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29بهمنروززندرآیینزرتشتی

زن فرشته نگهبان زمين

ناهيد حقيقى

 
 

• جشن مزدگيران

طبق سالنامه زرتشتى، روز اسفند از ماه اسفند يعنى پنجمين روز از اين 
ماه و بنابر تقويم امروزى، ۲۹ بهمن ماه روز سپاسدارى از جايگاه زنان و 
مادران است كه مظهر مهر و پاكى و فروتنى هستند. اين جشن مربوط به 

امشاسپند۱ سپندارمذ۲ است كه حامى زنان درستكار و پارسا است.
از اين رو ماه اسفند و به خصوص اين روز )سپندارمذ( جشن زنان بوده و 
در اين روز مردان به زنان هديه مى دادند. اين روز متعلق به س��پندارمذ 
يا سپنته  آرمئيتى است و چون نام روز و نام ماه با هم موافق مى شوند، 
جش��ن مى گيرند. اين فرشته در عالم مينوى نماد عشق، محبت، تواضع، 
بردبارى، جانبازى و فداكارى است و در جهان مادى پاسبان و حامى زنان 
نيك و پارسا است و تمام خوشى   هاى روى زمين در دست اوست. اين 
فرشته گذشته از پاسبانى زنان پارسا نگهبان و حامى زمين هم است. اين 
جش��ن را به دليل نزديكى كشت و كار و فصل بهار به نام »برزگران« نيز 
مى گويند. در آيين زرتشت ، به دليل برخى ويژگى هاى مشترك زمين 
ب��ا زن همچون آفرينندگ��ى و زايندگى، اين روز به نام »زن و زمين« نام 

گرفته است.

• ديرينگى و آيين هاى باستانى

ابوريحان بيرونى مى گويد:»اس��فندارمذ ماه روز پنجم آن روز اسفندارمذ 
است و براى اتفاق دو نام آن را چنين ناميده اند و معناى آن عقل و حلم 
)بردبارى( اس��ت و اس��فندارمذ فرش��ته موكل به زمين است و نيز بر زن 
هاى درس��تكار و عفيف و شوهردوست و خيرخواه موكل است و در زمان 
گذش��ته اين ماه به ويژه اين روز عيد زنان بوده و در عيد مردان به زنان 
بخشش مى كردند و هنوز اين مراسم در اصفهان و رى و ديگر بلدان پهله 
)غ��رب و مركز ايران( باقى مانده و به فارس��ى مزدگيران مى گويند و در 
اين روز افسون مى نويسند و عوام مويز را به دانه انار مى كوبند و ترياقى 
خواهد شد كه از زيان گزيدن كژدم ها دفع مى كند و از آغاز سپيده دم 
تا طلوع آفتاب اين رقيه )افس��ون( را به كاغذهاى چهارگوش مى نويسد. 
)...( و بر س��ر ديوار خانه مى چسبانند و ديوارى را كه مقابل با صدرخانه 
اس��ت خالى مى گذارند و مى گويند: اگر ب��ه ديوار چهارم از اين كاغذها 
بچس��بانيم هوام و حشرات س��رگردان مى شوند و راهى نمى يابند كه از 
آن خارج ش��وند و س��رهاى خود را به قصد خروج از خانه بلند مى كنند 
و خاصيت اين طلس��م اين بود كه ذكر ش��د.« ابوريحان بيرونى در كتاب 
»التفهيم« از اين روز به عنوان »مردگيران يا مزدگيران« يادكرده كه در 
اين روز زنان از مردان هديه دريافت مى داش��ته اند و در واقع اين جشن 

به زنان اختصاص داشته است. از اين رو، آن را »روز زن در ايران باستان« 
ناميده اند. حكيم توس در اين باره در شاهنامه چنين آورده است:

سپندارمذ پاسبان تو باد
ز خرداد روشن روان تو باد

در س��فره اين جشن جامى از ش��ير و تخم مرغ كه نشانه ماه بهمن است 
قرار دارد. به جز آنها ميوه هاى فصل به ويژه انار و سيب، شاخه هاى گل، 
شربت و شيرينى، برگ هاى خشك آويشن با دانه  هايى از سنجد و بادام 
در چهار گوش��ه س��فره قرار مى دهند و مواد خوشبو و كندر بر روى آتش 
م��ى گذارن��د و مقدار كمى از هفت گونه حبوبات و دانه ها كه در جش��ن 
مهرگان براى س��فارش كاش��تن در آن فصل در سفره جشن مهرگان قرار 

داده اند مى گذارند.

از ويژگى  هاى اين جشن، استراحت كامل زنان از كار و تالش و كوشش 
و فرمانبردارى كامل مردان از زنان بوده اس��ت. در اين روز به پاس تالش 
يك ساله زنان، مردان وظايف ايشان را بر دوش گرفته و با اين كار، فعاليت 
ه��اى يك زن را تجربه م��ى كردند و در عين حال در اين روز هديه دادن 
به زن خانه از آداب و رس��وم اصلى اين جش��ن به شمار رفته است.به اين 
ترتيب از محبت و مهربانى زنان سپاس��گزارى مى شود. در اين روز خاص 
همچني��ن انجام كارهاى خانه بر عهده مردان اس��ت و زنان با پوش��يدن 
لباس هاى نو، مورد تكريم قرار مى گيرند. در مراسم جشن اسفندگان در 
آيين زرتش��ت همچنين زنان پاكدامن و پرهي��زگار كه به تربيت فرزندان 
نيك پرداخته اند و اين فرزندان به عنوان شخصى نيك شناخته شده  اند، 

تشويق مى شوند.

مطابق عقايد و اصول مذهبى زرتش��تيان، سپندارمذ در عالم معنوى نماد 
مهر و محبت و در جهان خاكى فرش��ته اى است نگهبان زمين. به همين 
منظور ايرانيان، در ماه اسفند اقدام به امور اجتماعى و عمرانى عام المنفعه 
م��ى كردند. و به حفر قنوات و خش��كانيدن مرداب ه��ا و باتالق ها و آباد 
كردن زمين هاى باير به وس��يله س��دبندى رودخانه ها و كش��ت و زرع و 
نش��اندن درخت مى پرداخته اند. و اج��راى اين امور را جزء فرايض دينى 
خود به حس��اب آورده و ايمان داش��تند كه اگر كسى چنين كارهاى نيكو 

كند، پس از مرگش در بهشت جاويدان خداوند، منزل خواهد گرفت.
در فرهنگ زرتش��تى شش فروزه و صفت بين انس��ان و خداوند مشترك 
است به گونه اى كه انسان مى تواند با بهره مندى و به كارگيرى هر يك از 
اين صفت  ها به اهورامزدا نزديك تر شود. در بين اين ويژگى ها چهارمين 
صفت و فروزه س��پنته آرمئيتى نام دارد. اي��ن واژه كه فروتنى و بردبارى 
معنى مى دهد يكى از فروزه هاى اهورايى اس��ت كه انس��ان نيز مى تواند 

آن را در خود پرورش دهد.

در ب��اور ايرانى م��رد داراى قدرت مردانگى و تفكر و خردورزى بيش��ترى 
اس��ت، در برابر آن زن نيز داراى مهر ورزى، عش��ق پ��اك، پاكدامنى و از 
خودگذش��تگى فراوان ترى اس��ت كه هر يك از اين دو ب��ه تنهايى راه به 
جايى نبرده و حتى روند پويايى گيتى را هم به ايس��تايى مى كشانند. اگر 
م��ردان بدنه هواپيماى خوش��بختى اند، زنان موت��ور آن اند كه پيكره بى 
موتور و موتور بى بدنه هيچ كدام به تنهايى به اوج س��عادت نمى رس��ند 

بلكه ذره اى حركت و جنبش هم برايشان ناممكن است.
در گاهان س��توده شده، اشوزرتشت خوش��بختى بشر را وابسته به ميزان 
دان��ش و خرد انس��ان مى داند نه جنس��يت و قوميت و رن��گ و نژاد و از 



ديدگاه وى همه انس��ان ها _ همه زنان و مردان _ داراى حقوق برابرند. 
او دختران را در گزينش همس��ر آزاد ش��مرده و عشق پاك و دانش نيك 
را دو معيار اصلى مى داند و خوش��بختى همس��ران ج��وان را در زندگى 
زناش��ويى در اين مى داند كه هر يك بكوش��ند تا در راس��تى از ديگرى 

پيشى جويند.

»... از بين زنان و مردان، كسى كه برابر آيين راستى ستايشش بهتر است، 
مزدا اهورا از آن آگاه اس��ت. اين گونه زنان و مردان را ما مى س��تاييم... 
اي��ن زمين را ب��ا زنانى كه بر روى آن زندگى مى كنند مى س��تاييم. اى 
اهورامزدا، مى س��تاييم زنانى را كه در اثر درس��تكارى و راستى نيرومند 
ش��ده اند... ما مى ستاييم مردان و زنان نيك انديشى را كه در هر كشور 
ب��ا وجدان نيك بر ضد ب��دى قيام كرده يا مى كنن��د... كدبانوى خانه را 
كه اش��و و سردار اشو هس��تند مى ستاييم. زن پارس��ايى را مى ستاييم 
كه بس��يار نيك انديش، بسيار نيك گفتار، بس��يار نيك كردار، فرهيخته 
و يارى رس��ان شوهر خود و اشو باش��د. اى اهورامزدا ما مى ستاييم زنان 

يارى رسان را...«

اين هماهنگى و ميانه روى، بسيار ارزشمند و قابل توجه است. در زمانى 
كه در بسيارى از سرزمين ها و فرهنگ هاى جهان باستان، دختر منفور 
خان��واده بود و حت��ى گاهى پس از زايش بى درنگ زنده زنده به گور مى 
رفت، در ايران باس��تان، زن همكار و همفكر مرد در زندگى زناش��ويى و 
حت��ى گاهى در زمينه حقوقى _ دينى و مذهبى _ جنگ و پهلوانى بوده 

است.

در افس��انه هاى پيش از زرتش��ت، س��پندارمذ دختر اهورامزداست و در 
س��مت چپ او مى نشيند و بهمن پس��ر اهورامزداست و سمت راست او 

قرار مى گيرد.

در گاهان از او چون پرورش دهنده آفريدگان ياد مى شود. )يسنا ،۴۶ بند 
۱۲( و مردم از طريق اوست كه تقدس مى يابند. )يسنا ،۵۱ بند ۲۱( نام 

او اغلب مترادف نام زمين است. )ونديداد ،۲ بندهاى ۱۸ و ۲۰(
چون زمين زير نظر اوست مى گويد كه به چهارپايان چراگاه مى بخشد. 
س��پندارمذ وقتى كه دزدان و مردان ب��د و زنان بى مالحظه آزادانه روى 
زمين راه مى روند، آزرده مى ش��ود، اما وقتى فرزند پارس��ايى  زاده مى 
 )Taromaiti( ش��ود، ش��ادمان مى گردد. هماورد داخلى او تروميت��ى

»گستاخى« و پرميتى )Pairimiti( »كج انديشى« اند.
آرمئيتى _ س��پندارمذ به معنى محبت س��ود رس��اننده و حلم و تواضع 
اس��ت. اين مقام ش��ريف مقدس را كه پسنديده خود اوست، اهورامزدا به 
امشاس��پند آرمئيتى عطا فرموده و او را خالصه براى بروز اين صفات در 
زمين مامور و منصوب داش��ته تا از آبادى زمين و پرورش آنچه متعلق به 
زمين اس��ت و زمين در صفات مذكور مطيع آرمئيتى و سودرس��اننده به 
اهل زمين و نس��بت به اهلش حليم و متواضع باش��د و تمامى آن صفات 
در پ��روردگان زمين بروز مى كند. زمي��ن را آباد، بدى ها و قتل و غارت 
را معدوم مى س��ازد و زمين كه آباد شود ارزاق اليق آفريدگان كه روزى 
دهنده حقيقى مقرر كرده فراهم مى شود و زمين كه آباد شود روح انسان 

را شاد و مفرح مى نمايد.

• نيايش

در كت��اب گات  ها، س��روده هاى جاودانه اشوزرتش��ت از فروزه س��پنته 

آرمئيتى بارها ياد شده و ويژگى هاى آن برشمرده شده است:
»اى آرمئيت��ى، اى مظه��ر ايم��ان و محبت، آن پرتو اي��زدى كه پاداش 
زندگانى سراس��ر نيك منش��ى اس��ت به من ارزانى دار...« )گات ها هات 

،۴۳ بند ۱(
»... پروردگارا مرا به س��وى راس��تى و پاكى كه نهايت آرزوى من اس��ت 
رهبرى كن تا با پيروى از آرمئيتى مظهر ايمان و محبت به رس��ايى نايل 

آيم.« )هات ،۴۳ بند ۳(
»... آرمئيتى نور محبت و ايمان را در دل رادمردان روشن كرده آنان را به 

سوى حقيقت رهبرى خواهد كرد.« )هات ،۴۳ بند ۶(

• اى مام مهربانم

زبان گوياى اس��رار اينك كه زمان سپاسدارى از مهر و وفاى توست گنگ 
م��ى ماند. در يك س��خن مى خواهم بدانى كه آن دس��ت هاى كوچك و 

جسم ناتوان اكنون كه پرتوان شده است، يكسره تو را سپاس مى گويد.
اس��فندگان روز م��ادر، روز زن و زمين و روز گراميداش��ت همه فروزگان 
پسنديده و نيكوى انسانى است و اكنون شايسته است ما نيز چون نياكان 
فرزان��ه خود اين جش��ن فرخنده را برگزار ك��رده و از مهر و مهربانى همه 
مادران و بانوان ايران زمين سپاسگزارى كنيم و شايد روزى تمام مردمان 
جهان روز اس��فند از ماه اس��فند را روز مادر طبيعت )محيط زيس��ت( نام 

نهادند.

پى نوشت ها:
۱ _ امشاس��پند = مفرد كلمه امشاسپندان به معنى پاكان بى مرگ است. 

بهمن، ارديبهشت، شهريور، سپندارمذ، خرداد و امرداد.
۲ _ سپندارمذ، چهارمين امشاسپند سپندارمذ يا سپنته آرمئيتى است. از 

دو جزء تشكيل شده، سپنته = پاك، آرمئيتى = مهر و عشق.
آر + مئيتى = رس��ا و درس��ت و موافق + انديش��ه )ى( در آخر اين كلمه 

عالمت تانيث است.
)در زبان اوستايى و همچنين زبان   هاى فرانسه و عربى صفاتى كه براى 
زنان به كار مى رود داراى عالمت ويژه اى اس��ت كه به آن عالمت تانيث 

مى گويند.(
س��پنته + آر + مئيتى = پاك + درس��ت + انديشه = فروتنى عشق پاك و 

انديشه رسا )صفتى براى زنان(
منابع:

۱ _ جشن هاى ايران باستان / حسين محمدى
۲ _ ما... ايرانى هستيم / سيروس كريمى بختيارى
۳ _ بدانيم و سربلند باشيم / منوچهر منوچهرپور

۴ _ زرتشت، پيامبرى كه از نو بايد شناخت / كيخسرو شاهرخ
۵ _ اصل و نسب و دين هاى ايرانيان باستان / رضايى

۶ _ گات ها
۷ _ روزنامه شرق

۸ _ سايت اينترنتى يتااَهو



بیرجند

نویسنده:یزدانصفایی

ش��هر بيرجند، مركز شهرستان بيرجند از استان خراسان جنوبى، با پهنه 
اى حدود ۳۰ كيلومتر مربع، در مركز استان، در مسير راه مشهد-شوسف، 
در ۳۲ درجه و ۵۳ دقيقه پهناى شمالى و ۵۹ درجه و ۱۳ دقيقه دارازاى 

خاورى نسبت به نيمروز گرينوچ جاى دارد.

نامشناسی

»اين ش��هر تاكنون به نامه��اى: بَرجن،بَرگان،بَرجند،بَركند،بَرگند،بيرجند
،بيرگند،پيرچند،قوهستان،ُقهستان،كوهس��تان و ُكهس��تان خوانده ش��ده 

است«۱
اين گستره داراى كوههاى زيادى است و از همين روى به آن "ُكهستان" 
ميگفته اند و پس از اس��الم به "ُقهستان" نامور گشته است؛ محمد معين 
در اين باره مينويس��د: »نام نخس��تين بيرجند، "ُكهستان" يا "كوهستان" 
بوده كه عربى آن "ُقهس��تان" اس��ت،يعنى زمينى كه در آن كوه بس��يار 
باشد.«۲ و همچنين ياقوت حموى از نام "قوهستان" ياد كرده؛ مينويسد: 
» "قوهس��تان" تعريب كوهستان اس��ت به معنى ناحيه ى كوهها و كمتر 
س��رزمينى از بالد ايران يافت ميشود كه در آن جايگاهى به نام كوهستان 

نباشد و تنها بدين لفظ شهرت نيابد و جز آن شناخته نشود.«۳
درباره ى واژه شناس��ى "بيرجند" ني��ز ديدگاههايى وجود دارد كه در زير 

به آنها اشاره ميشود:
»واژه ى بيرجند در اصل "بَرَگند" يا "بَرَكند" بوده كه عربى ش��ده ى آن 
بَرجند اس��ت."بَر" به معنى نيم،نصف و "َگند" به معنى شهر است.بنابراين 
برگند يا برجند به معنى نصف ش��هر اس��ت كه به دليل كوچكى شهر آن 
را برگن��د گفته اند و عرب ها "برجند" نامي��ده اند.«۴ كه اندك اندك به 

"بيرگند" و "بيرجند" تبديل شده است.
»در پاره اى از نقشه هاى جغرافيايى از اين شهر به نام "بَرجن" ياد و چاپ 
شده است.واژه ى "برجن" شايد در اصل "بَرگان" بوده كه با ورود عرب ها 

به اين ناحيه به "بَرجان" تغيير يافته و اندك اندك "برجن" شده است.
"برگان" از دو پاره ى "بَر" به معنى نصف و "گان" )نس��بت مكان( تشكيل 
ش��ده و "برگان" يا "برجان" يا "برجن" به معنى نصف ش��هر يا يك قصبه 

باشد،زيرا به دليل كوچك بودن شهر، آن را برجان يا برجن ناميده اند.
واژه ى "بيرجن��د" ي��ا "بيرگند" نيز از دو پاره ى "بي��ر" به معنى چاه)در 
عربى( و "گند" يا " جند"، پس��وند مكانى و شهر است،يعنى مكان،محل و 
شهرى كه داراى چاه آب باشد.بعضى ها به همين مناسبت آن را "بيرگند" 

يا "بيرجند" ناميده اند.«۵
ياقوت حموى نخس��تين كسى است كه نامى از "بيرجند" آورده و نوشته 
اس��ت:» "بيرجند" از زيباترين ش��هرهاى ناحيه ى "قهستان" است كه در 
دوران خالفت از اعمال خراس��ان بوده اس��ت و اكنون قصبه ى قهس��تان 

است.«۶
در تاري��خ سيس��تان)۴۴۵-۷۲۵ ه.ق.( از اي��ن ش��هر به ن��ام بيرجند ياد 

شده،آمده است:
»فرس��تادن خدام ملك نصيرالدين... فرزند خود شاه شمس الدين على را 
ب��ه نيه)نهبندان(،و آباد كردن آن بقعه و از آنجا به جانب قهس��تان رفتن 
و گرفتن جوسف)خوس��ف( و بيرجند و باقى ش��يب طرف قهستان و مقام 

ساختن در اين سال)۶۸۸ ه.ق.(«۷
حمداهلل مستوفى از اين شهر به نام برجند و بيرجند ياد كرده،ميگويد:

»بيرجند/برجند قصبه اى است و در آن قصبه زعفران بسيار باشد و اندكى 

غله حاصل ش��ود و چند موضع توابع دارد و در دره هاى آن انگور و ميوه 
ها باشد.نزارى شاعر از آن موضع است.«۸

گویشبیرجندی

گويش يا لهجه بيرجندى از گويش هاى فارسى نو است كه مانند گويشهاى 
ديگر به نس��بت زبان رس��مى كمتر تحول پذيرفته و از اينرو بس��يارى از 
ويژگى هاى فارس��ى كهن را نگه داشته اس��ت. محم��ود رفيعى در مقدمه 
واژه نامه گويش بيرجند مى نويسد كه چون بيرجند در نزديكى كوير و در 
منطقه اى كوهس��تانى واقع ش��ده، در گذر تاريخ كمتر مورد تاخت و تاز و 
هجوم قرار گرفته و در نتيجه گويش آن نيز پاكيزه و دس��ت نخورده باقى 

مانده است.

کوهها

دو رشته كوه از سوى شمال و جنوب شهر بيرجند را در برگرفته است:
۱(كوههاى مادر ميشان، شكر آب،كمر حاجى

۲(كوه باغان
شهر بيرجند در جلگه ميان اين كوهها جاى گرفته،فاصله ى شهر بيجند،تا 

كوه باغاران را دشت باغاران ميگويند.

آبوهوا

معتدل و خشك،بيشترين درجه گرما در تابستانها،۴۰ درجه باالى صفر و 
كمترين درجه گرما در زمستانها،۱۰ درجه زير صفر است.

جمعیت

»اين شهر در سال ۱۳۸۵، تعداد ۱۵۷,۸۴۸ نفر جمعيت داشته است.«۹

جاذبههایگردشگری

وجود آثار و بناهاى فراوان كهن در اين شهر كه ديرينگى آنها به دوره ى 
افشار و زند و قاجار و پهلوى ميرسد؛ نشان از از بزرگى و تمدن مردم اين 

شهر دارد.بيرجند از تاريخى ترين شهرهاى استان است.

قلعه بيرجند:



قلع��ه بيرجند )قلعه ته ده يا پايين ش��هر(، بزرگتري��ن و كهن ترين بناي 
تاريخي بيرجند به ش��مار مي رود و بر ف��راز بلندترين نقطه باخترى تپه 
ماهورهاي ش��هر س��اخته ش��ده اس��ت.اين بنا با پهنايى افزون بر ۳۰۰۰ 
مترمربع در دوره صفويه س��اخته ش��ده و به راستى هسته نخستين شهر 
بيرجند به ش��مار مى آيد. البته برخي نيز بناي اين قلعه را به پيش از آن 
دوره نسبت مي دهند. قلعه بيرجند از خشت و گل و چينه ساخته شده و 
از دوره صفويه تا قاجاريه مردم اين ش��هر را در برابر يورش هاى دشمنان 

به ويژه تركمن ها و ازبك ها محافظت مي كرده است.
قلعه بيرجند در دوره قاجاريه به طور كامل بازس��ازي و مورد بهره بردارى 
قرار گرفت. با توجه به ش��واهد موجود به وس��يله نقب هاي زيرزميني به 
نقاط مهم ش��هر مانند ارگ بهارس��تان، ارگ كاله فرنگ��ي و قنات قصبه 

مرتبط بوده است.

اين قلعه داراي هفت برج بوده كه هم اكنون ش��ش برج از آن باقي مانده 
اس��ت. بازسارى اين بنا در سال ۱۳۷۸ به وس��يله شهرداري بيرجند آغاز 

شد.

خانه تاريخى رحيم آباد:

اين خانه تاريخى در خيابان پاسداران شهر بيرجند جاى گرفته است.اين بنا 
به پهناى ۲۷۴۴ متر مربع زير بنا،امكانات آب،برق،جاده دسترسى،گاز،تلفن 
و مجوز قانونى آماده بهره بردارى مى باشد.از جاذبه هاى پيرامون بنا، باغ 

و عمارت اسكويه و باغ و عمارت شوكت آباد را ميتوان نام برد.

آرامگاه حكيم نزارى

آرامگاه س��عد الدين نزارى قهستانى، نامور به حكيم نزارى، سراينده سده 

ارگ كاله فرنگى

ارگ كاله فرنگ��ى يكى از آثار تاريخى ش��هر بيرجند مى باش��د. اين ارگ 
در دوره قاجاري��ه و بين س��الهاى ۱۲۶۴ تا ۱۳۱۳ هجرى قمرى س��اخته 
شده است.اين ارگ كه منسوب به امير حسن خان شيبانى مى باشد متعلق 
ب��ه امير علم خزيمه بوده كه وى آن را به فرمان��دارى بيرجند اهدا نمود.

سازمان ميراث فرهنگى اين بنا را به عنوان يك ساختمان كهن و ارزشمند 
به ثبت رسانده اس��ت.اين ارگ به ريخت شش ضلعى و در رأس به ريخت 

هفتم هجرى، يكى از نقاط ديدنى و تاريخى ش��هر بيرجند اس��ت كه در 
بافت قديمى ش��هر جاى دارد.اين آرامگاه در ابتداى خيابان حكيم نزارى، 

كنار ميدان شهدا، قرار دارد.

مخروط و به رنگ س��فيد مى باش��د و مصالح اين س��اختمان از گل، آجر، 
آهك و س��اروچ است.در حال حاضر اين ارگ در محل استاندارى خراسان 

جنوبى جاى دارد.

بند دره
بن��د دره ، ج��اى گرفته در ۵ كيلومت��رى پايان خيابان م��درس بيرجند 
در ميان رش��ته كوه جنوب اين ش��هر به نام رش��ته كوه باقران است.اين 
بند ، بزرگترين بند كوهس��تانى ش��هر بيرجند اس��ت كه به دس��تور امير 
شوكت الملك در س��ال ۱۲۹۴ هجرى قمرى ساخته شده است.بند دره از 
س��نگ ، آجر و مالت ساروج ساخته شده است كه دارزاى تاج آن ۳۱ متر، 
عرض تاج آن ۳ تا ۵ متر و بلنداى آن حدود ۱۳ متر است.راه ارتباطى آن 

از بيرجند، از طريق خيابان پاسداران امكان پذير است.

عمرات اكبريه

عمارت اكبريه، يكى از بناهاى تاريخى شهر بيرجند است. اين بنا در دوره 
قاجاريه و توسط شوكت الملك در دو اشكوبه ساخته شده است.

ريخت معمارى آن تركى با الهامى از معمارى روس��ى است كه تلفيق آن 
با معمارى اس��المى، سبك معمارى نوينى را نشان مى دهد. اين بنا شامل 
ت��االر آيينه، گنب��د كاله فرنگى ، تزئينات مقرنس النه زنبورى و رس��مى 
بندى كه صرفاً براى پذيرايى از نمايندگان سياسى داخلى و خارجى مورد 

استفاده قرار مى گرفته است.
اين عمارت در خيابان معلم بيرجند واقع است.

بيرجند در تاريخ

در اس��توره هاى تاريخى،بناى قهس��تان را به س��ام پس��ر نريمان نسبت 



ميدهند و آن را بخشى از قلمرو فريدون،پادشاه پيشدادى ميدانند.در اين 
ناحيه آثارى از وجود زرتشتيان نيز بدست آمده است كه نشان از مهاجرت 

زرتشتيان در دوره اى از تاريخ، به اين شهر دارد.
بيرجند در مس��ير رويدادهاى پس از اس��الم نقش به نسبت مهمى داشته 
اس��ت. اين ناحيه از يك سوى، به شوند كوهس��تانى بودن پناهگاه خوبى 
براى اس��ماعيليان بوده و از س��ويى ديگر به شوند خش��كى هوا و بيابانى 
بودن، به آب و هواى عربستان نزديكى داشته و مورد توجه عربهايى كه از 
دستگاه عباسى و يا فرمانروايان وقت ميگريخته اند، قرار داشت و هر دوى 

اينها به اين منطقه پناه مى آورده اند.
ناحيه بيرجند در مسير حركت عربهايى بود كه به نواحى گوناگون خراسان 
بزرگ و ورارود)ماوراء النهر( ميرفته اند؛روستاهاى عرب نشين همچنان در 

جنوب بيرجند وجود دارند.
ب��ا توجه به قلع��ه هايى كه از دوران اس��ماعيليه در بيرجن��د باقى مانده 
اس��ت،حضور طوالنى اين فرق��ه در زمانهايى از تاريخ در بيرجند آش��كار 
ميش��ود.پس از دوره ى صفويه و رسمى ش��دن مذهب شيعه، قائنات كه 
پناهگاه ش��يعيان به ش��مار مى رفت مورد توجه بيشترى قرار گرفت و با 
توج��ه به عالق��ه صفويان به تجارت و همچنين گس��ترش امنيت، در اين 
ناحيه،ش��كوفايى اقتصادى و اجتماعى بيرجند آغاز و اين ش��هر به آرامى 
به يك مركز حكومت ناحيه اى تبديل ش��د و گس��ترش يافت و از همين 
روى،بناهاى تاريخ��ى گوناگونى در آن پديد آمد كه برخى از آنها تاكنون 

به يادگار مانده اند.

بافت فيزيكى شهر

با توجه به بافت فيزيكى ش��هر،بيرجند را به سه پاره ى شمالى،مركزى يا 
قديمى و  نيمه ى جنوبى بخشبندى ميكنند.

بخش مركزى در حقيقت هسته نخستين شهر بيرجند است كه بر خالف 
بافت قديمى اش،بخش مهمى از مراكز شهرى،فرهنگى و خدماتى بيرجند 
را ش��امل ميش��ود.در اين بخش آثار هنرى و معمارى سنتى مانند مسجد 
جامع،قلعه پايين شهر،ساختمان ارگ،آرامگاه حكيم نظامى و كاروانسراها 

و آب انبار ها و تنها بازار بيرجند يافت ميشوند.

سبك معمارى

س��بك معمارى و كيفيت بناها در بيرجند بيش از هر چيز تحت تاثير دو 
عامل طبيعى و انس��انى اس��ت. عامل طبيعى در س��اخت و پرداخت خانه 
هاى روستايى و بافت قديمى شهر بيرجند اثر گذاشته است.در بيرجند با 
توجه به دوره هاى زمانى، ميتوان س��ه گونه معمارى سنتى و نيمه سنتى 

و جديد را شناسايى كرد.
معمارى س��نتى مربوط به بافت قديمى شهر است كه در آن به فراوانى از 
خشت و گل  و ديوارهاى قطور و سقف هاى گنبدى و بادگيرهاى كوچك 

و بزرگ و پنجره هاى كوچك و فشرده يافت ميشود.
معمارى نيمه س��نتى به گذش��ته هاى دور تا دهه هاى نخس��تين س��ده 
كنونى بازميگردد.اين سبك معمارى،ويژه دهه هاى نخستين سده كنونى 

تا حدود ۱۳۴۰ خورشيدى است.
معمارى جديد از ديدگاه زمانى،بازتاب دگرگونى هاى اجتماعى و اقتصادى 
ايران در دهه ۱۳۴۰ خورشيدى است.در اين معمارى، كاربرد مصالح جديد 

به ويژه آجر و تير آهن است كه بر سبك معمارى اثر گذاشته است.

پى نوشت ها:
۱(افشار سيستانى،ايرج.پژوهش در نام شهر هاى ايران.رويه ۲۱۳

۲(معين،محمد.فرهنگ فارسى،جلد سوم.رويه ۳۱۳۸
۳(حموى،ياقوت.برگزيده ى مشترك حموى.رويه ۱۵۴

۴(آيتى،محمد حسين.بهارستان.رويه ۱۳
۵(افشار سيستانى،ايرج.پژوهش در نام شهر هاى ايران.رويه ۲۱۴

۶(همان كتاب.رويه ۲۶۹
۷(تاريخ سيستان.تصحيح ملك الشعراى بهار.رويه ۴۰۶

۸(مستوفى،حمداهلل.نزهة القلوب.رويه ۱۷۷
۹(ويكى پديا

بن مايه ها:
۱(عبدالحسين سعيديان/شناخت شهرهاى ايران/انتشارات علم و زندگى

۲(مژگان سبزيان و ديگران/كتاب جامع ايرانگردى
۳(افشار سيستانى؛ايرج/پژوهش در نام شهرهاى ايران

۴(حس��ن زنده دل و دس��تياران/مجموعه ى راهنماى جام��ع ايرانگردى 
استان خراسان/نشر ايرانگردان

۵(ويكى پديا
۶(ويكى مپيا



ابوحنیفه،اصالحطلبیازتبارایران
نویسنده:امیرهورنام

در همه ى اعصار و به كرات مردم شاهد حركت هاى اصالحى در همه ى 
امور  بودند كه سياست ، مذهب و ساختارهاى اجتماعى و فرهنگى نقش 
محورى و انكار ناپذيرى در آنها داش��ته است . مذهب نيز به نوبه ى خود 
گه گاه دستخوش تغييراتى مى شد و شايد بيشترين تالش هاى اصالحى 
در اي��ن حوزه رخ مى داد . البته اين رون��د تنها در مورد مذهب يا دينى 
خ��اص رخ نمى داد و اصالحات مذهبى همه در يك س��رى پارامتر هاى 
كلى مش��تركا عمل مى كردند . همه ى اصالحات تالش مى كردند رويه 
ى بعضا خرافى در اين زمينه را به شكلى انسانى و آگاهانه سوق دهند كه 
صد البته با واكنش و موضع گيرى هاى سرس��ختانه ى روحانيون سنتى 
مواجه مى ش��دند ولى با تمام اين احواالت و س��ختى ها تالش ادامه مى 
ياف��ت و اصالح طلبان ب��دون لحظه اى ترديد و درنگ ، بى ما بانه به دل 
خرافات و تحجر حمله ور مى ش��دند كه در مواردى ايجاد مكاتب فرعى 
در دل يك ايدئولوژى از اين سلس��له ممارس��ت ها نش��ات مى گيرد . به 
طور مثال در دين مسيحيت نيز شاهد اين انديشه هاى اصالحى و خرافه 
س��تيز بوديم كه نهايتا منجر به پاگيرى مذهب پروتستان در كنار مذهب 
بس��يار تندروى كاتوليك ش��د كه قوانينى به مراتب سهل تر ، انسانى تر 
و عقالنى تر را با خود به همراه مى آورد . حال به بررس��ى ش��خصيتى و 
علمى يكى از اين اصالح طلبان مذهبى كه در حوزه ى اس��الم لحظه اى 
دس��ت از اعتقادات برنداش��ت و بى باكانه و با وجود فشارهاى بسيار هم 
از جان��ب حكام وقت و هم از جان��ب روحانيون هم كيش و البته متحجر 
خود ، دمى دس��ت از انديش��ه هاى خود برنداشت تا جان خود را در اين 

راه از دست داد .
ابوحنيف��ه يكى از ايرانى زادگان اصالحات مذهبى بود . درباره ى اصليت 
او نظريات��ى نه چندان دور از هم وجود دارد البته همه ى آنها متفقا او را 
ازشمال شرقى ايران دانسته اند . به هر روى ، خود او به سال ۸۰هجرى 
در كوفه متولد ش��د و در مكتب اساتيد بزرگ فقه به تحصيل پرداخت و 

توانست  روزى به  )) امام اعظم (( در نزد اهل سنت بدل شود .
پدرب��زرگ او زوت��ا يا مرزبان ب��ود كه در زمان تصرف خراس��ان د ر عهد 
خليفه سوم به  جبر يا به اختيار راهى كوفه شد و توانست در مدت زمان 
كوتاهى اعتبار و آبرويى در نزد اعراب براى خود به دس��ت آورد .رسيدن 
به اين جايگاه در حالى كه زوتا هيچگاه به اسالم روى نياورد كار و التفاتى 
زيركانه را به امور مى طلبيد حال جالب اينكه ش��خصى با اين ش��رايط و 
به نوعى يدك كش عنوان موالى ، به پاسداشت آيين هاى ايرانى پيش از 
اس��الم نيز اهتمام ورزد . براى نمونه در تاريخ بداد ، ماجراى بردن فالوده 
توسط زوتا براى على ابن ابيطالب ، خليفه ى وقت ، در نوروز يكى از اين 
ظرافت هاى ايرانى در انتشار فرهنگ زيباى ميهنى است . پدر ابو حنيفه 
در زمان امويان زاده شد و اسالم آورده ، نام ثابت بر خود نهاد و به تجارت 
مش��غول ش��د . فرزند او نعمان نيز به تحصيل نزد مدرس��ين سرشناس 
ايران��ى تبار كوفه روى آورد  و توانس��ت در اواخر دوران زمامداران اموى 
مكتبى تحت عنوان  )) اهل راى (( را بنيان نهد كه فقهاى اسالمى را به 
موضع گيرى هاى بس��يار سرس��ختانه وادار نمود . حتى جعفر بن محمد 
باقر در اظهار نظرى در باره ى او گفت : "  تو دين رس��ول خدا را تغيير 
دادى " . اب��و حنيف��ه حتى تا بدين جا پيش رفت ك��ه در مورد احاديث 
منقول از پيامبر اس��الم نيز شبهه به وجود آورد و حدود چهارصد حديث 
موجود را رد كرد و در جايى بيان داشت : " اگر رسول اهلل در زمان ما مى 

زيست همين ها را مى گفت كه من مى گويم " .
يكى از بزرگترين فتاوى ابو حنيفه كه مخالفت  هاى زيادى را برانگيخت 

فتواى او  در مورد اصولى ترين و سياس��ى ترين رويداد آن زمان بود كه 
جنگ با قدرتمند ترين قشر آن دوران يعنى خلفا را مى طلبيد . او اعتقاد 
داش��ت انتصاب خليفه امرى نامشروع اس��ت و خليفه بايد با آراى آزادانه 
ى مسلمين انتخاب شود و خود انقالبى عظيم در امر امامت و خالفت را 
سبب ساز مى شد . هر چند خلفاى اموى نيز دست روى دست نگذاشته 
و به نوش��ته ى تاريخ بغداد ، او توس��ط والى عراق دستگير و يكصد و ده 

ضربه شالق را تحمل كرد .
در حوزه ى ش��يعه نيز ضديت با ابو حنيفه هر روز بيش��تر اوج مى گرفت 
زيرا پايه هاى تشيع را كه همان امامت بود به باد انتقا مى گرفت و اساس 
اي��ن انتصاب��ات به نقلى الهى را نادرس��ت و اطاعت از امام��ان انتصابى را 

نامشروع مى دانست .
س��فيان ث��ورى ، از فقه��اى بزرگ كوفه ،  در اش��اره به اي��ن موضوع كه 
ابوحنيفه نه عرب بلكه از موالى است مى گفت : " از زمانى كه غالمزادگان 
بنى اس��راييل به مقام فقاهت رس��يدند و به راى خودشان فتوا دادند دين 
يه��ود از بين رف��ت " و حتى در جايى بيان داش��ته كس��ى خطرناكتر از 
ابوحنيفه در ميان مسلمانان پيدا نشده است زيرا براى از بين بردن اسالم 
هيچ رحمى به دل راه نمى دهد . مالك بن انس ، بنيانگذار مذهب مالكى 
، نيز به زبان آمده و در باب ابوحنيفه اين چنين گفت : " تا كنون در ميان 
مس��لمانان مردى زيان بار تر از ابو حنيفه متولد نش��ده است ، فتنه ى ابو 
حنيفه از فتنه ى ابليس بدتر اس��ت ، در هر ش��هرى كه آراى ابوحنيفه را 
قبول دارند س��كونت جايز نيست " و اينكه " او نسبت به دين اسالم كينه 
دارد و مى خواهد نابودش كند "  و يا اينكه حتى محمد بن مس��لمه او را 
در جرگه ى  دجال ها جاى داد و بس��يارى سخنان ديگر كه رسيدگى به 

همه ى آنها در اين مجال نمى گنجد .
ابوحنيف��ه در فقه خود تكيه ى خاصى بر آزاديهاى فردى در امور مختلف 
اجتماعى، چون ازدواج و معامالت دارد، تا آنجا كه گاه اين آزادى را به سان 
قاعده اى در تعارض با منابع نقلى ضعيف ترجيح داده اس��ت. آش��كارترين 
نمونه، نظر او در مورد آزادى زن در عقد ازدواج اس��ت. او ازدواج يك زن 
بالغ و عاقل را به رضاى خويش جايز دانسته و صدور عقد از جانب ولى و 
حتى اذن ولى را در صحت عقد شرط نشمرده است. وى با ابراز اين نظر در 
واقع با رأى مش��هور مخالفت ورزيده است و حتى شاگردان او ، ابويوسف و 

محمدبن حسن در اين رأى از وى پيروى نكرده اند .
به هر روى ، او بى ش��ك يكى از علماى دگرانديش عصر خود بود و حتى 
دكتر احمد الش��رباصى ، ابوحنيفه را به خاطر خراس��انى بودنش و بلندى 
پايه فقاهتش ش��امل اين حديث نبوى مى داند كه بخارى و مسلم هر دو 
آن را رواي��ت ك��رده اند. " لوكان العلم معلقاً عن��د الثريا لتناوله رجال من 
ابناء الفارس " يعنى اگر علم از س��تاره ى ثريا آويزان باشد مردانى از نژاد 

فارس بدان دست مى يابند.
در پايان نيز ابو حنيفه به علت مخالفت هاى بيش��مار با دستگاه خالفت و 
به ويژه مخالفتش با درخواست منصور عباسى به زندان افكنده شد كه در 

همان جا درگذشت .
پس از ابوحنيفه ، ش��اگردانش نتوانس��تند محافظ��ان خوبى براى آراى او 
باش��ند و تحت تاثي��ر امامان مكاتب ش��افعى و حنبلى ب��ه تعديل اصول 
مطروح��ه از ابوحنيفه پرداختن��د و حتى به نقلى دو تاليف بزرگ او يعنى 
)) فقه االكبر (( و )) كتاب الحيل (( توس��ط دو شالگرد عرب تبارش ، ابو 

يوسف و محمد بن حسن ، از ميان رفت .
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جستارى كه مى خواهيم در باره اش گفتگو كنيم، اوج و فرود شاهنشاهى 
پ��ارس  و زنده ماندن فرهنگ پارس��ى اس��ت. آهنگ ما از »شاهنش��اهى 
پ��ارس«، فرمانروايى جهانى هخامنش��ى- نخس��تين فرمانروايى جهانى 
تاريخ اس��ت- كه به راستى شايستة چنين نامى است. زمان آن به خوبى 
روش��ن است: كورش در سال ۵۵۰ پيش از ميالد آن را بنياد مى گذارد و 
تاخت الكس��اندر در س��ال ۳۳۰ پيش از ميالد به آن پايان مى دهد. پس 

شاهنشاهى هخامنشى ۲۲۰ سال سر پا بوده است.
هرچن��د سرچش��مه هاى پژوهش��ى در دس��ت چن��دان ك��م نيس��تند، 
كم وكاس��تى هاى فراوانى نيز در آنها به چش��م مى خ��ورد. دامنه دارترين 
گزارش هاي��ى ك��ه در ب��ارۀ پارس هاى كهن اس��ت، از يوناني��ان به ويژه 
هردودت بر جاى مانده؛ البته يونان در پى ماراتن، دشمن پارس ها شد و 
دشمن هم ماند. از اين جاست كه آنچه را كه بُنچاك هاى يونانى به دست 
مى دهند، بايد با انديش��ناكى بس��يار در نگر گرفت. سرچشمه  هاى بومى 
ب��ا داريوش بزرگ و س��ال كم وبيش ۵۲۰ پيش از ميالد آغاز مى ش��وند. 
اي��ن فرمانروا از دفتر خود ك��ه تا آن زمان به زبان ه��اى بابلى، ايالمى و 
آرامى چيز مى نوشت، خواس��ت كه دبيرۀ ميخى ساده اى را براى نوشتن 
پارسى باستان به كار گيرد. دبيرۀ تازه بيشتر در نگارش هاى پيروزمندانة 
سنگ نبش��ته هاى صخره ها و ديوارها و بنچاك هاى بسيار پرارزش به كار 
برده شد؛ براى همين است كه ما سرچشمه هاى پارسى چندانى در دست 

نداريم.
ارنس��ت هرتس��فلد، كاوش گر آمريكايى در س��ال هاى س��ِى سدۀ كنونى 
]بيس��تم[ هزاران لوح��ة گلى را از دل خاك تخت جمش��يد، در نزديك 
شيراز امروزى بيرون كشيد. باستان شناسان با شگفتى ديدند كه كمابيش 
همة آنها نه به پارس��ى باس��تان، بلكه به زبان ايالمى نوش��ته شده است. 
لوحه هاى گلى، بُنچاك هاى كارآمد ديوان گنج خانة داريوش و خشايارشا 
بود، اما دريافت آنها با مانعى برخورد و آن اين كه واژه هاى ايالمى كه ما 

تا آن زمان مى دانستيم، چندان زياد نبود.
متن هايى دينى هم هس��تند كه در اوس��تا آمده اند. ما در بارۀ جس��تارى 
سخن مى گوييم كه ناچار بايد از بخشى از اوستا نيز ياد كنيم. اين بخش 
از اوس��تا همواره كار پژوهش را دش��وار مى كند، چون به بسيار هنرآلود 
اس��ت و به زبان بسيار كهن شمال خاورى ايران ] ِبزرگ[ نگاشته شده و 

در بارۀ خود آنهاست.
پس با نگرش به آنچه گفتيم، جاى شگفتى نيست اگر بسيارى از سخنانى 
كه هم اينك خواهيم گفت، هنوز گمان آلود باش��ند. پژوهش��گران در بارۀ 
بس��يارى از جس��تارهاى تاريخ، توده هايى از كاغذ را سپيد كرده اند، و در 
بارۀ ايران نيز. آنچه من در اينجا مى نويسم، برآيند ۲۰ سال كار روى اين 
جستارهاس��ت، اما تا هنگامى كه بحث روى سرچشمه هايى عينى پايان 

نيافته، مى تواند ريشه در واقعيت هاى ذهنى داشته باشد.

رویاروییهادرایرانخاوری
نخس��ت اين كه هنگامى كه ك��ورش بزرگ گام بر صحن��ة تاريخ جهان 
گذاش��ت، دوران سومين نس��ل خاندان هخامنشى، خاندان خودش، بود؛ 
دوم اين كه ش��هر اكباتانا، همدان در باختر ايران كنونى، پايتخت شاهان 

م��اد بود. پارس ها كه هندوجرمن و خويش��اوند ماده��ا بودند، در جنوب 
ايران جايگير شده بودند و سرزمين خود را پارَسه مى ناميدند، اين همان 
جايى اس��ت كه يونانيان آن را پرس��يس مى گفتند و امروزه روى دريايى 
از نف��ت جاى دارد. آش��ورى ها و بابلى ها، ايالمى ه��ا را با آن دين رازآميز 
و فرمانروايى مادرس��االرانه  و پيشينة چندهزارساله ش��ان، ناتوان ساخته 
ش��كارى آماده براى كورش يكم، شاهنش��اه پارس و پدربزرگ پايه گذار 

شاهنشاهى جهانى هخامنشى كرده بودند.
ك��ورش دوم، نوۀ او، در س��ال ۵۵۸ بر آن ش��د ك��ه فرمانروايى خود را از 
سوى خاور و شمال گسترش بخشد، اما همچنان زير دست آستياگ، شاه 
ماد بود. در ش��مال خاورى قلمرو آن زمان او كه برابر با خراس��ان و باختر 
افغانستان امروز است، فرمانروايى ديگرى به نام خوارزم هستى داشت كه 
شاهش هيستاس��ِپس نام داش��ت و پايتختش جايى نزديك مشهد امروز 

بود.
اي��ن ش��اه هيستاس��پس را نبايد با پ��در داريوش كه همين ن��ام را دارد، 
اش��تباه كرد. آنچه ما امروزه مى دانيم آن اندازه نيس��ت كه بتوانيم بگوييم 
فرمانروايى او چگونه به قلمرو كورش دوم پيوس��ت شد. اما بسيار دلبسته 
به بدس��ت آوردن آگاهى هايى موش��كافانه در بارۀ آن دوره هستيم. ليكن 
آنچه كه س��خت زير پردۀ تاريخ مانده، نقش كاشمر است. اين شهرى كه 
چندان به آن نگرش��ى نمى اندازند، شايد ديدارگاه كورش دوم و زرتشت، 
پيامبر بزرگ ايران كهن بوده باشد، ديدارى كه از باالترين ارزش در تاريخ 

جهان برخوردار تواند بود.

زندگیزرتشت
من بر آنم كه زايش زرتش��ت در س��ال ۶۳۰ ]پي��ش از ميالد[ روى داده 
اس��ت. زرتشت يك پيشواى دينى بود، شايد در باكتريا يا همان بلخ امروز 
مى زيس��ته. وى در سى س��الگى به پيامبرى رسيده اس��ت. زرتشت كه در 
س��ال كم وبيش ۵۹۰  چهل س��اله بوده در زمس��تان، ناچار راه گريز را در 
پيش مى گيرد. پيامبر گله آميز مى گويد: »به كدامين سرزمين روى كنم؟ 
به كدامين س��وى گريزم تا جان بدر برم؟ اش��راف و پيش��وايان دينى مرا 
از خ��ود مى رانند، انجمن ها مرا از خ��ود دور مى كنند، زمين داران ناخوب 

دشمن من اند.«
شاه هيستاسپس و همة دربارش در سال ۵۸۸، دو سال پس از اين هجرت، 
به آموزش هاى تازۀ او مى گروند. آموزش هاى زرتشت در خوارزم با كاميابى 
ويژه اى روبرو مى شود. پيامبر پس از رويارويى با آن همه سرخوردگى ها و 



تلخى ها، روى كاميابى را مى بيند و س��روى را در كاشمر مقدس همچون 
يادبود مى كارد كه تازه در سدۀ نهم ميالدى و به دست يكى از خليفه هاى 
متعصب از پاى درمى آيد. پهنه هاى دور شمال خاورى ايران، تازه در سال 

۵۸۸  باور به يزدان پيدا مى كنند.

آموزشهایزرتشت
آموزش هاى زرتش��ت را نمى توان در نوش��ته اى چني��ن كوتاه گنجاند. در 
اينج��ا تنها تا آن اندازه كه براى دريافت مناس��بات جهانى در آن روزگار 
بايس��ته است، بدان مى پردازيم. زرتشت مانند همة پيامبران بر آن بود كه 
فوق طبيعت را درمى يابد. با ديدۀ روشن به وهومنه مى نگريست و با گوش 
باز آموزش هاى او را مى نيوش��يد. زرتش��ت س��راينده هم بود. تجربه هاى 
شهودى خود را در گات ها، سروده هاى هنرآگند خود آورد. شانزده سروده 
از گات ها گرچه چند س��ده پس از ابالغ پيام او به صورت نوش��ته درآمده، 

اما دست نخورده و اصل باقى مانده است.
از نگاه من هس��تة بنيادين پيام گات ها ك��ه البته ما در دريافتنش گرفتار 

دشوارى هاى فراوان زبانى و مفهومى هستيم، اين است:
تنها يك يزدان و آفريننده هستى دارد، اهوَره مزدا، سرور همه دانا. در ميان 
دو آفريدۀ نخست، ناسازگارى هنگفتى پيدا مى شود: يكى شان روان مقدس 
)س��ِپنتا َميْنيو( مى ش��ود كه كردارهاى يزدان به دستش انجام مى پذيرد؛ 
و ديگرى مخال��ف او، يعنى روان بد )انگَره َميْنيو( مى گردد. وظيفة آدم ها 
اين اس��ت ك��ه در جنگ ميان روش��نايى و تاريكى، در نب��رد ميان روان 
پاك و روان بد، به س��ود جهان روش��نايى به پيكار درآيند. آن كس��ى كه 
به خواس��ت خود آزادانه به س��وى روان مقدس مى گرايد، با اين كار خود، 
به قلمرو س��امان مندى يزدانى درمى آيد. وى همچون كس��ى كه به سود 
ْرتَم، س��امان مندى يزدانى، مى رزمد، پس از مرگ به »خانة س��روده هاى 
ستايش��ى« درمى آيد؛ اما دشمن سامان مندى درست، وادار است همچون 
خدمت گذاِر دروغ در تاريكى فرو رود و در آنجا گرفتار ناله ها، خوراك هاى 

بيزارى انگيز و رنجى درازمدت گردد.
زرتش��ت با اين آموزش هاى روش��ن، خشم و دش��منى مهرپرستان را كه 
ريش��ه اى ژرف در ايران كهن دوانده بودند، برانگيخت. پيامبر در س��رودۀ 

پنجم خود سخت با آنان تسويه حساب كرده است:
»كسى كه با چشم خشم به خورشيد و گاو مى نگرد، پرهيزگاران را گمراه 
مى س��ازد، چراگاه ه��ا را خراب مى كند، و بر روى درس��ت كاران شمش��ير 

مى كشد، دشمن خونى فرمان يزدان است!«
پس دش��منان زرتش��ت از خورش��يد و گاو بيزار بوده اند. از ميتراپرستى 
اين را مى دانيم كه هواخواهان آن ش��ب ها گاو قربانى مى كرده اند. بر روى 
س��نگ نگاره اى در موزۀ ويس��بادن مى بينيم كه قهرمانى كه دارد گاوى را 
مى كش��د، كس��ى جز ميترا، ايزد كهن ايرانى نيس��ت. همان كسى كه در 
انديشه هاى تك خدايى زرتشت جايى نداشت. اين سنگ نگاره از آِن لژيون 
يكى از پرس��تش گاه هاى رومى اس��ت و در جلوى يكى از پرستش گاه هاى 
زيرزمينى كه مهرپرستان شب را در آن مى گذرانده اند، جاى دارد. پيشينة 
معنوى ايران كهن، تاريخ درگيرى انديش��ه هاى زرتش��ت و مهرپرستى و 

ديگر بت پرستان است.

پایهگذاریفرمانرواییجهانی
در س��ال ۵۵۰، فص��ل تازه اى در تاريخ جهان آغاز ش��د. آن هنگامى آغاز 
گش��ت كه كورش از پاسارگاد به س��وى اكباتانا راه افتاد تا چيرگى مادها 

را بزدايد.
نبونيد، ش��اه بابل كه ديد كورش چگونه آستياگ را از تخت پايين كشيد، 
واكنش س��ردى از خود نش��ان داد. هنگامى كه كورش به س��وى آسياى 
خرد روى كرد، بر آن ش��د- كه پس از س��رنگونى فرمانروايى ماد- به نبرد 
كروس��وس ش��اه ليدى برود. كروسوس شكس��ت خورد و كورش در سال 

۵۴۶ بر ليدى، پايتخت سارد هم چيره شد. پارس هايى كه با آستياگ ماد 
برخورد نرمى كرده بودند، نگذاش��تند كروسوس خود را در آتش اندازد و 

بكشد.

یکپیشگویی
در مي��ان اس��يران يهودى آن زم��ان پيغمبرى هم بود كه م��ا او را به نام 
دويْترو-ِجس��ايا مى شناس��يم. پيش از اين به او وحى شده بود كه كورش 
رهايى گر مردمش خواهد ش��د. كورش بنديان را از زندان و خوارى رهايى 
بخش��يد و به ميهنش��ان بازگرداند تا آنان اورش��ليم را دوباره بس��ازند و 

پرستش گاه هايشان را از نو بر پا دارند.
كورش پس از هشت سال از سرنگونى فرمانروايى ليدى، روى به بابل نهاد. 
گردياس، سپهس��االرش در ماه اوت سال ۵۳۹ وليعهْد باِلسْتار را شكست 
بسيار سختى داد و بابل بدون هيچ پايدارى مهمى گردن نهاد. شاه نبونيد 
دس��تگير شد و- مانند آستياك و كروسوس- بخشوده گشت. همة شهر و 
پيش��وايان دين، آمدن ش��اه پارس را جشن گرفتند و كورش بر پاية آيين 
كه��ن آنان با م��ردوك بيعت كرد. اين ارج نهى بر اي��زد بومى با اقدام هاى 
سياس��ى نيز هماهنگ شد و كورش با شتاب به بازسازى پرستش گاه هايى 

كه نبونيد مخلوع بى ارجشان كرده بود، دست ياخت.
ك��ورش دوم در س��ال ۵۳۸ فرمان بس��يار بزرگ��ى داد و آن اين بود كه 
يهودى ه��اى تبعيدش��ده به بابل، مى توانن��د به فلس��طين برگردند. آنان 
مى توانس��تند اشياى مقدسى كه نبوكدنصر از آنان ربوده بود، را نيز همراه 
خود ببرند و پرس��تش گاه هاى خود را دوباره بس��ازند. اين فرمان كورش، 
يهوديت را از مرگ رهايى بخشيد. اگر يهوديان به فلسطين برنمى گشتند، 
ش��ايد تاريخ جهان راه ديگ��رى را در پيش مى گرفت. چه چيزى مى تواند 
كورش را بر آن داش��ته باش��د كه يهوديان تبعيدش��ده را به ميهنش��ان 
برگرداند؟ اين كارى اس��ت كه يگانه و بى همانند بوده و مانده است. چون 
مردمانى كه آشورى ها و بابلى ها به زور كوچ مى دادند، هرگز اجازۀ بازگشت 
نمى يافتن��د. من گمان مى كنم كه ك��ورش در چهرۀ يهوۀ يهوديان، همان 

خداى همه توانايى را مى ديده كه زرتشت وى را اهوره مزدا ناميده بود.
كورش تنها يك سپهساالر برجس��ته نبود، بلكه دولت مردى دورانديش و 
انس��انى ارجمند، جوان م��رد، دادَورز نيز بود و در براب��ر باورهاى گوناگون 
بردبار و ش��كبيا. ش��اه بزرگ در واپسين س��ال هاى فرمانروايى اش آغاز به 
استوارس��ازى مرزهاى ايران كرد. كورش دوم در س��ال ۵۲۹ درگير جنگ 
در اس��تپ هاى خاور درياى مازندران و جنگ با اسكيت ها شد. آرامگاهش 

ياد او را در پاسارگاد زنده نگاه داشته است.
تاج وتخت به كمبوجيه رس��يد. وى كه پس��ر بزرگ كورش بود مصر را هم 
گرف��ت. آنگاه از ايران آگاهى آمد كه مغى به ن��ام گوماتَه خود را به جاى 
برديا )به يونانى: Smerdis( برادر درگذش��تة وى جا زده و تاج وتخت را 
فراچنگ كرده اس��ت. كمبوجيه بى درنگ راه بازگشت از مصر را در پيش 
گرفت و هنوز به آهنگ نرس��يده درگذش��ت. اين رويداد در س��ال ۵۲۲ 
رخ داد و فرمانرواي��ى جهان��ى پارس ها را ناگهان با بحرانى س��خت روبرو 

ساخت.

بهدستگاهرسیدنداریوش
در همين شرايط دش��وار بود كه پرارز ش ترين چهرۀ تاريخ كهن جهان به 
صحنة رويدادهاى جهانى گام گذاش��ت: داريوش، يكى از هخامنشى هاى 
جوان. وى خود بر سنگ نبش��تة بيس��تون به گزارش چگونگى به دستگاه 
رس��يدن خويش مى پردازد: شاهنشاهى كه گوماتة مغ از چنگ كمبوجيه 
درآورده بود، از همان آغاز از آِن دودمان ما بود. گوماته آن را از خود كرد 
و ش��اه شد. هيچ كس زهرۀ آن را نداشت كه به گوماتة مغ چيزى بگويد، 
تا من آمدم.« داريوش، پيكارگر حق ازدس��ت رفته مى شود: »من به درگاه 
اهوره م��زدا روى آوردم، اهوره مزدا به من ي��ارى كرد. من در روز دهم ماه 



بََگه َجديش )۲۹ سپتامبر سال ۵۲۲( گوماتة مغ را شكست دادم.«
داريوش در آن هنگام هنوز به ۲۰سالگى نرسيده بود و پدرش هيستاسپس، 
ش��اروان پارت، هنوز زنده بود و پدربزرگش آرش��ام نيز؛ اما »به خواس��ت 
اهوره مزدا« تاج وتخت فراچنگ او شد. داريوش در سنگ نبشتة خود بارها 
و بارها مى گويد كه همه كار را به خواست و با يارى اهوره مزدا انجام داده 
اس��ت. داريوش در ميان هخامنش��يان، تعيين كننده ترين تاج ور زرتشتى 

است.
ش��ورش هايى كه پس از زدوده شدن بردياى فريب كار پيدا شد، سخت و 
پرنيرو بود. آتش آش��وب از هر گوشه اى زبانه كشيد. »داريوش شاه گويد: 
پس از آن كه ش��اه شدم، نوزده بار جنگ كردم و به مهربانى اهوره مزدا بر 

دشمنان پيروز گشتم و نُه شاه را به بند كشيدم.«
كارهاى داريوش در راه بازس��ازى س��امان مندى درونى كش��ور، هم گام با 
نوس��ازى ها و پيش��رفت ها و آرامى و امنيت در اين شاهنشاهى جهانى، به 
خوبى پيش مى رفت. گوماتة مغ در نُُه ماه فرمانروايى خود، پرستش گاه هاى 
زرتش��تى را با خاك يكس��ان كرده بود. داريوش آنها را از نو ساخت. براى 
پاس��دارى از كشور بايد كارى ش��تاب ناك انجام مى گرفت، به گزارۀ ديگر: 
س��اخته شدن نهادى يگانه در س��اية نيزۀ پارسى كه صلح را استوار سازد. 
اين كار غول آسا، داريوش را بزرگ ترين دولت مرد روزگار كهن كرده است؛ 

تأثير اين اقدامش در ايران امروز نمايان است.
داريوش در سال ۵۱۷ قانون هاى تازه اى را گذاشت. پهن دشت شاهنشاهى 
هخامنشى بر پاية مرزهاى قومى، نخست به ۲۰ و سپس به ۲۸ شارستان 
بخش ش��د كه بر چكاد هر كدامشان يك شاهزاده يا يكى از اشراف پارس 
جاى داش��ت. ش��اروان ها  )س��اتراپى ها( همچون باالترين مقامات كشور، 
درس��ت يك پله پايين تر از ش��اه بزرگ بودند. آنان مى توانس��تند كس��ان 
را در س��پاه به خدمت ف��را خوانند و به كارهاى نظامى رس��يدگى كنند، 
اما نمى توانس��تند به س��پاهيان دس��تور بدهند؛ ماليات را نيز بايد برابر با 
ارزيابى آغازين گردآورى مى كردند و به دربار مى فرس��تادند و به انديش��ة 

رفاه شارستان )ساتراپ( مى بودند.
هر ش��اروان يك صدراعظم داشت كه همانند خودش تنها يك پله از شاه 
ب��زرگ فروتر بود و بايد گزارش همة كارهاى ش��اروان را به دربار مى داد. 
»چش��م وگوش«ها كه فرستادگانى ويژه بودند همه ساله به آهنگ برقرارى 
پيوند بهتر ميان كارهاى كش��ورى و ش��اه به شارس��تان ها مى رفتند، اما 
روانه شدن آنان به چند شارستان، به ويژه آن هايى كه دور بودند، چندان 
مرتب نبود. اين فرس��تادگان مستقيماً خواس��ته ها و شكايت هاى مردم را 
مى پذيرفتند و كاركرد ش��اروان را مى آزمودند. يكى از س��رداران گارد هم 

بايد همراهشان مى بود و امنيت شان را تأمين مى كرد.
س��ازماندهى كاره��اى كش��ورى نيازمند ب��ه راه هاى رفت وآمد و پس��ت 
شاهنش��اهى بود. راه هايى كه به دس��تور روشن خود داريوش ساخته شد، 
شارس��تان هاى دور را به هم نزديك كرد. »راه ش��اهى« كه ش��وش را به 
س��ارد، يعنى ايالم را به ليدى پيوس��ته مى كرد، از راه هاى ديگر پرآوازه تر 
بود. در هر كجاى اين راه ۲۶۸۳كيلومترى س��اختمان هاى پس��ت فراوانى 
بود كه شمارشان به ۱۱۱ مى رسيد. پيك ها بسيار خوب كار مى كردند. هر 
پيك س��واره بدون ايس��ت و نگرش به وضع آب وهوا و چه روز و چه شب، 

چيز فرستاده شده را به پيك بعدى مى رساند.
دفتر ش��اه براى هر كدام از شاخه هاى ادارى كشور، يك كتاب داشت كه 
برخى از آنها به آرامى و روى پوس��ت، و برخى به ايالمى و روى لوح گلى 
نوش��ته مى شد. پارس��ى، زبان فرمان ها و گزارش هاى شفاهى دبيران بود، 
اما در نوش��تن چندان كاربردى نداش��ت. تنها شاه حق سكه زدن داشت، 

شاروان ها مى توانستند در شرايطى ويژه سكة سيم بزنند.

کشاورزیبهعنوانوظیفهایسنتی
ش��اه بزرگ و گونة برخورد وى با كارهاى درونى كش��ور، مردم را به تقليد 

برانگيخ��ت. هيچ كدام از مردمان خاورزمي��ن كهن به اندازۀ ايرانيان دورۀ 
داريوش براى افزايش جمعيت و پيشرفت كشور و گسترش باغ ها كار نكرده 
اس��ت. دلبس��تگى ملى ايرانيان به هنر باغ دارى و پارك سازى )اين را هم 
نبايد فراموش كرد كه واژۀ Paradies  ]بهشت[ هرچند از يونانى به زبان 
ما ]آلمانى[ راه يافته، پارس��ى اس��ت( در همة شاهنشاهى بازتاب تابناكى 
يافت. فرمانى از داريوش در دست است كه در آن يكى از شاروان هاى خود 

را ستوده كه چند گونه گياه را از بابل به باغستانى آورده است.
روشن اس��ت كه داريوش در كوشش هايى كه در راه باال بردن و پيشرفت 
كش��ور مى ك��رد، وظيفه اى خدايى را بر دوش خ��ود مى ديد و آن را تأييد 
س��امان مندى درست مى دانس��ت، همان چيزى كه زرتشت به ستايشش 

مى پردازد.
آنچه همراه چنين انديشه اى مى شود،  برداشتى از فرمانروايى است كه از 
يك س��و كشورى غول آس��ا را به ميان گاه خود پيوسته مى كند و از سويى 
ديگر به زندگى خصوصى مردمان گوناگون كارى ندارد. داريوش نخستين 

بار آدمان را با شكيبايى و بردبارى در برابر دگرانديشان آشنا كرد.
در بارۀ داريوش- همانند كورش- باز گرايش چش��مگير ش��اه بزرگ را به 
مردمى يكتاپرس��ت، يهوديان مى بينيم. ساختن پرستش گاه هاى آنان پس 
از م��رگ كورش با درنگ فراوانى روبرو ش��د؛ با اين كه ش��اروان س��وريه 
همساز نبود، داريوش دستورى داد و پرستش گاه دوم در سال ۵۱۵ مورد 
بهره بردارى نهاده شد. نوۀ داريوش، اردشير يكم در سال ۴۵۸ اين سياست 
را دنبال��ه گرف��ت و كار تجديد قانون هاى »عهد عتيق« را بر دوش اِرس��ا، 
پيش��واى دينى و تورات شناس گذاش��ت. نِِهميا در سال ۴۴۴ با همسازى 

اردشير، شاه بزرگ دين يهود را در فلسطين به نهايت استوارى رساند.
هيچ كدام از اين كارها كه همه در تاريخ دين نقشى ارزشمند بازى كرده، 
بدون كارگر افتادن آموزش هاى زرتش��ت بر ش��اهان هخامنش��ى تعبيرى 

نمى يابد.   

شخصیتداریوش
ش��خصيت و منش داريوش بزرگ را مى توانيم روى سنگ نبشته اش كه به 
س��ه زبان پارسى، ايالمى و بابلى نوش��ته شده، بازيابيم. داريوش در پايين 
سنگ نبشتة بزرگش در بارۀ كارهايى كه پس از زدودن اسمرديس فريب گر 
گزارشى داده و در آن از آن جهان سخن مى گويد: »اى تويى كه روزى اين 
سنگ نبشته را خواهى خواند، كارهايى را كه من كرده ام باور داشته باش، 
اينها را دروغ ندان. من همچون كس��ى كه اهوره مزدا را مى شناسد سوگند 
مى خ��ورم كه اينها راس��ت، و نه دروغ اس��ت. من به مهربان��ى اهوره مزدا 
كارهاى بس��يار ديگرى هم كرده ام كه در اين سنگ نبش��ته نيامده تا آن 

كسى كه روزى اين را خواهد خواند، گمان نكند گزافه گفته ام.«
داريوش با اين س��خنى كه دستور نوشته ش��دنش را بر سنگ نبشته اى بر 
س��ينة كوه و روبروى پرس��تش گاه زرتش��ت در تخت جمشيد داده، به ما 
نش��ان مى دهد كه چه برداشتى از قدرت شاهى و چه پيامى دارد: »چون 
اهوره مزدا اين زمين را در آشفتگى ديد، آن را به من سپرد، مرا شاه كرد؛ 
و اينچنين ش��د كه من هم اينك ش��اهم. من به مهربان��ى اهوره مزدا همه 
چيز را به جايگاه درس��ت خود برگرداندم. هر آن چه روى داد، به خواست 
اهوره مزدا بود. گوش كن اى رعيت، با فرمان اهوره مزدا ناهمسازى نكن، از 

راه راست بيرون نشو، به راه پشت مكن!«
داريوش همواره سخت دلبستة آن است كه فرمانروايى جهانى اش، گام در 
راه س��امان خدايى گذارد: »سرشت من به خواست اهوره مزدا چنين است 
كه راس��ت را دوست دارم و از دروغ بيزارم. دل من سوى آن چيزى است 
كه راس��ت است. من دوست كسى كه اجير دروغ باشد نيستم.« آهنگ از 
دروغ- به پارسى باستان: drauga – همان اهريمن است كه زرتشت آن 

را روح دروغ مى داند.
در همة سنگ نبشته هاى داريوش، روح تازه اى هست، حال وهوايى كه براى 



فرمانروايان كهن خاورزمين، س��ومرى ها، ايالمى ها، آش��ورى ها و بابلى ها 
غريب بوده است. پهنة فرمانروايى هخامنشيان بزرگ بود، چون بنيادگذار 
هخامنش��يان، كورش و داريوش بزرگ بودند. داري��وش چيزى را بر زبان 
مى آورد كه كورش شايد تنها آن را احساس كرده باشد: »سرور همه دانا در 
كنار من بود، چون اهريمنى نبودم، چاكر اهريمن و دروغ نبودم، ستمكار 
نب��ودم، نه من چنين بودم و نه خانواده ام. كس��ى كه اهوره مزدا را با همة 

توان ستايش مى كند، در زندگى هم مانند مرگ نيك بخت است.«
اهوره م��زدا براى داريوش، مانند يهوه بود ب��راى يهودى ها، مانند اهلل براى 
مس��لمانان، و مانن��د خدا ب��راى ترس��ايان. آموزش هاى ناب زرتش��ت به 
هخامنش��يان بزرگ روحيه اى ويژه بخشيد و جهان آن روزگار را با آنها به 
بلنداى شايس��ته اى رس��اند كه تا آن زمان هيچ كس چيزى از آن نشنيده 
بود. درگيرى با يونان كه قدرتى همچش��م و البت��ه از نگاه هاى گوناگونى 
بزرگ بود، نيز از همين جا پديدار ش��د. ارزش ه��اى دينى كه پارس هاى 
باستان از روحية زرتشتى به دست آورده بودند از باورهاى يونانيان باستان 
برت��ر بود. تنها اين هلنى ه��ا بودند كه روحيه اى آزاد داش��تند. دو جهان 
ايران��ى و هلن��ى بايد با هم تراز مى ش��دند تا آدمى را ب��ه جايگاهى باالتر 

رسانند، البته چنين تراِزشى پديد نيامد.

درگیریبایونان
جنگ در واپس��ين س��ال هاى فرمانروايى داريوش درگرفت. شكست سال 
۴۹۰ س��پاه پ��ارس در ماراتن، ش��اه بزرگ را بر آن داش��ت كه تجهيزات 
س��نگينى را فراهم آورد. هنوز اين كار به انجام نرس��يده بود كه داريوش 

درگذشت، اين رويداد در سال ۴۸۶ رخ داد.
كش��ور و فرمانروايى آن به خشايارش��ا كه پس��ر وى بود رس��يد و وى به 
زودى س��وى يونان لش��كر كش��يد. پيروزى س��وى درفش ايران گراييد، 

ام��ا چنان كه مى دانيم در جنگ س��االمين در س��ال ۴۸۰ نيروى دريايى 
ايران آس��يب س��ختى ديد. خشايارشا برگشت. اما ما بايد هشيار اين نكته 
باش��يم كه رويدادها را تنها از چشم گزارشگران يعنى يونانى ها مى بينيم. 
سرچش��مه هاى ايرانى در اين زمينه خاموش اند، ليك كاروكرد خشايارشا 
ش��اه بزرگ و اردش��ير يكم به ما مى آموزانند كه روحية باالى ايرانيان نه 
زود بلكه بسيار آرام فرو مى كشيده است. شاهنشاهى پارس  در همة سدۀ 
پنجم بى بروبرگرد ابرقدرت آس��يا و ش��مال آفريقا بود، و يونان در همين 
روزگار با آن كه در اوج ش��كوفايى فرهنگى بود، خود را از نگاه سياس��ى 

پاره پاره مى كرد.

سیاستمنطقهایتازه
ما از خشايارش��ا سنگ نبش��ته اى پرارزش در دست داريم، سنگ نبشته اى 
بنيادين در تخت جمشيد. وى هم مانند پدرش داريوش پافشارى مى كند 
كه پيروزى هايى كه به دس��ت آورده، در رويارويى با ش��اروانان س��ركش، 
به ش��كرانة اهوره مزدا انجام پذير شده است. خشايارشا در دنبالة گفتارش 
مى گويد: »در يكى از اين سرزمين ها خدايان دروغين )Daivas( پرستيده 
مى شدند. آنگاه من به مهربانى اهوره مزدا آن بت ها را ويران كردم و فرمان 
دادم: براى پرس��تش خدايان دروغين اجازه نيس��ت! من اهوره مزدا را در 
جاهايى كه آن ديوان پرس��تيده مى ش��دند، بر پاية راستى پرستيدم و بر 
او ارج نهادم. تو اى كس��ى كه روزى اميدوارى در زندگى خوشبخت و در 
مرگ رس��تگار باش��ى، بر س��ر آن قانونى بمان كه اهوره مزدا بر تو ارزانى 

داشته است!«
ش��ايد خشايارشا در آن هنگامى كه اين ممنوعيت را اعالم داشته، مرامى 
ويژه براى خود داش��ته است و تنها يك گونه از پرستش را در نگر داشته. 
پي��كارى چنين قطعى با خدايان دروغين مى توانس��ته اس��ت ريش��ه در 

مهرپرستى داشته باشد.
اما بر سنگ نبشتة خشايارشا چيز تازۀ ديگرى نيز هست. وى از اين سخن 
مى گويد كه آدم مى خواهد در زندگى خوشبخت و در مرگ رستگار باشد. 
  rtavan زبانزد »رستگار« كه خشايارشا در اينجا به كار برده، يعنى همان
از زرتشت سرچشمه مى گيرد و به معناى آدمى است كه خود را با سامان 

پاك خدايى، با Rtam هماهنگ ساخته باشد.
نشانه هاى رخنة فزايندۀ پيشوايان دينى، در پى بررسى بيشتر فرمانروايى 
خشايارش��ا و اردشير پسر و جانش��ينش افزون تر روشن مى شود و پرده از 
ژرفاى فزايندۀ آن برمى دارد. گويا مغ ها كه همچنان الية پيش��وايان دينى 
را مى ساخته اند، در اين ميانه ناگهان به كاروكنش درآمده اند و در دل شاه 
راه پي��دا كرده ظاهراً باورهاى زرتش��ت را پذيرفته اند. آنان در حقيقت در 
دين تازه رخنه كرده اند. خود را زرتشتى وانمود كرده آموزش هاى پيغمبر 
كهن ايران را چنان از ش��كل راستين خود درآورده و در آن جعل كرده اند 
كه ديگر چندان بازش��ناخته نمى ش��د. با رخنة مغ ها و س��قوط باورهاى 

زرتشت، زمينة سقوط فرمانروايى هخامنشى هم هموار شد.

سقوطشاهنشاهیپارس
در س��ال ۳۳۴ هنگامى كه الكساندر ش��اه جوان مقدونى از راه هلنزپونت 
به آس��ياى ُخرد رسيد، به فرمانروايى بس��يار پوسيده و تباهيده اى تاخت. 
س��ه پيروزى بزرگ، الكساندر را ميراث خوار شاهنشاهى جهانى ايران كرد. 
داريوش س��وم، واپسين هخامنش��ى در ژوئية س��ال ۳۳۰ در راه گريز به 
دست يك شاروان كژپيمان كشته شد. تخت جمشيد با خروار خروار گنج، 
رايگان در چنگال پيروزمندان افتاد. الكس��اندر بزرگ، در جشنى در حالى 
كه مست كرده بود و زن هاى پايكوب و خواننده دوروبرش را گرفته بودند، 
تخت جمشيد را به آتش كشيد. با درگرفتن چوب هاى سدر، هخامنشيان 

و شاهنشاهى شان هم خاكستر شد.



میراثفرهنگی
ميراث فرهنگى شاهنش��اهى پارس ه��ا را بايد در زمينه ه��اى هنر، رجل 

سياسى-سازماندهى و دين بررسى نمود.
هنر شاهنش��اهى هخامنش��ى چن��دان هنر مردم پارس��ى ب��ه ويژه خود 
هخامنشى ها نبود. در حالى كه كورش كاخ خود پاسارگاد را به روش ناب 
ايرانى س��اخته و قرينة مرمر س��پيد و سياه را در آن به كار برده، داريوش 
هنرى را در تخت جمش��يد و ش��وش به كار زده كه همة نش��انه هاى يك 
شاهنش��اهى جهان��ى را با خود دارد، اما همزمان با اي��ن، از برنامه ريزى و 
خالقي��ت بى چو ن وچراى ش��اه بزرگ برخوردار ب��وده و مهر وى را خورده 

است.
پ��س از پنج س��ده رخنة هلن  گراي��ى كه چندان هم ژرف نبود، در س��دۀ 
س��وم ميالدى گونه اى از هنر معمارى ايرانى پديدار شد. اين گونة هنر، به 
ميراث دورۀ هخامنشى چندان نگرشى نداشت و در پى شكل و قواره هاى 
آن نبود. با اين همه در هنر ساس��انى، نيروى آفرينشى پارس هاى باستان 
هنوز زنده است، گونه اى از شكل يادمان هاى هخامنشى و شكوه با ظرافت 

در هم مى آميزد.
در اينجا تنها مى توان اش��اره اى به ميراث فرهنگى شاهنش��اهى پارس  در 
زمين��ة رجل و س��ازماندهى نمود. در روزگار داريوش ديوان شاهنش��اهى 
جهانى پى ريزى ش��د كه از فهرست سازى بس��يار باريك سنجانه و بايگانى 
برخوردار بود به گونه اى كه فرمانرواى تازه مى توانست ادارۀ شفاف و مداوم 
شاهنش��اهى را در دست داش��ته باشد، هرچند تازه بر تخت نشسته باشد. 
الكس��اندر و جانش��ينانش همين بوروكراسى بس��يار نغز را به ارث بردند. 
س��نت آنان نزد پارت ها و ساس��انيان همچنان زنده ماند و تا زمان تازش 
تازيان به ايران در سال ۶۵۰ هستى داشت و سپس اسالميزه شد، همين 

ساختار به دست تازيان و دبيران
پارسى ش��ان به س��وريه و مصر رسيد و سپس به سيس��يل هم راه يافت. 
اس��تافرها در س��دۀ س��يزدهم از اين ميراث س��اختارى بهره مند ش��دند. 
س��ندهاى برجاى مانده نش��ان مى دهند كه  نه ش��اهان فرانك، نه شاهان 
آلمان، فرانس��ه، ايتاليا و بورگوند هيچ كدام ساختار دفترى نداشتند. تنها 
دفتر پاپ از كتاب هاى ثبت ادارى برخوردار بود كه آن هم سرمش��قى جز 
س��اختار روم باس��تان نداشت. در بارۀ س��اختار بايگانى نيز اينچنين بوده 
است. تازه نورمن هاى سيسيل و قيصر فرانسه ساختار ثبت ادارى و بايگانى 
داش��تند كه به روشنى »اس��المى« خوانده مى شد، اما ميراثى پارسى بود. 
اين همان چيزى اس��ت كه دفتردارى ما ت��ا امروز روز، ريزه خوارش مانده 

است...
البته بزرگ ترين ميراث فرهنگى شاهنشاهى ايران نه به هنر پيوسته است 
و ن��ه به س��ازماندهى، بلكه به دين برمى گردد. برداش��ت ما از اين ميراث 
بس��يار پيچ درپيچ است و به دش��وارى مى توان چهرۀ راستين آن را ديد، 
چ��ون توفان هاى گوناگونى آن را از ميان بريده اند، تكه تكه اش كرده اند و 
باز تكه ها را با هم پيوس��ت داده اند و كار را به جايى رس��انده اند كه تنها با 
تجزيه و ساده سازى نش��انه هاى برجامانده مى توان آنها را باز شناخت. دو 
جريان بزرگ دينى ايران، مهرپرستى كهن، و بهسازى هاى زرتشت است.

در حالى كه در هلن گرايى، مكتب ها و دين ها مرزهاى جداگانه اى نداشتند 
و سنت ها و باورهاى فلسفى با انديشه هاى دينى آميخته شده بود، عرفان 
ميترايى پيش��روى پيروزمندانة خود را از ايران و بابل به آسياى خرد و از 
راه آن به باخترزمين آغاز كرد. مهرپرستى در سال ۶۷ پيش از ميالد از راه 
پومپيوس به ايتاليا راه يافت و بر راهزنان دريايى سيسيل چيره شد. سپس 
پرشتاب سپاه روم را فرا گرفت. لژيونرهاى آسياى خرد آن را به جرمن ها و 
اسكاتلند رساندند. و در زمان قيصر كامادوس دين رسمى شد.  ديوارهاى 
هزاران زيرزمين مهرپرس��تان روم آراسته به نگاره هاى ايزد ايرانى در حال 
كش��تن گاو ماده در جشن قربانى مى گساران گرديد. در آنجا نه تنها براى 
اي��زدان، بلكه براى اهريمن هم قربانى مى كردند. چنين مى گس��ارى هايى 

براى مردانى كه در اين گونه آيين هاشركت مى كردند چه ارزشى داشته و 
در ميان اين عارفان چه تباهى اهريمنى هستى داشته، اينها پرسش هايى 
اس��ت كه ما در برابر روشن انديشان امروزى پاسخ درستى برايشان نداريم. 
مهرپرس��تى خطرناك ترين دشمن دين جوان ترسايى بود كه تازه از چند 

سده درگيرى آسوده شده بود.
پژوهش ها پيكار زرتش��ت با مهرپرس��تى و تأثير وى به عنوان يك پيامبر 
را اندك اندك روش��ن مى س��ازند. ما بايد در پژوهش هاى امروزى به چهرۀ 
انسانى زرتشت و پيامش پى بريم و آن را به خوبى روشن سازيم تا پرتوى 
از واقعي��ت خدايى در ما نيز بتابد. واقعيت يك كليت اس��ت، اما تا روزى 
كه آدمى به پختگى بايس��ته نرسيده تنها بخش هايى از آن بر وى پديدار 

مى شود.



زبانهایایرانیباستان
يزدان صفايى

زبان شناسان با توجه به اسناد و مداركى كه چگونگى دگرگونى و تكامل 
زبانه��اى ايران��ى را در درازناى تاريخ نش��ان ميدهند،زبانهاى ايرانى را از 

ديدگاه تحول زبانى به سه دوره بخش كرده اند:

۱(دوره ى باستان  ۲(دوره ى ميانه  ۳(دوره ى نو

درب��اره ى زبانه��اى ايرانى ميانه،در ش��ماره آبانگان صحبت ش��د.اكنون 
ميخواهيم به بررسى و پژوهش در زبانهاى ايرانى باستان بپردازيم.

بايد توجه داشت كه اين نامگذارى،پيش از آن كه ناظر به دوره ى زمانى 
ويژه اى باش��د،بر اساس ساختمان زبان و درجه ى تحول و دگرگونى آن 
اس��ت.با اين وجود زبان شناس��ان،زمان رواج زبانهاى ايرانى باستان را از 

ديرينه ترين زمانها تا پايان شاهنشاهشى هخامنشى ميدانند.
زبانهاى ايرانى باس��تان با توجه به مدارك و اسناد موجود به چهار شاخه 
ى مادى،سكايى،پارس��ى باس��تان و اوستايى بخش��بندى ميشوند.دور از 
ذهن نيس��ت ك��ه زبانهاى ديگرى نيز افزون بر اي��ن چهار مورد، در دوره 
ى باس��تان وجود داشته بوده باشند اما شوربختانه سند و مدركى از آنها 

نمانده است.

زبانمادی

شاهنش��انى ماد،نخس��تين دولتى اس��ت كه با استناد به س��النامه هاى 
دولته��اى مي��ان رودان و يونانى از آن آگاهى داري��م. با اين وجود از اين 
زبان، نوش��ته اى باز نمانده است.برخى از سندهاى هخامنشيان عالوه بر 
پاسارگاد، شوش و بابل در هگمتانه نيز نگهدارى ميشد.بدون شك دولت 
ماد نيز نياز داش��ته است كه س��ندهاى دولتى و رسمى را به نگارش در 
بياورد اما س��ندى نيست كه نش��ان بدهد اين اسناد حتماً به زبان مادى 

نوشته شده باشند.
دينون مينويس��د كه در نيمه ى نخس��ت س��ده ى ششم پيش از ميالد، 
سرايندگانى در دربار شاهان مادى بوده اند و موضوع سروده هاى خود را 
از داستانهاى ملى برداش��ت ميكرده اند.چندين داستان و افسانه از دوره 
ى مادها در نوش��ته هاى تاريخ نگاران يونانى آورد ش��ده كه از روى آنها 
ميتوان دريافت كه در زمان مادها،داس��تان ها يا منظومه هايى داستانى 
وجود داش��ته اس��ت اما ش��وربختانه هيچ يك از آنها اكنون در دسترس 

نيستند.
از زبان مادى ش��مارى واژه در نوشته هاى پارسى باستان و يونانى مانده 
اس��ت كه چند نمونه از آن را كه در پارس��ى باستان به جاى مانده است، 

در زير مى آوريم:
Wazaraka = بزرگ

Khshaayathya= شاه
Mithra =مهر

از اين زبان پس از دوره ى هخامنشى هيچ آگاهى در دست نيست.

سکایی

س��كاها دس��ته اى از ايرانيان بودند كه در خاور درباى كاس��پين و باختر 
آن پراكنده بودند.س��كاهاى باخترى، چندى بر مادها مسلط بودند و هيچ 

دور از ذه��ن نيس��ت كه در اين مدت اين دو زب��ان از همديگر اثر گرفته 
باشند.اين زبان با زبانهاى مادى و پارسى يكسان نبوده اما تفاوت فراوانى 
هم نداشته است چنانچه هرودوت مينويسد كه هوَوخشَتر "پادشاه ماد"، 
با گروهى از س��كاييان جنگجو كه به پن��اه آورده بودند؛ به احترام رفتار 
كرد و دس��ته اى از كودكان ماد را به ايشان سپرد تا زبان خود را به آنان 
بياموزانند. همين مورخ برخى از افسانه هاى ملى و داستانهاى سكايى را 
درباره اصل و نژاد و تاريخ كهن اين قوم آورده است. استرابون )جغرافيايى 
نويس يونانى س��ده نخست ميالدى( به نزديكى فراوان زبانهاى سكايى و 

مادى و پارسى باستان اشاره كرده است.
از زبان س��كاهاى خ��اورى و باخترى،چند واژه كه بيش��تر آنها نام خاص 
هستند باقى مانده است كه در زير چند نمونه از زبان سكاييان باخترى را 

كه در نوشته هاى يونانى و التينى به جاى مانده است، مى آوريم:
Arvant= تند و سريع

Aspa= اسب
Aatar= آذر

Baazu= بازو
Charma= چرم
Chyav= شدن

Gausha= گوش
Hapta= هفت

hushka= خشك

پارسیباستان

پارسى باس��تان نامى اس��ت كه به زبان سنگ نوش��ته هاى شاهنشاهان 
هخامنش��ى داده شده اس��ت.اين زبان گويش مردم پارس بوده كه در آن 
نش��انه هاى اندكى از يك گويش شمالى نيز ديده ميشود.اين زبان را تنها 
از روى همين نوش��ته هاى ش��اهانه،كه بر روى كوهه��ا و لوح ها بر جاى 

مانده،ميشناسيم.
 روابط ادارى در شاهنشاهى هخامنشى به زبان و خط آرامى بر روى چرم 
يا پاپيروس و با قلم و مركب، انجام ميگرفت.اسناد گنجينه ى كاخ شاهى 
در تخت جمش��يد كه شمار آنها نزديك س��ى هزار است به زبان عيالمى 
است.ش��وند ب��ه كار بردن اين زبانها به جاى زبان پارس��ى اين اس��ت كه 
هخامنشيان خيلى رود بر گستره اى پهناور چيره گشتند و در نتيجه زمان 
كافى براى پرورش دبيران و كارمندانى آگاه به زبان پارس��ى نداشته اند و 
در نتيجه كاربردى ترين ش��يوه را برگزيدند كه همان اس��تفاده از دبيران 
و كارمندان محلى براى پيش��برد كاره��اى دفترى و ادارى بود. و بنابراين 
زبان پارسى باستان تنها براى ثبت كارهاى بزرگ و درخشان شاهنشاهان 
هخامنش��ى به كار مى رفت كه برجس��ته ترين آنها كتيبه ى بيس��تون از 
داريوش بزرگ است و پس از او خشايارشا و اردشير يكم و داريوش دوم و 

اردشير دوم و اردشير سوم به كتيبه نويسى ادامه دادند.
از آريارمنه و ارش��امه و كورش نيز كتيبه به جاى مانده است  اما با توجه 
به اختراع خط ميخى در زمان داريوش يكم،اين كتيبه ها به احتمال زياد 

پس از خود آنها و به دستور داريوش نوشته شده است.

اوستایی

اوستايى به زبانى گفته ميشود كه اوستا به آن نوشته شده است.در اوستا، 
ميهن نخس��ت آرياييان،آريا ويج ناميده ش��ده و پژوهشگران بر اين باورند 
كه خاس��تگاه اين زبان مى بايست جايى در نزديكى خوارزم و درياچه ى 

آرال باشد.
زبان اوستايى را بايد داراى دو گويش دانست:



 گويش��ى كه در گاهان به كار رفت��ه و كهنتر مى نمايد و ديگرى گويش 
ديگر بخش��هاى اوس��تا كه نو تر است.گاهان يا گاتها،س��روده هاى خود 
زرتشت است چرا كه در شش مورد از اين سروده ها،نام زرتشت به صيغه 
ى يكم ش��خص آمده اس��ت و بنابراين زمان سروده ش��دن گاتها ارتباط 

مستقيمى با زمان زندگى اشوزرتشت دارد.
بر اس��اس روايت هاى زرتشتى دوره ى ساس��انى،زمان زرتشت را حدود 
۲۶۰۰ س��ال پي��ش در نظر گرفته اند البته ديدگاه در اين زمينه بس��يار 
متف��اوت اس��ت و حتى برخى مناب��ع يونانى زمان زرتش��ت را تا ۸۵۰۰ 
س��ال پيش نيز عقب ميبرند.ديگر بخش��هاى اوستا در دوره ى ساسانيان 

گردآورى شده است.
به موجب دينكرد،اوستاى زمان هخامنشيان بر روى چرم گاو نوشته شده 
بود و اسكندر آنها را سوزاند سپس در زمان بالش "شاه اشكانى"،اوستا را 
از روى روايت هاى شفاهى گردآورى كردند و در زمان اردشير ساسانى،بار 
ديگر اين متنها تصحيح و ثبت گرديد.اوستاى ساسانى ۲۱ نسك يا كتاب 
بوده اما پس از يورش عربها بخشهاى بسيارى از آن نابود شد با اين حال 
نويسنده دينكرد در سده ى نهم ميالدى،سه برابر متن كنونى را در دست 

داشته است.
اوس��تاى كنونى شامل ۵ بخش "يَسنا" ، "ويسِپرد" ، "َونديداد" ، يَشتها" 

و "خرده اوستا" است .
متن اوس��تايى كه اكنون در دسترس اس��ت به دبيره خاصى نوشته شده 
اس��ت كه تنها براى ثبت اين نوش��ته هاى دينى ش��اخته ش��ده و زمان 

پيدايش آن را سده ششم ميالدى دانسته اند.

تفاوتهایزباناوستاییوپارسیباستان

 زبان اوس��تايى با پارس��ى باستان بس��تگى زيادى دارد بطوريكه ميتوان 
گفت اين دو زبان،گويشهايى با اندكى اختالف از زبان ايرانى باستان بوده 
اند.زبان بخش��هايى از اوس��تا مانند گاتها و بخشهايى از يشت ها كهن تر 
از متن هاى بازمانده از پارس��ى باس��تان است اما با اين حال بيشتر زبان 
شناس��ان همراى هستند كه زبان اوستايى گويش خاورى ايران باستان و 

پارسى گويش باخترى يا جنوب باخترى آن است.
تفاوت اين دو،از جهت واكها و از جهت ساختهاى صرفى است. در زير به 

چند نمونه از تفاوت واكهاى اين دو زبان ميپردازيم:

۱(واك "س" در اوس��تايى برابر با  "ث" در پارس��ى باس��تان است.براى 
نمونه:

اوستايي: masishta = پارسى: mathishta   =مهست،بزرگترين

۲(واك "ز"در اوستايى برابر با "د" در پارسى باستان است.براى نمونه:
اوستايى: zasta= پارسى:dasta=دست

اوستايي:zrayah= پارسي: drayah=دريا

۳(گروه دو صامت"س پ" در اوس��تايى برابر با صامت "س" در پارس��ى 
است.براى نمونه:

اوستايي: aspa = پارسى:asa=اسب
اوستايى:vispa=پارسى: visa=قبيله

۴(گروه دو صامت "ث ر" برابر با "َس" در پارسى است.براى نمونه:
اوستايى:thritiya= پارسى: ssitiya=سوم

از جهت س��اختهاى صرف نام در اوستايى،هر هش��ت حالت وجود دارد.
تفاوتهاى ميان زبانهاى پارس��ى باستان و اوس��تايى، منظم و پيرو قاعده 

اس��ت.بنابراين هر جا كه واژه اى در متنهاى پارس��ى يافت نشود از روى 
واژه ى اوس��تايى ميتوان پى برد كه ريخت پارس��ى آن چگونه بوده است 
و چون از زبان اوس��تايى، متنهاى مفصل تر و واژگان فراوان ترى موجود 

است در پژوهش تاريخ تحول زبان فارسى از آن استفاده ميشود.

دیگرزبانهایایرانیباستان

از روى برخ��ى قرينه ها ميتوان به وجود زبانهاى ديگر ايرانى باس��تان پى 
برد.از آن جمله اند زبانهاى مادِر زبانهاى ايرانى ميانه اى كه از آنها اسناد و 
مداركى در دست داريم و بر اساس زبان شناسى آشكار است كه اصل)زبان 
مادر آنها( با زبانهاى ايرانى باس��تان كه در باال به آنها اش��اره شد،يكس��ان 
نبوده و در نتيجه صورت باس��تانى آنها،همزمان با زبانهاى ايرانى باس��تان 
وجود داشته است. از ميان ميتوان به وجود زبانهايى مادر و باستانى براى 
زبان سغدى ميانه و زبان پهلوانيك پى برد.اما از اين زبانهاى باستانى هيچ 

سندى حتى به صورت غير مستقيم در دست نيست.

بن مايه ها:
۱(تاريخ زبان فارس��ى،جلد يكم،انتش��ارات بنياد فرهنگ ايران/پرويز ناتل 

خانلرى
۲(تاريخ زبان فارسى،انتشارات سمت/دكتر محسن ابوالقاسمى

برابرهای پارسی
کاری از الف.نیکویی

ائتالف)كردن(- بهم پيوستن ، هماهنگي
سازگاري ، دمسازي ، سازگارشدن

ائمه- پيشوايان
ائمه جماعت- پيشنمازان

ابا- رويتافت ، سرپيچي ، سركشي
اباطيل- چرندها ، بيهوده ها ، پرت و پالها

اباكردن- نافرماني ، سرپيچي كردن ، سركشي
ابتدا - نخست ، آغاز ، پيش درآمد

ابتدايي - آغازين ، نخستينه ، فراهستي
ابتذال - خوارداشت ، پيش پاافتادگي

بي ارجي ، خوارگرايي
ابتر- دم كوتاه ، بي فرزند ، فرومايه

ابتكار- نو آوري ، تازه يابي
ابتالء - دچار شدن ، گرفتاري ، بيچارگي

درماندگي  ، دررنج افتادن
ابتهاج - شادي ، شادماني ، خرسندي
ابتياع - خريد ، خريداري ، بازخريدن

فروختن ، بازفروختن
ابتهال - زاري كردن

ابد - هميشه ، جاويد ، جاودان
زمان بي پايان

ابدا«- هرگز ، هيچگاه 



ویلدورانتچهمیگوید
نویسندهم.روشنگر

در اي��ن بخش ميخواهم به ماجرايى بس��يار اس��تثنايى و عبرت  انگيز در 
دوران پادشاهى پارس��يان بپردازم. ماجرايى كه از مهم  ترين رويدادهاى 
دوران هخامنش��ى به شمار مى  آيد؛ اما يا معموال ناديده گرفته مي شود و 
يا عامدا حادثه  اى جزئى تلقى مي شود! چه بسا اين ماجرا به هيچ عنوان، 
داس��تانى همچون ديگر قصه هاى معمول تاريخ باس��تان نيست! در اين 
رويداد، نكته  هايى نهفته اس��ت كه بازگو كننده بسيارى از حقايق پنهان 
دربار هخامنش��يان است. همان دربارى كه ويل دورانت آن را تا حد يك 

روسپى  خانه حرفه  اى پايين مى  آورد!

من اين رويداد را در ادامه  ى پاسخ به ادعاى آقاى "ويل دورانت" مبنى بر 
مستبد و آدمكش بودن خشايارشا)و همه شاهان پارس!( مي آورم تا روشن 
شود آيا ش��اهان هخامنشى در برخورد با پارسيان و نيز مردم ديگر ملت 

ها، انسان هايى كينه توز و بيرحم بوده اند...؟

اج��ازه بدهي��د يك بار ديگر ب��ه گفته  هاى آقاى وي��ل دورانت در كتاب 
"تاريخ تمدن" درباره نظام حكومتى پارس��يان و برخورد ايش��ان با مردم 

ديگر ايالت ها، بپردازيم:

كلمه اى كه از دهان وى)اطرافيان ش��اه(بيرون مى آمد، كافى بود كه هر 
كس را بدون محاكمه و توضيح به كشتن دهد - و اين راه و رسمى است 
كه بعض��ى از ديكتاتورهاى زمان حاضر نيز در پيش گرفته اند؛ گاهى نيز 
به مادر يا زن سوگلى خويش اين حق فرمان قتل صادر كردن را تفويض 
مي كرد.كمت��ر از ميان حتى اعيان مملكت، كس��ى را جرأت آن بود كه از 
ش��اه خرده گيرى يا وى را س��رزنش كند. افكار عمومى در نتيجه ترس و 
تقيه، هيچگونه تأثيرى در رفتار شاه نداشت!)...(كسانى كه تنشان در زير 
ضربه هاى تازيانه سياه مي شد، از مرحمت شاهنشاه سپاسگزارى مي كردند 

كه از ياد آنان غافل نمانده است.

اما در اينجا به چگونگى برخورد خشايارشا، همان شاه ديكتاتور و بيرحم 
ويل دورانت، با يك بيگانه يعنى تميستوكلس آتنى مى پردازيم. البته كه 
مدارك و شواهد فراوانى از كتب و نوشته  هاى يونانيان مى  توان آورد كه 
دال بر بخش��ش و مهربانى و بلندنظرى ش��اهان پارس است نه سفاكى و 
حقارت آنان در ميان پارسيان! در اين ميان هيچ چيز بامعنا تر از ماجراى 
تميس��توكلس و پناه آورن او به ش��وش نيست! در اين روايت نكته  هايى 
نهفته است كه به خوبى برمالكننده تمام ادعاهاى پوچ و بى  اساس آقاى 

دورانت است.

خالصه  ى اين داستان چنين است كه آتنى  ها پس از مشاهده شهرت و 
محبوبيت روزافزون تميس��توكلس پس از جنگ ساالميس در سال ۴۸۰ 
پ.م، ب��ر طبق آيين "اوستراكيس��م" ابتدا وى را ب��ه تبعيد محترمانه در 
خارج از خطه آتن مي فرس��تند؛ سپس مدتى نمى  گذرد كه اتهام ديگرى 
توسط دسيسه  چينان عليه او طرح مى شود! هدف مخالفان تميستوكلس 
كه عمدتا اس��پارتى ها بودند، رقم زدن سرنوشتى مشابه پائوزانياس براى 
تميستوكلس يعنى مجازات مرگ بود! در اين زمان كه مردان آزاد آتنى، 
خواس��تار محاكمه ى تميستوكلس مى ش��وند، وى مجبور مي شود كه به 
پادشاه هخامنشى -همان شاهى كه وى را در آب هاى ساالميس شكست 

داده بود-، متوسل شود)!( تا از شر توطئه  هاى مردان آزاد رهايى يابد.

اما خشايارشا -همان شاه خودرأى و آدمكش ويل دورانت- چنان استقبال 
و مهمان  نوازى گرمى از دش��من قسم  خورده امپراتورى  اش به عمل مى  
آورد، ك��ه انس��ان با خواندن رواي��ت آن در كتاب "حي��ات مردان نامى" 
ش��گفت زده مي شود! اين تميس��توكلس كه همچون نيازمندى به درگاه 
ش��اه بزرگ روى مى  آورد، نه تنها شكست  دهنده ارتش دريايى ايران در 
جنگ س��االميس بود، بلكه همان اس��ت كه در اين جنگ، ۳ اسير نجيب 
زاده پارسى كه همه فرزندان "سانداس"، خواهر خشايارشا بودند را بر فراز 

كشتى، در راه خداوند باخوس قربانى كرد!

اما خشايارش��ا نه تنها انتقام شكس��ت و قتل خواهرزادگان خود را از اين 
فات��ح آتنى نمي گيرد، بلكه به رأى دادگاه) و نه بر اس��اس تصميم ش��اه!( 
نخس��ت بخشيده مي شود و س��پس مورد مهر و بخشش بى پايان وى قرار 
مي گيرد! اما اجازه دهيد اين ماجرا را از زبان راوى اصلى اين داستان، يعنى 

"پلوتارك" در كتاب "حيات مردان نامى" بشنويم:

»تميستوكلس در پيرامون كش��تى فرماندهى به گزاردن قربانى پرداخته 
بود كه سه تن دستگير نزد او آوردند و اينان كه رخت هاى گرانبهاى زردوز 
بر تن خود داشتند، چنين گفته شد كه پسران آرتياكت و سانداس، خواهر 

خشايارشا مي باشند.
"ايوفرانتيديس" پيش ��گو همين كه چش��مش به اينان افت��اد و قضا را در 
اين ميان آتش��ى كه روشن بود و قربانى ها گزارده مى شد و از آن سوى، 
مردى از دست راست عطسه اى زد كه اين خود نشان آن بود كه به زودى 
حادثه خوش��ى روى خواهد داد. از اينجا پيش گو تميستوكلس را به كنارى 

برده، چنين گفت:
اين��ان را باي��د قربانى كرد و هر س��ه را با دعاى فيروزمن��دى به باخوس 
خون آش��ام قربانى داد كه چنين كارى اگر كرده شود، نه تنها يونانيان آزاد 
مي ش��وند، بلكه بر دش��من چيرگى هم مي يابند. خود تميستوكلس از اين 
پيش ��گويى بي مانند و از آن پيش��نهاد دل گداز روى درهم كشيد. ولى توده 
انبوه)...(پيش��نهاد پيش گو را سخت پسنديده، همگى به يك آواز داد زدند: 
»باخوس!« و دس��تگيران را به س��وى قربانگاه برده، بدانس��ان كه دستور 

پيش گو بود، قربانى كردند.«

تميس��توكلس عالوه بر شكست دادن نيروى دريايى ايران در ساالميس، 
قاتل خواهرزادگان ش��اهى بود كه در موقع نياز، از اينكه با گس��تاخى و 
جس��ارت، دس��ت نياز به س��وى وى دراز كند، هيچ ابا و اكراهى نداشت! 



بهتر و دقيق تر بگويم: تميستوكلس به خوبى مي دانست كه پادشاه پارس 
برخالف ديگر س��الطين خودرأى زمانه اش، آنقدر شرافت و انسانيت دارد 
كه به انتقام گيرى از او نپردازد. به هر حال زمانى كه سرانجام، دموكراسى 
آتن��ى فرمان اعدام تميس��توكلس را صادر مي كند، وى دس��ت خويش را 
همچون نيازمندى بي پناه به س��وى پادشاه پارس دراز مي كند. هنگامى كه 
اين فاتح آتنى به ش��وش مى  رسد، نه تنها مورد مجازات و حتى مؤاخذه 
ق��رار نمى  گيرد، بلكه از وى اس��تقبال و پذيرايى گرمى هم به عمل مى  
آي��د! و اين مهمان  نوازى، نه به معناى حقارت يك ملت آنچه كه معموال 
مورخ��ان اروپايى اذعان دارن��د، بلكه دال بر روحيه ن��رم و انعطاف پذير 

ايرانيان و نيز بخشش و بزرگوارى بى  دريغ شاهان هخامنشى است.

آنگونه كه پلوتارك مى  گويد، خشايارشا اعالم كرده بود هركه تميستوكلس 
را زنده نزد او بياورد، ۲۰۰ تاالن پاداش مى  گيرد! به اين ترتيب اين پاداش 
به خود تميس��توكلس تعلق گرفت. عالوه بر اين، درآمد سه شهر آسياى 
صغير به او بخش��يده مي شود. اين ش��هرها عبارتند از: مغنيسيا، مئوس و 
المپس��اكوس. پلوتارك از قول "نيانثيس" و "فانياس" نام دو ش��هر ديگر 
را به اين فهرس��ت مى افزايد. يكى "پااليسكپسيس" براى تهيه رختهاى 

تميستوكلس و ديگرى "پرگوئى" براى فراهم آوردن ابزارهاى خانه او!
دست و دلبازى پارسيان به اين جا هم ختم نمى  شود؛ بلكه به تميستوكلس 
اجازه داده مى  ش��ود تا بدون اجازه نگهبان به سراى شاهنشاه وارد شود، 
با وى به ش��كار برود و هرگاه كه دوست داشت با مادر شاهنشاه به گفت 

و گو بنشيند.

آنچه بس��يار جالب و قابل تأمل است اينكه "ناپلئون" هنگامى كه از روى 
نياز و كمك  خواهى به ش��اهزاده نايب الس��لطنه انگلستان يعنى دشمن 
خوي��ش روى مي ��آورد، در نامه خويش به وى، به مقايس��ه ش��خصيت و 
شرايط خويش با تميستوكلس مي پردازد! ناپلئون در اين نامه چنين مى-

نويسد:

»واالحضرت، من عمر سياس��ى خود را صرف مبارزه با دسته  بندى هايى 
كه كشورم را چندپاره مى  كردند و رويارويى با دشمنى بزرگ ترين قدرت-

هاى اروپايى كرده ام. من مانند تميستوكلس مى  آيم نا در خانه ى مردم 
بريتانيا بنشينم و خود را تحت خمايت قوانين آنان قرار دهم. واالحضرتا، 
من انگلستان را نيرومند ترين، ثابت  قدم  ترين و بزرگوار ترين دشمن خود 

مي دانم.«

تميس��توكلس به ايران آمد و خود را تحت حماي��ت قوانين ايرانيان قرار 
داد و مردم پارس نيز تنها به گونه  اى كه برازنده  ى فرهنگ ايرانى باشد، 
از او پذيرايى و مراقبت نمودند. و اين نش��ان  دهنده چيزى جز روحيه  ى 
بخش��ندگى و بزرگوارى نيس��ت كه همواره از كوروش تا داريوش س��وم، 
زينت  بخش كردار ش��اهان پارس بود. اما متأس��فانه ارزش��هاى مقدس و 
س��كوت هاى قراردادى تاريخى، از ۲۵ قرن پيش تاكنون موجب گشته كه 
اي��ن وجه��ه  ى فرهنگ ايرانى يا ناديده گرفته ش��ود و يا از آن به عنوان 

سستى و فساد اخالقى تعبير كنند!

هنگامى كه نوش��ته هاى افرادى چون هرودوت، پلوتارك، ديودور و ديگر 
نويسندگان يونانى درباره فساد اخالقى پارسيان را مى خوانم، ناخودآگاه 
به ياد شاهان قاجار مي افتم كه پس از سفر به كشورهاى فرنگى و مشاهده 
پيشرفتهاى صنعتى و تمدنى آنان، به جاى اصالح وضع رقت بار كشور و 
مل��ت خويش و براى پر كردن عقده  ها و كينه  هاى پنهان خويش، اغلب 
جوامع اروپايى را به فس��اد اخالقى متهم و حتى تمدن و حكومت آنان را 
محكوم به مرگ و نابودى مي دانس��تند! در واقع عادت بر اين بوده اس��ت 

كه هم��واره ملت هاى ضعيف  تر از ملت  ه��اى قدرتمندتر، با لعن و نفرين 
ياد كنند...! با اين هدف كه حداقل مقدارى از عقده  هاى نهفته در درون 

خويش را تخليه كنند.

اما دوست دارم كه چندين روايت ديگر نيز از زبان مورخان و نويسندگان 
و فيلسوفان يونانى)و نه نويسندگان ايرانى!( در اينجا بياورم تا بازگوكننده 

ى واقعى بسيارى از صفات و نشانه هاى اخالقى ايرانيان باستان باشد.
هرچند كه نمي توان پلوتارك را نويس��نده  اى بى  طرف و بى  غرض معرفى 
نمود، اما آنچه كه مسلم است اينكه پلوتارك اهل ايالت تب، نويسنده  اى 
نيست كه به فرهنگ و تمدن ايرانى عالقه و وابستگى ويژه اى داشته باشد 
تا درصدد ستايش از آن برآيد! بلكه در مجموعه نوشته  هاى خود، در كل 
هيچگونه نظر مثبتى نس��بت به جامعه ايرانى ندارد. چه بس��ا اگر اينگونه 
نب��ود در كتاب "خباثت ه��رودوت" به بازيابى آب��رو و حيثيت برباد رفته 
ايرانيان)توسط هرودوت( مى  پرداخت، نه آنكه جا به جا در كتابش بگويد: 

من به ايرانيان و دروغ هايى كه هرودوت درباره آنان گفته، كارى ندارم!

ستايش هاى پلوتارك از اردشير دوم

احم��د  نامى(،ترجم��ه  م��ردان  يونانيان)حي��ات  و  "ايراني��ان 
كسروى،اردشير،ص۱۹۴":

 
»راستى هم در آغاز پادشاهيش)اردش��ير دوم( از او نكوخوييهاى اردشير 
يكم پيدا بود. هر كسى مي توانست پيش او بيايد و به همه كس جوانمردى 

نموده نوازش دريغ نمي ساخت. 
 از كيفر دادن به گناه نيز دشنامى نداده كينه از خود نشان نمي داد. كسانى 
كه هديه پيش او  مي آوردند از چگونگى پذيرفتن آن س��خت خوشدل مى-

گرديدند.
 هم چنين كسانى كه بخشش از او درمي يافتند از مهربانى و خوشرويى وى 
لذت فراوان مى  بردند.  هر چه به او داده مي ش��د اگر چه بسيار بى ارج بود 
با خوش��رويى مي گرفت. هنگامى " اومسيس" نامى يك انار بسيار بزرگى به 

او هديه داد. پادشاه آن را گرفته گفت:
 به مهر س��وگند اگر شهرها به دست اين مرد سپرده شود شهر كوچكى را 

بسيار بزرگ  مي گرداند.
 بارى راه مي رفت كس��انى هديه  هايى پيش مي داش��تند. كارگر بي نوايى كه 
به هيچ چيز دسترس نداشت به چوبى كه در كنار راه بود دويده دو كيف 
خود را پر آب س��اخته به عنوان هديه يش پادش��اه آورد. ارتخشثر از اين 
كار او چندان خرس��ند گرديد كه يك ق��دح زرين و يك هزار دريك پول 
 براى او فرستاد)...( هميشه رسم بر آن بود كه بر سر خوان پادشاه جز مادر 
و زن عقدى او نمى  نشس��ت)آن يكى باال دست شاه و اين يكى زير دست 
او(. ولى ارتخش��ثر دو برادر كوچك خود اوس��تانيس و اوكاثريس را نيز بر 

سر خوان خويش  مى  نشاند.
 آنچه بيش از همه مايه ش��گفت و خرس��ندى همه ايرانيان بود داس��تان 
گردونه )عرابه( زن او "استاتيرا" بود كه هميشه چون در برون پيدا مي شد 
پ��رده هاى آ ن را پايين مي آوردن��د و به همه  زنان ايرانى اجازه مي دادند كه 
نزديك آن آمده به بانوى كشور خود درود بگويند و از اينجا مردم آن زن 

را سخت دوست مي داشتند.«

گزنفونوستایشازصفاتنیککوروشکوچک

"لشكركشى كوروش،ترجمه وحيد مازندرانى،ص۷۶":



»همگ��ى برآنند كه كوروش )دوم( پ��س از »كورش بزرگ« بيش از همه 
اه��ل پارس داراى روش و منش پادش��اهى و برازنده  ترين نفر براى احراز 
مق��ام فرمانروايى بود. زي��را اوالً هنگامى كه هنوز جزو نوباوگان و به اتفاق 
ب��رادرش و ك��ودكان ديگر مش��غول تحصيل بود، از هم��ه جهات بر تمام 
همش��اگردى هاى خود برترى داشت. چه همه فرزندان بزرگان پارس در 
دربار پرورش مى  يابند و در آنجاست كه استعداد رازدارى و بردبارى را به 
حد كمال مى  آموزند و به هيچ وجه هر رفتارى كه پست و خوار باشد، در 
ميان آنها ديده و شنيده نمى  شود. كودكان همواره سيماى مردان برازنده 
ممتاز را در جلوى چش��مان خوي��ش دارند، يعنى  افرادى كه مورد احترام 
پادشاهند و همچنين وضح و حال آن كسانى را كه فاقد قدر و منزلت  اند. 
اطف��ال درباره اين طبقه نيز مطالبى مي ش��نوند و بنابراين از اوان كودكى 
مي آموزند چگونه فرمان دهند و نيز چگونه تس��ليم و فرمانبردار باش��ند. و 
نيز ش��هرت داش��ت كورش اوالً در ميان همساالن  خود از همه ساده تر و 
كامال بي آاليش بوده و حتى بيشتر از همقطاران پائين تر از خويش نسبت به 
ارش��دان اطاعت مي نمود. ثانيأ به اسب عالقه بسيار و در سواركارى مهارت 
سرش��ار داشت و مى  گفته  اند شوق فراوان نس��بت به تحصيل و آموزش 
مي نمود و در تمرين  هاى نظامى هشيارى و چاالكى عجيب نشان مي داد و 

در زوبين انداختن و تيراندازى نيك ماهر بود.
)...(اين نكته هم نيك آش��كار بود كه هر گاه كس��ى نسبت به او نيكى مى  
نمود يا خيرى به او مى  رس��انيد و يا آنكه س��بب صدمه ه ايى مى  گرديد 
همواره مي كوشيد متقابال قدرت جبران يا قصاص نشان دهد و در واقع نقل 
مي كرده  اند كه يكى از خواس��ته  هاى قلبى او اين بوده اس��ت، كه آن قدر 
زنده بماند تا بتواند خوبى سايرين را در حق خود دو چندان تالفى كند و 
آسيب از ناحيه ديگران را سخت قصاص دهد و خالصه از عهده نيكى و يا 
بدكردارى ديگران درس��ت برآيد. به همين جهات هم بوده است كه بيش 
از همه بزرگان زمان ما طرفدار داش��ته و بسا كسانى كه با اشتياق فراوان 
او را ضامن و حامى مال و سامان و حتى وجود خويش محسوب مي داشته 
اند ولى از طرف ديگر هم احدى امكان اظهار اين ادعا را نداشت كه او به 
كسى حق و يا اجازه دهد كه آلت ريشخند يا نيشخندش سازند. برعكس 
درباره اين قبيل عناصر هيچ رحم و گذش��تى نداش��ت و بارها در طى راه 
لشكركش��ى افرادى ديده ش��ده بودند كه بهمين جهت پا يا بازو يا چشم 
خود را از دست داده بودند. از اين رو در قلمرو كوروش هم يونانيان و هم 
چريك هاى بيگانه اگر خطا نمي كردند در عين آسودگى به هر جا حق رفت 

و آمد داشتند و مي تواستند آنچه مى  خواستند همراه بردارند.«

هرودوت، پلوتارك، ويل دورانت، اومس��تد و دهها مورخ و نويس��نده ديگر 
ع��ادت كرده اند كه روحيه نرم و انعطاف پذير ش��اهان هخامنش��ى را به 
سست عنصرى و كردار زنانه آنان تعبير كنند. با اين حال، همين مورخان 
و مفسران هنگامى  كه به سنگ  نبشته داريوش و برخورد جدى و جسورانه 
وى با ش��ورش كنندگان مى رس��ند، از داريوش، شاهى سنگدل و بيرحم 
و درنده  خو مى  س��ازند! اين همان مرضى است كه با كتاب تواريخ شيوع 
يافت و با پيروى  هاى كوركورانه ديگر نويسندگان يونانى روز به روز بيشتر 
گسترش پيدا كرد. عامل اين بيمارى هم ويروس بدبينى است كه دوست 
دارد بخشش و بزرگوارى انسان ايرانى را به تجمل پرستى و نيز قدرتمندى 

پارسيان را به جبر و استبداد ذاتى شاهان هخامنشى تعبير كنند!

اين نوشتار ادامه دارد...



اقتصاددراسالمودینبهی)زرتشت(
برگردان:آرمین

اخالق اقتصادى از نظر وبر انگيزه هاى عقالنى براى عمل هس��تند. )نك. 
وب��ر،۳۰۳:۱۳۸۴( اما به طور مفصل ترى مى توان گفت، اخالق اقتصادى 
در واقع ارزش��هاى دينى حاكم و جهت دهنده به فعاليت هاى اقتصادى 

جوامع انسانى است.
مس��لمانان در دوره طاليى اسالم و بين قرون سوم تاششم هجرى قمرى 
س��ردمداران پيشرفت علمى و اقتصادى در جهان محسوب مى شدند.كه 
البته اين پيش��رفت ها تحت تاثير اخالق اقتصادى دين اسالم ايجاد شده 
ب��ود.در قرآن در مورد دني��ا اگر چه در نكوهش دنيا و پس��تى آن آياتى 
وج��ود دارد ام��ا آياتى نيز وجود دارد كه بر ارزش��مندى دنيا و س��عادت 
دني��وى تاكيد مى كند.اين رويكرد قران به دنيا م��ى تواند و اين قابليت 
را دارد تا براى حركت كردن مس��لمانان به سمت توسعه و نوسازى مورد 
عنايت قرار گيرد.همانطور كه در قرون س��وم تا ششم اين دنيا ارزشى در 
جهان اس��الم وجود داشته و در پيشرفت مس��لمين اثر گذار بوده است . 
به همين ترتيب تاكيد دين اس��الم بر خرد گرايى و نيز تاكيد بر كس��ب 
علم و دانش كه در متن قرآن به آن تاكيد فراوانى ش��ده است و در عصر 
طاليى اس��الم نهضت ترجمه را در بين مس��لمين ايجاد كرده ، به عنوان 
يك از پيش نياز هاى توسعه و پيشرفت اقتصادى مى تواند همگام با نياز 
هاى روز در جهت پيش��رفت و توسعه ملل مسلمان و كشورهاى اسالمى 
مورد تاكيد و توجه دوباره قرار گيرد همچنان كه مس��لمانان كش��ورهاى 
ايران ، مالزى ، تركيه و برخى ديگر از كش��ورهاى اس��المى در اين مسير 
به پيش��رفتهاى بس��يارى دس��ت يافتند و در اين بين با استفاده از علم 
و تقويت نظام دانش��گاهى و آموزش��ى كش��ورهاى خود در مسير توسعه 
حركت كرده اند و اين راه مى تواند الگوى مناسبى براى ساير كشورهاى 
اس��المى باش��د. اهميت توجه به علم و دانش به حدى است كه بسيارى 
از انديش��مندان اين عامل را مهمترين عامل از براى رس��يدن به توسعه 
مى پندارند. )نك.ازكيا،۶۲:۱۳۷۷(توصيه دين اسالم به تجارت به عنوان 
ش��يوه توليد برترسبب شده تا عماًل شرايط ظهور انسان هاى برون گرا و 
جهانى انديش در بطن ملل مس��لمان شكل بگيرد. تجار مسلمان در اوج 
تمدن اس��المى به دور ترين نقاط دنيا س��فر مى كردند.ايرانيان و اعراب 
مسلمان در چين ، اندونزى ، هند ، اروپا و ساير نقاط جهان پراكنده شده 
و موجبات پيش��رفت هاى اقتصادى عظيمى را در كشورهاى هدف سبب 
ش��دند. ايرانيان مسلمان در زنگبار) عمدتاً ش��يرازيها( سبب دگرگونى و 
بهبود اقتصادى اين س��رزمين را در سواحل ش��رقى آفريقا فراهم كردند 
و البت��ه در اين بين بس��يارى از آفريقايى هاى منطقه بواس��طه صداقت 
و تالش اين گروه به اس��الم گرويدند و در جهت س��ازندگى كشورش��ان 
بيشتر تالش از خود نشان دادند.برون گرايى به عنوان پيشنياز توسعه در 
بطن دين اس��الم وجود داشته و دارد و در عصر حاضر نيز مى تواند براى 
مس��لمين به عنوان يك ابزار قوى براى رس��يدن به توسعه مورد استفاد 
قرار گيرد.تاكيد دين اس��الم برنظم از اين جنبه قابل توجه است كه اين 
عامل از اركان تش��كيل بوروكراس��ى مدرن ونيز از پيشنياز هاى رسيدن 
به توس��عه و پيشرفت محسوب مى شود.رسيدن به سطح توسعه يافتگى 
بدون ايجاد نظم در همه اركان زندگى و حركت در جهت مدرنيزاس��يون 
امكان پذير نيس��ت و اس��الم در درون خود اين ارزش مثبت اقتصادى را 
در خود جاى داده اس��ت كه بايد بيشتر توس��ط مفسرين و انديشمندان 
مورد توجه و در زندگى روزمره و همه س��طوح براى رسيدن به توسعه و 
پيشرفت مورد استفاده همه جانبه قرار گيرد.همچنين تاكيد بر همكارى 
و تعاون كه در دين اس��الم بر آن تاكيد زيادى شده است در طول تاريخ 
از مهمترين عناصر فراهم آرونده مشاركت اجتماعى مسلمانان در فعاليت 

هاى اقتصادى اجتماعات مسلمان بوده است. مشاركت اجتماعى از سوى 
راج��رز و بس��يارى ديگر از احبنظران توس��عه به عنوان عن��ار الزم براى 
رس��يدن به توسعه شناخته شده است. رش��د بخش سوم و سازمان هاى 
خيريه در غرب و ممالك توس��عه يافته بيانگر اهميت مشاركت اجتماعى 
و همكارى مردم در زندگى اجتماعى جهت دس��تيابى و حركت در مسير 
توسعه پايدار است.عقالنيت اقتصادى و جستجوى حداكثر سود به تعبير 
وبر از پيش نياز هاى س��رمايه دارى و توسعه صنعتى شناخته شده است. 
در اس��الم اين جستجوى حداكثر س��ود منع نشده است بلكه به تعبيرى 
اين جس��تجوى حداكثر س��ود تنها در صورتى مجاز پنداشته شده است 
كه نخس��ت از طريق كسب و كار حالل و شرعى ايجاد شده باشند و دوم 
اينكه از قبال دستيابى به حداكثر سود آسيبى به ساير اقشار جامعه وارد 
نشود.كس��ب حداكثر سود به تعبير وبر در بين همه انسان ها وجود دارد 
و اينگونه نيس��ت كه مشخصه صرف انسان پروتستان غربى باشد و اسالم 
نيز با ش��روط فوق با ان موافق است چرا كه الزمه و محرك فعاليت هاى 
اقتصادى محس��وب مى شود.در مورد عنصر ارزشمندى كار و تالش دين 
اس��الم كار يدى را بس��يار ارزشمند مى پندارد. س��يره و زندگى شخص 
پيامبر و نزديكان وى س��بب ش��ده تا الگوى مناسبى در اين زمينه وجود 
داشته باشد. بدون شك دستيابى مسلمين به تمدن اسالمى بدون وجود 
روحيه كار و تالش ميسر نبوده است.اسالم با صرف سخت بودن كار براى 
ارزش��مندى آن مخالف اس��ت اما با تقدس بخش��يدن به كار و همرديف 
ك��ردن كار و تالش در صف جهاد و عبادت موجب ايجاد روحيه مضاعف 
در بين مس��لمانان در طول تاريخ شده اس��ت و اين عامل هم اكنون نيز 
با نياز هاى الزم براى رس��يدن به توسعه و صنعتى شدن همخونى دارد. 
عوامل ديگرى نيز به عنوان عناصر پيش��برنده و محرك مثبت در توسعه 
در دين اسالم وجود دارد و مسلمانان با تكيه بر آن مى توانند از مرز سنت 
گرايى به عنوان مهمترين مانع رسيدن به توسعه و دگرگونى اقتصادى در 
زندگى ش��ان از آن س��ود ببرند . لذا مى توان نتيجه گرفت شرايط ارزش 
الزم براى رس��يدن به توس��عه در بطن اسالم موجود است و از اين جهت 
اس��الم نه تنها منافى و مانع توسعه نيس��ت بلكه با تشويق مسلمانان به 
بهبود ش��رايط خويش و بس��ط رفاه در جامعه آنان را در براى گام نهادن 
در مسير توسعه تشويق مى كند. همانگونه كه مسلمانان در قرون سوم تا 
شش��م به پيشرفت هاى عظيم علمى و اقتصادى دست يافتند هم اكنون 
نيز ب��ا تكيه بر اخالق اقتصادى دين اس��الم مى توانند ازاين ارزش��هاى 
اقتصادى دينى براى بهبود شرايط زندگى خويش و جبران عقب ماندگى 
هاى زندگى اقتصادى ش��ان از آن بهره مند ش��وند.در مورد دين زرتشت 
نيز به نظر مى رس��د متغيير ها و عناصر اخالق اقتصادى دين زرتش��ت 
تضادى با توس��عه ، صنعتى شدن و مدرنيسم نداش��ته باشند.به عبارتى 
دين زرتشت دينى است سازگار با نياز هاى روز و توسعه و صنعتى شدن.

توسعه يافتگى پارسيان هند دليل مهمى بر تناسب دين زرتشت و توسعه 
است.تاكيد بس��يارى كه دين زرتشت بر ارزشمندى دنيا ، بهره مندى از 
دنيا و نعمتهاى روى زمين ،تاكيد بر اسايش و رفاه از ارزشهايى است كه 
در گرايش و ايجاد انگيزه براى سازندگى و پيشرفت نقش اساسى داشته 
اس��ت. همچنين تاكيد بسيار زياد دين زرتش��ت بر خرد و خرد گرايى و 
عل��م آموزى به نظر مى رس��د از مهمترين عناصرى ب��وده كه ايرانيان با 
تكيه و توس��ل به آن تمدن را در ايران باس��تان در زمينه هاى گوناگون 
صنعتى ، پزش��كى ، نجوم ، كش��اورزى ، سدسازى و راه سازى) به عنوان 
زير بناى توسعه( ، اقتصادى و.. به اوج رساندند.الزم به ذكر است دانشگاه 
جندى ش��اپور در ايران باس��تان بزرگترين مركز پزش��كى آن روز دنياى 
ش��رق محسوب مى شد كه مدرسينى حتى از يونان ، هند و مصر در آن 
تدريس مى كردند.خدمات خاندان بختيشوع به عنوان اساتيد و پزشكان 
نامدار ايرانى اين دانش��گاه حتى بعد از اسالم نيز مورد استفاده مسلمين 
و خلفا عباس��ى قرار گرفت. )نك.كرامتى،۲۵:۱۳۸۰( الزم به ذكر اس��ت 



خردگرايى همواره از سوى صاحبنظران توسعه به عنوان يكى از مهمترين 
پيش نياز ها و عناصر توس��عه وپيش��رفت اقتصادى شناخته شده است و 
دين زرتش��ت از اين جهت سرش��ار از آموزه ه��اى مبتنى بر خرد گرايى 
اس��ت و از اين جهت اين آموزه عنصر پيشبرنده در مسير توسعه در دين 
زرتشت شناخته مى شود كه با نيازهاى زندگى مدرن نه تنها تضاد ندارد 

بلكه الزمه زندگى مدرن و توسعه يافته محسوب مى شود.
به نظر مى رسد تاكيد دين زرتشت بر نظم و قانون يكى از مهمترين پايه 
هاى شكلگيرى ديوانساالرى در ايران باستان بود.در ايران باستان و پس از 
اسالم ديوانساالرى و بوروكراسى كه ايجاد شده بود بسيارى از ويژگيهايى 
كه وبر در مورد بوروكراسى نامبرده وجود داشت. اولين ديوانساالرى بزرگ 
دنيا در زمان داريوش هخامنش��ى در ايران ايجاد ش��د. اين بوروكراس��ى 
ابداعى ايرانيان عصر هخامنش��ى بعدها در عصر ساس��انيان توسعه يافت . 
تاثير پذيرى اروپاييان از اين بوروكراس��ى منظم و منس��جم به حدى بوده 
است كه ويل دورانت مى نويسد: سرچشمه رسوم ديپلماسى اروپا و آمريكا 
را ميتوان در دربار پادشاهان ايران جست. ).دورانت،۱۶۹:۱۳۸۵( مطمئناً 
تمدن عظيم ايران باستان ) بويژه امپراطورى هخامنشيان ( بدون تكيه بر 
نظم و س��ازماندهى نمى توانسته به آن حد اعلى برسد.وبر و انديشمندان 
توس��عه ، از نظم به عنوان يكى از مهمترين اركان هاى رسيدن به توسعه 
يافتگى ياد مى كنند.در دين زرتش��ت بر مس��ئوليت شناسى و مشاركت 
اجتماعى تاكيد بس��يارى شده اس��ت.خير و نيكى در كنار ديگران معنى 
پيدا مى كند.راه رستگارى در دين زرتشت از مسير حركت در جهت خير 
همگانى مى گذرد. زرتش��ت در گات ها پيروانش را تش��ويق مى كند تا به 
يارى يكيديگر بش��تابند.راه رستگارى اخروى از مسير كمك به ديگران و 
آبادى زمين مى گذرد و به تعبير اوس��تا ، خوش��بخت كسى است كه در 
جستجوى خوشبختى ديگران باشد.اين روحيه به نظر مى رسد در توسعه 
و پيش��رفت پارس��يان هند در حال حاضر نقش مهمى ايفا كرده باش��د و 
ميزان همبس��تگى باالى اين اقليت زرتش��تى در هند عالرغم همزيستى 
و هماهنگ��ى ف��وق العاده با بوميان هند ، مى تواند ش��اهدى بر اين مدعا 
باشد.به نظر مى رسد يكى از مهمترين متغيير ها و عناصرى كه پيشرفت 
اقتصادى زرتشتيان را در طول تاريخ رقم زده است نفى تقديرگرايى است. 
زرتشتيان همانگونه كه در فصل پنجم توضيح داده شد سرنوشت از پيش 
تعيين شده را را قبول نداشته و مشيت الهى را همان قانون پايدار رسيدن 
ه��ر كس به ح��ق خود با تالش خود مى دانند. اين عنصر در بس��يارى از 
ادي��ان توحيدى وجود ندارد.راجرز تقدير گرايى را از موانع روانى توس��عه 
مى پندارد . همچنانكه بس��يارى ديگر از انديشمندان نوسازى و مدرنيسم 
بر اين باورند. )نك.ازكيا،۱۱۵:۱۳۷۷(در مورد عقالنيت اقتصادى نيز آيين 
زرتشت به ارزش��هاى مورد نظر وبر نزديك است.جستجوى حداكثر سود 
با توجه به ارزش��مندى رفاه و س��عادت مادى در دين زرتشت يك ارزش 
اس��ت. دين زرتشت تنها دين بزرگى است كه در آن ثروت يكى از مالك 
هاى برترى انسان ها محسوب مى شود.تاكيد دين زرتشت بر مختار بودن 
انس��ان در برگزيدن سرنوشت خويش و محاسبه گرى به نظر مى رسد در 
پيش��رفت هاى زرتش��تيان در طول تاريخ در ايران باستان و پس از آن در 
هند بى تاثير نبوده باش��د.اگر چه اين عقالنيت از تمامى مولفه هاى مورد 
نظ��ر وبر برخوردار نبود.يكى از عناصرى كه س��بب ش��ده تا احتماالً دين 
زرتش��ت در ايران باس��تان نتوانسته نوعى س��رمايه دارى مورد نظر وبر را 
بوجود بياورد تاكيد بر كش��اورزى به عنوان ش��يوه توليد برتر اس��ت. اين 
تاكيدات دين زرتشت بر كشاورزى كه البته تاثيرات عميقى در طول تاريخ 
بر زندگى زرتش��تيان و ايرانيان داش��ته به نظر مى رسد از موانع صنعتى 
ش��دن ايرانيان زرتشتى بوده است. زمين و كش��اورزى هنوز هم در ايران 
با گذش��ت قرن ها مقدس و ارزشمند است.از سوى ديگر متغييرى به نام 
ارزش��مندى كار و تالش همواره محركى براى زرتش��تيان در طول تاريخ 
بوده تا هر سرزمين را كه در آن زندگى مى كنند به هايت آبادانى برسانند 

و آبادانى است كه در دين زرتشت از آن به عنوان راه رستگارى زرتشتيان 
و عامل خشنودى اهورا مزدا نامبرده شده است.تمدن عظيم ايران باستان 
، حفر قنات هاى بسيار طويا و ارزشمند پيشرفت پارسيان هند در پس از 

اسالم احتماالً تحت تاثير همين آموزه هاى دينى بوده است.
با توجه به موارد فوق به نظر مى رس��د هم دين زرتشت و هم دين اسالم 
با توجه به شواهد تاريخى و مستندات علمى نه تنها مانع توسعه و توسعه 
يافتگى محسوب نمى شوند بلكه بسيارى از ارزشهاى اقتصادى دينى مورد 
تاكيد اين اديان كه در باال بدان اش��اره ش��د از عناصر پيش��برنده و مورد 
نياز توس��عه محس��وب مى شوند و اين دو دين تقابلى با مدرنيته و توسعه 
يافتگى ندارند بلكه الزم اس��ت تا اين ارزش��هاى مثبت و س��ازنده بيشتر 
شناس��ايى و برجس��ته و مورد اس��تفاده قرار گيرند. نكته مهم اينجاست 
كه هر دو دين اس��الم و زرتش��ت بر برابرى فرصت ها در مس��ير توسعه و 
پيش��رفت تاكيد مى كنند. مقوله اى كه گون��ار ميردال آن را مهمترين و 
مناسبترين ارزش براى توس��عه مى داند. )نك .زاهدى،۱۰۳:۱۳۸۲( و در 
هر دو دين هدف توسعه در نهايت كاهش و از بين بردن نابرابرى بين همه 

اقشار و طبقات مردم است


