بايداشارۀ استرابو در اي کە لذا ترديدی نيست. و آورده بودند
 نظر او ايرانی بەاند، و داده خبشی از ملت بزرگ ايران را تشکيل می کە  باشد،پارتيان بوده

   .اند رفته مشار میبە
برای زندگی انسانی يک غايت  کە م تنها قومی در جهان بودند ايرانيان در سدۀ ششم پ

 دف زندگی انسان پيمودن راه کمال و رسيدنه کە آرمانی قائل بودند و عقيده داشتند
ندگی اخروی عقيده ز  کە بەبودند اقوام ديگری در خاورميانه. جايگاه اهوَرَمزدا استبە

کە   بل بود نه يک هدف آرمانیتعريف شدهدر اديان آهنا  کە داشتند؛ ولی زندگی اخروی
مملکت آمسانی او بود، و  بەنژاد شاه آمسانیپيامرب جهانیِ نوعی انتقال انسان از مملکت اين

شاه فرمان نَبَرد پس از مرگش در ملک او پيامرباگر کسی در زندگيش از  کە شد چنين تلقين می
ئی در آمساهنا برای زندگی او پيدا خنواهد شد او در  جائی خنواهد داشت و چون هيچ نقطه

 د و برای ابد درذلت درنده يا خزنده درخواهد آمصورت جانوراِن بەمهين جهان خواهد ماند و
 کە  بودهراساندنيی مطرح بود ابزارِ  در ديگراديان خاورميانه کە آخرتی. سر خواهد بردبە

 مِ مهيشگی از فرجا هراسِوسيلۀ آن عوام را در د تا بەان و فقيهان ابداع کرده بودنگر حکومت
. ۀ آهنا عمل کنندگران باشند و طبق خواست  سلطهتسليمِ کە اخروی نگاه دارند و جمبور سازند

خاطر  بەآن عقيده داشتند نه بەزرتشت از آن سخن گفته بود و ايرانيان کە اما زندگی اخروی
نيکوکاری و  بەابزار تشويقکە   بلگران  عدم اطاعت از سلطهآمدهای ناگوار پیترساندن مردم از 

شی خودداری کُ شد مردم از ستم و زورگويی و جتاوز و حق سبب می کە پرهيز از بدکاری بود
در هيچ جای . ندشوپيشه تسليم ن گراِن ستم  بەسلطهدوست شوند و گرا و انسان ورزند و عدالت
؛ در  کار خواهد شد  کسی از شاه نافرمانی کند گناهچە چناننوشته باشد  کە بينيم اوستا ما منی

اليمِ دين ی تعدر تعاليم اديان سامی ضرورِت اطاعت مطلق از پيامربشاه خبش اساس کە حالی
 مرتکب شود نافرمانی بودانسان ممکن  کە ؛ و بزرگترين گناهی دهد یرا تشکيل م) فقهاحکامِ (

 ۔ ديديمجای خوددر کە  ۔چناندر تعاليم زرتشت . بود) َولیِ امرِ مؤمنين(از پيامربشاه 
ز حتريم ستم بر انساهنا روا دارند ني کە افروزی کنند و خبواهند جنگ کە بری از رهربانی فرمان

 ها و کرپنها و اوسيجها و گرمهاها فرمان بربند و از کاوے کە کسانی کە شده و تأکيد گرديده بود
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 انساهنا جتاوز منايند، بەآتش بکشند و چارپايان را نابود کنند و بەفرمان آهنا کشتزارها رابە
از پادشاهی  و ديديم کە حتی نافرمان شدن ١. آمدبدترين فرجامهای اخروی گرفتار خواهندبە

کە زورگو و خودپرست شده بود کارِ  مهه خدماتی کە کرده بود۔ چون مهچون مجشيد ۔بەرغمِ آن
» برترين جهاد مهانا سخن حق در برابر سلطان زورگو است«کە   اين.نيک و ستوده مشرده شد

 »سلطان«.  ايرانياِن دوزبانه در سدۀ دوم هجری وارد فرهنگ اسالمی کردند کە عبارتی است
سلطان نزد عرهبای . »ابزار قدرت«و ديگر » دليلِ قاطع«يکی : دو معنا آمده است بەدر قرآن

در .  استسلطهدستگاه کە   بل نه انسان نيزهای سدۀ دوم هجری مسلمان سدۀ خنست تا نيمه
، يعنی آدمِ جود نداشتتا پيش از آن در زبان عرب و کە مفهوم نوينی بەعبارت باال سلطان

 از امستقيًم کە  بوديکی از ارزشهای واالعبارِت باال . ارد فرهنگ اسالمی شد وگر، حکومت
ه برايش حديث از زباِن پيامربِ  بەنام اسالم ثبت شدفرهنگ ايرانی گرفته شده بود، ولی بعدها

   .ما مسلمانان ساخته شد
 کمال  مظهر خير و خوبی و۔بود هرچە هرکه بود و۔ پادشاه يْی  خاورميانهدر اديان ديگرِ

شد و در آمسانْ جاودانه  آمسان منتقل می بەرفت از اين دنيا میکە  مهينشد و  مطلق انگاشته می
يافتند و از  مملکت او انتقال می بەبرش نيز پس از مرگشان زيست، و رعايای فرمان می

ده در اين دنيا از او نافرمانی کر هرکە .شدند مند می در ملک او وجود داشت هبره کە نعمتهائی
 در تعاليم زرتشت تنها  ولی.افتاد مذلت می بەگرفت و بود در دنيای ديگر مورد خشم او قرار می

 جتاوز  تعدی وی وکار تباهنيکوکار بودند و از آز و  کە شدند سعادت اخروی نائل می بەکسانی
 در اين. کردند  مردم خدمت میسعادت و خوشیِ عمومِ در راه تأمين وسائلِ و ،پرهيختند می

آزمند شده بودند و دنيا را کە   آنسبب بە پادشاهان از قبيل مجشيد،دارترين نامعقيده حتی 
بردگان خودشان تبديل کنند مورد  بەمردم را کە خواستند و درصدد بودند برای خودشان می

   .شدند سرای ديوان و سرای رنج برده می بەشان نفرين بودند و در زندگی اخروی
کە   بلآمسان بەشده  زمينیِ منتقلگراِن  سلطه نه مملکِت ايرانیدينِآخرت در تعاليم 

آجنا  بەهم نيکوکاران و هم بدکاران پس از مرگشان کە وَرَمزدا و ملکوت او بودملک هپناور اه
در کە  ۔چنانرو  از اين. شدند تا حيات جاويد را آغاز کنند و پاداش يا کيفر ببينند منتقل می

بر اساس اصل  کە  زرتشت خنستين کس در جهان بود۔ی ديديمگفتار زرتشت و دين ايران
 کە موضوع پاداش و کيفر اخروی را مطرح کرد، و تصريح منود» انسان عدالِت خدا و اختيارِ«

 کە جهان، و بنابر خدمتهائی رفتار و بدرفتار بودنشان در اين انساهنا پس از مرگشان بنابر نيک
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 کە  و درد و رجنهائیکنند يا زياهنا  میردِن بشريتمند ک  و سعادت جهانبرای آبادسازیِ
سرای راستی و : تعبير زرتشت به(هبشت يا دوزخ  بەرسانند، حميط پيراموشان می بەانساهنا وبە

   .خواهند رفت و در خوشی يا ناخوشیِ جاويد خواهند زيست) سرای دروغ
 مصلح ديگری را در از زمان ظهور زرتشت تا سدۀ دوم مسيحی، ما هيچ رهربِ دينی و هيچ

   .ضوح دربارۀ هدف غايی زندگی بشری سخن گفته باشدو  بەچنين کە جهان سراغ نداريم
انسان آفريده شده است تا با پيروی از سَپنَتە  کە ليم زرتشت آموخته بودندايرانيان از تعا

  تالش و آبادسازیِ، و با کار و)، آرَمئيتیُوهوِمَنە، اَرَتە، خَشتَر(فضائل اخالقی  بەَمنيو و حتلی
 مراتب کمال را گسترْی و نيکوکاری و عدالت) سازی ی و خانهدار دامکشاورزی و (جهان 

ی خبت خوشصال پروردگار و و   بەوسيله اين بە خشنود سازد، وشبپيمايد، پروردگار را از خود
 چنين ارتباِط کە بەزمان هيچ قوم ديگری در جهان وجود نداشت در آن. شودجاويد نائل 

 ميان خالق و خملوق قائل باشد، و برای انسان چنين مرتبۀ واالئی باور داشته ژرفی معنویِ
پادشاه را در رديف مهۀ  کە زمان هيچ عقيدۀ ديگری در جهان وجود نداشت در آن. باشد

 منادیِ کە بود تنها آئين َمزداَيسَنە. بشری قائل نباشدفراانساهنا قرار دهد و برای او مزيتی 
 در  فضيلت انساِنتنها معيارِ کە کرد  مهۀ انساهنا در برابر پروردگار بود، و تبليغ میبرابری
رفتاری هنفته است، و شاِه بدانديش و بدکردار با خشم  گفتاری و نيک انديشی و نيک نيک

   .چون مجشيد باشدمه خواهد شد؛ حتی اگر اين شاْه شخصيتی روبەروپروردگار 
 بسياری  يافت، ايرانيانْگسترشليم زرتشت در ميان ايرانيان وقتی تعا کە پيشتر گفته شد

با .  زرتشت در هم آميختند را حفظ کردند و با تعاليمِ خويشاز عناصر عقيدتی دينهای کهنِ
 از مقام خدايی پائين الً کهن آريايی عمايزداِن در ميان ايرانيان، دينِ َمزداَيسَنەگير شدن  مهه

جمريان  کە ايزدانیعنوان  بەپس آنان از آن. کنار نرفتند بەنیآورده شدند ولی از صحنۀ دي
تر   تقدسی پائينموجوديتشان در باورهای دينی ادامه دادند و بەشدند ارادۀ اهوَرَمزدا تلقی می

 سان ماندگار شدند و اين کە بەترين ايزدانی مهم. از اهوَرَمزدا را برای خويش حفظ کردند
، )مهر( خملوق اهوَرَمزدا مورد ستايش قرار گرفتند ميتَر های صورت فرشتگان و مالئکهبە

   .کردند  آهنا را ستايش میاشانايرانيان در منازه کە بودند،) آذر(، و آَتر )ناهيد( اَناهيَتە
 مردمش را آب بود و اساس زندگی اقتصادیِ باران و کم چون ايران يک سرزمين کم

در عقيدۀ دينی ايرانيان مقام خاصی داشت؛ او  ەداد، اَناهيَت پروری تشکيل می کشاورزی و دام
جريان  بەرافرستاد، آهبا  ارادۀ اهوَرَمزدا باران بر زمين می کە بە باران و آب و باروری بودايزِد
 جانوران و داِن روياند، و ختم کرد و گياهان را می ها آبسنت می انداخت، زمين را از دانه می
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 کە  روشنايی و نور و حيات بود، برای ايرانیايزِد کە ِمهر. دکر انساهنا را با نطفه بارَور می
چون مهئی بود؛ و در مناطقی  داد دارای مقام ويژه اساس عقيدۀ دينيش را تشکيل می» نور«

هوا سرد بود مهر و آذر از مقام خاصی  کە َپتوکَە آسيای ميانه و آذربايجان و ارمنستان و کَت
 واالمقام در عقيدۀ دينی ايرانيان نه آفريدگار بود ز اين ايزداِنکدام ا اما هيچ. برخوردار بودند
 کە های او بودند  جهان اهوَرَمزدا بود و ايزدانْ مالئکهتنها آفريدگار و پروردگارِ. و نه پروردگار

در منازها رفتند و  مشار می بەرو مقدس  و از اينکرد ئی در جهان اجنام وظيفه می  بەگونههرکدام
ميتَر يکی از آفريدگان بسيار  کە در اوستا گفته شده بود کە پيش از اين ديديم. ندشد ستايش می

   .سودمند اهوَرَمزدا است و بايد ستايش شود
ستايش  بەدر آن کە ئی کردند و نقطه  ويژه برای اهوَرَمزدا بنا منیگاِه ايرانيان عبادت

افروختند و   اين نقطه آتش میآنان در. های خودشان بود  در درون خانهالًايستادند معمو می
های  ها و دانه  و بوتهبو خوش درختاِنهای  تند و آتشش را با ريشهداش مهواره روشن نگاه می

ولی . بردند درگاهش مناز می بەستودند و  در کنار آن اهوَرَمزدا را میافروختند و معطر می
رو معابدی برای ميتَر و   از اينگاه نيز بودند؛ و جتسم داشتند دارای عبادت کە )مالئکه(ايزدها 
اگر خبواهيم اين معابد را با رسوم دينی .  شده بودساختهکشور گوناگوِن در نقاط و آذر  اَناهيَتە

 آهنا را شبيه گنبدهای مقدسان دينی دانست کە شود کنونی ايران و خاورميانه مقايسه کنيم می
گاه  گاه برجا است و زيارت بادتصورت نوعی ع بەهم اکنون در بسياری از نقاط ايرانکە 

 سرشار های، و در عينِ حال منبع درآمدنيازخواهدل و خداجو و  روزانۀ هزاران انسان ساده
انديش برای خودشان   مردمِ سادهباوریِ با استفاده از دين کە  دين استمدعياِن توليِتبرای 

) گنبدها(ههای مقدسين مذهبی گا ميان عبادت کە تفاوتی هم. اند   شاهانه ساختهدار و دستگاِه
در اين کە   آندر روزگاران ديرين وجود دارد، گاههای آذر و ميتَر و اَناهيَتە در زمان ما با عبادت

 مهۀ انساهنای روی زمين ماننِد بەجسم فناشونده کە شوند گاهها مردگانی ستايش می عبادت
آمسانی بودند و  کە گرفتند  می قرارستايشگاهها ذاهتائی مورد  اند؛ ولی در آن عبادت بوده

؛ و خيرات و برکاتشان نيز  رسد انساهنا می بە بسياری از آهناخيرات و برکاِت کە شد پنداشته می
توان توجيه کرد، ولی  و آذر را می از اين ديدگاه اگر بنگريم ستايش ميتَر و اَناهيَتە. هويدا بود
وجه قابل توجيه  هيچ بەشود  گنبدها داده میخفتگان در زير گنبدها و ارواحِ بەاکنون کە تقدسی
 فرهنگ اقوام سامی است نه خاصِپرستی نيز  اين مرده کە البته نبايد فراموش کرد. نيست

مرور زمان  بەدر درون ايران جاگير شده و کە ايرانی، و توسط مهان اقوامِ سامی رواج يافته است
 ) عربامشخًص( مقدس از مهان قوم سامی اند؛ و اگر نيک بنگريم مهۀ اين مردگاِن ايرانی شده
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ئی ميان  اگر خبواهيم مقايسه. توان يافت  منی نيزند، و در ميان آهنا حتی يک ايرانی رااست
شود  در اينجا ديده میکە چە   آن کنونی و تقدس ميتَر يا اناهيَتە يا آذر منوده باشيم،گنبدپرستیِ

تیِ کهنِ اقوامِ سامی است، و در آجنا پرستی و نياپرس پرستی و شخص شکل ديگری از بت
توان  يک تعبير می بە.پرستی ندارد وجه شکل بت هيچ کە بە مظاهر پربرکِت طبيعیستايشِ
 بابلی و  ديرين مصری و پيامربشاهاِناند جای فرعوناِن در اين گنبدها خفته کە کسانی کە گفت

اگر  کە اهتای مقدسی استستايش ذ اند؛ ولی ستايش آذر و ناهيد و مهر آشوری را گرفته
چشم ديد و خود را ناگزير از ستايش اين آثار  بەتوان اثرشان را در مهۀ طبيعت تفحص شود می
و آذر ستايشِ آفريدگاِن نيک و  ستايش ميتَر و اَناهيَتە کە  اگر بگويمبعالوه. پربرکت يافت

کسی در  کە کنم گمان منیسودمند و پربرکِت اهوَرَمزدا و از اين راه ستايش اهوَرَمزدا است، 
اگر برکات خورشيد حتی امروز برای بشر قابل ملس .  داشته باشدی وجودبرابر اين گفته جدال

رو اين نعمت  و ديدن است، در روزگاراِن ديرينه هم اين برکات قابل شناخت بود و از اين
» ُوهوِمَنە«و » ەاَرَت«ايرانی وقتی در منازش . شد  آفريدگار توسط ايرانيان تقديس میبزرِگ

 کە کرد داد در حقيقت بەخودش تلقين می را مورد ستايش قرار می) انديشی عدالت و نيک(
خود برای  بەستايش او از ميتَر و اناهيَتە و آذر نيز تلقين. شدبايد مهچون ارتە و وهومنە 

آن  کە گونه داشتی بود مهان مهگان بدون هيچ چشم بە شبيِه آهنا سودرسانیِ راه و روشِآموخنتِ
انسان و  بەمهه برکات کردند و آن جهان خدمت می بەداشتی ذاهتای مقدس بدون هيچ چشم

خود  بەستايش باران و آب جاری و گياه نيز چنين تلقينی. رساندند حيوان و مهۀ هستی می
آفرين بود و برکاِت خويش را در خدمِت  داد کە بايد مهچون اينها برکت ، و بەآدمها ياد میبود

اين مناز تا  کە در هيچ دينی از اديان جهان ديده نشده است. انساهنا ۔عمومِ انساهنا۔ قرار دا
ستايندۀ  کە در جای خود از اوستا خوانديم. انديشی باشد  و نيکُخلقی نيک مترين اندازه

و برکتش شامل حال مهگان باشد  مهچون ميتَر نيکی و مهر و حمبت کە راستينِ ميتَر کسی است
   .نامند  ستايندۀ ميتَر می بەدروغکنند خود را بد می کە ئی از او سر نزند؛ ولی کسانی چ بدیو هي

و .  بود معنویعبارِت ديگر، ستايش اين ذاهتا تلقينِ خودسازی و پيمودِن راه تکاملِ به
  خصلتهائی بودندهگان فضايل هفتديگر در سخن از زرتشت ديديم، وهومنە و ارتە و کە  چنان

  .  خداگونگی برسدکمال و بەتوانست از آهنا برخوردار شده ان میانسکە 
در دل مؤمنان بود و پرستش جايگاهش شد برای تصور کرد  هيچ شکلی منی کە اهوَرَمزدا

پرستندۀ .  بدکاری نبود بدانديشی ونيکوکاری و پرهيز ازانديشی و  نيکاهوَرَمزدا چيزی جز 
اجرا  بە کردن بشريتخبت خوشهدف  بەاهوَرَمزدا را ارادۀ کە  اهوَرَمزدا کسی بودراستينِ
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درآوَرد و جهان را آباد سازد و در ميان انساهنا مهر و دوستی نشر دهد و صلح و آشتی و برادری 
 آن بودند و بەشاهنشاهان ايران درصدد حتقق خبشيدن کە اينها اهدافی بودند. دبگستراَن

اين اهداِف انسانی دست الً بە هخامنشی عمکردند؛ و در دوران  میگيری جهانخاطر آهنا بە
يکی از صفات اهوَرَمزدا است، و انسان اگر از » خَشتَر« کە در تعاليم زرتشت آمده بود. يافتند

 و ديديم. ارادۀ اهوَرَمزدا است آباد خواهد کرد کە گونه آن بەاين صفت برخوردار شود جهان را
   .بود» سلطنت نيک«معنای خشتره کە 

دين خود را  کە قوم مسلط و مقتدر خاورميانه بودند، و با وجودی کە با وجودیايرانيان 
 خداياِن کە پرست دانستند و باورهای دينیِ اقوام چندگانه تنها دين پسنديده و درسِت جهان می

وجود چون اساس  شد، با اين پرستيدند در نظر آنان خرافات جاهلی تلقی می  را میوار انسان
داد، درصدد حتميل دين  ا آزادی انسان در انتخاب دين و عقيده تشکيل میتعاليم دينشان ر

ايرانيان با اقوام زيرِ سلطه داشتند در  کە رفتارهائی. ندآمد نهودشان بر اقوام زيرِ سلطه برخ
 پس از.  در هيچ قوم مسلطی ديده نشدرفتارسابقه بود، و بعدها نيز شبيه آن  جهان کهن بی

خنورده  رودان دست  کوروش بزرگ گشود، مهۀ معابد و مراکز دينی ميانرودان را ميانکە  آن
 بابل نيز در مقامشان ابقا شدند و احترامشان حمفوظ داشته باقی گذاشته شد، و رهرباِن دينیِ

رودان در مهۀ دوران هخامنشی در مهان شکوه ديرينه برسر پا بودند و دستگاه  معابد ميان. شد
. ندگی ادامه دادندز  بەين نيز در مهان جالل در ميان مردم خودشان اين سرزممتوليان دينیِ
دست آمده و  بەشناسی رودان بازمانده و در کاوشهای باستان زمان در ميان از آن کە صدها نوشته

تصرف ايران درآمد با کە بە  آندر مصر نيز پس از. ترمجه شده است گواه اين حقيقت است
دست  بەهرودوت از مشاهداتش در مصر کە  شد، و گزارشهائیرفتارفرهنگ و دينِ مردم مهين 

خنورده باقی  چيز در مصر دست مههدر دوران سلطۀ ايرانيان بر مصر  کە دارد دهد معلوم می می
فرهنگها و ادياِن اقوام کوچک نيز  بەدر ارتباط با رفتار دولت ايران نسبت. مانده بوده است

تواند  می کە امهيت اسرائيل در جای خود خوانديم م بیروايات تورات از معاملۀ ايران با قو
مورخان يونانی عهد . مردان ايران با اقوام زير سلطه بوده باشد منونۀ کوچکی از رفتار دولت

است کە  گر آن نشانمهه  کە اند آورده معابد بابل و مصر دربارۀ گوناگونیهخامنشی روايات 
 هرودوت ۔مثالً۔عنوان منونه  بە.اند ظ مانده بودهاينها در زير چتر امنيت دولت ايران حمفو

 کە شکلی است معبد بل در شهر بابل بنای مربع کە نوشته ،ل و مردوخ در بابلدر وصف معابد بِ
در وسط اين بنا يک برج . های برونزين دارد  متر است و هر ديوارش دروازه۴۰۰ضلعش  هر

گری در وسط اين برج بنا شده و باز در وسط  متر افراشته شده است، برج دي۲۰۰ اضالعِ بەبلند
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. رسند هشت میا بەجمموًع کە  ديگریاين برج يک برج ديگر وجود دارد، و مهچنان ابراجِ
پيچان از پيرامون برجها و از بيرون  کە فراز برج ميانی بايد از راهی گذشت بەبرای رسيدن

. سيهائی قرار داده شده استدر وسط راه اماکنی برای استراحت تعبيه شده و کر. گذرد می
انواعِ  کە بە ناب در آن هناده شدهزرِ اين معبد است، و ختت بزرگی از  نقطۀ مقدسِبرجِ مرکزْی

در اينجا يعنی در .  ناب در کنار آن قرار داردزرِها آراسته است، و ميزی از  زيورها و پارچه
شب در آن  کە جماز نيستدرون اين مکان مقدس هيچ تصويری وجود ندارد، و هيچ انسانی 

. ند برگزيده است است اين معبدانکاهن کە زنانی از ميان او راخدا  کە مباند جز يک زن حملی
عالوه بر اين . آيد اين مکان می بە برای استراحتالًخدا خودش معمو کە گويند کلدانيان می

يعنی (خدای بزرگ  از زرينِ بزرگیپيکرۀ  کە معبد، يک معبد ديگری نيز در بابل وجود دارد
.  استزر نشسته است، و کرسيهای اطراف او نيز مهه از زرينبر روی يک ميز بزرگ ) مردوخ

در بيرون معبد دو .  تاالن وزن دارد۸۰۰طالهای اين پيکره و ميز و کرسيها  کە گويند کلدانيان می
مذبح تر برای قربانيهای عادی است و  مذبح کوچک.  ساخته شده استزرمذبح عظيم از 

کلدانيان برگزار  کە است) مراسم حجيعنی ( ساالنه بزرگ ويژۀ قربانی جشنهای بزرِگ
در  کە  ناب در اينجا قرار داشتهزرِ ديگر از بزرگيک پيکرۀ  کە گويند کلدانيان می. کنند می

   ١. است شدهجابەجازمان کوروش و داريوش برپا بوده، ولی در زمان خشيارشا 
ی هرودوت خوانديم دليل دست خنوردن معابد و مراکز دينی  از مشاهدات شخصچە آن

سات اقوام زير سلطه مقد بەرودان در زمان هخامنشی و احترام دستگاه دولت هخامنشی ميان
گاه ديو بوده و او  يک جائی پرستش کە ۀ خشيارشا خوانديمنبشت سنگدرخبش سوم در . است
گاه ديو در کجا  پرستش کە لبته خشيارشا نگفتها. پرستشگاه اهوَرَمزدا تبديل کرده است بەآن را

 سکايی در منطقۀ جنوب ايرانياِن کە دانيم بوده است؛ ولی ما از نوشتۀ داريوش بزرگ می
تنها . قفقاز و مشال رود ارس هنوز ديَوپرست بودند، و دينی شبيه دين آريان ديرينه داشتند

سختی نکوهيده شده  بەدر گاتای زرتشت کە پرستش او در ايران ممنوع بود ديَو بود کە خدائی
کارهای زشت و  بەشان دست  ديَوپرست در مراسم دينیآرياِن کە رو بود بود؛ و اين از آن

زبان  ها ايرانی و ايرانی سکەکە   چونشايستۀ انسان متمدن نبود؛ و کە زدند می ئی نکوهيده
 را شان ضد متدنیای جلو برخی از کاره کە دادند خودشان حق می بەبودند شاهان ايران

کە خشيارشاه گفته من تبديل بە » گاِه َديَو پرستش«توان پنداشت کە آن   پس می.بگيرند
بايست کە مربوط بەآن ايرانياِن َديَوپرست بوده باشد نه مردم  پرستشگاه اهوَر کردم می
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  . رودان يا اناتولی يا مصر ميان
 ايرانی نيز گزارشهائی از نويسندگان متدنیِ اقوام غير  زشت و ضِددربارۀ برخی مراسمِ

. متدنی را ممنوع داشتند يده است، ولی شاهان هخامنشی برخی از مراسم ضدما رس بەيونانی
برطبق آن زناِن شوهردار  کە در بابل يک رسم زشت وجود داشته کە شنيده کە نوشتههرودوت 

زهنا .  بيگانه کنند مرداِن نثارِ راتنشانبار در عمرشان در معبد ِعشتار  يک کە اند وظيفه داشته
يک مرد بيگانه با  کە نشستند و تا وقتی اعتکاف می بەبرای اجنام اين وظيفۀ شرعی در معبد

خواست با يک زِن  می کە مردی. کردند کرد جايشان را ترک منی آهنا آميزش جنسی منی
 تو را«: گفت و میا بەهناد و  را در دست او می)يی سکه(پولی رفت و  معتکف آميزش کند می

آورد  عمل می بە از او دعوتگونه اين کە زن از اولين مردی. »کنم نام ِعشتار دعوت میبە
 داد  مهخوابی با مرد بيگانه را اجنام میوظيفۀ مقدسِکە   آنکرد، و پس از اطاعت می

ند، شان را اجنام ده وظيفۀ شرعی کە توانستند زنان زيبا خيلی زود می. گشت اش برمی خانهبە
   ١. بنشينندانتظار بەچهار سال گاه تا سه کە زيبا نبودند جمبور بودند کە ولی زنانی

آداب و رسوم  بەدست زدن گرچە .ه استرافتاده بودَو تا زمان هرودوت مِ کلدانیاين رس
پسنديدند و چنين کاری را خالف عدالت  دينی اقوام زير سلطه را شاهنشاهان ايران منی

عنوان سرپرستان متدن  بەآنان کە رخی از رسوم بسيار زشت نيز وجود داشتدانستند، ولی ب می
 ضمن سخن از مثالً. از ادامۀ آهنا جلوگيری کنند کە ديدند بشری خودشان را مکلَّف می

از  کە  فرستادفرمان در تونسِ کنونی جاگيريونانيان و فينيقياِن  بەاو کە داريوش بزرگ خوانديم
خدايشان خودداری  بە دادنسرِ فرزندانشان در معبد برای قربانیخوردن گوشت سگ و بريدن 

کارگزارانشان در سرزمينهای زير سلطه  بەحال، شاهنشاهان هخامنشی مهواره با اين. ورزند
 در مثالً. طرف مبانند  مردم بايد بی دينیِدر قبال عقايد و باورهای کە فرستادند رهنمود می

 فرمايد میاو  کە بەخوانيم ر ايرانی يک شهر يونانی میشهريا بەيک فرمان از داريوش بزرگ
شان دارای آزادی کامل بوده باشند و هيچ کس حق  در آداب و سنتهای دينیبايد مردم حمل کە 

   : کە از سنتهای خودشان نيستعملی کنداجنامِ  بەخالف ميلشان وادار بەآهنا را کە ندارد
 کە آگاهی يافتم: گويد بر چنين می ە فرمانگاؤداَت بەاَسَپە شاهنشاه داريوش پسر ويشت

 را] زيتوِن لبنان؟[هناهلای ميوۀ ورارود کە   اين.بندی کار منی بەچيز فرماهنای مرا در مهه
ولی … کنم، نيکی ياد میبە تو از اين کارِای،   کاشتهابرده در آجن] در يونان[مين من ز بە

اری، اگر دگرگون نکنی آزردگی د  چشم دور میچون روش مرا دربارۀ خدايان از پيشِ
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۶۱۰ پنجم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

 ای و  اپولون باج ستاندهتو از کشاورزاِن زمينهای مقدسِ. تو نشان خواهم داد بەخود را
 تو نيِت کە دهد  نامقدس را کشت کنند، و اين نشان میزمينِ کە ای آهنا فرمان دادهبە

   ١.ای پارسيانْ سراسر راستی گفتند نشناخته کە بەخدايان بە مرا نسبتنياگان
ناقض سنتهای ديرينۀ  کە هرگونه اقدامی کە نامه اخطار کرده فرمانداريوش در اين   

   .ۀ ايرانيان استدينیِ مردم زير سلطه باشد خالف شيو
گرفت، ولی  اگر دولت ايران اديان و مقدسات اقوام زيرِ سلطه را زير سرپرستی می

 برای برانداخنت رسومی کە بوددانست و طبيعی   ارزشهای متدنی جهان میدار پاسخودش را 
 ۔ خودشگفتۀ ۔بهاگر خشيارشا . هرحال ضدمتدنی بودند اقدام الزم را اجنام دهدکە بە

 کە  را برافکند اقدام او در حقيقتش جلوگيری از کردارهای بسيار زشتی بودگاه ديو پرستش
 قاطع از اِنفرمداريوش بزرگ نيز اگر در يک . اش را از نوشتۀ هرودوت خوانديم يک منونه

يکی از رسوم ضدانسانیِ  کە قربانی کردن انسان در برابر خدايان منع کرد هدفش آن بود
خدايانشان از قربانی  کە گرفتند مردم بايد ياد می. بازمانده از روزگاران ديرينه را براندازد

 يغِت بەجگرگوشگانشان را برای خشنودیِ آهنا کە شوند و الزم نيست حيوانی نيز خشنود می
   . بسپارندگاهها جالداِن قربان

گونه آزادی برخوردار بودند، در امور حملی  مردم کشورهای زير سلطۀ هخامنشی از مهه
در . زدند نام خودشان سکه می بەحاکمان حملی کە  جائیخودشان اختيار کامل داشتند، تا

حملیِ های  د بر سکه بوقلمرو شاهنشاهیسرزمينشان خبشی از اَيونَِيە کە زمان هخامنشی مردم 
 خدايشان بعل را بر چهرۀکشيدند، و در فينيِقّيه   خدای آمسانی يونانيان را میچهرۀ خودشان

مردم اين سرزمينها اديان و کاهنان و معابد و خدايان خودشان را داشتند . کردند سکه نقش می
در درون  کە  قومیحتی آن خبش از اقليتهای. و مهۀ اينها مورد محايت دولت مرکزی ايران بود

نيز آزادی ) شوش(تر اقليتهای قومی ساکن در پايتخت   بودند، و از اين مهمجاگيرفالت ايران 
 چندیدر توراِت يهودان شواهد و موارد . دين و عقائدشان را حفظ کنند کە کامل داشتند

  .  بوده است۔حتی در شوش۔دهندۀ اين آزادی دينی  نشان کە دست داده شدهبە
ولی پس . اديان و مقدسات و معابد اقوام زيرسلطه نکرد بەامنشی هيچ تعرضیدولت هخ

، و ديگرگونه شدکلی  بەچيز ها بر خاورميانه مهه ن دولت هخامنشی و تسلط ِهِلنیَورافتاداز 
پرستیِ مقدونی و  سياست احمای آثار فرهنگی و عقايد دينی در پيش گرفته شد تا انسان

ها ديگر خربی از معابد بابل نيست؛ زيرا  در زمان سلوکی. گيردپرستی يونانی جايش را ب بت
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۶۱۱ درخاورميانه باستان ايران متدن نقش

. شد مهه توسط مقدونيان و يونانيان تاراج و ختريب گرديد و مراسم دينی مردم منطقه ممنوع
   .سان بود در سوريه و فلسطين نيز مهين. سان بود مهين بەدر مصر نيز وضع

او از ديرگاِه . منش بوده ر و بزرگکار و مداراگ پذير و گذشت ذات ايرانی يک ذات حتمل
کس جماز  شان آزاد باشند، ولی هيچ  دينی عقائد باورها وانساهنا بايد در کە تاريخ پذيرفته

رو باشند و از دروغ و کجی  ر و راستکردا رفتار و درست مهه بايد نيککە   بلبد کند، کە نيست
ن تاريخ برای ايرانی مانده است، از دورترين دورا کە ئی است اين خصيصه. و فساد بپرهيزند

منشی و آزادانديشی و  کاری و بزرگ دارای گذشت کە و ما کمتر قومی در جهان سراغ داريم
غير خودی  هرچە خودی است و ستيز با بەهرچە تعصب نسبت.  ايرانيان بوده باشدمداراگریِ

 متمدن بودند از ِنجهاايرانيان وقتی سروران . است در تاريخ ايران کهن سابقه نداشته است
ويژۀ  نويسۀ کە ندآمد نهنگارش اقوام غير ايرانی را بگيرند، و درصدد بر کە اين ابائی نداشتند

در عهد هخامنشی خط و نگارش ميخی و آرامی اختاذ شد، و حتی . خودشان را ابداع کنند
هزار  هاده. نگاشتند  می)خِط عيالمی(خوزی  نويسۀ بەکارمندان دولتی در حساسترين مناصب

مجشيد  دوران داريوش بزرگ تا اَرَدَشير اول از آرشيو زيرزمينی ختت بەسند خشتی مربوط
 يونانی و در زمان پارتيان خط و نگارشِ. دارد اين واقعيت را بيان می کە  استبيرون آمده

در زمان ساسانی خط و نگارش آرامی اختاذ شد و حتی . سپس آرامی مورد استفاده قرار گرفت
دانست يا  ايرانی منی کە آن معنا نبود بەاين. سياری از مفردات آرامی استفاده شداز ب
 هرحال نياز بەچونکە   بلبان خودش ابداع کند؛ز  نوشنت بە برای ئی نويسه کە توانست منی
 کە گونه در برابر خودش ديد را گرفت و از آن استفاده کرد؛ مهان کە ئی نويسهنوشنت داشت بە

آهنا شکل ايرانی خبشيد و متدنی تلفيقی را ايجاد  بەنی خاورميانه را گرفت وديگر عناصر متد
در مهين . کليۀ عناصر متدنی خاورميانه را درخود داشت ولی در کليتش ايرانی بود کە کرد

دارای  کە زيستند  شاهنشاهی میشاهنشاهیِ در زير چتر پرمشاریقرنه اقوام  دوازده  درازِدوران
 خودشان بودند و از نگریِ  و جهانهای فرهنگیگذاري ر و رسوم و ارزشعقايد دينی و افکا

 ما هيچ موردی را سراغ نداريم. شان برخوردار بودند گونه آزادی برای ابراز هويت تاريخی مهه
 مياِننشان دهد ايرانی برای حتميل دين و فرهنگ خودش بر اقوام زير سلطه يا برای از کە 

اديان و باورهای غيرخودی  بەرداری از خود نشان داده باشد يابردن دين و فرهنگ ديگران ک
   .حساسيتی ابراز کرده باشد

غير خودی است بد است در ذات  هرچە خودی است خوب وکە هرچە   بەاينعقيده
 خوب و مفيد است کە هرچە  از ديرزمان عادت داشتهاايرانی ذاًت. ايرانی وجود نداشته است
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در کە   اين. خودی باشد را بيرون اندازدآِن هرچە بد است حتی اگر ازرا از هرجا باشد بگيرد، و
وارد زبان ايرانی شده از مهين ) فرانسوی و انگليسی(مهه مفردات غربی  سدۀ اخير اين

خيلی زود الفاظ  کە پذير است مهه نرمش زبان پارسی اينکە   اينو. خصيصۀ ايرانی آمده است
امروز هم ايرانيان کە   اين.د ناشی از مهين خصيصه استکن خود جذب می بەزيبای بيگانه را

بعضيها  کە بندی شده و نه ابداعی بسياری از الفاظ زيبای بيگانه را هبتر از الفاظ سرهم
   .پذيرند، ناشی از مهين خصيصه است کوشند در زبان پارسی جا بيندازند هبتر می می

گوئی، پس اين دگرستيزيهائی کە  یاند کە تو م شايد کسی بپرسد کە اگر ايرانيان چنين
شنويم، و  کە بەگوش می…» مرگ بر«مهه فريادهای  بينيم، و اين اکنون در ايران بەچشم می

  مهه بانِگ تکفيرِ دگردينان کە بر منربهای ايران بلند است ازآِن کيست؟  اين
ويان گ…» مرگ بر«رهرباِن فريادزنان و تکفيرکنندگان و  پاسخ آن است کە اگر نيک بە

اند کە  کە از تبارِ مردمی کدام از اينها از تبارِ قومِ ايرانی نيستند بل بنگريم خواهيم ديد کە هيچ
ها پس از آن در خزشهای بزرگی ۔ابتدا عرهبا و  از آغازِ فتوحات موسوم بەاسالمی و تا سده

ولی ُخلق و سپس ترکان۔ بەايران آمدند و در ايران جاگير شدند و زبانشان زبان ايرانی شد، 
گر انديشۀ  اين ادعا نشان. اند شان را تا امروز نگاه داشته يی و قومی خوی ميراثیِ ديرينۀ قبيله

طرفانه کَند و کاو کنيم بەعيان درخواهيم  کە حقيقتی است کە ما اگر بی شووينيستی نيست بل
دارای چنين ) اگر بتوان بازشناسی کرد(اند  يافت و خواهيم ديد کە کسانی کە ذاًتا ايرانی

  . ئی نيستند خصايصِ دگرستيزانه و ضدبشری
عنوان پيامرب  کە بەپال را ديديم  اقوام سامی، آشور بانیينیِپيش از اين، دربارۀ نگرش د

پرستندۀ خدای او نبودند جبنگد  کە با آن خبش از بشريت کە خدای خودش مأموريت داشت
مهان  بە اقوام سامی است و تا امروز نيزويژۀچنين طرز تفکری . کند شان طور کامل نابود بەتا

هرکدام از .  بر جای خودش باقی مانده است۔هستند کە در هرجا۔شکل ديرينه در ميان آهنا 
 خبشِ کە  متخاصم تقسيم کرده بوددو خبشِ بە جهان را ماقبل هخامنشْیيیِ دينهای خاورميانه

ماورای اين سرزمين و . داد کيل میيی خودش تش اصلی آن را سرزمين پرستندگان خدای قبيله
وجود داشت بيگانه و دمشن و درخور نابودی  هرچە برکنار از پرستندگان اين خدا هرکس و

اساس هرکدام از دينهای سامی را صلح با مهدين خويش و جنگ با پيروان . شد پنداشته می
توانست  وی زمين میميان انساهنای ر کە ئی درنتيجه، تنها رابطه. داد اديان ديگر تشکيل می

 پرستندگان خدای  کاملِ ابدی تا نابودی مهۀ اديان و تسلِطآميزِ برقرار باشد رابطۀ خصومت
ما  کە ديْن مهين است« کە در آجنا اساس برآن بود. مورد پرستش در هرکدام از اين دينها بود
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داريم، و ما  کە و خدا مهين است. دينی و جاهليت است دارند بی هرچە داريم و ديگران
خدائی جز خدای يعنی بەنظر آهنا هرکە . »ند استخدا بیخوانند  را با نام خدا می هرکە ديگران

   .شد نابود می کە  بود و بايدبدکردارشناس و اکرد جاهل و خدان  میبندگیآهنا را 
 کە شد  اقوام سامی با پيروان اديان ديگر چنان رفتار میدر تعاليم و دستورهای دينیِ

دو خبش متخاصم تقسيم  بەبر اين اساس جهان در اديان سامی. آهنا انسان نبودندانگار 
اين يکی جهان دوستان و جهان . دينان داران و ديگری جهان بی ان دينيکی جه: شد می

اين يکی جهان صلح و آرامش بود و . خودی بود، و آن يکی جهان دمشنان و درخور نابودی
بعد نيز اين  بە مسيحیهای چهارمِ ر مسيحيِت سدهد. آن يکی جهان جنگ و درخور نفی

عقيده توسط گرههای جهادگرِ مسيحیِ برخوردار از محايت دستگاههای حاکميِت امپراتوری 
آوری اجنام گرفت   و ختريبهای هراسی مهگانیروم با خشونت بسيار دنبال شد، و کشتارها

 بيرون برده مسيحی ۔ئين ميتَرَيسَنەآ۔ور از دين خودشان ز   بەتا مردم اناتولی و ارمنستان را
در عربستان ظهور ) يهود و مسيحيت( منطقی دينهای سامی عنوان تداومِ بەوقتی اسالم. کردند

نفی ) گری دوران وحشی(» دوران جاهليت«کرد، کليِت گذشتۀ تاريخ جوامع بشری با صفت 
اصل جهاد . لمين باشد خط بطالن برآن کشيده شد، تا حقانيِت مطلق از آن خدا و دين مسشده
   . برای اين منظور وضع شده بود۔)اَفَضلُ األعمال (عنوان مهمترين وظيفۀ انسان مؤمن به۔

تعارض و » دروغ«و » راستی«و » بد«و » نيک«رتشت نيز تعارض و خصومِت در تعاليمِ ز
مت خصو کە ولی تفاوت تعاليم زرتشت و تعاليمِ اديان سامی در آن بود. خصومتی ابدی است

 خاطر برقراری نظام عادالنه و رسيدن انسان بەخير با شر و نور با ظلمت در تعاليم زرتشت
 يک گروه انسانی بر اقوام سعادِت اين جهانی بود، و در اديان سامی برای سلطۀ مادیِبە

هرکدام . کرد هيچ شباهتی ميان دو طرز تفکر ايجاد منی کە اين يک تفاوت جوهری بود. ديگر
 با پرستندگان خدايان پيکاربابل و آشور پيامرب خدای خودش بود، و مأموريتش از شاهان 
ی آن نابودگرهدف کە بە  بلسعادتی بە انساهناخاطر برقراری عدالتی و رساندِن بەبيگانه نه

اند و   نيکا مهۀ انساهنا ذاًت ديديم کەحالی کە در تعاليم زرتشتدر . اقوام و خدايان بود
 بەنيکی بگرايند و از بدی مردم کە بيگانگی است، و بايد کاری کردبدکاری نوعی از خود

 قبيلۀ خاصی خدای کە ی در اديان سامی مهۀ انساهنا جز پرستندگان خدای مشخص،بپرهيزند
بايد آهنا را شناخت؛ اما در  کە  متضادندکنشِت نزد زرتشت خير و شر دو. ند استاست بد و شر

مؤمنين  اند خيرند، و غير خودیکە   چونايند، زيرا مؤمنيناديان سامی خير و شر خوِد انساهن
 کە داند کس می است؛ يعنی مهه) غريزی(شناخت نيکان و بدان در اديان سامی فطری . شرند
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اما شناخت . کسی بيگانه و کافر است و درخور نابودی چە کسی خودی و مؤمن است، وچە 
 کە فقط خدا است. ای انسان ممنوع استخدا دارد و بر بەخير و شر در اديان سامی اختصاص

ولی اگر . دهد انساهنا نشان می بەتوسط منايندۀ خاص خودش خير و شر را بەدر هر زمانی
 خدا است مورد خشم خدا خاص کە انسان خبواهد با کوشش خويش شناسندۀ خير و شر شود

سيار روشنی بيان ب بەگونۀ اين موضوع در اسطورۀ خلقت انسان در اديان سامی. گيرد قرار می
ميوۀ خير و  بەنبايد کە او ابالغ کرد بەخدا وقتی انسان را آفريد کە در آجنا گفته شده. شده است

اين يک . ولی انسان را شيطان فريفت و او را واداشت تا از آن ميوه خبورد. شر نزديک شود
ا مورد خشم خدا خويش مرتکب شد، لذ درِک  قدرِتانسان با آزمايشِ کە  ناخبشودنی بودگناِه

هر کە   آننتيجه. افکنده شدو جايگاه شقاوت مين ز   بەقرار گرفته از ملک خدا رانده شده
برِ  فرمانکە   بلشناخت خير و شر نائل شود نه مطيع خدا بەبا تالش خودشبکوشد کە انسانی 
ويژۀ امری خمتصِ خدا و منايندۀ  کە دۀ شيطان است؛ و تالش برای شناخت خير و شرخور فريب

 انسان مؤمن بايد از آن بپرهيزد و عقل خويش را دربست کە او است يک عمل شيطانی است
   .هنمودهای منايندۀ خدا بسپاردر بە

 اَنگَرَمنيو دو گوهرِ سپنَتە َمنيو و کە  تصريح شده۔ديديمکە  ۔چنانولی در تعاليم زرتشت 
درستی  بەزَِيد؛ هردو را  اين دو مین مياو او در) اند مهزاد انسان(اند  مهراه انسان آفريده شدهبە
از خير پيروی  کە کشد؛ و او وظيفه دارد خود می بەدو مهواره او را شناسد؛ هرکدام از اين می

هر «شناخت خير و شر مهمترين خصلت ذاتیِ انسان است و  کە و ديديم. شر بپرهيزدکرده از 
اساس مهۀ بديها نيز دروغ، و . » است بد است و راستْی نيک کە دروغداند انسانی بالفطره می

   .اساس مهۀ نيکيها راستی است
ز جهان بايد با بدان مبارزه کرد و آنان را ا کە در تعاليم اديان سامی دستور داده شده

 کە ند؛ و گفته شده استانساهناکە   بلدر دينهای سامی نه رفتار و کردار انسان» بد«. برانداخت
در فرمان پيامرب  کە کسانی«، و »پرستند خدای ما را منی کە کسانی «،»انساهنای غير مهدينِ ما«

در دينِ ما . ولی جانورند و از جانوران نيز بدترند گرچە شکل انسان را دارند »ما نيستند
   .تصريح شده کە أولِٰئَك کَاألنعامِ َبل ُهم اََضلّ» کافران«مسلمانان نيز دربارۀ 

ستيز . بايد با آن مبارزه کرد بدی است نه انسانچە  آن در تعاليم زرتشت خوانديم کە ولی
 بدی و نشر یِنابودگربرای کە   بلکردن انساهنا نه برای نابود با بدکاران در دين َمزداَيسَنە

  افکار وداشته باشد و کە ولی در اديان سامی بايد با غير خودی، هر دينی. نيکی است
 شود؛ زيرا جز پرستندۀ خدای خودی، هرکس در نگيد تا نابودباشد، ج کە هرگونه بەکردارش
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 پرستد هرکار نيکی خدای ما را منیکسی کە «. اين دنيا هست بد و شر و درخورِ نابودی است
نبوت پيامربِ ما و  بەهرکه«و . »اجنام دهد برباد است زيرا نيتش خشنودیِ خدای ما نيستکە 

   .»امامت امام ما باور ندارد درخور نابودی است
 با بديها در تعاليم ستيزه. ت ميان اين دو ديدگاِه متعارْض تفاوت آشکاری استتفاو

 غيرخودی و حتميل پرستش خدای  دينیِباورهاینه جنگ برای راندن خدايان و دين ايرانی 
مهۀ مردم کە   اين. برای از ميان بردن بديها و نشر نيکيها استپيکارکە   بلخودی بر انساهنا،

اند نزد زرتشت يک اصل مسلم دانسته شده و تأکيد  خداشناس و خداپرستزمين بالفطره روی 
اند از خودشان بيگانه شده و از فطرت خودشان  فريب ديَو را خورده کە کسانی کە رفته است
دررفتگان  بەاز راه کە انديش وظيفه دارند انساهنای نيک. اند اه ديَو رفتهر   بەاند و بريده شده

 محايت از انساهنا و محايت از وظيفۀبينيم شاهنشاهان ايران  میکە  ين ا.اه بازآورندر  بەرا
  گسترش عدالت را بر دوش خودشان گذاشته بودند ناشی ازوظيفۀ انساهنا و امنيت و آرامشِ
و . خوبی منايان است بەهای داريوش بزرگ  در کتيبهوظيفهاين احساس . مهين تعاليم بود

می دوران هخامنشی و پارتی و ساسانی در هيچ جنگی در متا کە براساس مهين عقيده است
دست داده نشده است؛ و اين  بەگزارش کشتار انساهنا و ختريب و اهندام شهرها و روستاها

با در دست داشنت فرمان خدای  کە درست برخالف متامی جنگهای شاهان سامی است
مهگانی غير خوديها و اهندام ديان اقوام ديگر و کشتار  خدايان و ایِنابودگرقهارشان مأموريت 

های بسياری از اين  منونه. متامی آباديهای غير خودی و تاراج اموال آهنا را در دست داشتند
های شاهان آشور و بابل و مصر، و در بازخوانی منت تورات  فرماهنا را در بازخوانی ترمجۀ کتيبه

 )عيالم(خوزيە  بەپال وقتی آشور بانی کە خبش دوم خوانديم پيش از اين در. توان ديد می
 را بکلی اشانها بەبردگی گرفت و شهرها و آبادي راشان و بقايکشتار را خوزيهالشکر کشيد 

 در آجنا ديديم. مناَند در جهان )عيالم(خوزيە ويران کرد تا نام و نشانی از پرستندگاِن خدای 
 يک قوم را  مردمِ خبش بزرگی ازآن عمل زد و بەفرمان خدايش دست بەپال آشور بانیکە 

   .شود خشنوداز جهان برافکند تا خدايش از او ) آن اندازه کە در توانش بود به(
 .ئی جائی نداشته است در فرهنگ ايرانی نفرت از هيچ قومی، هيچ دينی، هيچ عقيده

يابيم؛ و اين در حالی  در زبان ايرانی منی» لعنت«ئی معادل  ما واژه کە مهين جهت استبە
در فرهنگ حالی کە در . اسیِ مهۀ اديان سامی استيکی از مستلزمات اس» عنتل« کە است

در » هرکه پرستندۀ خدائی غير از خدای ما باشد ملعون است و بايد نابود شود«اقوام سامی 
دارد بد  بدکاری وامی بەانسان را کە دروغ بد است، پيروی از ديو کە دين ايرانی تأکيد رفته
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انساهنا  بەدين ايرانی نسبتکە   چونولی. دروغ و بدی از جهان برافتداست، و بايد کوشيد تا 
را در سخن از زرتشت  بين است پيروان ديو و دروغ مورد لعنت و نفرين نيستند، و اين خوش
آيا من بايد با پيروان ديو و دروغ  کە زرتشت از اهوَرَمزدا پرسيده بود کە در آجنا ديديم. ديديم

بايد با ديو و دروغ دمشن بود نه با انساهنا؛  کە ضمنی آموزش داده بودطور  بەدمشنی ورزم؟ و
 مهه تالش در ميان آن. سوی نيکی بازآورد بە و رهنمودشود انساهنا را با موعظه و اندرز زيرا می

شود ما در  در متون دينی ايرانيان برای نشر راستی و نيکی و زدودن دروغ و بدی ديده میکە 
ئی گفته شده باشد مردم نبايد خدائی جز اهوَرَمزدا را  در نوشته کە يمبين هيچ موردی منی

برای خداياِن اقوام زير سلطه احترام  کە های شاهان هخامنشی نيز ديديم در نوشته. بپرستند
   .ياد شده بود» خداياِن ديگر کە وجود دارند« و از آهنا با عنوان قائل بودند

مقدس شود، و  کە تواند انسان منی کە  آن بوديکی ديگر از ويژگيهای فرهنگ ايرانی
 ۀگان هفتص خدا و اَيزدان و فضايل  خاتقدْسکە   بل،نيستهيچ انسانی دارای تقدس 

در متام دوران  کە مهين سبب بوده بە.ضمن سخن از زرتشت شاختيم کە  استملکوتی
ان و نه آَترَونان و گاهی برای هيچ انسانی، نه برای مغ هخامنشی و پارتی و ساسانی هيچ زيارت

 »زيارت «نيزو » عصمت«هائی معادل  واژه کە رو است و از مهين. نه هيربدان، ساخته نشد
در زبان ايرانی ) ايم مان شناخته ما پس از مسلمانی کە مفهومی بەزيارت(مفهوم مذهبيش بە

اشد دارای ب کە در فرهنگ ايرانی هيچ انسانی در هر مقامی کە و از آجنائی. ساخته نشده است
انسان بتواند واسطه و شفيع ميان انسان و خدا شود کە   بەاينتقدس و عصمت نيست، عقيده

 شد زرتشت نيز واسطۀ ميان انساهنا و خدا مشرده منی. نيز در فرهنگ ايرانی وجود نداشت
انبيای قوم ولی . انساهنا آموخته بود بەزيسنت را بودن و نيک نيک کە آموزگاری بودکە  بل
های ميان خدا و مريدان خويش   واسطه، هم در حياتشان و هم مهيشه پس از مرگشان،یسام

 بردند و برای انبياء و جانشيناِن انبياء می کە اندازۀ فرماهنائی بەشدند، و مريدانشان مشرده می
 عنوان زکات و صدقات بەکردند و مثرۀ تالش و کارشان را معبد خدمت می کە بەئی اندازهبە
شان و حتی پس  انبياء و رهربان دينشان در زندگی کە دادند انتظار داشتند  معبد میمتوليانبە

 درگذرد؛ اشانتا خدا از خطاه) شوندشفيع (ن نزد خدايشان وساطت کنند از مرگشان برايشا
گاه چنين باوری  اما در دين ايرانی هيچ. يعنی مردگان نيز واسطه ميان انسان و خدا بودند

   .زنده و مرده شکل نگرفتدربارۀ انساهنای 
 مراسم با برگزاریِکدام از عيدهای ايرانی  هيچ کە  فرهنگ ايرانی آن بوداز ديگر ويژگیِ

اکنون نوروز  کە نوروزِ کوچک(هرکدام از عيدها کە   بلبرای هيچ انسانی در ارتباط نبود
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کنون چارشنبه ا کە در گوئيم، مهرگان، سده، و جشنی بەاکنون سيزده کە گوئيم، نوروز بزرگ
برای پيوند با طبيعت  کە مرامسی بود) ، و ديگر جشنها کە ديگر منانده است گوئيمُسهران

شادزيستی هبای  بەدين ايرانی.  با حتوالت طبيعی در ارتباط بوداشد و مستقيًم برگزار می
د و بوسور و سرود و رقص کە   بل ايرانی نه مراسم عبادیرو عيِد بسيار داده بود، و از اين

در فرهنگ ايرانی نه .  بودی طبيعتها  مراسم شادی و سور و ستايش زيبايی ايرانیجشنهای
کدام از  شد و نه برای هيچ  مراسم دينی برگزار می۔حتی زرتشت۔داشت انساهنا  برای بزرگ

 ايرانی برای هيچ انسانی تقدس و عصمت فرهنِگ کە رو بود اين از آن. شخصيتهای ديگر
کرد و مهراه با  ايرانی برای طبيعت جشن برپا می. خاطرش مراسم دينی برپا کندە بقائل نبود تا

   .منود طبيعت ابراز شادی و سرور می
  مهچون منازِ اديان سامی ستايش پيامربشاه و انساهنای مدعیِمناز نيز در دين ايرانی نه

راز خواری و ذلت در منايندگیِ خدا و ستايش اعضای خانوادۀ پيامربشاه، و نه دعا و تضرع و اب
 کە های سومند بود ستايش ارزشها و پديدهکە   بلخاطر جلب ترحم خدای جّبار، بەحضور خدا

عبارِت ديگر، مناز در دين ايرانی  بە.شدند های عينیِ رمحت آفريدگار مشرده می جلوه
؛ و در خدمت سعادت بشر بودند کە هائی بود ئی از سرودهای ستايشِ ارزشها و پديده جمموعه

َمنيو و وهومَنە و اَرَتە از مقام واالئی برخوردار بودند و در منازها بيشتر از  در ميان اينها سپنَتە
 مهر و ناهيد و باران و آبِ جاری و کشتزار و زمينِ بعالوهگرفتند،  مهه مورد ستايش قرار می

 .ار زرتشت ديديمرا در گفت شدند؛ و اين بارور و ستوراِن سودمند و مادران و زنان ستايش می
خود برای مهسان  بەداد سرود تلقين مناز در دين ايرانی را تشکيل میچە   آنعبارت ديگر،بە

 کە آموزد انسان می بەاين نيايشها. بشريت بود بەرسان شدن با مهۀ آفريدگان سودمند و خدمت
يشنت را  و خوا را در درون خويشنت بپرورد از اين فضايل پيروی کند و اينهچە چنان انسانیهر 

بلندترين مرحله از تکامل انسانی رسيده خداگونه  کە بەبا آهنا مهسان سازد خواهد توانست
   .باره هيچ تفاوتی ميان انساهنا وجود ندارد شود، و در اين

کند  خدا نزديک می بەانسان را کە تنها چيزی کە  ديديم و دين ايرانیدر گفتار زرتشت
انسان با برخورداری از  کە نيز ديديم. کرداری است يکگفتاری، و ن انديشی، نيک نيک

مهان فضايل ملکوتی و صفتهای اهورايی است، يعنی با برخورداری  کە فضايل واالی اخالقی
 تواند شود و حتی می خدا نزديک می بەدر جای خود شناختيم انسان کە ئی گانه هفتاز فضايل 

   :گويد گاَتە چنين میزرتشت در يکی از بياناتش در . خداگونه شودکە 
با مهۀ توانش و با پيروی از اَرَتە  کە انديشی من بگو، آيا انساِن آگاِه نيک بە!پروردگارا
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 دادن راستی و یِ خانه و روستا و سرزمين و گسترشِخبت خوشخاطر  بە)عدالِت پارسايانه(
ا تو ب چەگونه وقت و چنين کسی چه! درستی بکوشد مهانند تو خواهد شد؟ پروردگارا

   ١مهسان خواهد بود؟
شود  خدا و مهگوِن خدا شدِن انسان می بەسبب نزديکی انسانچە   آنعبارت ديگر،  بە
 کە لذا است.  جهان استان و آبادسازیِجه بەانسان و بەکاری و عدالت و خدمت درست

ف انساهنا در فرهنگ ايرانی دو عبارِت متراد خاطر شادزيسيتیِ بەانسان بەداری و خدمت دين
   .بينيم يی منی فرهنگهای ديگرِ خاورميانهدينها و کدام از  است، و اين را ما در تعاليم هيچ
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   خاورميانه  اديان درحتول ايرانی فرهنگ نقش

ا جتاوزاتشان ايرانيان را شان مهواره ب  و جانشينان رومیهائی کە شاهان سلوکی دههدر 
 در ،خوردند شکست می از ايرانيانديم مهواره ديکە  چنانکشاندند، و  میپيکار با خودشان بە

خوشِ حتول بزرگ دينی و رهاسازی باورهای  ها جهاِن هلنی و سپس رومی دست مهان دهه
شکل آئين ميتَرَيسَنە با فرهنِگ ايرانی بە از عناصرِ ئی  جمموعهکهن و فرسوده و خرافاتی بود و

تا سدۀ خنست مسيحی  کە ئی گونهبە ،نورديد درمیگامهای تندی جهان هلنی و سپس رومی را 
آئين ميتَرَيسَنە در ميان مجاعات انسانیِ سرزمينهای امپراتوری روم در يونان و ايتاليا و اناتولی 

يک دين جهانی  بە در جهاِن رومیودی سراسر اروپا را درنورديد تاز   بەگير شده بود، و مهه
يعنی نيروی مادی ايرانيانْ  . کندگيری متحول چشم بەگونۀ تبديل شود و فرهنگ غربيان را

داشت، و نيروی معنویِ فرهنِگ ايرانی  اندازی غربيان مصون می خاورميانۀ شرقی را از دست
جانبه در سرزمينهای زير سلطۀ روميان بود، و چيزی نگذشت کە سراسر اين  در حالِ خزشی مهه

  . سرزمينها را پيروزمندانه فتح کرد و بر آهنا مسلط شد
دو سده . ای اين سلطۀ معنویِ فرهنگ ايرانی در دوران هخامنشی فراهم شده بوده زمينه

زمان قابل توجهی برای   مدت روزگاْر ايران هخامنشی بر جهان متمدِنسلطۀ سياسی و فرهنگیِ
اين تأثيرگذاری . يی بود  خاورميانه سرزمينهای فکری و فرهنگی ايرانيان بر اقوامِتأثيرگذاریِ

ايرانيان از عناصر مادی متدهنای . ها منايان بود دينی بيش از ديگر جنبه فرهنِگبۀ از جن
اقوام  بەايجاد کردند را کە ئی يی تأثير بسيار پذيرفتند سپس آن متدن تلفيقی خاورميانه
 پيش از اين کە گونه مهان کە ۔يی برگرداندند و در خاورميانه متدن نوينی بنا کردند خاورميانه
يی از   ايرانيان و اقوام خاورميانه متدنیِتأثيرگذاریِ گرچە .دنياساز بود  متدِن۔اشاره رفت

. سويه اجنام گرفت طور يک بە فرهنگیِ ايرانيانهای بسياری دوسويه بود، تأثيرگذاریِ جنبه
بر کليۀ کە  يی تأثير نپذيرفت بل ديان خاورميانهکدام از ا از هيچايرانی  فرهنِگ  دين ويعنی

   .يی متحول ساخت طور ريشه بەر هناد و آهنا رااديان منطقه تأثي
 در قلمرو دولت شاهنشاهی قرار گرفتند هرکدام دارای در دوران هخامنشی کە اقوامی

يیِ پيش از دوران  دولتهای خاورميانه.   خويش بوديیِ دين و خدای قومی و حمدود و منطقه
يی رها نشد، و مهواره با  قبيلهبودند دين در آهنا از خصلِت کهن  کە هر گستردگی بەهخامنشی
رودان، نه در يونان و نه در  نه در مصر فرعونی، نه در ميان. م زيرسلطه در ستيز بوداديان اقوا
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عرصۀ اجتماعی ننهاده بود؛ و تفکر  بەمشول پا  جهان يک خدا و دين جهانجای ديگرِ هيچ
 م فکر دينی در سدۀ ششم پترين شکل ت ابتدايی.  متمدنْ تفکری بدوی بود مهۀ اقوامِدينیِ

مهچون ۔هنوز مرحلۀ اساطيری را پشت سر ننهاده بود و خدايانشان  کە يونانيان تعلق داشتبە
 زمينی و مادی با اميال و الً موجوداتی کام۔خدايان سومرِ اوايلِ هزارۀ سومِ پيش از مسيح

 انساهنا عاشق زنان و ماننِدزيستند و   می و باالی کوههاشهوات انسانی بودند و در روی زمين
مقام و قدرت  بە عالقه زن و بچه داشتند،کردند، شدند و گاه با اينها ازدواج می پسران زيبا می

کردند، با  نان يکديگر جتاوز میز  بەکردند، شی میکَ ورزيدند، کينه داشتند، حسادت می
يونان بود با بزرگترين خدای  کە زئوس. مردند شدند و می جنگيدند و کشته می میيکديگر 

  خدای جنون اقدامخدای بسيار نيرومند بود اختالف يافت، و هيَره با مهکاریِ يک زن کە هيَره
توسط  بە هرکولهای بچهپسر زئوس بود را با زن و  کە گيری از زئوس کرد و هرکول انتقام بە

انتقام  بیاين کشتار کە   آنزئوس وقتی از اين کشتار باخرب شد برای. خدای جنون کشتار کرد
  . او عمر جاودانی داد تا انتقام خودش را بگيرد بەمناَند هرکول را زنده کرد و
ريشه در طرز زندگی اجتماعی يونانيان داشت در عقايد دينی آهنا  کە چنين داستاهنائی،

  . ، و در کتاهبائی کە بەزباهنای کنونی برای ما ترمجه شده است قابل خواندن استبسيار بود
 چندين جمموعه از قبايل متخاصم و متمرکز در چندين ۔ديديمکە  ۔چنانی قوم يونان

 اين . و در ستيز دائمی بودند)موسوم بەدولتهای شهری ( متدنی کوچک و حمدوِدمراکزِ
 بازتابی از شکلِ مشخصِ يانچندخدايیِ يونان. ختاصم و ستيز در دين آهنا نيز منود يافته بود

 آميز  تعصب غربی با اين بينشِنويسندگان بسياری از چە امروز گر.جوامعِ متخاصم يونانی بود
و  يونانی چندخدايیِ ترين بوده استچيز هب  مهه۔ متدِن غربیگذار بنيانعنوان  به۔در يونان کە 

مهان  کە ، ولی واقعيت آن استستايند می فريبا تأويلهای پيچيده و با باورهای خرافیِ آهنا را
  تداوم ستيز جتمعات يونانیِ موسوم۔پيش از اين ديديمکە  ن۔چنانوبۀ خود  بەچندخدايی

 يونانی متحول نظرانۀ نگریِ تنگ  و جهاندين کە شهرها را باعث شده بود؛ و تا زمانی دولتبە
  . آمد نه يونانی پديد  متدنیِميان مراکزِدر نشد انسجامی 
فيلسوفان کە  خواهند بپذيرند آن است ان غربی منیانديشەمندهنوز هم  کە موضوعی

 با تأثيرپذيری از متدن و ۔از قبيل سقراط و گزينوفون و افالطون و ارسطو۔گرای يونان  اخالق
نزديک نظرانۀ يونانی و  نگریِ تنگ دور شدن از جهان و ان ايرانيیِفرهنگ و باورهای دين

 ضرورِت مشول، و آشنايی با فکرِ  و جهان فراگيتايیگير و خدای مهه دينِ مهرورزِفکر  بەشدن
؛ و اينها افکار بلندی بود  خويش را پرورش و نشر دادندمبانی اخالقیِمهزيستیِ اقوامِ جهان، 
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کە ديديم۔ جوامعِ يونانیِ زماِن آهنا هنوز تا رسيدِن بەمرحلۀ پذيرش و بەکار بسنتِ  کە ۔چنان
   .آهنا راِه درازی در پيش داشتند

 اقوام جهان از وادی پنجاب  ايرانْهنشاهیِپيش از اين نيز گفتيم، با تشکيل شاکە  چنان
 . دريای ايژه، زير چتر واحدی درآمدند غربیِکرانۀتا درۀ نيل و مشال آفريقا، و از سند تا 

 شاهنشاهی کشورِ  سراسرْی نقل و انتقال مجاعات انسانی در سراسرِسبب برقراری امنيِتبە
سپاهی در ارتش شاهنشاهی خدمت عنوان  بەگوناگونتسهيل شد؛ گروههای بسياری از اقوام 

 ان و هنرپيشگان و هنرمنداِنگر صنعتوران و  کردند؛ گروههای بسياری از بازرگانان و پيشه
سوی شوش و بابل و رفت بە پيش در جستجوی فرصتهای شغلی و امکانات گوناگوناقوام 

رای حتصيل مهدان و ديگر شهرهای مهم درون ايران کشانده شدند؛ بسياری از طالبان علوم ب
 رودان و مصر سفر کردند؛ بسياری از شخصيتهای اقوامِ ميان بەعلوم فلک و رياضيات و طب

 ان ايرانی در سازماهنا و اداراتگر حکومت زير دست اشان قلمرو شاهنشاهی در کشورهدروِن
 گوناگون بەاَشکالِ کە روابط دوجانبۀ ايرانيان با اقوام زيرِ سلطه. خدمت مشغول شدندبە

خدای باورهای دينی و انديشۀ فرهنگ و  مهگان با گرفت موجبات آشنايیِ ت میصور
از يونان، .  و گرايشهای عرفانی و کليت متدن و فرهنگ ايرانی را فراهم آوردمشولِ يکتا جهان

مهيشه و تا واپسين روزهای دوران هخامنشی در ارتش ايران  کە عالوه بر لشکرهای مزدور
  هبتر و در کارواهنای بازرگانیسياری در جستجوی فرصتهای شغلیِ بکساِنکردند،  خدمت می

  آشنا شدند سپس در يونان نسبتفرهنگشانايران سفر کردند و از نزديک با ايرانيان و بە
ای دينی باوره بەنادرستی دين و عقايد مردم يونان سخن گفتند و در تالش حتول خبشيدنبە

کرده در  از يونانياِن حتصيل کە )م  پ۴۹۷ ۔۵۸۱ پيتاگوراس(فيثاغورث . يونانيان برآمدند
آشنا شد و برای  ايران سفر کرد و با دين َمزداَيسَنە بە در زمان داريوش بزرگ١مصر بود،
 )ِارِتداد (دينی اهتام بی بە توحيدی در يونان تبليغ کرد و در اثر مهين فعاليتها همباورهای
 را از مغان فراگرفت بسياریفيثاغورث اسرار   کەهم نوشت فرفوريوس در سدۀ سوم پ. اعدام شد

 داد و فقط او را نور خالص نشان می کە و مغان دربارۀ خدايشان برای او توضيحاتی دادند
رودان کرد  ميان کە بەدر سفرهائی) ۳۵۷ ۔۴۶۰( حکيم دموکريتوسِ. استی گرايش داشتر بە

و تعاليم زرتشت آشنا شد و در  َنە با دين َمزداَيسبابلضمن آموخنت رياضيات و اخترشناسی در 
پارس رفت تا مطالعاتش را گاه بە  آناو چندی در بابل ماند و. يونان دربارۀ آهنا مطالب نوشت

، و برای آشنا کردن شدندگی پس از مرگ آشنا ز  بەازمجله او در ايران با عقيده. دنبال کند
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 پس گیانتشار داد کە دربارۀ زند» اند اندر زير جه کە آهنا«نامِ  بەيونانيان با اين عقيده، کتابی
  درسهائینيز، او. ؛ و اين موضوعی بود کە برای يونانيان تازگی داشتکرد از مرگ حبث می

. آن داد بە»رسالۀ کلدانی«نزد استادان بابلی گرفته بود را در کتابی گردآوری کرده بود و نام کە 
در   راآموخته بودنگری  و جهانسی و رياضيات در بابل و ايران دربارۀ اخترشناچە کە   آناو مهۀ

   ١.شتۀ حترير درآورده انتشار دادر يونان تنظيم کرده بە
 در ايران زيست و کتابی دربارۀ زرتشت و چندیم  کرانتوس ليِدَيەيی در سدۀ پنجم پ

 ير اَرَدَش معاصرِبقراط پزشک معروِف. شتۀ حتريردرآورده در يونان انتشار دادر   بە اوتعاليمِ
 او مصر بود با دربارايران در رابطه بود و گويا اَرَدَشير از آموختۀ علوم پزشکی در دانش کە دوم

 يکی از افالطون نزِد.  ولی او نپذيرفتشوش برود و پزشک دربار شود کە بەدعوت کرد
  و او را باگرفته اند آموزش نوشته اودوکس يونانيها نامش را کە  و فالسفۀ کلدانیاخترشناسان

 ايران آشنايی اوضاع فرهنگی و سياسیِ بەافالطون نسبتکە   اين.يونان نيز برده بود بەشخود
او در کتاب سوم قوانين . ايران سفر کرده بوده است بە بارهااو کە بسيار داشته داللت دارد

يونانيان القا کند؛ و در  بەآهنا را کە درباب فرهنگ و سياست ايران سخن گفته و کوشيده است
ست تا ميان آورده ا بە نوباوگان ايرانی سخنآموزش و پرورشِ چەگونگی اب الکبيادس ازکت

آن رسيد، و  بەافالطون کە باورهای عرفانی. بايد پرورد چەگونه  راها بچه کە دهدبەيونانيان ياد 
 بوده  َمزداَيسَنەباورهایشود، زيرِ تأثير  در باورهای او ديده می کە های ثنويِت عقيدتی ريشه

 زمان وجود نداشت و بعد هم ئی برای پيدايش چنان باورهائی در آن وگرنه در يونان هيچ زمينه
يونان کتاب جامعی  بە و دربازگشتکردديونوسيوس مدهتا در ايران خدمت . آمد نهجود و بە

پس از او مورد استفادۀ گزينوفون و هرودوت قرار  کە دربارۀ تاريخ و فرهنگ ايران نگاشت
   .ها استفاده کرد از اين نوشته» پارسيان«تی اسخيليوس در تأليف کتابش گرفت، و ح

اثر  چە ايران کە  ديديم با ايرانيان، يونانيان روابِطخشيارشا ودوراِن  دربارۀضمن سخن 
از پايان سدۀ ششم  کە حتولی کە  در يونان داشت؛ و ديديمگيری در پرداخنت فکر متدنی چشم
شاهنشاهیِ کشور  بە يونانيانهایپديد آمد در اثر رفت و آمدبعد در فکر يونانی  بەم پ

مشار ديگری از  بەيی بود؛ و در آجنا هخامنشی و آشنايی با علوم و فنون خاورميانه
 از ايران و متدن ايرانی تأثير پذيرفته در راه پرداخنت فکرِ کە ان يونانی اشاره کرديمانديشەمند

   . متدنی در يونان فعاليت کردندنوينِ
 دينی در ميان بسياری از م شاهد بروز گرايشهای نوينِ های پنجم و چهارم پ در سده
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 يونانيان ظاهر  خرافیِباورهایشکل مبارزه با  بەئی از آهنا پاره کە يم استان يونانیانديشەمند
گيرند و صاحبانشان   مورد سرکوب قرار می از جانبِ مدافعاِن باورهای کهنِ يونانیشوند و می
 کس از ميان اين دارترين نام. شوند  میرو روبهشود آهنا را زندقه ناميد  امروز می کە هتامهائیبا ا

تکرار  بەنيازی و اند را مهه شنيده شرتداد سقراط بود کە داستانا بەمتفکراِن مغضوب و متهم
 در خبشند دينی يونانيان حتول باورهایکە بە  آنئی از اين متفکران برای پاره. آن نيست

 مثالً. داشتند  افکار خرافی قوم يونانی را با بياهنای فکاهی بيان میهاشان ها و نوشته رودهس
خدايان هم  کە پندارند میمردم يونان  کە  نوشتدرسِ افالطون۔  ۔شاگرِ سقراط و همگزينوفون

 در اند و برايشان جا و مکان شکل خودشان ساخته بەهائی از آهنا  و پيکره،ند است انساهناماننِد
  خداياِن شکلِدربارۀ و شير )اَسَتر (اسپ و َخَرسپ کە اگر قرار بود کە گفت او می. اند نظر گرفته
  . کشيدند تصوير می بە خودشانشکلِ بە آهنا راا حتًمسخن بگويندخودشان 

 و با ديندر مراوداتش با ايرانياِن ليديە و يونان و نيز در سفرهايش بەايران  کە گزينوفون
 ،تصوير کشيد بەشود خدا را منی کە  بودباوررانی آشنا شده بود، درصدد انتشار اين  ايفرهنِگ

شود  هيچ شکل و مشايلی را منی کە  استچون  بیخدا يک ذات جمرِدبايد پذيرفت کە کە  بل
خدا يک آفريدگار يکتا است و کە   بلخدا هم در جهان وجود ندارد،  و چند ؛برايش قائل شد

جا و مکان هم ندارد تا برايش  بەت تا برايش پيکره ساخته شود، نيازقابل توصيف هم نيس
  . خانه ساخته شود

 نسلهابايست  زمان برای يونانيان تازگی داشت و هنوز می چنين سخنانی البته در آن
   .بگذرد تا نزد يونانيان جا بيفتد

ورد پرستش  مشاری خدای قومی و حملی م پيش از دوراِن هخامنشیرودان و شامِ در ميان
جتسمهای انسانی داشتند  کە  اين اقوامخداياِن.  موارد با هم در ستيز بودندبيشترِبودند، و در 

آهنا را چيزی  ريز بودند و بوی خون و دود و آتش بيش از هر مزاج و خون آور و آتشين خشم
ريزی و  ون مراسم خشن و مهراه با خارو مراسم عبادی اين اقوام عموًم ز اينا. کرد  میخشنود

   .گرفت در معابدشان اجنام می کە خدايانشان بود بەتقديم قربانيهای حيوانی و گاه انسانی
عنوان يک  بەيی داشت و هنوز هم  قبيلهديرپاترين دينِ کە يی يکی از اقوام خاورميانه

 از. يی در جهان وجود دارد قوم اسرائيل است ای دينیِ کهن قبيله متمايز با مهان باورهقومِ
 است، و برای مطالعه در يی  خاورميانهمنای مهۀ اقوام سامیِ قوم اسرائيل آئينۀ متام کە آجنا
، من )تورات و تلمود و طومار حبر امليت ( است اين قوْم متون و مواد کافی در دستبينیِ جهان

 با  ايرانیبينیِ ئی ميان جهان ام تا مقايسه عنوان منونۀ اقوام سامی برگزيده بەاين قوم را
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   .عمل آورم بەيی بينی اقوام غير ايرانی خاورميانه جهان
 جهان عرصۀ فعاليت اسرائيليان کە در تورات و تلمود بازتاب يافته است در تصور دينیِ

عنوان يکی از اين قومها خدای  بە آن خدايان بود؛ و قوم اسرائيل متخاصم و اقوامِخداياِن
 با مهۀ خدايان ، وبندگی کندتوانست او را   منیهيچ قوم ديگری کە  را داشتشاحنصاری خود

 سرزمين مشخصی با مرزهای يْی ی قبيلهحيطۀ پرستش اين خدا. و اقوام ديگر دمشن بود
ديگر در فراسوی اين سرزميْن خدايان و اقوامی . قوم اسرائيل تعلق داشت کە بەمعينی بود

 و قوم خدا شدند و دمشناِن اشته می اسرائيل در ستيز پندمردمِ با خدا و الًاصو کە زيستند می
   .رفتند مشار می بەاسرائيل

َعربايِم نامی بود کە سومريها و کلدانيها .  بودندعَربايِماسرائيليانْ يک شاخه از قبايل 
. بود» َوريها آن« داده بودند، و معنايش  فراتپراکنده در بياباهنای فراسوی غربیِ بەقبايلِ

مهراه جنوبی بە فراِتغربیِ  از بياباِن) در دوران سومريان(از تاريخ يک قبيلۀ َعربايم در زمانی 
 . کە در آينده سرزمين اسرائيليان شدندسرزمينی هجرت کرد نام داشت بەايلخدايشان کە 

بود موارد دامی و گياهی، در آهنا  چندی پس از مهاجرتشان، بەسببِ افزايش مجعيتشان و کم
جدا شده بەسرزمينهای پائينیِ بيابان جنوبِ اردِن کنونی و ئی از آن  شاخه و  رخ دادانشعاب

در داشتند  کە عَربايِم  خبش ديگر با مهان نامِ.گرفتند اوت ايل ند و نامِ نوينِ رفتمشال حجاز
ئی از آن  شاخهربايم انشعاب افتاد، و پس از چندی باز در قبيلۀ ع. ماندندمنطقۀ رود اردن 

  در قبيلۀ َعربايِمباز پس از چندی .گرفتند ايل اِسمَو نامِ نوينِ ند مشال عربستان رفتجداشده بە
  و آن خبشِند پيوستايل ِاسَمقبيلۀ  بە از منطقه رفتهئی از آن جدا شده و شاخه انشعاب افتاد

 پرمشار عِزرَايلپس از چندی کە قبيلۀ  .ند گرفتايلرَعِز نوينِ نام ندگر کە در منطقه مانددي
 و بەصدد اشغال زمينهای کنعانيان و تشکيل حاکميت برآمدند نياز بەيک شدند و نيرو گرفتند

جو و  آهنا در اين زمان ايل کە خدائی آشتی. شکن داشتند گر و دمشن آور و ويران خدای خشم
فشاِن   گرفتند کە آتشيَهُوَّهبود را رها کرده خدای نوينی بەنام » اهلِ تقيه«پرور و  ضعيف

های آتش و دود و مهراه با غرشهای  غرب عربستان بود و مهچون شعله لنابودگر در بياباِن مشا
اين تعويضِ خدای . کرد  آمد و هرچە در پيشِ رويش بود را نابود می تند از باالی کوه بيرون می

 ۱۲حوالی سدۀ  گر مربوط بە پرورِ پيشين با يک خدای جبار و پرقدرت و ويران ضعيِف ضعيف
در ميان آهنا ظهور کرده بود و بەصدِد تشکيل سلطنت و تسخير پيش از مسيح است کە موسا 

گر و  اين خدا، بەگونۀ بسيار بارزی، شباهت بەخدای ويران. زمينهای مهسايگان برآمده بود
  . حتملِ آشوريان دارد ناپذير و بی آشتی
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ن های مجعیِ اسرائيليا گيرد و در خاطره اين داستاهنای اساطيری کە چند سده را در بر می
در يک دفترِ  بەگونۀ مبهمی مانده بوده است، بعدها کە کتابِ دينی اسرائيليان تدوين شده

  . استبيان شده ) در ِسفرِ َتکوين( تورات
در خبشی از اساطيرِ توراتی کە بازگوکنندۀ دورانی است کە اسرائيليها ايل را خدای برترِ 

ته، ولی در زمانی نوشته شده است کە گونه داش اند کە شکل مردانه و انسان مشرده خودشان می
شان َيهَوه بوده است، گفته شده کە اسحاق پسرِ ابراهيم پس از پدرش منايندۀ  يی خدايشان قبيله

پدرش  خاصی ترفنِديعقوب بەداشت؛ و ) ايشوع(خدا بود و دو پسر بەنامهای يعقوب و عيسو 
 اسحاق پيش از مردنش تصميم گفته شده کە. را واداشت تا منايندگیِ خدا را بەاو بسپارد

گرفت کە منايندگیِ خدا را بەپسرِ بزرگش عيسو بدهد، و بەاو گفت کە کمانش را برداشته 
ئی شکار کرده بياورد تا پدر پس از خوردِن گوشِت برياِن آهوبره  بەصحرا رَود و آهوبره

ئی برای پدرش  لهولی چون عيسو رفت يعقوب الشۀ برياِن بزغا. منايندگیِ خدا را بەاو بسپارد
آورد و خودش را عيسو و بزغاله را آهوبره جا زد؛ و با اين ترفند توانست کە پدرش را بفريبد و 

  :خوانيم خبشی از اين داستان را از روی تورات می. منايندگیِ خدا را از پدرش بگيرد
  خودپدرِ بەيعقوب»  من؟توکيستی ای پسرِ«: پدرش گفت. نزد پدر آمد بە]يعقوب[پس 
اآلن برخيز بنشين و از . من فرمودی کردمچە بە  آن.م استزادۀ تو عيسو من خنست«: گفت

 ای پسرِ«: پسر خود گفت بەاسحاق. »ام خبور تا جانت مرا برکت دهد من کرده کە شکاری
پسر  بەاسحاق. »من رسانيد بەيهوه خدای تو«: گفت» اين زودی يافتی؟ چەگونه بە!من

» ی يا نه؟ استآيا تو پسر من عيسو کە ديک بيا تا تو را ملس کنم من نزای پسرِ«: خود گفت
آوازت آواز يعقوب است «: پس يعقوب نزد پدر خود اسحاق آمد و او را ملس کرده گفت

دستهايش مثل دستهای  کە و او را نشناخت زيرا. »ليکن دستهايت دستهای عيسو است
» ی؟ استآيا تو پسرم عيسو «:و گفت. پس او را برکت داد. برادرش عيسو مودار بود

نزديک بياور تا از شکار پسر خود خبورم و جامن تو را برکت «: گفت. »م استمن«: گفت
او  بەو پدرش اسحاق. پس نزد وی آورد و خبورد و شراب برايش آورد و نوشيد. »دهد
پس نزديک آمده او را بوسيد و رايحۀ لباس او را . »پسرم نزديک بيا و مرا ببوس«: گفت

 کە مهانا رايحۀ پسر من مانند رايحۀ صحرايی است«: بوئيده او را برکت داد و گفت
 غله  زمين و از فراوانیِ آمسان و از فرهبیِخدا تو را از شبنمِ. را برکت داده باشد خداوند آن

ها تو را تعظيم کنند و بر برادران  قومها تو را بندگی منايند و طايفه. و شيره عطا فرمايد
 تو را لعنت کند و هرکە ملعون باد. ر شوی و پسران مادرت تو را تعظيم منايندخود سرَو
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  . »تو را مبارک خبواند مبارک بادهرکە 
 بيرون رفنت يعقوب از جمرِد بە چون اسحاق از برکت دادن يعقوب فارغ شد، کەو واقع شد

  نزد پدرِحضور پدر خود اسحاق، برادرش عيسو از شکار بازآمد و او نيز خورش ساخت و
خود خبور تا جانت مرا برکت   من برخيز و از شکار پسرِپدرِ«:  خود گفتپدرِ بەخود آورده

 .»م استزادۀ تو عيسو من خنست«: گفت» تو کيستی؟«: ی گفتو  بەپدرش اسحاق. »دهد
خنجيری  کە کسی بود چە پس آن«: ئی شديد بر اسحاق مستولی شده گفت لرزهگاه  آن

رد و پيش از آمدن تو خوردم و او را برکت دادم؟ و فی الواقع او مبارک صيد کرده برايم آو
پدر  بەهنايت تلخ برآورده ئی عظيم و بی عيسو چون سخنان پدر را شنيد نعره. »خواهد بود
حيله آمد و برکت تو را  بەبرادرت«: گفت. »من نيز برکت بده بەای پدرم«: خود گفت

   ١.»گرفت
شان ايل است کە يعقوب را  گونه دربارۀ خدای کهنِ انسان  در افسانۀ ديگری کە باز 

شان يهوه بوده است،  يی کند، ولی در زمانی نوشته شده کە خدای قبيله منايندۀ خويش می
نزد يعقوب آمد و تا بامداد با او بود، و چون  بە ناشناسیمرِدمهچون خوانيم کە شبی يهوه  می

   :او داد بە اسرائيل و لقبِناساندان برگردد، خود را بەاو شآمس کە بەخواست
بر او غلبه  کە چون ديد. گرفت شتی میدم با او کُ سپيده يعقوب تنها ماند و مردی تا

مرا رها کن زيرا سپيده «: گفت. فشرده شد کە يابد، بيخ رانش را با مشت فشرد و ديد منی
نامت  کە  پرسيداز او. »تا مرا برکت ندهی تو را رها نکنم«: گفت. »در حال دميدن است

اسرائيل خواهد بود کە   بلپس نام تو نه يعقوب از اين«: گفت. »يعقوب«: چيست؟ گفت
: گفت. و يعقوب نام او را جويا شد. »شتی گرفتی و پيروز شدیزيرا با خدا و انسان کُ

   ٢.و او را برکت داده رفت» پرسی؟ چرا نام مرا می«
  بەخوابِخوانيم کە يهوه شبی ا گرفته است میدر افسانۀ ديگری کە نيز يهوه جای ايل ر  

   :او چنين گفت بە خبشيدهاش قبيله و او بەگاه قبيله را آمده سرزمين هجرتيعقوب 
تو  بەای برآن خفته کە اکنون اين زمينی را. م يهوه خدای پدرانت اسحاق و ابراهيم استمن

رق و غرب و مشال و تبار تو چون ذرات غبار در اطراف زمين در ش. خبشم و تبارت می
من با تو .  روی زمين از تبار تو برکت خواهند گرفتجنوب انتشار خواهند يافت و قبايلِ

ام وفا نکنم  تو داده کە بەئی عدهو  بەتا… خواهم بود و هرجا باشی تو را حفظ خواهم کرد
                                                 

  . ۳۵۔ ۱۸/ ۲۷ تورات، ِسفر تکوين، باب. ١
  .۳۲۔ ۲۴/ ۳۲  بابمهان،. ٢
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   ١. تو خواهم بودجا در کنار تو و ياورِ تو را رها خنواهم کرد و مهه
ائيل گرچە در زمينی جاگير بود کە تعلق بەخدايش داشت و خدايش بەاو   قبيلۀ اسر
. بردمصر  بە از اين زمين کوچاندهاش را  قبيلهسالْی  درپی بروز يک خشکخبشيده بود، ولی

سرزمينهای غربیِ رود اردن و جائی کە کشور فلسطين است در آن زمان در دروِن قلمرو فرعونان 
يعنی جائی در (مصر  بەدر راِه هجرتاسرائيل  وقتی آمده کە در داستانی .بود و مصر بود
   :او چنين گفت بەخوابش آمد و بە شبی يهوهبود) بيابان فلسطين

زيرا من در آجنا از تو مجاعتی . مصر مترس بەاز فرود آمدن. م استمن يهوه خدای پدرت
قت خودش تو و   بەمن. من مهراه تو و با تو در مصر خواهم بود. بزرگ پديد خواهم آورد
   ٢.را از مصر باز خواهم آورد

يی کە مهان داستاِن يوسف است کە هر مسلمانی شنيده است    دنبالۀ اين داستان اسطوره
 و  شدندبندگاِن فرعونفرعون مصر فروخته  بە راشان خودقبيلۀ اسرائيلْدارد کە مردمِ  معلوم می

يک جوانی از آهنا کە نامش موسا  د و گفته شده کە چندی بع.زمان درازی در بردگی زيستند
پناهنده  مَديَنۀ بيگانه در بيابانی بەنام  بەيک قبيله از مصر گريختقتلیاز ارتکابِ  پس بود
 و دارای فرزندانی نی گرفت و چند سال در آن قبيله زيستز   بەقبيله رااين  رئيساو دختر . شد
 اين خدا کە از دروِن آتشِ ٣.عرفی کرداش م  در اينجا بود کە او يهوه را شناخت و بەقبيله.شد

 يَهُوَّهبرخاسته از يک درختی در کوهستان با موسا سخن گفت، نام خودش را بەاو گفت کە 
است و از اين پس برای مهيشه خدای اسرائيليان خواهد بود؛ و بەاو مأموريت داد کە بەمصر 

ە او پيشترها بەيعقوب خبشيده بوده زمينی بَبَرد ک  و بەبکوچاند اسرائيليان را از مصربرگردد و 
  : دنبالۀ اين داستان در تورات چنين آمده است. است

اينجا  به«: گفت» !لبيک«: گفت» !ای موسا«: او ندا درداده گفت بەخدا از ميان بوته
ای مقدس  برآن ايستاده کە پاهايت بيرون کن، زيرا جائی نعلينت را از! نزديک مشو

 من مصيبتهای قوم خودم را… ت ابراهيم و اسحاق و يعقوبم خدای پدران استمن. است
 از دست ستمهای اربابانشان کە شان را شنيدم ند ديدم و فريادهای استغاثه استدر مصرکە 

                                                 
  .۱۵۔ ۱۱/ ۲۸مهان، . ١
  .۴۔ ۱/ ۲۶مهان، . ٢
 باشد کە هنوز هم يثرب  سرزميندر» َحرَّه«فشانیِ موسوم بە  بايست کە مهان زمينِ آتش اين زمين می. 3

بار  سنگهای سياهش پراکنده است؛ و در گزارشهای دوران خالفت عمر ابن خطاب آمده کە يک
  .آمد سپس خاموش شد وزها دود و شبها آتش بيرون میبرای چند روز فعال شد و ر
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ام تا  اينک فرود آمده. من مهۀ غم و دردهای ايشان را مشاهده کردم. اند فرياد آمدهبە
پربرکت و هپناور است و شير و  کە ی بربمسرزمين بەايشان را جنات دهم، و از مصر برآورده

   ١.»عسل در آن جاری است
 کە آن قبيلۀ عربو بە، بيرون برد اسرائيليان را از مصر  پس از آن بەمصر برگشت وموسا  

ساهلا در ميانشان پناهنده زيسته بود محله کرده مردانشان را کشت و اموال و چارپايانشان را 
   ٢. را تصاحب کرداشاناسرائيل تقسيم و زمينه  ميان بنیتاراج کرد و دخترانشان را در

فشان و جايگاهش بر فراز کوه و نامش يهوه بود  چنين بود کە خدای آن قبيله که آتش
  . گونه بود بەکنار هناده شد برای مهيشه بەاسرائيليان اختصاص يافت، و ايل کە انسان

طلبيد،  خاست، موسا را می  برمی کوهباالیشکل ستونی از آتش و دود از الً بەخدا معمو
 يکی از در ٣.داد او می بە اسرائيلقبيلۀ الزم را دربارۀ تنظيم زندگی اجتماعی رهنمودهایو 

 و او در آن خيمه در باشدئی برپا کند تا جايگاه او  برايش خيمه کە فرمودموسا  بەاواين مالقاهتا 
» خيمۀ اجتماع« کە پس در اين خيمه ز آنا.  آهنا باشدباکنار قوم خودش اقامت گزيند و مهيشه 

   ٤.گرفت  را از او میرهنمودهاکرد و  نام گرفت موسا با يهوه مالقات می) حمل تشکيل جلسه(
 بربد، کنعانيان را )در فلسطين ( کنعانسرزمين بەقومش را کە فرمودموسا  بەخدانيز، 

ابراهيم و اسحاق و  بە؛ زيرا اوجای آنان اسکان دهد بە کند، و قوم خودش راکشتار يا بتاراَند
 کە موسا گفت بە خدا٥.تبار ايشان اختصاص دهد بەآن سرزمين را کە يعقوب وعده داده بوده

  بەبر هرکدام از آباديهای کنعان دست يابد مردان و پسران را کشتار کند، زنان و دختران را
   ٦.آتش بکشد بەها را نه را تصاحب کند، و خا و امالکبردگی بگيرد، جانوران اهلی و اموال

شان را بکلی  ياری يهوه تسليم تو گردند و ايشان را مغلوب سازی، مهه بەچون ايشانو 
 را منهدم سازيد، اشانه مذبح… آهنا ترحم منا بەهالک کن؛ نه با آهنا پيمانی ببند و نه

مشا .  را در آتش بسوزانيداشان را بشکنيد، معابدشان را ويران کنيد، و بتهاشانمتثاهل
   ٧.ايد تا قوم خاص يهوه باشيد از ميان اقوام جهان برگزيده شده کە يد استتنها قومی
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  قَّهارِ َجّبارِ ُمنَتِقمِ َمکّارِ مهۀ خدايان سامی يک خدایمانند بەاسرائيل،نوينِ خدای   
در جو بود، اقوام و خدايان بيگانه را  گذشت و بسيار کينه ترحم و بی پرور و بی خشن و خشونت

برای او جز قبيلۀ اسرائيل . خواند می» جنس«کرد، و مهۀ اقوام جهان را  قلمروش حتمل منی
او و قومش  کە بەدر سرزمينی کە شدند و حق نداشتند مهۀ مردم روی زمين دمشن مشرده می

. آميز داشته باشند اقوام بيگانه نظر حمبت کە بەقوم او نيز اجازه نداشتند. تعلق داشت بزَيند
فلسطين برخی از مردان اسرائيل  بياباهنای  دراسرائيليانرويهای  الل جنگها و پيشخ در

شروط کاهنان معبد  بەطمع وصال آنان بەفريفتۀ زيبارويان معبد َبعل در سرزمين شکيم شدند و
 کە فرمودموسا  بەخشم آمد و بەيهوه. سجده کردند) خدای کنعانيان(گردن هناده در برابر بعل 

 را شان الشه(عنوان قربانی تقديم او کند  بە راشان الشهدار بکشد و  ان را بگيرد و برکار اهن گنآ
   ١.تا خشم او فرو نشيند)  بسوزاندآتشدر 

موسا  بەاو. موسا داد احکام ابدی بود بە با اقوام بيگانهرفتاريهوه دربارۀ  کە فرماهنائی
سازی کرد و قوم خودش را در  ی پاکچون سراسر سرزمين موعود را از وجود اقوام بوم کە فرمود

شده درصدد جلب  آن اسکان داد، اگر خدای يکی از شهرهای مهسايه در پشت مرزهای تعيين
  : کيفر بدهد، و بەاو گفتنه رمحا خودش برآيد، مردم آن شهر را بی بەکردن قوم او

 شهر را از م مششير بکُش، کليۀ جانوران آن شهر را هالک کن، اموالساکنان آن شهر را بەد
ها برای  شهر را با کليۀ اموال و چارپايان و خانهگاه   آنها ريز، ها بيرون آور و در کوچه خانه

   ٢.آتش بکش تا از صحنۀ روزگار حمو شود بەخشنودی خدايت يهوه
کشور  کە موسا نشان داد، و مقرر کرد بە از باالی کوهين موعود را يهوهمرزهای سرزم  

در آن  کە ن مرزهای تعيين شده باشد؛ نه قومی جز اسرائيل اجازه داشتنديهوه بايد در درون آ
موسا  بەاو. شده فراتر روند از مرزهای تعيين کە ، و نه قوم اسرائيل اجازه داشتندبزَِيند زمين

خدای ويژه و اختصاصیِ  کە اسرائيل باشد، و اوقوم آن سرزمين برای ابد ازآِن  کە وعده داد
برند در  ايشان از او فرمان می کە  کشور در ميان آهنا مباند، و تا زمانیاسرائيل است در آن
   .کنارشان زندگی کند

ريز،  آور، خشن، خون خشميک خدای  ۔يان خدای آشورمهچون۔ قومِ اسرائيلخدای 
او را خشنود  کە تنها چيزی.  و سوزنده بودگر ويران قهار، توز و تشنۀ انتقام، گذشت، کينه بی
 .طلبيد  خون و الشۀ سوخته می نيزاو از قوم خودش.  سوخته بود خون و گوشِتکرد بوی می

                                                 
  .۵۔ ۱/ ۲۵تورات، سفر اعداد، . ١
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گاه آذرگاه بسازند و  گاه و در قربان  تا برايش قربانفرمان فرستاداسرائيل  بنی بەتوسِط موسا
 آذرگاه روزی چند نوبت هيزم و عود و خبور بسوزانند تا متوليان بر آذرگاه بگمارند؛ متولياِن

 او برپا دارند و  مراسم پرستشِاسرائيل در کنار اين آذرگاْه شه برافروخته باشد؛ بنیآتشِ آن مهي
  از الشۀ قربانی را در آذرگاه بريزند تا دود و بوی آنهائی پاره، و تقديم دارندقربانی حيوانی 

   ١. سازدآمسان بلند شود و او را خشنودبە
قوام سامی است؛ دينهای بيگانگان است خصلت نژادی ا بەمتعلق هرچە عدم حتمل

هرکدام از اقوام . اند ترين خدايان گذشت ترين دينهای تاريخ و خدايان آهنا بی سامی خشن
منونۀ آن پيش از اين  کە اند کرده سامی در تاريخ با اديان قبايل و اقوام بيگانه مهان رفتار را می

هرکدام از اقوام . نديمهای خدای اسرائيل خوا  شاه آشور و اکنون در نوشتهۀنبشت سنگدر 
داشته، تعصبشان  کە اند و خدايشان هر نامی داشته کە اند و هردينی بوده کە سامی در هرجا

هيچ چيز ديگری  بەبرای ديگران جز نابودی کە  بودهچندانخدا و دين خودشان  بەنسبت
  غيرِِنربارۀ پيروان اديااحکام خدايان مهۀ اقوام سامی در طول تاريخ د. اند راضی نبوده

بر من باشند و برای قوم من  يا مهگان بايد فرمان«کە   اين بوده است، و آنسان يکخودشان 
شان هيچ کس  جز پرستندگان او و بردگان و موالی. »بردگی کنند يا از صحنۀ روزگار حمو شوند

   .ديگری حق زندگی در اين جهان نداشته است
ئی کە يهوه برای گرفنت آباديهای مردمِ اگرچە موسا تا زنده بود نتوانست کە فرماهنا

 اين رسالت را دنبال کرد و مشاری از يوشَعکنعان بەاو داده بود عملی کند، ولی جانشينش 
آباديهای کنعانيان در غربِ رود اردن را برای قوم خودش گرفت، و مردمِ اين آبادها را کشتار 

داستان اين موضوع در . باقی منانده باشدکرد تا غريبه در زمينهائی کە خدا بەقومِ او داده بود 
  : آمده است) از خبشهای تورات(» کتابِ يوشع«

موسا بندۀ من وفات يافته است؛ پس اآلن برخيز : خدا يوشع ابن نون را خطاب کرده گفت
اسرائيل  و از اين سرزمين عبور کن تو و متامیِ اين قوم به زمينی کە من بە ايشان يعنی بنی

من … ام  کە بە موسا گفته ام چنان  کە کِف پای مشا هناده شود بە مشا دادههر جا. دهم می
 خواهم کرد کە تو و چنان…  کە با موسا بودم تورا رها خنواهم کرد و با تو خواهم بود، چنان

  . اسرائيل بزرگ شوی مهان گونه کە موسا نزدشان بزرگ بود نزد بنی
بەمن فرمان فرستاده کە زمينهای غرب رود اسرائيل گفت کە خدا  يوشع پس از آن بە بنی

اردن را بەما داده است و ما بايد هم اکنون برای گرفنت آهنا بەراه افتيم، زيرا خدا بەمن وعده 
                                                 

  .۲۸تورات، سفر اعداد، باب . ١



۶۳۱ درخاورميانه باستان ايران متدن نقش

را بەمشا ) اقوامِ فلسطينی(داده کە زمينها و آباديهای کنعانيان و اموريان و فرزيان و يبوسيان 
خدا يک لشکر فرشتگان بەمهراه سرداری از . ود کندبدهد و آهنا را از آن زمينها بيرون و ناب

 را بگيرد و اريحاخودشان با مششيرهای ُبّران بر زمين فرستاد تا بەيوشع کمک کنند کە شهر 
  . اسرائيل خبشيده بود مردم اريحا را کشتار کند؛ زيرا خدا اريحا را بەبنی

 بەفرمانی کە يوشع از .را تسخير کردند اسرائيليان پس از هفت روز حماصرۀ اريحا آن
خدا دريافت کرده بود کليۀ مردان و زنان و کودکان و چارپايان و ماکيان را کشتار کردند و هيچ 

داری را زنده نگذاشتند، و کليۀ اموال و زر و سيمِ موجود در شهر را برای خدا گردآوری  جان
  . تر کردندگاه آتش در شهر افکندند و شهر را سوزانده تبديل بەخاکس آن. کردند

ام، لشکر بردار و شهر را   را بە تو دادهعایپس از آن خدا بە يوشع فرمان فرستاد کە شهر 
لشکرکشی . بگير و کليه مردمش را کشتار و اموالش را تاراج کن و متامی شهر را بەآتش بکَش

 را ياب نشد، ولی در لشکرکشی دوم توانست کە مردم عای خنستينِ يوشع برای گرفنتِ عای کام
  . او کليۀ مردم عای را کشتار کرد و شهر را بەآتش کشيد. شکست دهد

مقصد بعدیِ يوشع آباديهای َمقّيده و لبنه و الخيش و عجلون بود کە بەدنبالِ يکديگر 
سپس . های آهنا را کشتار کرد و احدی را زنده نگذاشت تسخير کرد و کليۀ مردان و زنان و بچه

يوشع . ربون نيز مهان کرد کە باديگر آباديهای کنعانيان کرده بودبا ح. قصد گرفنتِ حربون کرد
  . »داری باقی مناند هيچ جان«در اين شهرها چنان کشتاری از آدمها و جانوران کرد کرد کە 
در تورات تأکيد شده کە در مهۀ اين . کارِ تسخير اين آباديها چند ده سال بەطول اجناميد

، »کرد اسرائيل جنگ می برای بنی«مهراه يوشع بود و جنگها يهوه با لشکريان آمسانيش 
انداخت و  ُبريد، مششيرهاشان را از کار می ريخت، اسپانشان را پی می سنگ بر دمشنان می

  . کُشت خودشان را می
ئی کە خدا بەموسا داده بود تصرف کرد و در  پس يوشع متامی اين زمينها را بنابر وعده

  .قسيم کرده بەملکيت داد، و آهنا در آن زمينها جاگير شدنداسرائيل ت های بنی ميان قبيله
اسرائيل پيام  خدا بەتوسط او بە بنی. خورده شده بود در اين زمان يوشع پير و سال

فرستاد کە من زمينها و باغستاهنای مردمی کە مرا بەخدايی قبول نداشتند را گرفتم و بەمشا 
 دادم و نابود کردم تا مشا باغستاهنائی کە دادم و برايتان جنگيدم و دمشنانتان را شکست

مهه  ايد را مالک شديد، و اين هائی کە خودتان نساخته ايد و خانه خودتان درختانش را ننشانده
نعمتها را من بەمشا دادم، و اکنون از مشا انتظار دارم کە جز من هيچ خدای ديگری مگيريد و 

کە  داشته باشيد و آهنا را ستايش مکنيد بلبەخدايان اقوامی کە در اطراف مشا استند نظر م
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فقط مرا ستايش کنيد کە تنها خدای مشا من استم يهوه؛ و مبادا کە مانند پدرانتان خدايانی را 
اند را  سوی رود استند، و مبادا کە خدايان َعّموريان کە با مشا مهسايه ستايش کنيد کە در آن

ودم را از مشا بازخواهم گرفت و با مشا دمشنی ستايش کنيد؛ کە اگر چنين کنيد من عنايتهای خ
  . خواهم کرد و بەمشا زيان خواهم رساند

رسالِت يوشع برای تسخيرِ آباديهای فلسطينی را انبيای اسرائيلیِ پس از او ادامه دادند 
  . گاه کە اورشليم را گرفتند و تشکيل سلطنِت اسرائيل دادند تا آن

 فلسطين بودند،  جنوبِ با بومياِنپيکارشورگشايی و قوم اسرائيل در حال ک کە تا زمانی
های آتش در پيشاپيش سپاه اسرائيل در حرکت بود،  بنابر روايات تورات، يهوه مهچون شعله

. کرد کشيد و انساهنا را کشتار می آتش می بەکرد و شهرها و آباديها را ی میده فرمانسپاهيان را 
 بنابر عقيدۀ آهنا تابوتاين . ناميدند  میتابوتن را آ کە ئيليان ختت روانی ساخته بودنداسرا

دادند،   را پيشاپيش خودشان حرکت میتابوترفتند  جنگ می بەوقتی. جايگاه ويژۀ يهوه بود
   .هنادند گرفتند آن را در خيمۀ اجتماع می و وقتی در جائی منزل می

ئی از  شد منونهگفته کە چە   آنائيليان نيستم، ولی اساطير اسرمن درصدد بازخوانیِ
برای .  قرار گرفتند ايراندر قلمرو شاهنشاهیبعدها  کە باورهای کهن اقوام سامی است

 درون کشور  اقوامِنگریِ  و جهان دينیباورهایفرهنگ ايرانی در  کە شناخنت حتولی
کە فرهنِگ آهنا را ساخته بود  اين قومها پيشينِ فکرِ دينیِ ايجاد کرد آشنايی با شاهنشاهی

در زمان تشکيل  کە ندهای قوم بزرگ سامی بود قوم اسرائيل يکی از شاخه. رت داردضرو
سلطنتی کە پيشترها ، و را داشتندشاهنشاهی ايران در منطقه شخصيت و هويت خاص خويش 

رافتاده بود، و اسرائيليان در و کە کوروش بابل را بگيرد  دهۀ پيش از آنتشکيل داده بودند چند
کوروش  گرچە .ئی بودند کە خدايشان بەآهنا داده بود رفته راث از دست مي بازيابیِآرزوی
علل  بە آهنابيشينۀسرزمين خودشان برگردند، اما  بە مساعدت کرد تا بەاسرائيليانبزرگ

 کە سرزمين خودشان برگشتند بە از آهنااقتصادی ماندن در ايران را ترجيح دادند و يک اقليتی
   .ء کردنددر آينده سلطنت يهودا را احيا

 اسرائيل سلطنتدهه از اضمحالل   چند تشکيل شدهخامنشی کە شاهنشاهی زمانی
 کە دو شاخۀ متنازعِ اسرائيليان با  جنگهای داخلیسدهور اسرائيل پس از دو کش. گذشت می

 دست شاهاِن بە)ئی بەآن رفت سامريان و يهوديان کە در جای خود اشاره(خودشان داشتند 
ان ودر  از يهوديان در ميانبزرگی گروههای ؛بابل از هم پاشيده شده بود سپس آشور و جهادگرِ

زيستند؛ خبشی از اينها رهربان دين و اعضای خانداهنای حکومتی و شخصيتهای کشوری و  می
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برکت شاهنشاهی ايران آزادی را  بەاسارت برده شده بودند و بەپيشتر کە  بودنديهودالشکری 
رودان  آزادی رسيدند در ميان بە بزرگفرمان کوروشکە بە  آن از پسیاسيران يهود. بازيافتند

 مشاری از اين مانده شدگان. يهودا برگشتند بەفقط مشار اندکی از آهنا. و ايران ماندگار شدند
ان ايرانی درآمدند و برخی ديگر فرصتهای گر حکومتخدمت  بەور بودند هنرمند يا پيشهکە 

بسياری از آهنا نيز نوکران خانگی شهرياران . ان زيستندمناسب شغلی يافته در ميان ايراني
ريزِ بزمهای  تورات، ساقیِ بادهوايت ر   بە)ی يهوديکی از انبيا(کە َنحميا  ند؛ چنانايران بود

کتاب عزرا باب ششم و کتاب دانيال ( در تورات ١.در شوش بود) شايد اَرَدَشير سوم(اَرَدَشير 
ميان آمده  بەسخنگزاران ايرانيان بودند  خدمت کە نينیچ دربارۀ شخصيتهای اين) باب ششم

 بودند جزو انبيا و قديسين يهود يهودااز خاندان رهربان سنتی  کە مردانیدر ميان اينها . است
 کە خبش اعظم کتابی. شان را در ايران تأليف کردند شدند و تاريخ و خبشهائی از تعاليم دينی

 م در ايران های پنجم و چهارم پ  در سدهمردان نام تورات در دست است، توسط مهينبە
   . تأليف شد۔گويا در شوش۔

سرزمينهای کنعانياِن مهسايه  بەقدرتی داشتند و در حال جتاوز کە اسرائيليانْ زمانی
گفتند؛ ولی وقتی قدرت را از  حکم خدا سخن می بەسوزی بودند، از کشتار و تاراج و آتش

 رفته زير سلطۀ اقوام بيگانه قرار گرفتند، طبيعی س بابليان آشوريان و سپاسارِت بەدست داده
 زورگويی و ستم برانند، و زيرِ تأثير سخن از حماسن عدالت و برابری، و مفاسِد کە بود

جای اشان بەشان تلطيف شود و در دعاه گری بر آهنا رفته بود روحيۀ ستيزه کە ستمهائی
 مجاعات انسانی، التماس برای  مهگانیِکشتارکوفنت شهرها و  درخواست مدد برای در هم

در  کە دسته از اسرائيليان آن. آزادی و رهايی از دست زورمندان گنجانده شوديابی بە دست
در  کە رفتۀ خويش بودند و هرگاه گرِ شکوِه از دست  مانده بودند مهواره نظارهسرزمين خودشان

گرفتند دلشان را آتش اندوه  یشده قرار م های برجامانده از اين شکوه گم برابر ويرانه
اِن آواره نيز اندوه آوارگی داشتند و ييهود. شد گرفت و اشک از ديدگانشان جاری می فرامی

 کە مهين علت در هرجا بەطن و تشکيل قدرت سياسی بودند، وو   بەآرزوی بازگشت مهواره در
دا را داشت و او را صفت منايندۀ خاص خ کە زيستند رهرب بالقوۀ خودشان را مهراه داشتند می

 سرزمين پدری و بەناميدند؛ و در انتظار فرارسيدن زمان مناسب برای بازگشت پيامرب يهوه می
اين رهربان بالقوه . گرفنت دوبارۀ سلطنت توسط اين رهربِ بالقوه و مقدس نشسته بودند دستبە

   .اند شناسانده شده با نام انبيای يهود در تورات کە اند مردانیمهان 
                                                 

  .۱۱/ ۱تورات، کتاب حنميا، . ١
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مردمشان تلقين  بە، انبيای يهود پيش از کوروش بزرگ زمان اسارت و آوارگیِدر
آمده و مورد خشم  يهوه را خوش منی کە اند قوم اسرائيل مرتکب کارهائی شده کە کردند می

 خشم يهوه بر اسرائليان بەدر تورات چندين جا. اند اين بالها گرفتار آمده بەيهوه قرار گرفته و
آهنا برای جلب حمبت يهوه در . فرماهنای او اشاره رفته است بەانش توجهی خاطر بیبە

بوده  چە دانستند منی کە شان کردند و از خطاهای گذشته  و زاری میالبه و گريه اشاننيايشه
اری و ز  بەريزانۀ آنان جايش را  خشن و خونآئينهایدر اين دوره . منودند  پشيمانی میاست
شان مانده بودند نه معبد و مذحبی پيشيندر کشور  کە آنان. ه دادداری و استغاثه و ُندب زنده شب

 خدايشان در آن بيارامد و رهربشان کە نيايش بپردازند و نه تابوتی داشتند بەدر آن کە داشتند
 دوران شکوهشان بەمانند کە توانستند آهنا ديگر منی. آجنا برود و از خدايش رهنمود بگيردبە

 اينها ١. کنندوزی و مهراه با فريادهای مستانه و پايکوبی برگزارس نيايشهای مهراه با گوشت
کجا رفته و  بە تابوتششدِن اش و نابود شدن خانه خدايشان پس از ويران کە دانستند  منیالًاص
 در يهودا های معبد سليمان روزه در کنار خرابه آنان مهه. دَرَب ميان کدام قوم بيگانه بەسر میدر 

  بەشد گاه يهوه پنداشته می روزگاری اقامتشان بود و  خداخانه کە )قدسبيت امل/  اورشليم(
سوی آنان برگردد و آنان را  کە بەکردند پرداختند و از يهوه التماس می  می و البهاری و ُندبهز

هواخواه  کە يهوه ثابت کنندکە بە  اينبودند، برای کە  آواره نيز هرجايهودياِن. ياری رساَند
 جايگاه ابدی کە اورشليماش در  خانه بەهرحال يهوهکە بە  اينگمان بە، استندو اسرزمين خاصِ

کردند و  شده با خدا راز و نياز می  ويرانسوی مهان معبِد بەسرکشی خواهد کرد، رواو است 
 از نو آباد اورشليم برگردد و بە اورشليم برای مهيشه کە خواستند منودند و از يهوه می تضرع می

   .زدو نيرومند سا
فرد  بەجود يک خانۀ منحصرو   بەيعنی عقيده» گاه قبله«در اديان سامی موضوع کە  اين

 عقيدۀ دينی جا افتاد و تا امروز باقی  اصلیِعنوان خبشِ بە زمين،نقطۀ خاصی ازبرای خدا در 
 اقامت خدا در يک جای ويژۀکردند خانۀ  گمان می کە ماند، ناشی از مهين عقيدۀ ديرينه بود

جای  سبب هم يهودان در هر مهين بە.گاه او در جهان است ست، و آن خانه تنها اقامتخاص ا
گزاردند و با  در اورشليم بود مناز می کە خانۀ خدايشان بە رواشانبودند در عبادهت کە جهان

آهنا  بەد وسوی آهنا برگرداَن بەتوجهش را کە کردند درگاهش دعا می بەگفتند و يهوه سخن می
   .کمک کند

                                                 
کە يادگار دوراِن قدرت اسرائيل است، سراسرش در ذکر چنين مراسم عبادی مهراه » مزامير«کتاب . 1

  . است و هياهوی مستانهکوبی  و پایبا ساز و سرود
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داشته، و در ميان مهۀ اقوام سامی گاه در باورهای دينی اقوام سامی جای خاصی  بلهق
مردوخ در بابل بود، شان خانۀ  کلدانيان قبله. ی وجود داشته استگاه خانه و قبلهخداچنين 

خانۀ بعل در شکيم بود، عرهبای قبلۀ کنعانيان ،  در شهر آشور بود آشورشان خانۀ  آشوريان قبله
 بعدها کە عرهبا نيز دينشان شکل گرفت،.  در شهر سبا بودخدای خودشانشان خانۀ  بلهيمنی ق

شان  هشان خانۀ اهللا در مکه بود، عرهبای مشال عربستان قبل عرهبای حجاز و غرب عربستان قبله
شان خانۀ رمحان در  شرق سوريۀ کنونی بود، عرهبای شرق عربستان قبلهدر در َتدُمر  خانۀ الالت
رفتند، در هر  جاهای دوردست می بەپيروان اين خداها وقتی. در سرزمين َيمامه بودشهر اباض 
در آن خانه  کە کردند و خدايشان را مهان خانه می بەهنگام منازشان رو بەبودند، کە سرزمينی

ها  از ميان مهۀ اين خانه. هنادند  را با او در ميان میاشانه ستودند و خواسته سکونت داشت می
گاه  قبله کە )بيت املقدس ( در اورشليمخانۀ يهوه، يکی مانده است برجا اشانط دوتاکنون فق

پرستش . گاه مسلمين است قبله کە  اهللا در مکهخانۀمشترک يهودان و مسيحيان است، و ديگر 
 شد، پرستش خانۀ اهللا گير جهان امپراتوری روم  مسيحیِسيلۀ مششير جهادگراِنو  بەخانۀ يهوه

نيز  اقوام سامیگاههای ديگرِ  خدايان و قبله. مششير جهادگران امپراتوری عربسيلۀ و  بەنيز
   .اند تاريخ پيوستهبەمهراه دينهاشان بە

خشمِ مهرورز کە بەآهنا نظر لطف  سخن دربارۀ اسرائيليان بود و نيازشان بەخدای بی
 دوره بود کە منوده از دربەدری و اسارت برهاند و بەسرزمينِ خودشان برگرداَند؛ و در اين

زاری و ندبه در مراسم عبادی سبب تلطيف روح . های دينی ابداع کردند ها و زاريها و ندبه البه
کار و  گذشت کە کند خدای مهرورزی می بەگزار را نيازمند شود و عبادت و مترکز فکر می

ۀ مه کە انسان در حلظات اندوه قلبيش نيازمند خدائی است. دوست باشد خبشاينده و آرامش
او  بە آشتی درآيد وبازگيرد و با او از درِ اوخطاها را مورد خبشايش قرار دهد و خشم خود را از 

سر   و دمشن را برباز کندحتی در دل دمشنانش جا  کە چنان خدائی نياز دارد بەاو. کمک کند
  قومرهربان دينیِ کە در چنين وضعيتی است.  او بکشدد تا دست از آزارِرحم و شفقت آوَر

 انساهنا و سراسرش مهرورزی و احسان است و در آن از برادریِ کە سازند مظلوم دعاهائی می
تلطيف  بەنوبۀ خود بەاين امر. آيد ميان می بە عدالت، و قُبحِ زورگويی و جتاوز سخنحماسنِ

سوز بود جايش  روزگاری متجاوز و جهان کە  خدائیآوریِ کند و خشم باورهای دينی کمک می
   .دهد رزی و عطوفت میمهرو بەرا

، آن ذلت و اندوِه اسيران قومها و دينهاهنشاهی ايران و اعالم آزادی با تشکيل شا
جهان  کە کردند  آهنا هنوز يک قوم زيرِ سلطه بودند و آرزو میولیاسرائيلی خامته يافت؛ 
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 سايۀ آن آزاد جا برقرار باشد تا آنان نيز در مهيشه در امنيت و آرامش باشد و صلح پايدار در مهه
اسرائيليان با قوم  کە اين مرحله بوددر . ندافت نهدری بە بەاسارت و درو رها باشند و ديگر

آنان . قوم مسلط جهان بودند آشنا شدند کە ايرانی در ارتباط قرار گرفتند و با خدای ايرانيان
دوسِت  دالتمشولِ مهرپرورِ ع  خدای جهان کە خدای اين قومِ پيروزمند و مسلطمتوجه شدند

عدالتی در ستيز  با هرگونه بیکە   بل خشم و جتاوز و ستم استنه تنها دمشنِ کە نواز است انسان
خدای  کە مشول آشنا شدند و آرزو کردند آهنا با تصور خدای جهان کە در اين مرحله بود. است

 چون ايرانيانمه  کەتوانستند ايرانيان دارند، و آنان نيز می کە بود آهنا چنين خدای مقتدری می
قصد ارضای آرزوهای  بەانبيای اسرائيل بود کە در اين مرحله. شونديک قوم مسلط تبديل بە

 آنان تأکيد کردند. خدای ايرانيان در ماهيت خويش مهان يهوه است کە خودشان مدعی شدند
وه پيروزی رسانده است کسی جز يه بەکوروش را مورد محايت قرار داده و او را کە خدائیکە 

 کە او اهلام کرده بەعنوان رهرب اقوام جهان برگزيده و بەکوروش را کە  يهوه بوده گفتند.نيست
يعنی موضوع ظهور کوروش . ی برهانددربەدرند از اسارت و  استقوم يهوه کە قوم اسرائيل را

انگار خدای يهودان تصميم  کە ئی تفسير شد گونه بەم بزرگ نزد انبيای اسرائيلی سدۀ پنجم پ
مهين خاطر هم کوروش را برگزيده و سلطنت  بەقوم خودش را از اسارت برهاند و کە گرفته بوده
 ۔در جای خود ديديمکە  ۔چنان چنين تصوری از کوروش بزرگ١. استاو سپرده بەجهان را

پيروان مردوخ نيز  کە يی وجود داشت؛ و ديديم نزد عموم پيروان خدايان گوناگوِن خاورميانه
بابل آورده است تا خدايان و مردم سرزمينِ کلده  بەکوروش را مردوخ برگزيده وکە  نوشته بودند

   .را از دست ستمهای نبوهنيد برهاند
  خدايان وارد عقيدۀ دينیِ آشتیِبار موضوعِ برای خنستين کە  بودباوردرنتيجۀ اين 

در نتيجۀ . رستندپ ئی است کە ايشان میخدای ايرانيان مهان خدا کە  شد و پذيرفتنداسرائيليان
کە   بل نابودی نه يک دين مطرود و درخوراسرائيليان ايرانيان نيز نزد دينِمهين باور بود کە 

 با اسرائيل قوم ، و اين امر مقدمۀ آشتیِقرار گرفتعنوان يک واقعيت مسلط مورد قبول بە
   .شدسوزانۀ يهوه  و بەکنار هناده شدن فرماهنای جهانادياِن غيرخودی 
 کە مؤلفان متون دينی يهود.  بوداسرائيليان فکر دينی تدوينِخامنشی دوران دوران ه

 ام گرفتند،و   بە دينی ايرانيان راانبيای اسرائيل بودند، در اين دوران نه تنها بسياری از تعاليم
 نقل ای زرتشت را عيًن  گاَتەعبارهتایهائی از  های مقدس خويش پاره در برخی از نوشتهکە  بل

 مصر  جاگيرشده در تورات يهوداِنخبشی از کە »طومار حبرامليت« بە ر سند معروفد. کردند
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۶۳۷ درخاورميانه باستان ايران متدن نقش

  عباراِتدر مجالتی از اين تأليْف. خوبی قابل مشاهده است بە مستقيماست، اين نقلِبوده 
   : ترمجه و مصادره شده استگونهاين  بەگاَتە

يصۀ معنوی، يکی مهراه او دو خص بە، و خدا انسان را برای حاکميت بر جهان آفريد
های راستی در  ريشه.  او باشند هستی مهراِهتا پاياِن کە راستی و ديگری گناه را آفريد

سبب گمراهی انسان چە   آن ظلمت؛ وجايگاِههای گناه در   نور قرار دارد و ريشهجايگاِه
انسان را از  کە کوشد مهواره می و  استاز ظلمت برخاسته کە شود خصيصۀ گناه است می
کنند، زيرا  جويندگاِن نور مدد می بەولی يهوه و فرشتۀ راستی. سوی ظلمت بلغزاند بەنور

دو را مقرر  کردارهای اين او است کە گناه است و  هردو خصيصۀ راستی وخدا آفريدگارِ
 ديگری و دارد و از دو و کردارهای او را دوست می يهوه يکی از اين. داشته است

   ١.کردارهايش بيزار است
جای  بەآن يهوه  و در٢ است،ی زرتشت گاَتەئی از منتِ  ه از پارهين قطعه عينا ترمج ا  

) دروغ(جای دروج  بەجای ُوهوِمَنە و سَپنَتە َمنيو، و گناه بەاهوَرَمزدا، راستی و فرشتۀ راستی
   . شده استآورده

آوری  م صفات قهاری و جباری و خش نزد انبيای يهودیِ جاگير در ايران يهوهدورهدر اين 
خود گرفت؛ مهرورز و  بە اهوَرَمزدا بودازآِن کە  نوينیالًخود را از دست داد، و صفات کام

مهۀ مردم روی زمين نظر لطف داشت و از بدی و  کە بەدوست و دادگر و خبشاينده شد انسان
نه گو اين بەدر عهد هخامنشی و در ايران تدوين شده، از يهوه کە در کتاب اشعيا. ستم بيزار بود
   :ياد شده است

م و  استيهوه کە من… دارم و از غارت و ستم بيزارم م، عدالت را دوست می استيهوه کە من
 کە ای يهوه خدای اسرائيل… دهنده گستر و جنات خدای عدالت… جز من خدائی نيست

 و زمين و آمساهنا را تو استیتو تنها خدای جهان ! ای ها جلوس کرده بر دوش مالئکه
   ٣.ای آفريده

يهوه  کە در زمان متأخر هخامنشی در خوزستان نوشته شده تأکيد رفته کە در کتاب زکريا  
پيش از  کە  اين فکری است٤.»آمساهنا را گسترانيد، بنياد زمين را هناد، و روح در انسان دميد«
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۶۳۸ پنجم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

 دينی قوم اسرائيل وجود نداشت و در ايران وارد انديشۀ دينی باورهایاين شکل در  بەآن
 ريزِ بزمهای باده ۔روايت تورات به۔ کە حنميا، يکی ديگراز انبيای يهودی. ديان شده بوديهو

  با وام گرفنتِ عباراِت اوستا،)شايد اَرَدَشير سوم(اَرَدَشير هخامنشی در شهر شوش بوده است 
   :ستايد سان می اين بەيهوه را

 تنهايی يهوه کە بەتوئی. از مهۀ برکات و تسبيحات فراتر است کە اسم جليل تو مبارک باد
 يدگار زمين و موجودات روی زمينتو آفر. ی استتو آفرينندۀ افالک و جنود افالک. یاست
ندگان حيات ز   کە بە استیتو. ۀ موجودات درياها را آفريدیتو درياها و مه. استی

   ١.گويند جنود آمساهنا تو را محد و تسبيح می. خبشيدی
 اس يهودان با ايرانيان در عقائد دينی آهنا رخ داد عقيدهپس از مت کە ترين حتولی مهم  

 بودن دار هدف گرِ  کە بياناين اصل.  جائی نداشتدين اسرائيليانپيشتر در  کە معاد بودبە
ناشناخته بود، ) و برای يونانيان نيز(طور کلی برای اسرائيليان  بە انسانی است، پيشترزندگیِ

 اسرائيليان هيچ زمان در عقيدۀ دينیِ تا آن. نداشتند پس از مرگ و هيچ تصوری از زندگیِ
يهوداِن   دينیِاساطيرِبا مطالعۀ .  نرفته بودکيفر و پاداش و )قيامت(هنايی سخنی از رستاخيز 

انبيای  کە توان درک کرد خوبی می بە، کە در تورات آورده شده است هخامنشی دوراِنماقبل
هدف . شود گيرد و متام می ن با مرگ او پايان میزندگی انسا کە کهن اسرائيل معتقد بودند

مرگ در فکر دينی . جهانی بود  سعادت مادی و ايناسرائيلْیغايی در تعاليم انبيای کهنِ 
رسيد و  هنايت می بەوجود انسان با مرگ او. معنای عدم بود بەاسرائيلياِن ماقبل هخامنشی

کهنِ يهود با اين برداشت از انسان،  انبيای ٢.ماورای مرْگ زندگی ديگری قابل تصور نبود
يهوه . يهوه برای نافرمانان در نظر گرفته بود کە پنداشتند ترين کيفری می مرگ را سخت

جهانی قوم برگزيدۀ خودش اسرائيل آفريده بود، و موسا را  نعمتهايش را برای سعادت اين
 برای تنظيم زندگی .سوی زندگی سعادمتندانۀ مادی باشد بەبرگزيده بود تا راهنمای آهنا

 برای رسيدن کە موسا سپرده بود، و از قوم او خواسته بود بەاجتماعی آهنا او احکام خويش را
بری از يهوه عبارت بود از ستايش او با زبان و تقديم  فرمان. سعادت دنيوی از او فرمان بربندبە

سوزاندند و گوشتهای  عود و خبور در آن می کە  آذرگاه مهيشگیِداشنتِاو و روشن  بەقربانی
امنيت و آرامش و . آمسان برسد و يهوه را خوش آيد بەريختند تا بو و دودش قربانی برآن می

اگر آهنا مهيشه . درگاه او بود بەستايش از يهوه و تقديم قربانیمنوط بە اسرائيليان یِخبت خوش
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۶۳۹ درخاورميانه باستان ايران متدن نقش

  و)کردند ذکرِ او می (راندند کردند، مهواره نام او را بر زبان می يهوه را متجيد و ستايش می
مهيشه روشن  کە او در آذرگاه بەگاه قربانی برای تقديم فرستادند، هرگاه و بی او درود میبە

سوزاندند، و آتش را پيوسته با هيزمهای خشک و مرغوب و عود و خبور  شد می نگاه داشته می
 کردند، يهوه میی دار پاسداشتند و شب و روز از آن   روشن نگاه میبو خوشو ديگر چوهبای 

جنگيد، آهنا  شان میان آهنا با دمشنماند، پيشاپيشِ کرد و در کنار آهنا می  بسيار میآهنا حمبِتبە
تاراند، زمين را در  کردند را می آهنا محله می کە بەداشت، دمشنانی را پيروزمند و پرقدرت می

اما . ر ناز و رفاه زندگی کنندکرد تا د آهنا عطا می بەداشت و نعمتهای فراوان  آهنا نگاه میدسِت
 دادند و معابد آهنا می بەستودند و قربانی آوردند و آهنا را می خدايان دمشن روی می بەاگر
گرداند،  شد، يهوه رويش را از آهنا برمی کردند خشم يهوه برانگيخته می توجهی می يهوه بیبە

فرستاد تا  سرشان می کرد؛ قحطی بر  مبتال می۔ازمجله آبله و بواسير۔انواع بيماريها  بەآهنا را
کرد تا دريده و   را خبشکاند؛ فرزندانشان را در برابر درندگان رها میاشانکشتزارها و باغه

 و با مردان بيگانه خبوابند؛ خيانت کنند آهنا کە بەکرد خورده شوند؛ زنانشان را وادار می
 تا با شکستهای پياپی کرد  میرها در مقابل دمشنان  آهنا راگرفت و ازمیياوريش را از آهنا ب

تاراج بربد و زنان و  بەمواجه شوند و سرزمينشان را دمشن تصاحب کند و اموالشان را دمشن
 کە کرد دست دمشن کشته يا اسير شوند، و کاری می بەاسارت بروند و خودشان بەفرزندانشان

فرستاد تا  مصر می بەا را خدايان بيگانه شوند؛ آهنبندگی برای بەآهنا در سرزمين دمشن جمبور
 توسِط بەسختیمصريان بفروشند و برای مصريان بيگاری کنند و چنان کارهای  بەخودشان را

 و » بودگاه شامکاش «خستگی بگويند فرِط بامداد از  کە فرستاد سرشان می  برخواجگانشان
تهائی بازهم با اگر با وجود ديدن چنين ذل. »کاش بامداد بود«خستگی بگويند فرِط  از گاه شام

داشت تا  شدند، يهوه دمشنان را وامی رفتند و متوجه يک خدای دمشن می يهوه سرسری می
 از آهنا را زنده نگذارد تا نام و نشانشان از جهان تن حتی يک کە  کندچنان کشتارآهنا را 
موسا  بەوا. يهوه برای نافرمانان در نظر گرفته بود کە ترين کيفری بود اين آخری سخت. َورافتد

گناه پدران را بر « کە شود خشم می بەيک خدای غيور است و چنان از نافرمانان کە گفته بود
   ١.گيرد می» پسران تا پشت سوم و چهارم
رستاخيز دار و معنادار بودِن زندگی انسانی و فکرِ   هدف بايهودیاما در ايران، انبيای 
 مردی.  کردندشان باورهای دينیرا وارد  جهانی آشنا شدند و آن اخروی و پاداش و کيفرِ آن

بەجا انداخنتِ فکرِ ان ايران در اواخر عهد هخامنشی بود، در ياز انبيای يهود کە نامِ دانيالبە
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۶۴۰ پنجم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

زرتشت  کە گونه مهان بە اخروی راندگیِز   بە عقيدهاو.  ايفا کردعمده سهم معاد نزد يهوديان
  . بيان کرده بود وارد دين يهود کرد

 از زندگی دوبارۀ انسان  در دينِ ايرانی، پس از آشنايی با زندگیِ اخرویی،دانبيای يهو
دانيال در کتابش آورده است  کە عبارت زير.  بودتکرار سخنان زرتشت کە سخنانی گفتند

   :ی زرتشت است شده از گاَتە یکار دستترمجۀ اندکی 
سعادت  بەدسته کاند بيدار خواهند شد؛ ي درخاک زمين خفته کە بسياری از مردمانی

خجالت و حقارت جاودانی گرفتار خواهند  بەدستۀ ديگری جاودانی خواهند رسيد، و
 را  بسيارمردمِ کە  افالک خواهند درخشيد و آهنائی روشنايیِ مهچونو حکيماِن. آمد
   ١. مانند ستارگان خواهند بوداند راه عدالت رهربی کرده بە
دسته از   حتول کلی يافت، و آناسرائيليان بعد باورهای دينی بەم از سدۀ پنجم پ  

  تدوينِکارِ بەزيستند در اثر آشنايی با فرهنگ ايرانی دست در ايران می کە انبيای اسرائيلی
 يهوديان تدوين مرحله از حتول عقيدتیِ اين کە در اين  دينیافکارِدر . دين نوين يهود شدند

حکم ماهيت قومی کە بە  چونولی يهودان. ، يهوه از جوانب بسياری شبيه اهوَرَمزدا شدشد
يک خدای مهگانی  بەيهوهکە   ايننظر و متعصب و خودحمور بودند، تصور خويش تنگ

خود  بەصفت خدای کل جهان گرچە اودر ميان آهنا جا باز کند، و  کە توانست تبديل شود منی
اين .  قوم او باشندگزارِ خدمتانساهنا را آفريده بود تا  کە گرفت باز هم خدای ويژۀ اسرائيل بود

در مهۀ . گاه برای قوم اسرائيل حل نشد و تا امروز باقی ماند هيچ کە يک تضاد فکری بود
حق دارد سلطان جهان باشد قوم  کە تنها قومیيهودیِ دوران هخامنشی های انبيای  نوشته

ليان را  حکم بردگان و بندگان اسرائي۔جز ايرانيان به۔اسرائيل است، و مهۀ مردم جهان 
 توانستند اسرائيلی شوند زيرا از تبار يعقوب نبودند؛ اقوام جهان منی کە گونه مهان. دارند

عبارت ديگر،  بە.توانستند پرستندگان يهوه شوند، زيرا يهوه خدای آهنا نبود گونه منی مهانبە
ند و  بود و کافرخدا خدا داشت قوم اسرائيل بود و ديگر اقوام جهان مهه بی کە تنها قومی

  بودمند توانايرانی يک قوم مسلط و کە   چونولی. رفتند مشار میەبردگان بالقوۀ قوم اسرائيل ب
 يهودیبرتریِ او اعتراف داشتند، انبيای  بەيهوديان  ِمّنتهای بسيار بر اسرائيليان داشت وکە

 را ايرانيان يهوهحالی کە گفتند در عين  کە گونه حل کردند شان را اين تضاد متعصبانه
سازد؛ اين  جا پيروزمند می کند و در مهه  میاز آهنا محايتشناسند ولی يهوه با آهنا است و  منی

ائيل کمک قوم اسر بەايرانيان کە آن خاطر بوده۔ بەهای انبيای اسرائيلی بنا بر نوشته۔امر نيز 
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۶۴۱ درخاورميانه باستان ايران متدن نقش

شوکت و  بەارهد و دوبن بازسازی کنيهودا يهوه را در خانۀد و ندری برهبەکنند تا از اسارت و در
يهوه در زمان کوروش بزرگ  کە تصريح کردهحتی از زبان خوِد يهوه  دانيال ١.دنمکنت برس
   :در پارس در کنار کوروش مباند تا مهواره ايرانيان را پيروزمند بدارد کە جمبور شده

از رؤسای  کە  ستيز کرد و ميکائيل)با يهوه(روز با من  رئيس کشور پارس بيست و يک
   ٢.ياریِ من آمد، و من در آجنا نزد پادشاهان پارس ماندگار شدم بەستاولين ا

او  بەدر ايران مبانند و کە را جمبور کردهاش  مالئکه و ی اسرائيليان خداايرانيعنی شاه   
 خواستند منی کە عده از انبيای اسرائيلی مطرح کردند  اين عقيده را آناظاهًر. ياری کنند

 در ايران باشند و از فرصتهای شغلیِ کە برايشان هبتر بودکە  ل بسرزمين قومی برگردندبە
خواستند  آهنا می. خبشی را برای خودشان داشته باشند مناسب استفاده کرده زندگی رضايت

 در ايران نگاه داشته شده ايهوه نيز اجباًر کە سبب است آن بەايم اگر ما در ايران کە بگويند
اگر ايرانيان دارای  کە  اين سخن آن بودمعنای ديگرِ. است يهوه کە استيم است، و مهان جائی

کوروش  کە  در واقع کسی جز يهوه نيستاين خدااند،  مند و پيروزگر و مسلط خدای قدرت
شناسند و خدا را با نام ديگری  بزرگ او را در ايران نگاه داشته است؛ و اگر هم آهنا يهوه را منی

اين نظر از . تواند باشد بدهند، آن خدا کسی جز يهوه منیخدايشان  کە بەخوانند، هر نامی می
نزد اسرائيليان خدايان اقوام ديگر را دمشن خود و خدای خودشان  کە آمد آجنا بيرون می

دوست و ياورشان کە   بلخدای ايرانيان نه تنها دمشن نيست کە ديدند پنداشتند؛ ولی می می
ايرانيان و ديگر آميزی دارد کە با  رزانه و عطوفتنيز مهان رفتار مهروآهنا  بەنيز هست و نسبت

  . پس او کسی جز يهوه نيست . گرفته است خويش در محايت نيز آهنا رادارد، واقوام جهان 
از دوران هخامنشی  کە يی  قوم يهود و ديگر اديان خاورميانه دينیِفکرِ حتولی در رونِد

در دوران پارتی نيز مجاعات بزرگی از . فتآغاز شده بود در دوران پارتی نيز مهچنان ادامه يا
 در منطقۀ ەرهای خودشان بودند، کە شهر يهوديَّ و دارای شهزيستند  در ايران میانييهود

 از ۔ناميدند که يونانيان و روميان سلوکيە می۔ و شهر ماخوزه در کنار تيسپون )اسپهان(اَسَپداَنە 
پس از  کە زيستند هودان در شهر شوش میدر خوزستان نيز مجاعت بزرگی از ي. مجله بود آن

زيستند از  می کە جای ايران  در هر يهودْیمجاعاِت.  زمان اسکندر دوباره آباد شده بودويرانیِ
 قاضيانشان از فقهای خودشان بودند، و امر گردآوریِ کە آزادی کامل برخوردار بودند تا جائی

ئی بود کە مهۀ اقوام درون ايران از آن  ؛ و اين آزادیخودشان واگذار شده بود بەمالياتشان
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برخورداری داشتند، و يهودان نيز يکی از آهنا بودند کە گزارشهای مکتوبشان برای ما مانده 
 در نام دارد و اکنون مهمترين کتاب دينی يهودان استتلمود  کە  توراتتفسير بزرِگ. است

تلمود . سط انبيای يهود تدوين شد تو۔رودان خوزستان و ميان۔پايان دوران پارتيان در ايران 
   .زيرِ تأثير فرهنگ ايرانی صورت گرفت کە  بزرگترين حتول در دين يهود استگرِ بيان

 يونان و ايتاليا نيز بيرون از ايران، و يیِ  مجاعات خاورميانهبيشينۀ در زمان پارتيانْگرچە 
؛ يعنی شدۀ خودشان ماندند ول ولی يهودان بر دين متحو اروپای شرقی آئين ميتَرَيسَنە گرفتند

داد  های اصليش را اساطير کهنِ خودشان تشکيل می دين نوينی برای خوشان ساختند کە مايه
 کە شان روابط آهنا در سرزمين اصلی. ولی دينِ نوينی سوای دينِ کهنشان بود با مهان نامِ کهن

 بسيار نيک بود، و یپارت  دولِت سپس زير سلطۀ روميان بود نيز با وسلوکيانابتدا زيرسلطۀ 
کمک پارتيان سلطنت اسرائيل را در اورشليم ۔ بەگفتيمدر خبش گذشته کە  ۔چنانبار هم  يک

روابط اسرائيليان با روميان . ودی توسط روميان ازهم پاشيده شدز  بەولیاحياء کردند، 
 از فرهنگ ايرانی ؛ لذا تأثيرپذيریِ آهناولی با ايرانيان مهواره نيکو بودمهواره خصمانه بود، 
  . مهواره جريان داشت

تن از انبيای اسرائيلی در آستانۀ   چندمسيحیم تا سدۀ خنست   سدۀ خنست پ خاللِدر
در  کە دنبال حتوالت بديعی بەو ،يی بودن دين يهود قرار گرفتند  قيد و بند قبيله هنايیِشکسنتِ

/ هانسيو (يوَحّنه و پسرش) زکريا(ه َزخراَيچون انبيائی مه رخ داده بود اسرائيليان فکر دينیِ
عرصۀ فعاليت دينی هنادند و  بەپا)  مسيحعيسا( َمشَيح ايشوعدو  در دنبالِ اين و )يحيا/ يونس

سدۀ خنست مسيحی از بطن دين يهود و در اواخرِ در . دين يهود را وارد مرحلۀ نوينی کردند
اين دين از جهات . ه شدبعدها مسيحيت ناميد کە  شکل گرفتنوينیسرزمين يهودا دين 

اهوَرَمزدا و ميتَر  بەبسياری با َمزداَيسَنە و ميتَرَيسَنە مهسانی داشت، و خدايش شباهت نزديکی
  مشَيح جای ميتَر را گرفت،ايشوعودی خدای آمسانیِ اين دين جای اهوَرَمزدا، و ز   بە.داشت

گشود و را برای خودش ی اناهيَتە نيز در اين دين جای خاص. اولی پدر و دومی پسر بودکە 
صحنۀ جغرافيای  با نام مسيحيت بر کە از اين نظر، دينی.  جای او را گرفتايشوعمادر ِمرياْم 

قوم اسرائيل  بە با ادعای انتسابايرانیگانۀ   سهمذاهبِخاورميانه پديد آمد دينی برخاسته از 
دار بودِن زندگی بشری و  هدف بەعقيده. بود، زيرا سازندگان اين دين از قوم اسرائيل بودند

  مطرح بود وارد اين دينَِمزداَيسَنەدر دين  کە مهان شکلی بەجهانی نيز  و کيفر و پاداش آنَمعاد
اساس تعاليم اين دين نيز در آغازش مهچون مزداَيسنە و ميتَرَيسَنە بر مهرورزی و . شدنوين 
گير و جانشين آئين  ری روم مههاين دين در امپراتو کە در آينده. دوستی هناده شده بود انسان
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 مهۀ باورهای  از آجنا کە در اناتولی و اروپا ميتَرَيسنان بەاين دين گرويده بودند،ميتَرَيسَنە شد،
، و آداب و رسوم جشن مسيحوز تولد ر   بەروز تولد ميتَر کە ، تا جايیشدآن منتقل  بەميتَرَيسَنە

   .بديل شد تمسيحآداب و رسوم جشن تولد  بەتولد ميتَر نيز
 م در منطقۀ گَنداَر در مشال شبه قارۀ هند دو دين مهم بودايی و جين در سدۀ ششم پ

کدام از اين دو  هيچ گرچە .گسترش هردو در زمان سلطۀ ايران برآن ناحيه بود کە شکل گرفت
 کە توان ترديد کرد ئی با دين ايرانی ندارند، اما کمتر می دين وجوه مشترک قابل مالحظه

 در مناطق شرقی فالت ايران، بناکە   آنيژهو   بەبوده باشد؛ ش آهنا زيرِ تأثير آئين َمزداَيسَنەپيداي
تر از نواحی غربی ايران وجود داشته  شکلی ناب بەتوانست می علل تاريخی، دين َمزداَيسَنەبە

 مجاعات بشری ساکن در مهسايگی مرزهای شرقی مياِنباشد، و آرماهنای بلند زرتشت در 
   .زمين تأثير مثبت و سازنده بگذارد نايرا

رودان در اثر برخورد با فرهنگ ايرانی  فکر دينی در مصر و شام و ميان کە حتوالتی
حتول فکر دينی ناشی از تأثير دين ايرانی در . پذيرفت در تاريْخ مشهود و غير قابل انکار است

َمندائيان، (َحّران و َنصيَبين چون عرفان اسکندريه و ئی مه کتبهای فکریخاورميانه در ظهور م
سدۀ دوم مسيحی تأثير حتمی داشته از سدۀ پيش از مسيح تا ) غنوصيها، عارفان نوافالطونی

بنيان اساسی دين ايرانی را  کە »خير و شر«و » نور و ظلمت«زيرا در اين مکتبها تعارض . است
 داَيسَنە در اين مکتبهاعناصر بسياری از تعاليم دين َمز. دهد شالودۀ اصلی است تشکيل می

مهمترين آهنا تقابل نور و ظلمت، انسان اوليۀ شبيه گيومرث، خرِد  کە شود ضوح ديده میو بە
  . َمنيو است مقدسِ خنستيْن شبيه سپَتە

نام دين مسيح  بەتدريج در خاورميانه بە مسيحیهای دوم و سوم و چهارمِ در سده کە دينی
ئی بود از مهۀ مکاتب فکری نوين  در هنايْت جمموعهشکل گرفت ادامۀ مهين حتول فکری و 

 و باورهای دينی ايرانيان زيرِ تأثير اعموًم کە يی از صاّبی گرفته تا َمندائی و غنوصی خاورميانه
اينها وارد  کە مهمترين عنصر عقيدتی. ايران شکل گرفته بودندشاهنشاهیِ در درون مرزهای 

طور ناقص و ناپرورده از  بەاين عقيده را آهنا. ی بودمنجی آخرزمان بەدين مسيح کردند عقيده
َمنيو و وهومنە و ارَتە برجهان گرفته  حتققِ حتمیِ سلطۀ کامل و هنايیِ سپنَتە بەباور ايرانيان

هرسه اينها را در خود  کە يک انسان کرده بودند بەبودند؛ و مفاهيم واال و جمرد را تبديل
، و شدمسيح منجی  بەيحيت وارد دين نوين شده تبديلاين عقيده مهراه با گسترش مس. داشت

مسيح در آخرزمان ظهور کند و  کە تا امروز در مسيحيْت برجا است و قرار است کە دانيم می
؛ و اين ظهورِ او  برساند و عدالِت مهگانی هنايییِخبت  بەخوشجهان را از درد و رنج برهاند و



۶۴۴ پنجم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

   . دينِ َمزداَيسَنە استکَرد در باورهای شکلِ ديگری از مهان ِفرِش
فکر دينی  بەنوينیبا ظهور مانی در دهۀ سوم سدۀ سوم مسيحی و گسترش دين او حرکت 

تعاليم مانی در خالل يک سده در سراسر خاورميانه از عراق و . اقوام خاورميانه داده شد
دتی مسيحيت را برای م کە توانی يافتتا شام و مصر گسترش يافت، و چنان اناتولی گرفته 

سپس وقتی دولت بيزانْت دين . کنار زدحتی در سرزمينهای اصلی پيدايش خويش نيز بە
کرد و جهادگراِن مسيحی از اعالن مسيح را در سدۀ چهارم مسيحی دين رمسی امپراتوری روم 

جانبه با دين   برخوردار شدند، ستيز مههشده دستگاِه سرکوب دولتیِ رومياِن مسيحیپشتيبانی 
 ايرانی مورد سرکوب عنوان يک دين سياسیِ بەبعد دين مانی اين زمان بەاز.  افتاداهر  بەمانی

 باورهائیاما . کنار زده شد بەا نام مانی و دينش از صحنۀ جامعۀ نومسيحیقرار گرفت و اجباًر
 و گرديد، ماندگار وارد دينِ مسيحی شد برای مهيشه مانی شدۀ زور مسيحی  بەتوسط پيرواِنکە 

آئين مسيح درآمدند  بەور تبليغ و مششير جهادگران مسيحیز  بەيی ت خاورميانهوقتی مجاعا
 خدمت دين مسيح درآمد و عناصری از باورهای بەاز مانی برای آهنا مانده بود کە افکاری
   . آن دين را تشکيل داداساسیِ

عرصۀ  بەهای نوينی پا تشکيل شد با پيرايهدر خاورميانه پس از مانويت  کە مسيحيتی
َرَيسَنە شکل  مزدايسنە و آئين ميت دينِتأثير از کە بەاساس تعاليم مسيحيِت اوليه. جامعه هناد

دوستی بنا شده بود، و هدف غايی انسان در تعاليمش کمال انسانی و  گرفته بود بر حمبت و نوع
در متون يهود با  کە بود) خدای کهن اسرائيل(ايل  خدای دين مسيح مهان. سعادت اخروی بود

کدام از صفات قهاری و جباری   نويْن هيچ اوليۀ دينِايل در تعاليمِ .شد صفت يهوه از او ياد می
کلی کنار هناده شد و او مهان  بەصفت يهوه در دين جديدکە   بل يهوه را نداشت؛و منتقمیِ
بعد  بەاز سدۀ دوم کە ايل در تعاليم مسيحيت .اهوَرَمزدا داشت کە خود گرفت بەصفاتی را

دوست و  انسان  مهرپرور وکە  شدمشردهآفريدگار و مدبر هستی  ن شد تنها خدای جهان وتدوي
داد، و  بشريت و برادری انساهنا تعليمی منی بەجز تقوا و ايثار و خدمت بەگستر بود و عدالت

مبارزۀ منفی و گريز از زور .  سياسی برای پرستندگان خويش خمالف بودحتی با تشکيل قدرِت
صفات ايل از هرجهت  گرچە . بودنوين دين  در مراحلِ اوليۀ تدوينِمشخصۀ اصلیگری  و سلطه

) مهان خشتَر(مهان صفات اهوَرَمزدای گاَتە بود، و مسيح نيز با هدف تشکيل سلطنت عدل 
سرِ اين قيام هناده بود، اما تعاليم مسيحيِت بعدی با تعاليم زرتشت تفاوتی  قيام کرده و جان بر

با شر و فساد مبارزه کنند و ديو و  کە تعاليم زرتشت از انساهنا خواسته شده بوددر . اساسی يافت
دروغ را از جهان براندازند و جهان را با کار و تالش آباد و زيبا سازند تا مهۀ انساهنا از نعمتهای 
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در کە   آنحکم بەاما مسيحيِت نوين. بزَِيندهستی برخوردار شوند و در رفاه و آسايش و امنيت 
گر زهد و دنياگريزی و  کرد، تبليغ يط پرخفقان و زيرِ ستم امپراتوری روم فعاليت میحم

های سوم و چهارم زيرِ  در سده کە بنابر تعاليم مسيحيتی. انزواگرايی و فرار از لذات دنيوی بود
درپی قدرت و  کە پراکندند شکل گرفت، انسان خوب کسی بود مانويان می کە تأثير باورهائی

متاع دنيايی  بەآور است حتی از ازدواج کردن بپرهيزد، و لذت هرچە لذت نباشد و ازثروت و 
   .توجه نشان ندهد
ديدگان  ستم داد و بشريت می بەمشقتها درس حتمل مصائب و کە يحيِت نوينتعاليم مس
 از خود بُبرند و در خدا گم شوند و اشانبرای فراموش کردن درد و رجنه کە کرد را راهنمايی می

ديده و فقيرمانده و  های ستم خواران فروهنند، برای توده ندوه جهان مادی را برای جهانا
ودی در ميان مردم شام و اناتولی ز   بەگر روم جاذبۀ بسيار داشت، و  سرکوبزيرسلطۀ امپراتوریِ

   .يافتو مصر گسترش 
  اين،شت ايرانی در خاورميانه دافرهنگ کە ئی های مثبت و سازندهبا وجود مهۀ تأثير

  اقوام سامیکليت فکر خاورميانه را دگرگون سازد؛ زيرا خصيصۀ نژادیِ کە  نتوانستتأثير
 ايرانی  و فرهنِگگرايش متدن. از ميراث قرون و اعصارشان بگسلند کە داد آهنا اجازه منیبە

سبب هم  مهين بە.داد يک گرايش دنيايی بود، و دنياسازی اساس متدن ايرانی را تشکيل می
ولی . در ديگر متدهنا جا باز کرده بود کە گونه جا باز کند آن بەگاه معبد نتوانست ايران هيچدر 

کە  مهيناز ميراث متدنی و فرهنگی خودشان رها شوند؛ و  کە گاه نتوانستند هيچاقوام سامی 
عرصۀ متدن خاورميانه هناد و زير سرپرستی دولت روم  بەعنوان يک دين سياسی پا بەمسيحيت

شکل ديگری وارد زندگی متدنی خاورميانه شد و کليسا جای معابد  بەگرفت، باز هم معبدقرار 
خود  بە»متدن مسيحی«نام  کە ندگيش ادامه داد؛ و متدنیز  بەکهن اقوام سامی را گرفت و

شاه را يک انسان و  کە عالوه برآن، تئوری سياسی ايران. چرخيد )کليسا (گرفت بر حمور معبد
 بر  و سپس رومياندانست، با تسلط يونانيان و نه موجود مافوق بشر میتنها يک انسان 

با اسکندر تداوم يافته بود از صحنۀ اجتماعی خاورميانۀ خدا کە  شاهخاورميانه و سريان تئوری 
 شاه و خدازاده بودن و مافوق بشر بودِن او احياء غربی بيرون رفت تا باز تئوری تقدس آمسانیِ

تالش بازسازی سلطنت اسرائيل  بەقوم يهود کە زمانی کە ن اثرگذار بوداين تئوری چنا. شود
صدد  بە منايندۀ ويژۀ خدای اسرائيلو) پسرِ خدا( خدازاده عنوان بە َمشَيحايشوع، ندافتاد

سپس .  ندادندتشکيل سلطنِت مقدساو فرصت  بەالبته روميان کە تشکيل سلطنت برآمد؛
 مسيحيت، او را بەآوری رها کردن آئينِ ميتَرَيسَنە و رویسده پس از او مهين روميان پس از  سه



۶۴۶ پنجم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

؛ مقامی کە تا امروز برای بديل کرده مورد پرستش قرار دادندخدای دومِ جهان و نسخۀ ميتَر تبە
  . عيسا مسيح مانده است

شاهان پارتی درصدد . ای فکر دينی در ايران نيز بودسدۀ خنست مسيحی سدۀ احي
جزوات پراکندۀ اوستا  کە راه بالش اول فرمان داد برآمدند و در اين تقويت آئين َمزداَيسَنە

 کە پديد آورد فرمان او جنب و جوشی در اوساط دينی َمزداَيسَنە. شود و تدوين گردآوری
ما از نتايج حرکت احيای فکر دينی در . احيای فکر دينی در کشور کمک کرد بەنوبۀ خودبە

اين حرکْت بسيار  کە توان گفت  نداريم، ولی میئی یآگاهسدۀ دوم مسيحی در ايران چندان 
 ۔ شاهنشاهی هخامنشیگاِه پيدايش۔مثرخبش بوده؛ زيرا در آغاز سدۀ سوم مسيحی در پارس 

ودی شاهنشاهی ساسانی را تشکيل ز  کە بەسلطنت رسيد بەمتوليان دين مزداَيسَنە مردی از
آن  بەانزرتشتیِ ايراني  غيراز اديان کهنِ کە را با شاخ و باهلای بسياری داد، و آئين َمزداَيسَنە

وال متدن هخامنشی پايه ر  بە راافزوده شده بود دين رمسی کشور اعالم کرد، و متدنی نوين
 کە  مانی و مزدک بيرون آمدند اين متدنْدروناز . برای چهار سدۀ متام تداوم يافت کە گذاشت

 افکار ؛ ورميانه سهم عمده را ايفاء کردندودادن افکار دينی خبشی از خا نوبۀ خود در نقشبە
دادن  يافنت عرب بر ايران در شکل  و تسلط ايرانرافتادِن شاهنشاهیوآهنا پس از ظهور اسالم و 

   . اساسی داشتنقشِنام گرفت » متدن اسالمی« کە متدن نوينی
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