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اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺧﻨﺠﯽ

ﻧﻘﺶ ﺗﻤﺪن اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ) ( 1
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ﺑﺨﺶﭘﻨﺠﻢ :ﻧﻘﺶﺗﻤﺪناﯾﺮانﺑﺎﺳﺘﺎندرﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎیﻓﺮﻫﻨﮓاﯾﺮاﻧﯽ
وﻧﻘﺶآندرﺗﻤﺪنﺳﺎزی
ﭘﯿﺶ ازآﻧﮑﻪ وارد اﺻﻞ ﻣﺒﺤﺚ ﺷﻮم ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از »ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ« در
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ،ﻣﻨﻄﻘﮥ وﺳﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮ و ﺷﺎم و آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ و ﻣﯿﺎﻧﺮودان و اﯾﺮانِ ﺗﺎرﯾﺨﯽ -ﺷﺎﻣﻞ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن و ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن و ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﯽِ ازﺑﮑﺴﺘﺎن -را درﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮥ
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ،ﺑﻪزﺑﺎن اﻣﺮوزی ،ﺑﺨﺸﯽ از آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺳﺮاﺳﺮ ﺧﺎور ﻧﺰدﯾﮏ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺸﻮد.
در ﺑﺎرۀ ﺗﺤﻮل ﺗﻤﺪن ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ از ﺣﺎﻟﺖ دﯾﻨﯽ ﺑﻪﺣﺎﻟﺖ دﻧﯿﺎﯾﯽ در ﻋﻬﺪ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ،درﺟﺎی
ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﺤﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪ و دوﻟﺘﻬﺎ و ﺗﻤﺪﻧﻬﺎی
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺗﺎ ﻗﺮن ﺳﻮم ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺮ روی ﻧﻘﺶ ﭘﺎی ﺗﻤﺪن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ رﻓﺘﻨﺪ ،و ﺗﻤﺪن دﯾﻨﯽ
ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آن در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﺮای ﻣﺪت درازی از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ رﺧﺖ
ﺑﺮﺑﺴﺖ؛ و ﺗﻼﺷﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﻬﺎ و روﻣﯿﻬﺎ ،ﺑﺎ ﺧﺪا ﮐﺮدن ﺷﺎﻫﺎﻧﺸﺎن ،ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﯿﺶ اﻧﺴﺎنﭘﺮﺳﺘﯽ
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درﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﯿﺎورد.
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 -1اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻤﺪن دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺰ از ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪ .ﺣﺪ اﻗﻞ ﯾﮑﯽ از اﻗﻮام
ﺳﺎﻣﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮم ﯾﻬﻮد ،ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻤﺪن دﯾﻨﯽ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺣﻔﻆ ﮐﺮد ،و درﻋﯿﻦ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
درﺗﻤﺪن ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺗﻤﺪن ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪﺣﯿﺎﺗﺶ
اداﻣﻪ داد ،وﻟﯽ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻤﺪن دﯾﻨﯽ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺼﻮرت ﻗﺒﯿﻠﻪﺋﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﺮد ،و ﻫﻤﻮاره اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﻤﺪن ﮐﻬﻨﺶ را ﺑﻪرﻫﺒﺮی ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ اﺣﯿﺎء ﮐﻨﺪ و دوﺑﺎره ﺑﻪدوران ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪﻣﻌﺒﺪ ﺑﺮﮔﺮدد.
اﯾﻦ رؤﯾﺎ ﻋﻤﻼ ﻫﻤﺮاه ﻗﻮم ﯾﻬﻮد ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﺪ ،و ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻫﻢ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻘﺪس آﺳﻤﺎﻧﯽ رﻫﺒﺮ )رﻫﺒﺮی
اﻧﺒﯿﺎء( ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﮐﻨﺎر ﻗﻮم ﯾﻬﻮد ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﺲ از دوران ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ در ﻗﺮن اول ﻣﺴﯿﺤﯽ
ﻋﯿﺴﺎ ﻣﺴﯿﺢ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﯾﻬﻮد ﻇﻬﻮر ﮐﻨﺪ و ﻣﻌﺒﺪ دوﺑﺎره درﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﯾﻬﻮد اﻫﻤﯿﺖ دﯾﺮﯾﻨﻪاش را ﺑﺎزﯾﺎﺑﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر اﺳﻼم ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺪاوم ﻣﻨﻄﻘﯽ دﯾﻨﻬﺎی ﯾﻬﻮد و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ،ﻣﻌﺒﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺰﻟﺖ دﯾﺮﯾﻨﻪ را ﮐﻪ در
ﺗﻤﺪن ﺑﺎﺑﻠﯽ و آﺷﻮری و ﻧﺰد ﯾﻬﻮدانِ ﮐﻬﻦ داﺷﺖ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ.
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ﻗﻮم اﯾﺮاﻧﯽ از ﻗﺮن ﺷﺸﻢ پم ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﻧﻮﯾﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﻫﺴﺘﯽ ﭘﺎ ﺑﻪﻋﺮﺻﮥ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی ﻧﻬﺎد ﮐﻪ
ﺗﺎ آنزﻣﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﮥ اﻗﻮام دﯾﮕﺮ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﮕﺮش را اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪآزادی ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﮥ اﻧﺴﺎن
در ﻋﻘﯿﺪۀ ﺧﻮﯾﺶ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﺪاد .ﭘﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب درﺳﺨﻦ از زرﺗﺸﺖ وﮐﻮروش و دارﯾﻮش،
ازاﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺳﺨﻦ ﺑﻪﻣﯿﺎن آﻣﺪ و ﻣﺜﺎﻟﻬﺎﺋﯽ از اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﯿﺎن ﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ
اﯾﺮان در ﻗﺮن ﺷﺸﻢ پم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ،ﺗﻤﺪن ﻣﯿﺎﻧﺮودان و ﻣﺼﺮ در اوج ﺷﮑﻮه ﺑﻮد ،و ﺗﺠﺮﺑﮥ
دوﻫﺰارﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻧﺪه را درﮐﻨﺎر ﺧﻮد داﺷﺖ .اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻪﻫﻤﻪﻣﻌﻨﺎ ﻣﺘﻤﺪن و -ازﻧﻈﺮ
ذﻫﻨﯽ -ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و آﻣﺎدﮔﯽ آن را داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را در ﺗﻤﺪن ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.
درآنزﻣﺎن ﻋﻠﻮم ﻃﺐ و رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻓﻨﻮن ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺟﺎدوﮔﺮی و
ﻓﺎﻟﺒﯿﻨﯽ و ﺧﻮاﺑﮕﺰاری در ﺑﺎﺑﻞ و ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪش رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .وﻟﯽ ﻗﻮم اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪآن ﺑﺨﺶ
از ارزﺷﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﺑﻪﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ و آﺑﺎد ﮐﺮدن ﺟﻬﺎن ﻣﯽآﻣﺪ؛
ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ در اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ و ﺳﭙﺲ ﭘﺎرﺗﯿﺎن ﺑﻮد ،ﺗﻮﺳﻌﮥ
اﻗﺘﺼﺎدی و رﻓﺎه ﻣﺮدم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ از راه ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮐﺸﺎورزی و اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪآن و
ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺗﺠﺎرت ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪآﻧﭽﻪ در اﯾﺮان ﺑﻬﺎ داده ﻣﯿﺸﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎدی
ﺗﻤﺪن ﺑﻮد ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺑﻪﮐﺸﺎورزی در اﯾﺮان اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ داده
ﻣﯿﺸﺪ ،و اﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ازﺗﻌﺎﻟﯿﻢ زرﺗﺸﺖ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزی و درﺧﺘﮑﺎری را در زﻣﺮۀ
ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮑﯽ )ﺣَﺴَﻨﺎﺗﯽ( ﺷﻤﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﺪا ﻣﯿﺸﻮد و اﻧﺴﺎن را رﺳﺘﮕﺎری ﻣﯿﺪﻫﺪ.
ﮔﺰﯾﻨﻮﻓﻮن ﮐﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎری در ﺑﺎرۀ اﯾﺮان داﺷﺘﻪ از ﻗﻮل اﺳﺘﺎدش ﺳﻘﺮاط ﺧﻄﺎب ﺑﻪﯾﮑﯽ از
ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺎن اﯾﺮان ﺑﻪﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺑﻪارﺗﺶ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺪاری از دوﻟﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ،
ﺑﻪﮐﺸﺎورزی اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ .ازاﯾﻦرو اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ،ﻫﻢ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻪﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺳﺮﮐﺸﯽ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻫﻢ ﻣﺄﻣﻮران وﯾﮋهﺋﯽ را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﻣﻮر زﻣﯿﻨﻬﺎ و ﮐﺸﺎورزی ﮔﺴﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ
ﺑﻪﮐﺎرﮔﺰاراﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺖ و زرع را در زﻣﯿﻨﻬﺎی ﺗﺤﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮدﺷﺎن روﻧﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داده و درﺧﺘﺎن
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ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺮده و ﺑﺴﺒﺐ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮﯾﻬﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ ﮐﻢﺟﻤﻌﯿﺖ و دارای زﻣﯿﻨﻬﺎی ﺑﺎﯾﺮ زﯾﺎد اﺳﺖ،
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺰاری را ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺟﺎﯾﺶ را ﺑﻪدﯾﮕﺮی ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻫﺎن اﯾﺮان ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ
ﮐﻪ ﺑﻪاﻓﺴﺮان دﻟﯿﺮ ارﺗﺶ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﺪاﮐﺎرﯾﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﭘﺎداش ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ،ﺑﻪﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ زﻣﯿﻨﻬﺎی زﯾﺎدی
1

را ﺑﺎ ﮐﺸﺎورزی و ﺑﺎﻏﺪاری آﺑﺎد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﭘﺎداش ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
 -1ﮔﺰﯾﻨﻮﻓﻮن ،ﮐﺘﺎب اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﮏ ،ﻓﺼﻞ . 4
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زﯾﺎدی ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺎداش درﺧﻮر ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮔﺰاران ﺑﻪاﯾﻦ اﻣﺮ
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ﻓﻨﻮن ﻣﻨﺠﻤﺎن و ﻓﺎﻟﺒﯿﻨﺎن و ﻏﯿﺒﮕﻮﯾﺎن و ﺟﺎدوﮔﺮان و ﺧﻮاﺑﮕﺰاران ﮐﻪ درﮐﻠﺪه رواج ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎدی داﺷﺖ و در ﯾﻮﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ زﯾﺎد ﺑﻮد ،در اﯾﺮان ﻃﺮﻓﺪار ﻧﺪاﺷﺖ ﯾﺎ ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ اﻧﺪک
ﺑﻮدﻧﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽﺷﺎن ﻫﻤﮥ ﺣﻮادث و وﻗﺎﯾﻊ را ﻧﺎﺷﯽ از ارادۀ اﻫﻮراﻣﺰدا
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ،و آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺘﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﻫﻮراﻣﺰدا در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ؛ و ﻫﯿﭻ
ﻓﺎﻟﺒﯿﻦ و ﻏﯿﺒﮕﻮﺋﯽ ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در آﻧﻬﺎ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رازﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﭘﯽ ﺑﺒﺮد.
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻋﻘﯿﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﻣﻮری ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ دﺧﺎﻟﺖ
ﮐﻨﺪ ﯾﺎ از اﺳﺮار آن ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮدد ،ﯾﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ارادۀ اﻫﻮراﻣﺰدا آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻫﻢ ﻣﺪﻋﯿﺎن
ﻏﯿﺒﺪاﻧﯽ و ﻓﺎﻟﺒﯿﻨﺎن و ﺟﺎدوﮔﺮان را ﺑﻪﭼﯿﺰی ﻧﻤﯿﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﻪآﻧﻬﺎ ﻋﻘﯿﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪادﻧﺪ را
ﺟﺎﻫﻞ ﻣﯿﻨﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ را ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان و ﺑﺰرﮔﺎنِ اﯾﺮان ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮی ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪﮐﺎر ﻗﯿﻞ و ﻗﺎل ﻣﯿﺨﻮرَد و ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺪارد .ازاﯾﻦرو اﯾﻦ ﻓﻨﻮن ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ را
در اﯾﺮان ﺑﺪﺳﺖ آورَد .اﯾﺮاﻧﯿﺎنْ ﻣﺮد ﻋﻤﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻪ ﻣﺮد ﺳﺨﻦ و ﻗﯿﻞ و ﻗﺎل .آﻧﺎن ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮدﺷﺎن
ﺟﻬﺎن را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻘﺒﻮل ﻃﺒﻊ ﺑﺸﺮ ﺑﻮد ﻣﯿﺴﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻓﻠﺴﻔﻪ و
ﺑﺤﺚ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﺘﯽ در ﻗﺮﻧﻬﺎی ﭘﻨﺠﻢ و ﭼﻬﺎرم پم ﮐﻪ در ﯾﻮﻧﺎن اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و
ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن و ﺳﺨﻨﻮران ﻧﺎﻣﺪاری ﭘﺎ ﺑﻪﻋﺮﺻﮥ وﺟﻮد ﻧﻬﺎدﻧﺪ در اﯾﺮان ﺟﺰ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و
ﻧﻘﺎﺷﺎن و ﭘﯿﮑﺮﺗﺮاﺷﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮﻧﺸﺎن را از ﻣﺼﺮ و ﺑﺎﺑﻞ اﺧﺬ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪدﯾﮕﺮ ﻋﻠﻮم و
ﻓﻨﻮن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ داده ﻧﻤﯿﺸﺪ ،و ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﻮﻓﺴﻄﺎﺋﯿﺎن و ﺳﻘﺮاط و اﻓﻼﻃﻮن
و ارﺳﻄﻮ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﻨﻈﺮ ﺟﻬﺎﻧﺪاران و ﺟﻬﺎﻧﺴﺎزان اﯾﺮان ﺑﯿﻬﻮده و وﻗﺖﺗﻠﻒﮐﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻦ
و ﺷﻨﯿﺪن آﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻫﯿﭻ ﺳﻮدی را درﺑﺮ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ زﯾﺎﻧﺒﺎر ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ وﻗﺖ
ﻣﺮدم را ﺑﯿﻬﻮده ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﻣﺮدم را از ﮐﺎر و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎزﻣﯿﺪارد .اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﯾﻮرش اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ
ﺑﻪﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن ﯾﻮرش ﺑﻪاﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را در ادارۀ اﻣﻮر ﺟﻬﺎن
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زﯾﺎﻧﻬﺎی ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ وﮐﻞ ﺗﻤﺪن ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ وارد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در ﺑﺨﺶ
ﺳﻮم دﯾﺪﯾﻢ.
و اﻣﺎ آﻧﭽﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮای ادارۀ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮد .آﻧﻬﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﻫﻤﮥ ﺻﻔﺘﻬﺎی ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﺧﺼﻠﺖ ﺑﺪی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﺷﻮد درآﻧﻬﺎ ﺑﻪوﺟﻮد ﻧﻤﯽآﻣﺪ .ﺑﻪآﻧﻬﺎ ازﮐﻮدﮐﯽ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ
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ﺑﻪروﺷﻨﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮی ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ،ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را وارد دوران درازی از آﺷﻮب و ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،و
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ازﭘﯿﺮان ﮐﺎرآزﻣﻮده اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،و در ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻓﻨﻮن ﺳﻮارﮐﺎری و ﺷﮑﺎرﮔﺮی و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ را
ﺑﻪآﻧﻬﺎ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ .ﮐﺸﺎورزی وآﺑﯿﺎری ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺸﯽ اززﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮۀ ﻣﺮدم ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد و
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ازﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ آن ﺳﺮوﮐﺎر داﺷﺘﻨﺪ؛ و ﺑﻪﺣﮑﻢِ آﻧﮑﻪ اﯾﺮان ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻢآب ﺑﻮد
ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﻮن اﺳﺘﻔﺎده ازآﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻬﻦ )ﻗﻨﺎت( ﺑﻮد را اﺑﺪاع ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ
آﻣﻮزﺷﻬﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﺮورت داﺷﺖ و ﻋﻤﻮم اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪآﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺒﺬول ﻣﯿﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺰرﮔﺎنِ ﮐﺸﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ آﻣﻮزﺷﻬﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ازﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی
دادﮔﺮی و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ادارۀ اﻣﻮر آﺷﻨﺎ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .ﮔﺰﯾﻨﻮﻓﻮن ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای
ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﻮر ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯿﺮوﻧﺪ ،و اﮔﺮ درﯾﻮﻧﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﺑﻪﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﻣﺪارﺳﺸﺎن ﻓﻨﻮن ﻋﺪاﻟﺖ و ﻗﻀﺎوت و ﺣﮑﻢ را ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ.
ﻣﻌﻠﻤﺎن در اﯾﻦ ﻣﺪارس ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻪﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ ،اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻓﺮﺿﯽ
ازﻗﺒﯿﻞ دزدی و راﻫﺰﻧﯽ و رﺷﻮهﺧﻮاری و ﺗﻐﻠﺒﮑﺎری و ﺗﻌﺪی و اﻣﻮری ازاﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ را ﺑﺮﺿﺪ ﺑﺮﺧﯽ ازداﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻄﺮح ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و از داﻧﺶآﻣﻮزانِ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ
درﺑﺎرۀ آﻧﻬﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﺪﻫﻨﺪ .درﻧﺘﯿﺠﮥ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﻮزﺷﻬﺎﺋﯽ ﮐﻮدﮐﺎنِ اﯾﺮاﻧﯽ از ﺳﻨﯿﻦِ اوﻟﯿﮥ ﻋﻤﺮﺷﺎن ﺑﺎ ﺑﺪﯾﻬﺎ
و ﻧﯿﮑﯿﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻣﯿﮑﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺼﻠﺘﻬﺎ ﺑﯿﺎراﯾﻨﺪ و در آﯾﻨﺪه ﻣﺮﺗﮑﺐ
اﻋﻤﺎل ﺧﻼف ﻧﺸﻮﻧﺪ .ازدﯾﮕﺮ آﻣﻮزﺷﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪارس ﺑﻪﮐﻮدﮐﺎن داده ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮﻧﻔﺲ
و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﺧﻮﯾﺶ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮان ،و اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻬﺘﺮان از ﻣﻬﺘﺮان و ﮐﺎردﯾﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺣﺘﯽ ﺑﻪﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺧﻮرد و ﻧﻮشْ ﺟﺎﻧﺐ اﻋﺘﺪال را ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻨﻬﺎ آﻣﻮزﺷﻬﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﻨﯿﻦ  15و  16ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن داده ﻣﯿﺸﻮد ،و ﺑﻌﺪ ازآن
آﻧﻬﺎ وارد دوران ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﺑﻪآﻧﻬﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺟﻮاﻧﺎن و
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﺳﺖ 1.ﻫﺮودوت ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪآﻣﻮزﺷﻬﺎی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ
2

ﺳﻮارﮐﺎری و ﺗﯿﺮاﻧﺪازی و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری اﺳﺎس آﻣﻮزش ﻧﺰد اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ.
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ﺟﻮاﻧﯿﺶ ﺷﻬﺮﯾﺎری ﻟﯿﺪﯾﺎ را در دﺳﺖ داﺷﺖ .ﮔﺰﯾﻨﻮﻓﻮن درﺑﺎرۀ ﮐﻮروش ﮐﻬﺘﺮ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ او
ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﻫﯿﭻ ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﯽوﻓﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯿﺪاد ،و از اﯾﻨﺠﻬﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ دﺷﻤﻦ او ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﻪﻗﻮل و ﻗﺮارﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪﻫﺎﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪادﻧﺪ و از او اﺣﺴﺎس اﻣﺎن ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .او ﻫﯿﭽﮕﺎه

 -1ﮐﻮروﺷﻨﺎﻣﻪ ،ﮐﺘﺎب  ،1ﻓﺼﻞ  / 2ﺑﻨﺪﻫﺎی . 8 -6
 -2ﻫﺮودوت136 / 1 ،
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ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ازﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻮروش ﮐﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ در
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ﭼﺸﻢ ﻃﻤﻊ ﺑﻪاﻣﻮال دﯾﮕﺮان ﻧﺪاﺷﺖ و ﻫﻤﻮاره ﻣﯿﮑﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺛﺮوﺗﻬﺎی ﻧﻬﻔﺘﻪ در زﯾﺮ زﻣﯿﻦ را اﺳﺘﺨﺮاج
ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦراه ﺑﺮ ﺛﺮوﺗﻬﺎی ﺧﻮدش ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ .او ﻫﻤﯿﺸﻪ ازﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ در دﺳﺘﮕﺎﻫﺶ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ
ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯿﮑﺮد وﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺘﭙﯿﺸﻪ و ﺑﺎاﻧﺼﺎف ﺑﻮدﻧﺪ را ﻣﻮرد ﻧﻮازش ﻗﺮار داده
1

ﭘﺎداشِ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﯿﺪاد.

ﻫﺮودوت درﺳﺨﻦ ازﺧﺼﻠﺘﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن دروغ را ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎه
ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ،و واﻣﺪاری را ﻧﻨﮓ ﻣﯿﺸﻤﺎرﻧﺪ ،و ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ واﻣﺪاری ازاﯾﻦرو ﺑﺪ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽﮐﻪ
ﺑﺪﻫﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ دروغ ﺑﮕﻮﯾﺪ؛ ازاﯾﻦرو ﻫﻤﻮاره از ﻧﻨﮓِ ﺑﺪﻫﮑﺎر ﺷﺪن ﻣﯽﭘﺮﻫﯿﺰﻧﺪ.
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن اﺣﺘﺮام ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯿﮕﺰارﻧﺪ ،ﻫﺮﭼﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن دور و دورﺗﺮ در ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﺎﺋﯿﻨﺘﺮی از اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻫﯿﭽﮕﺎه در
ﺣﻀﻮر دﯾﮕﺮان آب دﻫﺎن ﻧﻤﯽاﻧﺪارﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﯽادﺑﯽ ﺑﻪدﯾﮕﺮان ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؛ آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭽﮕﺎه در
ﻣﻸ ﻋﺎم ﭘﯿﺸﺎب ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﺰد آﻧﻬﺎ ﯾﮑﯽ ازﻣﻨﻬﯿﺎت ﻣﺆﮐﺪ اﺳﺖ .درﻣﯽﮔﺴﺎری ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻌﺎدل
را ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻫﯿﭽﮕﺎه ﭼﻨﺎن زﯾﺎدهروی ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺮاغ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻋﻘﻠﺸﺎن را
ازدﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﯾﺮاﻧﯿﺎن روز ﺗﻮﻟﺪﺷﺎن را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﻣﯿﺸﻤﺎرﻧﺪ و درآن روز ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ و ﺟﺸﻦ ﺑﺮﭘﺎ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺳﻔﺮهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ ،ﮔﺎو وﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺳﺮﻣﯿﺒﺮﻧﺪ وﮔﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ را در ﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮان
ﺑﺨﺶ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ )ﺧﯿﺮات و ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ( .آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭽﮕﺎه درآبِ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺸﺎب ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺟﺴﻢ
ﻧﺎﭘﺎک در رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽاﻓﮑﻨﻨﺪ و در آبِ رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﺤﻤﺎم ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ؛ و اﯾﻨﻬﺎ را از آﻧﺮو ﮐﻪ ﺳﺒﺐ
2

آﻟﻮده ﺷﺪن آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮔﻨﺎه ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮودوت درﯾﮑﺠﺎ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﯿﺶ از ﻫﺮﻗﻮم دﯾﮕﺮی آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮش
ارزﺷﻬﺎی ﺗﻤﺪﻧﯽ اﻗﻮام دﯾﮕﺮ را دارﻧﺪ 3.اﯾﻦ اﻣﺮ درﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺟﻠﻮهﮔﺮ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻮﻣﯽ درﺟﻬﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﻋﻘﺎﯾﺪ وآداب و رﺳﻮم دﯾﮕﺮان اﺣﺘﺮام ﻣﯿﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ و درﺑﺮاﺑﺮ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎ و ادﯾﺎن اﻗﻮام زﯾﺮﺳﻠﻄﻪ ﺗﺴﺎﻫﻠﯽ درﺣﺪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﻪﺧﺮج ﻣﯿﺪادﻧﺪ .اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﻂ و ﻧﮕﺎرش را از
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ﻋﯿﻼﻣﯽ و ﺑﺎﺑﻠﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﺑﻮد ﺗﺮﺗﯿﺐ دادﻧﺪ .اﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﻋﻠﻮم ﻓﻠﮏ ﺑﺎﺑﻠﯽ ﺑﺮای
ﮔﺎﻫﺸﻤﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﺧﺬ ﮔﺎﻫﺸﻤﺎری ﮐﻠﺪاﻧﯽ و ﻣﺼﺮی ﺳﺎل را ﺑﻪ 12ﻣﺎه و  365روز

 -1آﻧﺎﺑﺎﺳﯿﺲ ،ﮐﺘﺎب  ،1ﻓﺼﻞ .9
 -2ﻫﺮودوت.139 -133 / 1 ،
 -3ﻫﻤﺎن.135 ،
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ﻋﯿﻼم و ﺑﺎﺑﻞ اﻗﺘﺒﺎس ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺧﻂ و ﻧﮕﺎرشِ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮدﺷﺎن را ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﺧﻂ
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ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎﻫﻬﺎی ﺳﺎل ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از اﯾﺰدان ﮐﻬﻦ ﻧﻬﺎدﻧﺪ 1.اﯾﺮاﻧﯿﺎن درﺳﺎﺧﺘﻦ
ﮐﺎﺧﻬﺎ وﮐﻮﺷﮑﻬﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎ و راﻫﻬﺎ وﺟﺎدهﻫﺎ از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﻣﻌﻤﺎران و ﻧﻘﺎﺷﺎن و ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزان و
ﻫﻨﺮآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﺎﺑﻞ و ﻣﺼﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺠﺎرب آﻧﻬﺎ را ﺑﻪدرون اﯾﺮان اﻧﺘﻘﺎل دادﻧﺪ .وﻟﯽ ازآﻧﺠﺎ ﮐﻪ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪآﻣﻮزﺷﻬﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪادﻧﺪ ،ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠﯽ ﺑﻪوﯾﮋه ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ در اﯾﺮان ﺟﺎﺋﯽ
ﻧﮕﺸﻮد؛ و درﻋﻮض آن ﯾﮏ ﺟﻬﺎﻧﺒﯿﻨﯽ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽاﺷﺮاﻗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ زرﺗﺸﺖ در اﯾﺮان ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ
ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه اﻓﮑﺎر دﯾﻨﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮارداده ﺗﺤﻮﻟﯽ اﺳﺎﺳﯽ را دردﯾﻨﻬﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و اﻗﻮام ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را از ﺧﺪاﯾﺎن ﺟﺒﺎر ﺑﺸﺮﮔﻮﻧﻪ و اﻧﺴﺎنﺳﺘﯿﺰ ﻧﺠﺎت داده ﺑﻪﺳﻮی ﻋﻘﯿﺪۀ
ﺗﻮﺣﯿﺪی ﺳﻮق داد.

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دﯾﻦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن
اﯾﺮاﻧﯿﺎن درﻗﺮن ﺷﺸﻢ پم ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻮﻣﯽ درﮐﻞ ﺟﻬﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺪای ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل واﺣﺪِ
ﻏﯿﺮﻣﺠﺴﻢِ ﻣﺠﺮدِ ﺑﯽﻫﻤﺘﺎی ﺑﯽﭼﻮن اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ .اﻫﻮراﻣﺰدا ﺧﺪای ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺘﺶ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﻨﻬﺎ
ﺧﺪای ﺟﻬﺎن ،آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ،ﭘﺮوردﮔﺎر ،روزیرﺳﺎن ،ﻧﺎﻇﺮﮐﺮدار و رﻓﺘﺎر ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﺧﺎﻟﻖ ﻫﻤﮥ ﻧﯿﮑﯿﻬﺎ
داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ .اﻫﻮراﻣﺰدا ﻣﻬﺮورز و اﻧﺴﺎندوﺳﺖ ﺑﻮد و ﺗﺠﻠﯽ او ﻧﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ در دل ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺟﺎی
داﺷﺖ .اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮای اﻫﻮراﻣﺰدا ﻫﯿﭻ ﻣﻌﺒﺪی ﺑﻨﺎ ﻧﻤﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﻣﺠﺴﻤﻪﺋﯽ ﻧﻤﯿﺴﺎﺧﺘﻨﺪ .ﻫﺮودوت
ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ رﺳﻢ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺸﺎن ﻣﺠﺴﻤﻪ و ﻣﻌﺒﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،و درﻋﻘﯿﺪۀ
آﻧﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯽﺧﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ازآﻧﺮو اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻣﺜﻞ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪﺧﺪا ﺗﺠﺴﻢ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻤﯿﺪﻫﻨﺪ .او اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﺑﺮای ﺧﺪا ﻧﺰد اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﯾﮏ اﻣﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ ،و
ﺑﺮای ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه و زﻣﯿﻦ وآﺗﺶ وآب ﻧﯿﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺬﺑﺢ ﺧﺎص ﻧﺪارﻧﺪ
و ﺑﻪﻫﻨﮕﺎم ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدنْ ﺧﺪاﯾﺎن را ﻧﺪا ﻧﻤﯿﺰﻧﻨﺪ ،ﺑﺎده ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﻤﯿﺮﯾﺰﻧﺪ و ﻣﻮزﯾﮏ ﻧﻤﯿﻨﻮازﻧﺪ .وﻗﺘﯽ
ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺣﯿﻮان را ﺑﻪﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز اﺳﺖ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،آﻧﮕﺎ ﺑﻪدرﮔﺎه ﺧﺪا دﻋﺎ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .در دﻋﺎﮐﺮدن ﻧﯿﺰ رﺳﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﻨﺎت را ﺑﺮای ﺷﺨﺺِ ﺧﻮد ﺑﻄﻠﺒﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه و
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ﮔﻮﺷﺘﺶ را روی ﻋﻠﻒ ﻧﺮم ﺗﮑﻪﺗﮑﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﻎ ﻣﯽآﯾﺪ و دﻋﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﮔﻮﺷﺖ را

 -1ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺗﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن دارﯾﻮش ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﻧﺎﻣﻬﺎی ﮐﻬﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﮐﻪ از ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل در ﻓﺼﻮل ﺳﺎل
اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه ﺑﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .ﻧﺎم ﻧﻪ ﺗﺎ از ﻣﺎﻫﻬﺎ در ﺳﻨﮓ ﻧﺒﺸﺘﮥ دارﯾﻮش ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮارآﻣﺪه اﺳﺖ:
ﺑﺎﻏﯿﺎدَﯾﺶ ،ادوﮐﻪ ﻧﯿﺶ ،آﺗﺮﯾﺎدﯾﻪ؛ اَﻧﺎﻣَﮑﻪ ،وَرﮐﻪ زَﻧﻪ ،وی ﯾَﺨﻨﻪ؛ ﮔﺮﻣَﻪ ﭘَﺪه ،ﺗﻮرَه وَﻫﺎره ،ﺗﺎﯾﮕﺮﭼﯿﺶ.
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ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر دﻋﺎ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن را ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ ازاﯾﻨﻬﺎ ﻣﯿﺸﻤﺎرﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﺣﯿﻮان را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
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ﺑﺨﺶ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

ﺳﺨﻨﺎن ﻫﺮودوت درﺑﺎرۀ دﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ پم ﺑﻮد .اﺳﺘﺮاﺑﻮ ﮐﻪ ﭼﻬﺎرﻗﺮن ﭘﺲ از
ﻫﺮودوت ﻣﯿﺰﯾﺴﺘﻪ ،درﺑﺎرۀ دﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺸﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﯿﺘﺮاﺷﻨﺪ و ﻣﻌﺒﺪ
و ﻣﺬﺑﺢ ﻧﺪارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺧﺪای آﺳﻤﺎن را ﻋﺒﺎدت ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻣﯿﺘﺮا و اﻧﺎﻫﯿﺘﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﯿﻦ و آب و
آﺗﺶ را ﻣﯿﺴﺘﺎﯾﻨﺪ .آﻧﻬﺎ در ﺟﺎﻫﺎی ﭘﺎک ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻋﻘﯿﺪه
ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی از آن را ﺑﻪﺧﺪا داد ،زﯾﺮا ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪﺧﺪا ﻣﯿﺮﺳﺪ و ﺧﺸﻨﻮدش ﻣﯿﺴﺎزد
روح ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﮔﻮﺷﺖ او 2.اﺳﺘﺮاﺑﻮ در ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ »وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯿﻬﺎ ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻗﻄﻌﻪﺋﯽ از ﯾﮏ ﺟﺎی ﺣﯿﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﺮآﺗﺶ ﻣﯿﻨﻬﻨﺪ«.
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮی راﺟﻊ ﺑﻪاﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﮔﺰارش اﺳﺘﺮاﺑﻮ ﺑﺪﻫﻢ :ﺳﻮزاﻧﺪن و
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮐﺮدنِ ﻫﺮﺟﺴﻢ ﺣﯿﻮاﻧﯽ در آﺗﺸﮑﺪه در دﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺣﺮام ﺷﻤﺮده ﻣﯿﺸﺪ؛ و ﭼﻮن ﭼﻨﯿﻦ
ﻋﻤﻠﯽ »آذر« )آﺗﺶ ﻣﻘﺪس( را آﻟﻮده ﻣﯿﮑﺮد ،از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯿﺮﻓﺖ .آﻧﭽﻪ اﺳﺘﺮاﺑﻮ در
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪآن اﺷﺎره دارد ،ﺣﺘﻤﺎ رﺳﻮم دﯾﻨﯽ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﺳﺎﻣﯽ ﻣﯿﺎﻧﺮودان ﺑﻮده ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﺸﺎن
ﻣﺬﺑﺢ داﺷﺘﻨﺪ و ﭘﯿﻪ و ﭼﺮﺑﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را در ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮآﺗﺶ ﻣﯿﻨﻬﺎدﻧﺪ و ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﺪا را
ﺧﺸﻨﻮد ﻣﯿﺴﺎزد .ﻣﺜﻼ ﯾﻬﻮدان ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ را در ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺸﺎن
ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪﻧﺪ ،و ﺑﺨﺸﻬﺎﺋﯽ از ﺟﺴﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ آﺗﺸﮑﺪۀ ﻣﺬﺑﺢ ﻣﯿﺴﻮزاﻧﺪﻧﺪ .ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
آﻧﻬﺎ ﻋﯿﺪﻫﺎی »ﻓﻄﯿﺮ« و »اﺳﺎﺑﯿﻊ« و »ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ« ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺮر ﺑﻮد ﮐﻪ درآﻏﺎز ﻫﺮﻣﺎه و در
ﻫﺮ روزِﺷﻨﺒﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ داده ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را درﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮ آﺗﺶ ﻧﻬﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺴﻮزد و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺷﻮد 3.اﻗﻮامِ
ﮐﻠﺪاﻧﯽ وآﺷﻮری ﻧﯿﺰ -ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎ ﺧﺪای ﻗﺒﯿﻠﻪﯾﯽ ﯾﻬﻮد ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ -ﻣﺮاﺳﻢ
دﯾﻨﯽﺷﺎن اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﻨﯽ ﯾﻬﻮد ﻫﻤﺴﺎن ﺑﻮد ،و ﻫﺮدوﺷﺎن روزﮔﺎراﻧﯽ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮐﻪ ازﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻬﻦِ دﯾﻨﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯿﮑﺸﯿﺪﻧﺪ .ﻟﺬا ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺷﺎرۀ اﺳﺘﺮاﺑﻮ
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪاﻗﻮام ﺳﺎﻣﯽ ﻣﯿﺎﻧﺮودان درﻋﻬﺪ ﭘﺎرﺗﯿﺎن ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ اﯾﺮان را
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اﯾﺮاﻧﯿﺎن درﻗﺮن ﺷﺸﻢ پم ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻮﻣﯽ درﺟﻬﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻏﺎﯾﺖ
آرﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﭘﯿﻤﻮدن ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﺎل و رﺳﯿﺪن ﺑﻪﻟﻘﺎی

 -1ﻫﺮودوت.132 -131 / 1 ،
 -2اﺳﺘﺮاﺑﻮ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ،ﮐﺘﺎب  ،15ﺑﻨﺪ  13ﺑﻪﺑﻌﺪ.
 -3ﺗﻮرات: :ﮐﺘﺎب دوم ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم.13 -1 / 8 ،
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ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪادهاﻧﺪ ،و ﺑﻪﻧﻈﺮ او اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯿﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
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اﻫﻮراﻣﺰدا اﺳﺖ .ﺑﻮدﻧﺪ اﻗﻮام دﯾﮕﺮی در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪزﻧﺪﮔﯽ اﺧﺮوی ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻨﺪ؛ وﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ
اﺧﺮوی ﮐﻪ در ادﯾﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﻪ ﯾﮏ ﻫﺪف آرﻣﺎﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺴﺎن
از ﻣﻤﻠﮑﺖ اﯾﻨﺠﻬﺎﻧﯽ ﭘﺎدﺷﺎه آﺳﻤﺎﻧﯽﻧﮋاد ﺑﻪﻣﻤﻠﮑﺖ آﺳﻤﺎﻧﯽ او ﺑﻮد ،و ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ در زﻧﺪﮔﯿﺶ از ﺷﺎه ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺒَﺮَد ﭘﺲ ازﻣﺮﮔﺶ در ﻣﻠﮏ او ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﭼﻮن ﻫﯿﭻ
ﻧﻘﻄﻪﺋﯽ درآﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ او ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ او در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪﺻﻮرت
ﺟﺎﻧﻮران درﻧﺪه ﯾﺎ ﺧﺰﻧﺪه درﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺑﺮای اﺑﺪ درذﻟﺖ ﺑﻪﺳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد .آﺧﺮﺗﯽ ﮐﻪ در
دﯾﮕﺮادﯾﺎن ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد ﻧﻮﻋﯽ اﺑﺰارِ ﺗﺮس ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان و ﮐﺎﻫﻨﺎن اﺑﺪاع ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ آن ﻋﻮام را در وﺣﺸﺖ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ از ﻓﺮﺟﺎم اﺧﺮوی ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪدﺳﺘﻮرﻫﺎی ﺳﻠﻄﻪﮔﺮان ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻃﺒﻖ ﺧﻮاﺳﺘﮥ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ اﺧﺮوی ﮐﻪ
زرﺗﺸﺖ ازآن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪآن ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن ﻣﺮدم از ﻋﻮاﻗﺐ ﻋﺪم
اﻃﺎﻋﺖ از ﺳﻠﻄﻪﮔﺮان ﺑﻠﮑﻪ اﺑﺰار ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪﻧﯿﮑﻮﮐﺎری و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺑﺪﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺸﺪ ﻣﺮدم
ازﺳﺘﻢ و زورﮔﻮﯾﯽ و ﺗﺠﺎوز و ﺣﻘﮑﺸﯽ ﺧﻮدداری ورزﻧﺪ و ﻋﺪاﻟﺘﮕﺮا و اﻧﺴﺎندوﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ و
ﺑﻪﺳﻠﻄﻪﮔﺮان ﺳﺘﻢﭘﯿﺸﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﮕﺮدﻧﺪ .در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ زرﺗﺸﺖ -ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ دﯾﺪﯾﻢ-
ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮی از رﻫﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓاﻓﺮوزی ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺘﻢ ﺑﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ روا دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺪه و
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ از ﮐﺎوﯾﻬﺎ و ﮐﺮﭘﻨﻬﺎ و اوﺳﯿﺠﻬﺎ و ﮔﺮﻫﻤﺎﻫﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﻪﻓﺮﻣﺎن
آﻧﻬﺎ ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎ را ﺑﻪآﺗﺶ ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﭼﺎرﭘﺎﯾﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﻪاﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻪﺑﺪﺗﺮﯾﻦ
ﻓﺮﺟﺎﻣﻬﺎی اﺧﺮوی ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ.

1

در ادﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪﯾﯽ ﭘﺎدﺷﺎه -ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻮد و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮد -ﻣﻈﻬﺮ ﺧﯿﺮ وﺧﻮﺑﯽ وﮐﻤﺎل
ﻣﻄﻠﻖ اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ و ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ازاﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﺑﻪﺧﺪا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﺪ و درآﺳﻤﺎن ﺟﺎوداﻧﻪ ﻣﯿﺰﯾﺴﺖ ،و
رﻋﺎﯾﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮش ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﻣﺮﮔﺸﺎن ﺑﻪﻣﻤﻠﮑﺖ او اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و از ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ درﻣﻠﮏ او
وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ .در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ زرﺗﺸﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪﺳﻌﺎدت اﺧﺮوی ﻧﺎﺋﻞ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ﮐﻪ
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ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺣﺘﯽ ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن از ﻗﺒﯿﻞ ﺟﻤﺸﯿﺪ ،ﺑﻪﺳﺒﺐ آﻧﮑﻪ آزﻣﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
و دﻧﯿﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ و درﺻﺪد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪﺑﺮدﮔﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﻮرد ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺧﺪای ﺟﻬﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و درآﺧﺮت ﺑﻪﻋﺬاب ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ.
آﺧﺮت در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ زرﺗﺸﺖ ﻧﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺳﻠﻄﻪﮔﺮان زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻠﮏ ﭘﻬﻨﺎور اﻫﻮراﻣﺰدا و
 -1ﺑﻪﮔﻔﺘﺎر »زرﺗﺸﺖ« در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
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ﻣﻠﮑﻮت او ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران و ﻫﻢ ﺑﺪﮐﺎران ﭘﺲ از ﻣﺮﮔﺸﺎن ﺑﻪآﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﯿﺎت
ﺟﺎوﯾﺪ را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺎداش ﯾﺎ ﮐﯿﻔﺮ ﺑﺒﻨﻨﺪ .ازاﯾﻦرو زرﺗﺸﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺲ در ﺟﻬﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ،و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﻣﺮﮔﺸﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ
ﺑﻮدﻧﺸﺎن ﺑﻪﺑﻬﺸﺖ ﯾﺎ دوزخ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ و درﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﻋﺬاب ﺟﺎوﯾﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زﯾﺴﺖ .اززﻣﺎن
ﻇﻬﻮر زرﺗﺸﺖ ﺗﺎ ﻗﺮن اول ﻣﺴﯿﺤﯽ ،ﻣﺎ ﻫﯿﭻ رﻫﺒﺮِدﯾﻨﯽ و ﻫﯿﭻ ﻣﺼﻠﺢ دﯾﮕﺮی را درﺟﻬﺎن ﺳﺮاغ
ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪوﺿﻮح در ﺑﺎرۀ ﻫﺪف ﻏﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ زرﺗﺸﺖ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از ﺳﭙﻨﺘﺎﻣﻨﯿﻮ
و ﺗﺤﻠﯽ ﺑﻪﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ )وﻫﻮﻣﻨﻪ ،اﺷﺎ ،ﺧﺸﺘﺮه( ،و ﺑﺎ ﮐﺎر و ﺗﻼش و آﺑﺎدﺳﺎزی ﺟﻬﺎن )ﮐﺸﺎورزی و
داﻣﺪاری و ﺧﺎﻧﻪﺳﺎزی( و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری و ﻋﺪاﻟﺘﮕﺴﺘﺮی ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺎل را ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺮوردﮔﺎر را از ﺧﻮد
ﺧﺸﻨﻮد ﺳﺎزد ،و ﺑﻪاﯾﻦوﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪوﺻﺎل ﭘﺮوردﮔﺎر و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺟﺎوﯾﺪ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدد 1.در آنزﻣﺎن ﻫﯿﭻ
ﻗﻮم دﯾﮕﺮی در ﺟﻬﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﭼﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻮی ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺨﻠﻮق ﻗﺎﺋﻞ
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﮥ واﻻﺋﯽ ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در آنزﻣﺎن ﻫﯿﭻ ﻋﻘﯿﺪۀ دﯾﮕﺮی در ﺟﻬﺎن
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه را در ردﯾﻒ ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺑﺮای او ﻣﺰﯾﺘﯽ ﻣﺎﻓﻮق ﺑﺸﺮی ﻗﺎﺋﻞ
ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ آﺋﯿﻦ زرﺗﺸﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺎدی ﺑﺮاﺑﺮی ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ درﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﻮد ،و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﻓﻀﯿﻠﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻧﯿﮏاﻧﺪﯾﺸﯽ و ﻧﯿﮏرﻓﺘﺎری و ﻧﯿﮏﮔﻔﺘﺎری وی ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺷﺎه
ﺑﺪاﻧﺪﯾﺶ و ﺑﺪﮐﺮدار ﺑﻪﻋﺬاب اﺧﺮوی دﭼﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﭘﺮوردﮔﺎر روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺎهْ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﭼﻮن ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ زرﺗﺸﺖ درﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ،اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ دﯾﻨﻬﺎی ﮐﻬﻦ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ زرﺗﺸﺖ در ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﺷﺪن
ﭘﺮﺳﺘﺶ اﻫﻮراﻣﺰدا در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺧﺪاﯾﺎن ﮐﻬﻦ آرﯾﺎﯾﯽ ﻋﻤﻼ از ﻣﻘﺎم ﺧﺪاﯾﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦ آورده ﺷﺪﻧﺪ
وﻟﯽ از ﺻﺤﻨﮥ دﯾﻨﯽ ﮐﻨﺎر زده ﻧﺸﺪﻧﺪ .آﻧﺎن از آنﭘﺲ ﺑﻌﻨﻮان اﯾﺰدﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺮﯾﺎن ارادۀ اﻫﻮراﻣﺰدا
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ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﺰداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و
ﻣﻼﺋﮑﻪﻫﺎی ﻣﺨﻠﻮق اﻫﻮراﻣﺰدا ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﯿﺘﺮا )ﻣﻬﺮ( ،اﻧﺎﻫﯿﺘﺎ )ﻧﺎﻫﯿﺪ( ،و آﺗﻮر
)آذر( ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﻧﻤﺎزﻫﺎﯾﺸﺎن آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺎﯾﺶ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
ﭼﻮن اﯾﺮان ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻢﺑﺎران وﮐﻢآب ﺑﻮد و اﺳﺎس زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدﻣﺶ را
 -1ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ.
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ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﺸﺎن در ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ اداﻣﻪ دادﻧﺪ و ﺗﻘﺪﺳﯽ ﭘﺎﺋﯿﻨﺘﺮ از ﺗﻘﺪس اﻫﻮراﻣﺰدا را
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ﮐﺸﺎورزی و داﻣﭙﺮوری ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪاد ،ﻧﺎﻫﯿﺪ در ﻋﻘﯿﺪۀ دﯾﻨﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﺎم ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ؛ او اﯾﺰد
ﺑﺎران و آب و ﺑﺎروری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪارادۀ اﻫﻮراﻣﺰدا ﺑﺎران ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺎد ،آﺑﻬﺎ را ﺑﻪﺟﺮﯾﺎن
ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ ،زﻣﯿﻦ را از داﻧﻪﻫﺎ آﺑﺴﺘﻦ ﻣﯿﮑﺮد وﮔﯿﺎﻫﺎن را ﻣﯿﺮوﯾﺎﻧﺪ ،و ﺗﺨﻤﺪان ﺟﺎﻧﻮران و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﺎ
ﻧﻄﻔﻪ ﺑﺎروَر ﻣﯿﮑﺮد .ﻣِﻬﺮ ﮐﻪ اﯾﺰد روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻧﻮر و ﺣﯿﺎت ﺑﻮد ،ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ »ﻧﻮر« اﺳﺎس ﻋﻘﯿﺪۀ
دﯾﻨﯿﺶ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪاد دارای ﻣﻘﺎم وﯾﮋهﺋﯽ ﺑﻮد؛ و در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﭼﻮن آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و
ارﻣﻨﺴﺘﺎن و ﮐﺎﭘﺎدوﮐﯿﻪ ﮐﻪ ﻫﻮا ﺳﺮد ﺑﻮد ﻣﻬﺮ و آذر )اﯾﺰد ﮔﺮﻣﯽ و ﻧﻮر( از ﻣﻘﺎم ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻫﯿﭽﮑﺪام از اﯾﻦ اﯾﺰدان واﻻﻣﻘﺎم درﻋﻘﯿﺪۀ دﯾﻨﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﻪ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻪ
ﭘﺮوردﮔﺎر .ﺗﻨﻬﺎ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر و ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻬﺎن اﻫﻮراﻣﺰدا ﺑﻮد و اﯾﺰدانْ ﻣﻼﺋﮑﻪﻫﺎی او ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻫﺮﮐﺪام ﺑﻪﻧﺤﻮی در ﺟﻬﺎن اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ازاﯾﻦرو ﻣﻘﺪس ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯿﺮﻓﺘﻨﺪ.
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه وﯾﮋه ﺑﺮای اﻫﻮراﻣﺰدا ﺑﻨﺎ ﻧﻤﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻧﻘﻄﻪﺋﯽ ﮐﻪ درآن ﺑﻪﺳﺘﺎﯾﺶ
ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در درون ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮد .آﻧﺎن در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ آﺗﺶ ﻣﯽاﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره
روﺷﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﺪاﺷﺘﻨﺪ و آﺗﺸﺶ را ﺑﺎ رﯾﺸﻪﻫﺎی درﺧﺘﺎن ﺧﻮﺷﺒﻮ و ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ و داﻧﻪﻫﺎی ﻣﻌﻄﺮ
ﻣﯽاﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و درﮐﻨﺎر آن اﻫﻮراﻣﺰدا را ﻣﯿﺴﺘﻮدﻧﺪ و ﺑﻪدرﮔﺎﻫﺶ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ اﯾﺰدﻫﺎ )ﻣﻼﺋﮑﻪ(
ﮐﻪ ﺗﺠﺴﻢ داﺷﺘﻨﺪ دارای ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ؛ و ازاﯾﻦرو ﻣﻌﺎﺑﺪی ﺑﺮای ﻣﻬﺮ و ﻧﺎﻫﯿﺪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻘﺎط
ﮐﺸﻮر ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﺑﺪ را ﺑﺎ رﺳﻮم دﯾﻨﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ
ﻣﯿﺸﻮد آﻧﻬﺎ را ﺷﺒﯿﻪ ﮔﻨﺒﺪﻫﺎی ﻣﻘﺪﺳﺎن دﯾﻨﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط اﯾﺮان
ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺑﺮﺟﺎ اﺳﺖ و زﯾﺎرﺗﮕﺎه روزاﻧﮥ ﻫﺰاران اﻧﺴﺎن ﺳﺎدهدل و ﺧﺪاﺟﻮ و
ﺣﺎﺟﺘﺨﻮاه ،و در ﻋﯿﻦِ ﺣﺎل ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ﺳﺮﺷﺎری ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن دﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﻦﺑﺎوریِ
ﻣﺮدمِ ﺳﺎدهاﻧﺪﯾﺶ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن دار و دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪراه اﻓﮑﻨﺪهاﻧﺪ .ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن
ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ )ﮔﻨﺒﺪﻫﺎ( در زﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻫﻬﺎی آذر و ﻣﻬﺮ و ﻧﺎﻫﯿﺪ در
روزﮔﺎران دﯾﺮﯾﻦ وﺟﻮد دارد ،آﻧﮑﻪ در اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺮدﮔﺎﻧﯽ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﻓﻨﺎﺷﻮﻧﺪه
و ﻋﺎدی ﻣﺜﻞ ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی روی زﻣﯿﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ؛ وﻟﯽ درآن ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻫﻬﺎ ذاﺗﻬﺎﺋﯽ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻗﺮار
ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﯿﺮات و ﺑﺮﮐﺎت ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﺑﻪاﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ .ازاﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه اﮔﺮ
ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﻬﺮ و ﻧﺎﻫﯿﺪ و آذر را ﻣﯿﺘﻮان ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺗﻘﺪﺳﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪﮔﻨﺒﺪﻫﺎ و ارواح
ﺻﺎﺣﺒﺎنِ ﮔﻨﺒﺪﻫﺎ داده ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺮدهﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻗﻮام ﺳﺎﻣﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ،و ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺎن اﻗﻮامِ ﺳﺎﻣﯽ رواج
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دردرون اﯾﺮان ﺟﺎﮔﯿﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪﻣﺮور زﻣﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ؛ واﮔﺮ ﻧﯿﮏ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ
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ﻣﺮدﮔﺎنِ ﻣﻘﺪس ازﻫﻤﺎن اﻗﻮام ﺳﺎﻣﯽ )ﻣُﺸَﺨﱠﺼًﺎ ﻋﺮب( ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ را
ﻧﻤﯿﺘﻮان ﯾﺎﻓﺖ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﺋﯽ ﻣﯿﺎن ﮔﻨﺒﺪﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﻧﺎﻫﯿﺪﭘﺮﺳﺘﯽ ﯾﺎ آذرﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻬﻦ
ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﯿﻢ ،آﻧﭽﻪ در اﯾﻨﺠﺎ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی از ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺷﺨﺺﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻬﻦِ اﻗﻮامِ
ﺳﺎﻣﯽ اﺳﺖ ،و درآﻧﺠﺎ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از دورانِ دﯾﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ ﺷﮑﻞ
ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ را ﻧﺪارد .ﺑﻪﯾﮏ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﻨﺒﺪﻫﺎ ﺧﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺟﺎی ﻓﺮﻋﻮﻧﺎن
دﯾﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮی و ﺷﺎﻫﺎنِ ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺑﻠﯽ و آﺷﻮری را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؛ وﻟﯽ ﭘﺮﺳﺘﺶ آذر و ﻧﺎﻫﯿﺪ و ﻣﻬﺮ،
ﭘﺮﺳﺘﺶ ذاﺗﻬﺎی ﻣﻘﺪﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻔﺤﺺ ﺷﻮد ﻣﯿﺘﻮان اﺛﺮﺷﺎن را درﻫﻤﮥ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪﭼﺸﻢ دﯾﺪ و
ﺧﻮد را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﺳﺘﺎﯾﺶ اﯾﻦ آﺛﺎر ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻌﻼوه اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﻬﺮ و ﻧﺎﻫﯿﺪ وآذر ﻧﻮﻋﯽ
ﺳﺘﺎﯾﺶِ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎنِ ﻧﯿﮏ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﭘﺮﺑﺮﮐﺖِ اﻫﻮراﻣﺰدا و ازاﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺘﺎﯾﺶ اﻫﻮراﻣﺰدا اﺳﺖ،
ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﺪاﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮﮐﺎت ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺣﺘﯽ اﻣﺮوز
ﺑﺮای ﺑﺸﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ و دﯾﺪن اﺳﺖ ،در روزﮔﺎرانِ دﯾﺮﯾﻨﻪ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﺮﮐﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻮد و
ازاﯾﻦرو اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺰرگ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯿﺸﺪ.
دﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﮏ دﯾﻦ ﺧﺎﻟﺼﺎ ﺗﻮﺣﯿﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺳﺘﺎﯾﺸﻬﺎ و ﻧﻤﺎزﻫﺎ و ﻧﯿﺎﯾﺸﻬﺎ را ﻣﺨﺼﻮص
اﻫﻮراﻣﺰدا ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ؛ و اﯾﺰدانِ ﺳﻪﮔﺎﻧﮥ ﻣﻬﺮ و ﻧﺎﻫﯿﺪ وآذر ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﻠﮑﻮت ﻣﻘﺪس او ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮرد
ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﻧﻤﺎز و ﻧﯿﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺟﺎی اﻫﻮراﻣﺰدا ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﻤﯿﺸﺪ ﺑﺮای او ﺗﺼﻮر ﮐﺮد
در دل ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻮد و ﭘﺮﺳﺘﺶ اﻫﻮراﻣﺰدا ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺑﺪﮐﺎری ﻧﺒﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻨﺪۀ
راﺳﺘﯿﻦ اﻫﻮراﻣﺰدا ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﮑﺎم اﻫﻮراﻣﺰدا را ﺑﻪﻫﺪف ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﮐﺮدن ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻪاﺟﺮا
درآورَد و ﺟﻬﺎن را آﺑﺎد ﺳﺎزد و درﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻬﺮ ودوﺳﺘﯽ ﻧﺸﺮ دﻫﺪ و ﺻﻠﺢ وآﺷﺘﯽ و ﺑﺮادری
ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ اﻫﺪاﻓﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﺎن اﯾﺮان در ﺻﺪد ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ آﻧﻬﺎ
ﺟﻬﺎﻧﮕﺸﺎﯾﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ؛ و در دوران ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﻋﻤﻼ ﻫﻢ ﺑﻪاﯾﻦ اﻫﺪافِ اﻧﺴﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ وﺟﻮدیﮐﻪ ﻗﻮم ﻣﺴﻠﻂ و ﻣﻘﺘﺪر ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺎ وﺟﻮدیﮐﻪ دﯾﻦ ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ
دﯾﻦ ﺑﺮﺣﻖ ﺟﻬﺎن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺷﺮکآﻟﻮد اﻗﻮام ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪﭘﺮﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن اﻧﺴﺎنﺷﮑﻞ را
ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ در ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﺧﺮاﻓﺎت ﺟﺎﻫﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﺸﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦوﺟﻮد ﭼﻮن اﺳﺎس ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﺸﺎن را
آزادی اﻧﺴﺎن در اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻘﯿﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪاد ،در ﺻﺪد ﺗﺤﻤﯿﻞ دﯾﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪی ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮ اﻗﻮام
زﯾﺮﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ .ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﺋﯽ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ اﻗﻮام زﯾﺮﺳﻠﻄﻪ داﺷﺘﻨﺪ در ﺗﺎرخ ﺟﻬﺎن ﮐﻬﻦ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮد،
و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺒﯿﻪ آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ درﻫﯿﭻ ﻗﻮم ﻣﺴﻠﻄﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺑﻞ را ﮐﻮروش ﺑﺰرگ
ﮔﺸﻮد ،ﻫﻤﮥ ﻣﻌﺎﺑﺪ و ﻣﺮاﮐﺰ دﯾﻨﯽ آنﮐﺸﻮر دﺳﺖﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،و رﻫﺒﺮانِ دﯾﻨﯽ ﺑﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ
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در ﻣﻘﺎﻣﺸﺎن اﺑﻘﺎ ﺷﺪﻧﺪ و اﺣﺘﺮاﻣﺸﺎن ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﺎهداﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻣﯿﺎﻧﺮودان درﺗﻤﺎم دوران
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ درﻫﻤﺎن ﺷﮑﻮه دﯾﺮﯾﻨﻪ ﺑﺮﺳﺮ ﭘﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و دﺳﺘﮕﺎه روﺣﺎﻧﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﺎن ﺟﻼل
در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪزﻧﺪﮔﯽ اداﻣﻪ ﻣﯿﺪادﻧﺪ .در ﻣﺼﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ ازآﻧﮑﻪ ﺑﻪﺗﺼﺮف اﯾﺮان درآﻣﺪ ﺑﺎ
ﻓﺮﻫﻨﮓ و دﯾﻦِ ﻣﺮدم ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮده ﺷﺪ ،و ﮔﺰارﺷﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﺮودوت از ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﺶ درﻣﺼﺮ
ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯿﺪارد ﮐﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ در ﻣﺼﺮ دﺳﺖﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ رﻓﺘﺎر دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎ و ادﯾﺎنِ اﻗﻮام ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ رواﯾﺎت ﺗﻮرات از ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ اﯾﺮان ﺑﺎ
ﻗﻮم ﯾﻬﻮد ﻗﺒﻼ ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ .ﻣﻮرﺧﺎن ﻋﻬﺪ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ رواﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻣﻌﺎﺑﺪ اﺳﺮارآﻣﯿﺰ ﺑﺎﺑﻞ و ﻣﺼﺮ
ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ درزﯾﺮ ﭼﺘﺮ اﻣﻨﯿﺖ دوﻟﺖ اﯾﺮان در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ -ﻣﺜﻼ -ﻫﺮودوت در وﺻﻒ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﻌﻞ و ﻣﺮدوخ در ﺑﺎﺑﻞ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻌﻞ در
ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻨﺎی ﻣﺮﺑﻊﺷﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﺿﻠﻌﺶ  400ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﻫﺮ دﯾﻮارش دروازهﻫﺎی ﺑﺮوﻧﺰﯾﻦ
دارد .در وﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﯾﮏ ﺑﺮج ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪﺿﻠﻊ  200ﻣﺘﺮ اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮج دﯾﮕﺮی دروﺳﻂ اﯾﻦ
ﺑﺮج ﺑﻨﺎ ﺷﺪه و ﺑﺎز دروﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺮج ﯾﮏ ﺑﺮج دﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارد ،و ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺑﺮاج دﯾﮕﺮی ﮐﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﻪﻫﺸﺖ ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪﻓﺮاز ﺑﺮج ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ازراﻫﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﯿﭽﺎن
از ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺮﺟﻬﺎ و از ﺑﯿﺮون ﻣﯿﮕﺬرد .در وﺳﻂ راه اﻣﺎﮐﻨﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه و ﮐﺮﺳﯽﻫﺎﺋﯽ
ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮجِ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻘﻄﮥ ﻣﻘﺪس اﯾﻦ ﻣﻌﺒﺪ اﺳﺖ ،و ﺳﺮﯾﺮی ﻋﻈﯿﻢ از ﻃﻼی ﻧﺎب درآن
ﻧﻬﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪاﻧﻮاعِ زﯾﻮرﻫﺎ و ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ آراﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻣﯿﺰی ازﻃﻼی ﻧﺎب درﮐﻨﺎر آن ﻗﺮار دارد.
در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﻌﻨﯽ دردرون اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ﻫﯿﭻ ﺗﺼﻮﯾﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺷﺐ درآن ﺑﻤﺎﻧﺪ -ﺟﺰ ﯾﮏ زن ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ویرا ازﻣﯿﺎن ﻫﻤﮥ زﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻦ اﯾﻦ ﻣﻌﺒﺪﻧﺪ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ .-ﮐﻠﺪاﻧﯿﻬﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺧﻮدش ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻪاﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﯽآﯾﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻌﺒﺪ ،ﯾﮏ ﻣﻌﺒﺪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﺑﺎﺑﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺠﺴﻤﮥ ﻃﻼﯾﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ ازﺧﺪای
ﺑﺰرگ )ﻣﺮدوخ( ﺑﺮروی ﯾﮏ ﻣﯿﺰ ﺑﺰرگ ﻃﻼﯾﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﮐﺮﺳﯿﻬﺎی اﻃﺮاف او ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻪ ازﻃﻼ
اﺳﺖ .ﮐﻠﺪاﻧﯿﻬﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﻼﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ و ﻣﯿﺰ و ﮐﺮﺳﯿﻬﺎ  800ﺗﺎﻻن وزن دارد .در ﺑﯿﺮون
ﻣﻌﺒﺪ دو ﻣﺬﺑﺢ ﻋﻈﯿﻢ از ﻃﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺬﺑﺢ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻬﺎی ﻋﺎدی اﺳﺖ و ﻣﺬﺑﺢ
ﺑﺰرگ وﯾﮋۀ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺸﻨﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﺪاﻧﯿﻬﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﮐﻠﺪاﻧﯿﻬﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﻣﺠﺴﻤﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ دﯾﮕﺮ از ﻃﻼی ﻧﺎب در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﮐﻮروش و دارﯾﻮش
1

ﺑﺮﭘﺎ ﺑﻮده ،وﻟﯽ ﺧﺸﯿﺎرﺷﺎ آنرا ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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آﻧﭽﻪ را ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ دﻟﯿﻞ دﺳﺖ ﻧﺨﻮردن ﻣﻌﺎﺑﺪ و ﻣﺮاﮐﺰ دﯾﻨﯽ ﻣﯿﺎﻧﺮودان در زﻣﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ و
اﺣﺘﺮام دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺖ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﻪﻣﻘﺪﺳﺎت اﻗﻮام زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ اﺳﺖ .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺠﺴﻤﻪ
ﺑﻪﻓﺮﻣﺎن ﺧﺸﯿﺎرﺷﺎ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ آداب و رﺳﻮم دﯾﻨﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎﺑﻞ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺧﺸﯿﺎرﺷﺎ
ﺿﺪاﺧﻼﻗﯽ و وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،درﺑﺨﺶ ﺳﻮم در ﺳﻨﮕﻨﺒﺸﺘﮥ ﺧﺸﯿﺎرﺷﺎ ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ﮐﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﯾﮏ ﺟﺎﺋﯽ ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎه دﯾﻮ ﺑﻮده و او آن را ﺑﻪﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎه اﻫﻮراﻣﺰدا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ
ﺧﺸﯿﺎرﺷﺎ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎه دﯾﻮ درﮐﺠﺎ ﺑﻮده وﻟﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﯿﺎﻧﺮودان ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺧﺸﯿﺎرﺷﺎ
را ﯾﮏ داﺳﺘﺎنِ ﻫﺮودوت ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻫﺮودوت ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﺑﻞ ﯾﮏ رﺳﻢ
زﺷﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﻃﺒﻖ آن زﻧﺎنِ ﺷﻮﻫﺮدار وﻇﯿﻔﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﯾﮑﺒﺎر در ﻋﻤﺮﺷﺎن در ﻣﻌﺒﺪ ﻋِﺸﺘﺎر
)ﮐﻪ ﻫﺮودوت ویرا ﻣﻠﯿﺘﺎ ﻣﯿﻨﺎﻣﺪ( ﺧﻮدﺷﺎن را ﻧﺜﺎر ﻣﺮدان ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮐﻨﻨﺪ .زﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ وﻇﯿﻔﮥ
ﺷﺮﻋﯽ درﻣﻌﺒﺪ ﺑﻪاﻋﺘﮑﺎف ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎ وﻗﺘﯽﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﯿﮑﺮد
ﺟﺎﯾﺸﺎن را ﺗﺮک ﻧﻤﯿﮑﺮدﻧﺪ .ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ زنِ ﻣﻌﺘﮑﻒ آﻣﯿﺰش ﮐﻨﺪ ﻣﯿﺮﻓﺖ و ﺳﮑﻪﯾﯽ
را دردﺳﺖ او ﻣﯿﻨﻬﺎد و ﺑﻪاو ﻣﯿﮕﻔﺖ :ﺗﻮرا ﺑﻪﻧﺎم ﻋِﺸﺘﺎر دﻋﻮت ﻣﯿﮑﻨﻢ .زن از اوﻟﯿﻦ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪاﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ازاو دﻋﻮت ﺑﻪﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯿﮑﺮد ،و ﭘﺲ ازاﯾﻨﮑﻪ وﻇﯿﻔﮥ ﻣﻘﺪس ﻫﻤﺨﻮاﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﺮد
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪاد ﺑﻪﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺮﻣﯿﮕﺸﺖ .زﻧﺎن زﯾﺒﺎ ﺧﯿﻠﯽ زود ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ وﻇﯿﻔﮥ ﺷﺮﻋﯽﺷﺎن را
1

اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،وﻟﯽ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﯾﺒﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺎه ﺗﺎ ﺳﻪﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻪاﻧﺘﻈﺎر ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ.

ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﺎن اﯾﺮان ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ از ﭼﻨﯿﻦ
رﺳﻢ زﺷﺘﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ ،و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺒﺪیﮐﻪ درﺣﻘﯿﻘﺘﺶ ﭼﯿﺰی ﺟﺰﻣﻌﺒﺪ دﯾﻮ ﺷﻬﻮت ﻧﺒﻮده را
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
درآن ﻋﺪه از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺰاران اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﻬﺎی ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه
اداره ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ﻫﻤﻮاره ﺳﻔﺎرش ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه ﺑﺮآن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻣﻘﺪﺳﺎت دﯾﻨﯽ ﻣﺮدم اﺣﺘﺮام ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﮔﺰاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﻣﺜﻼً در ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎن از دارﯾﻮش ﺑﻪﺷﻬﺮﯾﺎر اﯾﺮاﻧﯽِ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﻢ:
ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه دارﯾﻮش ﭘﺴﺮ وﯾﺸﺘﺎﺳﭗ ﺑﻪﮔﺎداﺗﺎس ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮا در ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﻪﮐﺎر ﻧﻤﯽﺑﻨﺪی .اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻬﺎﻟﻬﺎی ﻣﯿﻮۀ ورارود ]اﺣﺘﻤﺎﻻ زﯾﺘﻮنِ
ﻟﺒﻨﺎن[ را ﺑﻪزﻣﯿﻦ ﻣﻦ ]در ﯾﻮﻧﺎن[ ﺑﺮده درآن ﮐﺎﺷﺘﻪای ،ﻗﺼﺪ ﺗﻮرا ﺑﻪﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎد ﻣﯿﮑﻨﻢ… ،
وﻟﯽ ﭼﻮن روش ﻣﺮا درﺑﺎرۀ ﺧﺪاﯾﺎن ازﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ دور ﻣﯿﺪاری ،اﮔﺮ دﮔﺮﮔﻮن ﻧﮑﻨﯽ،
آزردﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪﺗﻮ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ داد .ﺗﻮ از ﮐﺸﺎورزان زﻣﯿﻨﻬﺎی ﻣﻘﺪس اﭘﻮﻟﻮن ﺑﺎج
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ﺳﺘﺎﻧﺪهای و ﺑﻪآﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﺎن دادهای ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﺎﻣﻘﺪس را ﮐﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،و ازاﯾﻦرو ﻧﯿﺖ ﻧﯿﺎﮐﺎن
1

ﻣﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﺧﺪاﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﻪﭘﺎرﺳﯿﺎنْ ﺳﺮاﺳﺮ راﺳﺘﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪای.

اﮔﺮ دوﻟﺖ اﯾﺮان ادﯾﺎن و ﻣﻘﺪﺳﺎت اﻗﻮام ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ را زﯾﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ ،وﻟﯽ ﺧﻮدش
را ﭘﺎﺳﺪار ارزﺷﻬﺎی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ رﺳﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل
ﺿﺪﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ اﻗﺪام ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﮔﺮ ﺧﺸﯿﺎرﺷﺎ ﺑﻪﻗﻮل ﺧﻮدش ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎه دﯾﻮ را ﺑﺮاﻓﮑﻨﺪ
اﻗﺪام او در ﺣﻘﯿﻘﺘﺶ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻋﻤﺎﻟﯽ ازاﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ازﻧﻮﺷﺘﮥ ﻫﺮودوت ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ.
دارﯾﻮش ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ازآداب و رﺳﻮم دﯾﻨﯽ ﺧﺸﻦ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاﻓﮑﻨﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
وﻗﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﻨﯿﻘﯽﻫﺎ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎنِ ﺳﺎﮐﻦِ ﺷﻬﺮی در ﺗﻮﻧﺲ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺒﺎدیﺷﺎن ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن را در
ﻣﺬﺑﺢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪﺧﺪاﯾﺸﺎن ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و درﭘﺎی ﻣﺠﺴﻤﮥ ﺧﺪاﯾﺸﺎن ﺳﺮﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ،و ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ﮔﻮﺷﺖ ﺳﮓ ﻣﯿﺨﻮرﻧﺪ ،ﻃﺒﻖ ﯾﮏ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﻪآﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺮدوﻣﻮرد را ازدﺳﺖ
ﺑﻨﻬﻨﺪ ،و ازآنﭘﺲ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪش را ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ.
در زﻣﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﻣﺮدم اﯾﻮﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﺸﺎن ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﺮان ﺑﻮد ﺑﺮ ﺳﮑﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽﺷﺎن
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺪای آﺳﻤﺎﻧﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن را ﻣﯿﮑﺸﯿﺪﻧﺪ ،و در ﻓﯿﻨﯿﻘﯿﻪ ﺻﻮرت ﺧﺪاﯾﺸﺎن ﺑﻌﻞ را ﺑﺮ ﺳﮑﻪ ﻧﻘﺶ
ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨﻬﺎ ادﯾﺎن وﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻣﻌﺎﺑﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮدﺷﺎن را داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻮرد
ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ آن ﺑﺨﺶ از اﻗﻠﯿﺘﻬﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ در درون ﻓﻼت اﯾﺮان ﺳﺎﮐﻦ
ﺑﻮدﻧﺪ ،و از اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﻗﻠﯿﺘﻬﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺳﺎﮐﻦ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ )ﺷﻮش( ﻧﯿﺰ آزادی ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ و
ﻋﻘﺎﺋﺪ ﮐﻬﻨﺸﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺗﻮراتِ ﯾﻬﻮدان ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪدﺳﺖ داده ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ اﯾﻦ آزادی دﯾﻨﯽ -ﺣﺘﯽ در ﺷﻮش -ﺑﻮده اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﻌﺮﺿﯽ ﺑﻪادﯾﺎن و
ﻣﻘﺪﺳﺎت و ﻣﻌﺎﺑﺪ اﻗﻮام ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﮑﺮد .وﻟﯽ ﭘﺲ از ﺑﺮاﻓﺘﺎدن دوﻟﺖ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ و ﺗﺴﻠﻂ ﻫﻠﻨﯽﻫﺎ
ﺑﺮﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﻪﮐﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد ،و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﺤﺎی آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﻨﯽ درﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﺮدﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﻘﺪوﻧﯽ و ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﺶ را ﺑﮕﯿﺮد .در زﻣﺎن ﺳﻠﻮﮐﯽﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮی از
ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﺑﻞ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺪوﻧﯽﻫﺎ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽﻫﺎ ﺗﺎراج و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﻨﯽ
ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ .درﻣﺼﺮ ﻧﯿﺰ وﺿﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦﺳﺎن ﺑﻮد .در ﺳﻮرﯾﻪ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦﺳﺎن ﺑﻮد.
ذات اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﮏ ذات ﺗﺤﻤﻞﭘﺬﯾﺮ وﮔﺬﺷﺘﮑﺎر و ﻣﺪاراﮔﺮ و ﺑﺰرﮔﻤﻨﺶ اﺳﺖ .او از ﻗﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ
روزﮔﺎر ﻗﺒﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﻘﺎﺋﺪﺷﺎن آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪی
ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﮑﺮﻓﺘﺎر و درﺳﺖﮐﺮدار و راﺳﺘﺮو ﺑﺎﺷﻨﺪ و ازدروغ وﮐﺠﯽ و ﻓﺴﺎد ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﻧﺪ.
 -1اوﻣﺴﺘﺪ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ.212 :
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اﯾﻦ ﺧﺼﯿﺼﻪﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از دورﺗﺮﯾﻦ دوران ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻗﻮﻣﯽ
درﺟﻬﺎن ﺳﺮاغ دارﯾﻢ ﮐﻪ دارای ﮔﺬﺷﺘﮑﺎری و ﺑﺰرﮔﻤﻨﺸﯽ و آزاداﻧﺪﯾﺸﯽ و ﻣﺪاراﮔﺮی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻮده
ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻌﺼﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﻫﺮﭼﻪ ﺧﻮدی اﺳﺖ و ﺳﺘﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﻏﯿﺮ ﺧﻮدی اﺳﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﮐﻬﻦ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﺮاﻧﯿﺎن وﻗﺘﯽ ﺳﺮوران دﻧﯿﺎی ﻣﺘﻤﺪن ﺑﻮدﻧﺪ از اﯾﻦ اﺑﺎﺋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺎرش اﻗﻮام
ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،و در ﺻﺪد ﺑﺮﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻂ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪﺧﻮدﺷﺎن را اﺑﺪاع ﮐﻨﻨﺪ .در ﻋﻬﺪ
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺧﻂ و ﻧﮕﺎرش ﻣﯿﺨﯽ و آراﻣﯽ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ ،و ﺣﺘﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺘﯽ در ﺣﺴﺎﺳﺘﺮﯾﻦ
ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺑﻪﺧﻂ ﻋﯿﻼﻣﯽ ﻣﯿﻨﮕﺎﺷﺘﻨﺪ .دﻫﻬﺎ ﻫﺰار ﺳﻨﺪ از آرﺷﯿﻮ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﺨﺖﺟﻤﺸﯿﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﮐﻪ
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﯿﺎن ﻣﯿﺪارد .در زﻣﺎن ﭘﺎرﺗﯿﺎن ﺧﻂ و ﻧﮕﺎرش ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﺳﭙﺲ آراﻣﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .درﻋﻬﺪ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺧﻂ و ﻧﮕﺎرش آراﻣﯽ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ازﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻔﺮدات آراﻣﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻄﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش زﺑﺎن ﺧﻮدش
اﺑﺪاع ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﻧﯿﺎز ﺑﻪﻧﻮﺷﺘﻦ داﺷﺖ ﺧﻄﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮدش دﯾﺪ را ﮔﺮﻓﺖ و
ازآن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؛ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪﯾﯽ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪآﻧﻬﺎ ﺷﮑﻞ اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﮥ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را درﺧﻮد ﺟﻤﻊ داﺷﺖ وﻟﯽ
درﮐﻠﯿﺘﺶ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد .در ﻫﻤﯿﻦ دوران دراز ﯾﺎزده ﻗﺮﻧﻪ اﻗﻮام ﻣﺘﻌﺪدی در زﯾﺮ ﭼﺘﺮ دوﻟﺖ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ
ﻣﯿﺰﯾﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دارای ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﻨﯽ و اﻓﮑﺎر و رﺳﻮم و ارزﺷﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻫﻤﻪﮔﻮﻧﻪ
آزادی ﺑﺮای اﺑﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽﺷﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﻮردی را ﺳﺮاغ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
دﻫﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻤﯿﻞ دﯾﻦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮدش ﺑﺮ اﻗﻮام زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ و ﯾﺎ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن دﯾﻦ و
ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﮕﺮان ﮐﺮداری از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ »ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻏﯿﺮﺧﻮدی« ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ اﺑﺮاز
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪاﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺧﻮدی اﺳﺖ ﺧﻮب و ﻫﺮﭼﻪ ﻏﯿﺮ ﺧﻮدی اﺳﺖ ﺑﺪ اﺳﺖ در ذات اﯾﺮاﻧﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﺮاﻧﯽ ذاﺗﺎ از دﯾﺮزﻣﺎن ﻋﺎدت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺧﻮب و ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ را از
ﻫﺮﺟﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮕﯿﺮد ،و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺪ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ازآنِ ﺧﻮدی ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﯿﺮون اﻧﺪازد .اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﺮن اﺧﯿﺮ
اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻣﻔﺮدات ﻏﺮﺑﯽ )ﻓﺮاﻧﺴﻮی و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( وارد زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺼﯿﺼﮥ اﯾﺮاﻧﯽ
آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻨﮑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻧﺮﻣﺶﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ زود اﻟﻔﺎظ زﯾﺒﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ را ﺑﻪﺧﻮد
ﺟﺬب ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺼﯿﺼﻪ اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز ﻫﻢ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از اﻟﻔﺎظ زﯾﺒﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ
را ﺑﻬﺘﺮ از اﻟﻔﺎظ ﺳﺮﻫﻢﺑﻨﺪی ﺷﺪه و ﻧﻪ اﺑﺪاﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯿﻬﺎ ﻣﯿﮑﻮﺷﻨﺪ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺟﺎ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺼﯿﺼﻪ اﺳﺖ.
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ﻗﺒﻼ در ﺑﺎرۀ ﻧﮕﺮش دﯾﻨﯽ اﻗﻮام ﺳﺎﻣﯽ ﺑﻪﺑﺸﺮﯾﺖ از آﺷﻮرﺑﺎﻧﯿﭙﺎل ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ و دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ او
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪای ﺧﻮدش ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ داﺷﺖ ﺑﺎ آن ﺑﺨﺶ از ﺑﺸﺮﯾﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪۀ ﺧﺪای او ﻧﺒﻮدﻧﺪ
ﺑﺠﻨﮕﺪ ﺗﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺎﺑﻮدﺷﺎن ﺳﺎزد .ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮی ﻣﺨﺼﻮص اﻗﻮام ﺳﺎﻣﯽ اﺳﺖ و ﺗﺎ اﻣﺮوز
ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻫﻤﺎن ﺷﮑﻞ دﯾﺮﯾﻨﻪ ﺑﺮﺟﺎی ﺧﻮدش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮﮐﺪام از دﯾﻨﻬﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪﯾﯽ ﻣﺎﻗﺒﻞ
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪدو ﺑﺨﺶ ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ آن را ﻫﻤﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪای ﻗﺒﯿﻠﻪﯾﯽ ﺧﻮدش ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪاد .ﻣﺎورای اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﺑﺮﮐﻨﺎر از ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ
ﺧﺪا ﻫﺮﮐﺲ و ﻫﺮﭼﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و دﺷﻤﻦ و درﺧﻮر ﻧﺎﺑﻮدی ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ .اﺳﺎس ﻫﺮﮐﺪام
از دﯾﻨﻬﺎی ﺳﺎﻣﯽ را ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﻦ ﺧﻮﯾﺶ و ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوان ادﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪاد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺗﻨﻬﺎ راﺑﻄﻪﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی روی زﻣﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ راﺑﻄﮥ ﺧﺼﻮﻣﺖآﻣﯿﺰ اﺑﺪی ﺗﺎ
ﻧﺎﺑﻮدی ﻫﻤﮥ ادﯾﺎن و ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪای ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺘﺶ در ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ دﯾﻨﻬﺎ ﺑﻮد.
درآﻧﺠﺎ اﺳﺎس ﺑﺮآن ﺑﻮد ﮐﻪ »دﯾﻦْ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ دارﯾﻢ و دﯾﮕﺮان ﻫﺮﭼﻪ دارﻧﺪ ﺑﯽدﯾﻨﯽ و
ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ اﺳﺖ .و ﺧﺪا ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ دارﯾﻢ ،و دﯾﮕﺮان ﻫﺮﮐﻪ را ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﺪا ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯽﺧﺪاﯾﻨﺪ«.
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺧﺪاﺋﯽ ﺟﺰﺧﺪای آﻧﻬﺎ را ﻋﺒﺎدت ﻣﯿﮑﺮد ﺟﺎﻫﻞ و ﺧﺪاﻧﺸﻨﺎس و ﺑﺪﻋﻤﻞ
ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯿﺸﺪ.
در ﻋﻘﺎﺋﺪ دﯾﻨﯽ اﻗﻮام ﺳﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوان ادﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺎن رﻓﺘﺎر ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر آﻧﻬﺎ اﻧﺴﺎن
ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺟﻬﺎن در ادﯾﺎن ﺳﺎﻣﯽ ﺑﻪدو ﺑﺨﺶ ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﺪ :ﯾﮑﯽ ﺟﻬﺎن دﯾﻨﺪاران
و دﯾﮕﺮی ﺟﻬﺎن ﺑﯽدﯾﻨﺎن .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺟﻬﺎن دوﺳﺘﺎن و ﺟﻬﺎن ﺧﻮدی ﺑﻮد ،وآن ﯾﮏ ﺟﻬﺎن دﺷﻤﻨﺎن و
درﺧﻮر ﻧﺎﺑﻮدی .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺟﻬﺎن ﺻﻠﺢ وآراﻣﺶ ﺑﻮد و آن ﯾﮏ ﺟﻬﺎن ﺟﻨﮓ و ﺳﺰاوارِ ﻧﻔﯽ.
اﻟﺒﺘﻪ در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢِ زرﺗﺸﺖ ﻧﯿﺰ راﺑﻄﮥ ﻣﯿﺎن ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺪی راﺑﻄﮥ ﺧﺼﻮﻣﺖآﻣﯿﺰ اﺑﺪی اﺳﺖ .وﻟﯽ
ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ زرﺗﺸﺖ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢِ ادﯾﺎن ﺳﺎﻣﯽ در آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺷﺮ و ﻧﻮر ﺑﺎﻇﻠﻤﺖ
در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ زرﺗﺸﺖ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﺎم ﻋﺎدﻻﻧﻪ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪﺳﻌﺎدت دوﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮد ،و در
ادﯾﺎن ﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺳﻠﻄﮥ ﻣﺎدی ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺧﺎص اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﻗﻮام دﯾﮕﺮ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت ﺟﻮﻫﺮی ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ را ﻣﯿﺎن دو ﻃﺮزﺗﻔﮑﺮ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯿﮑﺮد .ﻫﺮﮐﺪام از ﺷﺎﻫﺎن ﺑﺎﺑﻞ و آﺷﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪای
ﺧﻮدش ﺑﻮد ،و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﺶ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺘﯽ و رﺳﺎﻧﺪن
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪﺳﻌﺎدﺗﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﻫﺪف ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزی آن اﻗﻮام و ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻮد.
در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ زرﺗﺸﺖْ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪﺷﺎن ذاﺗﺎ ﻧﯿﮑﻨﺪ و ﺑﺪﮐﺎری ﻧﻮﻋﯽ از ﺧﻮدﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ
اﺳﺖ ،و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪﻧﯿﮑﯽ ﺑﮕﺮاﯾﻨﺪ و از ﺑﺪی ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﻧﺪ؛ در ادﯾﺎن ﺳﺎﻣﯽ ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
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ﺟﺰ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن ﯾﮏ ﺧﺪای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﺑﺪ و ﺷﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺰد زرﺗﺸﺖ
ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ دوﮐﻨﺸﺖ ﻣﺘﻀﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺷﻨﺎﺧﺖ؛ اﻣﺎ در ادﯾﺎن ﺳﺎﻣﯽ ﺧﯿﺮوﺷﺮ ﺧﻮد اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯾﻨﺪ؛
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﻮدیاﻧﺪ ﺧﯿﺮﻧﺪ ،و ﻏﯿﺮﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﻏﯿﺮﺧﻮدیاﻧﺪ ﺷﺮﻧﺪ .ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ
در ادﯾﺎن ﺳﺎﻣﯽ ﻓﻄﺮی )ﻏﺮﯾﺰی( اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪﮐﺲ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﻮدی و ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ،و
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ و درﺧﻮر ﻧﺎﺑﻮدی.
در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ زرﺗﺸﺖ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ ﻓﻄﺮی اﺳﺖ و ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻟﻔﻄﺮه ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ دروغ و
ﺗﺠﺎوز ﺑﺪ اﺳﺖ و راﺳﺘﯽ ﻧﯿﮏ .وﻟﯽ آﻧﭽﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ زرﺗﺸﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد ،ﺑﺪی اﺳﺖ و
ﻧﻪ اﻧﺴﺎن .ﺳﺘﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺪﮐﺎران در دﯾﻦ ﻣﺰداﯾَﺴﻨﺎ ﻧﻪ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدﮐﺮدن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزی ﺑﺪی و
ﻧﺸﺮ ﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ .وﻟﯽ در ادﯾﺎن ﺳﺎﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﺧﻮدی ،ﻫﺮ دﯾﻨﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﻠﺶ
ﺑﻪﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﺰ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪۀ ﺧﺪای ﺧﻮدی ،ﻫﺮﮐﺲ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ
ﻫﺴﺖ ﺑﺪ و ﺷﺮ و درﺧﻮرِ ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﺖ .و ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ.
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﺪﯾﻬﺎ در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ زرﺗﺸﺖ ﻧﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺮای راﻧﺪن ﺧﺪاﯾﺎن و ﻋﻘﺎﺋﺪ دﯾﻨﯽ ﻏﯿﺮﺧﻮدی از ﺟﻬﺎن و
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪای ﺧﻮدی ﺑﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺮای ازﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﺑﺪﯾﻬﺎ و ﻧﺸﺮ ﻧﯿﮑﯿﻬﺎ اﺳﺖ.
اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم روی زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻟﻔﻄﺮه ﺧﺪاﺷﻨﺎس و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﻨﺪ ،ﻧﺰد زرﺗﺸﺖ ﯾﮏ اﺻﻞ ﻣﺴﻠﻢ
داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺄﮐﯿﺪ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﻓﺮﯾﺐ دﯾﻮ را ﺧﻮردهاﻧﺪ از ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪه و از
ﻓﻄﺮت ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪراه دﯾﻮ رﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﻧﯿﮏاﻧﺪﯾﺶ وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ از راه
ﺑﻪدررﻓﺘﮕﺎن را ﺑﻪزور ﺑﻪراه ﺑﺎزآورﻧﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﺎن اﯾﺮان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و
ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺮدوش ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺑﻮد .اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﺑﺮﺟﺎﻣﺎﻧﺪه از دارﯾﻮش ﺑﺰرگ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺎن و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ دوران ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ و ﭘﺎرﺗﯽ در
ﻫﯿﭻ ﺟﻨﮕﯽ ﮔﺰارش ﮐﺸﺘﺎر اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ﺗﺨﺮﯾﺐ و اﻧﻬﺪام ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪدﺳﺖ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ و
اﯾﻦ درﺳﺖ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺷﺎﻫﺎن ﺳﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪای
ﻗﻬﺎرﺷﺎن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزی ﺧﺪاﯾﺎن و ادﯾﺎن اﻗﻮام دﯾﮕﺮ و ﮐﺸﺘﺎر ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﺧﻮدیﻫﺎ و اﻧﻬﺪام
ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺑﺎدیﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺧﻮدی و ﺗﺎراج اﻣﻮال آﻧﻬﺎ را دردﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ
ﻓﺮﻣﺎﻧﻬﺎ را در ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﺷﺎﻫﺎن آﺷﻮر و ﺑﺎﺑﻞ و ﻣﺼﺮ ،و ﺣﺘﯽ در ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻣﺘﻮن
ﺗﻮرات -آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوران ﺟﻨﮕﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن ﺑﺎ اﻗﻮام ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﺳﺖ -ﻣﯿﺘﻮان دﯾﺪ .ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ
ازاﯾﻦ درﺑﺨﺶ دوم ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ﮐﻪ آﺷﻮرﺑﺎﻧﯿﭙﺎل وﻗﺘﯽ ﺑﻪﻋﯿﻼم ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد ﻋﯿﻼﻣﯿﺎن را ﻗﺘﻞﻋﺎم ﮐﺮد و
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ﺑﻘﺎﯾﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪﺑﺮدﮔﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﻬﺮﻫﺎ و آﺑﺎدﯾﺸﻬﺎﯾﺸﺎن را ﺑﮑﻠﯽ وﯾﺮان ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﯽ از آﻧﺎن
در ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .در آﻧﺠﺎ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ وی ﺑﻪﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاﯾﺶ ﻋﺎﺷﻮر دﺳﺖ ﺑﻪآن ﻋﻤﻞ زد و ﯾﮏ
ﻗﻮم را ﺗﻤﺎﻣﺎ ازﺟﻬﺎن ﺑﺮاﻓﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاﯾﺶ ازاو ﺧﻮﺷﻨﻮد ﮔﺮدد.
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