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  گفتار نخست

  سازی درتمدن آن وسهم ایرانی فرهنگ ویژگیهای

توسط مجموعۀ عناصر فرهنگِی برخاسـته از   هر دینی در میان هر قومی در جهان باستان به       

گـذاریهای   شبینی آن قوم شکل گرفت، سپس دستگاه دینی با احکامی که بـر مبنـای ارز         جهان

همــین ســبب، مــا وقتــی    بــه. آن قــوم وضــع کــرد ســبب تحکــیم و تثبیــتِ آن عناصــر فرهنگــی شــد    

کنیم ناگزیریم که ایـن مطالعـه را از درون تعـالیم     فرهنگ یک قوم در جهان باستان را مطالعه می  

  . دین آن قوم انجام دهیم

وم ایرانـی کـه     ضمن سخن از زرتشت و شاهنشاهی هخامنشی بسیاری از عناصر فرهنـگ قـ             

دیدیم که دینی که از فرهنگ ایرانـی برخاسـته بـود            . دین ایرانی از آن برخاسته بود را شناختیم       

هـدفش سـاختن انـسانهای فرزانـه      یی خالف دیگر ادیان خاورمیانه بهدینی بود دنیانگر، که    

 دنیـانگری فرهنـگ ایرانـی سـبب گردیـد کـه           . بود که در خـدمت سـعادت جامعـۀ انـسانی باشـند            

ــا تــشکیل شاهنــشاهی ایــران تمــدنی شــکل بگیــرد کــه تحــولی بــدیع در جهــان باســتان          همــراه ب

حالـت دنیـایی و    نگـری بـه     ایـن تحـولْ چـرخشِ تمـدن از حالـت دینـی و آخـرت               . شد  محسوب می 

یـِی ماقبـل هخامنـشی دولتهـائی بودنـد در       دیدیم کـه همـۀ دولتهـای خاورمیانـه    . نگری بود   انسان

ایــن دولتهــا کلیــۀ تالشــهای  . خــدمت خــدا و معبــد درآورده بودنــد  بــهخــدمت دیــن کــه انــسان را  

ــاختن معابـــد و خـــشنود کـــردنِ   ــه تمـــدنی را صـــرف سـ ــاختنِ آخـــرتِ انـــسان    خـــدایان بـ هـــدف سـ

ایستاده بود کـه خـدا او   ) پیامبرشاه(در رأس هرکدام از این دولتها یک نمایندۀ خدا   . کردند  می

رستش او را در جهـان گـسترش دهـد و دینهـای دیگـر و                را برگزیده و سلطنت داده بود تا دین و پ         

لـذا جهـاد بـرای برانـدازی خـدایان و دینهـای غیرخـودی و         . پرستش خدایان دیگـر را برانـدازد      

نتیجۀ این جهاد نیز بـا مثالهـای     . تحمیل دین خودی بر همگان هدف اولیۀ کلیۀ این دولتها بود          

پایـان بـود کـه توسـط گزیـدگان        سـتمهای بـی  گوناگون دیدیم که کشتارها و تخریبهـا و تاراجهـا و     

  . گرفت خدایانِ متخاصم انجام می

عرصـۀ   هـستی پـا بـه    م با نگرش نوینی نسبت به       سدۀ ششم پ    آغاز قوم ایرانی از  و دیدیم که    

احتـرام  اسـاس ایـن نگـرش را        .  ناشـناخته بـود    جهـان زمان برای همۀ اقـوام         نهاد که تا آن    جهانی

 خــویش شــکل  انتخــاب دیــن و عقیــدۀ  انــسان در آزادی  اعتقــاد بــهحیثیــت و منزلــِت انــسان و  بــه

کرد، و هدف دولـت را فـراهم آوردنِ کلیـۀ امکـاالت        کلی نفی می    ، اصل جهادِ دینی را به     داد  می
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آمیز همۀ اقوام و ملـل و ادیـان و عقایـدِ گونـاگون در زیـر                   الزم برای همزیستی برادرانه و مسالمت     

بـر همـین مبنـا بـود کـه دیـدیم دولـت        . قـرار داده بـود    ) خـشتر  (گـستر   چتر حاکمیت مقتدرِ عـدالت    

همـۀ فرهنگهـا و زبانهـا و       مفهـوم امـروزینش، دولتـی الئیـک و سـکوالر بـود کـه بـه                  هخامنشی، بـه  

رشـد فرهنگهـا در سـرزمینهای زیرسـلطۀ      نگریست و به دیدۀ احترام می ادیان و عقاید و باورها به    

  .کرد خویش کمک می

نین تمدنی را تشکیل داده بود مجموعـۀ خـصلتهائی داشـت کـه در دیگـر                قوم ایرانی که چ   

تــر از تمــدن  بــسیار بودنــد اقــوامی کــه تمــدن بــسیار کهــن. اقــوام جهــان باســتان دیــده نــشده اســت

زمــان نتوانــسته بــود کــه از بیــنش تنــگِ   کــدام از آنهــا تــا آن ایرانــی داشــتند، ولــی دولــت در هــیچ 

اواخر شاهنشاهی ایران در    که    زمانی. نگر شود   نگری جهان   بیلهجای ق   یی رهایی یابد، و به      قبیله

مـصر در اوج شـکوه بـود، و تجربـۀ دوهزارسـال            رودان و    تمـدن میـان    ،م تـشکیل شـد       پ هفتمسدۀ  

هــایش در خــدمِت خــدایان خــودی و   ، ولــی همــۀ تجربــهفعالیــت ســازنده را در کنــار خــود داشــت 

همین سبب شده بود کـه انـسان در ایـن دولتهـا              و   .معابدِ خودی بود نه در خدمت سعادت انسان       

بردۀ معبد و پیامبرشاه باشد و تالش تمدنیش را در پای معبد فدا کند، همۀ عمـرش را در نـوعی                  

این خوش باشد که پس از مرگش در  بردگی برای پیامبرشاه و دستگاه دینی تلف کند و دلش به

   .وید خواهد رسیدسعادت جا باغهای سرسبز آسمانی در ملک پیامبرشاه به

ترین سهم   آمادگی آن را داشت که سازندهکه بودقومی با فرهنگ ویژۀ خویش     ایرانی نیز   

در  شناســی کیهــانهندســه و  زمــان علــوم طــب و ریاضــیات و  در آن. ایفــا کنــدجهــانیرا در تمــدن 

ان و  علـوم را کاهنـ  .؛ ولـی همـه در خـدمت معبـد بـود     ترین حد رسـیده بـود     پیشرفته مصر به   و بابل

پــای معبــد   آوردهــای علمــی خــویش را بــه   متولیــان معابــد در انحــصار خــویش داشــتند، و دســت  

اما با تشکیل شاهنشاهی جهانی هخامنشی این وضع تغییـر کـرد؛ علـوم از انحـصار                  .ریختند  می

معبد بیرون آمد و همگانی شد؛ مؤسسات علمی و فرهنگی که شاهنشاهان ایران در بابل و مصر                 

و دیـدیم  . کرد که علوم خویش را در خدمت بشریت قرار دهند          اهنان را موظف می   دائر کردند ک  

کردنـد از آنجـا کـه اذهـان      که شمار بسیاری از یونانیانی که در مـصر بـرای ایرانیـان مـزدوری مـی              

یونان بردند؛ و دیدیم      های علمی خویش را به      مستعد داشتند نزد مصریان آموزش دیدند و یافته       

آموختگـان دوران     نـام بزرگـان علـم در یونـان باسـتان شـهرت دارنـد دانـش                  بـه که همۀ کـسانی کـه       

ــزد   فروشــی مــی  دیــدیم کــه افالطــون در مــصر روغــن   . هخامنــشی در مــصر و بابــل بودنــد   کــرد و ن

اکنــون کــه . بابــل رفــت او بــرای یــادگیری فنــون اخترشناســی نیــز بــه  . دیــد مــصریان آمــوزش مــی 

افالطـون را در  » تیمـایوس « شده است ما وقتی کتـاب  هزاران سند از علوم بابلی کشف و ترجمه      
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در . شـویم کـه ترجمـۀ ناقـصی از اخترشناسـی بـابلی اسـت                گذاریم متوجـه مـی      کنار این اسناد می   

ــز همــین موضــوع را مــی     ــیم ریاضــیات و طــِب یونــانی نی » الکبیــادس«افالطــون را در رســالۀ  . بین

سیاری از عناصــر فرهنــگ ایرانــی را  بینــیم کــه بــا تمــدن ایرانــی آشــنایی نزدیــک دارد، و بــ     مــی

ــی ــد و مـــی  مـ ــد      شناسـ ــنا کنـ ــد آشـ ــر ارجمنـ ــن عناصـ ــا ایـ ــان را بـ ــه یونانیـ ــد کـ ــز از  . کوشـ ــراط نیـ بقـ

های مصریان کشف و ترجمـه شـده          اکنون که نوشته  . آموختگان مدارس پزشکِی مصر بود      دانش

» کــارد پزشــکیدربــارۀ «و » بیماریهــای واگیــر«نامهــای  شــود کــه دو رســالۀ او بــه اســت معلــوم مــی

های مصری است که چندین سده پـیش از بقـراط تـألیف شـده بـوده       ترجمۀ نسبةً دقیقی از رساله 

  .هراکلیتوس نیز در بابل تحصیل کرده بود و آنچه نوشت و انتشار داد از بابل گرفته بود. است

و فرمان داریوش بـزرگ   گیر شدن علوم و فنون مصری و بابلی نتیجۀ آزادسازی علم به           همه

تـرین   در جای خود از نوشتۀ یکـی از بلندپایـه         . جانشینانش در مصر و کلده از انحصار معبد بود        

او فرمان داد که مرکز بزرگ آمـوزش علـم            گونه به   کاهنان مصری خواندیم که داریوش بزرگ چه      

ــه       ــۀ دربــار ایــران تأســیس کنــد و ب ــا هزین ــدان بــه  آمــوزش دادن عالقــه  طــب در مــصر ب ــم   من ایــن عل

معنای صدور فرمان همگانی شدن علم و بیرون آمدن آن از حالت رازآمیز سـابق           این به . بپردازد

. بود که اسرارش فقط در دسـت کاهنـان قـرار داشـت، و بـرای خـدمت بـه معبـد و پیامبرشـاه بـود             

ســعادت و بهزیــستی بــشریت   آوردهــای تمــدنِی بــشر را بــرای خــدمت بــه   فرهنــگ ایرانــی دســت 

شــهائی کــه دربــار ایــران و حکــومتگران ایرانــی بــه دانــشمندان        تــشویقها و نواز. خواســت  مــی

خـدمت   هـای یونانیـانی خوانـدیم کـه توسـط ایرانیـان بـه             هـایش از نوشـته      کردنـد را نیـز نمونـه        می

همـین   تواند دربارۀ مصریان و بابلیان که آموزندگانِ علوم و فنون بـه        و این می  . گرفته شده بودند  

  . ه باشدیونانیان بودند بسیار بیشتر بود

فرمان شاهنـشاهان هخامنـشی دنیـای نـوینی را در جلـو               آزادسازی علوم از انحصار معبد به     

آموزش نزد مصریان و بابلیان  یونانیهای دارای اذهان مستعد وقتی شروع به. دید بشریت گشود  

 آنهـا چونکـه  . ذهنشان نرسیده بـود  رو شدند که تا پیش از آن به         کردند با شگفتیهای نوینی روبه    

الی  هایــشان داشــتند ایــن شــگفتیها را نیــز در البــه  هــا و آموختــه عــادت بــه یادداشــت کــردِن دیــده 

هـای هـرودوت و افالطـون و دیگـر یونانیهـا ایـن                در نوشـته  . اند  هایشان برای ما بازگذاشته     نوشته

هـائی    ها است کـه مـا را بـا جنبـه            انحای گوناگون بیان شده است؛ و همین نوشته         زدگی به   شگفت

فهماند که علوم بابلی    ما می   عالوه به   سازد؛ به    فرهنگ ایرانیان و کلدانیان و مصریان آشنا می        از

های افالطـون   نوشته. گونه و توسط چه کسانی و در چه زمانی به یونان انتقال یافت    و مصری چه  

کنــد کــه مطمــئن شــویم او و اســتادش ســقراط همــۀ     مــا کمــک مــی  در ایــن زمینــه بــیش از همــه بــه  
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شان، از طب و اخترشناسی و ریاضیات و موسـیقی، را نـزد مـصریان و بابلیـان      های علمی   هدانست

و همچنــین » مثُــل«کنــد کــه بــدانیم افالطــون نظریــۀ   مــا کمــک مــی  هــا بــه همــین نوشــته. آموختنــد

شـود او   دیالیتیک خیر و شر را نزد ایرانیان آموخت، و آنچه فلسفۀ اشـراقی افالطـون نامیـده مـی       

ــان ــود از ایرانیـ ــه بـ ــیش .  گرفتـ ــۀ پـ ــانی دانـــش    همـ ــون یونـ ــوم و فنـ ــان علـ ــان دوران  آهنگـ آموختگـ

آزادســازی علــوم و فنــون مــصری و بــابلی از انحــصار معبــد و کاهنــان بودنــد، و آنچــه در یونــان       

.  خود هنر بزرگـی بـود   نوبۀ ها بود؛ و این به انتشار دادند بازنویسی و تدوین و تنظیم این آموخته    

کـار انتقـال    بعد چه شمار از یونانیـان دسـت بـه          ه از زمان داریوش بزرگ به     در جای خود دیدیم ک    

  .گذاری کردند یونان و تدوین این علوم و فنون شدند و تمدن یونانی را پایه علوم و فنون به

کـار سـاختن    کرد که به     فرهنگی و عناصر تمدنی توجه می      عناصرآن بخش از      به قوم ایرانی 

یعنی آنچه در ایران مـورد توجـه بـود، توسـعۀ اقتـصادی و رفـاه مـردم        آمد؛  و آباد کردن جهان می  

آن و نیز توسعۀ صنایع و  توانست از راه توسعۀ کشاورزی و اقدامات عمرانی مربوط به بود که می

شـد عناصـر مـادی تمـدن بـود       آنچه در ایران بها داده می    عبارت دیگر، به    به. تجارت تحقق یابد  

شـد، و     کشاورزی در ایران اهمیت خاصی داده می        به. ی قرار داشت  که در ارتباط با زندگی عمل     

درختکـاری   کـشاورزی و  مورد تأکید قرار گرفته بود، تعـالیمی کـه           تعالیم زرتشت    دراین اهمیت   

. داد مـی انـسان را رسـتگاری        و بود که موجب خشنودی خدا      شمرد   می را در زمرۀ کارهای نیکی    

یکـی از      اسـتادش سـقراط خطـاب بـه        زبـان یـران داشـته از      گزینوفون که آشنایی بـسیاری دربـارۀ ا       

ارتـش بـرای پاسـداری از دولـت بهـا             همـان انـدازه کـه بـه         نویـسد کـه شـاهان ایـران بـه           یونانیان می 

مناطق مختلف    رو است که آنها، هم شخصاً به        از این . گذارند  کشاورزی اهمیت می    دهند، به   می

کـشاورزی   امـور  ا بـرای تحقیـق در امـور زمینهـا و    ئـی ر  کنند و هم مأموران ویژه     کشور سرکشی می  

کارگزارانی که کشت و زرع را در زمینهای تحت اختیار خودشان رونـق              آنها به . کنند  گسیل می 

ولـی اگـر متوجـه شـوند کـه      . دهند  بیشتری داده و درختان زیادی کاشته باشند پاداش درخور می         

های نامناسبِ او سـبب شـده         و شیوه  یریهاسختگ توجهی کرده و   این امر کم    یکی از کارگزاران به   

، چنــین کــارگزاری را برکنـــار    بــسیار باشــد  دارای زمینهــای بـــایر  جمعیــت و  ســرزمینش کــم  کــه  

افـسران دلیـر    گونـه کـه بـه    همچنـین شـاهان ایـران همـان    . دهنـد  دیگـری مـی   کنند و جایش را به     می

 را بـا  وسـیعی کـه زمینهـای    کـسانی  دهنـد، بـه   کننـد پـاداش مـی      خاطر فداکاریهائی که می     ارتش به 

 نیـز در جـای خـود دیـدیم کـه شـهریار       ١.دهنـد  کشاورزی و باغداری آباد کرده باشـند پـاداش مـی      

یکی از امیران یکی از شهرهای یونانی فرمان داد که یا سرزمینهای زیر               پارسیِ غرب اناتولی به   
                                                 

  .۴ کتاب اکونومیک، فصل :گزینوفون ١
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  . جای او خواهد گماشت حاکمیتش را آباد کند یا دیگری را به

هدف سعات انسان هـدِف نخـستیِن دسـتگاه دولتـی هخامنـشی بـود، و                   جهان به  آبادسازی

  .این مسئولیتی بود که تعالیم دین ایرانی بر دوش دستگاه دولتی ایران نهاده بود

و مـصر   کـه در کَلـده     گـزاران   خوابجادوگران و    گویان و   بینان و غیب    و فال  اختربینانفنون  

، در ایران طرفدار نداشت؛ زیرا ایرانیـان        همگان بودند ش  رواج داشت و در یونان نیز طرفداران      

سنتهایی که خدا در طبیعت نهاده است تغییرناپذیرند؛ و         بنابر تعالیم دینشان آموخته بودند که       

تواند به رازهای غیبـی       تواند در آنها دخل و تصرفی کند و نه می           گوئی نه می    هیچ فالبین و غیب   

پروردگـار    د که کسی از انسانها بتوانـد در امـوری کـه مربـوط بـه               ایرانیان عقیده نداشتن  . پی ببرد 

سـبب   همـین  به.  آگاهی یابد  خدااست دخالت کند یا از اسرار آن مطلع گردد، یا بتواند از ارادۀ              

آنها عقیده  که به  گرفتند و کسانی    چیزی نمی   بینان و جادوگران را به     دانی و فال    هم مدعیان غیب  

شــان کــه در  ؛ و حتــی در تعــالیم دینــیکردنــد نامیدنــد و مــسخره مــی یدادنــد را جاهــل مــ نــشان مــی

دیــدیم کــه در اوســتا  . شــد اوســتا آمــده بــود آشــکارا از جــادوگران و جــادوگری ابــراز نفــرت مــی    

. بانگ بلنـد از جـادوگران و پیـران جـادوگران ابـراز انزجـار شـده بـود         صراحت و به    به) ۱۲یَسنە(

ن گرفته بود و کوشید کـه در یونـان انتـشار دهـد، و تـالش بـرای                   سقراط همین باورها را از ایرانیا     

ولی شاگردش افالطون کوشـید کـه بـرای    . تکفیر و اعدام او انجامید      انتشار این باورها بود که به     

نــشر ایــن باورهــا و القــای ایــن فکــر کــه انــسانها نخواهنــد توانــست کــه ارادۀ خــدایان را بــشناسند 

  .تری عمل کند نهتر و باتدبیرا های نرم شیوه به

ایرانیان برای پزشکان و معماران و مهندسان و صنعتگران احترام بسیار قائل بودند، زیرا 

و دیدیم که چنـین انـسانهائی   . کردند ساختن جهان برای انسان کمک می     اینها با خدماتشان به   

ان فلسفه  ولی آنچه در یون   . از اطراف و اکناف جهان در ایران گرد آمده و مشغول خدمت بودند            

کار قیـل   کردند که به   فایده تلقی می     ایران مباحث نظری بی     و بزرگانِ   را حکومتگران  نامیده شد 

گونـه حمـایتی را در     هـیچ توانـست کـه   فلسفه نمـی رو  از این . د و نتیجۀ عملی ندارد    خور  و قال می  

بـا عمـل خودشـان    آنـان  .  مرد عمل بودند نه مرد سخن و قیل و قـال           ایرانیانْ. ددست آور   ایران به 

کردنــد کــه   و احــساس نمــی،پرداختنــد ســاختند و مــی جهــان را چنانکــه مقبــول طبــع بــشر بــود مــی

م کــه در یونــان  هــای پــنجم و چهــارم پ  حتــی در ســده. فلــسفه و بحــث فلــسفی نیازمنــد باشــند  بــه

و ه پزشـکان و مهندسـان   عرصۀ وجود نهادند در ایران جـز بـ   وران نامداری پا به فیلسوفان و سخن 

دیگـر    بـه ند، بودکرده اخذ بابل از مصر و  علوم و فنونشان را  که نگارگران و پیکرتراشان یونانی   

ــانی تــوجهی داده نمــی    ــون یون ــوم و فن  سوفــسطائیان و مردانــی همچــون ی کــه هــائشــد، و کار عل
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و رسـید   مـی  بیهـوده  یسـازان ایرانـ   جهـان  داران و نظر جهـان  کردند به  میشاگردان آنهاسقراط و   

شد کـه گفـتن و شـنیدن آنهـا نـه تنهـا بـرای مـردم هـیچ سـودی دربـر نـدارد               کن تلقی می   تلف وقت

ــز هــست   بلکــه زیــان  ــار نی ســازندگی  مــردم را از کــار و و گیــرد   زیــرا وقــت مــردم را بیهــوده مــی   ؛ب

اثبـات    خاورمیانـه و پیامـدهای آن بـه         این نظر با یـورش اسـکندر مقـدونی بـه          درستی  . دارد  بازمی

تـرین نحـوی نـشان دادنـد، خاورمیانـه       روشن ادارۀ جهان به  یان ناتوانی خود را در     و یونان  ،رسید

تمــدن ایرانــی و  ناپــذیری بـه   و زیانهـای جبــران ،را وارد دوران درازی از آشـوب و نــاامنی کردنــد 

همه تئوری فلـسفی کـه نامـداران          آوردند؛ و معلوم شد که آن     خاورمیانه وارد   و فرهنگ   کل تمدن   

تمــدن  توانــد کــه بــه خــورد، و نمــی ســازی نمــی داری و جهــان درد جهــان بودنــد بــهیونــان پرداختــه 

هــای سیاســی  اگــر جهــان دیگرگونــه شــده و از اندیــشه) در زمــانِ مــا(اکنــون . بــشری خــدمت کنــد

روزگـارِ    فیلسوفان بـزرگ یونـان باسـتان در غـرب نتـایج عملـی بیـرون کـشیده شـده اسـت، در آن                         

. خـورد   داریِ روزگـار نمـی      درد جهـان    ود و تراوشات ذهنی آنها به     گونۀ دیگری ب    دیرینه جهان به  

اکنون که جهـان در آسـتانۀ وارد شـدن بـه هـزارۀ سـوم مـسیحی اسـت بـار دیگـر تمـدن جهـانی در                            

بخش   آوری به فعالیتهای مادیِ سعادت      حال برگشت به بینش مسلط در ایرانِ هخامنشی و روی         

شـاید سـدۀ نخـست هـزارۀ سـوم مـسیحی سـدۀ        . اسـت ثمِر فلـسفۀ نظـری    و دور شدن از مباحث بی   

سازانه  خود رهاشدنِ بسیاری از مباحث فلسفۀ نظری، و دوران مسلط شدن همان بینش جهان به

  رسد که با جهانگیر شدنِ      نظر می   به. گرایانه باشد که ایرانیان در زمان هخامنشی داشتند         و عمل 

بینـِی ایـران هخامنـشی     بینی شبیه جهـان  تمدن و فرهنگ آمریکایی ما در حال بازگشت به جهان  

  .هستیم) هزارۀ سوم مسیحی(در سدۀ نخسِت هزارۀ آینده 

آموختنــد تعــالیمی بــود کــه بــرای زنــدگی اجتمــاعی و بــرای ادارۀ    و امــا آنچــه ایرانیــان مــی 

 و چنــان تربیــت آموختنــد مــیفرزندانــشان همــۀ صــفتهای نیکــو بــه  آنهــا. کــارآیی داشــتجامعــه 

 که از پیران آموختند می از کودکی  به فرزندان.شکل نگیرد در آنها بد هایلت که خصکردند می

آنهـا     سـوارکاری و شـکارگری و مقابلـه بـا خطـر بـه              فنـون ، و در نوجوانی     کارآزموده اطاعت کنند  

ۀ مـردم سراسـر کـشور بـود و          کـشاورزی و آبیـاری کـه البتـه بخـشی از زنـدگی روزمـر               . آموختند  می

ــان از کــ  ــا ودکی ایرانی ــهآن ســروکار داشــتند ب ــود  حکــمِ آنکــه ایــران یــک ســرزمین کــم     ؛ و ب آب ب

های آبیـاری کـه همانـا ایجـاد کَهـن       کارآمدترین فنون استفاده از آبهای زیرزمینی و ایجاد شبکه    

 اینها آموزشهائی بود که برای زندگی اجتماعی ضرورت داشت و           .بود را ابداع کردند   ) قنات(

بزرگــانِ کــشور عــالوه بــر ایــن آموزشــها  . داشــتند سیار مبــذول مــیآنهــا توجــه بــ عمــوم ایرانیــان بــه

  . کردند ۀ امور آشنا میسازماندهی و ادارهای دادگری و  شیوه فرزندانشان را از نوجوانی با
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نویــسد کــه  گزینوفــون مــی .آمــوزش اخــالق نیــز نــزد ایرانیــان آمــوزش عملــی بــود نــه نظــری 

رونـد، و اگـر در یونـان کودکـان بـرای       مدرسـه مـی   کودکان ایرانی بـرای فراگـرفتن امـور عملـی بـه        

شـوند ایرانیـان در مدارسـشان فنـون عـدالت و              مدرسـه فرسـتاده مـی       فراگیری خواندن و نوشتن به    

تمرین  معلمان در این مدارس قضایای مختلف را برای شاگردان به        . آموزند  قضاوت و اداره می   

کــاری و تعــدی و  خــواری و تغلــب وهگذارنــد، اتهامــات فرضــی ازقبیــل دزدی و راهزنــی و رشــ مــی

کننـد و از   آمـوزان مطـرح مـی    افتد را برضـد برخـی از دانـش    اموری که معموالً در جامعه اتفاق می 

. خواهند تا دربارۀ آنها حکم داده مرتکب چنین بزههائی را کیفر دهند             آموزانِ دیگر می    دانش

. زننـد نیـز کیفـر دهنـد         دیگـران مـی    کـسانی کـه اتهـام نـاروا بـه           گیرنـد کـه بـه       آنها همچنـین یـاد مـی      

ۀ عمرشــان بــا بــدیها و نیکیهــا آشــنا   چنــین آموزشــهائی کودکــانِ ایرانــی از ســنینِ اولیــ  ۀ درنتیجــ

بهتــرین خــصلتها بیاراینــد و در آینــده مرتکــب اعمــال  کوشــند کــه خودشــان را بــه مــی شــوند و مــی

دی بـرای دیگـران دارد      که توانِ انجـام کـار سـودمن         آموزند که کسی    آنها حتی می  . خالف نشوند 

ورزد را نیز مجازات کنند؛ زیرا خودداری از انجام کـار نیـک در           ولی از انجامش خودداری می    

شـمارند، و ناشـکری را درخـور کیفـر            عین توانِ انجام آن را ناشکری دربرابر نعمتهای خـدا مـی           

اش در  ادای وظیفـه رو است که آنها عقیده دارند که انسان ناشکر نسبت بـه     این از آن  . دانند  می

کــه در انجــام  کنــد؛ و کــسی قبــال پــدر و مــادر و اطرافیــان و جامعــه و کــشورش ســستی و اهمــال مــی 

شـرمی اسـت کـه ممکـن اسـت مرتکـب هـر کـار خـالف اخالقـی            اش اهمـال کنـد انـسان بـی          وظیفه

شود تسلط بـر نفـس و نظـارت          کودکان داده می    از دیگر آموزشهائی که در این مدارس به       . بشود

. ر خـویش و نظـارت بـر کردارهـای دیگـران، و اطاعـت کهتـران از مهتـران و کاردیـدگان اسـت                     ب

گونه در خـورد و نـوش جانـب اعتـدال را مراعـات                آموزند که چه    کودکان می   ایرانیان همچنین به  

خورند، و غـذا      آموزان نه با مادرانشان که با آموزگارانشان غذا می          همین جهت، دانش    کنند؛ به 

کودکـان در کنـار ایـن آموزشـها، تیرانـدازی و      . آورنـد  هایشان با خودشـان مـی      ها از خانه  را نیز آن  

 ســالگی ۱۶ و ۱۵اینهــا آموزشــهائی اســت کــه تــا ســنین   . آموزنــد افکنــی و فنــون نبــرد مــی  زوبــین

شـوند و چیزهـائی    شود، و پس از آن آنها وارد دوران جـوانی مـی        کودکان و نوجوانان داده می      به

   ١.شود که مخصوص بزرگساالن است ه میآنها آموخت به

نویسد که سوارکاری و      آموزشهای کودکان و نوجوانان ایرانی می       هرودوت ضمن اشاره به   

  ٢.تیراندازی و نیکوکاری اساس آموزش نزد ایرانیان است

                                                 
  .۸ ۶بندهای / ۲، فصل ۱کتاب : کوروشنامه 1
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آموزنـد؛ در   سـواری مـی   سـالگی اسـپ     زادگان ایرانی در هفت     نویسد که بزرگ    افالطون می 

خردمنـدترین آموزگـار   . شـوند  زگـارِ فرزانـه بـرای آمـوزشِ آنهـا گماشـته مـی         سالگی چهار آمو   ۱۴

) ماگیـای زرتـشت  : تعبیـر افالطـون   به(های خداپرستی و امور حکومتگری را از روی اوستا        شیوه

گـو و   آموزد کـه در همـۀ زنـدگی راسـت     آنها می  دهد؛ درستکارترین آموزگار به     آنها آموزش می    به

آمـوزد؛    آنهـا مـی     های حکومت بر خویشتن را به       رترین آموزگار شیوه  کردار باشند؛ خوددا    راست

  ١.باک باشند آموزد که دلیر و بی آنها می و دلیرترین آموزگار به

بینــیم، در آمــوزش دادن بــه کودکــان ایرانــی زمــان هخامنــشی بــر روی چهــار       چنانکــه مــی 

ە بــرای تعلــیم  وهــومن: شــده اســت  ی زرتــشت تمرکــز مــی   شــده در گــاتە  فــضیلت واالی تعریــف 

 آن، آرمئیتــی  کــرداری، اَرتە بــرای آشــنایی بــا عــدالت و اجــرای صــحیِح  اندیــشی و راســت نیــک

  .منشی و ادارۀ خویشتن و جهان برای تسلط بر خویشتن، و خشتر برای آموختن اصول بزرگ

 جوانــانی کــه در ایــن مکتــب تربیــت یافتــه بودنــد کــوروش کهتــر بــود کــه در    یــک نمونــه از

گزینوفـون دربـارۀ کـوروش    . ، و او را در جای خـود شـناختیم        ریاری لیدِیَە را داشت   جوانیش شه 

جهـت   داد، و از ایـن      وفـایی نـشان نمـی       هـیچ عهـد و پیمـانی بـی          گـاه بـه     نویسد کـه او هـیچ       کهتر می 

 و از او احساس داشتندقول و قرارها و تعهدهایش اعتماد کامل  بهنیز که دشمن او بودند  کسانی

کوشید که ثروتهای  اموال دیگران نداشت و همواره می گاه چشم طمع به او هیچ. دکردن امان می 

ــد و از ایــن     ــر زمــین را اســتخراج کن ــه در زی ــر نهفت ــشه از . ثروتهــای خــودش بیفزایــد   راه ب او همی

پیشه و  که عدالت کرد و کسانی  مطالبه میکردند عدل و انصاف که در دستگاهش کار می     کسانی

  ٢.داد می  شایسته پاداشِداده مورد نوازش قرار  راباانصاف بودند

تـرین گنـاه    نویسد کـه ایرانیـان دروغ را بـزرگ    هرودوت در سخن از خصلتهای ایرانیان می 

رو بـد و ناپـسند اسـت کـه      گویند وامداری از این شمارند، و می میننگ  را یدانند، و وامدار    می

رو همـواره از ننـِگ بـدهکار شـدن      از ایـن ؛ شود که دروغ بگوید که بدهکار باشد مجبور می      کسی

تـر باشـد بیـشتر        ، هرچه همسایه نزدیک   گزارند   احترام بسیار می   همسایه  بهایرانیان  . پرهیزند  می

. تـری از احتـرام متقابـل قـرار دارنـد      مورد توجه است و همسایگان دور و دورتر در مراتـب پـائین      

دیگران تلقی  ادبی به  و این کار را بی  رنداندا در حضور دیگران آب دهان نمی     گاه    هیچ ایرانیان

 و ایـن عمـل نـزد آنهـا از منهیـات             کننـد    پیـشاب نمـی    حـضور دیگـران    در   گـاه    آنهـا هـیچ    ؛کننـد   می

کننـد کـه    روی نمـی  گـاه چنـان زیـاده    کننـد و هـیچ   در میگساری تعادل را مراعات مـی . ؤکد است م

                                                 
 . نقل از الکیبیادس افالطون  به۶۱۹: اومستد 1
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رانیان روز تولدشان را بسیار بـزرگ      ای. مجبور شوند استفراغ کنند یا عقلشان را از دست بدهند         

کــشند، گــاو و  هــای گونــاگون مــی کننــد و ســفره شــمارند و در آن روز مهمــانی و جــشن برپــا مــی مــی

 گـاه  آنهـا هـیچ  ). دهنـد  صـدقه مـی  (کننـد   برند و گوشت در میان دیگران بخش می       گوسفند سرمی 

 آبِ جـــاری و در اندازنـــد نمـــی آب جــاری جـــسم ناپـــاک در  کننــد و   پیـــشاب نمـــی آبِ جــاری در

   ١.دانند شود گناه می  میجاریرو که سبب آلوده شدن آب   و اینها را از آن؛کنند استحمام نمی

. بینیم، آلوده کردن آب رودخانه یکی از منهیات مؤکـد در دیـن ایرانـی اسـت                  چنانکه می 

ضـمن سـخن از زرتـشت    . نگاهداشت حرمِت درخت و گیـاه نیـز بخـشی از تعـالیم زرتـشت اسـت            

شـوند؛ و   ندیم که کسانی که کشتزار و باغستان را منهدم کنند بدترین گناهان را مرتکب می         خوا

دیدیم کـه درختکـاری و کـشاورزی و آبـادکردن زمـین را زرتـشت ازجملـۀ کارهـای نیـک و مـورد                 

  .خشنودی اهورامزدا اعالم کرده بود

ختــه بــود کــه بــه    آمو) دینــی کــه برخاســته از فرهنگــشان بــود    (ایرانیــان از تعــالیم دینــشان   

فرهنــگ و آداب و رســوم همــۀ اقــوام جهــان احتــرام بگذارنــد، و درعــین حــال بــرای پــذیرش هــر   

نویــسد کــه   هــرودوت مــی . عنــصر ســودمند تمــدنی کــه دیگــران پــرورده بودنــد آمــادگی داشــتند    

 ایـن   ٢.ایرانیان بیش از هر قوم دیگری آمادگی پـذیرش ارزشـهای تمـدنی اقـوام دیگـر را دارنـد                   

گر است؛ زیرا ایرانیان تنها قومی در جهـان بودنـد کـه نـسبت      خوبی جلوه  مدن ایرانی به  امر در ت  

و ایرانیـان خـط   . دادنـد  خـرج مـی   به فرهنگها و ادیان اقوام زیِر سـلطه تـساهلی درحـد سـتایش بـه         

 مخـصوص خودشـان را   و نگـارشِ  را از عیالم و بابل اقتباس کردند و بـر اسـاس آن خـط             نگارش

ایرانیـــان از . تـــر و کارآمـــدتر بـــود ترتیـــب دادنـــد  یالمـــی و بـــابلی پیـــشرفتهخـــط ع کـــه نـــسبت بـــه

 روز تقسیم کردنـد     ۳۶۵ ماه و    ۱۲   بابلی برای گاهشماری استفاده کردند و سال را به         اخترشناسی

 ایرانیــان در ســاختن ٣.نهادنــدایرانــی و بــر هــر یــک از ماههــای ســال نــام یکــی از ایــزدان کهــن    

 و پیکرتراشان و نگارگرانمعماران و  مهندسان و ها از  راهها وجادهکاخها و کوشکها و شهرها و

 ولـی از  .درون ایـران انتقـال دادنـد      و مصر اسـتفاده کردنـد و تجـارب آنهـا را بـه              بابلهنرآفرینان  

ایـران جـائی     ویـژه فلـسفه در       علـوم عقلـی بـه      دادنـد،   آموزشهای عملی توجـه نـشان مـی         آنجا که به  

                                                 
  .۱۳۹ ۱۳۳/ ۱: رودوته ١
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تا روی کار آمدن داریوش، ایرانیان از نامهای کهن ماهها که از تغییر و تحول در فصول سال اقتباس                3

نبـشتۀ داریـوش بـزرگ در     تـا از ماههـای سـال را در سـنگ    ۹نامهای کهن . کردند  شده بود استفاده می   
  .جای خود خواندیم
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 زرتشت در ایـران شـکل   تعالیماشراقی مبتنی بر  بینی عرفانی  هاننگشود؛ و در عوض آن یک ج      

دینهــا و  تحــولی اساســی در  قــراردادهتــأثیر زیــر گرفــت کــه در آینــده افکــار دینــی خاورمیانــه را    

 ایجــاد کــرد و اقــوام خاورمیانــه را از خــدایان جبــار بــشرگونه و یــی  خاورمیانــهفرهنگهــای جوامــع

  .رهنمون شددۀ توحیدی سوی عقی ستیز نجات داده به انسان

 واحـدِ  شـمول  خـدای جهـان     م تنها قومی در کل جهان بودند که به          ایرانیان در سدۀ ششم پ    

 اهـورمزدا خـدای مـورد پرسـتش ایرانیـان           ١.چـون اعتقـاد داشـتند       همتای بی   بی  مجرِد یرمجسِمغ

خـالق همـۀ      و انـسان کـردار و رفتـار        نـاظر  ،رسـان  ، روزی پروردگـار ،  آفریـدگار تنها خدای جهان،    

ی او نــوری بــود کــه در دل   اهــورمزدا مهــرورز و انـسان . شـد  نیکیهـا دانــسته مــی  دوســت بــود و تجلـّ

نویـسد     هـرودوت مـی    .سـاختند    نمـی  پیکـره  معبد و    اهورمزداایرانیان برای   . مؤمنان جای داشت  

ۀ آنهـا  قیـد گـاه بنـا کننـد، و درع         که رسم ایرانیان نیست که برای خدایشان پیکره و معبـد و قربـان             

خدا تجسم انسانی  رو است که آنها مثل یونانیها به     ؛ و این از آن    خردند  که چنین کنند بی     کسانی

 و  قربانی کردن برای خدا نزد ایرانیان یـک امـر معمـولی اسـت،             کند که     او اضافه می  . دهند  نمی

ذبح خـاص   کـار مـ     ولـی بـرای ایـن      .دهند  برای خورشید و ماه و زمین و آتش و آب نیز قربانی می            

 و ســاز ریزنــد  بــر زمــین نمــی بــاده زننــد، خــدایان را نــدا نمــی  هنگــام قربــانی کــردنْ  ندارنــد و بــه 

برنـد،   جـائی کـه فـضای بـاز اسـت مـی        حیـوان را بـه      قربانی بدهنـد   خواهند   وقتی می  .نوازند  نمی

در دعاکردن نیز رسم نیست کـه حـسنات را بـرای شـخِص خـود                . کنند  درگاه خدا دعا می     آنگا به 

 نیـــز یکـــی از اینهـــا  راکننـــد و خودشـــان ۀ مـــردم کـــشور دعـــا مـــیطلبنـــد، بلکـــه بـــرای شـــاه و همـــب

کننـد، آنگـاه    تکـه مـی   وقتی حیوان را قربانی کردند گوشتش را روی علف نرم تکـه   . شمارند  می

  ٢.کنند خواند، سپس گوشت را بخش می آید و دعا می مغ می

 پـس از    چهار سده که   استرابو. م بود   ۀ دین ایرانی در سدۀ پنجم پ      سخنان هرودوت دربار  

 پیکـــرهنویـــسد کـــه ایرانیـــان بـــرای خدایـــشان   زیـــسته، دربـــارۀ دیـــن ایرانیـــان مـــی  هـــرودوت مـــی

 و   کننـد و میتـر و اَنـاهیتە         آنهـا خـدای آسـمان را عبـادت مـی          .  و معبد و مـذبح ندارنـد       تراشند  نمی

کننـد و   جاهـای پـاک قربـانی مـی    در حیوانات را آنها . ستایند همچنین زمین و آب و آتش را می    

                                                 
یـی بـود کـه        خدایی بـود، ولـی خـدای یهـود خـدای خـاص قبیلـه                ن دینشان تک  قوم یهود نیز در آن زما      1

رو تعـالیم دیـن یهـود     ، از ایـن  داشـت و خـدای دیگـران نبـود         اسـرائیل   بنـی اختصاص به قوم خودش     
بـه  . اثر بگـذارد   شدند  که دشمنانِ خدای یهود پنداشته می     ئی    توانست که در اقوام خاورمیانه      نمی
 . تواند که با دین توحیدی ایرانی مورد مقایسه قرار گیرد ییِ اسرائیلیان نمی جهت، دین قبیله همین
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خــدا داد، زیــرا   را بــهآنکننــد و عقیــده ندارنــد کــه بایــد چیــزی از    گوشــت قربــانی را تقــسیم مــی 

 ١.ســازد روح قربــانی اســت نــه گوشــت او   رســد و خــشنودش مــی  خــدا مــی گوینــد کــه آنچــه بــه  مــی

ئـی از یـک    قطعـه ولی بعـضیها عقیـده دارنـد کـه ایرانیـان      «شود که  استرابو در همینجا متذکر می 

  .»نهند جای حیوان قربانی را برای خدا برآتش می

 و   سـوزاندن  :مختصری دربـارۀ ایـن بخـش از گـزارش اسـترابو بـدهم              توضیح   ه است شایست

شــمار  از گناهــان کبیــره بــهو  آذرگــاه در دیــن ایرانیــان حــرام درجــسم حیــوانی   هــرخاکــستر کــردِن

رودان   دارد، حتماً رسوم دینی جماعات سامی میانآن اشاره آنچه استرابو در اینجا به. رفت می

 ونهادنـد   آتـش مـی    برمعبدبوده که طبق تعالیم دینشان مذبح داشتند و پیه و چربی قربانی را در    

یهـودان چنـدین مراسـم قربـانی داشـتند          مثالً  . سازد  عقیده داشتند که این امر خدا را خشنود می        

جـسم آنهـا را بـر آذرگـاهِ      بریدند، و بخـشهائی از  ر میکه حیواناتی را در مذبح برای خدایشان س    

ترین مراسم قربانی آنها عیـدهای        معروف. خدایشان برسد    تا دود و بویش به     سوزاندند   می معبد

شـنبه   بـر آنهـا مقـرر بـود کـه در آغـاز هرمـاه و در هـر روزِ                    نیز.  بود »ها  خیمه« و   »اسابیع« و   »فطیر«

 اقوامِ کلدانی ٢. و خاکستر شودمذبح بر آتش نهند تا بسوزد قربانی داده بخشی از قربانی را در    

شـان اساسـاً بـا     مراسـم دینـی   گرچـه خدایانـشان بـا خـدای یهـود تفـاوت داشـتند          و آشوری نیـز     

مراســم دینــی یهــود همــسان بــود، و هردوشــان از روزگــارانی پیــشتر کــه از هــم جــدا شــده بودنــد        

ۀ لذا تردیدی نیـست کـه اشـار   . یده و آورده بودندشان را با خود کش بسیاری از مراسم کهنِ دینی    

 بوده باشد، که بخـشی از ملـت بـزرگ     در زمان پارتیانرودان  اقوام میان   استرابو در اینجا باید به    

  .اند رفته شمار می نظر او ایرانی به ، و بهاند داده ایران را تشکیل می

 زندگی انسانی یـک غایـت   م تنها قومی در جهان بودند که برای ایرانیان در سدۀ ششم پ  

بــه آرمــانی قائــل بودنــد و عقیــده داشــتند کــه هــدف زنــدگی انــسان پیمــودن راه کمــال و رســیدن    

زندگی اخروی عقیده داشتند؛  خاورمیانه که به بودند اقوام دیگری در . اهورمزدا است جایگاه  

مـانی بلکـه    ولی زندگی اخروی کـه در ادیـان آنهـا مـورد بحـث قـرار گرفتـه بـود نـه یـک هـدف آر                          

 و  بـود، مملکـت آسـمانی او        نـژاد بـه    جهـانی پادشـاه آسـمانی       نوعی انتقال انـسان از مملکـت ایـن        

جائی  ملک او د پس از مرگش دررشاه فرمان نب زندگیش از  که اگر کسی درشد  میچنین تلقین   

 آسـمانها بـرای زنـدگی او پیـدا نخواهـد شـد او در همـین                 ئی در   نخواهد داشت و چون هیچ نقطه     

سـر   صورت جانوران درنده یا خزنده درخواهد آمد و برای ابد درذلت بـه   جهان خواهد ماند و به    

                                                 
  .بعد  به۱۳، بند ۱۵ کتاب :استرابو، جغرافیا ١
  .۱۳ ۱/ ۸کتاب دوم تواریخ ایام، : تورات ٢
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ترس بود که حکـومتگران و   یی مطرح بود ابزارِ  ادیان خاورمیانه  دیگر آخرتی که در  . خواهد برد 

وسـیلۀ آن عـوام را در وحـشت همیـشگی از فرجـام اخـروی نگـاه             ابداع کـرده بودنـد تـا بـه         فقیهان

. گران تسلیم باشند و طبق خواستۀ آنها عمـل کننـد            دستورهای سلطه   د و مجبور سازند که به     دارن

خـاطر    آن عقیـده داشـتند نـه بـه          اما زندگی اخروی که زرتشت از آن سخن گفته بـود و ایرانیـان بـه               

نیکوکـاری و پرهیـز از       گران بلکه ابـزار تـشویق بـه         ترساندن مردم از عواقب عدم اطاعت از سلطه       

کـشی خـودداری ورزنـد و        سـتم و زورگـویی و تجـاوز و حـق           شـد مـردم از      ی بود که سبب مـی     بدکار

 در هیچ جای اوسـتا مـا   .پیشه تسلیم نگردند  ستمگرانِ سلطه دوست شوند و به    گرا و انسان    عدالت

؛ در حـالی کـه    بینیم که نوشته باشد چنانچه کسی از شاه نافرمـانی کنـد گناهکـار خواهـد شـد               نمی

را ) فقـه (ادیان سامی ضـرورتِ اطاعـت مطلـق از پیامبرشـاه بخـش اساسـی تعـالیمِ دیـن             در تعالیم   

؛ و بزرگترین گناهی که انسان ممکـن اسـت مرتکـب شـود نافرمـانی از پیامبرشـاه                     دهد  تشکیل می 

بـری از   فرمـان  چنانکـه در بخـش نخـست دیـدیم      در تعـالیم زرتـشت       .اسـت ) ولِی امِر مؤمنین  (

ستم بر انسانها روا دارند نیز تحریم شده و تأکیـد  که ی کنند و بخواهند     افروز رهبرانی که جنگ  

فرمان آنها  ها و کرپنها و اوسیجها و گرهماها فرمان ببرند و به که از کاوے  که کسانیبودگردیده  

بــدترین  انــسانها تجــاوز نماینــد، بــه  و بــهکننــدآتــش بکــشند و چارپایــان را نــابود  کــشتزارها را بــه

برترین جهاد همانا سخن حق در برابـر سـلطان     « اینکه   ١.گرفتار خواهند آمد  روی  ی اخ فرجامها

ــانِ دوزبانــه در ســدۀ دوم هجــری وارد فرهنــگ اســالمی      » زورگــو اســت  عبــارتی اســت کــه ایرانی

. »ابـزار قـدرت  «و دیگـر  » دلیـلِ قـاطع  «یکـی  : در قرآن بـه دو معنـا آمـده اسـت         » سلطان«.    کردند

هــای ســدۀ دوم هجــری نیــز نــه انــسان بلکــه     دۀ نخــست تــا نیمــه ســلطان نــزد عربهــای مــسلمان ســ  

مفهوم نوینی کـه تـا پـیش از آن در زبـان عـرب       در عبارت باال سلطان به . دستگاه حاکمیت است  

یکی از ارزشهای واال کـه مـستقیماً از فرهنـگ ایرانـی             (وجود نداشت وارد فرهنگ اسالمی شد       

  ).شدنام اسالم ثبت  گرفته شده بود، ولی بعدها به

مظهـر خیـر و خـوبی و کمـال           هرچه بود  هرکه بود و   یی پادشاه   در ادیان دیگر خاورمیانه   

 آســمانْ شــد و در  مــیآســمان منتقــل  بــهرفــت  همینکــه از ایــن دنیــا مــی   شــد و مطلــق انگاشــته مــی 

یافتنـد و از   مملکت او انتقال می برش نیز پس از مرگشان به زیست، و رعایای فرمان   جاودانه می 

 هرکه در این دنیا از او نافرمانی کرده .شدند مند می  وجود داشت بهرهاوملک  ائی که درنعمته

 در تعـالیم زرتـشت تنهـا    .افتـاد  گرفـت و بـه مـذلت مـی     بود در دنیای دیگر مورد خـشم او قـرار مـی    

 و تبهکـــاری و تجـــاوز آزشـــدند کـــه نیکوکـــار بودنـــد و از  ســـعادت اخـــروی نائـــل مـــی کـــسانی بـــه
                                                 

  . در بخش نخست این کتاب مراجعه شود»زرتشت«گفتار  به ١
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ــد مــی ــد  در راه ســعادت مــردم خــدمت مــی    وپرهیختن ــده حتــی معــروف    در. کردن ــرین  ایــن عقی ت

خواستند  سبب آنکه آزمند شده بودند و دنیا را برای خودشان می    پادشاهان از قبیل جمشید، به    

 زنــدگی  بودنــد و درنفــرینبردگــان خودشــان تبــدیل کننــد مــورد  درصــدد بودنــد کــه مــردم را بــه و

  . شدند ای رنج برده میبه سرای دیوان و سر شان اخروی

 ک بلکـه ملـ  آسـمان  شـده بـه    منتقـل  گـران زمینـیِ     آخرت در تعالیم زرتشت نه مملکـت سـلطه        

آنجا منتقل   پهناور اهورمزدا و ملکوت او بود که هم نیکوکاران و هم بدکاران پس از مرگشان به               

چنانکـه در گفتـار      رو  از ایـن  . ببیننـد شدند تا حیات جاویـد را آغـاز کننـد و پـاداش یـا کیفـر                    می

عـدالتِ  « بـر اسـاس اصـل         زرتشت نخستین کس در جهان بود کـه        زرتشت و دین ایرانی دیدیم    

 را مطـرح کـرد، و تـصریح نمـود کـه انـسانها       پاداش و کیفـر اخـروی   موضوع » انسان خدا و اختیارِ 

 بـرای  جهـان، و بنـابر خـدمتهائی کـه        در ایـن    بودنـشان  رفتار و بد  رفتار  پس از مرگشان بنابر نیک    

بهـشت    بهرسانند، انسانها و به محیط پیراموشان می کنند یا زیانهائی که به      آبادسازی جهان می  

 ناخوشـیِ  یـا  خوشـی  خواهنـد رفـت و در   )سرای راستی و سـرای دروغ   : تعبیر زرتشت   به (یا دوزخ 

  . جاوید خواهند زیست

صلح دیگـری را در     هیچ مـ   دینی و   ما هیچ رهبرِ   ، مسیحی دوماز زمان ظهور زرتشت تا سدۀ       

  .وضوح دربارۀ هدف غایی زندگی بشری سخن گفته باشد جهان سراغ نداریم که چنین به

ایرانیان از تعالیم زرتشت آموخته بودند که انسان آفریده شده است تا بـا پیـروی از سـپنتە        

ســازی جهــان ، و بــا کــار و تــالش و آباد)وهــومِنە، اَرتە، خــشتر(فــضائل اخالقــی  منیــو و تحلــی بــه

گـستری مراتـب کمـال را بپیمایـد،       و نیکوکـاری و عـدالت     ) سـازی  خانـه  کشاورزی و دامـداری و    (

وصـال پروردگـار و خوشـبختی جاویـد نائـل       وسـیله بـه    ایـن   پروردگار را از خود خشنود سازد، و بـه        

چنـین ارتبـاط معنـوی عمیقـی          زمان هیچ قوم دیگری در جهان وجود نداشت کـه بـه             در آن . گردد

زمـان    در آن . ان خالق و مخلوق قائل باشد، و برای انسان چنین مرتبۀ واالئی باور داشته باشد              می

هـیچ عقیــدۀ دیگــری در جهـان وجــود نداشــت کـه پادشــاه را در ردیــف همـۀ انــسانها قــرار دهــد و     

ــسنە تنهــا . بــرای او مزیتــی مــافوق بــشری قائــل نباشــد    بــود کــه منــادی برابــری همــۀ     آئــین مزدایَ

اندیـشی و   کرد که تنها معیار فضیلت انـسان در نیـک       و تبلیغ می   ، بود پروردگارا در برابر    انسانه

 بدانـدیش و بـدکردار بـا خـشم پروردگـار روبـرو               و شاهِ  ،گفتاری نهفته است   رفتاری و نیک   نیک

شخصیتی چون جمشید باشدخواهد شد؛ حتی اگر این شاه .  

 ایرانیان انتشار یافت، ایرانیها بـسیاری از   که وقتی تعالیم زرتشت در میان   شد گفتهپیشتر  

گیـر   بـا همـه  . عناصر عقیدتی دینهـای کهـن را حفـظ کردنـد و بـا تعـالیم زرتـشت در هـم آمیختنـد               
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شــدن پرســتش اهــورمزدا در میــان ایرانیــان، خــدایان کهــن آریــایی عمــالً از مقــام خــدایی پــائین    

عنــوان ایزدهــائی کــه مجریــان  پــس بــه نآنــان از آ. نرفتنــدآورده شــدند ولــی از صــحنۀ دینــی کنــار 

تر   موجودیتشان در باورهای دینی ادامه دادند و تقدسی پائین         شدند به   ارادۀ اهورمزدا تلقی می   

سـان مانـدگار شـدند و        ایـن   تـرین ایزدانـی کـه بـه         مهـم . از اهورمزدا را بـرای خـویش حفـظ کردنـد          

، )مهــر(ســتایش قــرار گرفتنــد میتــر   هــای مخلــوق اهــورمزدا مــورد  صــورت فرشــتگان و مالئکــه بــه

  .کردند  میستایشبودند، که ایرانیان در نمازهایشان آنها را ) آذر(، و آتر )ناهید ( اَناهیتە

را مــردمش اســاس زنــدگی اقتــصادی   آب بــود و بــاران و کــم چــون ایــران یــک ســرزمین کــم 

نیان مقام خاصی داشـت؛ او   در عقیدۀ دینی ایرا     داد، اَناهیتە   پروری تشکیل می    کشاورزی و دام  

جریـان   فرسـتاد، آبهـا را بـه    باران بر زمین می  ۀ اهورمزدا   اراد ایزد باران و آب و باروری بود که به        

رویانـد، و تخمـدان جـانوران و          کـرد و گیاهـان را مـی         هـا آبـستن مـی       انداخت، زمـین را از دانـه       می

ی و نـور و حیـات بـود، بـرای ایرانـی کـه       کـه ایـزد روشـنای    مِهـر . کـرد   انسانها را با نطفـه بـارور مـی        

  و در منــاطقی چــون؛ئــی بــود داد دارای مقــام ویــژه  اســاس عقیــدۀ دینــیش را تــشکیل مــی  »نــور«

 از مقـام خاصـی      آذرپتـوکَە کـه هـوا سـرد بـود مهـر و                 آذربایجـان و ارمنـستان و کـَت        آسیای میانـه و   

قیدۀ دینی ایرانیان نـه آفریـدگار بـود         کدام از این ایزدان واالمقام درع       اما هیچ . برخوردار بودند 

های او بودنـد کـه     مالئکهجهان اهورمزدا بود و ایزدانْ تنها آفریدگار و پروردگار   . و نه پروردگار  

 و رفتنــد شــمار مــی  رو مقــدس بــه  کردنــد و از ایــن  نحــوی در جهــان انجــام وظیفــه مــی    هرکــدام بــه 

پیش از این دیدیم که در اوستا گفته شده بود که میتـر یکـی از       . شد  برایشان نیایشگاه ساخته می   

  .آفریدگان بسیار سودمند اهورمزدا است و باید ستایش شود

ســتایش  ئــی کــه در آن بــه  کردنــد و نقطــه ایرانیــان عبادتگــاه ویــژه بــرای اهــورمزدا بنــا نمــی  

افروختنـد و   آنـان در ایـن نقطـه آتـش مـی     . هـای خودشـان بـود    انـه ایستادند معموالً در درون خ  می

هـای    هـا و دانـه      هـای درختـان خوشـبو و بوتـه          داشـتند و آتـشش را بـا ریـشه           همواره روشن نگـاه مـی     

ولــی . بردنــد درگــاهش نمــاز مــی ســتودند و بــه افروختنــد و در کنــار آن اهــورمزدا را مــی معطــر مــی

رو معابـدی بـرای میتـر و          رای عبادتگاه نیز بودند؛ و از ایـن        که تجسم داشتند دا    )مالئکه (ایزدها

اگر بخـواهیم ایـن معابـد را بـا رسـوم دینـی کنـونی                . بنا شده بود  کشور   در برخی از نقاط       اَناهیتە

شبیه گنبدهای مقدسان دینی دانست که هم باید شود آنها را  ایران و خاورمیانه مقایسه کنیم می

صورت نوعی عبادتگاه برجا است و زیارتگاه روزانۀ هزاران  ایران بهاکنون در بسیاری از نقاط   

 حال منبع درآمـد سرشـاری بـرای متولیـان دیـن        دل و خداجو و حاجتخواه، و در عینِ        انسان ساده 

انــدیش بــرای خودشــان دار و دســتگاه شــاهانه     ســادهبــاوری مــردمِ  اســت کــه بــا اســتفاده از دیــن  
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در زمـــان مـــا بـــا ) گنبـــدها(بادتگاههـــای مقدســـین مـــذهبی تفـــاوتی هـــم کـــه میـــان ع. انـــد  ســـاخته

 در روزگـاران دیـرین وجـود دارد، آنکـه در ایـن عبادتگاههـا            عبادتگاههای آذر و میتر و اَنـاهیتە      

لـی در  انـد؛ و  مثـل همـۀ انـسانهای روی زمـین بـوده      جسم فناشونده شوند که مردگانی ستایش می  

شـد کـه    پنداشـته مـی  گرفتند کـه آسـمانی بودنـد و      یعبادتگاهها ذاتهائی مورد پرستش قرار م     آن  

 از .؛ و خیـرات و برکاتـشان نیـز هویـدا بـود         رسـد   انـسانها مـی     خیرات و برکات بسیاری از آنها بـه       

تـوان توجیـه کـرد، ولـی تقدسـی کـه               و آذر را مـی      این دیدگاه اگـر بنگـریم سـتایش میتـر و اَنـاهیتە            

البتـه  . وجـه قابـل توجیـه نیـست       هـیچ   شـود بـه      داده مـی   گنبـدها و ارواح صـاحبانِ گنبـدها         اکنون بـه  

پرسـتی نیـز مخـصوص فرهنـگ اقـوام سـامی اسـت نـه ایرانـی، و                     نباید فراموش کرد که این مرده     

مـرور زمـان ایرانـی     توسط همان اقوامِ سامی رواج یافته است که در درون ایـران جـاگیر شـده و بـه           

 )مشخــصاً عــرب( ســامی قــومهمــان  دس ازۀ ایــن مردگــانِ مقــ انــد؛ و اگــر نیــک بنگــریم همــ  شــده

ئــی میــان   اگــر بخــواهیم مقایــسه.تــوان یافــت ، و در میــان آنهــا حتــی یــک ایرانــی را نمــی هــستند

شـود    گنبدپرستی کنونی و تقدس میتر یا انـاهیتە یـا آذر نمـوده باشـیم، آنچـه در اینجـا دیـده مـی                       

ِم ســامی اســت، و در آنجــا پرســتی و نیاپرســتیِ کهــنِ اقــوا پرســتی و شــخص شــکل دیگــری از بــت

تـوان    یـک تعبیـر مـی       بـه . پرسـتی نـدارد     وجـه شـکل بـت       هـیچ   ستایش مظاهر پربرکِت طبیعی که به     

اند جای فرعونان دیرین مـصری و پیامبرشـاهان بـابلی و     که در این گنبدها خفته گفت که کسانی 

ســت کــه اگــر   ســتایش ذاتهــای مقدســی ا  انــد؛ ولــی ســتایش آذر و ناهیــد و مهــر  آشــوری را گرفتــه

 و خود را ناگزیر از ستایش ایـن آثـار   چشم دید  طبیعت بهتوان اثرشان را در همۀ تفحص شود می  

 و آذر سـتایشِ آفریـدگانِ نیـک و       عالوه اگر بگـویم کـه سـتایش میتـر و اَنـاهیتە               به .پربرکت یافت 

کـنم کـه کـسی در     سودمند و پربرکِت اهورمزدا و از ایـن راه سـتایش اهـورمزدا اسـت، گمـان نمـی         

اگـر برکـات خورشـید حتـی امـروز بـرای بـشر قابـل لمـس و                   . برابر این گفته جـدالی داشـته باشـد        

رو این نعمـت بـزرگ    دیدن است، در روزگارانِ دیرینه هم این برکات قابل شناخت بود و از این      

عـدالت  (» وهـومِنە «و » اَرتە«ایرانی وقتی در نمـازش     . شد  آفریدگار توسط ایرانیها تقدیس می    

کرد که باید همچون    خودش تلقین می    داد در حقیقت به     را مورد ستایش قرار می    ) اندیشی  و نیک 

خــود بــرای آمــوختن راه و  ســتایش او از میتــر و انــاهیتە و آذر نیــز تلقــین بــه .   ارتە و وهــومنە شــود

 بـدون  گونـه کـه آن ذاتهـای مقـدس     داشتی بود همـان  همگان بدون هیچ چشم  روش سودرسانی به  

همـه برکـات بـه انـسان و حیـوان و همـۀ هـستی            کردنـد و آن     جهـان خـدمت مـی       داشتی به   هیچ چشم 

در هـیچ دینـی از   . خـود بـود   ستایش باران و آب جاری و گیاه نیز چنـین تلقینـی بـه             . رساندند  می

در جـای  . اندیـشی باشـد   حـد تمـرین اخـالق و نیـک     ادیان جهان دیده نشده است که نماز تا ایـن     
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 اوســتا خوانــدیم کــه ســتایندۀ راســتینِ میتــر کــسی اســت کــه همچــون میتــر نیکــی و مهــر و    خــود از

ئــی از او ســر نزنــد؛ ولــی کــسانی کــه بــد  محبــت و بــرکتش شــامل حــال همگــان باشــد و هــیچ بــدی 

  . نامند دروغْ ستایندۀ میتر می کنند خود را به می

و چنانکـه   . ِن راه تکامـل بـود     عبارتِ دیگر، ستایش این ذاتها تلقینِ خودسازی و پیمود          به

در سخن از زرتشت دیدیم، وهومنە و ارتە و دیگر فضایل هفتگانـۀ ملکـوتی خـصلتهائی بودنـد             

جـای اهـورمزدا کـه    . کمـال و خـداگونگی برسـد    توانست از آنهـا برخـوردار شـده بـه       که انسان می  

دا چیــزی جــز  شــد بــرای او تــصور کــرد در دل مؤمنــان بــود و پرســتش اهــورمز      هــیچ شــکلی نمــی 

پرستندۀ راستین اهورمزدا کسی بود که احکام اهورمزدا را . نیکوکاری و پرهیز از بدکاری نبود

  انـسانها مهـر و   در میـان جهان را آبـاد سـازد و   د واجرا درآور هدف خوشبخت کردن بشریت به  به

هنشاهان ایران  اینها اهدافی بودند که شا    . آشتی و برادری بگستراند    دوستی نشر دهد و صلح و     

کردنـــد؛ و در دوران  خـــاطر آنهـــا جهانگـــشایی مـــی   بودنـــد و بـــهآن  بـــهدرصـــدد تحقـــق بخـــشیدن

» خـشتر « در تعـالیم زرتـشت آمـده بـود کـه             .دسـت یافتنـد    انـسانی    این اهـدافِ    هخامنشی عمالً به  

 کـه  گونه آن یکی از صفات اهورمزدا است، و انسان اگر از این صفت برخوردار شود جهان را به              

  .بود» سلطنت نیک«و دیدیم که معنای خشتره . ارادۀ اهورمزدا است آباد خواهد کرد

کـه دیـن خـود را     که قوم مسلط و مقتـدر خاورمیانـه بودنـد، و بـا وجـودی          ایرانیان با وجودی  

ــِی  باورهــایدانــستند و   جهــان مــی پــسندیده و درســتِ تنهــا دیــن   پرســت کــه   اقــوام چندگانــه دین

وجـود    بـا ایـن  شـد،  آنـان خرافـات جـاهلی تلقـی مـی      در نظـر  پرسـتیدند   را میشکل  انسانخدایان  

 درصـدد  ،داد  تـشکیل مـی  دیـن و عقیـده  چون اساس تعالیم دینـشان را آزادی انـسان در انتخـاب     

ئـی کـه ایرانیـان بـا اقـوام زیـِر سـلطه           معاملـه . تحمیل دین خودشان بر اقـوام زیـِر سـلطه برنیامدنـد           

 نیــز شــبیه آن معاملــه در هــیچ قــوم مــسلطی دیــده و بعــدهاابقه بــود، ســ داشــتند در جهــان کهــن بــی

 رودان  میـان مراکـز دینـی      ۀ معابـد و   همـ  رودان را کـوروش بـزرگ گـشود،          پـس از آنکـه میـان       .نشد

، و رهبرانِ دینـی بابـل نیـز در مقامـشان ابقـا شـدند و احترامـشان            نخورده باقی گذاشته شد     دست

 در همـۀ دوران هخامنـشی در همـان شـکوه دیرینـه برسـر پـا              رودان   معابد میان  .محفوظ داشته شد  

زنـدگی   بودند و دستگاه متولیان دینی این سرزمین نیز در همان جالل در میان مردم خودشان بـه   

شناسـی    رودان بازمانـده و در کاوشـهای باسـتان          زمان در میان    صدها نوشته که از آن    . ادامه دادند 

تـصرف    در مـصر نیـز پـس از آنکـه بـه           . ین حقیقـت اسـت    دست آمده و ترجمه شده است گواه ا         به

ایران درآمد با فرهنگ و دیِن مردم همین معامله شد، و گزارشهائی که هرودوت از مـشاهداتش                 

نخـورده بـاقی مانـده بـوده          چیـز در مـصر دسـت        دارد کـه همـه      دهـد معلـوم مـی       دسـت مـی     در مصر به  
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ا و ادیــانِ اقــوام کوچــک نیــز روایــات فرهنگهــ در ارتبــاط بــا رفتــار دولــت ایــران نــسبت بــه. اســت

توانـد نمونـۀ       کـه مـی     خوانـدیم   خـود   در جـای   اهمیـت اسـرائیل     بـی ۀ ایـران بـا قـوم        تورات از معامل  

 مورخـــان یونـــانی عهـــد .کـــوچکی از رفتـــار دولتمـــردان ایـــران بـــا اقـــوام زیـــر ســـلطه بـــوده باشـــد 

نـشانگر آنـست کـه اینهـا     انـد کـه همـه     هخامنشی روایات مختلفی از معابد بابل و مصر ذکر کرده       

هـرودوت در    مـثال عنـوان نمونـه       بـه . انـد   در زیر چتر امنیـت دولـت ایـران محفـوظ مانـده بـوده              

شکلی است که     نویسد که معبد بل در شهر بابل بنای مربع          وصف معابد بل و مردوخ در بابل می       

 یـک بـرج     در وسـط ایـن بنـا      . هـای برونـزین دارد       متر اسـت و هـر دیـوارش دروازه         ۴۰۰هرضلعش  

 متر افراشته شده است، برج دیگری در وسط این برج بنا شـده و بـاز در وسـط            ۲۰۰ضلع    عظیم به 

. رسـند  هـشت مـی   این برج یک برج دیگر وجـود دارد، و همچنـان ابـراج دیگـری کـه مجموعـاً بـه                

فـراز بـرج میـانی بایـد از راهـی گذشـت کـه پیچـان از پیرامـون برجهـا و از بیـرون             برای رسـیدن بـه   

. هـائی قـرار داده شـده اسـت     در وسط راه اماکنی برای استراحت تعبیه شـده و کرسـی        . گذرد  می

تخـت بزرگـی از طـالی نـاب در آن نهـاده شـده کـه                 ۀ مقـدس ایـن معبـد اسـت، و           برِج مرکزی نقطـ   

در اینجـا  . ها آراسته اسـت، و میـزی از طـالی نـاب در کنـار آن قـرار دارد       انواعِ زیورها و پارچه   به

رون این مکان مقدس هیچ تصویری وجود ندارد، و هیچ انسانی مجاز نیست که شب             یعنی در د  

برگزیــده  ئی کــه کــاهن ایــن معبدنــدزنهــارا از میــان  در آن بمانــد جــز یــک زن محلــی کــه خــدا وی

عالوه بر . آید این مکان می  گویند که خدا خودش معموالً برای استراحت به         کلدانیها می . است

عظیمـی از خـدای بـزرگ    طالیـی   گری نیز در بابل وجود دارد که پیکـرۀ این معبد، یک معبد دی    

 بــر روی یـک میــز بـزرگ طالیــی نشـسته اســت، و کرسـیهای اطــراف او نیـز همــه از طــال      )مـردوخ (

در بیـرون  .  تاالن وزن دارد۸۰۰گویند که طالهای این پیکره و میز و کرسیها          کلدانیها می . است

تـر بـرای قربانیهـای عـادی اسـت و       مذبح کوچک. شده استمعبد دو مذبح عظیم از طال ساخته      

ــدانیها برگــزار   ) مراســم حــج (ۀ قربــانی جــشنهای بــزرگ ســاالنه   مــذبح بــزرگ ویــژ   اســت کــه کل

 از طـالی نـاب در اینجـا قـرار داشـته کـه                دیگـر   عظیم گویند که یک پیکرۀ      کلدانیها می  .کنند  می

  ١.شده استجا  هارشا جابخشیدر زمان داریوش برپا بوده، ولی  زمان کوروش و در

آنچه از مشاهدات شخصی هرودوت خوانـدیم دلیـل دسـت نخـوردن معابـد و مراکـز دینـی         

مقدسـات اقـوام زیـر سـلطه          رودان در زمان هخامنشی و احترام دستگاه دولـت هخامنـشی بـه              میان

 و او آن بودهجائی پرستشگاه دیو یک ۀ خشیارشا خواندیم که دربخش سوم در سنگنبشت. است

البتـه خـشیارشا نگفتـه کـه پرستـشگاه دیـو در کجـا            . ه اسـت  پرستشگاه اهورمزدا تبـدیل کـرد       ا به ر
                                                 

  .۱۸۳ ۱۸۱/ ۱: هرودوت 1



۶۲۱                                         ویژگیهای فرهنگ ایرانینقش تمدن ایران باستان در خاورمیانه                                         

دانــیم کــه ایرانیــان ســکایی در منطقــۀ جنــوب  بــوده اســت؛ ولــی مــا از نوشــتۀ داریــوش بــزرگ مــی

تنهـا  . قفقاز و شمال رود ارس هنوز دیوپرسـت بودنـد، و دینـی شـبیه دیـن آریـان دیرینـه داشـتند                      

سختی نکوهیده شـده     پرستش او در ایران ممنوع بود دیو بود که در گاتای زرتشت به            خدائی که   

کارهــای زشــت و   شــان دســت بــه  رو بــود کــه آریــان دیوپرســت در مراســم دینــی    بــود؛ و ایــن از آن 

زبـان    هـا ایرانـی و ایرانـی        زدنـد کـه شایـستۀ انـسان متمـدن نبـود؛ و چونکـه سـکە                   مـی   ئی  نکوهیده

  . دادند که جلو برخی از کارهای زشتشان را بگیرند خودشان حق می  بهبودند شاهان ایران

دربارۀ برخی مراسم زشت و ضـدتمدنِی اقـوام غیـر ایرانـی نیـز گزارشـهائی از نویـسندگان                    

. ما رسیده است، ولی شاهان هخامنشی برخی از مراسم ضـدتمدنی را ممنـوع داشـتند                 یونانی به 

 بابل یک رسم زشت وجود داشـته کـه برطبـق آن زنـانِ               نویسد که شنیده است که در       هرودوت می 

بار در عمرشان در معبد عِشتار خودشان را نثـار مـردان بیگانـه          اند که یک    شوهردار وظیفه داشته  

کـه یـک مـرد     نشستند و تا وقتی  میاعتکاف در معبد بهۀ شرعی زنها برای انجام این وظیف  . کنند

خواسـت بـا      مـردی کـه مـی     . کردنـد   ان را تـرک نمـی     کـرد جایـش     بیگانه با آنها آمیزش جنسی نمـی      

تـو را   «: گفـت   او مـی    نهاد و بـه     یی را در دست او می       رفت و سکه    یک زنِ معتکف آمیزش کند می     

آورد   عمـل مـی     ترتیـب از او دعـوت بـه         ایـن   زن از اولین مردی که بـه      » .کنم  نام عِشتار دعوت می     به

داد  ی بــا مــرد بیگانــه را انجــام مــی    ۀ مقــدس همخــواب کــرد، و پــس از اینکــه وظیفــ    اطاعــت مــی 

شـان را انجـام دهنـد،        ۀ شرعی توانستند که وظیف    زنان زیبا خیلی زود می    . گشت  اش برمی   خانه  به

  ١.انتظار بنشینند سال به چهار ولی زنانی که زیبا نبودند مجبور بودند گاه تا سه

م دینی اقوام زیـر  گرچه دست زدن به آداب و رسو. این رسم تا زمان هرودوت برافتاده بود   

دانـستند، ولـی    پـسندیدند و چنـین کـاری را خـالف عـدالت مـی       سـلطه را شاهنـشاهان ایـران نمـی    

عنوان سرپرستان تمـدن بـشری خودشـان          برخی از رسوم بسیار زشت نیز وجود داشت که آنان به          

مــثال ضــمن ســخن از داریــوش بــزرگ   . دیدنــد کــه از ادامــۀ آنهــا جلــوگیری کننــد    را مکلَّــف مــی 

هـای سـاکن در تـونسِ کنـونی دسـتور فرسـتاد کـه از خـوردن          اندیم که او به یونانیهـا و فینیقـی        خو

بـا  . گوشت سگ و بریدن سِر فرزندانشان در معبد بـرای قربـانی بـه خدایـشان خـودداری ورزنـد                    

کارگزارانــشان در ســرزمینهای زیــر ســلطه رهنمــود   حــال، شاهنــشاهان هخامنــشی همــواره بــه  ایــن

مـثالً در یـک فرمـان از        . طـرف بماننـد     در قبـال عقایـد و باورهـای مـردم بایـد بـی             فرستادند که     می

دهـد کـه مـردم        خوانیم که به او دسـتور مـی         شهریار ایرانی یک شهر یونانی می       داریوش بزرگ به  

شان دارای آزادی کامـل بـوده باشـند و هـیچ کـس حـق نـدارد کـه                  محل در آداب و سنتهای دینی     
                                                 

  .۹۹: همان 1



۶۲۲                                         ویژگیهای فرهنگ ایرانینقش تمدن ایران باستان در خاورمیانه                                         

  :ادار به عملی کندآنها را به خالف میلشان و

آگاهی یافتم که   : گوید  بر چنین می    اَسپە به گاؤداتە فرمان     شاهنشاه داریوش پسر ویشت   

] زیتونِ لبنان؟[اینکه نهالهای میوۀ ورارود . بندی کار نمی چیز به فرمانهای مرا در همه

ولـی  … ،کـنم  نیکی یاد می  ای، قصد تو را به      برده در آن کاشته   ] در یونان [زمین من     را به 

داری، اگر دگرگون نکنی آزردگی       چون روش مرا دربارۀ خدایان از پیش چشم دور می         

ای و  تو از کشاورزانِ زمینهای مقدس اپولون باج ستانده. تو نشان خواهم داد خود را به

دهـد کـه تـو نیـت          ای که زمین نامقدس را کشت کنند، و این نشان می            آنها فرمان داده    به

  ١.ای خدایان که به پارسیانْ سراسر راستی گفتند نشناخته هنیاکان مرا نسبت ب

داریوش در این نامه اخطار کرده که هرگونه اقدامی که ناقض سنتهای دیرینۀ دینِی مـردم                

  .زیر سلطه باشد خالف شیوۀ ایرانیان است

گرفت، ولی خودش  اگر دولت ایران ادیان و مقدسات اقوام زیِر سلطه را زیر سرپرستی می

دانــست و طبیعــی بــود کــه بــرای برانــداختن رســومی کــه   اســدار ارزشــهای تمــدنی جهــان مــی را پ

قـول خـودش پرستـشگاه     اگـر خـشیارشا بـه   . انجـام دهـد  هرحال ضدتمدنی بودند اقـدام الزم را     به

اش  دیو را برافکند اقدام او در حقیقتش جلوگیری از کردارهای بسیار زشتی بود که یک نمونه

 داریـوش بـزرگ نیـز اگـر در یـک دسـتور قـاطع از قربـانی کـردن               .خوانـدیم  ۀ هرودوت را از نوشت  

انــسان در برابــر خــدایان منــع کــرد هــدفش آن بــود کــه یکــی از رســوم ضدانــسانِی بازمانــده از            

گرفتنـد کـه خدایانـشان از قربـانی حیـوانی نیـز               مـردم بایـد یـاد مـی       . روزگاران دیرینه را براندازد   

  .تیغ بسپارند  جگرگوشگانشان را برای خشنودیِ آنها بهشوند و الزم نیست که خشنود می

گونه آزادی برخـوردار بودنـد، در امـور محلـی        مردم کشورهای زیر سلطۀ هخامنشی از همه      

 در. زدنـد  نـام خودشـان سـکه مـی       خودشان اختیار کامل داشتند، تا جـائی کـه حاکمـان محلـی بـه              

شـان تـصویر     هـای محلـی     ران بود بر سـکه    زمان هخامنشی مردم ایونیه که سرزمینشان بخشی از ای        

کـشیدند، و در فینیقِیّـه صـورت خدایـشان بعـل را بـر سـکه نقـش                  خدای آسـمانی یونانیـان را مـی       

مــردم ایــن ســرزمینها ادیــان و کاهنــان و معابــد و خــدایان خودشــان را داشــتند و همــۀ  . کردنــد مــی

کــه در درون هــای قــومی اقلیتحتــی آن بخــش از . اینهــا مــورد حمایــت دولــت مرکــزی ایــران بــود 

نیـز آزادی  ) شـوش (ساکن در پایتخت اقلیتهای قومی  تر    فالت ایران ساکن بودند، و از این مهم       

 یهـودان شـواهد و مـوارد متعـددی     در تـوراتِ . کامل داشتند که دیـن و عقائدشـان را حفـظ کننـد           

ــ.بــوده اســت  در شــوشحتــی دهنــدۀ ایــن آزادی دینــی    ندســت داده شــده کــه نــشا   بــه ت  دول
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ولـی پـس از برافتـادن    . ادیان و مقدسات و معابد اقوام زیرسلطه نکرد        هخامنشی هیچ تعرضی به   

کلـی تغییـر کـرد، و سیاسـت امحـای       چیـز بـه   هـا بـر خاورمیانـه همـه      دولت هخامنشی و تسلط هِلِنی    

پرسـتی یونـانی      پرسـتِی مقـدونی و بـت        آثار فرهنگی و عقایـد دینـی در پـیش گرفتـه شـد تـا انـسان                 

ــردجــایش ر ــرا همــه توســط         در زمــان ســلوکی . ا بگی ــست؛ زی ــد بابــل نی ــری از معاب هــا دیگــر خب

در مـصر نیـز   .  شـد  مقدونیها و یونانیها تاراج و تخریب گردید و مراسم دینی مردم منطقـه ممنـوع         

  .سان بود در سوریه و فلسطین نیز همین. سان بود وضع به همین

 دیرگـاِه  و ازا .بـوده منش  راگر و بزرگمدا پذیر و گذشتکار و ذات ایرانی یک ذات تحمل 

 کند،  که بد کس مجاز نیست       که انسانها باید در عقائدشان آزاد باشند، ولی هیچ         پذیرفته تاریخ

. رو باشند و از دروغ و کجـی و فـساد بپرهیزنـد              کردار و راست    رفتار و درست   بلکه همه باید نیک   

 و ما کمتر قـومی در       ،ایرانی مانده است  ئی است که از دورترین دوران تاریخ برای           این خصیصه 

منــشی و آزاداندیــشی و مــداراگری ایرانیــان  جهــان ســراغ داریــم کــه دارای گذشــتکاری و بــزرگ 

ه غیــر خـودی اســت در تــاریخ  چــهرچــه خـودی اســت و ســتیز بـا هر   تعــصب نـسبت بــه . بـوده باشــد 

 از ایــن ابــائی   ســروران دنیــای متمــدن بودنــد ایرانیــان وقتــی. ایــران کهــن ســابقه نداشــته اســت  

ــر ایرانــی را بگیرنــد، و درصــدد برنیامدنــد کــه خــط مخــصوص         نداشــتند کــه نگــارش اقــوام غی

در عهد هخامنشی خط و نگارش میخی و آرامـی اتخـاذ شـد، و حتـی     . خودشان را ابداع کنند    به

 خـشتی   دههـاهزار سـند   . نگاشـتند   خـط عیالمـی مـی       کارمندان دولتـی در حـساسترین مناصـب بـه         

جمشید بیرون آمـده کـه         از آرشیو زیرزمینی تخت    ران داریوش بزرگ تا اردشیر اول     مربوط به دو  

 خــط و نگــارش یونــانی و ســپس آرامــی مــورد    پارتیــاندر زمــان . دارد ایــن واقعیــت را بیــان مــی  

 و حتــی از بــسیاری از شــددر زمــان ساســانی خــط و نگــارش آرامــی اتخــاذ . اســتفاده قــرار گرفــت

توانـست خطـی    دانـست یـا نمـی    آن معنا نبود که ایرانـی نمـی   ین بها. مفردات آرامی استفاده شد  

نوشـتن داشـت خطـی کـه در      هرحـال نیـاز بـه     بلکه چون بـه  ؛برای نگارش زبان خودش ابداع کند     

گونه که دیگـر عناصـر تمـدنی خاورمیانـه            ؛ همان برابر خودش دید را گرفت و از آن استفاده کرد         

ۀ عناصـر تمـدنی    تمـدنی تلفیقـی را ایجـاد کـرد کـه کلیـ      آنها شکل ایرانـی بخـشید و   را گرفت و به  

 قرنــه۱۲دراز در همــین دوران . خاورمیانــه را درخــود جمــع داشــت ولــی در کلیــتش ایرانــی بــود   

 و زیستند که دارای عقاید دینی و افکار و رسـوم  اقوام متعددی در زیر چتر دولت شاهنشاهی می    

 شـــان هویـــت تـــاریخیدی بـــرای ابـــراز گونـــه آزا خودشـــان بودنـــد و از همـــهارزشـــهای فرهنگـــی 

و  مــا هــیچ مــوردی را ســراغ نــداریم کــه نــشان دهــد ایرانــی بــرای تحمیــل دیــن   .برخــوردار بودنــد

 دیگران کـرداری از خـود   دین و فرهنگ  خودش بر اقوام زیر سلطه یا برای از بین بردن           فرهنگ  
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  .باشد یا به ادیان و باورهای غیرخودی حساسیتی ابراز کرده نشان داده باشد

اینکــه هرچــه خــودی اســت خــوب و هرچــه غیــر خــودی اســت بــد اســت در ذات      عقیــده بــه

ایرانی ذاتاً از دیرزمان عادت داشـته کـه هرچـه خـوب و مفیـد اسـت           . استایرانی وجود نداشته    

اینکه در . ندازدرا از هرجا باشد بگیرد، و هرچه بد است حتی اگر از آن خودی باشد را بیرون ا

ــر ایــن    شــده از همــین  ایرانــیوارد زبــان ) فرانــسوی و انگلیــسی (مــه مفــردات غربــی   ه ســدۀ اخی

پذیر است که خیلـی زود الفـاظ    همه نرمش و اینکه زبان پارسی این   . خصیصۀ ایرانی آمده است   

اینکـه امـروز هـم ایرانیـان        . کند ناشی از همین خصیصه اسـت        خود جذب می    زیبای بیگانه را به   

بنــدی شــده و نــه ابــداعی کــه بعــضیها      را بهتــر از الفــاظ ســرهم بــسیاری از الفــاظ زیبــای بیگانــه  

  .پذیرند، ناشی از همین خصیصه است  در زبان پارسی جا بیندازند بهتر میکوشند می

عنوان پیـامبر      دیدیم که به   راپال     آشور بانی  ، دربارۀ نگرش دینی اقوام سامی     پیش از این،  

 پرسـتندۀ خـدای او نبودنـد بجنگـد تـا          خدای خودش مأموریت داشت با آن بخش از بشریت که         

همـان شـکل دیرینـه در       اقوام سامی است و تـا امـروز بـه          خاصچنین طرز تفکری    . کندنابودشان  

هرکــدام از دینهــای   . خــودش بــاقی مانــده اســت   ی جــا بــر  در هرجــا کــه هــستند   آنهــا  میــان

ه بخـش اصـلی    دو بخش متخاصم تقـسیم کـرده بـود کـ            یی ماقبل هخامنشی جهان را به       خاورمیانه

مـاورای ایـن سـرزمین و    . داد یی خودش تشکیل می آن را همان سرزمین پرستندگان خدای قبیله   

برکنار از پرستندگان این خدا هـرکس و هرچـه وجـود داشـت بیگانـه و دشـمن و درخـور نـابودی                        

اساس هرکدام از دینهای سامی را صلح بـا همـدین خـویش و جنـگ بـا پیـروان               . شد   می پنداشته

توانـست    ئی که میان انسانهای روی زمـین مـی           تنها رابطه  ،درنتیجه. داد  دیگر تشکیل می  ادیان  

آمیز ابدی تا نـابودی همـۀ ادیـان و تـسلط کامـل پرسـتندگان خـدای                 برقرار باشد رابطۀ خصومت   

دین همین اسـت کـه مـا     « در آنجا اساس برآن بود که        .مورد پرستش در هرکدام از این دینها بود       

و خــدا همــین اســت کــه مــا داریــم، و   .  اســتجاهلیــتدینــی و  ان هرچــه دارنــد بــی داریــم و دیگــر

نظـر آنهـا هـرکس کـه خـدائی جـز              یعنـی بـه   . »خداینـد   خواننـد بـی     دیگران هرکه را با نام خدا می      

  .شد کرد جاهل و خدانشناس و بدعمل بود و باید نابود می خدای آنها را عبادت می

 شــد کــه می بــا پیــروان ادیــان دیگــر چنــان رفتــار مــی دینــی اقــوام ســاتعــالیم و دســتورهایدر 

دو بخــش متخاصــم تقــسیم  در ادیــان ســامی بــهجهــان بــر ایــن اســاس .  آنهــا انــسان نبودنــدانگــار

 جهــان دوســتان و جهــان یایــن یکــ. دینــان داران و دیگــری جهــان بــی یکــی جهــان دیــن: شــد مــی

ان صـلح و آرامـش بـود و          جهـ  یایـن یکـ   .  جهان دشمنان و درخور نابودی     یخودی بود، و آن یک    

بعد نیز ایـن عقیـده توسـط     های چهارم به در مسیحیِت سده.  و درخور نفی جهان جنگ یآن یک 
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گرههـــای جهـــادگرِ مـــسیحِی برخـــوردار از حمایـــت دســـتگاههای حاکمیـــتِ امپراتـــوری روم بـــا  

و آوری انجـام گرفـت تـا مـردم انـاتولی       خشونت بسیار دنبال شد، و کشتارها و تخریبهای هـراس      

وقتـی اسـالم    . بیرون برده مـسیحی کردنـد      آئین میتریَسنە زور از دین خودشان       ارمنستان را به  

در عربستان ظهور کرد، کلیـتِ گذشـتۀ   ) یهود و مسیحیت(عنوان تداوم منطقی دینهای سامی    به

نفـی گردیـده خـط بطـالن        ) گـری   دوران وحشی  (»دوران جاهلیت «تاریخ جوامع بشری با صفت      

عنــوان  بــهاصــل جهــاد . ه شــد، تــا حقانیــتِ مطلــق از آن خــدا و دیــن مــسلمین باشــد بــرآن کــشید

  .برای این منظور وضع شده بود مهمترین وظیفۀ انسان مؤمن

تعـارض و  » دروغ«و » راسـتی «و » بـد «و » نیک«تعارض و خصومتِ  زرتشت نیز تعالیمِدر  

سامی در آن بـود کـه خـصومت     ادیان   تعالیمِ زرتشت و    تعالیمولی تفاوت   . ابدی است  خصومتی

انــسان خــاطر برقــراری نظــام عادالنــه و رســیدن  ظلمــت در تعــالیم زرتــشت بــه خیــر بــا شــر و نــور بــا

 و در ادیــان ســامی بــرای ســلطۀ مــادی یــک گــروه انــسانی بــر اقــوام  ، بــودســعادتِ ایــن جهــانی بــه

. کــرد نمـی تفکـر ایجـاد     دو طـرز میـان ایـن یـک تفـاوت جـوهری بـود کـه هـیچ شـباهتی را         . دیگـر 

مـأموریتش جنــگ بـا پرســتندگان    هرکـدام از شـاهان بابــل و آشـور پیــامبر خـدای خـودش بــود، و     

ــه    ــه ب ــه ن ــه     خــدایان بیگان ــسانها ب ــراری عــدالتی و رســاندن ان ــه   خــاطر برق هــدف  ســعادتی بلکــه ب

نـد و  ا انـسانها ذاتـاً نیـک   همـۀ   که در تعالیم زرتشت   در حالی . نابودسازی آن اقوام و خدایان بود     

 و از بـدی  بگراینـد نیکـی   دکاری نوعی از خودبیگـانگی اسـت، و بایـد کـاری کـرد کـه مـردم بـه             ب

 کــه مخــصوص قبیلــۀ یبپرهیزنــد؛ در ادیــان ســامی همــۀ انــسانها جــز پرســتندگان خــدای مشخــص 

ــد و شــر هــستند     ــضا    . خاصــی اســت ب ــر و شــر دوکنــشت مت ــزد زرتــشت خی ــا را   دن ــد آنه ند کــه بای

 ، خیرند اند  خودیچونکه   مؤمنین   یند، زیرا  انسانها شر خودِ  و شناخت؛ اما در ادیان سامی خیر     

 یعنــی  ؛ اســت )غریــزی  ( در ادیــان ســامی فطــری   بــدان  و نیکــان شــناخت  . و غیرمــؤمنین شــرند 

اسـت و درخـور       و مـؤمن اسـت، و چـه کـسی بیگانـه و کـافر               خـودی داند که چه کـسی        کس می   همه

بـه خــدا دارد و بـرای انــسان ممنــوع   امــا شـناخت خیــر و شـر در ادیــان سـامی اختــصاص    . نـابودی 

انـسانها   فقط خدا است که در هر زمانی به توسط نمایندۀ خـاص خـودش خیـر و شـر را بـه      . است

ولی اگر انسان بخواهد با کوشش خویش شناسندۀ خیر و شر شود کـه مخـصوص                . دهد  نشان می 

 ادیـان سـامی     این موضوع در اسطورۀ خلقـت انـسان در        . گیرد  خدا است مورد خشم خدا قرار می      

او ابـالغ     در آنجا گفته شده که خدا وقتی انسان را آفرید به          . نحو بسیار روشنی بیان شده است       به

ولی انسان را شیطان فریفـت و او را واداشـت تـا از              . کرد که نباید به میوۀ خیر و شر نزدیک شود         

 خــویش  رِک د ایــن یــک گنــاه نابخــشودنی بــود کــه انــسان بــا آزمــایش قــدرتِ     . آن میــوه بخــورد 
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نتیجـه  . زمین افکنده شد مرتکب شد، لذا مورد خشم خدا قرار گرفته از ملک خدا رانده شده به        

شـناخت خیـر و شـر نائـل شـود نـه مطیـع خـدا بلکـه                 آنکه هر انسانی بخواهد بـا تـالش خـودش بـه           

خوردۀ شیطان اسـت؛ و تـالش بـرای شـناخت خیـر و شـر کـه امـری مخـتِص خـدا و                  بِر فریب   فرمان

ندۀ ویژۀ او است یک عمل شیطانی است که انسان مؤمن باید از آن بپرهیزد و عقل خویش نمای

  .رهنمودهای نمایندۀ خدا بسپارد را دربست به

تصریح شده که دو گوهرِ سپنتە منیو و انگـر منیـو            چنانکه دیدیم  در تعالیم زرتشت  ولی  

د؛ هـردو را بـه         در میا این دو می     و او ) اند  همزاد انسان (اند    همراه انسان آفریده شده     به درسـتی    زِیـَ

کـشد؛ و او وظیفـه دارد کـه از خیـر پیـروی                خـود مـی     دو همـواره او را بـه        شناسد؛ هرکدام از این     می

هـر  « اسـت و      مهمتـرین خـصلت ذاتـیِ انـسان        شناخت خیر و شر   و دیدیم که    . کرده از شر بپرهیزد   

اســاس همــۀ بــدیها نیــز دروغ، و  . » نیــک بــد اســت و راســتیدانــد کــه دروغْ انــسانی بــالفطره مــی

   .اساس همۀ نیکیها راستی است

در تعــالیم ادیــان ســامی دســتور داده شــده کــه بایــد بــا بــدان مبــارزه کــرد و آنــان را از جهــان   

در دینهای سامی نه رفتار و کردار انسان بلکه انسانها هستند؛ و گفته شده که           » بد«. برانداخت

کــسانی کــه در فرمــان «، و »پرســتند کــسانی کــه خــدای مــا را نمــی «،»انــسانهای غیــر همــدیِن مــا«

  . »ولی جانورند و از جانوران نیز بدترند«گرچه شکل انسان را دارند » پیامبر ما نیستند

 ستیز با بدکاران . آنچه بنابر تعالیم زرتشت باید با آن مبارزه کرد بدی است نه انسان          ولی

 .کردن انسانها بلکه بـرای نابودسـازی بـدی و نـشر نیکـی اسـت                نه برای نابود     در دین مزدایَسنە  

هرگونـه کـه باشـد،     ، هر دینی که داشـته باشـد و عملـش بـه    ولی در ادیان سامی باید با غیر خودی  

؛ زیـرا جـز پرسـتندۀ خـدای خـودی، هـرکس در ایـن دنیـا هـست بـد و شـر و                     جنگید تـا نـابود شـود      

پرستد هرکار نیکی که انجام دهـد بربـاد اسـت            که خدای ما را نمی      کسی«. درخورِ نابودی است  

هرکه به نبوت پیامبِر ما و امامـت امـام مـا بـاور نـدارد       «و   ».زیرا نیتش خشنودیِ خدای ما نیست     

  » .درخور نابودی است

جنـگ بـا بـدیها در تعـالیم     .  اسـت ی تفـاوت آشـکار  دیـدگاهِ متعـارض   تفاوت میـان ایـن دو       

ان و عقائد دینی غیرخودی از جهـان و تحمیـل پرسـتش              نه جنگ برای راندن خدای     دین ایرانی 

اینکه همـۀ  .  بر انسانها، بلکه جنگ برای از میان بردن بدیها و نشر نیکیها است        خدای خودی 

ند، نزد زرتشت یک اصل مـسلم دانـسته شـده           ا  مردم روی زمین بالفطره خداشناس و خداپرست      

نـد از خودشــان بیگانـه شـده و از فطــرت    ا  را خـورده کـه فریــب دیـو   و تأکیـد رفتـه اسـت کــه کـسانی    

اندیش وظیفه دارنـد کـه ایـن از راه     انسانهای نیک. اند  رفتهراه دیو اند و به    خودشان بریده شده  
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انسانها و   بینیم شاهنشاهان ایران مسئولیت حمایت از       اینکه می  .راه بازآورند   دررفتگان را به    به

سترش عـدالت را بـر دوش خودشـان گذاشـته         مـسئولیت گـ    آرامـش انـسانها و     حمایت از امنیت و   

خوبی  های داریوش بزرگ به این احساس مسئولیت در کتیبه. بودند، ناشی از همین تعالیم بود

 و براساس همین عقیـده اسـت کـه در تمـامی دوران هخامنـشی و پـارتی و ساسـانی         .نمایان است 

دسـت داده نـشده    سـتاها بـه  در هیچ جنگی گزارش کشتار انسانها و تخریب و انهدام شهرها و رو  

است؛ و این درست برخالف تمامی جنگهای شاهان سامی است که بـا در دسـت داشـتن فرمـان          

خــدای قهارشـــان مأموریــت نابودســـازی خـــدایان و ادیــان اقـــوام دیگـــر و کــشتار همگـــانی غیـــر     

. هــای غیــر خــودی و تــاراج امــوال آنهــا را در دســت داشــتند     هــا و انهــدام تمــامی آبــادی   خــودی

های شاهان آشور و بابل و مصر،     های بسیاری از این فرمانها را در بازخوانی ترجمۀ کتیبه           ونهنم

پـال     خواندیم کـه آشـور بـانی       دربخش دوم پیش از این    . توان دید   و در بازخوانی متن تورات می     

بردگـی گرفـت و شـهرها و          عـام کـرد و بقایایـشان را بـه            عیالمیان را قتل   لشکر کشید عیالم    وقتی به 

 در جهـان بـاقی   پرسـتندگانِ خـدای عـیالم   آبادیشهایشان را بکلـی ویـران کـرد تـا نـام و نـشانی از               

 و یک قوم را تماماً از جهـان  آن عمل زد   فرمان خدایش دست به     که وی به  دیدیم  در آنجا   . نباشد

   .برافکند تا خدایش از او خوشنود گردد

. ئـی جـائی نداشـته اسـت     قیـده در فرهنگ ایرانی نفرت از هیچ قومی، هیچ دینی، هـیچ ع       

یـابیم؛ و ایـن در حـالی          در زبـان ایرانـی نمـی      » لعنـت «ئـی معـادل       همین جهت است کـه مـا واژه         به

کـه در فرهنـگ       در حـالی  . یکـی از مـستلزمات اساسـیِ همـۀ ادیـان سـامی اسـت              » لعنت«است که   

در » ود شـود  هرکه پرستندۀ خـدائی غیـر از خـدای مـا باشـد ملعـون اسـت و بایـد نـاب                     «اقوام سامی   

دارد بـد     بـدکاری وامـی     دین ایرانی تأکید رفته که دروغ بـد اسـت، پیـروی از دیـو کـه انـسان را بـه                     

انـسانها    ولی چونکه دین ایرانی نـسبت بـه       . است، و باید کوشید تا دروغ و بدی از جهان برافتد          

 زرتـشت   را در سـخن از      بین اسـت پیـروان دیـو و دروغ مـورد لعنـت و نفـرین نیـستند، و ایـن                      خوش

در آنجا دیدیم که زرتشت از اهورمزدا پرسیده بود که آیا من باید بـا پیـروان دیـو و دروغ                     . دیدیم

طور ضمنی آموزش داده بود که باید با دیو و دروغ دشمن بود نه بـا انـسانها؛                    دشمنی ورزم؟ و به   

همـه تـالش کـه در         در میـان آن   . سـوی نیکـی بـازآورد       شود انسانها را با موعظه و اندرز بـه          زیرا می 

شـود مـا در هـیچ     متون دینـی ایرانیـان بـرای نـشر راسـتی و نیکـی و زدودن دروغ و بـدی دیـده مـی                

در . بینـــیم کـــه گفتـــه شـــده باشـــد مـــردم نبایـــد خـــدائی جـــز اهـــورمزدا را بپرســـتند    مـــوردی نمـــی

  .دندهای شاهان هخامنشی نیز دیدیم که برای خدایانِ اقوام زیر سلطه احترام قائل بو نوشته

توانـد کـه مقـدس شـود، و          کـه انـسان نمـی      بـود یکی دیگر از ویژگیهای فرهنـگ ایرانـی آن          
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، بلکه تقدس خـاص خـدا و ایَـزدان و فـضایل ملکـوتیِ هفتگانـه                 نبودهیچ انسانی دارای تقدس     

 دوران هخامنــشی و بــه همــین ســبب بــوده کــه در تمــام . تیم کــه ضــمن ســخن از زرتــشت شــاخ بــود

یارتگاهی برای هیچ انسانی، نه برای مغان و نـه آترونـان و نـه هیربـدان،        پارتی و ساسانی هیچ ز    

بـه مفهـوم    » زیـارت «و همچنـین    » عـصمت «هائی معادل     رو است که واژه     و از همین  . ساخته نشد 

در زبــان ایرانــی ســاخته ) ایــم مــان شــناخته مفهــومی کــه مــا پــس از مــسلمانی زیــارت بــه(مــذهبیش 

 فرهنــگ ایرانــی هــیچ انــسانی در هــر مقــامی کــه باشــد دارای     و از آنجــائی کــه در . نــشده اســت 

تقدس و عصمت نیست، عقیده به اینکه انسان بتوانـد واسـطه و شـفیع میـان انـسان و خـدا شـود                        

شـد    زرتشت نیـز واسـطۀ میـان انـسانها و خـدا شـمرده نمـی            .وجود نداشت نیز در فرهنگ ایرانی     

انبیـای قـوم سـامی      . بـه انـسانها آموختـه بـود       زیستن را     بودن و نیک    بلکه آموزگاری بود که نیک    

هــای میــان خــدا و مریــدان خــویش شــمرده   هــم در حیاتــشان و هــم همیــشه پــس از مرگــشان واســطه 

بردنــد و  انــدازۀ فرمانهــائی کــه بــرای انبیــاء و جانــشینانِ انبیــاء مــی     شــدند، و مریدانــشان بــه  مــی

رشـان را بـه عنـوان زکـات و صـدقات            کردند و ثمرۀ تالش و کا       ئی که به معبد خدمت می       اندازه  به

شـان و حتـی پـس         دادند انتظار داشتند که انبیاء و رهبران دینشان در زندگی           به متولیان معبد می   

تا خدا از خطاهایـشان درگـذرد؛       ) شفیع بشوند (از مرگشان برایشان نزد خدایشان وساطت کنند        

گـاه چنـین بــاوری    ایرانـی هـیچ  امـا در دیـن   . یعنـی مردگـان نیـز واسـطه میـان انـسان و خـدا بودنــد       

   .دربارۀ انسانهای زنده و مرده شکل نگرفت

کدام از عیدهای ایرانی با برگزاری مراسـم          از دیگر ویژگی فرهنگ ایرانی آن بود که هیچ        

نــوروزِ کوچــک کــه اکنــون نــوروز   (بــرای هــیچ انــسانی در ارتبــاط نبــود بلکــه هرکــدام از عیــدها    

در گوئیم، مهرگان، سده، و جـشنی کـه اکنـون چارشـنبه               به  دهگوئیم، نوروز بزرگ که اکنون سیز     

شــد و مــستقیماً بــا تحــوالت  مراســمی بــود کــه بــرای پیونــد بــا طبیعــت برگــزار مــی ) ســوران گــوئیم

رو عیـد ایرانـی     شادزیستی بهای بسیار داده بـود، و از ایـن      دین ایرانی به  . طبیعی در ارتباط بود   

جمعی بود و جـشنهایش مراسـم شـادی و سـور و       رقص دستهنه مراسم عبادی بلکه سور و سرود و  

مراسـم   حتی زرتشت در فرهنگ ایرانی نه برای بزرگداشت انسانها        .  ها بود   ستایش زیبایی 

رو بود که ایرانی بـرای     این از آن  . کدام از شخصیتهای دیگر     شد و نه برای هیچ      دینی برگزار می  

ایرانــی بــرای . اطرش مراســم دینــی برپــا کنــدخــ هــیچ انــسانی تقــدس و عــصمت قائــل نبــود تــا بــه 

  . نمود کرد و همراه با طبیعت ابراز شادی و سرور می طبیعت جشن برپا می

  نماز نیز در دین ایرانی نه همچون نمازِ ادیان سامی ستایش پیامبرشاه و انسانهای مـدعیِ                

از خـواری و ذلـت   نمایندگیِ خدا و ستایش اعضای خانوادۀ پیامبرشـاه، و نـه دعـا و تـضرع و ابـر               
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هـای سـومند بـود     خاطر جلب ترحم خدای جبار، بلکه ستایش ارزشها و پدیده         در حضور خدا به   

 نمـاز در دیـن ایرانـی        عبـارتِ دیگـر،     بـه . شـدند   های عینِی رحمت آفریـدگار شـمرده مـی          که جلوه 

؛ و  بودنـد   بشر  که در خدمت سعادت    بود هائی  ارزشها و پدیده  ئی از سرودهای ستایشِ       مجموعه

منیو و وهومنە و اَرتە از مقام واالئـی برخـوردار بودنـد و در نمازهـا بیـشتر از                   در میان اینها سپنتە   

عـالوه مهـر و ناهیـد و بـاران و آبِ جـاری و کـشتزار و زمـیِن                 گرفتند، به   همه مورد ستایش قرار می    

. فتـار زرتـشت دیـدیم   را در گ ؛ و ایـن شـدند  سـتایش مـی  و مادران و زنـان     بارور و ستورانِ سودمند     

خـود بـرای همـسان     داد سـرود تلقـین بـه     عبارت دیگر، آنچه نماز در دین ایرانی را تشکیل مـی            به

آمـوزد   انـسان مـی   ایـن نیایـشها بـه    . رسان به بـشریت بـود       شدن با همۀ آفریدگان سودمند و خدمت      

رد و خودیـشتن  و اینهـا را در درون خویـشتن بپـرو   که هر فردی چنانچه از این فضایل پیروی کند      

بلندترین مرحله از تکامل انسانی رسیده خداگونـه   خواهد توانست که بهرا با آنها همسان سازد   

   .باره هیچ تفاوتی میان انسانها وجود ندارد شود، و در این

اندیـشی،   کند نیک دیدیم که تنها چیزی که انسان را به خدا نزدیک می   در گفتار زرتشت    

نیــز دیــدیم کــه انــسان بــا برخــورداری از فــضایل واالی    . ی اســتکــردار گفتــاری، و نیــک نیــک

 برخـورداری از فـضایل    بـا اخالقی که همـان فـضایل ملکـوتی و صـفتهای اهـورایی اسـت، یعنـی                

توانــد کــه  شــود و حتــی مــی  خــدا نزدیــک مــی  ئــی کــه در جــای خــود شــناختیم انــسان بــه   هفتگانــه

  :گوید ین میزرتشت در یکی از بیاناتش در گاتە چن. خداگونه شود

اندیـشی کـه بـا همـۀ تـوانش و بـا پیـروی از                من بگو، آیـا انـساِن آگـاهِ نیـک           به! پروردگارا

خـاطر خوشـبختیِ خانـه و روسـتا و سـرزمین و گـسترش دادن        بـه ) عدالتِ پارسایانه(اَرتە  

وقــت و  چنــین کــسی چــه! راســتی و درســتی بکوشــد هماننــد تــو خواهــد شــد؟ پروردگــارا 

  ١ان خواهد بود؟گونه با تو همس چه

شـود    خـدا و همگـونِ خـدا شـدنِ انـسان مـی              عبارت دیگر، آنچه سـبب نزدیکـی انـسان بـه            به

لــذا اســت کــه . جهــان و آبادســازی جهــان اســت کــاری و عــدالت و خــدمت بــه انــسان و بــه درســت

در فرهنگ ایرانی دو عبارتِ مترادف  انسانها  خاطر شادزیسیتِی به انسان  بهداری و خدمت      دین

  .بینیم یی نمی کدام از فرهنگهای دیگرِ خاورمیانه  و این را ما در تعالیم هیچاست،
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