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 نقش تمدن ايران باستان درخاورميانه: بخش پنجم

 ويژگي هاي فرهنگ ايراني
 ونقش آن درتمدن سازي

در   » خاورميانه «بحث شوم شايسته است توضيح بدهم كه منظور از پيش ازآنكه وارد اصل م   
 شامل  -اين گفتار، منطقة وسيعي است كه مصر و شام و آسياي صغير و ميانرودان و ايرانِ تاريخي            

يعني خاورميانة  .  را دربر ميگيرد -افغانستان و تاجيكستان و تركمنستان و بخش جنوبيِ ازبكستان  
 .نيز شامل ميشود  بخشي از آسياي ميانه و سراسر خاور نزديك را      ي،اين گفتار، به زبان امروز   

، درجاي  در بارة تحول تمدن خاورميانه از حالت ديني به حالت دنيايي در عهد هخامنشي     
اين يك تحول اساسي بود كه در خاورميانه ماندگار شد و دولتها و تمدنهاي       .  سخن گفتيم  خود

 و تمدن ديني ،بر روي نقش پاي تمدن هخامنشي رفتند     ي تا قرن سوم مسيح    كم و بيشخاورميانه 
از اين منطقه رخت   براي مدت درازي به شكلي كه تا پيش از آن در خاورميانه وجود داشت 

؛ و تالشهائي كه يونانيها و روميها، با خدا كردن شاهانشان، براي ترويج كيش انسان پرستي       بربست
 1. نياورد درخاورميانه به كار بردند توفيقي به دست      

                                                           
 از اقوام حد اقل يكي. البته اين بدان معني نيست كه نظرية تمدن ديني نيز از خاورميانه برچيده شد     -1

سامي، يعني قوم يهود، نظرية تمدن ديني را براي هميشه با خودش حفظ كرد، و درعين حالي كه   
درتمدن خاورميانه هيچ نقشي نداشت و در طول تاريخ همواره در حاشية تمدن خاورميانه به حياتش       

ره اميدوار بود كه   حفظ كرد، و هموابصورت قبيله ئي  ادامه داد، ولي نظرية تمدن ديني را براي هميشه 
.  تمدن كهنش را به رهبري يك رهبر برگزيدة آسمانها احياء كند و دوباره به دوران خدمت به معبد برگردد

رهبري   (اين رؤيا عمال همراه قوم يهود كشانده شد، و به همين سبب هم نظرية تقدس آسماني رهبر  
پس از دوران هخامنشي در قرن اول مسيحي     براي هميشه در كنار قوم يهود ماندگار شد تا مدتها   ) انبياء
 . را بازيابده اشاهميت ديريندرميان قوم يهود  مسيح در ميان قوم يهود ظهور كند و معبد دوباره   اعيس

سپس با ظهور اسالم بعنوان تداوم منطقي دينهاي يهود و مسيحيت، معبد همان منزلت ديرينه را كه در            
 .هن داشت بازيافتتمدن بابلي و آشوري و نزد يهودانِ ك
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قوم ايراني از قرن ششم پ م با نگرش نويني نسبت به هستي پا به عرصة تمدن بشري نهاد كه  

اساس اين نگرش را اعتقاد به آزادي همه جانبة انسان         . تا آن زمان براي همة اقوام ديگر ناشناخته بود  
وش، داري اين كتاب درسخن از زرتشت وكوروش و     پيشتر در .   خويش شكل ميداد  عقيدة در 

شاهنشاهي  زماني كه   . شد بيان  عقيده  و مثالهائي از اجراي عملي اين   آمدازاين اعتقاد سخن به ميان     
مصر در اوج شكوه بود، و تجربة    تمدن ميانرودان و،ايران در قرن ششم پ م تشكيل شد 

ظر     ازن-ايراني نيز قومي به همه معنا متمدن و. دوهزارسال فعاليت سازنده را دركنار خود داشت    
 .  پيشرفته بود، و آمادگي آن را داشت كه سازنده ترين سهم را در تمدن خاورميانه ايفا كند      -ذهني

جادوگري و    شناسي و  فنون ستاره  شهرسازي و   هندسه و   درآن زمان علوم طب و رياضيات و    
خش   ولي قوم ايراني به آن ب . پيشرفته ترين حدش رسيده بود     مصر به   ودر بابل  خوابگزاري  فالبيني و 

از ارزشهاي فرهنگي و عناصر تمدني توجه ميكرد كه به كار ساختن و آباد كردن جهان مي آمد؛          
يعني آنچه در ايران مورد توجه دستگاه دولتي در حكومت هخامنشي و سپس پارتيان بود، توسعة      

 و اقتصادي و رفاه مردم بود كه ميتوانست از راه توسعة كشاورزي و اقدامات عمراني مربوط به آن       
به عبارت ديگر، به آنچه در ايران بها داده ميشد عناصر مادي      . نيز توسعة صنايع و تجارت تحقق يابد    

به كشاورزي در ايران اهميت خاصي داده  . تمدن بود كه در ارتباط با زندگي عملي قرار داشت  
 درختكاري را در زمرة    ميشد، و اين اهميت ازتعاليم زرتشت ناشي شده بود كه كشاورزي و

 . انسان را رستگاري ميدهد   شمرده بود كه موجب خشنودي خدا ميشود و) حسناتي ( كارهاي نيكي 

گزينوفون كه آشنايي بسياري در بارة ايران داشته از قول استادش سقراط خطاب به يكي از             
 يونانيان مينويسد كه شاهان ايران به همان اندازه كه به ارتش براي پاسداري از دولت بها ميدهند،       

ازاين رو است كه آنها، هم شخصا به مناطق مختلف كشور سركشي     . به كشاورزي اهميت ميگذارند   
آنها     . كشاورزي گسيل ميكنند ميكنند و هم مأموران ويژه ئي را براي تحقيق در امور زمينها و  

به كارگزاراني كه كشت و زرع را در زمينهاي تحت اختيار خودشان رونق بيشتري داده و درختان              
ولي اگر متوجه شوند كه يكي از كارگزاران به اين امر    . ادي كاشته باشند پاداش درخور ميدهند   زي
، استزياد  داراي زمينهاي باير جمعيت و  سرزمينش كم  شبسبب سختگيريهاي  توجهي كرده و كم

همچنين شاهان ايران همانگونه     .  چنين كارگزاري را بركنار ميكنند و جايش را به ديگري ميدهند          
به افسران دلير ارتش بخاطر فداكاريهائي كه ميكنند پاداش ميدهند، به كساني كه زمينهاي زيادي           كه 

 1.را با كشاورزي و باغداري آباد كرده باشند نيز پاداش شايسته ميدهند      
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 كه دركلده رواج بسيار  خوابگزارانجادوگران و  فنون منجمان و فالبينان و غيبگويان و   

يز طرفدارانش زياد بود، در ايران طرفدار نداشت يا طرفدارانش اندك      زيادي داشت و در يونان ن
شان همة حوادث و وقايع را ناشي از ارادة اهورامزدا   بودند؛ زيرا ايرانيان بنا بر تعاليم ديني  

سنتهائي كه اهورامزدا در طبيعت نهاده است تغييرناپذيرند؛ و هيچ      ميدانستند، و آموخته بودند كه   
. ئي نه ميتواند در آنها دخل و تصرفي كند و نه ميتواند به رازهاي غيبي پي ببرد      فالبين و غيبگو  

ايرانيان عقيده نداشتند كه كسي از انسانها بتواند در اموري كه مربوط به پروردگار است دخالت         
به همين سبب هم مدعيان  . كند يا از اسرار آن مطلع گردد، يا بتواند از ارادة اهورامزدا آگاهي يابد  

غيبداني و فالبينان و جادوگران را به چيزي نميگرفتند و كساني كه به آنها عقيده نشان ميدادند را        
 .جاهل ميناميدند و مسخره ميكردند    

 ايران مباحث نظري بي فايده تلقي ميكردند كه    و بزرگانِفلسفه و منطق را حكومتگران
 هيچگونه حمايتي را    نميتوانستاين فنونازاين رو . به كار قيل و قال ميخورد و نتيجة عملي ندارد  

آنان با عمل خودشان    .  مرد عمل بودند نه مرد سخن و قيل و قال   ايرانيانْ . ددر ايران بدست آور
جهان را چنانكه مقبول طبع بشر بود ميساختند و مي پرداختند و احساس نميكردند كه به فلسفه و    

و چهارم پ م كه در يونان انديشمندان و حتي در قرنهاي پنجم . بحث فلسفي نيازمند باشند  
ه پزشكان و مهندسان و      فيلسوفان و سخنوران نامداري پا به عرصة وجود نهادند در ايران جز ب         

 به ديگر علوم و ند، بودكرده اخذ بابل از مصر و  علوم و فنونشان را كهنقاشان و پيكرتراشان يوناني  
 كه متفكراني مثل سوفسطائيان و سقراط و افالطون        ي را هائفنون يوناني توجهي داده نميشد، و كار  

كن تلقي ميشد كه گفتن    تلف جهانسازان ايران بيهوده و وقت  ارسطو ميكردند، بنظر جهانداران و    و
 زيرا كه وقت ؛و شنيدن آنها نه تنها براي مردم هيچ سودي را دربر ندارد بلكه زيانبار نيز هست   

اين نظر با يورش اسكندر مقدوني      .  كار و سازندگي بازميدارد    مردم را بيهوده ميگيرد و مردم را از    
ادارة امور جهان      به خاورميانه و پيامدهاي آن يورش به اثبات رسيد و يونانيان ناتواني خود را در          

 و   ،به روشنترين نحوي نشان دادند، خاورميانه را وارد دوران درازي از آشوب و ناامني كردند           
اين موضوع را در بخش     .  تمدن ايراني وكل تمدن خاورميانه وارد ساختند     ناپذيري به   زيانهاي جبران

 .  ديديمسوم

و اما آنچه ايرانيان مي آموختند تعاليمي بود كه براي زندگي اجتماعي و براي ادارة جامعه        
 كه هيچ    ميكردند  و چنان تربيت   مي آموختند  فرزندانشان را همة صفتهاي نيكو     آنها  . سودمند بود 

 كه  مي آموختند ازكودكي آنهابه .  ه باعث شرمندگي شود درآنها به وجود نمي آمد خصلت بدي ك
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 سواركاري و شكارگري و مقابله با خطر را      فنون ، و در نوجواني  ازپيران كارآزموده اطاعت كنند  

ة مردم سراسر كشور بود و      كشاورزي وآبياري كه البته بخشي اززندگي روزمر       . به آنها مي آموختند   
؛ و به حكمِ آنكه ايران يك سرزمين كم آب بود        با آن سروكار داشتند   كودكي  زايرانيان ا

 اينها  .بود را ابداع كردند) قنات (كارآمدترين فنون استفاده ازآبهاي زيرزميني كه همانا ايجاد كهن       
آموزشهائي بود كه براي زندگي اجتماعي ضرورت داشت و عموم ايرانيان به آنها توجه بسيار    

شيوه هاي   بزرگانِ كشور عالوه براين آموزشها فرزندانشان را ازنوجواني با   . ند  مبذول ميداشت 
گزينوفون مينويسد كه كودكان ايراني براي   . ة امور آشنا ميكردند    سازماندهي و ادار  دادگري و 

فراگرفتن امور عملي به مدرسه ميروند، و اگر دريونان كودكان براي فراگيري خواندن و نوشتن            
.   اده ميشوند، ايرانيان در مدارسشان فنون عدالت و قضاوت و حكم را مي آموزند         به مدرسه فرست   

معلمان در اين مدارس قضاياي مختلف را براي شاگردان به تمرين ميگذارند، اتهامات فرضي         
ازقبيل دزدي و راهزني و رشوه خواري و تغلبكاري و تعدي و اموري ازاين قبيل كه ممكن است          

رخي ازدانش آموزان مطرح ميكنند و از دانش آموزانِ ديگر ميخواهند كه      اتفاق افتد را برضد ب 
ة عمرشان با بديها    چنين آموزشهائي كودكانِ ايراني از سنينِ اولي  ة درنتيج  . دربارة آنها حكم بدهند  
ميكوشند كه خودشان را به بهترين خصلتها بيارايند و در آينده مرتكب           و نيكيها آشنا ميشوند و   

ازديگر آموزشهائي كه در اين مدارس به كودكان داده ميشود تسلط برنفس      . شونداعمال خالف ن 
.  و نظارت برخويش و نظارت بركارهاي ديگران، و اطاعت كهتران از مهتران و كارديدگان است     
. ايرانيان حتي به كودكان مي آموزند كه چگونه در خورد و نوش جانب اعتدال را مراعات كنند   

 سالگي به كودكان و نوجوانان داده ميشود، و بعد ازآن        16 و 15ت كه تا سنين   اينها آموزشهائي اس  
آنها وارد دوران جواني ميشوند و چيزهائي به آنها آموخته ميشود كه مخصوص جوانان و   

 هرودوت نيز ضمن اشاره به آموزشهاي كودكان و نوجوانان ايراني مينويسد كه        1.بزرگساالن است 
 2. نيكوكاري اساس آموزش نزد ايرانيان است    سواركاري و تيراندازي و  

 يك نمونه ازجواناني كه در اين مكتب تربيت يافته بودند كوروش كهتر بود كه در       
گزينوفون دربارة كوروش كهتر مينويسد كه او  . جوانيش شهرياري ليديا را در دست داشت 

 كساني كه دشمن او بودند هيچگاه نسبت به هيچ عهد و پيماني بي وفايي نشان نميداد، و از اينجهت   
او هيچگاه     . به قول و قرارها و تعهدهايش اعتماد كامل نشان ميدادند و از او احساس امان ميكردند          
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چشم طمع به اموال ديگران نداشت و همواره ميكوشيد كه ثروتهاي نهفته در زير زمين را استخراج      

اني كه در دستگاهش كار ميكردند    او هميشه ازكس . ثروتهاي خودش بيفزايد راه بر   كند و از اين
 داده مورد نوازش قرار  رامطالبه ميكرد وكساني كه عدالتپيشه و باانصاف بودند را  عدل و انصاف  

 1.ميداد  شايستهپاداِش

هرودوت درسخن ازخصلتهاي ايرانيان مينويسد كه ايرانيان دروغ را بزرگترين گناه              
يند وامداري ازاين رو بد و ناپسند است كه كسي كه         ميشمارند، و ميگو   ننگ  را  يميدانند، و وامدار   

.   ؛ ازاين رو همواره از ننگِ بدهكار شدن مي پرهيزند       بدهكار باشد مجبور ميشود كه دروغ بگويد    
، هرچه همسايه نزديكتر باشد بيشتر مورد توجه است و      ايرانيان به همسايگان احترام بسيار ميگزارند     

در   هيچگاه   ايرانيان  . ئينتري از احترام متقابل قرار ميگيرند    همسايگان دور و دورتر در مراتب پا  
 در    آنها هيچگاه   ؛ و اين كار را بي ادبي به ديگران تلقي ميكنند اندارند حضور ديگران آب دهان نمي 

درمي گساري جانب تعادل    . ؤكد است  و اين عمل نزد آنها يكي ازمنهيات م     مأل عام پيشاب نميكنند    
گاه چنان زياده روي نميكنند كه مجبور شوند استفراغ كنند يا عقلشان را           را مراعات ميكنند و هيچ    

ايرانيان روز تولدشان را بسيار بزرگ ميشمارند و درآن روز مهماني و جشن برپا     . ازدست بدهند 
ميكنند و سفره هاي گوناگون ميكشند، گاو وگوسفند سرميبرند وگوشت آنها را در ميان ديگران        

جسم   رودخانه پيشاب نميكنند و   آبِ   در آنها هيچگاه  ).  صدقه ميدهند   خيرات و( بخش ميكنند    
 و اينها را از آنرو كه سبب    ؛رودخانه استحمام نميكنند     آبِ افكنند و در    ناپاك در رودخانه نمي  

  2. آلوده شدن آب رودخانه ميشود گناه ميدانند   

مادگي پذيرش همچنين هرودوت دريكجا اشاره دارد كه ايرانيان بيش از هرقوم ديگري آ     
 اين امر درتمدن ايراني به خوبي جلوه گر است؛ زيرا ايرانيان   3. ارزشهاي تمدني اقوام ديگر را دارند   

تنها قومي درجهان بودند كه نسبت به عقايد وآداب و رسوم ديگران احترام ميگذاشتند و دربرابر                
 را از   و نگارش ايرانيان خط  . فرهنگها و اديان اقوام زيرسلطه تساهلي درحد ستايش به خرج ميدادند       

 مخصوص خودشان را كه نسبت به خط  و نگارشِ  عيالم و بابل اقتباس كردند و بر اساس آن خط     
ايرانيان از علوم فلك بابلي براي   . عيالمي و بابلي پيشرفته تر و كارآمدتر بود ترتيب دادند    

 روز 365 ماه و 12ه گاهشماري استفاده كردند و با اخذ گاهشماري كلداني و مصري سال را ب 
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 ايرانيان درساختن     1. تقسيم كردند و بر هر يك از ماههاي سال نام يكي از ايزدان كهن نهادند      

سازان و      معماران و نقاشان و مجسمه     مهندسان و   كاخها وكوشكها و شهرها و راهها وجاده ها از    
 ولي ازآنجا كه  . نتقال دادند و مصر استفاده كردند و تجارب آنها را به درون ايران ا   بابل هنرآفرينان  

ايران جائي   علوم عقلي به ويژه فلسفه و منطق در    ايرانيان به آموزشهاي عملي توجه نشان ميدادند،  
 زرتشت در ايران شكل گرفت تعاليم اشراقي مبتني بر   نگشود؛ و درعوض آن يك جهانبيني عرفاني  

تحولي اساسي را دردينهاي خاورميانه     قراردادهكه در آينده افكار ديني خاورميانه را تحت تأثير   
ايجاد كرد و اقوام خاورميانه را از خدايان جبار بشرگونه و انسان ستيز نجات داده به سوي عقيدة           

 .توحيدي سوق داد 

 هاي دين و فرهنگ ايران باستان ويژگي
 واحدِ  ايرانيان درقرن ششم پ م تنها قومي دركل جهان بودند كه به خداي جهان شمول       

اهورامزدا خداي مورد پرستش ايرانيان تنها   . همتاي بي چون اعتقاد داشتند  بي مجردِ سمِيرمجغ
خالق همة نيكيها    ناظركردار و رفتار بندگان و  ، رسان  ، روزي پروردگار  ، آفريدگارخداي جهان، 
اهورامزدا مهرورز و انسان دوست بود و تجلي او نوري بود كه در دل مؤمنان جاي   . دانسته ميشد

 هرودوت    .ايرانيان براي اهورامزدا هيچ معبدي بنا نميكردند و هيچ مجسمه ئي نميساختند      . داشت
ة  مينويسد كه رسم ايرانيان نيست كه براي خدايشان مجسمه و معبد و قربانگاه بنا كنند، و درعقيد     

تجسم   اين ازآنرو است كه آنها هيچگاه مثل يوناني ها به خدا         .آنها كساني كه چنين كنند بي خردند   
 و  قرباني كردن براي خدا نزد ايرانيان يك امر معمولي است، او اضافه ميكند كه   .  انساني نميدهند 

كار مذبح خاص ندارند       ولي براي اين .براي خورشيد و ماه و زمين وآتش وآب نيز قرباني ميدهند       
 وقتي   . نمينوازند    و موزيك بر زمين نميريزند  باده  خدايان را ندا نميزنند،   و به هنگام قرباني كردنْ   

جائي كه فضاي باز است مي برند، آنگا به درگاه خدا دعا          حيوان را به    قرباني بدهند  ميخواهند 
در دعاكردن نيز رسم نيست كه حسنات را براي شخصِ خود بطلبند، بلكه براي پادشاه و            . ميكنند 

حيوان را قرباني كردند    وقتي .  نيز يكي ازاينها ميشمارند   راة مردم كشور دعا ميكنند و خودشان هم
گوشتش را روي علف نرم تكه تكه ميكنند، آنگاه مغ مي آيد و دعا ميخواند، و سپس گوشت را               

                                                           
 و تحول در فصول سال   مشخصا تا روي كار آمدن داريوش، ايرانيان از نامهاي كهن ماهها كه از تغيير    -1

:  نام نه تا از ماهها در سنگ نبشتة داريوش بدين قرارآمده است. اقتباس شده بود استفاده ميكردند
 .باغياديش، ادوكه نيش، آترياديه؛ اَنامكه، وركه زنه، وي يخنه؛ گرمه پده، توره وهاره، تايگرچيش   
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 1. بخش ميكنند  

استرابو كه چهارقرن پس از       .  ة دين ايراني در قرن پنجم پ م بود     سخنان هرودوت دربار    
دايشان تصوير نميتراشند و معبد     هرودوت ميزيسته، دربارة دين ايرانيان مينويسد كه ايرانيان براي خ  

آنها خداي آسمان را عبادت ميكنند و ميترا و اناهيتا و همچنين زمين و آب و       . و مذبح ندارند 
آنها در جاهاي پاك قرباني ميكنند و گوشت قرباني را تقسيم ميكنند و عقيده                . آتش را ميستايند   

 كه آنچه به خدا ميرسد و خشنودش ميسازد       را به خدا داد، زيرا ميگويند   آنندارند كه بايد چيزي از   
ولي بعضيها عقيده دارند كه       « استرابو در همينجا متذكر ميشود كه     2.روح قرباني است نه گوشت او   

 .»ايرانيان قطعه ئي از يك جاي حيوان قرباني را براي خدا برآتش مينهند    

 و  سوزاندن  :مختصري راجع به اين بخش از گزارش استرابو بدهم  توضيح ه استشايست
 در دين ايرانيان حرام شمرده ميشد؛ و چون چنين   كده آتشدر هرجسم حيواني خاكستر كردنِ

آنچه استرابو در    .   از گناهان كبيره به شمار ميرفت    ، را آلوده ميكرد   )آتش مقدس     (»آذر«عملي 
ينشان اينجا به آن اشاره دارد، حتما رسوم ديني جماعات سامي ميانرودان بوده كه طبق تعاليم د    

 عقيده داشتند كه اين امر خدا را  ومذبح داشتند و پيه و چربي قرباني را در مذبح برآتش مينهادند    
يهودان چندين مراسم قرباني داشتند كه حيواناتي را در مذبح براي خدايشان       مثال . خشنود ميسازد

ترين مراسم قرباني    معروف  . جسم آنها را بر آتشكدة مذبح ميسوزاندند       سر مي بريدند، و بخشهائي از    
همچنين بر آنها مقرر بود كه درآغاز هرماه و در           .  بود»خيمه ها« و  »اسابيع  « و »فطير « آنها عيدهاي  

 اقوامِ 3. و خاكستر شودشنبه قرباني داده بخشي از قرباني را درمذبح بر آتش نهند تا بسوزد       هر روزِ
 مراسم   - يهود تفاوت داشت  هرچند كه خدايانشان با خداي قبيله يي-كلداني وآشوري نيز  

ديني شان اساسا با مراسم ديني يهود همسان بود، و هردوشان روزگاراني پيشتر كه ازهم جدا شده   
ة استرابو    لذا ترديدي نيست كه اشار. بودند بسياري از مراسم كهنِ ديني را با خودشان ميكشيدند 

باشد، كه بخشي از ملت بزرگ ايران را  بوده  درعهد پارتيان در اينجا بايد به اقوام سامي ميانرودان  
 . ، و به نظر او ايراني به شمار ميرفته اند   تشكيل ميداده اند  

ايرانيان درقرن ششم پ م تنها قومي درجهان بودند كه براي زندگي انساني يك غايت  
آرماني قائل بودند و عقيده داشتند كه هدف زندگي انسان پيمودن طريق كمال و رسيدن به لقاي             

                                                           
 .132 -131 / 1 هرودوت، -1
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خاورميانه كه به زندگي اخروي عقيده داشتند؛ ولي زندگي        بودند اقوام ديگري در . امزدا استاهور

اخروي كه در اديان آنها مورد بحث قرار گرفته بود نه يك هدف آرماني بلكه نوعي انتقال انسان              
  كه اگرميشد  و چنين تلقين بود، نژاد به مملكت آسماني او   از مملكت اينجهاني پادشاه آسماني  

جائي نخواهد داشت و چون هيچ    ملك او د پس ازمرگش در  رَشاه فرمان نب   زندگيش از  كسي در
نقطه ئي درآسمانها براي زندگي او پيدا نخواهد شد او در همين جهان خواهد ماند و به صورت      

 آخرتي كه در. جانوران درنده يا خزنده درخواهد آمد و براي ابد درذلت به سر خواهد برد  
ترس بود كه حكومتگران و كاهنان ابداع كرده      خاورميانه يي مطرح بود نوعي ابزارِ  اديانديگر

بودند تا بوسيلة آن عوام را در وحشت هميشگي از فرجام اخروي نگاه دارند و مجبور سازند كه    
اما زندگي اخروي كه    . به دستورهاي سلطه گران تسليم باشند و طبق خواستة آنها عمل كنند      

 گفته بود و ايرانيان به آن عقيده داشتند نه بخاطر ترساندن مردم از عواقب عدم           زرتشت ازآن سخن  
اطاعت از سلطه گران بلكه ابزار تشويق به نيكوكاري و پرهيز از بدكاري بود كه سبب ميشد مردم      
ازستم و زورگويي و تجاوز و حقكشي خودداري ورزند و عدالتگرا و انسان دوست شوند و                

 - چنانكه در بخش نخست ديديم    -در تعاليم زرتشت   . پيشه تسليم نگردند  به سلطه گران ستم  
افروزي كنند و بخواهند ستم بر انسانها روا دارند نيز تحريم شده و    فرمانبري از رهبراني كه جنگ 

 كه كساني كه از كاويها و كرپنها و اوسيجها و گرهماها فرمان ببرند و به فرمان        بود تأكيد گرديده 
 را به آتش بكشند و چارپايان را نابود سازند و به انسانها تجاوز نمايند، به بدترين              آنها كشتزارها 

 1. گرفتار خواهند آمد ي اخروي فرجامها

 مظهر خير وخوبي وكمال -هرچه بود  هركه بود و-در اديان ديگر خاورميانه يي پادشاه   
درآسمان جاودانه ميزيست، و همينكه ازاين دنيا ميرفت به خدا تبديل ميشد و  مطلق انگاشته ميشد و

 او رعاياي فرمانبرش نيز پس از مرگشان به مملكت او انتقال مي يافتند و از نعمتهائي كه درملك        
در تعاليم زرتشت تنها كساني به سعادت اخروي نائل ميشدند كه     . مند ميشدند  وجود داشت بهره

 در راه سعادت مردم خدمت    ومي پرهيزيدند   نيكوكار بودند و از آزمندي و تبهكاري و تجاوز       
اين عقيده حتي معروفترين پادشاهان از قبيل جمشيد، به سبب آنكه آزمند شده بودند                  در. ميكردند 

درصدد بودند كه مردم را به بردگان خودشان تبديل كنند   و دنيا را براي خودشان ميخواستند و  
 .  مورد نفرين خداي جهان بودند و درآخرت به عذاب گرفتار مي آمدند     

 پهناور اهورامزدا و كآخرت در تعاليم زرتشت نه مملكت سلطه گران زميني بلكه مل 
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ملكوت او بود كه هم نيكوكاران و هم بدكاران پس از مرگشان به آنجا منتقل ميشدند تا حيات              

ازاين رو زرتشت نخستين كس در جهان بود كه    . جاويد را آغاز كنند و پاداش يا كيفر ببنند
دوزخ را مطرح كرد، و تصريح نمود كه انسانها پس از مرگشان بنا بر نيك و بد          موضوع بهشت و  

اززمان  . بودنشان به بهشت يا دوزخ خواهند رفت و دركامراني يا عذاب جاويد خواهند زيست  
هيچ مصلح ديگري را درجهان سراغ       ديني و ما هيچ رهبرِ ،ظهور زرتشت تا قرن اول مسيحي   

 . بارة هدف غايي زندگي بشري سخن گفته باشد    نداريم كه چنين به وضوح در   

ايرانيان از تعاليم زرتشت آموخته بودند كه انسان آفريده شده است تا با پيروي از سپنتامنيو      
كشاورزي و  (، و با كار و تالش و آبادسازي جهان  )وهومنه، اشا، خشتره(و تحلي به فضائل اخالقي  

تري مراتب كمال را بپيمايد، پروردگار را از خود   و نيكوكاري و عدالتگس ) سازي  خانه دامداري و
 در آن زمان هيچ   1.خشنود سازد، و به اين وسيله به وصال پروردگار و خوشبختي جاويد نائل گردد      

قوم ديگري در جهان وجود نداشت كه به چنين ارتباط معنوي عميقي ميان خالق و مخلوق قائل       
در آن زمان هيچ عقيدة ديگري در جهان      .  داشته باشد باشد، و براي انسان چنين مرتبة واالئي باور   

وجود نداشت كه پادشاه را در رديف همة انسانها قرار دهد و براي او مزيتي مافوق بشري قائل         
 و تبليغ ميكرد كه  ، بودپروردگار زرتشت بود كه منادي برابري همة انسانها دربرابر آئين  تنها . نباشد

 و شاه    ،گفتاري وي نهفته است    رفتاري و نيك    انديشي و نيك   كتنها معيار فضيلت انساني در ني     
بدانديش و بدكردار به عذاب اخروي دچار خواهد آمد و با خشم پروردگار روبرو خواهد شد؛            

شخصيتي چون جمشيد باشدحتي اگر اين شاه  . 

از   بسياري  ها كه وقتي تعاليم زرتشت درميان ايرانيان انتشار يافت، ايراني شد گفتهقبال 
با همه گير شدن   . عناصر عقيدتي دينهاي كهن را حفظ كردند و با تعاليم زرتشت در هم آميختند     

پرستش اهورامزدا در ميان ايرانيان، خدايان كهن آريايي عمال از مقام خدايي پائين آورده شدند                
هورامزدا   آنان از آن پس بعنوان ايزدهائي كه مجريان ارادة ا     . ولي از صحنة ديني كنار زده نشدند   

موجوديتشان در باورهاي ديني ادامه دادند و تقدسي پائينتر از تقدس اهورامزدا را     تلقي ميشدند به
سان ماندگار شدند و به صورت فرشتگان و         مهمترين ايزداني كه بدين. براي خويش حفظ كردند

 آتور  ، و )هيد نا (اناهيتا، )مهر (ميتراستايش قرار گرفتند     مالئكه هاي مخلوق اهورامزدا مورد 
 . بودند، كه ايرانيان در نمازهايشان آنها را نيايش ميكردند    ) آذر (

را مردمش اساس زندگي اقتصادي   آب بود و  باران وكم   چون ايران يك سرزمين كم
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كشاورزي و دامپروري تشكيل ميداد، ناهيد در عقيدة ديني ايرانيان مقام خاصي داشت؛ او ايزد        

باران بر زمين ميفرستاد، آبها را به جريان     ة اهورامزدا  اراد به باران و آب و باروري بود كه  
انداخت، زمين را از دانه ها آبستن ميكرد وگياهان را ميروياند، و تخمدان جانوران و انسانها را با    مي

 اساس عقيدة     »نور«كه ايزد روشنايي و نور و حيات بود، براي ايراني كه     مِهر. نطفه بارور ميكرد    
 آذربايجان و     آسياي ميانه و   و در مناطقي چون  ؛تشكيل ميداد داراي مقام ويژه ئي بود     دينيش را  

از مقام خاصي برخوردار     ) ايزد گرمي و نور (ارمنستان و كاپادوكيه كه هوا سرد بود مهر و آذر    
اما هيچكدام از اين ايزدان واالمقام درعقيدة ديني ايرانيان نه آفريدگار بودند و نه     . بودند
 مالئكه هاي او بودند كه  جهان اهورامزدا بود و ايزدانْ تنها آفريدگار و پروردگار    . گار پرورد

 . هركدام به نحوي در جهان انجام وظيفه ميكردند و ازاين رو مقدس به شمار ميرفتند          

ايرانيان عبادتگاه ويژه براي اهورامزدا بنا نميكردند و نقطه ئي كه درآن به ستايش        
افروختند و همواره      آنان در اين نقطه آتش مي    . ر درون خانه هاي خودشان بود  ايستادند معموال د  مي

روشن نگاه ميداشتند و آتشش را با ريشه هاي درختان خوشبو و بوته ها و دانه هاي معطر               
  ) مالئكه  (ولي ايزدها.  افروختند و دركنار آن اهورامزدا را ميستودند و به درگاهش نماز مي بردند        مي

د داراي عبادتگاه نيز بودند؛ و ازاين رو معابدي براي مهر و ناهيد در برخي از نقاط                كه تجسم داشتن
اگر بخواهيم اين معابد را با رسوم ديني كنوني ايران و خاورميانه مقايسه كنيم      . بنا شده بود كشور 

ميشود آنها را شبيه گنبدهاي مقدسان ديني دانست كه هم اكنون در بسياري از نقاط ايران     
دل و خداجو و   ورت نوعي عبادتگاه برجا است و زيارتگاه روزانة هزاران انسان ساده     به ص

  باوريِ     حال منبع درآمد سرشاري براي متوليان دين است كه با استفاده از دين       حاجتخواه، و در عينِ 
تفاوتي هم كه ميان   .  ساده انديش براي خودشان دار و دستگاه شاهانه به راه افكنده اند         مردمِ
در زمان ما با عبادتگاههاي آذر و مهر و ناهيد در           ) گنبدها (دتگاههاي متعلق به مقدسين مذهبي       عبا

 بشر فناشونده   روزگاران ديرين وجود دارد، آنكه در اين عبادتگاهها مردگاني ستايش ميشوند كه        
رار   درآن عبادتگاهها ذاتهائي مورد پرستش ق     لي مثل همة انسانهاي روي زمين بوده اند؛ و        و عادي 

 ازاين ديدگاه اگر   .ميگرفتند كه آسماني بودند و خيرات و بركات بسياري از آنها به انسانها ميرسيد    
بنگريم پرستش مهر و ناهيد و آذر را ميتوان توجيه كرد، ولي تقدسي كه اكنون به گنبدها و ارواح              

ش كرد كه اين البته نبايد فرامو . صاحبانِ گنبدها داده ميشود به هيچ وجه قابل توجيه نيست  
مرده پرستي نيز مخصوص فرهنگ اقوام سامي است و نه ايراني، و توسط همان اقوامِ سامي رواج             

ة اين يافته است كه دردرون ايران جاگير شده و به مرور زمان ايراني شده اند؛ واگر نيك بنگريم هم 
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ا حتي يك ايراني را ، و در ميان آنه هستند)مشَخَّصا عرب(مردگانِ مقدس ازهمان اقوام سامي 

 اگر بخواهيم مقايسه ئي ميان گنبدپرستي كنوني و ناهيدپرستي يا آذرپرستي كهن       .نميتوان يافت
نموده باشيم، آنچه در اينجا ديده ميشود شكل ديگري از بت پرستي و شخص پرستي كهنِ اقوامِ           

 هيچ وجه شكل   سامي است، و درآنجا پرستش مظاهر طبيعي بازمانده از دورانِ ديرين كه به         
به يك تعبير ميتوان گفت كه كساني كه در اين گنبدها خفته اند جاي فرعونان          . بت پرستي را ندارد   

 ،   ديرين مصري و شاهانِ مقدس بابلي و آشوري را گرفته اند؛ ولي پرستش آذر و ناهيد و مهر      
 و چشم ديدة طبيعت به   پرستش ذاتهاي مقدسي است كه اگر تفحص شود ميتوان اثرشان را درهم       

 بعالوه اگر بگويم كه ستايش مهر و ناهيد وآذر نوعي            .خود را ناگزير از ستايش اين آثار يافت    
ستايشِ آفريدگانِ نيك و سودمند و پربركتِ اهورامزدا و ازاين طريق ستايش اهورامزدا است،    

امروز   اگر بركات خورشيد حتي   . گمان نميكنم كه كسي در برابر اين گفته جدالي داشته باشد 
براي بشر قابل لمس و ديدن است، در روزگارانِ ديرينه هم اين بركات قابل شناخت بود و   

 .ازاين رو اين نعمت بزرگ آفريدگار توسط ايراني ها تقديس ميشد      

را مخصوص  دين ايراني يك دين خالصا توحيدي بود كه همة ستايشها و نمازها و نيايشها  
 چونكه ملكوت مقدس او بودند مورد   ة مهر و ناهيد وآذران سه گ؛ و ايزدانِاهورامزدا ميدانست

جاي اهورامزدا كه هيچ شكلي نميشد براي او تصور كرد  .ستايش و نماز و نيايش قرار ميگرفتند  
پرستندة    . در دل مؤمنان بود و پرستش اهورامزدا چيزي جز نيكوكاري و پرهيز از بدكاري نبود           

هورامزدا را به هدف خوشبخت كردن بشريت به اجرا راستين اهورامزدا كسي بود كه احكام ا  
 درميان انسانها مهر ودوستي نشر دهد و صلح وآشتي و برادري      جهان را آباد سازد و د ودرآور

اينها اهدافي بودند كه شاهنشاهان ايران در صدد تحقق بخشيدنشان بودند و بخاطر آنها            . بگستراند 
 . دست يافتند  انساني  عمال هم به اين اهدافِجهانگشايي ميكردند؛ و در دوران هخامنشي   

كه دين خود را تنها  كه قوم مسلط و مقتدر خاورميانه بودند، و با وجودي      ايرانيان با وجودي 
 را  انسان شكلپرست كه خدايان   آلود اقوام چندگانه دين برحق جهان ميدانستند و عقائد شرك   

چون اساس تعاليم دينشان را  با اين وجود ،آنان خرافات جاهلي تلقي ميشد  در نظر مي پرستيدند  
 در صدد تحميل دين توحيدي خودشان بر اقوام ،آزادي انسان در انتخاب عقيده تشكيل ميداد  

معامله ئي كه ايرانيان با اقوام زيرسلطه داشتند در تارخ جهان كهن بي سابقه بود،           . زيرسلطه برنيامدند   
 وقتي كشور بابل را كوروش بزرگ    .لطي ديده نشد نيز شبيه آن معامله درهيچ قوم مس  و بعدها
، و رهبرانِ ديني بابل نيز       كشور دست نخورده باقي گذاشته شد    مراكز ديني آن ة معابد و هم گشود،
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 معابد ميانرودان درتمام دوران      .در مقامشان ابقا شدند و احترامشان محفوظ نگاه داشته شد   

 دستگاه روحانيت اين سرزمين نيز در همان جالل    هخامنشي درهمان شكوه ديرينه برسر پا بودند و 
در مصر نيز بعد ازآنكه به تصرف ايران درآمد با          . در ميان مردم خودشان به زندگي ادامه ميدادند   

فرهنگ و دينِ مردم همين معامله كرده شد، و گزارشهائي كه هرودوت از مشاهداتش درمصر     
در ارتباط   . دست نخورده باقي مانده بوده است      به دست ميدهد معلوم ميدارد كه همه چيز در مصر       

ة ايران با    با رفتار دولت ايران نسبت به فرهنگها و اديانِ اقوام كوچك نيز روايات تورات از معامل         
 مورخان عهد هخامنشي روايات مختلفي از معابد اسرارآميز بابل و مصر       .قوم يهود قبال خوانديم

.   ينها درزير چتر امنيت دولت ايران در امان مانده بوده اند  ذكر كرده اند كه همه نشانگر آنست كه ا 
 هرودوت در وصف معابد بعل و مردوخ در بابل مينويسد كه معبد بعل در             - مثال -به عنوان نمونه  

 متر است و هر ديوارش دروازه هاي برونزين    400شهر بابل بناي مربع شكلي است كه هرضلعش   
 متر افراشته شده است، برج ديگري دروسط اين        200ه ضلع در وسط اين بنا يك برج عظيم ب   . دارد

برج بنا شده و باز دروسط اين برج يك برج ديگر وجود دارد، و همچنان ابراج ديگري كه           
براي رسيدن به فراز برج مياني بايد ازراهي گذشت كه به صورت پيچان     . مجموعا به هشت ميرسند 

ط راه اماكني براي استراحت تعبيه شده و كرسي هائي در وس. از پيرامون برجها و از بيرون ميگذرد 
ريري عظيم از طالي ناب درآن    ة مقدس اين معبد است، و س برجِ مركزي نقط. قرار داده شده است 

.  نهاده شده كه به انواعِ زيورها و پارچه ها آراسته است، و ميزي ازطالي ناب دركنار آن قرار دارد            
دس هيچ تصويري وجود ندارد، و هيچ انساني مجاز نيست كه   در اينجا يعني دردرون اين مكان مق 

  ئي كه كاهن اين معبدند   ة زنها  جز يك زن محلي كه خدا وي را ازميان هم     -شب درآن بماند   
. كلدانيها ميگويند كه خدا خودش معموال براي استراحت به اين مكان مي آيد  . -برگزيده است 

عظيمي ازخداي  طاليي ة ل وجود دارد كه مجسمعالوه براين معبد، يك معبد ديگري نيز در باب   
 برروي يك ميز بزرگ طاليي نشسته است، و كرسيهاي اطراف او نيز همه ازطال       ) مردوخ (بزرگ 
در بيرون    .  تاالن وزن دارد 800كلدانيها ميگويند كه طالهاي اين مجسمه و ميز و كرسيها       . است

تر براي قربانيهاي عادي است و مذبح       مذبح كوچك . معبد دو مذبح عظيم از طال ساخته شده است      
 كلدانيها ميگويند كه     .ة قرباني جشنهاي بزرگ ساالنه است كه كلدانيها برگزار ميكنند         بزرگ ويژ 
داريوش   زمان كوروش و   از طالي ناب در اينجا قرار داشته كه در    ديگرة بسيار عظيم يك مجسم

 1. ه استبرپا بوده، ولي خشيارشا آن را جابجا كرد   
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ا خوانديم دليل دست نخوردن معابد و مراكز ديني ميانرودان در زمان هخامنشي و آنچه ر 

در ارتباط با جابجايي مجسمه     . احترام دستگاه دولت هخامنشي به مقدسات اقوام زير سلطه است       
به فرمان خشيارشا و احتماال تعطيل كردن برخي آداب و رسوم ديني مردم بابل كه به نظر خشيارشا               

ة خشيارشا خوانديم كه   وحشيانه به نظر ميرسيده است، دربخش سوم در سنگنبشت          ضداخالقي و  
البته . ه است و او آن را به پرستشگاه اهورامزدا تبديل كرد    بودهجائي پرستشگاه ديو   يك  نوشته بود 

خشيارشا     ة نوشت. خشيارشا نگفته كه پرستشگاه ديو دركجا بوده ولي ميتواند در ميانرودان بوده باشد            
هرودوت مينويسد كه شنيده است كه در بابل يك رسم    .  داستانِ هرودوت تفسير ميكند  را يك

زشت وجود داشته كه برطبق آن زنانِ شوهردار وظيفه داشته اند يكبار در عمرشان در معبد عِشتار    
ة   زنها براي انجام اين وظيف. خودشان را نثار مردان بيگانه كنند )  كه هرودوت وي را مليتا مينامد (

نشستند و تا وقتي كه يك مرد بيگانه با آنها آميزش جنسي نميكرد       ميدرمعبد به اعتكاف   عي شر
مردي كه ميخواست با يك زنِ معتكف آميزش كند ميرفت و سكه يي   . جايشان را ترك نميكردند 

زن از اولين مردي كه به اين    . تورا به نام عِشتار دعوت ميكنم    : را دردست او مينهاد و به او ميگفت     
ة مقدس همخوابي با مرد      ترتيب ازاو دعوت به عمل مي آورد اطاعت ميكرد، و پس ازاينكه وظيف      

شان را  ة شرعي زنان زيبا خيلي زود ميتوانستند وظيف . بيگانه را انجام ميداد به خانه اش برميگشت 
 1. ندسال به انتظار بنشين      انجام دهند، ولي زناني كه زيبا نبودند مجبور بودند گاه تا سه چهار      

طبيعي بوده كه شاهنشاهان ايران كه خويشتن را سرپرست تمدن بشري ميدانسته اند از چنين     
رسم زشتي جلوگيري كنند، و چنين معبدي كه درحقيقتش چيزي جزمعبد ديو شهوت نبوده را      

 . تعطيل كنند 

  درآن عده از شهرهاي يونان نيز كه توسط كارگزاران ايراني يا يونانيهاي منصوب شاهنشاه       
اداره ميشدند همواره سفارش شاهنشاه برآن بود كه بايد به مقدسات ديني مردم احترام شايسته             

 : مثالً در يك فرمان از داريوش به شهريار ايرانيِ يك شهر يوناني چنين ميخوانيم  . گزاشته شود

آگاهي يافتم كه : شاهنشاه داريوش پسر ويشتاسپ به گاداتاس فرمانبر چنين ميگويد   
احتماال زيتونِ   [اينكه نهالهاي ميوة ورارود     . مرا در همه چيز به كار نمي بندي    فرمانهاي 

 …برده درآن كاشته اي، قصد تورا به نيكي ياد ميكنم،   ] در يونان[را به زمين من ] لبنان
ولي چون روش مرا دربارة خدايان ازپيش چشم دور ميداري، اگر دگرگون نكني،        

تو از كشاورزان زمينهاي مقدس اپولون باج     . دادآزردگي خود را به تو نشان خواهم   
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ستانده اي و به آنها فرمان داده اي كه زمين نامقدس را كشت كنند، و ازاين رو نيت نياكان     

 1.مرا نسبت به خدايان كه به پارسيانْ سراسر راستي گفتند نشناخته اي     

رفت، ولي خودش اگر دولت ايران اديان و مقدسات اقوام تحت سلطه را زير سرپرستي ميگ  
هرحال    را پاسدار ارزشهاي تمدني جهان ميدانست و طبيعي بود كه براي برانداختن رسومي كه به        

اگر خشيارشا به قول خودش پرستشگاه ديو را برافكند       . انجام دهد ضدتمدني بودند اقدام الزم را   
 . خوانديم هرودوت ةاقدام او در حقيقتش مبارزه با اعمالي ازاين قبيل بود كه در اينجا ازنوشت   

داريوش بزرگ نيز با برخي ازآداب و رسوم ديني خشن مبارزه كرد و آنها را برافكند؛ چنانكه                 
وقتي شنيد كه فينيقي ها و يونانيانِ ساكنِ شهري در تونس در مراسم عبادي شان كودكانشان را در      

د كه مردم اين شهر  ة خدايشان سرميبرند، و شني   مذبح تقديم به خدايشان ميكنند و درپاي مجسم     
گوشت سگ ميخورند، طبق يك دستورالعمل قاطع به آنها نوشت كه اين هردومورد را ازدست           

 .ازآن پس هيچ كس مجاز نيست كه فرزندش را براي خدايش قرباني كند        بنهند، و 

شان  زمان هخامنشي مردم ايونيه كه سرزمينشان بخشي از ايران بود بر سكه هاي محلي         در
آسماني يونانيان را ميكشيدند، و در فينيقيه صورت خدايشان بعل را بر سكه نقش           تصوير خداي 

مردم اين سرزمينها اديان وكاهنان و معابد و خدايان خودشان را داشتند و همة اينها مورد  . ميكردند 
كه در درون فالت ايران ساكن     اقليتهاي قومي  حتي آن بخش از   . حمايت دولت مركزي ايران بود

نيز آزادي كامل داشتند كه دين و     )  شوش(ساكن در پايتخت    اقليتهاي قومي    از اين مهمتر   بودند، و 
 يهودان شواهد و موارد متعددي به دست داده شده كه        در توراتِ  . عقائد كهنشان را حفظ كنند  

 دولت هخامنشي هيچ تعرضي به اديان و    . بوده است -در شوش حتي -دهندة اين آزادي ديني   ننشا
ولي پس از برافتادن دولت هخامنشي و تسلط هلني ها     . عابد اقوام خاورميانه نكرد   مقدسات و م  

برخاورميانه همه چيز به كلي تغيير كرد، و سياست امحاي آثار فرهنگي و عقايد ديني درپيش گرفته           
در زمان سلوكي ها ديگر خبري از      . شد تا فردپرستي مقدوني و بت پرستي يوناني جايش را بگيرد       

بل نيست؛ زيرا همه توسط مقدوني ها و يوناني ها تاراج و تخريب گرديد و مراسم ديني   معابد با 
 . در سوريه و فلسطين نيز همين سان بود    . درمصر نيز وضع به همين سان بود    . مردم منطقه ممنوع شد 

ترين   قديم و ازا .مداراگر و بزرگمنش است   پذير وگذشتكار و   ذات ايراني يك ذات تحمل
كرده است كه انسانها بايد در عقائدشان آزاد باشند، منتها هيچكس مجاز نيست بدي                 روزگار قبول   

.   كند، بلكه همه بايد نيكرفتار و درست كردار و راسترو باشند و ازدروغ وكجي و فساد بپرهيزند                 

                                                           
 .212:  اومستد، تاريخ شاهنشاهي هخامنشي    -1



 441
 و ما كمتر قومي    ،اين خصيصه ئي است كه از دورترين دوران تاريخ براي ايراني مانده است         

اريم كه داراي گذشتكاري و بزرگمنشي و آزادانديشي و مداراگري ايرانيان بوده          درجهان سراغ د 
ه غير خودي است در تاريخ ايران كهن چتعصب نسبت به هرچه خودي است و ستيز با هر . باشد

 سروران دنياي متمدن بودند از اين ابائي نداشتند كه نگارش اقوام          ايرانيان وقتي . سابقه نداشته است   
در عهد   . را بگيرند، و در صدد برنيامدند كه خط مخصوص به خودشان را ابداع كنند       غير ايراني 

هخامنشي خط و نگارش ميخي و آرامي اتخاذ شد، و حتي كارمندان دولتي در حساسترين     
دهها هزار سند از آرشيو زيرزميني تخت جمشيد بيرون آمده كه    .  مناصب به خط عيالمي مينگاشتند 

 خط و نگارش يوناني و سپس آرامي مورد استفاده قرار         پارتيان در زمان   . دارداين واقعيت را بيان مي   
 و حتي ازبسياري از مفردات آرامي     شددرعهد ساساني خط و نگارش آرامي اتخاذ      . گرفت

اين بدان معنا نبود كه ايراني نميدانست يا نميتوانست خطي براي نگارش زبان خودش           . استفاده شد  
 هرحال نياز به نوشتن داشت خطي كه در برابر خودش ديد را گرفت و         بلكه چون به ؛ابداع كند 

؛ همانگونه كه ديگر عناصر تمدني خاورميانه يي را گرفت و به آنها شكل ايراني           ازآن استفاده كرد   
ة عناصر تمدني خاورميانه را درخود جمع داشت ولي      بخشيد و تمدني تلفيقي را ايجاد كرد كه كلي    

در همين دوران دراز يازده قرنه اقوام متعددي در زير چتر دولت شاهنشاهي   . دركليتش ايراني بود 
خودشان بودند و از همه گونه  و ارزشهاي فرهنگي   ميزيستند كه داراي عقايد ديني و افكار و رسوم 

 ما هيچ موردي را سراغ نداريم كه نشان . برخوردار بودند هويت تاريخي شانآزادي براي ابراز 
دين و  خودش بر اقوام زير سلطه و يا براي از بين بردن     و فرهنگ   تحميل دين  دهد ايراني براي 

 حساسيتي ابراز   » عقايد غيرخودي « يا نسبت به  ديگران كرداري از خود نشان داده باشد فرهنگ
 . كرده باشد

عقيده به اينكه هرچه خودي است خوب و هرچه غير خودي است بد است در ذات ايراني   
يراني ذاتا از ديرزمان عادت داشته است كه هرچه خوب و مفيد است را از  ا. است وجود نداشته 

اينكه در قرن اخير   . ندازد  خودي باشد را بيرون اهرجا باشد بگيرد، و هرچه بد است حتي اگر ازآنِ   
وارد زبان فارسي شده است از همين خصيصة ايراني          ) فرانسوي و انگليسي  (اينهمه مفردات غربي   

ه زبان فارسي اينهمه نرمش پذير است كه خيلي زود الفاظ زيباي بيگانه را به خود          و اينك . آمده است 
اينكه امروز هم ايرانيان بسياري از الفاظ زيباي بيگانه   . جذب ميكند ناشي از همين خصيصه است 

 در زبان فارسي جا بيندازند بهتر          ميكوشند بندي شده و نه ابداعي كه بعضيها        را بهتر از الفاظ سرهم  
 . پذيرند، ناشي از همين خصيصه است   مي
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قبال در بارة نگرش ديني اقوام سامي به بشريت از آشوربانيپال سخن گفتيم و ديديم كه او              
به عنوان پيامبر خداي خودش مأموريت داشت با آن بخش از بشريت كه پرستندة خداي او نبودند    

اقوام سامي است و تا امروز  چنين طرز تفكري مخصوص    . بجنگد تا به طور كامل نابودشان سازد  
هركدام از دينهاي خاورميانه يي ماقبل     . خودش باقي مانده استي نيز به همان شكل ديرينه برجا  

هخامنشي جهان را به دو بخش متخاصم تقسيم كرده بود كه بخش اصلي آن را همان سرزمين        
ار از پرستندگان اين       ماوراي اين سرزمين و بركن   . پرستندگان خداي قبيله يي خودش تشكيل ميداد   

اساس هركدام .  ميشدپنداشتهخدا هركس و هرچه وجود داشت بيگانه و دشمن و درخور نابودي  
در نتيجه     . از دينهاي سامي را صلح با همدين خويش و جنگ با پيروان اديان ديگر تشكيل ميداد     

مت آميز ابدي تا  تنها رابطه ئي كه ميان انسانهاي روي زمين ميتوانست برقرار باشد رابطة خصو   
  . نابودي همة اديان و تسلط كامل پرستندگان خداي مورد پرستش در هركدام از اين دينها بود     

دينْ همين است كه ما داريم و ديگران هرچه دارند بي ديني و  «درآنجا اساس برآن بود كه   
.  » بي خدايند و خدا همين است كه ما داريم، و ديگران هركه را با نام خدا ميخوانند .  استجاهليت

يعني به نظر آنها هركس كه خدائي جزخداي آنها را عبادت ميكرد جاهل و خدانشناس و بدعمل     
 .بود و بايد نابود ميشد 

 آنها انسان    انگاردر عقائد ديني اقوام سامي با پيروان اديان ديگر چنان رفتار ميشد كه     
يكي جهان دينداران  : تقسيم ميشد در اديان سامي به دو بخش متخاصم   جهان بر اين اساس   . نبودند

اين يك جهان دوستان و جهان خودي بود، وآن يك جهان دشمنان و       . دينان و ديگري جهان بي 
 . و سزاوارِ نفي  اين يك جهان صلح وآرامش بود و آن يك جهان جنگ . درخور نابودي 

ولي . تابدي اسرابطة خصومت آميز رابطة ميان خوبي و بدي   زرتشت نيز تعاليمِالبته در 
 اديان سامي در آن بود كه خصومت خير با شر و نور باظلمت  تعاليمِ زرتشت و تعاليم تفاوت ميان  

 و در    ،در تعاليم زرتشت به خاطر برقراري نظام عادالنه و رسيدن به سعادت دوجهاني انسانها بود            
وهري بود  اين يك تفاوت ج. اديان سامي براي سلطة مادي يك گروه خاص انساني بر اقوام ديگر

هركدام از شاهان بابل و آشور پيامبر خداي   .  دو طرزتفكر ايجاد نميكرد  ميانكه هيچ شباهتي را 
مأموريتش جنگ با پرستندگان خدايان بيگانه نه بخاطر برقراري عدالتي و رساندن        خودش بود، و

 .انسانها به سعادتي بلكه به هدف نابودسازي آن اقوام و خدايان بود      

 انسانها همه شان ذاتا نيكند و بدكاري نوعي از خودبيگانگي           ر تعاليم زرتشتدر حالي كه د
 و از بدي بپرهيزند؛ در اديان سامي همة انسانها بگرايند است، و بايد كاري كرد كه مردم به نيكي  
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نزد زرتشت  . جز پرستندگان يك خداي مشخص كه مخصوص قبيلة خاصي است بد و شر هستند 

 يند؛ ند كه بايد آنها را شناخت؛ اما در اديان سامي خيروشر خود انسانها   دخير و شر دوكنشت متضا
خير و شر  اين شناخت  .  شرند اندغيرخودي و غيرمؤمنين كه   ، خيرند اندخوديچونكه  يعني مؤمنين 

 و مؤمن است، و خودي يعني همه كس ميداند كه چه كسي ؛ است)غريزي (در اديان سامي فطري
 .ست و درخور نابودي ا چه كسي بيگانه و كافر

در تعاليم زرتشت نيز شناخت خير و شر فطري است و هر انساني بالفطره ميداند كه دروغ و             
ولي آنچه بنا بر تعاليم زرتشت بايد با آن مبارزه كرد، بدي است و      . تجاوز بد است و راستي نيك   

 بلكه براي نابودسازي بدي و     ستيز با بدكاران در دين مزدايسنا نه براي نابودكردن انسانها .نه انسان
، هر ديني كه داشته باشد و عملش   ولي در اديان سامي بايد با غير خودي.نشر نيكي است

؛ زيرا كه جز پرستندة خداي خودي، هركس در اين دنيا       جنگيد تا نابود شود   به هرگونه كه باشد،   
.  فاوتي آشكار است    و تفاوت ميان اين دو طرز تفكر، ت   .هست بد و شر و درخورِ نابودي است  

جنگ با بديها در تعاليم زرتشت نه جنگ براي راندن خدايان و عقائد ديني غيرخودي از جهان و  
 .  بر انسانها، بلكه جنگ براي ازميان بردن بديها و نشر نيكيها است   خداي خوديتحميل پرستش    

مسلم اينكه همة مردم روي زمين بالفطره خداشناس و خداپرستند، نزد زرتشت يك اصل     
دانسته شده و تأكيد رفته است كه كساني كه فريب ديو را خورده اند از خودشان بيگانه شده و از      

انسانهاي نيك انديش وظيفه دارند كه اين از راه     .  فطرت خودشان بريده شده اند و به راه ديو رفته اند    
انسانها و   مسئوليت حمايت ازاينكه مي بينيم شاهنشاهان ايران  .به دررفتگان را به زور به راه بازآورند      

مسئوليت گسترش عدالت را بردوش خودشان گذاشته بودند،      آرامش انسانها و    حمايت از امنيت و 
داريوش بزرگ به خوبي   برجامانده از  اين احساس مسئوليت در كتيبه هاي . ناشي از همين تعاليم بود 

امي دوران هخامنشي و پارتي در    براساس همين عقيده است كه در تم   . است و قابل مطالعه  نمايان
هيچ جنگي گزارش كشتار انسانها و تخريب و انهدام شهرها و روستاها به دست داده نشده است؛ و          
اين درست برخالف تمامي جنگهاي شاهان سامي است كه با در دست داشتن فرمان خداي       

غير خودي ها و انهدام    قهارشان مأموريت نابودسازي خدايان و اديان اقوام ديگر و كشتار همگاني        
نمونه هاي بسياري از اين     . تمامي آبادي هاي غير خودي و تاراج اموال آنها را دردست داشتند   

فرمانها را در بازخواني ترجمة كتيبه هاي شاهان آشور و بابل و مصر، و حتي در بازخواني متون           
پيش  نيز .  ميتوان ديد- است آنجا كه مربوط به دوران جنگهاي اسرائيليان با اقوام همسايه    -تورات 
 خوانديم كه آشوربانيپال وقتي به عيالم حمله برد عيالميان را قتل عام كرد و     دربخش دوم ازاين 
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بقايايشان را به بردگي گرفت و شهرها و آباديشهايشان را بكلي ويران كرد تا نام و نشاني از آنان          

 و يك    ايش عاشور دست به آن عمل زد   كه وي به فرمان خد ديديم  در آنجا   . نباشد در جهان باقي  
 .قوم را تماما ازجهان برافكند تا خدايش ازاو خوشنود گردد   
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